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ًقا) منذ أكثر من  حاث االقتصاد اإلسالمي (سا ز أ حوار األرعاء الذ بدأه مر

سرني أن أقدم إلى السادة القراء الكتاب ال من سلسلة الحوارات  سعاتعشرن عاًما. 
هـ)، ١٤٣٥-١٤٣٤ه/١٤٣٤-١٤٣٣التي عقدت خالل العامین الدراسیین (

  ونشرت على الموقع اإللكتروني للمعهد.
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ا ال ون هذا الكتاب مرجًعا في هذه القضا ؤمل أن  ةو ق   .تطب

  نرجو أن یجد السادة القراء والمهتمون في هذه الحوارات ما هو نافع ومفید.
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  مقدمة
  
ل اإل عماق تراثنا لترتو من أ  إلى سالميتمتد جذور االقتصاد والتمو

ة وتفاسیرها وشروحاتها. وقد ساهم في  ة واألحادیث والسیرة النبو النصوص القرآن
الاألسس والقواعد عدد من األهذه وضع  ء واألعالم في عدد من العلوم ئمة الن

ة وخصوًص اإل ه  اسالم ن القول إن تارخ االقتصاد في فقه المعامالت. وعل م
عاد عر التراث ممتد لعدة قرون. اإل   سالمي عمی األ

لن تلك المساهمات لم تكن تحت مسمى أمن المعروف  ، االقتصاد والتمو
تب  ه "الَخراج" ه)١١٣( بو یوسفأفقد  اني ( تا تب الشی ه ١٣٢و تا هـ) 

تب أبو ُعَبْید (االكتساب في الرزق " ه٢٢٤الُمستطاب" و تا تب  "األموال" هـ)  و
ه  هـ)٤٥٠الماورد ( ة" و"الُمضاَرة"تا ام السلطان  الغزاليأبدع و ، "األح

ه٥٠٥( تا ین" هـ) في  اء ُعُلوم الدِّ اكتساب الدخل، أسالیب  في تحلیل "إح
ات المقاَضة، والنقود، والرِّ  ن الثروة، وصعو ة تكو  هـ)٥٧٠( ا، والدمشقيومشروع

ه "اإلشارة الذو  تا م العمل،  إلى تناول في  محاِسن التجارة" الحاجات، وتقس
ات المقاَضة، والنقود، واألسعار ةاو  ،وصعو م في  فٌصلالذ  ه)٧٢٨( بن ت

ه ُت ة" و"مجموع الفتاو  {ُ اسة الشرع ة" ""الس النقود، واألسعار، ودور  }و"الحس
ة  ة االقتصاد ة المحتاجین ِمن الناح ة على األسواق ورعا ما الدولة في الرقا ور

ة وشهرة  ه "المقدمة فتعرَّض  ه)٧٣٢( بن خلدون اأكثرهم أهم تا تب  والذ 
م  م العمل، واألسعار، والنقود، والَعْرض والطلب، وتقس على سبیل المثال لتقس

ما ناقش بإسهاب األنشطة  إلى السلع ة،  ة، والتجارة الخارج مال ضرورة و
ة ة المؤد قً  إلى االقتصاد ًال دق م تحل ة، وَقدَّ س  ااكتساب الدخل في القطاعات الرئ

ه خالل مراحل تطورها ماو  .للنمو االقتصاد وَدْور الدولة ف في  ه)٧٥١( بن الق
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اسة الشرع ة في الس م ه "الطُُّرق الح الموقعین عن رب العالمین ة" و"إعالم تاب
شف الُغمَّة") في ه)٧٦٤( وساهم المقرز  ه "إغاثة اُألمَّة  تا وغیرهم الكثیر،  (

ٍ ورصانة في بلورة العدید  عم قة أّصلْت وأستحدثْت وساهمْت  تلك المعاجم السا
ء االقتصاد.  اد   من الم

ة القرن العاشر الهجر إَال  خفتلكن ولألسف و  ذلك اإلبداع والعطاء بنها
ة في  محاوالت قلیلة ونادرة. ولقد بدأ ذلك القصور في االنحسار والتحول مع بدا

مساهمة أئمة أجالء مثل ولي هللا شاه ( ه ١١١٤القرن التاسع عشر  تا هـ) في 
اِلغة""( ة هللا ال ا، والقما ،ُحجَّ ات، والرِّ اة، والضرائب، عقود المشاَر ر، والز

ه " ه) في١٣٢١( واإلسراف) والمودود أسس االقتصاد بین اإلسالم والنظم تا
ة وحلها في اإلسالم"و "المعاصرة بو أو  ."الرا"و "معضالت اإلنسان االقتصاد
ه ه)١٣٣١( السعود سة في االقتصاد اإلسالمي تا اة و  (خطو رئ فقه الز

قي (و  المعاصر) ه:هـ) ١٣٥٠صد ادئ ت ة واقتسـام الرح في اإلسالم،  م المشار
ال فوائد، والمشروع االقتصاد في اإلسالم  عبر الكثیر وغیرهم ونظام مصرفي 

اتهم العدیدة. تا   مساهمات فذة برزت في نقاشاتهم و
ة  لم تنتشر م١٩٤٠عامحتى ولكن و  ات علم صیلة ومتخصصة تحت أتا

ل اإلمسمى االقتصاد  ن معظم دول العالم أ إلى شارةمن البداهة اإلو  سالمي.والتمو
انتاإل  ادا شعورً َـ مما ول ستعماراال مهانةِ و  حتاللاالل ذُ حینها ترزح تحت  سالمي 
قً  اووطنً  امانً إ ة العودة اعم قول  إلى استنادً ا امجددً  ناذور أصولنا وجُ  إلى أهم

نا أذالء فأعزنا هللا  لقد" رضاهأرضي هللا عنه و  بن الخطابإالملهم عمر 
غیرهِ أذلنا ماإلسال ة  فبدأتهللا" ، فإذا إبتغینا العزة  ة للرأسمال ات النقد الكتا

ة ة واإلشتراك ة، ومؤسساتهما خصوصا البنوك الرو وأنتقدت  وتعامالتها الرو
عض الكتاب اإلنمط تحقی توزع الثروة و أسالیب  دأ  ة. و  شارةالعدالة اإلجتماع

حث عن نماذج أ  إلى ة ال ة ال ُ هم د فیها على المعامالت عتمأصیلة للمصرف
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ة، و  احثین في نقدِ  مجموعةُ  دأالرو ة خصوصا  من ال النظرات الكالس
ًال عن االقتصاد ) Positive Economics(مي االقتصاد القِ على  عتمادهاإ  بد

ة أ و ) Normative Economics(خالقي األ م و  جدیدٍ  نشاء مسارٍ إهم  حفزٌ عتمد الق
  .ياألخالقالسلوك 

ات بدأت العدید من التطورات في مجالي االقتصاد  عین ة الس في بدا
ل ول مؤتمر دولي أقامة إان من ضمن هذه التطورات  .اإلسالمي والتمو
ة جامعة الملكعُ  اإلسالمي لالقتصاد ة برعا ان من عبد قد في م ثاره أالعزز. 

ة نشاءإ ز و  اإلسالمي بنك التنم ه بدأ  اإلسالمي حاث االقتصادأمر  هتماما وف
ة من منظور  النظرة االقتصاد احثین   دراسة وفهم سالمي مثل محاوالتإال

اسات المستهلك والمنشأة في القطاع الخاص واإل سلوكُ  تحلیلو  هتمام بدراسة الس
ة ة والنقد عداد إ  إلى ما تم التوجه الكليثرها على االقتصاد أة و اإلسالم المال

ة العامةو  تب ة في المال ةو  مناهج دراس أصول و  النقود والبنوكو  التجارة الخارج
ما قتصادواألخالق واال اإلسالمي االقتصاد قسام أنشأ ألول مرة العدید من أ. 
ة أجامعة في  اإلسالمي االقتصاد م مام محمد ابن سعود وجامعة اإلم القر 

ة في اإلسالم والجامعةالراض  ة اإلسالم والجامعة داآسالم إة الدول ة العالم
  مالیزا. -مبورلواال

ن إمع تلك النجاحات المتمیزة في الدراسات النظرة فو  لكن لألسف الشدید
اب . ومن ضمن األامازال محدودً  اإلسالمي تطور علم االقتصاد یز س هو تر

لال احثین اإل حوث والدراسات في حقل التمو سالمي والذ اضحى بؤرة اهتمام ال
انت هناك العدید من المحاوالت الجادة یالمسلم سالیب أستخدام نماذج و إلن. 

ةأو  اه المصارفاثار أة مما اإلسالم دوات الوساطة المال ة نت  عبر الممتدة التقلید
م العدید من المنتجات و  الفرص البدیلة إلى القارات  والمحافظ والعقوددأت بتقد
ة و التواز بدأت العدید من الجامعات و  ة.اإلسالم ة في عرض اإلسالم الغر
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ل نشر الكتب والمقاالت دأ الناشرون العالمیون في و  اإلسالمي برامج تدرس التمو
ل ة في أو  اإلسالمي عن االقتصاد والتمو نتشر عدد المؤتمرات المتخصصة الدول

   .مجال الحقل

ز "نشأ أم ١٩٧٨وفي عام  سمى و  "سالميحاث االقتصاد اإلأمر ا  هو حال
ات والذ قدم العدید من الخدمات واإل "اإلسالمي معهد االقتصاد" سهامات والفعال

ان منهاأفي عدة صور و  ال  ل ش ة متخصصة في االقتصاد والتمو ت  م
ة واإلأما یزد عن ثالثون على تحو  اإلسالمي اللغتین العر تاب  نجلیزة لف 

تورا أو  ةوتو  هطروحات للماجستیر والد بیر من المجالت العلم  فیر عدد 
ل لمجلة متخصصة و  ٕاصدارالمتخصصة و  ةتمو حوار األرعاء و  مؤتمرات علم
احثین إ إلى  یهدفذاألسبوعي وال ارهمألعرض تاحة الفرصة لل طروحاتهم في و  ف

ل ة ومناقشتها یتم  .اإلسالمي االقتصاد والتمو عد عرض هذه األوراق العلم و
تاب سنو هي  ار منها هذا  إلى قربأجمعها في  أوراق عمل وطروحات وأف

ء الكرم.    المتن الذ بین ید القار

اینإ وراق التي تم عرضها في حوارات األموضوعات في  الواضح ن الت
ة في عام راأل مصدر من مصادر في تصور  هـ هي١٤٣٤/١٤٣٥عاء المتتال

ل والتأمین واألوقافإلقوته  احثین في االقتصاد والتمو  تاحتها الفرصة للعلماء وال
ما یتمیز ،للمساهمة الالمحدودةو  جاالت العدیدةموغیرها من ال رائهم آ ه، ل 

ن من خاللها اختراق ومناقشتها ونقدها خصوصا تلك األراء اإل م ة والتي  بداع
ین تبتكار المنإ و  العوائ والمعضالت ة  مشرقٍ  لغدٍ جات والتم وخدمة والرفاه للتنم

ل اإل ة في    رجاء المعمورة.أنسان
ظن عض  قد  ابن أال م ال غ  حواراتألوراق المعروضة في العلمي لتح

  . !هو سمة ضعف لها األرعاء
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هحَّ عتقد انها تُ أ ولكني  طل عل ما  اشر فصاحب م الشفاف حالت: م  الم
حث)  ستمع  عرضالورقة (ال احثون إورقته و ه ال والمعنیون ثم تتم المتخصصون ل

ة النقد العلمي س مِ و  البناءالدقی و  عمل مینِ مُ  نْ الهادف ودون موارة ل و ثالثة أ ح
مینو  مناقشین یزد عن عشرةِ  ماما ر ولكن ل!!  فقط عطى صاحب الورقة  مح ثم 

قبلْ  قبلْ هو قد نه األولى و أخ في نفسه ترسّ  ما المجال في الدفعِ  ر غیِّ قد و  او ال 
ة الورقةوُ  تا ضیف  و أجزاء منها،أ، عید  ر جدید و م لیها إف العدید من المفاه

ة، ، في تصور مما یولد ة راق ة بناء نقد حث العلمي وهو ما حر ال قد ال  تسموا 
ة واإل توفر فيی ة.العدید من الجامعات العر ة والدول   سالم

عة الموضوعات ال حوثي نوقشت تونتیجة لطب ن إف وما تم إستالمه من 
عدد زد ت قد هـ١٤٣٤/١٤٣٥ ینرعاء للعامحوار األكتاب ل الحاليصدار إلإ

تحت عنوان: االقتصاد حاث أضم تسعة مجلد صفحة في  ٣٠٠عن  صفحاته
ل اإل ا سالميوالتمو ة: قضا ق   .تطب

ز على هذا اإلصدار  ما موضوعاتأ ةوهو یر ق ا التطب   : فهي. القضا
ة  :الورقة األولى عض الدول العر نماذج التأمین التعاوني ومقوماتها في 

ة  .أ.د. محمد سعدو الجرف - واإلسالم

ة ة :الورقة الثان رها خالل : برامج القرض الحسن وآثارها االقتصاد محاولة لتطو
مان عبدهللا العبیدلألستاذ  هـ١٤٣٢-١٤١٢الفترة    .سل

ة من قبل  :الورقة الثالثة وك االستثمار اإلسالم العوامل المؤثرة في إصدار ص
ة  –م ١٩٩٨( منظمات األعمال: دراسة حالة التجرة السودان

  .عبدهللا علي عجبنا فضل د. ) م)٢٠١١
عة قات :الورقة الرا ة تطب االت شرع اشي الصادق فداد وقف النقود أسئلة وٕاش   .د. الع
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حیى عثمان د. عقد شراكة وٕایجار لتملك العقار :الورقة الخامسة   .فاضل محمد 
قاتها المعاصرة :الورقة السادسة ة وتطب طها الفقه د. علي أحمد  اإلجارة بین ضوا

  .الندو 
عة ًقااإلجارة الموصوفة في الذمة  :الورقة السا لألستاذ أحمد محمد  .فقًها وتطب

  .محمود نصار
ة جدیدة لعقد السلم :الورقة الثامنة   .د. أحمد اإلسالمبولي .رؤ
قاته المعاصرة :الورقة التاسعة ین في الفقه المالكي وتطب الدَّ ین  حوار  مقابلة الدَّ

العادل: ومناقشة    .د. رحال إسماعیل 
قي تتعل بفي الجزء  انت الورقة األولى نماذج التأمین التعاوني التطب

ة ة واإلسالم عض الدول العر  ناقش أ.د. محمد سعدو الجرف ومقوماتها في 
احث عض الدول  ال نماذج التأمین التعاوني، أو التكافل، في أنظمة، وتشرعات، 

ما  ة.  ة واإلسالم قات التأمین التعاوني، أو التكافل، في ل تعرضالعر عض تطب
ة. وقد خلصت ع ة، واإلسالم ام نماذج التكافل  إلى الورقةدد من الدول العر ق

ما على  اوعملً  انظامً  حملة الوثائ ف ات التأمین  ام عالقة شر المعاوضة. وق
عض.  الة لد ال ضات على الو یتعل بجمع االشتراكات، واستثمارها، ودفع التعو

عض اآلخر. وعلى  الة والمضارة معً وعلى المضارة عند ال الة االو ، وعلى الو
اغة تلك األنظمة، بإعادةعند غیرهم. وقد أوصت الدراسة  اوالوقف معً   ص

ه التأمین التعاوني، أو التكافل  ون عل فترض أن  س ما  ع ما   ، من والوثائ
امه على التبرع    .ق

ة فقد اهتمت ب ةبرامج القرض الحسن وآثارها االقتاما الورقة الثان في  صاد
رها خالل الفترة    .هـ١٤٣٢- ١٤١٢محاولة لتطو
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ة ن القرض الحسن أبینت الورقة  ل مؤسسي في المملكة العر ش ظهر 
ومة البنك  ل، حیث أنشأت الح ومي للتمو برنامج ح ة منذ خمسین سنة  السعود

عد ذلك مصارف وصنادی أخر تخدم ١٣٨٢الزراعي السعود عام  هـ. ثم أُنشأت 
ة. ة محل ثم ظهرت برامج القرض الحسن في القطاعین الخیر  قطاعات اقتصاد

 .والخاص لتقدم قروًضا في مجاالت وأهداف متنوعة

احث القرض الحسن فهي إما أن تكون برامج في  بین ال ل  تنوع برامج التمو
ة معینة، أو أن تكون غیر  مؤسسات متخصصة لتقدم قروًضا في مجاالت اقتصاد

ون لإلستهالك أو لإلنتاج، ،متخصصة ن أن  م قدم  والقرض الحسن  وقد 
تراوح حجم هذه القروض بین قروض  ات، و القرض لألفراد أو لألسر أو للشر

وقد وضعت هذه البرامج من أجل تحقی أهداف  بیرة ومتوسطة أو صغیرة.
ة واالجتم الت االقتصاد ة منها اإلسهام في حل المش ة اقتصاد طالة مثل ا -اع ل

الورقة برامج القرض الحسن العامة وغیر المتخصصة حللت  التضخم.والفقر و 
اینة الحجممجال معین  نظًرا لكون هذه القروض تحتاجها  والتي تقدم قروًضا مت

بیرة من المجتمع تعاني من عجز مالي.  ة  م أداء هذه ب تمیزت الورقةنس تقو
عها وتنمیتها، وحل سبل تطو  وعرضتالبرامج شرعًا واقتصادًا  ر مواردها وتنو

مة  ات التي قد تواجهها (مثل عدم السداد أو تأخره، وانخفاض ق مشاكلها والصعو
فاءتها ودراسة آثارها  ًضا سبل تحسین أدائها وزادة  احث أ ما حلل ال النقود..)، 

ة  ل. واقترحاالقتصاد ة إلستمرارها في المد الطو   آل
ة في الورقة الثالثةعجبنا وناقش د.عبدهللا علي  م ة إقل ق انت تطب : والتي 

ة وك االستثمار اإلسالم من قبل منظمات  العوامل المؤثرة في إصدار ص
ةاألعمال:   هحث في تناولم) ف٢٠١١–١٩٩٨( دراسة حالة التجرة السودان

صورة عامة وتلك التي  ة  وك االستثمار اإلسالم العوامل المؤثرة في إصدار ص
صفة خاصة. وك من قبل منظمات األعمال في السودان   تؤثر في إصدار الص
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تساءل احث فیبین انه و وك من قبل منظمات  معو  ال الفوائد الجمة إلصدار الص
ل أنشطتها وتوفیر قنوات استثمارة لل راغبین في االستثمار وللسوق األعمال لتمو

وك من قبل منظمات  ل، ورغم أن إصدار الص ة واالقتصاد الوطني  المال
شیراألعمال في السودان قد ثبتت جدواه،  أن أرع منظمات  إلى إال أن الواقع 

وك في السودان، شیر أعمال فقط قامت بإصدار ص وجود عوامل قد  إلى مما 
وك من قبمن  تحدَّ  حث في إصدار الص لة ال ل منظمات األعمال. وتكمن مش

ة االستثمارة المختلفة ورغم أن  وك ألطراف العمل أنه رغم جدو وفائدة الص
ل  ا لتمو و العدید من منظمات األعمال في العدید من الدول قد اصدرت ص
عض تلك الدول قد فاق  أنشطتها المختلفة وأن حجم اإلصدارات الخاصة في 

مً اإلصدارات الح ة  اد ة الس مة، إال أن القلیل من منظمات األعمال في  اوم وق
التالي  ل أعمالها. و ا لالستفادة منها في تمو و یتساءل السودان قد أصدرت ص

احث   :ال
اف من هذا المصدر  ل  ش لماذا لم تستفد منظمات األعمال في السودان 

فید معها المستثمرن ما  ثیرا  فیدها  لي الذ  التالي  التمو وك و في هذه الص
ل؟   تعم الفائدة على االقتصاد 

ة  ل ماهي أهم المحددات والعوامل التي أثرت في التوسع في هذه األداة التمو
  واالستثمارة المهمة؟

حرم منظمات األعمال  ل خاصة في السودان  وك تمو أن ضآلة إصدار ص
ن االستفادة م م ان  ل  نه لفائدة هذه المنظمات من مورد مهم من موارد التمو

ة واالقتصاد القومي.   وللمستثمرن واألسواق المال
حث : التعرف على مد حاجة منظمات األعمال في إلى لقد هدف ال

وك، دراسة المحددات والعوامل التي أثرت في و  السودان للتوسع في صناعة الص
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عض التوسع في هذا المنتج المهم من قبل منظمات األعمال، ودراسة تج ارب 
وك.  الدول التي نجحت في صناعة الص

وك  انات التي تم جمعها من منظمات األعمال المصدرة للص على ضوء الب
وك ولمنظمات األعمال وٕالى الخبراء  ان الموجه للعمالء حملة الص ومن اإلستب
انات،  ناء على تحلیل الب ة والخاصة، و وم وك الح الذین عملوا في صناعة الص

ا ات تم اخت أهم العوامل والمحددات العامة  إلى الدراسة، وتم التوصلر فرض
وك الخاصة في  ما یلي: ، ونجملهاالسودانوالخاصة التي تؤثر في صناعة الص   ف

وك  الص أوال: أن عدم توفر الوعي لد المستثمرن ومنظمات األعمال 
ل منظمات األعم ا في تمو ل یؤثر سل ال بواسطة مصدر مهم لالستثمار والتمو
فقدانهم للعوائد المحتملة. ا على المستثمرن  ما یؤثر سل وك،    هذه الص

ة منظمات األعمال ال یتوفر لهم الوعي  ة المستثمرن وغالب ا: غالب ثان
وك لعام  وك وهو قانون الص م ومن ثم ١٩٩٥القانون الذ ینظم إصدار الص

ات المساهمة العامة رغم أن القانون قد  نص علیها صراحة لم تستفد فإن شر
وك لعام  اف من قانون الص ل  وك.١٩٩٥ش   م في إصدار الص

وك من قبل منظمات األعمال  ثالثا: أن توفیر الضمانات لهذه الص
وك. عتبر أحد العوامل التي تؤثر في إصدار الص   !!!! المصدرة لها 

وك ح عتبر العائد المرتفع لشهادات شهامة وصرح (وهي ص عا:  ة) را وم
وك منظمات األعمال التي تعطي عائدا  اسلً یؤثر  عامال مؤثرا في إصدار ص

وك  ة ودرجة المخاطرة علیها أعلى من مخاطر الص وم وك الح أقل من الص
ة.  وم   الح
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احثد تقو  ة إلى وصل ال ات التال   :التوص
وك وك خاصة ص ا االستثمار في الص مزا ة المستثمرن األفراد   أوال: توع
ال علیها أداة استثمارة ذات عائد مجز حتى یتسنى لهم االق  منظمات األعمال 

ار  إلى اعت وك خاصة  ة منظمات األعمال من أجل أن تصدر ص جانب توع
ا مهما. ل   أنها تمثل مصدرا تمو

وك لعام  قانون الص ة المستثمرن ومنظمات األعمال  ا: توع م ١٩٩٥ثان
ن الطرفان من االس التالي استقادة االقتصاد القومي.حتى یتم   تفادة منه و

قبلون على شراء  ثالثا: توفیر الضمانات الالزمة للمستثمرن والتي تجعلهم 
وك.   !!!الص

وك لعام  عا: مراجعة قانون الص ستوعب ١٩٩٥را م والعمل على تعدیله ل
وك واالقتصاد الق ة في الص   ومي.التطورات الحدیثة التي تفید االطراف المشتر

انتأ عة فقد  اشي الصادق فداد والذ أوضح في  تورللد ما الورقة الرا الع
ة: حثه االت شرع قات وقف النقود أسئلة وٕاش قات التي ان  تطب وقف النقود من التطب

تب الحدیث النبو الشرف، والسِ  ة، و رة للحضارة اإلسالم یر ظهرت في عهود م
قات وأرشدتناوالمسانید حول الكثیر من تلك    العدید من األمثلة لذلك.  إلى التطب

رة جدا فلم نجد توسعا في مصنفات الفقهاء لوقف  قات الم ورغم هذه التطب
ناء  . و ا الوقف األخر ما هو الشأن في قضا النقود وتناول صوره والتفرع عنها 

ل مفصل معالجة االفتراضات واالش ش االت على ذلك لم أجد الفقهاء یتناولون 
حسب شر الواقف.    التي قد تنجم عن وقف النقود واستثمار أصله وصرف رعه 

م وقف  ما أوضحت ح االت  وقد عرضت الورقة العدید من هذه االش
سین أحدهما یر عدم الجواز واآلخر  اینوا بین اتجاهین رئ النقود وأن الفقهاء قد ت

اتب الورقة جواز وقف النقود أل عضد قرار بجوازه، وقد رجح  اب عدة وهو بهذا  س
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حوث ومجالس  ي لإلفتاء وال مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، والمجلس األورو
ما تناولت الورقة الغرض من وقف النقود وعرضت   . ة أخر ة وعلم شرع

ة والمعاصرة. قاته التارخ ة في وقف و  تطب استعراض تجرة الدولة العثمان تمیزت 
  النقود.
ان في ما هذه الور أ بیرة تواجه صناعة اإلس لة  مش ة والمتعلقة  ق قة التطب

عنوان ة وهي  ة السعود  د.للعقد شراكة وٕایجار لتملك العقار : المملكة العر
حیى عثمان   .فاضل محمد 

ن (منزل) أفتبین  ثیرا من العوائل ن الحصول على س مثل حلما یراود 
غالًا دون تحقی ذلك. وعلى الرغم من واألفراد. غیر أن تكلفته المرتفعة تحول 

ة، إال أن  ل شراء العقار من خالل البنوك والمؤسسات المال توفر وسائل لتمو
التخوف من الوقوع في الرا، أو الشعور  اًا عدیدة تحول دون االستفادة منها  أس
، أو التخوف من  ل، أو عدم تواف الشرو مع ظروف المشتر ارتفاع تكلفة التمو

ة الشراء. حول دون إتمام عمل ال مما قد    تغیر الظروف مستق
ل شراء العقارات  یتجاوز تلك ما ستعرض هذا الكتاب أسلوًا مبتكًرا لتمو

، ات اإلفادة منه في تملك العقار الذ ن امٍ ُ و  العوائ  یرغبون امتالكهألفراد والشر
ونون التدرج، مع استخدامه على الفور. وذلك من خالل عقد ین منفصلین، 

ة مرنة  ة تتزاید تدرجًا مع الزمن وف آل اء في العقار بنس موجب العقد األول شر
ونون مستأجرن للعقار مع اإلفادة  حتى اكتمال تملك العقار، وفي العقد الثاني 
اء في العقار، لرفع  ارهم شر اعت الغ التي یدفعوها لإلیجار،  من حصتهم من الم

ة تملك   .هم للعقارنس
عقد الشراكة  ة المرنة لتملك العقار  ستعرض هذا الكتاب تفاصیل تلك اآلل
قها، وٕاعطاء أمثلة عدیدة  ة لتحق ة للعقود القانون واإلیجار، مع اقتراح نماذج مبدئ
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ات المشترن والمستثمرن على حد  ان مرونتها وقدرتها على التجاوب مع متطل لب
ة لتلك األمثلة.سواء، مهما تغیرت الظروف   ، مع مقارنة العوائد االقتصاد

قة یبین المعاصرة د. علي أحمد الندو في  ع مبدع مع الورقة السا وفي تتا
قاتها: حواره عن ة وتطب طها الفقه عقد اإلجارة من العقود أن  ،اإلجارة بین ضوا

ة ة األساس ه  المال ة مرونةو  فذة من خصائصلما یتمیز  ة  ،عمل التي أكسبته أهم
ا الحدیثة،  قصو في العالم المعاصر. ولهذا العقد أثر عمی في جملة من القضا
از، والتملك الزمني  تمثل ذلك في عقود: االستصناع = المقاولة، واالمت و

تناول  عقد اإلجارة. و  عرضهالمشترك. و ة المتصلة  ط الفقه انه في أهم الضوا
ون ل هوجهة نظر  ن أن    ها دور بّناء في تقنین هذا العقد.م

ع األستاذ أحمد محمد محمود نصار  اإلجارة الموصوفة في الذمة  وقد تا
ًقا حثه هو فقًها وتطب غة هامة في المعامالت  ان هدف  الكشف الفقهي عن ص

غة اإلجارة الموصوفة في الذمة حیث تتضمن هذه  ة وهي ص ة اإلسالم المال
غة السلم وذلك  غة اإلجارة المعینة وص غة معنیین من معاني العقود وهي ص الص
غة اإلجارة الموصوفة في الذمة هي سلم  أن ص واضح من تصرح الفقهاء بذلك 

  فع.في المنا
شابهها من المعامالت  غة وما  ًضا الفروق بین هذه الص حث أ ستعرض ال
ستعرض أهم الخصائص  ما  ة والسلم واإلستصناع والجعالة  مثل اإلجارة العین
ه  عة للمعقود عل م الخدمات التا غة التي تتمثل في وجوب تقد ة للص ل التمو

ا فاء المنفعة من أكثر من عین وٕام ة است ان ة استخدام األجرة في أغراض وٕام ن
ما تضمن  ه،  اشرة على المحل المتعاقد عل خاصة للسیولة وال یجب إنفاقها م
ل  اإلجارة الموصوفة في الذمة في مجال تمو قات الخاصة  عض التطب حث  ال

ة ومعالجتها ات الشرع ال عض اإلش ل الخدمات مع    .العقارات وتمو
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ة جدیدة لعقد السلم وقدم لنا د. أحمد اإلسالمبولي  السلم جائز  فبین ان رؤ
مه، بینما اختلفوا في تفاصیله  الكتاب والسنة واإلجماع، لذا اتف الفقهاء على ح

قبل المراجعة.  التيو  شر في فهم النص، ومن ثم فإن هذا االختالف  هي جهد 
 الحاجة لىإ ولقد تعددت آراء الفقهاء في العدید من مسائل السلم، وأد هذا التعدد

قتها.  إلى   مراجعة هذه اآلراء للوقوف على حق
ا وتناول أدلة أصحابها،  إلى تهدف الورقة تحدید أهم هذه المسائل أو القضا

ستجد  إلى ومراجعتها من أجل الوصول الرأ الراجح، ومن ثم سهولة التعامل مع ما 
قات. س على خالف  من تطب اس، بل هو وف ولقد تبین لنا ان عقد السلم ل الق

م  ه مقدور التسل س عندك)، ألن المسلم ف ع ما ل صادم قاعدة (ال ت اس، فهو ال  الق
عض الفق ه. وقد خلص  ون السلم على خالف  إلى اءهحسب العادة وقت طل أن 

ه  ه غیره. بید أن الفقهاء الذین رأوا ذلك هم َمْن قاس عل قاس عل اس ا أال  الق
ضها.السلم في الصنا ع المنافع الموصوفة التي یتأخر ق  عات، وأجازوا السلم في ب

ة، وأوجه االختالف و  ع المؤجل موضوع ه بین السلم والب لقد تبین لنا ان أوجه التشا
ة. بید أن المقارنة بینهما من حیث األثر االقتصاد تشیر ل أن  إلى بینهما ش

ضا ما خلصنا ل اطًال على ان ب إلى فالخطر في السلم أظهر.  قع  ع المعدوم ال 
ع في  م للغرر. بینما المب إطالقه، فقط المعدوم الذ ال یوث في وجوده وقت التسل
م. فال  غلب على الظن وجوده وقت التسل ونه معدوًما عند العقد إال أنه  السلم رغم 

حث بین لن ما ان ال ه الشارع.  ستثن حتاج أن  طالن، وال  ا ان یدخل السلم تحت ال
وعدم جواز جعل الدین المؤخر رأس مال لسلم في ذمة  ،السلم ال یتضمن غرًرا

ان الدین حاًال فإنه یجوز، لخروجه  الكالئ. أما إذا  ه لدخوله تحت الكالئ  المسلم إل
مي، ولعدم ثبوت دعو اإلجماع على  ض الح الكالئ، ولوجود الق ع الكالئ  عن ب

قوم على المداینة لتعجیل بدل ن السلم نوع من اإعدم الجواز.  ع  ع، هذا الب لب
منع من أن  س ثمة ما  ع دخلته المداینة، ول ع)، فهو ب (الثمن) وتأخیر اآلخر (المب
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ًعا ومداینة. وقد  ع من مجأون ب ع جمهور الفقهاء على جواز انعقاد السلم بلفظ الب
ًعا والمعنى ون اللفظ ب سلًما، وهذا المعنى  اب إطالق العام وٕارادة الخاص ل

عتبر  المجاز معتبر في اللغة والشرعة. بید أن من الفقهاء خاصة المتأخرن من 
ًعا، ولم یلتفت ان المعنى ب ع  شرو  إلى مدلول اللفظ فإذا ُعِقَد السلم بلفظ الب

احث یر أنه من األولى أن ینعقد السلم بلفظ السلم، وال مانع من  السلم. لذا فإن ال
ون التعبیر المجاز مأموًناانع ع عندما    .قاده بلفظ الب

انت مناقشة لعرض التاسعة و ما ورقتنا أ عنوان رسالةاألخیرة فقد  توراه  : د
قاته المعاصرة ین في الفقه المالكي وتطب الدَّ ین  ان مقابلة الدَّ : د. سعد بن والذ 

اني قا حمدان اللح ة قد عرضه سا ة إسالم وفي هذا "في مجلة "دراسات اقتصاد
العادل على نقد و  اني  مناقشةالحواررد صاحب الرسالة د.رحال إسماعیل  د. اللح

قول بسلو أ ه روح العلم والعلماء ف ع تجلت ف عد عرض د. سعد  علمي رف
قاته المعا ین في الفقه المالكي وتطب الدَّ ین  اني لرسالتي "مقابلة الدَّ ان اللح صرة " 

حث. وثانیهما  عض المسائل المهمة في ال ان ل تدخلي مرتكزا على شقین: أولهما ب
عض ما طرح صاحب العرض والحضور الكرام. فأجملت المسائل  ات على  تعقی
ین  الدَّ ین  ة المصطلح في موضوع مقابلة الدَّ ال ات أرع هي: إش ال المهمة في إش

ا ة، ثم إش ة الخلط وأقسامها عند المالك ال ة التعرفات عندهم، ثم إش ة منهج ل
مهم الثالثي  ة وتقس ثیر ممن درس هذا الموضوع بین منهج المالك المنهجي عند 
ة التي سلكها أغلب الذین درسوا  ة: النظرة التجزئ ال ین منهج غیرهم، ثم إش و

ط ال حاكمة مسائل هذا الموضوع؛ حیث لم یرتكزوا على األصول والقواعد والضوا
ة ظهرت في نتائج  ات سلب االت آثار وتداع الكالئ. ولهذه اإلش لمسائل الكالئ 
اني أن ما قیل من  ات فأهم ما فیها: ب حوث التي لم تستحضرها. وأما التعقی ال
عض عقود  احتي ل ین إ ین و الدَّ ین  تناقض بین ما قررته نظرا في قسم ابتداء الدَّ

حا ألن س صح ات؛ ل ما هو عند الفقهاء ثم رجحت المستقبل م  ني قررت الح



 ١٥                                          مقدمة الكتاب

 

الجواز بناء على الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. ثم عقبت على استشهاد أحد 
ع للعدید من  –ة الزرقاني ادعى المعقبین بنص للعالم وهو في ذلك ت

ین؛ فبینت أن هذا االدعاء  -المعاصرن الدَّ ین  احة ابتداء الدَّ أنه صرح في إ
ین  ة على الدَّ احتهم للعقود المعاصرة المبن سند إ حث عما  مبني على محاولة ال

قا منهج دراسة النصوص تدق  جمعاو  من طرفي العقد مما جعلهم یخلُّون 
الدلیل أنه ال أحد من  ومقارنة... اح مقابلة إلخ. ووضحت  ة وال غیرهم أ المالك

س فیها علة النزاع بل هي على  االبتداء. وأما حدیثه عن أن مقابلة االبتداء ل
الت الفقهاء على  أقوال وتعل س من ذلك فأمر عجب!؛ وهو ما تعقبته  الع

  اختالف مذاهبهم.
ة والتي حاولت فیهبهذه الورقة نختتم هذه الم ا رسم ومضات قدمة الضاف

رة سرعة ١٤٣٤/١٤٣٥ ینرعاء للعامسرعة لكتاب حوار األ ء ف هـ تعطي القار
ة علها تساهم في  حث حث العلمي العمی إلفحص عمی لهذه المشارع ال ثراء ال

ل اإلسالمي.    في االقتصاد والتمو
  

م محمد صالح أبوالعال   د. إبراه



١٧ 

    
  
  

  
  

	يف اتراوح
  االقتصاد والتمويل اإلسالمي:
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  نماذج التأمین التعاوني ومقوماتها
ة ة واإلسالم عض الدول العر   في 

  
 محمد سعدو الجرفأ.د. 

  قسم االقتصاد اإلسالمي 
رمة -جامعة أم القر  ة الم   م

msjarf@uqu.edu.sa 

  

. تتحدث الدراسة عن نماذج التأمین التعاوني، أو التكافل، المستخلص
عض الدول  ما تتحدث في أنظمة، وتشرعات،  ة.  ة واإلسالم العر

قات التأمین التعاوني، أو التكافل، في عدد من الدول  عض تطب عن 
ًا  ام نماذج التكافل نظام ة. وقد خلصت الدراسة إلى ق ة، واإلسالم العر
ما  حملة الوثائ ف ات التأمین  ام عالقة شر ًا على المعاوضة. وق وعمل

الة یتعل بجمع االشتراكات، واستثم ارها، ودفع التعوضات على الو
الة  عض اآلخر. وعلى الو عض. وعلى المضارة عند ال لد ال
الة والوقف معًا عند غیرهم. وقد أوصت  والمضارة معًا، وعلى الو
فترض أن  س ما  ع ما   ، اغة تلك األنظمة، والوثائ الدراسة بإعادة ص

ه التأمین التعاوني، أو التكافل من  امه على التبرعون عل   .  ق
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  مقدمة
 آله الحمدهلل رب العالمین، والصالة، والسالم، على نبینا محمد، وعلى

عد:و  ه، أجمعین. أما    أصحا
ات التأمین التعاوني السعود والئحته فقد  ة شر ل من نظام مراق ألزم 

ة، وقانون التأمین والتكافل السوداني لعام  ات التأمین بتطبی  ،م٢٠٠٣التنفیذ شر
غة من خالل  االتأمین عملً  حیث تتمتع هاتان الدولتان بنظام التأمین التعاوني. ص

التأمین التعاوني. و  ة عدد منأخضع خاص  ات التأمین  الدول العر ع شر جم
قها. انظام واحد، أً العاملة ل غة التي تط ع  حیث یخضع مثًال  انت الص جم

حرن ل ات التأمین العاملة في ال ات وهیئات التـأمینشر الته رقم  ،قانون شر وتعد
ات التأمین العاملة في السوق العماني لقانون وتخضع  ،م١٩٨٧لعام  ،١٧ شر

ات رقم  ات التأمین رقم م١٩٩٤لسنة  ٣٤تأمین المر لسنة  ١٢، وقانون شر
عض األنظمة على حرة  قد. و م١٩٧٩ ات التأمیننص  غة  شر ص بین العمل 

غة التأمین التجار أو التكافل التأمین التعاوني ص المرسوم  مثل ، أو العمل 
ات م٢٠٠٥لعام  ٤٣التشرعي السور رقم  ، حیث تخضع شر . ومثل دولة برونا

ات م٢٠٠٨التأمین اإلسالمي، أو التكافل لقانون التكافل للعام  ، وتخضع شر
ة ة، م٢٠٠٦لقانون التأمین للعام  التأمین التقلید سمح عدد آخر من الدول العر . و

غة  ص الحرة بین العمل  ات التأمین العاملة فیها  ة لشر وعض الدول اإلسالم
. حیث ت غة التأمین التجار الدول بوجود نظام  هذهتمتع التأمین التعاوني، أو ص

ات التأمین التع اوني الموجودة في تلك خاص للتأمین التعاوني، تخضع له شر
ات الدول،  افة شر إلى جانب خضوعها لنظام التأمین األساس الذ ینطب على 

ة المتحدة، واألردن،  االتأمین أً  ان التأمین الذ تمارسه، مثل اإلمارات العر
رونا أتي)١(ومالیزا، و ما    :. ومن ثم، یتمثل الهدف من هذه الدراسة ف

                                                            

ات التكافل في مالیزا لقانون  )١( ما ال یوجد في أنظمة التكافل. حیث تخضع شر وذلك ف
ات التكافل في برونا لقانون التكافل للعام م١٩٨٤التكافل للعام  ، م٢٠٠٨، وتخضع شر

ة في برونا لقانون التأمین للعام  ات التأمین التقلید اقي شر خضع    .م٢٠٠٦و



عض الدول  نماذج التأمین التعاوني ومقوماتها ةفي  ة واإلسالم  ٢١                  العر

أمین التعاوني، أو التكافل، ومقوماتها، في أنظمة، التعرف على نماذج الت .١
عض،  عضها ال ة، ومقارنتها مع  ة واإلسالم وتشرعات، عدد من الدول العر

 االتفاق، ووجود االختالف بینها.للتعرف على وجوه 

قة عملً  .٢ من قبل  االتعرف على نماذج التأمین التعاوني، أو التكافل، المط
ات التأمین التعاوني، أو التكافل، ومقومات تلك النماذج، في عدد من الدول  شر
ان وجوه اتفاق، ووجوه اختالف تلك  ة، ومقارنة تلك النماذج. و ة، واإلسالم العر
ین النماذج التي جاءت بها األنظمة، والتشرعات.  ما بینها و ما بینها، وف  النماذج ف

  منهج الدراسة
احث األسلوب االستقرائي لتحقی أهداف الدارسة. حیث قام استخ دم ال

ة  استقراء نصوص، عدد من األنظمة، والتشرعات، في عدد من الدول العر
ة، للتعرف على النماذج التي جاءت بها تلك األنظمة، والتشرعات،  واإلسالم

 ، استقراء عدد من أنظمة، ووثائ ما قام  ات ومعرفة أهم مقوماتها.  عدد من شر
اإلضافة إلى  ة،  ة واإلسالم التأمین التعاوني، أو التكافل، في عدد من الدول العر

ات.  ة الصادرة عن تلك الشر ة السنو   استقراء التقارر المال

  حدود الدراسة
ة:أوالً  ان استقراء األنظمة، والقوانین، في عشر  : الحدود الم احث  لقد قام ال

ة و  ة، من الدول العر ة السعود ة، وهي: المملكة العر جمهورة السودان، و اإلسالم
ة المتحدة، ودولة  ة السورة، و اإلمارات العر ة و الجمهورة العر المملكة األردن

ة، ، و دولة مالیزا، و  الهاشم اكستان. و دولة برونا   جمهورة 

ات، في  استقراء وثائ وأنظمة، وتقارر عدد من الشر عدد من ما قام 
ة، على النحو اآلتي: ة، واإلسالم   الدول العر
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ة  .١ ة للتأمین التعاوني (التعاون ة الوطن ة: الشر ة السعود المملكة العر
ة ساب تكافل، نموذجً  اللتأمین)، نموذجً  للتأمین التعاوني  اللتأمین التعاوني العام، وشر

 . على األشخاص، أو التكافل

ة التأمین اإلس .٢ ة السودان: شر ان للتأمین التعاوني، والشر ة ش ة، وشر الم
ة للتأمین  .التعاون

ة النور للتكافل العام.  .٣ ة المتحدة: شر  اإلمارات العر

ة العقیلة للتأمین التكافلي. .٤ ة السورة: شر  الجمهورة العر

ة للتكافل .٥ ة البر ة األولى للتأمین، وشر ة: الشر ة الهاشم ، )٢(المملكة األردن
ة  ةوشر  .التأمین اإلسالم

ان للتكافل. .٦ ة بو ت: شر  الكو

ة القطرة للتأمین. .٧ ة اإلسالم  قطر: الشر

حرن:  .٨ ةال  Legal & General Gulf Takaful شر

ة النیل للتكافل العائلي.  .٩  مصر: شر

ة مالیزا  .١٠ ة االتقاء للتكافل، وشر ة اإلخالص للتكافل، وشر مالیزا: شر
ة  ة ، HSBC AMANAH TAKAFULللتكافل، وشر  .AM Family Takafulوشر

ة برونا دار السالم للتكافل. .١١ : شر  برونا

ة  .١٢ ت ة الكو اكستان ة ال ة القطرة للتكافل، والشر اكستان ة ال اكستان: الشر
 للتكافل. 

ة:: اثانً  لقد تم التعرف على نماذج التأمین التعاوني، أو  الحدود المعرف
أتي: تعرف التأمین  التكافل، ومقوماتها في األنظمة، والتشرعات، من خالل ما 
ة، وحملة  التعاوني. والتكییف القانوني للقسط أو االشتراك. والعالقة بین الشر

                                                            

لة من قبل السلطات المختصة.) ٢( ة حالًا إلعادة ه  تخضع هذه الشر
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ات التأمین، واستثمار االشتراكات ما یتعل بإدارة عمل ، ف . والفائض، الوثائ
ما تم التعرف على نماذج التأمین التعاوني، أو  ة.  ة الشرع والعجز. والرقا

أتي: التكییف القانوني للقسط أو االشتراك.  االتكافل، ومقوماتها عملً  من خالل ما 
ات التأمین، واستثمار  ما یتعل بإدارة عمل ، ف ة، وحملة الوثائ والعالقة بین الشر

ن القول إن هذه النقا هي التي تبرز نماذج االشتراكات. والف م ائض، والعجز. و
  . ا، وعملً االتأمین التعاوني، أو التكافل نظرً 

  مخطط الدراسة
  لقد استدعى الوصول إلى أهداف الدارسة السیر وف المخطط اآلتي:

  البناء النظر للتأمین التعاوني الفصل األول:
حث األول: تعرف التأمین التعاوني.    الم

حث الثاني: التكییف القانوني للقسط أو االشتراك (العالقة بین حملة الوثائ  الم
عض)   .عضهم ب

حث الثالث:  ة التأمین.حملة الوثائالعالقة بین الم   ، وشر
ة. ة الشرع ع: الرقا حث الرا   الم

حث الخامس: الفائض والعجز.   الم

  الثاني: التطبی العملي للتأمینالفصل 
حثً  ل منها بدراسة سوق من ااشتمل هذا الفصل على اثني عشر م ، یختص 

  األسواق محل الدراسة، وهي على النحو اآلتي: 
. حث األول: السوق السعود   الم
حث الثاني: السوق اإلماراتي.   الم

حث الثالث: السوق السوداني.    الم
ع: السوق الما حث الرا .الم   لیز
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. حث الخامس: سوق دولة برونا   الم
اكستاني. حث السادس: السوق ال   الم

ع: السوق األردني. حث السا   الم
. حث الثامن: السوق السور   الم
تي. حث التاسع: السوق الكو   الم

حرني. حث العاشر: السوق ال   الم
. حث الحاد عشر: السوق القطر   الم
. حث الثاني عشر: السوق المصر    الم

  خاتمة الدراسة
ات.   وتشمل أهم النتائج، والتوص
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  الفصل األول
  ونماذجه البناء النظر للتأمین التعاوني

  
وتشرعات  ،أنظمة التعاوني، ونماذجه في البناء النظر للتأمینیبرز 

ة التعاوني، التأمین  انها في ولوائحها التنفیذ من خالل عدد من األمور، یتم ب
احث  ة:الم   اآلت

حث األول:   تعرف التأمین التعاوني الم
  : النظام السعودأوًال 

ات ٧عرفت المادة األولى (فقرة ة شر ة لنظام مراق ) من الالئحة التنفیذ
اء المخاطر من المؤمَّن لهم  ل أع أنه: (تحو التأمین التعاوني السعود التأمین 

ن، وتعوض من یتعرض منهم للضرر أو     .الخسارة من قبل المؤمِّن)إلى المؤمِّ

  : القانون السودانياثانً 
ین م٢٠٠٣فرق القانون السوداني للتأمین والتكافل لعام  ، بین التأمین، و

التأمین عن (ا ة  يلتأمین التعاونالتكافل. حیث عبر  ضد األضرار، أو من المسؤول
التكافل عن (التأمین التعاون ة عن األضرار). وعبر  ة األشخاص). يالمترت  لحما

أنه: (عقد یلتزم  وقد عرفت المادة الثالثة من نفس القانون عقد التأمین التعاوني 
أن یؤد إلى المؤمن له أو إلى المستفید مبلغً  ة عن المؤمن لهم،  ا ه المؤمن ن  اف

من المال، أو أ عوض، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحق الخطر 
ه المؤمن له للمؤمن، على وجه  المبین في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد یؤد

ما عة من نفس القانون عقد ع التبرع، لمقابلة التزامات المؤمن).  رفت المادة الرا
أنه:  أن یؤد الى المؤمن التكافل  ة عن المؤمن لهم  ا ه المؤمن ن (عقد یلتزم ف

، في حالة تحق السبب ادورً  امن المال، أو إیرادً  اله، أو الى المستفید، مبلغً 
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ه المؤمن له للمؤمن، على  الموجب لدفع مزة التكافل، وذلك مقابل مبلغ محدد یؤد
 .وجه التبرع، لمقابلة التزامات المؤمن)

ة المتحدةاثالثً    : قانون دولة اإلمارات العر
س هیئة التأمین رقم   ،م٢٠١٠، لعام ٤عرفت المادة األولى من قرار رئ

م تعاقد جماعي یهدف إلى تحقی التعاون  أنه: (تنظ التأمین التكافلي التأمین 
ل منهم بدفع  قوم  ین، في مواجهة أخطار معینة. حیث  بین مجموعة من المشتر
ین، یتم من خالله  سمى حساب المشتر ن حساب  اشتراك معین، یؤد إلى تكو

ة  النس ، لمن یتحق الخطر  ة التأمین دفع التعوض المستح ه. وتقوم شر إل
افأة معینة).  ه، مقابل م  التكافلي بإدارة هذا الحساب، واستثمار األموال المتجمعة ف

عً    : القانون السور ارا
أنه: ٤٣عرفت المادة األولى من المرسوم التشرعي السور رقم  ، التأمین 

اء المخاطر من المؤمن له إلى المؤمن، مقابل قسط تأم ل أع ین. والتزام (تحو
ع المرادفات  لمة التأمین جم المؤمن بتعوض الضرر والخسارة للمؤمن له. وتعني 

عتها).  ما ال یتعارض مع طب ما تعني إعادة التأمین، ف   لها. 

  : القانون األردنياخامسً 
م التأمین التكافلي لسنة ٢عرفت المادة  مات تنظ ، م٢٠١١ب، من تعل

موجب القانون رقم  الته لسنة ٣٣الصادرة  م أعمال التأمین وتعد شأن تنظ  ،
م تعاقد یهدف إلى تحقی التعاون بین م١٩٩٩ أنه: (تنظ ، التأمین التكافلي 

ین، یتعرضون لخطر واحد، أو أخطار  سمون المشتر مجموعة من األشخاص 
ضه  معینة، وذلك من خالل تالفي آثار األخطار التي یتعرض لها أحدهم، بتعو

ل منهم  التزام  بدفع مبلغ معین عن الضرر الناتج عن وقوع هذه األخطار. وذلك 
ات  ات التأمین التكافلي بإدارة عمل سمى االشتراك. وتقوم شر على سبیل التبرع، 
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، مقابل أجر معلوم،  التأمین التكافلي، واستثمار أموال صندوق حملة الوثائ
ًال  ارها و ارها مضارً اعت اعت الهما معً ا، أو حصة معلومة  ما ا، أو  ، وذلك 

ام هذه ال ادئها).یتف مع أح ة، وم ام الشرعة اإلسالم مات، وأح  تعل

  : القانون المالیز اسادسً 
أتي:١٩٨٤، لسنة ٣١٢جاء في المادة األولى من قانون التكافل رقم    ، ما 

ادلة، والتي  تكافل" تعني خطة تقوم على األخوة، والتضامن، والمساعدة المت
ادلة  ة، والمساعدة المت ین، في حالة الضرورة تنص على مساعدات مال للمشار

ما بینهم على المساهمة لهذا الغرض ون ف  .حیث یتف المشار

عً    : قانون سلطنة برونااسا
أنه: (التكافل  )٣(م ٢٠٠٨عّرف قانون التكافل لسنة  التأمین التكافل العائلي 

ة، وعون المشترك، وأسرته، في حاالت حوادث  الذ یهدف إلى المساعدة المال
أنه: (  .)٤( الوفاة، واإلعاقة) التكافل الذ یهدف إلى المساعدة وعرف التكافل العام 

ة، وعون المشترك، وأسرته، في حاالت الخسارة والتلف، في الممتلكات، أو  المال
ضانات،  ، والف ارثة مثل: الحر سبب حادث عرضي أو  األصول، أو النفس، 

ام . وجاء في موضع آخر في )٥(والحوادث) تعرف التكافل: (نظام یتف مع أح
ادلة، والتي تترجم  قوم على األخوة، والتضامن، والمساعدة المت ة،  الشرعة اإلسالم
ون على اإلسهام، أو  م المساعدة للمشترك عند الحاجة، حیث اتف المشتر بتقد

  .)٦(االشتراك لهذا الغرض)

                                                            

ر،  ١٥) صدر القانون في ٣( ة، الجزء الثاني من العدد ٢٠٠٨أكتو  . ٦١م، ونشر في الجردة الرسم
ة. ، ٦١، من العدد ٢٩٨٢انظر: ص) ٤(   الجزء الثاني من الجردة الرسم
ة.٦١، من العدد ٢٩٨٣) انظر ص٥(    ، الجزء الثاني من الجردة الرسم
ة.٢٩٨٤) انظر: ص٦(  ، من نفس العدد من الجردة الرسم
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اكستانياثامنً    )٧(: القانون ال
ادلة، وفقً  التكافل هو: عتمد على المساعدة المت ام الشرعة  ا(نظام  ألح

ین، في  ادلة للمشار ة، والمساعدة المت ة، والتي تنص على مساعدات مال اإلسالم
ما بینهم على المساهمة في  ون ف حالة حدوث طوارئ معینة. حیث یتف المشار

  .)٨(صندوق مشترك لهذا الغرض)
  

حث الثاني: التكییف    القانوني للقسط أو االشتراكالم
عض) عضهم ب   (العالقة بین حملة الوثائ 

  : النظام السعودأوًال 
ن أن  م لم ینص النظام السعود صراحة على تكییف معین للقسط. ولكن 
ة لنظام الضمان الصحي  فاد ذلك من تعرف المادة األولى من الالئحة التنفیذ
ة من قبل  أنه: (المبلغ الواجب األداء للشر التعاوني السعود القسط أو االشتراك، 

ة التي ت ة التأمین قة مقابل التغط قة خالل مدة التأمین). حیث حامل الوث وفرها الوث
یدل النص الساب على أن القسط أو االشتراك مدفوع على سبیل المعاوضة، 

فاد ذلك من الفقرتین  ما  ستح مبلغ التأمین بذلك على سبیل المعاوضة.  ، ١٧ل
ات التأمین التعاوني، ١٨ ة شر ة لنظام مراق ، من المادة األولى من الالئحة التنفیذ
قة التأمین، واشتراك التأمین. ف  ي تعرف وث

   

                                                            

ات التكافل لقانون التكافل للعام ) ٧(  .م٢٠١٢تخضع شر
عني التكافل لصالح األفراد لتكافل العائلي قسم القانون التكافل إلى قسمین هما: ) ٨( "و

موجب البند ( ه   ٣) من المادة ٢والجماعات من األفراد وأسرهم، على النحو المنصوص عل
   . والتكافل العام وهو ما عدا التكافل العائلي.من المرسوم

See: Insurance Ordinance,   ] AMENDED UPTO NOVEMBER 2011[2000, part 1. 
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  : القانون السودانياثانً 
عة من قانون التأمین والتكافل السوداني لعام  نصت المادتان الثالثة، والرا

ما نصت على دفع القسط، أو م٢٠٠٣ ، على تعرف التأمین التعاوني، والتكافل. 
ستح مبلغ التأمین   بذلك على سبیل التبرع. االشتراك، على سبیل التبرع. ل

ة المتحدةاثالثً    : قانون دولة اإلمارات العر
قة التأمین على  نصت المادة التاسعة من نفس القانون بوجوب أن تحتو وث
التبرع. وقد نصت  أن ما یدفعه المشترك إنما یدفعه على سبیل االلتزام  ضاح،  إ

سمى أولهما ، من النظام على وجود حسابین في التكافل ٢٣المادة  العائلي، 
االستثمار من االشتراكات المدفوعة.  ه الجزء الخاص  حول إل حساب االستثمار. 
ة الخطر من  ه الجزء الخاص بتغط حول إل ة الخطر،  سمى اآلخر حساب تغط و
ما عدا  ع االشتراك في حساب واحد فقط، ف وضع جم االشتراكات المدفوعة. و

تمالتكافل العائلي.  ات التكافل العائلي، والتكافل الخاص.الفص و  ل بین حسا

عً    : القانون السور ارا
ام التأمین على أساس المعاوضة. حیث جعل  نص القانون السور على ق

ل الخطر عن عات المؤمن له إلى عات المؤمن، والمترجم عملً  حصوله  اتحو
 بدفع المؤمن له للقسط، أو االشتراك. اعلى التعوض عند حصول الخطر، مرهونً 

  : القانون األردنياخامسً 
التبرع. حیث یوضع   ام التكافل على أساس االلتزام  نص القانون على ق

ین. المشتر ع األنواع في حساب واحد، خاص  له في جم   االشتراك، أو القسط 

  : القانون المالیز اسادسً 
ام التكافل على الم  ادلة. ولكننا نجد في ینص القانون على ق ساعدة المت
ة، الصادرة عن المجلس  ٤١الفقرة  ة اإلسالم ة للمؤسسات المال من الحلول الشرع
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الة،  ات التكافل بتطبی نموذج الو فترض أن تقوم شر االستشار الشرعي، أنه 
عه، لمساعدة  ون على التبرع بجزء من القسط، أو جم والتبرع. حیث یواف المشتر

حتاج إلى المساعدةالمشتر  . وهذا معارض بنص القانون على ٩ین اآلخرن، ممن 
عني المعاوضة. وتنم تجزئة القسط إلى  ادلة، وهذا  ام التكافل على المساعدة المت ق
وضع اآلخر في  جزئین في التكافل العالي، یوضع أولهما في صندوق المخاطر، و

ین. بینما یوضع القسط ج عه في صندوق واحد هو صندوق استثمار المشتر م
  صندوق التكافل، في حالة التكافل العام، أو التكافل غیر العائلي.

عً    : قانون دولة برونااسا
فاد من  لم ینص القانون على تكییف معین لالشتراك، أو القسط. ولكن 
ادلة،  قوم على المساعدة المت قوم على المعاوضة، حیث إنه  تعرف التكافل أنه 

عني المعاوضة.    وهذا 
اكستانياثامنً    : القانون ال

فاد من   لم ینص القانون على تكییف معین لالشتراك، أو القسط. ولكن 
ادلة، تعرف ا قوم على المساعدة المت قوم على المعاوضة، حیث إنه  لتكافل أنه 

عني المعاوضة. وقد نص القانون على تجزئة القسط في التكافل العائلي إلى  وهذا 
وضع اآلخر  ین، و سمى صندوق تكافل المشتر قسمین، یوضع أحدهما في ما 

ین. بینما یوجد صندوق واحد  هو صندوق تكافل في صندوق استثمار المشتر
ع االشتراكات ه جم ین في حالة التكافل العام، یدفع إل   .)١٠( المشتر

   

                                                            
(9)  Bank Negara Malaysia. Shariah Resolutions in Islamic Finance. 2d Edit, 2010. P, 62. 

 ، من المادة الثامنة.٥، ٤، ٣انظر الفقرات ) ١٠(
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حث الثالث   الم
ة التأمین)   (العالقة بین المؤمن لهم، وشر

  : النظام السعودأوًال 
ات التأمین التعاوني  نموذج بلم ینص النظام السعود على وجوب التزام شر

اب مفتوحً  ولعله بذلكمعین.  ار النموذج المناسب اترك ال ات الخت  .لها أمام الشر
ات التأمین التعاوني،  ة شر ة لنظام مراق عین من الالئحة التنفیذ ولكن المادة الس
أجر.  الة  ة حساب الفائض، وتوزعه، تدل على اعتماد نموذج الو ف والخاصة 

ًال  ة و ات التأمین أجر عن حملة الوثائ ف حیث تكون الشر م عمل ي إدارة وتنظ
ة. وحصة من  واستثمار أموال التأمین. حیث یتمثل األجر في المصروفات الفعل

حد أقصى) ٪٩٠(الفائض تبلغ    .من الفائض القابل للتوزع 
  : القانون السودانياثانً 

اع نموذج معین. لم یرد في قانون التأمین والتكافل  ترك  ولعله بذلك وجوب ات
اب مفتوحً  ار النموذج المناسب اال ات الخت  ولكن جاء في الفتو رقم .لها أمام الشر

ا م٢٩/٨/١٩٩٥، المواف هـ٢/٤/١٤١٦، الصادرة بتارخ ١٩٩٥/٤ ، عن الهیئة العل
ع هو نموذج  ة، أن المت ة اإلسالم ة للجهاز المصرفي والمؤسسات المال ة الشرع للرقا

الة والمضارة معً  ًال االو ة و ما یتعل بجمع االشتراكات،  . حیث تكون الشر أجر ف
استثمار حصیلة االشتراكات اودفع التعوضات، ومضارً  ما یتعل   . ف

ة المتحدةاثالثً     : قانون دولة اإلمارات العر
ات التأمین، أو التكافل الحرة للعمل  ت المادة الثامنة من القانون لشر تر

الة والمضارة معً أحد نموذجین،  الة، ونموذج الو . وقد نصت اهما: نموذج الو
قة التأمین، أو التكافل،  على المادة التاسعة من القانون، على وجوب اشتمال وث

ة  ذلك حصة الشر ه. و ة احتسا ف ة، و الة الذ تستحقه الشر مقدار أجر الو
الة عن استثمار حساب الم ة من عائد المضارة، أو أجر الو ف ین، و شتر

 التوصل إلى حساب هذا العائد، أو األجر.
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عً  : القانون السور ارا  
اع نموذج معین. اب  لم یرد في القانون وجوب ات حیث ترك القانون ال

ار النموذج المناسب امفتوحً  ات الخت  .لها أمام الشر

  : القانون األردنياخامسً 
ات التأمین  ات ترك القانون األردني لشر التكافلي الحرة في إدارة عمل

، مقابل مبلغ معلوم، أو  التأمین التكافلي، واستثمار أموال صندوق حملة الوثائ
ًال  ارها و اعت ة معلومة من االشتراكات المحصلة،  ة مئو ة  نس أجر. أو نس

ارها مضارً  اعت ة شائعة معلومة من الفائض  الهما معً امئو ، وذلك ا. أو 
ارها ًال  اعت ات التأمین، ومضارً  و استثمار  افي إدارة عمل ما یتعل  ف

ادئها. ة، وم ام الشرعة اإلسالم ما یتف مع أح   االشتراكات المحصلة. وذلك 

  : القانون المالیز اسادسً 
ة  الة. حیث تكون شر أقام القانون عقد التكافل على أساس نموذج الو

ًال  ین، التكافل و في إدارة أموال التكافل، من حیث جمع  عن مجموع المشتر
ات إعادة التكافل.  ضات المستحقة، وعمل ترتی  االشتراكات واستثمارها، ودفع التعو

عً    : قانون دولة برونااسا
عضها على مبدأ المضارة.  .لتكافلأنواع من اثالثة  ینص النظام على قوم 

الة. حیث ترك القا عض اآلخر على مبدأ الو قوم ال اب مفتوحً و أمام  انون ال
ار النموذج المناسب ات الخت  .لها الشر

اكستانياثامنً    : القانون ال
أجر الة  وأقام نموذج  .أقام القانون نموذج التكافل العام على مبدأ الو

الة، والمضارة  .امعً  ،التكافل العائلي على أساس الو
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ع حث الرا   الم
ة ة الشرع   الرقا

  السعود: النظام أوالً 
ة واإلشراف على قطاع  مهام الرقا تضطلع مؤسسة النقد العري السعود 
ما لم یلزم النظام  ة خاصة بها.  ة شرع التأمین. وال یوجد في المؤسسة هیئة رقا

ة، ة شرع ن هیئات رقا ات التأمین بتكو منعها من ذلك. السعود شر   ولم 

  : القانون السودانياثانً 
ة على أعمال تضطلع هیئة الرقا مهام اإلشراف، والرقا ة على التأمین 

ة للجهاز  ة الشرع ا للرقا سمى اللجنة العل وجد في السودان ما  التأمین. و
ات التأمین  فید بإلزام شر ة. ولم یرد في النظام ما  المصرفي والمؤسسات المال

ة. ن هیئات شرع  بتكو

ة المتحدةاثالثً    : نظام دولة اإلمارات العر
وجد في  ة واإلشراف على قطاع التأمین. و تتولى هیئة التأمین مهام الرقا

ة ة الشرع ا للفتو والرقا سمى اللجنة العل . وقد ألزمت المادة العاشرة )١١(الهیئة ما 
ة  ة فیها، تسمى لجنة الرقا ة شرع ن هیئات رقا ات التأمین بتكو من النظام شر

ما نصت المادة  ة، على أن تتكون من ثالثة أفراد.  ، على وجود مراقب ١٦الشرع
ات التأمین، بناءً  ة. اشرعي داخل شر الشر ة  ة الشرع ة لجنة الرقا  على توص

   

                                                            

  ، من النظام.١٧انظر: المادة ) ١١(
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عً    قانون السور : الارا
سمى بهیئة اإلشراف على التأمین ، )١٢(تخضع أعمال التأمین في سورا لما 

ة. وقد أصدرت الهیئة قرارها  عة لوزارة المال في ،  /م.إ٢٩١/١٠٠رقم /والتا
ة في هیئة اإلشراف على ٢٨/٩/٢٠٠٩ ة الشرع یل اللجنة االستشارة للرقا ، بتش

م ات التأمین، وٕاعادة التأمین التكافلي  التأمین، غایتها المساعدة في تنظ عمل شر
 .)١٣((اإلسالمي)

  : القانون األردنياخامسً 
ة على قاتتولى هیئة الر  ة على التأمین في األردن مهام اإلشراف، والرقا

ات التأمین  مات التكافل شر قطاع التأمین. وقد ألزمت المادة الثامنة من تعل
ة فیها، ال ة شرع ن هیئات رقا ما  بتكو قل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء. 

ات التأمین التكافلي بتعیین مراقب شرعي، یتم  ة عشرة شر ألزمت المادة الثان
ة، أو من غیرها. ة الشرع اره من هیئة الرقا  اخت

  : القانون المالیز اسادسً 
ة، واإلشراف، على قطاع التأمین ز المالیز مهام الرقا  یتولى البنك المر

عمل في مال سمى المجلس االستشار الشرعي، الذ  یزا. وقد أوجد النظام ما 
ات التأمین امستشارً  ات ٥٣. وقد ألزمت المادة ١٤لكافة شر ، من القانون شر

ات  ما أنه ألزم شر أخذ مشورة المجلس االستشار الشرعي عند الحاجة.  التأمین 
ة خاصة بها. ة شرع ن هیئات رقا   التأمین بتكو

                                                            

موجب المرسوم التشرعي رقم ) ١٢( المواف    هـ١١/٨/١٤٢٥في بتارخ  .٢٠٠٤، لعام ٦٨أنشئت 
   م.٢٦/٩/٢٠٠٤

ة السورة.) ١٣(   انظر: موقع وزارة المال
(14) Syariah Advisory Council” means the Syariah Advisory Council established under 

subsection 16B(1) of the Central Bank of Malaysia Act 1958. 
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عً    : قانون دولة برونااسا
، واإلسالمي. حیث  ز على صناعتي التأمین التقلید شرف البنك المر

، قانون التأمین لعام  م قانون التكافل ٢٠٠٦ینظم قطاع التأمین التقلید ح م. و
سمى هیئة اإلشراف المالي م قطاع التأمین اإلسالمي. ٢٠٠٨لسنة  وهناك ما 
ة مات، أو قانون التكافل لعام ١٨. وقد نصت المادة )١٥(الشرع ، ٢٠٠٨، من تعل

ما  ات.  على وجوب موافقة الهیئة على أ منتج تكافل یتم طرحه من قبل الشر
ات التكافل من مشورة الهیئة في المسائل ٨١نصت المادة  ان إفادة شر ، على إم

ما جعلت المادة  عملها.  ة المتعلقة  مات وجود هیئة رق١٠الشرع ة ، من التعل ا
ات التأمین. ات تسجیل شر ة من ضمن متطل  شرع

اكستانياثامنً    )١٦(: القانون ال
ة، واإلشراف على  ة مهام الرقا اكستان ادالت ال تتولى لجنة األصول والم

ة، أو المجلس )١٧( التأمین سمى الهیئة االستشارة الشرع وجد لد الجنة ما  . و
ات التأمین )١٨(االستشار الشرعي . وقد ألزمت المادة العاشرة من القانون شر
سمى:  ،  Shariah compliance auditor(٢٠)، )١٩(Shariah Advisorبإیجاد ما 

Shariah compliance officer(٢١)  

   
                                                            

موجب القسم الثالث من القانون ) ١٥(  2006 (S  5 /06) نشأت الهیئة 
(16) the Securities and Exchange Commission of Pakistan, with the approval of the 

Board, is pleased to make the Takaful Rules, 2012. 
(17) Commission” means the Securities and Exchange Commission of Pakistan 

established under section 3 of the Securities and Exchange Commission of 
Pakistan Act, 1997 (XLII of 1997);          

  ، من القانون.٢٥انظر: المادة ) ١٨(
  ، من القانون.٢٦انظر: المادة ) ١٩(
  ، من القانون.٢٧انظر: المادة ) ٢٠(
  ، من القانون.٣٠انظر: المادة ) ٢١(
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حث الخامس   الم
  الفائض والعجز

  : النظام السعودأوًال 
ة ة لنظام مراق عون من الالئحة التنفیذ ات التأمین  حددت المادة الس شر

ة حساب الفائض القابل للتوزع. ف ما أنها وزعت الفائض بواقع  التعاوني 
اقي وهو ) ٪٩٠( ون ال ات التأمین. ف . ) ٪١٠(حد أقصى لشر لحملة الوثائ

ین عند وجوده.  ة التعامل مع العجز في حساب المشتر ف حدد  ولكن النظام لم 
اب مفتوحً  ات، التخاذ ما تراه مناسً  اولعله بذلك ترك ال   لها. اأمام الشر

  : القانون السودانياثانً 
ة التعامل مع الفائض، والعجز. ولكن جاء  ف شر القانون السوداني إلى  لم 

، م٢٩/٨/١٩٩٥، المواف هـ٢/٤/١٤١٦، الصادرة بتارخ ٤/١٩٩٥في الفتو رقم 
ة للجهاز المصرفي و  ة الشرع ا للرقا ة، عن الهیئة العل ة اإلسالم المؤسسات المال

ات التأمین  له لحقوق  اال تستح شیئً أن شر في فائض التأمین الذ یرجع 
ة التعامل مع العجز في حساب حملة  ف ما لم یرد أ شيء عن  ین.  المشتر

اب مفتوحً الوثائ عند وجوده.  ات، لتخاذ ما تراه  اولعله بذلك ترك ال أمام الشر
 لها. امناسً 

ة المتحدةاثالثً    : قانون دولة اإلمارات العر
قتصر الحصول ٢٥أعطت المادة  ، ح توزع الفائض لمجلس اإلدارة. و

عة من نفس المادة على  على الفائض على حملة الوثائ فقط. فقد نصت الفقرة الرا
ات  ة توزع أراح على المساهمین من أ فائض تحققه حسا أنه ال یجوز للشر

ی ات، المقرر المشتر ة لقاء إدارة الحسا ن، إلى جانب المقابل الذ تتقاضاه الشر
قة التأمین التكافلي. وقد نصت المادة  ، من النظام ٢٨موجب االشتراك في وث

م قرض حسن  ة معالجة العجز، وذلك بتقد ف الحصول على على  ط  غیر مرت
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اشرة محددة سلفً  ة لحساب المشت، افائدة م حد أقصى مجموع من قبل الشر ین،  ر
ة، دفعة  سترد من الفوائض المستقبل ة. على أن  حقوق المساهمین في الشر
قدم األمر إلى المجلس  ة بذلك،  ام الشر واحدة، أو على دفعات. وفي حالة عدم ق

ة. ة عن العمل للمدة التي یراها مناس قاف الشر  التخاذ القرار بإ

عً  : القانون السور ارا  
ة التعامل مع الفائض، والعجز.لم یوضح  ف ولعله بذلك  القانون السور 
اب مفتوحً  ات، التخاذ ما تراه مناسً  اترك ال  .اأمام الشر

  : القانون األردنياخامسً 
ة شائعة معلومة من الفائض إذا اختارت تطبی  ات التكافل نس تتقاضى شر

ات التأمین،  ما یتعل بإدارة عمل واستثمار االشتراكات نموذج المضارة، ف
حسب اشتراكه. وال )٢٢(المحصلة ل  اقي على حملة الوثائ  تم توزع ال . و

الة والمضارة معً  اتتقاضى شیئً  الة، أو الو ار نموذج الو . امن الفائض عند اخت
م قرض حسن ات التأمین بتقد ط  وقد ألزم القانون في المقابل شر غیر مرت

اشرة  في حالة عدم  ،لحساب حملة الوثائ ،امحددة سلفً الحصول على فائدة م
ة موجوداته  .)٢٣(لسداد التزاماته ،فا

  : القانون المالیز اسادسً 
ات التأمین في اقتسام  ة شر ات التأمین ح مشار أعطى القانون شر

م قرض حسن ما ألزمها في المقابل بتقد الحصول على  الفائض.  ط  غیر مرت
اشرة محددة سلفً  سدد  ،افائدة م لحساب حملة الوثائ عند الحاجة، على أن 

 القرض مما قد یتحق من فوائض في السنوات القادمة. 

                                                            

  ، من القانون.٦انظر: المادة ) ٢٢(
 ، من القانون.٧انظر: المادة ) ٢٣(
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: قانون دولة برونااثامنً   
تم  . و یتم توزع الفائض المحق في صندوق التكافل على حملة الوثائ
تم  ین حملة األسهم في صندوق االستثمار. و ، و توزع األراح بین حملة الوثائ
تسدید العجز في صندوق التكافل، من حساب حملة األسهم على سبیل القرض 

اشرة محددة سلفً الحسن،  الحصول على فائدة م ط  سدد من ، اغیر المرت على أن 
ة.   الفوائض المستقبل

اكستانياثامنً    : القانون ال
ة وضع  ین، أو حملة الوثائ فقط. وتتولى الشر یوزع الفائض على المشتر
ع  ین التبرع بجزء أو بجم ح للمشتر اسات المتعلقة بتوزع الفائض. و الس

ین عن طر القرض)٢٤(الفائض سدد العجز في حساب المشتر الحسن من  . و
ة سدد من أ فوائض مستقبل   .)٢٥(حساب المساهمین، على أن 

 

   

                                                            

 ، من القانون.٢١انظر: المادة ) ٢٤(
  ، من القانون.٢٠، ١٩انظر: المادتان ) ٢٥(
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  الفصل الثاني
  التطبی العملي للتأمین

قة عملً  ان نماذج التأمین التعاوني، أو التكافل، المط ، ایتم في هذا الفصل ب
ة: احث اآلت ات التأمین التعاوني، أو التكافل، من خالل الم   من قبل شر

حث    األول: السوق السعودالم
العمل في السوق السعود حالً  ات التأمین المرخص لها   ایبلغ عدد شر

ه نظام  اثالثً  ة، تعمل وف نموذج التأمین التعاوني الذ ألزمها  وثالثین شر
عً  ات جم ة. وتخضع هذه الشر ات التأمین التعاوني، والئحته التنفیذ ة شر  امراق

الحظ تماثل وثائ التأمین التعاوني  ة. و في عملها لهذا النظام، والئحته التنفیذ
عً  ات، ألنها ملزمة جم موجب النظام بتطبی نموذج واحد  االصادرة عن تلك الشر

ما تتماثل أنظمتها األساس، وعقود   . صادر عن مؤسسة النقد العري السعود
ًض  سها، ألنها ملزمة أ س، صادرن موجب ال اتأس نظام بنظام أساس، وعقد تأس

س، وأنظمة  ، وعقود تأس . ومن ثم، تعد وثائ عن مؤسسة النقد العري السعود
قً  ات األساس، تطب ة الصادرة بهذا  اعملً  اهذه الشر لمواد األنظمة واللوائح التنفیذ

  الخصوص. 

ات التأمین التعاوني نوعین من التأمین هما: التأمین  من األضرار وتقدم شر
ة مثل حوادث  ، والسرقة. ومن المسؤول اء، مثل: الحر ه التأمین على األش شق
عض برامج التكافل.  ه ال طل عل ارات. والتأمین على األشخاص، وهو ما  الس

ات عملً  قه هذه الشر قوم النموذج الذ تط ادل  او على المعاوضة، واإللزام والمت
أتي عرض بین الجانبین، حیث إنها تط ما  تم ف ه النظام. و ب ما نص عل

ة للتأمین، نموذجً تال للتأمین  اطبی العملي للتأمین من خالل عرض وثائ التعاون
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ة ساب تكافل، نموذجً  رامج تكافل شر للتأمین على األشخاص. وسیتم  االعام، و
قة الحدیث عن التكییف القانوني للقسط أو االشتراك، والعالقة بین حامل الوث

ة التأمین، والتصرف في الفائض وحین العجز.   وشر

ة للتأمین   المطلب األول: التعاون
  التكییف القانوني للقسط

عه في حساب، أو صندوق واحد، هو حساب حملة  یتم وضع القسط جم
. و  ة، الوثائ فاد التكییف القانوني للقسط من وثائ التأمین الصادرة عن هذه الشر

عض. فال تختلف إال في موضوع والتي هي نسخ طب  عضها ال األصل من 
ًض  اقي من  االتأمین، والخطر المؤمن منه. وهي نسخ طب األصل أ وثائ 

ة، وهي  ارة اآلت . وتتصدر تلك الوثائ الع ات العاملة في السوق السعود الشر
ما أن المؤمن له قد  ادل بین طرفي العقد: ( تقدم نص في المعاوضة، وااللتزام المت

ارهما  ة، وواف على اعت طلب وٕاقرار خطي للتأمین على المر ة  إلى التعاون
ال یتجزأ منه، وسدد االشتراك المطلوب... فقد قامت  الهذا العقد وجزءً  اأساسً 

قة التأمین وذلك وفًقا لآلتي... ة بإصدار وث ة في حالة حدوث  الشر تلتزم الشر
ة المؤمن علیها بتعوض المؤمن له في نتج أو ترتب عن استعمال  حادث... المر

الغ التي  ع الم قة، عن جم حدود مسؤولیتها المنصوص علیها في جدول الوث
صفة تعوض عن ایترتب على المؤمن له، أو السائ المجاز قانونً     ...). بدفعها 

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
أجر عن حملة الوثائ في إدارة یل  ة و ات التأمین، واستثمار  الشر عمل

ة. وهو یتف مع ما جاء  ة للشر تمثل األجر في المصروفات الفعل االشتراكات. و
  .)٢٦(في النظام

                                                            

ع لعام  ٢٦)( ة الواردة في تقرر الرع الرا   .م٢٠١٢انظر القوائم المال
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  الفائض والعجز
ات التأمین عند الحاجة.  ل لعمل م التمو ة األعمال، وتقوم بتقد تدیر الشر

ة في  حیث تم منح ، بتعدیل نظامها األساس، م٢٠٠٤ینایر  ٢٠وقد قامت الشر
ات  ة لمجلس اإلدارة لتحدید الطرقة التي یتم بها التصرف في فائض عمل الصالح

ات م٢٠/٣/٢٠٠٤التأمین. وقد اعتمد مجلس اإلدارة في  ، توزع فائض عمل
ة الصادرة عن مؤسسة النقد العري  التأمین السنو حسب الالئحة التنفیذ

حصول المساهمین على  ، وذلك  ات التأمین ) ٪٩٠(السعود من فائض عمل
الغ  اقي وال ، وتوزع ال   . )٢٧(على حملة الوثائ) ٪١٠(السنو

ة ساب تكافل   )٢٨( المطلب الثاني: شر
ة نوعین من البرامج هما:   تقدم الشر

ات، والمؤسسات. البرامج التجارة .١ الشر : هي برامج تأمین من األضرار خاصة 
سمى صندوق  صندوق واحد  عهوهي تتمتع  ه القسط جم   .التكافل، یوضع ف

  هي برامج تأمین على األشخاص. وهناك نوعان من البرامج هما: برامج األفراد: .٢

ة لألفراد .٢,١ سمى صندوق التكافل برامج الحما : هناك صندوق واحد 
عه. ه القسط جم   یوضع ف

هناك صندوقان هما: صندوق التكافل،  واالدخار: برامج االستثمار .٢,٢
قسم القسط إلى  وصندوق االستثمار، أو صندوق التكافل وصندوق االدخار. حیث 
جزئین، یوضع أولهما وهو اشتراك التكافل في صندوق التكافل، بهدف التكافل، 

                                                            

ة المنتهیتین بتارخ ٢٧( ع (الثالثة أشهر األخیرة)، والسنة المال ) التقرر الرع سنو الرا
 .١٠. صم٣١/١٢/٢٠١٢

ًقا ٢٨( ام البرامج في تعرف التكافل: تأمین تعاوني ط ة في شرو وأح ) جاء في موقع الشر
ام الشرعة.  انظر على  ادئ وأح ة. صسلم   .  ٦بیل المثال: برنامج تكافل للرعا
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ین على أساس تعاوني. واشتراك االستثمار، أو اشتراك  ة للمشتر والذ یوفر التغط
، والذ یوضع في صندوق االستثمار بهدف االستثمار، أو صندوق االدخار

حسب البرنامج.    االدخار بهدف االدخار، 

  كییف القانوني لالشتراك أو القسطالت
عتبر اشتراك الصندوق منحة مطلقة  عض البرامج: ( ام وشرو  جاء في أح

ة: )٢٩(لصندوق التكافل) ما جاء في برنامج تكافل للحوادث الشخص  شرو (تقتضي. 
 لمصلحة تعاوني صندوق  إلى اشتراكاتك تتبرع أن التكافل صندوق  فـي االشتراك
ین تسب جماعي، أساس على المشتر ین حقً  من واحد ل و  فـي امشترً  االمشتر
عتبر االشتراك نافذً . البرنامج شرو ضمن الواقعة األحداث مقابل التعوض،  فـي او

عتبرال شهادة فـي الموضح البدء تارخ  یتلقى امالً  اصندوقً  التكافل صندوق  تكافل. و
ین تم ،اشتراكات المشتر ات المقدمة دفع  و  ذلك من مشترك أ قبل منالمطال

 االشتراكات خصم عد االستثمار، وخسائر أراح، یختص أنه ما الصنـدوق.
على سبیل التبرع  ایجعل االشتراك أو القسط مدفوعً  مما .)٣٠( لتكافل) إلعادةالمدفوعة 

ون مبلغ التأمین مستحقً  على سبیل التبرع. ولكن هناك ما یناقض ذلك.  االكامل، ل
مثل االشتراك تكلفة منافع  اشتراك التكافل:فقد جاء في الحدیث عن اشتراك التكافل: (

ة ة: . )٣١( )التغط اسي ما جاء في التعرف ببرنامج الرعا عتمد مبلغ االستحقاق الق )
ة الذ تختاره). وجاء في  لمنفعة التكافل العائلي في هذا البرنامج على مبلغ الحما

قة منافع على تحصل سوف اشتراكك، التعرف ببرنامج تكافل التقاعد: (مقابل  الوث
ام مراعاة مع التكافل، شهادة فـي الموضح حسب والضمانات....). مما  والشرو األح

  .على سبیل المعاوضة ایجعل االشتراك مدفوعً 
                                                            

ة :انظر )٢٩(   . ١٧ص ،على سبیل المثال: برنامج تكافل للرعا
ام البرنامج )٣٠(  .١٠ص ،انظر: شرو وأح
   المرجع نفسه، في نفس الموضع. انظر:) ٣١(
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ة حملة الوثائا   لعالقة بین الشر
ة  أجر. حیث یتمثل األجر في نس الة  تقوم العالقة بینهما على أساس الو
مدیر التكافل ومهامه، والعائد  ة معینة من االشتراكات. فقد جاء في التعرف  مئو

ام البرامج:   الذ یتقاضاه في نشرات وشرو وأح
ةالتكافل:  صندوق  مدیر  بإدارة، تقوم التي وهي تكافل. ساب (شر
ة، ك الخاص البرنامج خدمة اإلدارة قصد. التكافل صندوق  واستثمار،  فعال
ل المخاطر وتقدیر ة اشتراكاتك، وحساب مالئم، ش اتك وتسو  وجدت. إن مطال
ات خالل من فائض التكافل وزادة مة. وٕادارة اكتتاب عمل  تكون  االستثمار ح
ام، موافقة طرقة ادئ ألح م تكون  أن الحرص مع الشرعة. وم  االستثمار ق
عة مع متوافقة ة الطب ات التكافل عة) للمسؤول ًض  .)٣٢(التا في الحدیث عن  اوجاء أ

ع التكالیف والنفقات والضرائب والرسوم  صندوق التكافل: (یتحمل الصندوق جم
ة مصروفات أخر تخص  للحفا على أصول الصندوق واستثماره، وأ

ًض )٣٣(الصندوق) ما جاء أ ة ساب تكافل رسمً  ا.  قة: (تستح شر  افي رسوم الوث
، أو من ین حملة الوثائ ل  موجب اتفاق بینها، و ینوب عنهم، یجر تحدیده في 

ًض )٣٤(شهادة تكافل) أتي: اشتراكات ا. وجاء أ : (تشمل مصادر الصندوق ما 
ات إعادة  ضات من شر التكافل، وعوائد استثماراتها، والتعو ین الخاصة  المشتر

ضات،  . وتشمل االلتزامات التعو ة عوائد أخر قة، ورسوم التأمین، وأ ورسوم الوث
، والرسوم التي تدفع من صندوق التكافل إلعادة التأمین. االستثمار إدارة صندوق 

عد  ات. و اطات في الصندوق لتعزز قدرة الصندوق على دفع المطال قى االحت وت
قید له، هو عجز، أو فائض،  قید على صندوق التكافل، وما  الفرق بین ما 

                                                            

ة (٣٢)   .١٧ص ،انظر على سبیل المثال: برنامج ساب تكافل للحوادث الشخص
م ٣٣)(  .١٤ص ،انظر على سبیل المثال: برنامج تكافل للتعل

 . ٢١ص ،انظر على سبیل المثال: برنامج تكافل لالستثمار (٣٤)



 محمد سعدو الجرف                                    ٤٤

ًض )٣٥(صندوق التكافل)  الرسوم وهذه. كاتاالشترا من الرسوم : (تؤخذا. وجاء أ
وجاء  .)٣٦( التكافل) صندوق  إدارة البرنامج، وتكلفة وٕادارة االكتتاب تكالیف لمقابلة
ًض  ة تكلفة االكتتابفي تحدید هذا األجر: ( اأ وٕادارة  ،واإلدارة ،رسومنا لتغط

 .من مبلغ اشتراكك ،حد أقصى) ٪٤٩(وقدره  تخضع إلى اقتطاع رسم ،الصندوق 
ة  ة أ سنة مال ة الح بجزء من فائض التكافل المعلن فـي نها ون للشر وسوف 

رسم حافز أداء.) ٪٣٥(یتجاوز  ال حد ح لنا تغییر أ  من فائض التكافل  و
قً  امن هذه الرسوم وٕاعطائك إشعارً    . )٣٧()امس

ع فائض التكافل   توز
ین هو مبلغ فائض   االتكافل، مستقطعً الفائض المتوفر للتوزع على المشتر

ات التأمین  خضع توزع فائض التكافل المعلن لقانون شر منه رسم حافز األداء. و
ة، وموافقة مجلس إدارة ساب تكافل ة السعود  .)٣٨(التعاوني المطب فـي المملكة العر

  عجز صندوق التكافل
منح قروض بدون فوائد إلى صندوق التكافل في الحاالت التي  ة  تقوم الشر
ة المستحقة. ثم یجر  ة لسداد منافع التغط اف تكون فیها أصول الصندوق غیر 
ة لذلك. أما إذا استمر  سداد القرض من قبل الصندوق، فور توفر األصول الكاف

ة بناءً فالعجز لمدة تتجاوز السنتین،  أن  على استشارة الخبیر االكتوار  یجوز للشر
حددها الخبیر  طرقة  قي  ة جزء من العجز المت ین تغط تطلب من المشتر

ة على التأمین ، والجهة اإلشراف ة . )٣٩(االكتوار ف وجاء في موضع آخر في 

                                                            

 .١٧ص ،انظر على سبیل المثال: المصدر نفسه ٣٥)(
 . ١٧ص ،على سبیل المثال: المصدر نفسه انظر) ٣٦(
ة ٣٧)(  .١٠ص ،انظر على سبیل المثال: برنامج ساب تكافل للحوادث الشخص
 .١٧ص ،انظر على سبیل المثال: برنامج تكافل االدخار) ٣٨(
  انظر على سبیل المثال: المصدر نفسه. ٣٩)(
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ة هذه الخسارة: ( فـي  فسوف التكافل صندوق  فـي عامة خسارة وجود حال تغط
ل نسعى  إلى أن الفوائد، من اليالخ الحسن ضالقر  أساس على الخسارة هذه لتمو
 الخسائر استمرار توقع أو استمرار، حال وفـي الفائض. إلى التكافل صندوق  عود
ل المد على ة) اشتراكاتك زادة ح نحتفظ فإننا الطو   .)٤٠( المستقبل

حث الثاني: السوق السوداني   الم
ة واحدة  االسوق حالً  یتكون  ة تأمین تعاوني، وشر من أرع عشرة شر

قابل  ات نوعین من التأمین هما: التكافل، وهو  إلعادة التأمین. وتمارس الشر
قابل التأمین من األضرار. تم الحدیث  التأمین على األشخاص. والتأمین العام، و و

ان للتأمین. وش ة ش ل من: شر ة عن هذین النوعین من خالل الحدیث عن  ر
ة للتأمین.  ة التعاون ة. والشر   التأمین اإلسالم

  التكییف القانوني لالشتراك
ات  عها في صندوق واحد. وتنص برنامج الشر یتم دفع االشتراكات جم

ار المشترك متبرعً  قة على اعت لها،  االسا ة  االشتراكات السنو للصندوق عن رضى 
التزاماته. وقد جاء في شرو استحقاق حاجة الصندوق للوفاء حسب ها، بجـزء من أو

ه قبل إصابته  ون المشترك قد سدد أقسا االشتراك المستحقة عل ا التكافل: أن  مزا
ان عدم  االعجز، أو وفاته، أو وفاة أً  ة من أسرته، إال إذا  التغط من المشمولین 

ة. األقسا عن عذر تقبله الشر ات الت وفائه  قة تأمین عمل أمین وتنص وث
ة  ة على سبیل المثال في الفقرة الثان ة التأمین اإلسالم األصغر، الصادرة عن شر
ع  أتي: (إن سداد المشترك لجم قة على ما  عشرة منها، مع مراعاة شرو الوث
قة،  ام هذه الوث ع أح ة، ومراعاته لجم الكامل، في الوقت الذ تحدده الشر األقسا 

قً  اشرطً  اعتبران معً  ة، وفي حالة مخالفة المشترك هذا  امس أل التزام من قبل الشر
                                                            

ة. ص ٤٠)(   .١٠انظر: برنامج تكافل للحوادث الشخص



 محمد سعدو الجرف                                    ٤٦

أ قسط تم دفعه). وهذا دلیل  ة الح في االحتفا  ون للشر الشر المسب س
ة: (تم  ارات الصادرة عن نفس الشر قة تأمین الس المعاوضة. وجاء في مقدمة وث

ة ا ة، ن ة التأمین اإلسالم قة بین شر موجب هذه الوث عن المؤمن لهم  االتفاق 
حیث یدفع المؤمن له  ة، والمؤمن له،  الشر عد  ما  شار إلیها ف ، و حملة الوثائ

القسط  اقسط التأمین، أو االشتراك المبین في شهادة التأمین، تبرعً  لحملة الوثائ 
ة للمؤمن له إذا أصاب  عضه، للمؤمن لهم، حسب الحاجة. وتلتزم الشر له، أو 

ارة المؤمن ع لیها هالك، أو ضرر، في أ وقت طوال مدة التأمین المبینة، الس
الدفع نقدً  ، أو  ل األحوال مبلغ  ا، مبلغً ابتعوض الضرر الماد ال یتجاوز في 

ة  ارة أیهما أقل. یخضع التزام الشر مة الس التأمین المبین في شهادة التأمین، أو ق
قة، وأل شرو ترف به ل للشرو الواردة في هذه الوث ش ا، أو تضاف علیها، 

ة  اآخر في المستقبل، وتعتبر جزءً  تصدر وثائ التأمین الصادرة عن شر منها). و
ان للتأمین نحو هذا النص ًض )٤١( ش   . دلیل المعاوضة ا. وهذا أ

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
ات  ة عن الهیئة أعمال مخاطر الصنادی وتدیر عمل ا ات ن تدیر الشر

غة المضارة. و  ااستثمار أموالها وفقً  ع أقسا  اتتتولى الشرلص ین تجم المشتر
لها إلى ات أموال صنادی  .یداصنال المتف علیها في العقد؛ وتحو وتحفظ الشر

عض، ومنفصلة عن أموالها. و  عضها ال ولة عن ؤ تكون مسالتكافل منفصلة عن 
سبب تعدیها، أو تقصی أ خسارة إذا  في أداء مهامهارها، أو إهمالها ان ذلك 

عدم تحمیل الصندوق أ  ات  ما تلتزم الشر المنوطة بها، وف عقود التكافل. 
جوز لها أن تمنح  . و التزامات الصنادی س له صلة  التزام لصالح الغیر، ل

                                                            

قة ) (٤١ ع مثل: وث قة تأمین جم ة تجاه الغیر. وث ة والمسؤول تأمین أخطاء ممارسة المهن الطب
ل  قة تأمین المقاولین ضد  قة التأمین ضد تعطل اآلالت. وث یب. وث أخطاء التر

قة تأمین الدواجن.  األخطار.  وث
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ات.  اقروًض  یتحمل لصندوق من صنادی التكافل األخر التي تدیرها الشر
عصندوق ال ة ألعمال جم ةتحمل التما  التكافل، االلتزامات المال ع  شر جم

المال المستثمر اإلدارةالمصروفات  تم توزع صافي و  .اصفتها مضارً  الخاصة 
ة للتأمین صندوق الرح استثمار  ة التعاون من صافي  )٪٢٠(أتي: ما  في الشر

عض الصنادیالرح  ة في  عض اآلخر) ٪١٥(، )٤٢(للشر من  )٪٨٠(، )٤٣(في ال
ین في الصافي الرح  عض البرامج،  صندوق للمشتر عض ) ٪٨٥(في  في ال

ة بواقع  ة التأمین اإلسالم ة، ) ٪١٠(اآلخر. بینما یتم التوزع في شر للشر
  .)٤٤(لحملة الوثائ) ٪٩٠(

ونات حساب حملة  ان للتأمین على م ة ش وتنص الوثائ الصادرة عن شر
ة  ف ، و ضاف لحساب حملة الوثائ الوثائ توزع الفائض على النحو اآلتي: ( 

خصم منه مصارف الخدمات، واإلدارة، وأقسا إعادة  أقسا التأمین التي دفعوها، و
عد خصم االستهالك والدیون  عامل الفائض  ات. و اإلضافة إلى المطال التأمین، 

ا الفني التقلید على النحو ا آلتي: یجوز لمجلس اإلدارة الهالكة، وتخصص االحت
ل الفائض، أو جزءً  عتبر  اأن یخصص  ، و اطات أخر ا عام، أو احت احت منه، 

له  اما یخصص تبرعً  . وفي حالة عدك تخصص الفائض  من حملة الوثائ
قي من  ة الفائض المت ، بنس قى منه على حملة الوثائ اطات یوزع ما ت احت

ات وتحدید  صندوق الم أصول وخصوم و تق األقسا التي دفعوها). وتتولى الشر
ة الالزمة ة والقانون ات الفن اط ا نتج عن ، وٕاذل ثالث سنوات على األقلمرة  االحت

م فائض؛  ل منهم خالل فترة التق ىیوزع علهذا التقو ة اشتراك  ین بنس  موالمشتر
ه الهیئة، ة، وتواف عل ة  حسب ما ُقره مجلس إدارة الشر إشراف هیئة الرقا و

                                                            

ل األصغر. ٤٢)( قة الشاملة لتأمین التمو ك لتكافل الحج والعمرة. مثل: الوث  ونظام لب
  مثل: نظام رحماء للتكافل المعاشي.) ٤٣(
احث في و ) ٤٤( طلع ال ة تماثل، أو تخالف، هذه النسبثلم  ان للتأمین على أ نس ة ش   .اق شر
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ة ة وفقً صندوق الٕاذا حدث عجز في و  .الشرع ة التعاون  اتتم تغطیته في الشر
ة الصندوق للتسلسل اآلتي: من عوائد خدما ت إعادة التكافل إن وجدت. تمنح الشر

ة الصندوق  اقرًض  ة. تمنح الشر ات یرد من أرصدة الصندوق المستقبل اط من االحت
ة. تمنح  اقرًض  من صنادی التكافل األخر یرد من أرصدة الصندوق المستقبل

ة الصندوق قرًض  ة. من أ موارد أخر یرد من أرصدة الصندوق المستقبل االشر
م قرض من صنادی  ة من خالل تقد ة التأمین اإلسالم ة العجز في شر وتتم تغط

عض البرامج ة لصندوق التكافل )٤٥( أخر في  م قرض من الشر ، ومن خالل تقد
ة. وٕاذا )٤٦(صاحب العجز ة فوائض مستقبل ، على أن یرد من أ ، في برامج أخر

ة أن تزد مبلغ االشتراك استمر العجز لمدة أكثر من سنتین متتالیتین یجو  ز للشر
ة التأمین ٦١في حساب التكافل. وقد نصت المادة  ، من النظام األساس لشر

غطى هذا العجز  ین  أتي: ( إذا ظهر عجز في حساب المشتر ة على ما  اإلسالم
غطى  فایته،  اطي عام، أو عدم  اطي العام. وفي حالة عدم وجود احت من االحت

عتبر المستفید متبرعً العجز من رأس الما ون  ال على سبیل القرض). و ما قد 
م من استحقاقه مزة التكافل، عن  امستحقً  عد آخر تقو له من فائض في الصندوق، 

عد سداد التزاماته )٤٧( وفاة المشترك . وتصرف موجودات أ صندوق في حالة حله 
ة العجز في أحد الصنادی في )٤٨( في وجوه الخیر ان للتأمین . وتتم تغط ة ش شر

ة. وتصرف  سترد من أرصدة الصندوق المستقبل قرض   ، من الصنادی األخر
عد سداد التزاماته في وجوه الخیر   .موجودات أ صندوق في حالة حله 

   

                                                            

ة الرهن. ٤٥)(   مثل: نظام التكافل العائلي، ونظام التكافل لحما
  مثل مشروع التكافل الجماعي.) (٤٦
ة. نظام ) (٤٧ ة التأمین اإلسالم   .٥التكافل العائلي. صانظر: شر

ة للتأمین. انظر: المصدر نفسه، في نفس الموضع. (٤٨) ة التعاون  وانظر: وثائ تكافل الشر
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حث الثالث: السوق اإلماراتي   الم
ة النور للتكافل العام   المطلب األول: شر

  التكییف القانوني للقسط
قة تتصدر وثائ  ة، ومنها على سبیل المثال وث التكافل الصادرة عن الشر

ة ارة اآلت ة، الع ة العائل ة الصح ة، والرعا ة الفرد ة الصح ما أن : )٤٩( الرعا )
ل  ش طلب التأمین،  ة نور للتكافل العائلي  المؤمن له (المشترك) قد تقدم إلى شر

، ال یتجزأ منه، فإن الش الهذا العقد، وجزءً  اأساسً  موجب الشرو ة تتعهد، و ر
، أو استثناءات، قد تضاف إلیها  ة شرو قة، وأ واالستثناءات، الواردة في الوث

ًال  عد تسدید اشتراك التأمین، أو الموافقة على مستق ، على أن تعوض المؤمن له 
لقد  السداد، خالل مدة التأمین المحددة في جدول هذا العقد على النحو التالي....).

ًال جعلت  قة االشتراك، ومبلغ التأمین،  ارة السا في وجود اآلخر،  امنهما سبً  الع
ه في نفس الوقت. وهذا دلیل المعاوضة. امترتً  اوأثرً    عل

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
عملین هما:  ة    تقوم الشر

ات التأمین، وما یتضمنه ذلك من جمع االشتراكات، ودفع  إدارة عمل
ضات، الة. حیث تتقاضى أجرً  التعو ًال  اعلى سبیل الو ة  مقا لذلك، یتمثل في نس

ة في حدها األقصى  ة معلومة من االشتراكات. وتبلغ هذه النس من ) ٪٤٠(مئو
  إجمالي االشتراكات.

ة معلومة  ة مئو ة نس استثمار االشتراكات المحصلة، حیث تتقاضى الشر
ً  احدً ) ٪١٠(شائعة من األراح تبلغ  ارها شر اعت   . امضارً  اأقصى، 

                                                            

  PREAMBLE جاءت الفقرة تحت عنوان: (٤٩)



 محمد سعدو الجرف                                    ٥٠

  الفائض والعجز
عد  ة الفائض المتحق في صندوق التكافل،  ، والشر یتقاسم حملة الوثائ
ة من الرح.  الة، وحصة الشر ات، ورسوم و افة المصروفات من مطال سداد 

ة على  موافقة الهیئة الشرع ة  أقصى،  امن الفائض حدً ) ٪٤٠(حیث تحصل الشر
ة رسم حافز ة وهي )٥٠(مثا ق ة المت حصل حملة الوثائ على النس من ) ٪٦٠(. و

ة اشتراكه، من حصل منهم على  ل بنس الفائض، حیث یوزع الفائض علیهم 
أخذ من حصل على تعوض خالل مدة العقد  حصل. حیث  ض، ومن لم  تعو

، وما  ه من حصة من الفائض تعادل الفرق بین ما دفعه من أقسا حصل عل
حصل  . وال  ه من تعوض عما دفعه من أقسا ض، إذا قل ما حصل عل تعو
ة. وتلتزم ة مدته الزمن  على حصة من الفائض من انسحب من العقد قبل نها

سدد  م قرض حسن لسداد العجز في صندوق التكافل، على أن  ة بتقد الشر
ة.   القرض من الفوائض المستقبل

ع: السوق  حث الرا   السور الم
ة العقیلة للتأمین التكافلي   المطلب األول: شر

  التكییف القانوني للقسط
ة: ارة اآلت ة الع ة  تتصدر الوثائ الصادرة عن الشر (تم االتفاق بین شر

ین)، والمشترك (العضو في  العقیلة للتأمین التكافلي (المدیر لحساب المشتر
ام المشترك  قة على أنه لقاء ق ور اسمه في جدول الوث ین) المذ حساب المشتر
ور  اشتراك التأمین المذ ین  االشتراك) لحساب المشتر االشتراك (أو التعهد 

ام المنصوص علیها في  شر مراعاة الشرو واالستثناءات واألح هذه الجدول، و
ة، فإن  ام الشرعة اإلسالم ما ال یخالف أح ضاف علیها، و قة، أو أ ملح  الوث

                                                            

عة من المادة  (٥٠) ، على عدم جواز م٢٠١٠، من قانون التكافل لعام ٢٦نصت الفقرة  الرا
ات التأمین على    ئض، عدا المقابل الذ تتقاضاه مقابل اإلدارة.حصة من الفا حصول شر
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ین سوف تعوض المشترك ....). وهي نص صرح في المعاوضة.  هیئة المشتر
ًال  ارة االشتراك، ومبلغ التأمین  ل منهما  فقد جعلت الع منهما في مقابل اآلخر. ف

  ه في نفس الوقت.سبب في وجود اآلخر، وهو أثر مترتب عل

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
ات التأمین، من  أجر عن حملة الوثائ في إدارة عمل یلة  ة و تعد الشر
اإلضافة إلى استثمار حصیلة االشتراكات.  ضات،  جمع االشتراكات، ودفع التو

ة على  ة العجز ) ٪٦٦(حیث تحصل الشر عد تغط من فائض صندوق التكافل، 
ع م٢٠١١. وقد جاء في التقرر السنو لعام )٥١(هذا الصندوق في  أتي: تت ، ما 

ة (إدارة محفظة التأمین)،  ات التأمین الة إلدارة العمل الو ة نظام التكافل  الش
ن نسبته إلى حملة وثائ التأمین،  م ونتیجة لذلك، فإن العجز/ الفائض، للسنة، 

ام وثائ التأمین، حیث ، وأح ة  موجب شرو م الفائض بنس ) ٪٣٣,٦٦(یتم تقس
، و ة العجز في هذا ) ٪٦٦,٣٣(لحملة الوثائ عد تغط ة، وذلك  لصالح الشر

ة، وذلك وفقً  ة للشر ، وٕاقفال السنة المال صدر من  اصندوق حملة الوثائ لقرار 
استثمار جزء من أموال المساهمین، وحملة )٥٢( مجلس اإلدارة ة  . وتقوم الشر

، عن  ة العالمة في الوثائ طر المضارة، لد عدد من البنوك اإلسالم
ة رح غیر ثابتة،  ة لقاء ذلك على نس ة السورة. وتحصل الشر الجمهورة العر

عً  ات أراح  اتتغیر ت تم إث لنتیجة أعمال البنوك خالل الفترة محل االستثمار. و
قً    .)٥٣( لمبدأ االستحقاق االودائع لد البنوك ط

   

                                                            

. وانظر تقرر ٣٢وانظر: المصدر نفسه، ص .المصدر نفسه، في نفس الموضعانظر:  ٥١)(
  .٤٢، ص٢٠١١العام 

  ، من التقرر.٢٣انظر: ص (٥٢)
  .٢٧انظر المصدر نفسه، ص )(٥٣
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  الفائض والعجز
ل أ  تم تمو حسب اشتراكه. و ل  یتم توزع الفائض على حملة الوثائ 
ل،  عجز في صندوق حملة الوثائ عن طر قرض حسن (بدون مصارف تمو
امل لمقابلة  مخصص  ة  دون شرو سداد)، من قبل المساهمین. وتحتفظ الشر و

  . )٥٤( تلك القروض

حث الخامس: السوق األردني   الم
ة  ة البر ات، هي: شر یتكون سوق التكافل في األردن من ثالث شر

ة األولى للتأمین. ة، والشر ة التأمین اإلسالم   للتأمین التكافلي، وشر

  كییف القانوني لالشتراك أو القسطالت
قة  ة األولى للتأمین، ومنها وث تتصدر وثائ التأمین الصادرة عن الشر

حر على سبیل المثا قة التأمین ال موجب هذه الوث ة: ( تم االتفاق  ل، الفقرة اآلت
ة األولى للتأمین صفتها مدیرً ( بین شر ة،  الشر عد  ما   اش.م.ع)، المعبر عنها ف

الة، لنظام ور اسمه في  الو ة، والمؤمن له المذ التأمین التكافلي المطب في الشر
ان قد طلب التأمین على موجب  ضائعه من أخطار جدولها. والذ  النقل، 

ه، أو التعهد بدفعه عند  ورة في الجدول. وقام بدفع القسط المتف عل الشرو المذ
أ من  االطلب، متبرعً  عض هذا القسط، لتعوض الخسائر التي تلح  ل، أو 

قً  ادل بینهم، ط ، على أساس التعاون، والتكافل المت ادئ  احملة الوثائ ، وم لشرو
ة تواف على تعوض المؤمن له من أموال التكافل، عن التكافل المرفقة. فإ ن الشر

ضائع المؤمنة، أثناء نقلها،  الهالك، أو الضرر، أو الفقدان الذ تتعرض له ال
قة، أو في مالحقها،  ، والتعهدات، المنصوص علیها في جدول الوث حسب الشرو

                                                            

وقد تم ذلك . ٢٧، صم٢٠١١وانظر: التقرر السنو لعام  .٤انظر: المصدر نفسه، ص) ٥٤(
ما تم ذلك فعًال في العام م٢٠١١فعًال في العام  ة السنة،  . انظر تقرر م٢٠١٢، في نها

  .٤١، ص٢٠١١
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أ حال من األحوال مبلغ التأمین الم حدد في الجدول، حیث ال یتجاوز التعوض 
ة مصارف قد تترتب اإلضافة إلى أ قة.  الوث على  أو في أ ملح خاص 

موجب شرو  ة  ما یواف .التأمینالمؤمن له،  المؤمن له على تفوض الشر
أجر معلوم واستثمار المتوفر الة  ة على أساس الو ات التأمین من  بإدارة العمل

موجب نظام المضارة  ة). أقسا التأمین    اإلسالم

ة للتأمین  ة البر ما جاء في مقدمات وثائ التأمین الصادرة عن شر
ة  ة البر قة بین شر موجب هذه الوث أتي: (لقد تم االتفاق  األردن ما  التكافلي 

صفتها مدیرً  ه  اللتكافل،  ین المشترك المشار إل الة لنظام التأمین التكافلي، و الو
قة، ومقابل امه بتسدید، أو تعهد بدفع قسط التأمین المبین في  في جدول الوث ق

قة، متبرعً  لً  االوث ة ا، أو جزئً اه  ین، فإن الشر ، على أساس تكافلي بین المشتر
ین عن الضرر، و/أو  تواف على تعوض المشترك من الموجودات المتاحة للمشتر

فعل خطر من األخطار  األموال المؤمنة،  قة، الهالك، الذ یلح  الواردة في الوث
، والتعهدات).  افة الشرو   أو جدولها، أو مالحقها، مع مراعاة 

قتان على أن القسط مدفوع على سبیل التبرع، ولكن  ارتان السا تنص الع
ض،  ارتین ما یدل على المعاوضة. فقد جعلتا القسط، والتعو هناك في نفس الع

ما أن التبرع  اتً متر  افي وجود اآلخر، وأثرً  امنهما سبً  ًال  ه في نفس الوقت.  عل
له ادل بین األعضاء، أ تبرع في مقابل تبرع، وهذا  ست  مت عني المعاوضة. ول

ة  ة التأمین اإلسالم ة: شر (إن العالقة عیدة عنهما. فقد جاء في موقع الشر
ة التي  ع تتسم الجماعي التأمین عقدنتیجة  المستأمنین بین تنشأالقانون  الطا

ل. التبرعي ضات التي تدفع ستح  ما لغیره متبرع مستأمن ف ه من التعو عل
أخذ منله المستأمنین، وفي الوقت نفسه هو متبرع  للمتضررن من تعوض  ما 

ًض  عني المعاوضة أ عني المعاوضة. ومما  ما جاء في موقع  اعند تضرره). وهذا 
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ة: (عقد التأمین الجماعي ة التأمین اإلسالم االتفاق التعاوني الذ شر تمثل  : و
ة بین المستأمنین، تقوم على أساس  ه عالقة عقد یجمع المستأمنین، وتنشأ 

ادل والتعاون،  عني تضحیة الت ادل  وااللتزام في األخذ والعطاء). فااللتزام المت
   المعاوضة.

ین حملة الوثائالعال ة و   قة بین الشر
عملین هما:   ة    تقوم الشر
  .ضات ه من جمع االشتراكات، ودفع التعو ما تعن ات التأمین،  إدارة عمل

ة  ة مئو أجر، حیث یتثمل األجر في نس الة  وهي تقوم بهذا العمل على أساس الو
ة في  ةمعلومة من االشتراكات. وتبلغ هذه النس ة  شر  من القسط.) ٪٢٥(البر

   ًة شرً  ااستثمار حصیلة االشتراكات وفق  المبدأ المضارة. حیث تكون الشر
ة امضارً  ة. وتحصل الشر ون حملة الوثائ أراب المال في مضارة مشتر ، و

ة ) ٪٣٠(األولى للتأمین على  ق ة المت من الرح، وحصل حملة الوثائ على النس
ة .)٥٥()٪٧٠(وهي  ة البر  .)٪٥٠( مقدارهاحصة شائعة من الرح  وتحصل شر

  التأمیني والعجز الفائض
، لحملة ح التأمیني الفائض  یجوز ، والامشترً  املكً  لهم مملوك وهو الوثائ

ة ألصحاب ة حقوق الملك تم .الفائض هذا في المشار  على التأمینى الفائض توزع و
ع ة الوثائ حملة جم ضات، على حصل من بین تفرقة دون  اشتراكهم، بنس  تعو
ة الفترة خالل حصل لم ومن ة وتحتفظ .المال الغ الشر  ولم توزعها، تقرر التي الم
ة تتم  حقوق  ضمن إظهاره یتم حساب منفصل، في الوثائ حملة قبل من بها المطال

. حملة له یتم أن على الوثائ اطي إلى تحو ة احت )، الطوارئ  مخصص(العجز  تغط
ة هیئة موافقة أخذ عد ة، الرقا ة هیئة تراه لما اوفقً  الشرع ة الرقا  . وفيامناسً  الشرع

                                                            

ة األولى للتأمین لعام ) ٥٥(   . ١٤. صم٢٠١١انظر: التقرر السنو للشر
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ة حال ة فیها تمت التي الفترة الخاص التأمیني الفائض توزع یتم التصف  التصف
تم حملة على . و قة للفترات ه المطالب غیر الفائض توزع الوثائ  وجد إن السا
ة إعطاء مع الخیر، أوجه على تم في .وجد إن الحسن القرض لسداد األولو  حال و

ة اطي توزع التصف ة احت  مع الخیر وجوه على الطوارئ) العجز(مخصص تغط
ة إعطاء ة العجز)٥٦( وجد إن الحسن القرض لسداد األولو  أو الحالي، . وتتم تغط
، على افتراض وجوده، من حملة صندوق  في المتراكم اطي الوثائ ة احت  العجز تغط

لتزم وجد. إن الطوارئ) (مخصص ة حقوق  أصحاب و م الملك  قرض حسن بتقد
ة ة عدم حال العجز في امل لتغط اطي فا ة االحت   .العجز لتغط

حث السادس: السوق القطر    الم
ة  ة القطر ة اإلسالم   للتأمینالمطلب األول: الشر

  التكییف القانوني لالشتراك
ة: ارة اآلت ة الع ما أن المؤمن له  تتصدر الوثائ الصادرة عن هذه الشر )

ة  ة في حساب التأمین والتبرع له، وتقدم إلى الشر المشار (المشترك) قد التزم 
الة عن حساب التأمین،  ة تتعهد و طلب ... فإن الشر ة القطرة للتأمین  اإلسالم
ة شرو أو استثناءات قد  قة وأ موجب الشرو واالستثناءات الواردة في الوث و

ًال  عد تسدید اشتراك التأمین أو على أن تعوض الم تضاف إلیها مستق ؤمن له 
الموافقة على السداد خالل مدة التأمین المحددة في جدول هذا العقد على النحو 

ًال  التالي....). قة االشتراك، ومبلغ التأمین،  ارة السا في  امنهما سبً  لقد جعلت الع
ه في نفس الوقت. وهذا دلیل المعاوضة، امترتً  اوجود اآلخر، وأثرً  وٕان وقع  عل

  تكییف االشتراك بلفظ التبرع.
   

                                                            

ة األولى للتأمین انظر: التقرر السنو ) ٥٦(   .٧٢. ص٢٠١١لعام  للشر
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ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
عه في صندوق واحد أو حساب واحد، في عقود  یتم وضع االشتراك جم

عض برامج التأمین  التأمین من األضرار. وتتم تجزئة االشتراك إلى جزئین في 
 ، التكافلي المقابلة للتأمین على األشخاص، مثل: برنامج أمان االستثمار
. حیث یوضع الجزء األول في حساب التكافل، بهدف التأمین ضد الوفاة  االدخار

وضع الجزء الثاني في حساب االدخار بهدف االستثمار . وتعد )٥٧( والعجز، و
حدد سنوً  أجر  یلة  ة و ة، عن حساب  االشر ة الشرع موافقة هیئة الفتو والرقا

ة  من االشتراكات ) ٪٢٢(التأمین في إبرام العقود، وااللتزامات. وقد بلغت هذه النس
وهي تستثمر أموال . )٥٨(م٢٠١١في العام ) ٪٢٠(مقابل  ،م٢٠١٢في العام 

ة من الرح تحدد سنوً  ة االحساب مضارة، بنس موافقة هیئة الفتو والرقا  ،
ة  ة. وقد بلغت هذه النس من صافي إیرادات استثمارات حملة ) ٪٧٥(الشرع

ع المصارف اإلدارة، )٥٩(م٢٠١٢، ٢٠١١الوثائ في العامین  . وهي تتحمل جم
ة حساً  ة. وتحتفظ الشر ة، للشر ة في أعمال  لنشا منفصًال  اوالعموم الشر

حساب  عرف  ضاف إلى هذا الحساب اشتراكات التأمین التأمین،   . حملة الوثائ
الة، وأقسا إعادة  خصم من حسابهم أجر الو التي دفعوها، وعوائد استثماراتها. و
. ثم یوزع جزء من الفائض إن وجد  اطي الضرور ات، واالحت التأمین، والمطال

ة اشتراكاتهم سنوً  ة ، حسب قرار هیئة الفتاعلى حملة الوثائ بنس و والرقا
حساب  ع األموال المتراكمة الخاصة  ة تصرف جم ة الشر ة. وعند تصف الشرع
ة. ومن لم یتسلم فائضه  ة الشرع ، تحت إشراف هیئة الفتو والرقا حملة الوثائ
ضاف فائضه إلى الفائض  خالل ثالث سنوات من تارخ استحقاق الفائض. 

ه. ة  سقط حقه في المطال   التراكمي، و
                                                            

ة في ٥٧)( البرنامج. انظر: موقع الشر   التعرف 
ة لعام ) ٥٨(   . ٣١، ص ٢٠١٢انظر: التقرر السنو للشر

  انظر: المصدر نفسه، في نفس الموضع. (٥٩)
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تيالم ع: السوق الكو   حث السا
ان للتكافلال ة بو   مطلب األول: شر

قة بو    ان للتأمین التكافلي على السفروث
ان لتكافل السفر: (لقاء سداد  ة في برنامج بو جاء في فقرة نطاق الحما
ه مع المشترك (المؤمن له)، الذ یرد  موج ان  ة بو االشتراك المطلوب، تتف شر

ه في جدول  اسمه في الشهادة ما هو منصوص عل على التعوض، أو التأمین، 
عتبر  قة،  موجب هذه الوث ة المؤمن علیها  قسم (أقسام)، الحما ما یتعل  ا، ف المزا

ل منفصل) ال مشترك (مؤمنً  ش . وجاء في مقدمة البرنامج: (في مقابل )٦٠(له)، 
ة التأمین التكافلي، الواردة  اشتراكك في صندوق التكافل، سوف تحصل على حما

ورة  ام، واالستثناءات، المذ ، والضمانات، واألح مقتضى الشرو في شهادة التكافل، 
قة)اصراحة، أو ضمنً  ارتان نصین صرحین في المعاوضة. فقد  .، في الوث تعد الع

ًال  ل  جعلتا االشتراك، والتعوض،  منهما في مقابل اآلخر. فاالشتراك، والتعوض، 
ه في نفس الوقتمنهما سبب    . في وجود اآلخر، وأثر مترتب عل

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
ة: رسوم تكلفة االستحواذ واإلدارة، وأتعاب  ة على الرسوم اآلت تحصل الشر

ة تغییر أ من هذه الرسوم. ح للشر ة من فائض التكافل. و   تحفیزة تمثل نس

  الفائض والعجز
الغ  تكافل، في صندوق التكافل، بناءً قد ینشأ فائض، أو عجز  على م

ناءً  ات المدفوعة، على أساس جماعي، و على أداء االستثمار الخاص  المطال
ة تجنیب جزء من  ه استثمار صندوق التكافل. یجوز للشر األصول، الذ یتم ف
ات. وسوف  ة قدرة صندوق التكافل على دفع المطال اطي لتقو احت هذا الفائض 

                                                            

  ، من البرنامج.٤انظر: ص) ٦٠(
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ارة عن ون ال ة ع قة في السنة المال فائض الذ یتم توزعه على حامل الوث
اطي المجنب  افائض التكافل، مخصومً  ة عن األداء، واالحت ع منه األتعاب التشج

خضع توزع الفائض على حامل  ات. و ة صندوق التكافل على دفع المطال لتقو
ما یلزم األمر، ومو  قة لموافقة الجهات المختصة،  ة. الوث افقة مجلس إدارة الشر

ل تلك  ة لتمو وفي حالة وجود خسارة شاملة في صندوق التكافل سوف تسعى الشر
عود الفائض إلى صندوق التكافل. وتحتفظ  الخسارة من خالل قرض حسن، حتى 

ان من ر الش حقها في زادة االشتراك المستقبلي إذا استمرت الخسارة، أو  ة 
ن توقع استمرارها عل ل. المم   ى المد الطو

ني حر حث الثامن: السوق ال   الم
ةالمطلب األول  Legal & General Gulf Takaful : شر

 ، اد م، االدخار المرن، الزفاف)برامج االدخار: (التقاعد، االدخار االعت   التعل
  التكییف القانوني لالشتراك

  تتم تجزئة االشتراك إلى جزئین یوزعان على النحو اآلتي:
سمى صنادی االدخار. والتي یوضع  .١ ما  الجزء األول من االشتراك ف

مثل هذا  ل هذا االستقطاع إلى صندوق التبرع. و ستقطع منها، حیث یتم تحو
ة اة، والمنافع اإلضاف ة التأمین على الح  .)٦١( االستقطاع تكلفة تغط

سمى صندوق التبرع. وهو صندوق تم  ایوضع الجزء الثاني تبرعً  .٢ ما  ف
ین. إنشاؤه  احیث یوفر غطاءً  بهدف توفیر منافع البرنامج لمصلحة المشار

ین على أساس تعاوني وتتم إدارة موجودات هذا الصندوق من قبل  .)٦٢(للمشار
ات،  ا افة المصروفات، والتكالیف، والج تحمل الصندوق  مشغل التكافل. و

                                                            

ام برامج االدخار ٦١)(  .١٨ص ،انظر: شرو وأح
 انظر: المصدر نفسه، في نفس الموضع. ٦٢)(
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اإلضافة إلى أ والنفقات الالزمة انة، واستثمار موجودات الصندوق،  ، لص
  .)٦٣(مصروفات أخر متعلقة بهذا الصندوق 

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
. وتستح  أجر عن حملة الوثائ في إدارة هذه الصنادی یلة  ة و تعد الشر
ة معلومة من االشتراكات المخصصة  ة مئو ل نس الة في ش ة رسوم و الشر
م  اختالف ق اختالف مدة االشتراك، و ة  لصنادی االدخار. وتختلف النس

ة  ة. وتبلغ هذه النس ات السنو في ) ٪٧(وتبلغ في حدها األدنى، ) ٪١(المشار
ة لالشتراكات التي تزد مدتها على ست سنوات. بینما تبلغ  السن حدها األقصى، 

ة لالشتراكات ) ٪١٠(في حدها األدنى، وتبلغ ) ٪٥( السن في حدها األقصى، 
التي تتراوح مدتها بین سنة، وخمس سنوات. وهناك رسوم أخر تفرض على 

ة. وتبلغ هذه الرسوم  ات اإلضاف عض البرامج، ) ٪١(المشار في حدها األدنى ل
غ الحد األقصى ) ٪٢(بینما یبلغ الحد األدنى  . و من االشتراك في برامج أخر

ع البرامج  م االشتراكات) ٪٦(لجم ما تتقاضى رسوم إدارة سنو مقابل )٦٤(من ق  .
الة)، مقداره أرعة دوالرات  إدارة صنادی التبرع. وهناك رسم إدارة شهر (رسم و
سمى رسوم  ة، عن طر إلغاء وحدات من حساب البرنامج. وهناك ما  أمر
اختالف السن،  اة، والتي تختلف  غطاء التأمین على الح ما یتعل  المخاطر، ف

  . )٦٥(والجنس. عن طر إلغاء وحدات من حساب البرنامج

  فائض وعجز التكافل
ات التكافل للمشتر  ضات تتكون موارد صندوق التبرع من مشار ین، والتعو

ات،  تحمل الصندوق المطال . و ات إعادة التأمین، وأ إیرادات أخر من شر
                                                            

 .٧ص المصدر نفسه،انظر:  ٦٣)(
 . ٢,٥، الفقرة ٦ص در نفسه،المصانظر: ) ٦٤(
  .٧انظر: المصدر نفسه، ص) ٦٥(
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والنفقات المدفوعة من قبل الصندوق إلعادة التكافل، ورسوم المضارة/إدارة 
اطات في الصندوق، لتعزز القدرة على دفع  اإلضافة إلى وضع احت االستثمار، 

و  الصندوق. و ات الخاصة  الغ المقیدة على الصندوق، المطال ن الفرق بین الم
ین  وزع أ فائض على المشار الغ المقیدة له، هو فائض، أو عجز التكافل. و والم

صندوق التبرع. وموافقة السلطات  اوفقً  قة التكافل الخاصة  اسة التوزع لوث لس
ان ذلك ضرورً  ة ااالمختصة، إذا  ة. ، وموافقة مجلس اإلدارة، وهیئة الرقا لشرع

ة الخسارة من قبل المشغل، عن طر  تم في المقابل تغط عد أخذ موافقة و ذلك 
م قرض حسن بدون فوائد، إلى صندوق التبرع   . )٦٦( تقد

ة األسرة   برنامج حما
ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر

سمى صندوق التبرع.  عه في صندوق واحد  یتم وضع االشتراك جم
ة على ر  الة مقداره وتحصل الشر ما ) ٪٤٠(سم و ة.  من االشتراك، لكل مشار

ة على  عادل ) ٪٥٠(تحصل الشر ل رسم إدارة، وهو ما  اقي في ش ) ٪٣٠(من ال
ون مجموع الرسوم  اقي ) ٪٧٠(من االشتراك األساس، ل ودع ال من االشتراك. و

بهدف  في صندوق التبرع. وهو صندوق تم إنشاؤه امن االشتراك تبرعً ) ٪٣٠( وهو
ین. ین على  حیث یوفر غطاءً  توفیر منافع البرنامج لمصلحة المشار للمشار

تحمل  أساس تعاوني. وتتم إدارة موجودات هذا الصندوق من قبل مشغل التكافل. و
انة،  ات، والنفقات الالزمة، لص ا افة المصروفات، والتكالیف، والج الصندوق 

اإلضافة إلى أ مصروفات أخر متعلقة بهذا  واستثمار موجودات الصندوق، 
قة. )٦٧(الصندوق  ام التعامل مع الفائض والعجز، مع البرامج السا   . وتتماثل أح

                                                            

  . ١٢) انظر: المصدر نفسه، ص٦٦(
ام البرنامج، ص (٦٧)   . ٣انظر: شرو وأح
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حث التاسع: السوق المصر    الم
ة العام المالي  ات التكافل بنها ، ثمان م٢٠١٢، ٢٠١١بلغ عدد شر

ات. وقد بلغ إجمالي أقسا التكافل لنفس العام  .  ٧١٤شر ه مصر   ملیون جن

مات التكافل الصادرة عنها  ة في تعل ة المال وقد نصت الهیئة العامة للرقا
ة  ات التكافل على وجود لجنة للرقا على وجوب النص في النظام األساس لشر

ة تكافل. وتخصص جزء من الفا ل شر ة  اطات، وتوزع الشرع احت ئض 
حسب اشتراكه. وأن ) ٪٤٠( ل   ، من الفائض على األقل على حملة الوثائ

ة حقوق حملة الوثائ یوزع في وجوه الخیر، على النحو الذ تواف  فائض تصف
ه الهیئة.   عل

ة النیل للتكافل العائلي قة التكافل العائلي) )٦٨(المطلب األول: شر   (وث
  لالشتراكالتكییف القانوني 

ین، وصندوق  ان، أو صندوقان هما: حساب استثمار المشتر هناك حسا
م االشتراك إلى قسمین، یوضع أحدهما في  ین. حیث یتم تقس تكافل المشتر

قً  وضع اآلخر في  االحساب األول، بهدف االستثمار، ط . و ام الوثائ لشرو وأح
ء الثاني مدفوع على سبیل صندوق التكافل. وقد نصت وثائ التكافل على أن الجز 

ین. حیث یتم  حتاج إلى العون من المشتر عان منه من  ة، ل التبرع، بهدف الحما
ا من حصیلة االشتراكات، وعوائد استثمارها، تبرعً  . ولكن هذا النص اسداد المزا

ام  ة مقابل ق فید المعاوضة: (تلتزم الشر ما  ما ورد في مقدمة الوثائ  عارض 
س ام المشترك  ، وأح قة، والخاضعة لشرو داد االشتراكات المحددة بجدول الوث

ا  سداد المزا عد،  ما  قة، أو المعدلة ف الوث قة، أو مالح التعدیل، والمدرجة  الوث
عد  قة، وذلك  قة، للمشترك، أو للمستفیدین المحددین في الوث المدرجة بجدول الوث

                                                            

یو مارن.) ٦٨( ات مجموعة طو   هي إحد شر
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ات سن الشخص المغطى، التأكد من تحق الحدث المقرر تغطیته في  قة، وٕاث الوث
ة، والموضح أعاله). فقد جعلت هذه  س للشر المقر الرئ ون السداد  على أن 

ًال  ا،  ارة االشتراك، والمزا ال االلتزامین سبب في  الع منهما في مقابل اآلخر. ف
ه في نفس الوقت.    وجود اآلخر، وأثر مترتب عل

ین حملة الو العال ة و   ثائقة بین الشر
صندوق التكافل،  ما یتعل  أجر، ف الة  تنص الوثائ على وجود عالقة و

ًال  ة معلومة من االشتراك مقا ة مئو ة على نس لذلك، على النحو  حیث تحصل الشر
ین  ة، و ما تنص على وجود عالقة مضارة بین الشر  . الموضح بجداول الوثائ

الحساب األول، و  ما یتعل  ، ف . حیث یتم حملة الوثائ هو الحساب االستثمار
ة، ) ٪٢٠(اقتسام األراح بواقع  عاد استثمارها ) ٪٨٠(للشر ، والتي  لحملة الوثائ

انت  مع االشتراكات المتراكمة في حساب المشترك. وتنص الوثائ على أنه إذا 
ح  قة، ف مة أ مبلغ واجب الدفع للمشترك أقل من الحد األدنى في جدول الوث ق
ات الخیرة، المعتمدة لد مجلس اإلدارة، وهیئة  ه إلحد الجمع ة التبرع  للشر

ة ة الشرع   . الرقا

  الفائض والعجز 
ة العام في صندوق التكافل بن  یتم توزع الفائض المتحق في نها

ة، بواقع  ین الشر ین، و سداد ) ٪٥٠(المشتر شر التزام المشترك  لكل منهما. 
قة، أو حتى تارخ استحقاق االشتراكات حتى ت ة للوث ارخ انتهاء المدة األصل

ون استحقاق المشترك للفائض على  ة الدفع. و ا واج ح المزا قة، حیث تص الوث
ة بناءً  ة، وموافقة هیئة  النحو الذ تحدده الشر الشر  ، على رأ الخبیر االكتوار

انت أصول صندوق التكافل عاجز  ة. وٕاذا  ة الشرع ا الرقا ة عن سداد المزا
سترد من  م قرض حسن للصندوق، على أن  ة بتقد المستحقة، فستقوم الشر
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قاف  ة إ ن للشر م ة. فإذا استمر العجز في الصندوق فإنه  الفوائض المستقبل
القرض الحسن، ومعالجة العجز عن طر زادة االشتراك، أو خفض مبلغ 

ة.    التغط
حث العاشر: السوق المالیز    الم

ات تكافل.  ة، وشر ات تأمین تقلید یتكون سوق التأمین في مالیزا من شر
ة أغسطس  ات التكافل بنها ة. ثالث م٢٠١٢وقد بلغ عدد شر ، اثنتي عشرة شر

ة. وتعد  اقي من قبل رؤوس أموال وطن ة لرأس مال أجنبي. وتمتلك ال منها مملو
ات نسخً  عض.  اعقود هذه الشر عضها ال وهي تطب نوعین من طب األصل من 

قابل التأمین على األشخاص. والتكافل العام،  التكافل هما: التكافل العائلي، وهو 
ات نسخ  قابل التأمین من األضرار. ووثائ التأمین الصادرة عن تلك الشر وهو 
ما بینها في الترتیب، والتفصیل،  عض، على اختالف ف عضها ال طب األصل من 

الة.وموضوع التأمین، وال   خطر المؤمن منه، ومبلغ الو
  : التكافل العامأوًال 

ة  قة تكافل المساكن الصادرة عن شر  HSBC AMANAH)جاء في وث

TAKAFUL) ما ة:  ارة اآلت  قد له) (المؤمن المشترك أن على سبیل المثال الع
ة إلى تقدم ارهما على واف خطي، وٕاقرار طلب الشر  وجزءً  العقد، لهذا اأساسً  اعت
المطلوب لصندوق المخاطر على أساس التبرع  االشتراك سدد وقد منه، یتجزأ ال

ام، اوفقً  ، لألح ة فإن بها الواردة واالستثناءات والشرو تغطیتك  على تواف الشر
ة، الموضحة في هذه الشهادة خالل فترة سران  ضد الخسارة، والفقد، والمسؤول

قة.  االعقد، وفقً  ، واالستثناءات الموضحة في الوث ام والشرو   لألح
  التكییف القانوني للقسط

سمى صندوق المخاطر، والذ تقوم  عه إلى ما  یتم دفع االشتراك جم
قة على وجوب دفع االشتراك إلى هذا الصندوق  ة بإدارته. وقد نصت الوث الشر
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قة،)٦٩(على سبیل التبرع الدالة على دفع القسط، أو  . وهذا یتناقض مع الفقرة السا
  االشتراك، على سبیل المعاوضة.

قةال ة وحامل الوث   عالقة بین الشر
ة، تقوم  ین الشر قة، و أجر بین حامل الوث الة  موجب العقد عالقة و تنشأ 
ة بإدارة صندوق المخاطر، من جمع االشتراكات واستثمارها، ودفع  ه الشر موج

ات إعا ضات، وعمل ترتی من ) ٪٦٥(دة التأمین. حیث یتمثل األجر في التعو
ة لتكالیف )٧٠(االشتراكات المدفوعة لصندوق المخاطر . وذلك مقابل تحمل الشر

ة المقدمة طوال مدة سران  إدارة أصول الصندوق، والخدمات اإلدارة، والفن
قة.    الوث

  الفائض والعجز
، بواقع  ین حملة الوثائ ة، و لكل منهم، ) ٪٥٠(یتم توزع الفائض بین الشر

ا احت عد اقتطاع جزء منه  قة الحصول على )٧١(وذلك  ح لحامل الوث . و
قة.  ن قد حصل على تعوض خالل مدة سران الوث حصة من الفائض ما لم 

قة من الفائض أكثر من  ، أما رنجت  ١٠على أن تكون حصة حامل الوث مالیز
حسب توجیهات  ه في أوجه الخیر،  إذا قلت الحصة عن هذا المبلغ فیتم التبرع 

                                                            

ة ) ٦٩( ل من: شر ًضا دفع االشتراك على سبیل التبرع في  ة للتكافل خالصاإلیتم أ ، وشر
ةتكافل، للتقاء اإل ة مالیزا (AM Family Takaful) وشر حیث تنص على  للتكافل. وشر

ات.   ذلك الوثائ الصادرة عن هذه الشر
ة ) ٧٠( ل من: شر ة في  ین الشر ، و أجر بین حملة الوثائ الة  ًضا عالقة و  خالصاإلتوجد أ

ة للتكافل ة (، للتكافل تقاءاإل، وشر ة في هذه الشر االشتراكات في ) من ٪٣٠حیث تبلغ النس
، ٪٤٠عض أنواع التكافل، وتبلغ ( ة) في أنواع أخر تمثل . (AM Family Takaful) وشر و

ات في مقدار األجر الذ ة وجه الخالف الوحید بین هذه الشر    .تتقاضاه الشر
، ٣انظر: ص ٧١)( ة التي یتم بها توزع الفائض بین حملة الوثائ قة. وهي نفس النس ، من الوث

ة والشر ل من شر ة اإلخالص للتكافل، ة في  ةللقاء االتوشر  AM تكافل، وشر

Family Takaful. 
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ة ة في حالة وجود عجز في صندوق المخاطر )٧٢(الهیئة الشرع . وتقوم الشر
ة  سترد من أ م قرض حسن خال من الفوائد، على أن  سداده عن طر تقد

تم توزع الفائض )٧٣(ةفوائض مستقبل ما . و المتحق في صندوق التكافل العام 
ة مالیزا  ا، وفقً ١٩٨٤هو معرف في قانون التكافل لعام  لمبدأ المضارة في شر

ة على  حصل حملة الوثائ ) ٪٦٠(للتكافل. حیث تحصل الشر من الفائض، و
ة وهي  ق ة المت   .)٧٤()٪٤٠(على النس

  : التكافل العائلياثانً 
ة مالیزا یتم الحدیث هنا عن وثائ  التكافل العائلي الصادرة عن شر

قابل التأمین التقلید على األشخاص، نموذجً  لعقود التكافل  اللتكافل، والذ 
ات المالیزة.   العائلي لد الشر

  التكییف القانوني لالشتراك
ة اإلخالص للتكافل  قة التكافل العائلي الصادرة عن شر جاء في مقدمة وث

موجب هذه الشهادة الصادرة عنها أنه في على سبیل المثال ما  ة  أتي: تتعهد الشر
انات الموضحة في هذه  موجب الب ام المشترك بدفع االشتراك المقرر  حالة ق
قة للمشترك، أو  ة تواف على دفع المنافع الموضحة في هذه الوث الشهادة، فإن الشر

موجب الشرو الموضحة اناته،    .المستفید الموضحة ب

ما یتم  م االشتراك في برامج التكافل العائلي إلى قسمین، یوضع أحدهما ف تقس
ین بهدف االستثمار ات المشتر سمى )٧٥(سمى صندوق حسا ما  وضع اآلخر ف ، و

ة  الغ التأمین، أو المنافع المستحقة. وتنص برامج شر صندوق المخاطر بهدف دفع م
                                                            

قة.٢ص انظر:) ٧٢(   ، من الوث
قة.٢ص انظر:) ٧٣( ر. ، من الوث ات سالفة الذ ع في الشر   وهو نفس المت
قة تكافل الدراجات النارة٨انظر: فقرة ) ٧٤( ارات ، من شرو وث قة تكافل الس   الخاصة.، ووث
ة ) ٧٥(   تكافل.للخالص اإلسمى الصندوق الخاص في شر
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ة  على سبیل المثال على أن القسم الثاني مدفوع  AM Takafulمالیزا للتكافل، وشر
ما أن الجزء المقتطع من فائض صندوق االستثمار،  على سبیل التبرع، 

ًض  ه لسداد العجز في صندوق المخاطر یدفع أ على  اوالصندوق الخاص الملح 
قین  الصندوقین السا طان  ان مرت ون لكل مشترك حسا سبیل التبرع. ومن ثم 

  . )٧٦(الستثمار الشخصي، وحساب استثمار المخاطر الشخصيهما: حساب ا

ة وحملة الوثائا   لعالقة بین الشر
ة مالیزا للتكافل على سبیل  تنص وثائ التكافل العائلي الصادرة عن شر
ما یتعل بإدارة  . ف ین حملة الوثائ ة، و أجر بین الشر المثال، على وجود عالقة 

ل من  ات التكافل، وٕادارة األصول. وذلك في   ,Non-Medical & Health Planعمل

Education Plan, Takaful My Invest and Medical & Health Plan وتنص ،
بین حملة الوثائ  Takaful My Rawatعلى وجود عالقة مضارة في برنامج 

ة.  موافقتي على دفع االشتراك على أساس عقد المضارة، والشر فقد جاء: ( أقر 
ادئ  ة والمقرر من قبلها، على أن یتواف ذلك مع م إلدارة اشتراكي المدفوع للشر

ة على النحو الشرعة اإلسالم ة مع الشر علمي وموافقتي على تعامل الشر ة. أقر 
ین  اشتراكي لمساعدة المشتر اآلتي: إیداع اشتراكي في صندوق المخاطر، والتبرع 
أن الفائض المتحق في صندوق  علمي  ما أقر  اآلخرن عند حدوث الخطر. 

ا ة، على النحو الموضح  ین الشر شر عدم المخاطر سیتم توزعه بیني و لجدول، 
قل نصیبي من الفائض عن  ة، على أال  حصولي على منفعة، وعدم وجود مطال

ه في وجوه  ١٠ ، فإذا قل نصیبي عن هذا المبلغ فإنه یتم التبرع  رنجت مالیز
ة).  االخیر، بناءً  ه الهیئة الشرع وفي هذا تناقض واضح مع مقومات عقد على توج

                                                            

ة  ٧٦)( ماثل نظراللتكافل خالصاإلیوجد هذا الوضع في شر ،  ءه، وهو  ات األخر في الشر
ات مختلفة.  مسم
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ما تنص وثائ التكا ة المضارة.  ، تكافلللخالص اإلفل العائلي الصادرة عن شر
ة  ما  AM Takafulوشر . ف ین حملة الوثائ ة، و أجر بین الشر على وجود عالقة 

ة معینة من  الة بنس حدد أجر الو ات التكافل، وٕادارة األصول. و یتعل بإدارة عمل
ختلفاالشتراكات.  ة  و الة في شر البرنامج،  اختالفتكافل مالیزا للأجر الو

ة بـ وهي األدنى، للوثائ التي تبلغ ) ٪٢٨(واختالف مدة العقد. حیث تبدأ هذه النس
ة مع مرور سنوات العقد،  عض البرامج. وتتناقص هذه النس مدتها عشر سنوات في 

عدها. وتبدأ بـ) ٪١٠(ة لتنتهي بنس عة وما  انت مدة ) ٪٣٧(في السنة السا إذا 
ة بـسنة، وتنتهي  ١٥العقد  قة. وتبدأ هذه النس ة السا ، ٢٠للمدد ) ٪٤٥(بنفس النس
مة لها وهي ٣٠، ٢٥ ة أقصى ق قة. وتبلغ النس ة السا ، سنة، وتنتهي بنفس النس

عض البرامج، التي تبلغ مدتها ) ٪٦٥( ة في  ٢٠في  سنة فأكثر. وتنتهي بنفس النس
  . السنة األخیرة من العقد

ین في توزع األیتم  الفائض والعجز:  راح المحققة في صندوق المشتر
، بواقع  ین حملة الوثائ ة، و ة مالیزا للتكافل بین الشر ، لحملة )٪٧٠(شر

 ، تم توزع الفائض المحق في صندوق المخاطر بواقع ) ٪٣٠(الوثائ ة. و للشر
)٤٠٪ ( ، قة على ) ٪٦٠(لحملة الوثائ شتر لحصول حامل الوث ة. و للشر

ات خالل مدة  ة مطال الفائض من صندوق المخاطر عدم حصول المشترك على أ
ه من الفائض عن  قل نصی . فإذا قلت  ١٠سران العقد، وأال  رنجت مالیز

حسب ما تقرره الهیئة  ه في وجوه الخیر،  حصته عن هذا المبلغ فإنه یتم التبرع 
الش ة  عترض المشترك على ذلك خالل مدة معینة. وتقدم الشرع ة، ما لم  ر

ة في المقابل قرًض  من الفوائد لصندوق المخاطر، في حالة  اخالً  احسنً  االشر
ع اإلیرادات المتاحة في الصندوق، واستنفاد وجود عجز ة )٧٧(جم . أما في شر

                                                            

  انظر: .AM Takaful وھو نفس اإلجراء المتبع في شركة ٧٧)(
        THE MASTER CERTIFICATE١٢، ص.  
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صي، وما بین حساب االستثمار الشخ اإلخالص للتكافل، فیتم توزع االشتراك
ین صندوق المخاطر. وسوف تحصل  ه، و سمى الصندوق الخاص الملح 

ة على  ما ستحصل ) ٪٣٠(الشر من األراح المحققة في هذین الصندوقین. 
ة على  رسوم إلدارة ) ٪٥٠(الشر من الفائض المتحق في صندوق المخاطر 

ة )٧٨(الفائض تم اقتسام فائض صندوق المخاطر في شر بین  (AM Takaful). و
، ة وحمة الوثائ    .)٧٩(لكل منهما) ٪٥٠(بواقع  الشر

حث الحاد عشر: سوق دولة برونا   الم
تمن  احالً یتكون سوق التأمین في برونا  ات  ٩ن، وین إسالمیتیشر شر

ة من بینها  ة ٥تقلید ات أجنب ة  .شر تان اإلسالمیتان هما، شر » طیب«والشر
ة  نظم قطاع التأمین و ». تكافل برونا دار السالم«للتأمین اإلسالمي، وشر
، قانون التأمین لعام  مه قانون ٢٠٠٦التقلید ح م، أما قطاع التأمین اإلسالمي ف

ة لبرونا دار السالموقد أ .م٢٠٠٨التكافل لسنة  في  سست إدارة السلطة النقد
، واإلسالمي، بدًال م٢٠١٠ ه التقلید نضو تحت إشرافها أعمال التأمین بنوع  ، و

ة.   عن قسم التأمین بوزارة المال
ة تكافل برونا دار السالمالمطلب األول   : شر

تین هما:  ة من شر ، وتمارس أعمال التكافل العام. TBAتتكون الشر
ة    ، وتمارس أعمال التكافل العائلي.TBKوشر

  التكییف القانوني لالشتراك
عً  ة على أن االشتراك مدفوع  اتنص وثائ التكافل الصادرة جم عن الشر

قابله نص آخر یتصدر  لصنادی التكافل على سبیل التبرع. ولكن هذا النص 
                                                            

قة التكافل العائلي. صانظر:  ٧٨)(  .١١وث
  .١٢ص ،THE MASTER CERTIFICATE انظر: ٧٩)(
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ما قة تكاف الرهن، وهذا النص هو: ( ة، ومنها على سبیل المثال وث  وثائ الشر
ة إلى تقدم قد له) (المؤمن المشترك أن  على واف خطي، وٕاقرار طلب الشر

ارهما المطلوب  االشتراك سدد وقد منه، یتجزأ ال وجزءً  العقد، لهذا اأساسً  اعت
ام، الصندوق المخاطر وفقً  ، لألح ة فإن بها الواردة واالستثناءات والشرو  الشر

سران تغطیته ضد الخسارة، الموضحة في هذه الشهادة خالل فترة  على تواف
قة). وهذا نص  االعقد، وفقً  ، واالستثناءات الموضحة في الوث ام والشرو لألح

ًال  منهما مقابل  صرح في المعاوضة. حیث جعل االشتراك، ومبلغ التأمین 
ه في نفس الوقت. ل واحد منهما سبب في وجود اآلخر، وأثر مترتب عل   اآلخر. ف

ة وحملة الوثائال   عالقة بین الشر
سمى یتم تخص عض البرامج في صندوق واحد  امل االشتراك في  ص 

عض البرامج في  تم تخصص جزء من االشتراك في  صندوق المخاطر. و
قي من االشتراك في صندوق  سمى صندوق آخر، وتخصص الجزء المت صندوق 

ین الخاص. وذلك على النحو اآلتي: سمى صندوق المشتر   آخر 
  : برنامج تكافل الرهنأوالً 

) ٪٥٥(ندرج هذا البرنامج تحت برامج التكافل العائلي. حیث یتم تخصص ی
سمى صندوق تكافل الرهن على سبیل التبرع،  من االشتراك لصندوق واحد 

ین اآلخر  ة لمساعدة المشتر ة على النس موجب عقد التكافل. وتحصل الشر ن 
ة من االشتراك وهي  ق الً )٪٤٥(المت ین، في إدارة  ، بوصفها و أجر عن المشتر

الغ التأمین المستحقة، واستثمار  ات التأمین من جمع االشتراكات، ودفع م عمل
ارات وهو أحد برامج )٨٠(أصول الصندوق  ة في برنامج تكافل الس . وتتقاضى الشر

                                                            

ة) ٨٠( قة تكافل الرهن لشر قة٦ص، Takaful Brunei Keluarga انظر: وث   . وانظر: وث
  TAKAFUL AS-SYIFA ة. ص   .٨الصادرة عن نفس الشر
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رنامج الخادم المحلي  رنامج التكافل العائلي للمجموعات، و التكافل العام، و
الً من اال) ٪٣٥( اقي االشتراك في صندوق  شتراك بوصفها و تم إیداع  أجر، و

تم )٨١(التكافل العام قاء أراح االستثمار الشهرة المحققة في الصندوق. و تم إ . و
قرره مجلس اإلدارة، والهیئة  ة العام وف ما  توزع الفائض المتحق في نها

ة، وعدم حصول المست ة، شرطة عدم وجود مطال فید على أ منفعة تكافل، الشرع
  . )٨٢(خالل مدة سران العقد

  تقاعد: برنامج تكافل الاثانً 
یندرج هذا البرنامج تحت برامج التكافل العائلي. حیث یتم وضع جزء من 
سمى صندوق التكافل العائلي  االشتراك في حساب المشترك في صندوق 

تم وضع الجزء اآلخر من  االشتراك في حساب المشترك لالدخار، واالستثمار. و
ون هذا الجزء من  سمى صندوق التكافل للمخاطر. و الخاص في صندوق آخر 

حتاج إلى المساعدة من  ااالشتراك مدفوعً  على سبیل التبرع، لمساعدة من 
موجب عقد التكافل.  ین في الصندوق    المشتر

 استثمار اشتراكات التكافل .١

استثمار حساب المشترك، وحساب المشترك الخاص:  .١,١ ة  ستقوم الشر
صورة  ااالشتراكات وفقً  ة. وسیتم توزع أ أراح تظهر  ادئ الشرعة اإلسالم لم

حسب ) ٪٧٠(لمبدأ المضارة، بواقع  اشهرة وفقً  ل   ، من األراح لحملة الوثائ
ة على  ً من األراح بوصفها ) ٪٣٠(اشتراكه. وتحصل الشر  . امضارً  اشر

في حالة وجود فائض صاف عند  صندوق التكافل العائلي للمجموعات: .١,٢
قة في صندوق التكافل العائلي للمجموعات، فإنه یتم توزعه بین حملة  تجدید الوث

                                                            

ارات. ١٣انظر: ص  ٨١)( قة تكافل الس   ، من وث
 نفس الموضع. انظر: المصدر نفسه، في) (٨٢



عض الدول  نماذج التأمین التعاوني ومقوماتها ةفي  ة واإلسالم  ٧١                  العر

ة وفقً  ین الشر ، و شر عدم ) ٪٥٠(لمبدأ المضارة، بواقع  االوثائ لكل من الطرفین، 
ة منفع قةحصول المشترك على أ ة، خالل مدة سران الوث  .ة، وعدم وجود أ مطال

ع فائض االكتتاب التبرع .٢  والمضارة وتوز

 حساب المشترك .٢,١

موافقته على تخصص جزء من االشتراك المضارة:  .٢,١,١ قر المشترك 
ة بإدارة، واستثمار  ام الشر موافقته على ق قر  صفة ادخار. و لحساب المشترك 

ة، ووفقً  االحساب، وفقً  ة. الما تراه الشر ادئ الشرعة اإلسالم ومن ثم سیتم  لم
ة. ) ٪٣٠(للمشترك، ) ٪٧٠(توزع األراح بواقع   للشر

 حساب المشترك الخاص .٢,٢

الجزء المخصص لحساب التبرع:  .٢,٢,١ موافقته على التبرع  قر المشترك 
ستح المساعدة من  المشترك الخاص في صندوق التكافل العائلي لمساعدة من 

قاء أراح االستثمار الشهرة في الصندوق.  ین اآلخرن. وسوف یتم إ  المشتر

ة بإدارة، واستثمار  المضارة: .٢,٢,٢ ام الشر موافقته على ق قر المشترك 
الجزء من االشتراك والمخصص لحساب المشترك الخاص في صندوق التكافل 

ة، ووفقً  االعائلي، وفقً  ادئ الشرعة اإلسالم لمبدأ المضارة. ومن ثم سیتم  الم
ة. ) ٪٣٠(للمشترك، ) ٪٧٠(توزع األراح بواقع    للشر

ع فائض ا  لتكافلتوز

ظهر في حساب المشترك الخاص  أن أ فائض اكتتاب  علمه  قر المشترك 
  .في صندوق التكافل العائلي، سیتم توزعه على الوثائ السارة المفعول فقط
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  التكافل العائلي الجماعي: التبرعصندوق  .٣
الجزء المخصص لصندوق التكافل  موافقته على التبرع  قر المشترك 
موجب عقد  ین،  ستح العون من المشتر العائلي الجماعي، لمساعدة من 

قاء أ أراح استثمار تظهر في الصندوق.    التكافل. وسیتم إ

ع فائض االكتتاب  توز

ة الفترة في صندوق  ظهر في نها التكافل  سیتم توزع أ فائض اكتتاب 
ة، وفقً  ین الشر ین، و ) ٪٥٠(لمبدأ المضارة، بواقع  االعائلي الجماعي بین المشتر

ة م أ مطال شر عدم حصول المشترك على منفعة، أو تقد   .لكل منهما. 

اكستاني حث الثاني عشر: السوق ال   الم
اكستان في العام  مات ٢٠٠٥بدأ نشا التكافل في  عد صدور تعل ، وذلك 

اكستان من ٢٠٠٥التكافل لعام  تكون سوق التأمین في  ة تأمین عام،  ٣٧. و شر
ات تكافل وٕاعادة تكافل، منها ثالث  اة، وخمس شر ات تأمین على الح ع شر وس
ات للتأمین  اة. وهناك تسع شر تي تكافل عائلي على الح ات تكافل عام، وشر شر

ة ة للدولة. وهناك شر ة مملو اة، وشر ة إلعادة التأمین على الح وم . )٨٣( ح
مات التكافل لعام  عد صدور تعل توقع أن یزداد نشا التكافل  ، والتي ٢٠١٢و

فتح نوافذ  ات تكافل، وتسمح لها  ة إلى شر ات التأمین التقلید تسمح بتحول شر
 .)٨٤( تكافل

   

                                                            

سمبر،  ٨٣)( ة.  . ٢٠١١وذلك في د اكستان ادالت ال انظر: الموقع الرسمي لهیئة األصول والم
  Securities  & Exchange Commission of Pakistan      فرع التأمین.

            Daily Times. Sunday, August 05, 2012 وانظر: 
مات التكافل لعام ) ٨٤(   .٧، ٦، ٥، ٤الفصل الثاني، الفقرات: ، م٢٠١٢انظر: تعل
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ة للتكافل: ت ة الكو اكستان ة ال   Pak- Kuwait Takaful المطلب األول: الشر
ارات قة تكافل الس   وث

أنه قد تم قبول المشترك الموضحة  قة  قة: (تفید الوث جاء في مقدمة الوث
ة، ومن  ین، الذ تدیره الشر عضو في صندوق المشتر قة،  اناته في جدول الوث ب
عً  قة، وت موجب هذه الوث ون له الح في الحصول على منافع الصندوق،   اثم 

م  ستمر حصوله على المنافع في الحاالت لقواعد الوقف التي تح الصندوق. وسوف 
، واالستثناءات، واأل موجب الشرو قة، و ام الواردة، ما دام حالموضحة في الوث

قة سارة المفعول حتى یتم دفع االشتراك، أو  اعضوً  في الصندوق. ولن تكون الوث
ة ال قة أنه ستتم تغط مشترك، ضد األخطار تأكید أنه سیتم الدفع. ومن ثم تفید الوث

قة) االموضحة أدناه، وفقً  ام، واالستثناءات، الواردة في الوث ، واألح   . للشرو

ین، والذ یدار  سمى صندوق تكافل المشتر ن ما  تدفع االشتراكات لتكو
ون على المنافع من الصندوق وفقً  حصل المشتر ة. و لمبدأ الوقف.  امن قبل الشر

عملین هما:  ة  ضات وفقً وتقوم الشر الة  اجمع االشتراكات ودفع التعو لمبدأ الو
لمبدأ المضارة، حیث یتم اقتسام األراح  اأجر. واستثمار حصیلة االشتراكات وفقً 
ة ، والشر تم توزع ما قد یتحق من فائض )٨٥( من قبل الطرفین، حملة الوثائ . و

شر عدم حسب اشتراكه،  ل  ین،  ة المدة على المشتر ة،  في نها وجود مطال
  وعدم حصوله على منفعة طوال مدة العقد.

   

                                                            

أن ) ٨٥( الة، أو حصة المضارة. علًما  مة أجر الو ة على ق احث في وثائ الشر طلع ال لم 
الة یبلغ  ة من ) ٪٤٠(أجر الو اكستان تكافل، وتبلغ حصة الشر ة  من االشتراك في شر

ا مضاًرا على  ً   .من األراح) ٪٢٠(الرح بوصفها شر
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ة للتكافل:  ة القطر اكستان ة ال   Pak- Qatar Takafulالمطلب الثاني: الشر
ة نوعین من التكافل هما: التكافل العام، والتكافل العائلي.  تمارس الشر

ختلف النوعان في أمر واحد فقط، هو: وجود صندوق واحد في برامج التك افل و
سمى هذا الصندوق  الغ التأمین. و امل االشتراك، وتدفع منه م ه  العام، یوضع ف
صندوق الوقف. ووجود حسابین، أو صندوقین في برامج التكافل العائلي. حیث 
سمى اآلخر صندوق  ، و سمى أحدهما حساب المشترك االستثمار ان  یوجد حسا

أحدهما في الحساب األول، والذ الوقف. وتتم تجزئة االشتراك إلى جزئین، یوضع 
ة وفقً  عان  اتدیره الشر الجزء اآلخر لصندوق الوقف، ل تم التبرع  الة. و لمبدأ الو

ین في الصندوق  حتاج إلى العون من المشتر ة هذا )٨٦( منه من  . وتدیر الشر
ًض  ما أنها تستثمر أصول الوقف وفقً  اوفقً  االصندوق أ الة.  لمبدأ  المبدأ الو

ة العام على  تم توزع أ فائض یتحق في صندوق الوقف في نها المضارة. و
حصل في  ما یتم سداد أ عجز  ع المصروفات.  عد سداد جم ه،  ین ف المشتر

ة قدم من قبل الشر   . )٨٧(صندوق الوقف عن طر قرض حسن 

   

                                                            

عنوان جاء في ) ٨٦( ة  مقدمة في التكافل: معلومات لمختلف برامج نشرة صادرة عن الشر
ة للوقف، وتخرج  :٨ص، Takaful-Booklet التكافل العائلي ح مملو أن االشتراكات تص

ین.  ة المشتر ة العام. وقد عن ملك ین في نها وهذا یتناقض مع توزع الفائض على المشتر
ما  ة المالیزة، وأن هناك تحالف استراتیجي ف ة تستخدم التقن ة النشرة أن الشر جاء في نها

ة (Banka Takaful)سمى  ین شر ة و ة. (FWU AG)، بین الشر   األلمان
  انظر: المصدر نفسه.) ٨٧(
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  خاتمة الدراسة
  

اتها،    وذلك على النحو اآلتي:تشمل الخاتمة أهم نتائج الدراسة، وتوص

  : أهم النتائج: أوًال 
ه األنظمة  تتمثل مقومات .١ نموذج التأمین، أو التكافل الذ جاءت 

أتي: ما   والقوانین ف

عض على المعاوضة .١,١ عضهم ب ام العالقة بین حملة الوثائ    .ق

عض.  .١,٢ ات التأمین عند ال ، وشر اقتسام الفائض من قبل حملة الوثائ
عض اآلخر.   واقتسامه من قبل حملة الوثائ فقط، عند ال

ة. .١,٣ ات التأمین عند الغالب ة في شر ة شرع  وجود هیئات رقا

، من حساب المساهمین. .١,٤  سداد العجز في حساب حملة الوثائ

ض. والهدف من التأمین على الهدف من التأمین من األضرار هو التعو .١,٥
 األشخاص هو الحصول على مبلغ معین في تارخ معین.

ات التأمیننموذج التأمین، أو التكافل الذ  تتمثل مقومات  .٢ قه شر  تط
أتي: ما   ف

عض على المعاوضة .٢,١ عضهم ب ام العالقة بین حملة الوثائ  ام العالقة  .ق ق
، على مبدأ ة، وحملة الوثائ ما بین الشر أجر، أو المضارة، أو هما معً  ف الة  ، االو

الة والوقف معً   .اأو الو

عض.  .٢,٢ ات التأمین عند ال ، وشر اقتسام الفائض من قبل حملة الوثائ
عض اآلخر.   واقتسامه من قبل حملة الوثائ فقط، عند ال
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ة. .٢,٣ ة شرع  وجود هیئات رقا

، من حساب المساهمین. .٢,٤  سداد العجز في حساب حملة الوثائ

ض، والهدف من التأمین على  .٢,٥ الهدف من التأمین من األضرار هو التعو
 األشخاص هو الحصول على مبلغ معین في تارخ معین.

قوم علىنعجز األنظمة والقوانین، عن بناء  .٣ التبرع  موذج تأمین إسالمي 
ر  .افعلً  الف ظهر ذلك من خالل التأثر الواضح ألنظمة، وقوانین التكافل  حیث 

امه على الوضعي  عامة، والتأمین التجار بخاصة، من حیث ق في التأمین 
لعدم وجود تصور واضح ومتكامل للتأمین التعاوني، أو التكافل  االمعاوضة، نظرً 

 لد المختصین في التأمین في الوقت الحاضر. 

 

س عدم وجود تصور واضح ومتكامل للتأمین التكافلي في األنظمة،   .٤ انع
قً والقوانین، على وثا اغتها ط ات التكافل. والتي تمت ص  لمبدأ المعاوضة.  ائ شر

ام عقودها على  .٥ ات ق ة توزع الفائض في عدد من الشر س عمل تع
ین عدم  عض بین الحصول على حصة من الفائض، و المعاوضة، حیث یرط ال

 الحصول على أ مبلغ تأمین خالل مدة العقد.

اب مفتوحً  .٦ ات ال ت القوانین للشر ار نموذج التأمین التعاوني، أو  اتر الخت
مجموع حملة الوثائ ة  النظر إلى عالقة الشر  التكافل المناسب. وذلك 

ة، أو التكافل، تطبی حرفي  .٧ ات التأمین اإلسالم ه لوثائ شر ما ورد ف
 نص في القوانین التي تعمل في ظلها.

ات محل الدراسة نسخً  .٨ طب األصل  اتكاد تكون وثائ التأمین في الشر
امها على المعاوضة.  سة، ومنها ق عض، في خطوطها الرئ عضها ال  من 
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ات  ابیرً  اقسمً  ،والقوانین ،تتحمل األنظمة .٩ من أخطاء التطبی لد الشر
ة.   اإلسالم

عضها  .١٠ ات في التطبی إلى تأثرها ب یرجع جزء مهم من أخطاء الشر
عض، ومن ثم هي ت عضها ال عض. فهي تنقل من    كرر نفس األخطاء.ال

ه  .١١ طل عل ه مصطلح التأمین، و ات على ما تقوم  عض الشر طل 
ات  طل غیرهم مصطلح التأمین على عمل عض اآلخر مصطلح التكافل. و ال
ات التأمین على  طل مصطلح التكافل، على عمل التأمین من األضرار، و

م واحدة قتها مصطلحات متعددة لمفاه   . األشخاص. وهي في حق

اتاثانً    : التوص
اغة نماذج التأمین التعاوني على مبدأ التبرع   عن المعاوضة. اعیدً  ،إعادة ص

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا على سیدنا محمد، وعلى 
ه وسلم أجمعین   آله وأصحا

  
  محمد سعدو الجرفأ.د.        ه١٨/٥/١٤٣٥األرعاء في 

  م١٩/٣/٢٠١٤            
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  المراجع
  : األنظمة والقوانینأوًال 

ة.نظام  .١ ات التأمین التعاوني السعود والئحته التنفیذ ة شر  مراق

 .م١٩٨٤لعام  ٣١٢قانون التكافل المالیز رقم  .٢

 .م٢٠٠٦فبرایر  ٢٠، المواف هـ١٤٢٧محرم  ٢١، في ٠٦- ٠٤قانون التأمین الجزائر رقم  .٣

 .م١٩٩٥، لعام ٧قانون التأمین الجزائر رقم  .٤

 .م١١/١/٢٠٠٩، المواف ه١٤/١/١٤٣٠بتارخ  ،٠٩-١٣رقم  الجزائر  المرسوم التنفیذ .٥

 .م١٣/٧/٢٠٠٣قانون التأمین والتكافل السوداني في  .٦

س هیئة التأمین .٧ ة المتحدة قرار رئ  .م٢٠١٠، لعام ٤رقم  بدولة اإلمارات العر

 .م٢٠٠٨قانون التكافل لدولة برونا لعام  .٨

 .م٢٠٠٥، لعام ٤٣المرسوم التشرعي السور رقم  .٩

مات . ت ١٠ م التأمین التكافليعل موجب القانون م٢٠١١لسنة  في األردن تنظ ، الصادرة 
الته لسنة ٣٣رقم  م أعمال التأمین وتعد شأن تنظ  .م١٩٩٩، 

اكستاني انون التكافل. ق١١   .م٢٠١٢للعام  ال

اتاثانً    : وثائ تأمین الشر
ة ساب تكافل. .١ ة للتأمین. وشر ة: التعاون ة السعود  المملكة العر

ة للتأمین. .٢ ة التعاون ة. الشر ة التأمین اإلسالم ان للتأمین. شر ة ش  السودان: شر

ة النور للتكافل. .٣ ة المتحدة: شر  اإلمارات العر

ة العقیلة للتأمین التكافلي. .٤  سورا: شر

ة .٥ ة التأمین اإلسالم ة للتأمین التكافلي. شر ة البر ة األولى للتأمین. شر  .األردن: الشر

مه)قطر:  .٦ ة الضمان للتأمین اإلسالمي (ب ة القطرة للتأمین.شر ة اإلسالم  . الشر

ت:  .٧ ة وثاق للتأمین التكافليالكو ان للتكافل.شر ة بو  . شر

حرن:  .٨  .Legal & General Gulf Takafulال

ة النیل للتكافل العائلي. .٩  مصر: شر

ة ١٠ ة المالیزة للتكافل. شر ة تكافل االتقاء. الشر ة تكافل اإلخالص. شر . مالیزا: شر
AM ة   للتكافل. HSBC AMANAH للتكافل. شر



عض الدول  نماذج التأمین التعاوني ومقوماتها ةفي  ة واإلسالم  ٧٩                  العر

ة برونا دار السالم للتكافل. ١١ : شر   . برونا
اكستان: ١٢ ة.  ة .Pak-Qatar Takaful شر    Pak-Kuwait Takaful شر

ة االثً ث ر المال ة: التقار   السنو
ة وثاق للتأمین التكافلي: التقرر السنو لعام  .١  م. ٢٠١١شر

ة القطرة للتأمین .٢ ة اإلسالم  م.٢٠١٢: التقرر السنو لعام الشر

ة العقیلة للتأمین التكافلي: التقرر السنو لعام  .٣  م.٢٠١١شر

ة األولى للتأمین.  .٤   .م٢٠١١لعام  التقرر السنو للشر

ة للتأمین:  .٥ ع لعام التعاون ة الواردة في تقرر الرع الرا  .م٢٠١٢القوائم المال

ةاثالثً    : المواقع الرسم
ة. فرع التأمین.  .١ اكستان ادالت ال Securities  &الموقع الرسمي لهیئة األصول والم

Pakistan Exchange Commission of 
ة على التأمین في السودان. .٢  موقع هیئة الرقا

عً   .Bank Negara Malaysia. Shariah Resolutions in Islamic Finance. 2d Edit, 2010 :ارا
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Abstract. This paper aims to identify the forms of Cooperative 
insurance, i.e. Takaful, and its components in the systems, and 
legislations of a number of Arab and Islamic countries, and 
compare them with each other. It also aims to identify and 
compare the forms of Cooperative insurance practically applied 
by the Cooperative Insurance Companies and the shared 
elements of those models, in a number of Arab, and Muslim 
countries. The paper has revealed that there is a systemic 
interdependence and netting, regarding the payment of 
subscription, and the maturity amount of insurance in the event 
of danger. The paper concluded a clear relationship between 
insurance companies and its policy holders in many forms. 
These were collections of contributions, its investment, and 
payment of compensations to the agency for some companies, 
Speculation relationships were also revealed, and Agency 
relationships were found, combining Speculation and Agency 
relationships, sharing surpluses with policy holders, paying 
Surpluses solely to policyholders only in others. The paper has 
also found similarity and uniformity in Takaful insurance 
systems, and documents. The Takaful Contracts were found to 
be consistence with the regulations, legislation and 
terminologies under which they operate. 

The study recommended reformulation of these systems, 
regulations, legislation and documents, reflecting what it is 
supposed to be a Cooperative insurance, under which the 
system operate, i.e. the essence of Takaful as a donation. 
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ة هاآثار و القرض الحسن  برامج   االقتصاد
رها   هـ١٤٣٢- ١٤١٢خالل الفترة  محاولة لتطو

  
مان بن عبدهللا العبید   سل

ة - قسم االقتصاد اإلسالمي  ة الشرعة والدراسات اإلسالم    ل
رمة ة الم م ة – جامعة أم القر  ة السعود   المملكة العر
  

ة  المستخلص: ل مؤسسي في المملكة العر ش ظهر القرض الحسن 
ل، حیث أنشأت  ومي للتمو برنامج ح ة منذ خمسین سنة  السعود

ومة البنك الزراعي السعود عام  عد ذلك ١٣٨٢الح هـ. ثم ُأنشأت 
ة. ة محل ثم ظهرت  مصارف وصنادی أخر تخدم قطاعات اقتصاد

الخاص لتقدم قروًضا في برامج القرض الحسن في القطاعین الخیر و 
القرض الحسن فهي  مجاالت وأهداف متنوعة. ل  تتنوع برامج التمو

ا في مجاالت إما أن تكون برامج في مؤسسات متخصصة لتقدم قروًض 
ن  م ة معینة، أو أن تكون غیر متخصصة، والقرض الحسن  اقتصاد

ون  قدم القرض لألفراد أو لألسر أو  لالستهالكأن  أو لإلنتاج، وقد 
بیرة ومتوسطة أو تراوح حجم هذه القروض بین قروض  ات، و  للشر

ة  صغیرة. وقد وضعت هذه البرامج من أجل تحقی أهداف اقتصاد
ة  ة واالجتماع الت االقتصاد مثل  -منها اإلسهام في حل المش

طالة والفقر وآثار التضخم. ض الورقة برامج القرض وسوف تعر  ال
مجال معین والتي تقدم قروًضا  الحسن العامة وغیر المتخصصة 
بیرة من  ة  اینة الحجم. نظًرا لكون هذه القروض تحتاجها نس مت
م أداء هذه البرامج  المجتمع تعاني من عجز مالي. ستحاول الورقة تقو

ر عها وتنمی شرعًا واقتصادًا وتعرض سبل تطو تها، مواردها وتنو
ات التي قد تواجهها (مثل عدم السداد أو  وحل مشاكلها والصعو
ًضا سبل  احث أ حلل ال ما س مة النقود..)،  تأخره، وانخفاض ق
ة  ة وعمل آل فاءتها ودراسة آثارها االقتصاد تحسین أدائها وزادة 

ل. الستمرارها   في المد الطو



مان بن عبدهللا العبید                                         ٨٢  سل

  المقدمة
ه  الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصح

عد..    أجمعین و

ه منذ ظهور  فقد حث اإلسالم علي القرض الحسن وتعامل المسلمون 
ة  ل مؤسسي في المملكة العر ش اإلسالم إلى اآلن، ولقد ظهر القرض الحسن 
القرض الحسن، حیث أنشأت  ل  ومي للتمو برنامج ح ة منذ خمسین سنة  السعود

ومة البنك عد ذلك مصارف ١٣٨٢الزراعي السعود عام  الح هـ. ثم أنشأت 
ة. ة محل   وصنادی أخر تخدم قطاعات اقتصاد

ثم ظهرت برامج للقرض الحسن في القطاعین الخیر والخاص تقدم قروًضا 
ما یوجد برامج مشابهه لها في دول أخر  في مجاالت متنوعة، وألهداف متنوعة، 

  مثل دول الخلیج العري.

القرض الحسن إما أن تكون برامج في مؤسسات متخصصة  ل  رامج التمو و
م هذا القرض في مجال اقتصاد معین، وٕاما أن تكون غیر متخصصة،  بتقد
قدم القرض لألفراد أو  ون لالستهالك أو لإلنتاج، و ن أن  م والقرض الحسن 

تراوح حجم هذه القروض ات، و ة والقروض بین القروض الكبیر  لألسر أو للشر
  المتوسطة والصغیرة.

ة منها اإلسهام في  وقد وضعت هذه البرامج من أجل تحقی أهداف اقتصاد
ة  ة واالجتماع الت االقتصاد طالة والفقر و  -حل المش   .التضخمآثار مثل ال

مجال  حث برامج القرض الحسن غیر المتخصصة  وسوف یدرس هذا ال
ة معین، التي تقدم قروضًا متوسطة وصغیر  ة الحجم، وهذه القروض تحتاجها نس
  بیرة من المجتمع تعاني من عجز مالي. 



ة هاآثار و القرض الحسن  برامج   رها خالل الفترة  االقتصاد  ٨٣         هـ١٤٣٢- ١٤١٢محاولة لتطو

 

ر مواردها  ًا، وتطو ًا واقتصاد م أدائها شرع وتحتاج هذه البرامج لتقو
ات التي تواجهها (مثل عدم السداد أو  الت والصعو عها وتنمیتها، وحل المش وتنو

ًضا  مة النقود..)، وتحتاج أ فاءتها تأخره، وانخفاض ق لتحسین أدائها وزادة 
ل. ة الستمرارها وخصوصا على المد الطو ة وعمل آل   ودراسة آثارها االقتصاد

  القرض الحسن
  القرض تعرف

ِقرضه قرًض القر  : قطعه، فأصل القرض في اض في اللغة: من قرضه 
 ،اللغة: القطع، ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك

القرض هي: السلف، والدین وهي    .)١(عم من القرضأ واأللفا ذات الصلة 
ك مال، لمن یرد بدله، دون زادة مشروطة أو  تعرف القرض اصطالًحا: تمل

ارة  ع : دفع مال أمتعارف علیها، أو  رد بدلهإخر ه و   .)٢(رفاقا لمن ینتفع 
ك من  ون التمل ك مال) ف المقِرض للمقترض، شرح التعرف: القرض (تمل

ه ماال ون المعقود عل غي أن  ن ان المال مثلًّ ، و ا رد مثله (لمن یرد بدله) فإن 
مًّ  ان ق قة وصورة، وٕان  فقط.(دون زادة مشروطة أو متعارف  ا رد مثله صورةحق

علیها) فإن شر المقِرض الزادة فسد العقد، وٕان جر العرف بها، ألن المعروف 
المشر    .)٣( شرًطاو عرًفا 

                                                            

، دار  محمد محمد )١( ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقی علي شیر عبدالرزاق الزید
ر، بیروت، مادة قرض، ( )؛ أبو النصر إسماعیل حماد الفارابي، الصحاح ١٠/١٣٦الف

ة، تحقی أحمد عطار، دار العلم للمالیین، بیروت،  ، مادة ٤تاج اللغة وصحاح العر
 ).٣/١٠٨قرض (

ة   )٢( ت، دار السالسل، الموسوعة الفقه ة، الكو ت  ).٢/٢٥، (ـه١٤٠٤، ٣الكو
اء نورالدین )٣( ة المحتاج للرملي، دار   أبو الض ة الشبراملسي على نها بن علي الشبراملسي، حاش

ة، بیروت، ( بن عمر ابن عابدین، رد المحتار على   مینأ)، محمد ٤/٢١٩الكتب العلم
ر بیروت، الدرالمختار ش، منح الجلیل شرح مختصر ٥/١٦١(٢، دار الف ) محمد أحمد عل

ر بیروت،  ، الفواكه الدواني ٥/٤٠١هـ ( ١٤٠٩خلیل، دار الف ) أحمد غانم مهنا النفراو
ة، بیروت،   .)٢/٩٠هـ، (١٤١٥على رسالة ابن أبي زد القیرواني، دار الكتب العلم
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ةأ عة اإلسالم   قسام القرض في الشر
  : أقسام القرض من حیث الوصفأوالً 

ون حسن، قرض حسن - ١ ه الرا الذا خإ اوهو    .، أو منفعةمن الرا وش
ه الرا ،سیئقرض  - ٢ سبب القرض،  ،وهو ما خالطه الرا وش أو منفعة 

.   أو منٌّ وأذ

ة: أقسام القرض في النصوص ثانًا   الشرع
  القرض بین العبد وره األول:

ه دون استرجاع بدل منه، طلًا لثواب  وهو ما یدفعه المسلم عوًنا ألخ
اآلخرة، وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكرم في ستة مواضع: منها 

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّ    X W  قوله تعالى:
قرة:  َّ  مق حق مف خف حف جف مغجغ   ].٢٤٥[ال

ه المسلم: الثاني: النوع     القرض بین المسلم وأخ
ة هذا الفصل   .)٤(وقد سب تعرفه في بدا

ة القرض الحسن وفضله   مشروع
ة القرض ل ات التي تدل على مشروع قد جاء في الكتاب الكرم عدد من اآل

م والخیر الوفیر  ه العم مل الحاصلالحسن وثوا ونیل  ،إلنسان من ذلك الفعل القو
اد  حط مض خض حض جض مص خص ُّ    X W  قوله تعالى: .الرضا من رب الع
قرة:  َّحق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  ،]٢٤٥[ال

                                                            

و، مقال نظرة القرض في ا )٤( ة، حي تن انلشرعة اإلسالم  )،١٤، ص ٢٠٠، عدد (مجلة الب
ة في موقع  عقوب، مقال نظرة القرض في الشرعة اإلسالم ، www. yaqob. comمحمد 

م أبو العالد. ة في الممل د.و  إبراه حث عن حجم القروض االستهالك شیر،  كة فضل ال
ة  ة السعود  .ـه١٤٣٤العزز بجدة، عبدول لالقتصاد بجامعة الملك المؤتمر األالعر
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العمل الصالح  اده موجب  الغنى، والغني عن ع  لمضاعفةلفإقراض هللا الموصوف 
ة فاعله الثواب الجزل لألجر ًعا بإثا ه، والجزاء ط ثیرة لمن قام  قول  .أضعاًفا  و

ه وجه هللا تعالى خالًصا من المال : القرطبي في تفسیره القرض الحسن ما قصد 
  .)٥(بن الخطاب رضي هللا عنه: (هو النفقة في سبیل هللا)  الطیب، وقال عمر

ه وسلموقال  قرض مسلما قرًضا مرتین النبي صلي هللا عل : (ما من مسلم 
صدقتها مرة) ان    .)٦(ِإال 

ه منذ عهد وأجمع المسلمون  على جواز القرض، وٕان األمة ال تزال تتعامل 
قرونه من غیر  ه أفضل الصالة والسالم إلى عصرنا هذا، والعلماء  رسول هللا عل

ة رضي هللا عنهم وأقرضوا ار أحد منهم، فقد اقترض الصحا عن أبي الدرداء أنه ف .إن
  .)٧(من أن أتصدق بهما ألن أُقِرض دینارن ثم یردان، ثم ُأقرضهما أحب إليقال: 

ومن فضل القرض: إن إقراض المحتاجین من فضائل األعمال، ففي 
حین عن  ه  هللاعبدالصح بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عل

ه،  ان في حاجة أخ سلمه، ومن  ظلمه وال  وسلم قال: (المسلم أخو المسلم ال 
ه، قضى هللا حاجاته، ومن ان هللا في حاجته، ومن سعى في قضاء  حاجة أخ

امة، ومن ستر مسلًما،  رب یوم الق رة من  رة، فرج هللا عنه بها  ه  فرج عن أخ
امة)   .)٨(ستره هللا یوم الق

                                                            

ام القرآن، تحقی أحمد   بن أحمد  هللا محمدعبد) أبو ٥( ر القرطبي، الجامع ألح بن أبي 
  .ـه١٣٨٤، ٢)، دار الكتب المصرة القاهرة، ١٩/٥٨البردوني، (

اب القرض، ح٦( تاب الصدقات،  )،  ٢/٨١٢)، (٢٤٣٠( ) أخرجه ابن ماجه في السنن، 
ح الجامع، ح ( اني في صح  ).٢/١٠٠٥)، (٥٧٦٩وصححه األل

العیب وغیر ذلك) ٧( الضمان والرد  ، (جماع أبواب الخراج  ) أخرجه البیهقي في السنن الكبر
ة في ٥/٥٧٨)، (١٠٩٥١اب ما جاء في فضل االقراض، ح ( )، وأخرجه ابن ابى شی
حة، ح (المصنف (ما جاء في ثواب القرض وا مال ٤/٤٧٣)، (٢٢٢٤٣لمن ) تحقی 

الراض،  ة الرشد  ت   .ـه١٤٠٩، ١الحوت، م
سلمه، ح ( )٨( ظلم المسلم وال  اب ال  تاب المظالم والغصب،   ، )، ٢٤٤٢أخرجه البخار

اب تحرم الظلم، ح ٣/١٢٨( تاب البر والصلة واآلداب،  حه  )، وأخرجه مسلم في صح
)٤/١٩٩٦)، (٢٥٨٠.(  



مان بن عبدهللا العبید                                         ٨٦  سل

 مقارنة بین الصدقة والقرض

ل القرض ة عند الفقهاء، وقد استدل من فضَّ على الصدقة  هذه مسألٌة خالف
ه وسلم قال: (قرُض الشيء حدیث أنٍس رضي هللا عنه أن  النبي صلى هللا عل

  .)٩(خیٌر من صدقته)
ما راوه ابن مسعوٍد  بینما استدل من ذهب إلى تفضیل الصدقة على القرض 
ه وسلم من قوله: (من َأقرض ورًقا مرتین  رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عل

عدل صدقٍة مرًة) : أن أجر القرِض على النصف من أ، )١٠(ان  جر الصدقة، أ
اٍس رضي هللا عنهما: قرُض مرتین خیٌر من  ان قول ابن مسعوٍد وابن ع ومن هنا 
ذا قول أبي الدرداء: ألن ُأقرض دینارن ثم ُیردا، ثم ُأقرضهما أحب  صدقٍة مرة، و
سند صححه  إلي من أن أتصدق بهما، ومما ثبت في فضله ما أخرجه ابن ماجة 

قرض قر  اني (ما من مسلم  صدقاألل ان  ، وهذا الحدیث )١١(ه مرة)تًضا مرتین إال 
دل من وجه آخر على أن الصدقة أفضل منه ، یدل على فضل القرض، و

ة  واختالف أحوال الناس من الحاجة إلى الصدقة أو القرض مما یرجح أفضل
معنى أن تفضیل  ون بین هذه األحادیِث تعارٌض،  أحدهما على اآلخر، فال 

انت حاجة المقترض إلى ىیتوقف على حاجة المعطَ أحدهما على اآلخر  ، فإن 
انت المال أشدَّ من حاجة المتُ  ان القرض أفضل من الصدقة، وٕان  ه  صدَّق عل

ه إلى المال أشدَّ من حاجة المقترض فإن الصدقة في مثل هذه حاجة المتُ  صدق عل
ة  .)١٢(الحال تكون أفضل من القرض القرض وعموم أدلة الشرع مما یرجح أفضل

                                                            

اني في إرواء الغلیل ( خرجها )٩( ح.و ): ٥/٢٢٩األل   ٕاسناده صح
اب ما جاء في فضل االقراض ح ( )١٠(  ، السنن الكبر   .)٥/٥٧٨)، (٣٢٨٢أخرجه البیهقي 
اب القرض، ح ( ) أخرجه١١( تاب الصدقات  اني:  ؛)٢/٨١٢)، (٢٤٣٠ابن ماجه،  وقال األل

ح الترغیب والترهیب، ( ح لغیره في صح   ).١/٢١٩صح
ما جاء في  )١٢( شهاب الدین أحمد محمد ابن حجر الهیتمى، إتحاف ذو المروة واإلنافة 

افة، ( اعة والنشر ١/١٥٨الصدقة والض ة القرآن للط ت م، م )، تحقی مجد السید إبراه
ح الجامع الصغیر (   ).٢/١٠٠٥صح
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رة مسلم عزت نفسه على ذلة السؤال، وحفظٌ  ؛على الصدقة  وذلك ألنه تفرج 
رامته، وف هلماء وجه ظهر و ه رفع لعزٍز ذّل، و احث وأن هذا ما   ،القرضلل

ة المحرمة. ًة ومساعدًة وٕاسهاًما في االبتعاد عن القروض الرو   حما
مي المقترض رد المال   المثلى والق

ضرد المال المثلي  الجوز والب یل والموزون والمعدود المتقارب  ون  الم
ان قمًحا وتعفن أو تعیب وال إ المثل واذا تعذر ذلك مثالً  ذا انقطع من السوق أو 

ضار من جراء  ي ال  مته  صار إلى ق یلزم المقرض أخذه وقبول العیب لذا 
مة وجب حسابها یوم تعذر المثل ألنه الیوم الذ  قرضه فإذا اصطلحا على الق

ه في ذمة المقترض.   ثبتت ف

یل، لرده طرقان: االول إن  قدر بوزن أو عد أو  مي: وهو ماال  أما الق
مة من صفات وٕان  ار ما تزداد بها الق الحیوان رد مثله صورة مع اعت ان له مثل 

مة، واذا لم  مل له من الق ن من ذلك رد له الشيء مع ما  ستطع رد لم یتم
ة یوم تعذر معه الوفاء لكونه یوم ثبوت المثل في ذمته  مة محسو الصورة رد له الق

مة وحسب   .صورته في تقدیر الق

مًا مثل المجوهرات وغیرها  ان ق ن له مثل أ إن  الطر الثاني: إن لم 
مة ألنها أحصر، وتحسب  الق ضمن  مة ألن ما ال مثل له  فیرد المقترض الق

ه في ذمته ض لكونه الیوم الذ ثبت ف ار یوم الق مة على اعت وذلك في  الق
ة ح عند الحنابلة والشافع   .)١٣(الصح

                                                            

ا، فقه المعاوضات، (١٣( غا ، ٢/٦٣) مصطفى ال عة، دمش المحتاج، م، مغنى ١٩٨٩) مط
ة المحتاج، (؛ ٣٩٨)، منتهى اإلرادات، ص٢/١١٩(   .)٤/٢٢٧نها
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ارات أو المشارع  احث جواز اقراض الس على دفعات حسب لذا یر ال
س لها مثحاجة المشروع  مة مثل مثل االثاث والمعدات وغیرها، ل یمما ل الق رد  و

عض  انه الحقا.ماهو حاصل في  أتي ب ما س   مؤسسات القرض الحسن 
م القرض   ح

ات الخمس  ان مصرفه إحد الكل م الوجوب، متى  أخذ ح إن القرض 
انت المصلحة  الضرورة من حفظ النفس والعقل والدین والنسل والمال، أما إذا 
حتاج إلیها الناس  ة، وهي األمور التي  الموجه لها القرض من المصالح الحاج

ة أخف وطأة  قتها، ألن لرفع الحرج والمشقة والضی عنهم، وهذه المرت من سا
قى نظامها من غیر فوضى وال  اة، وٕانما ی ه اختالل نظام الح تخلفها ال یترتب عل

ن القول  م سر، وهنا  ن إفساد، ولكن مع الحرج والمشقة والضی وعدم السعة وال
م الندب، ذلك أن القرض هنا لسد حاجة من حاجات الفرد  أخذ ح القرض 

غرض التجار  ون  ة وقد  فرصة عمل لطلب الرزق ة والحصول على األساس
ة الثروة،الحالل و  ة أو و  الرح وتنم انت المصلحة الموجه لها القرض تحسین ٕاذا 

حیث إذا فقدت ة،  اة اإلنسان ة، وهي تلك التي تقوم على تحسین الح لم  تكمیل
قع الناس في  ة للمصالح الضرورة، ولم  النس ما هو الشأن  اة  یختل نظام الح

اة تخلو من حر  ة، ولكن الح ة للمصالح الحاج النس ما هو الحال  ج ومشقة 
ارم ومن مظاهر الجمال والكمال ه ، ف)١٤(الم ستو فعله أو تر اح،  هو قرض م

ستعمله المقترض  ة القرض الذ  ة أو التكمیل س مندوًا، ومن األمور التحسین ول
ة ثروته وزادة رحه، فالقرض هن اع حاجة في تجارته لتنم ا الهدف منه إش

احة  مه اإل ان ح ة، لذا  اجات اجتماع ة لسد احت ًسا على أن اقتصاد ال الندب، تأس
ة   .)١٥(المصلحة هنا من قبیل المصالح التحسین
                                                            

  .)٢٤٣( أصول الفقه اإلسالمي )١٤(
، ص )١٥( ل، المرجع الساب أداة للتمو   .٢٤القرض 
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ان وأخیًرا هل القرض تعتر  ام الخمسة؟ فنقول إن القرض وٕان  ه األح
ون  ما رأینا، إال أنه قد  اًحا  روًهامندوًا أو م واجًا، أو حراًما، أو م

)١٦(.  

ص نفسه  ه لتخل ان المقترض مضطًرا إل ون واجًا في ح المقرض إذا  ف
عض الحنابلة ة، وعند  ه )١٧(من ضائقة مال س بواجب، على أنه لو طل ، القرض ل

ه  ح الزًما في ح المقرض، ألنه من المراف المندوب إلیها لما ف المقترض أص
همن األجر العظ ون واجًا إال عند طل ر هنا أنه لضرورة،  م، فال  الذ وجدیر 

األمة والمجتمع اإلسالمي  م العام المتعل  ح الح ص القرض  عند تعل الوجوب 
ة وقد أجمع العلماء على أن أعمال البر  فا لإلقراض في هذه الحال فرض 

إطعام الجائع وسقي العطشان وٕاغاثة الملهوف وفك  األسیر ونحوها والمعروف 
ة على المسلمین فا ة أنه إذا قام بها ، )١٨(فرض  ونها فرًضا على الكفا ومعنى 

اقین، وٕاال أ في من المسلمین سقطت عن ال ع، فهي واجب على من  ثم الجم
                                                            

)، الخرشي على شرح ٥/٥٤٥)، مواهب الجلیل (٣/١٩٤الدسوقي على الشرح الكبیر ( )١٦(
لف فعله على ٥/٢٩٢خلیل ( )، الواجب عند األصولیین هو ما طلب الشارع من الم

مه الثواب على  غة نفسها، أو من القرائن، وح ستفاد ذلك من الص م واإللزام و سبیل التحت
ه، أما الح لف عدم فعله على سبیل فعله والعقاب على تر رام فهو ما طلب الشارع من الم

مه العقاب على فعله  غة نفسها أو من القرائن، وح ستفاد ذلك من الص م واإللزام، و التحت
لف الكف عن فعله من  روه هو ما طلب الشارع من الم ه، وأخیًرا الم والثواب على تر

غة نفسه ستفاد ذلك من الص م أو إلزام، و مه عدم استحقاق غیر تحت ا أو من القرائن وح
العقاب على فعله (روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه)، لموف الدین أبي 

بن قدامة المقدسي الدمشقي ومعها نزهة الخاطر العاطر   هللا ابن أحمدعبدبن   محمد
ات األزهرة،  القادر أحمدعبدل ة الكل ت هـ، ١٤١١، ٣بن مصطفى الدومتي الدمشقي، م
عدها؛ ١/٧٠( عدها، ٣٩١الغفار صالح، أصول الفقه، ص (عبد) وما    هـ.١٤٢٣) وما 

)، دار ١٤٧/ ٢أحمد الحجاو المقدسي أبو النجا، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد، ( ىموس )١٧(
  المعرفة، بیروت.

تاب الفروع (  محمد )١٨(  )، مؤسسة٤/٣٠٧بن مفلح شمس الدین المقدسي الرامیني الحنبلي، 
شاف القناع (ـه١٤٢٤، ١الرسالة،  اة ٤/٣٤٧،  ، فقه الز )، یوسف القرضاو

  .٦)، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢/٩٨٦(
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ع، ال  الجم دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ل أحد، و وٕان لم تكن فرض عین على 
ان ال  ین﴾ وقوله تعالى: ﴿أنه  م وال تحاضون على طعام المس بل ال تكرمون الیت
ین عدم  ر على المشر ین﴾ حیث أن حض على طعام المس م وال  اهلل العظ یؤمن 

لى وجوب التعاون على ، فدل عاالجتماعيتعاونهم على أعمال المعروف والتكافل 
ة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وتعاونوا  ذلك وهذا هو معنى فرض الكفا
.﴾   على البر والتقو

وال رب أن القرض الحسن یدخل في أعمال المعروف بل هو أولى، ألن 
سترد ماله، أما في سترد ماله، مثًال  األعمال األخر  ثیر من المقرض  المنف ال 

سترد ش ما أن التحرم القاطع للرا ال  ة أكد وأظهر،  ه على الكفا ون وجو یًئا، ف
ستلزم تشوف الشارع وحرصه على القرض الحسن وسائر صور المعروف وهذا 

ة على أقل تقدیر ه على الكفا د وجو   .)١٩(یؤ

صرفه في  ون حراًما متى غلب على ظن المقرض أن المقترض س و
ان ف ة، ألنه لما  الً عل خیمعص ون سب ون  ر وقرة وجب أال  إلى محرم، و

ون عوًنا  روه، ألنه حینئذ  روًها إذا غلب على الظن أن المقترض سینفقه في م م
ًضا،  روًها في ح المقترض أ ون م روه، على أن القرض قد  على ارتكاب الم

عماله أ أو وذلك إذا اقترض من شخص في ماله شبهة حرام، أو مصرف رأسماله 
ره االقتراض  ان من حرام فهو حرام، فمن علم أن ماله حرام فإنه  ذلك، ألن ما 

  منه، ما لم تكن ضرورة.
   

                                                            

ة  )١٩( تور على الش ة)، موقع الد عنوان (الفرضة الغائ لم، مقالة   .wwwسامي السو
suwailem.netة، رسالة  ؛ غاز مرشد العتیبي، الفرض الكفائي ق ة تطب دراسة أصول

أنه ما طلب الشرع فعله جزًما أماجستیر، جامعة  ، حیث عرف الفرض الكفائي  م القر
الذات إلى فاعله   .٦٧ص ،من غیر نظر 
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احة في ح المقترض، لمن علم من نفسه الوفاء،  واألصل في القرض اإل
ه العزم على الوفاء ان له مال مرتجى ولد ، وٕاال لم یجز له االقتراض ما لم ه أن 

ه، ح واجًا في حقه لدفع الضر  ن مضطًرا إل ذلك أص ان  عن نفسه أو  رفإن 
عدم قدرته على الوفاء  ان المقرض على علم  اح له أخذ القرض إذا  ذلك ی أهله، 

حاله ان لحقه وقد أسقطه مع علمه     .)٢٠(ومع ذلك أقرضه، ألن المنع 
ادة في القرضا   لز

اسم  العمولة، أو الرسم، أو ال یجوز أخذ مقابل عن مبلغ القرض أو مدته 
الفائدة، أو غیر ذلك؛ ألن ذلك من الرا المحرم الذ دل الكتاب والسنة واإلجماع 

   .على تحرمه
عض التكالیف والنفقاتولكن  ستلزم اإلقراض تحمل   دارة)،إ(رسوم  قد 

  فهل یتحمل هذه التكالیف المقرض أم المقترض؟

م والوفاء في ع قد القرض على المقترض، فقد نصوا عند الفقهاء نفقات التسل
ه رده إلى المقرض في محل  على أن من اقترض من شخص شیًئا وجب عل
حتاج نفقة لنقله إلى محل اإلقراض، فإذا لم یتحمل  ان القرض  اإلقراض إذا 
المقترض تلك النفقة ال یجبر المقرض على القبول، بل یجبر المقترض على دفعها 

م القرض في محل ا أو الً  ما، إلقراضتسل عضهم على أن من اقترض م  نص 
یله على المقترض ة ،)٢١(فأجرة  ه المجامع الفقه حیث قالت ، وهذا ما ذهبت إل

ة قدر التكلفة الفعل ه ذهب ، بجواز أخذ المقرض لنفقات اإلقراض على أن تكون  وٕال
                                                            

ة عمیرة مع ٢/١١٧مغني المحتاج ( )٢٠( ي وأحمد البرلسي عمیرة، حاش )؛ أحمد سالمة القلیو
ي ( ر، بیروت، ١/٢٥٧قلیو شاف القناع (ـه١٤١٥)، دار الف   ).٣/٣١٢؛ 

ة على ٤/٢٣٥أحمد الدردیر ومحمد أحمد الدسوقي، الشرح الكبیر ( )٢١( ما جاء في الحاش  ،(
: ال على ٤/٢٣٥الشرح الكبیر للدسوقي ( یله على المقترض، أ )، قوله: (فأجرة 

ر غرم)، دار الف ة رد المحت؛ القرض؛ ألنه فعل معروًفا، وفاعل المعروف ال  ار حاش
  ).٥/١٦٣على الدر المختار (
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حوث )٢٢(مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ه اللجنة الدائمة لل ة واإلفتاء ، وأفتت  العلم
ة ة)٢٣(السعود ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ه أخذت هیئة المحاس   .، و

  :أخذ العمولة مقابل خدمة مقدمة مع القرض
إذا أقرضت المنشأة شخص قرًضا، وقدمت له خدمة مقابل عمولة، ففي هذه 

منزلة اجتماع الحالة یجتمع القرض مع اإلجارة، واجتماع القرض مع اإلجارة 
ع ه وسلم عن الجمع بین )٢٤(القرض مع الب ، )٢٥(سلف، وقد نهى النبي صلى هللا عل

ع) حل سلف و ه الصالة والسالم: (ال  ع في قوله عل نص غیر واحد من أهل و  ،)٢٦(و
ع سد ذرعة الراالنهي عن العلم على أن العلة في   .)٢٧(الجمع بین السلف والب

                                                            
رن  )٢٢( ة من الفقهاء والعلماء والمف ضم نخ مجمع الفقه اإلسالمي: هو جهاز علمي عالمي 

عة من الشرعة  ة النا م الحلول الفقه سعى لتقد ة، و في مختلف مجاالت المعرفة اإلسالم
المملكة العر ة، ومقره األساسي مدینة جدة  ا األمة اإلسالم ة، ینظر: لقضا ة السعود

  ).١/١/٥٩مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (
حوث، وتهیئتها  )٢٣( ار العلماء، ومهمتها إعداد ال اللجنة الدائمة: هي لجنة متفرعة من هیئة 

ة على أسئلة  اإلجا ة، وذلك  للمناقشة من قبل الهیئة، وٕاصدار الفتاو في الشؤون الفرد
ش المستفتین، ینظر: فتاو اللجنة ال ة واإلفتاء، جمع: أحد الدو حوث العلم دائمة لل

)١/٢٧.(  
وال یجوز «): (قال الجزولي في قول الرسالة: ٦/١٤٦جاء في مواهب الجلیل للحطاب ( )٢٤(

ذلك ما قارن السلف من إجارة، أو ع وسلف، و راء، قال أبو عمران: حصره أن تقول:  ب
قارنه السلف ) جاء ما ٥/٣٥٢الحاو للماورد (؛ وفي »)ل معاوضة ال یجوز أن 

شر القرض). ذلك ال تجوز اإلجارة    نصه: و
ه في الحدیث القرض، فقد جاء في عون  )٢٥( طل السلف على السلم والقرض، والمراد 

عك هذا العبد بخمسین دیناًرا ٩/٤٠٢المعبود ( قول: أب ): (قال الخطابي: وذلك مثل أن 
ذا على أن على أن تسلفني ألف درهم في متا عه  قول: أب عه منك إلى أجل، أو  ع أب

ة عمیرة ( ون معنى السلف القرض)، وجاء في حاش ): ٢/٢٦٠تقرضني ألف درهم، و
ع). شر ب شر قرض، أو قرض  ع  : ب ع وسلف أ   (نهى عن ب

، ١٧٧٤)، ص (٣٥٠٤)؛ وأبو داود، ح (٢/١٧٤أخرجه اإلمام أحمد في المسند ( )٢٦( )؛ والترمذ
ح؛ أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین ١٧٧٤)، ص (١٢٣٤(ح  ) وقال: حسن صح

ح الجامع الصغیر، ح ( اني، صح تب اإلسالمي٢/١١٦٩)، (٦٩٥٩األل   .)، الم
اس شهاب الدین أحمد )٢٧( القراف  أبو الع )، ٣/٢٦٦ي، الفروق، (بن ادرس المالكي الشهیر 

  عالم الكتب.
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اب الجمع سد  ع مطلًقا سواء أد الجمع بینهما إلى را  لكن هل  بین السلف والب
قتصر في سد الذرعة على ما إذا أد اجتماعهما إلى الرا، أو  أو لم یؤد، أو 
ان  ده، و ه؟ هذان احتماالن في المسألة، ولكل من االحتمالین ما یؤ ان حیلة عل

أتي: ما    ذلك ف

للذرعة مطلًقا، سواء أد  ابینهما سدً أن النهي عن الجمع االحتمال األول: 
  الجمع بینهما إلى را أم لم یؤد.

ستدل لهذا االحتمال: ة، ولذ و منع من  اأن مظنة الرا في اجتماعهما غال
ه، أال تر أن  لم یؤد اجتماعهما الجمع بینهما حتى ولو ن حیلة عل إلى الرا أو 

ة،  النظر إلیها؛ سًدا الشارع منع من النظر إلى المرأة األجنب وٕان لم تحصل فتنة 
ذا هنا   .)٢٨(للذرعة، ف

أن النهي عن الجمع بینهما محمول على ما إذا أد االحتمال الثاني: 
ان حیلة على الرا.   الجمع بینهما إلى را أو 

أتي: ما  ستدل لهذا االحتمال    و

ع لو منع مطلًقا لما جاز  - ١ أن النهي عن الجمع بین السلف والب
ال مشارطةماعهما اجت   .)٢٩(ال مشارطة، مع أن هناك من العلماء من أجاز اجتماعهما 

ع - ٢ ه الصالة والسالم: (وال شرطان في ب س محموًال  )٣٠()أن قوله عل ل
                                                            

تاب الفروق للقرافي ( )٢٨(   ).٢/٣٢ینظر: الفرق بین قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل من 
ع والسلف من غیر شر فال ): «٢/١٣٢جاء في الفواكه الدواني للنفراو ( )٢٩( وأما اجتماع الب

ه س هذا ): «٣٥١/ ٥، وجاء في الحاو للماورد (»متنع على المعتمد، ولو أنهما عل ول
انفراده جائز، واجتماعهما مًعا  الخبر محموًال  انفراده جائز، والقرض  ع  على ظاهره؛ ألن الب

ه قرض ع شر ف النهي ب   ».ال مشارطة جائز، وٕانما المراد 
ح الجامع الصغیر ح ٢/١٧٤أخرجه اإلمام أحمد في المسند ( )٣٠( اني في صح )؛ واألل

)٢/١٢٦٥)، (٧٦٣٩.(  
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ان حیلة  على ظاهره على األرجح من أقوال أهل العلم بل هو محمول على ما 
العینة  .)٣١(للوقوع في الرا، 

ع  - ٣ ع أن الشارع نهى عن ب العینة، وقد نص العلماء على أن المنع من ب
أن المنع لسد ذرعة الرا إال أنهم قصروا )٣٢(العینة لسد ذرعة الرا ، ومع تعلیلهم 

مثل الثمن  ائع شراءها  ان حیلة على الرا، ولذا جوزوا لل سد الذرعة على ما 
  .)٣٣(األول أو أكثر منه

ح   الترج
احثظهر  أتي: لل   أن االحتمال الثاني أقرب؛ وذلك لما 

  قوة دلیل هذا االحتمال. - ١
ه توسعة - ٢ سیًرا ورفًعا للحرج والمشقة؛ أن ف  وت
ع سًدا للذرعة مطلًقا؛ ألد ذلك إلى  - ٣ إذ لو منع من اجتماع السلف والب

ثیر من المعامالت. طال    إ
ة، فالذرعة في اجتماع السلف  - ٤ ه مراعاة للمقاصد الشرع ع إنما أن ف والب

قتصر في سد الذرعة على  ه على الرا، ف حتال  ون اجتماعهما  سدت من أجل 
ان حیلة على الرا.  ما 
عض ال عض التجارب ةللقرض الحسن في    منها:و  دول اإلسالم

                                                            

ع، فمنهم من حمله على الشرطین  )٣١( الشرطین في الب لقد اختلف أهل العلم في المراد 
ونا من مصلحة العقد، ومنهم من حمله على الشرطین الفاسدین،  حین إذا لم  الصح
انا حیلة على  أن الشرطین المنهي عنهما ما  م  ومنهم من قال غیر ذلك، ورجح ابن الق

العینة، ینظر: تهذیب   ).٩/٤٠٥السنن مع عون المعبود ( الرا، 
شاف القناع للبهوتي ( )٣٢( ع العینة: ٣/١٨٥جاء في  وألنه ذرعة «)، في تعلیل المنع عن ب

ع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذرائع معتبرة في الشرع ح ب ستب   ».إلى الرا؛ ل
ألف حال): «٦/٤٣٢جاء في فتح القدیر البن الهمام ( )٣٣( اع جارة  ة أو نسیئة، ومن 

ائع  اعها من ال مثل الثمن أو أكثر جاز، وٕان  ائع قبل نقد الثمن  اعها من ال ضها ثم  فق
)، جاء ما نصه: ١١/١٩٣، وفي الشرح الكبیر البن أبي عمر (»أقل ال یجوز عندنا

ون ذرعة« مثل الثمن أو أكثر جاز؛ ألنه ال  اعها    ».فأما إن 
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  تجرة الجزائر )١
اة عام  اب العاطلین عن ٢٠٠٣في الجزائر قام صندوق الز م بإقراض الش

قوم  ٣٠٠حسنة صغیرة حجم القرض  االعمل قروض ألف دینار جزائر وذلك ل
سددها بدون فوائد، ثم رفع سقف القرض إلى  مشروع منتج ثم  استثمارها  المقترض 

دینار حالًا)، ونتیجة  ٢٢(الرال=  زادته إلى ملیون دینارثم ألف دینار  ٥٠٠
ن وأص م٢٠١٢لنجاح برنامج االقراض، زد سقف اإلقراض في عام  ح من المم

المشارع الصغیرة وذلك حسب تكلفة  ملیون دینار ٥إقراض أكثر من  للمستثمر 
ة،  ل اة التمو قرض استفاد  ٥,٢٠٠وقدم المشروع وحسب توفر وقدرة صندوق الز

م واإلقراض في ٢٠١٠م إلى ٢٠٠٣آالف شاب، وذلك في الفترة من  ١٠منها 
لما زادت حص زد  ة منخفض ثم زاد و مثل رأس المالالبدا اة و المعد  یلة الز

عة من االقتصادیین والمصرفیین تقدم  من) ٪٣٧(لإلقراض  اة وهناك هیئة متا الز
قوم المسئول اب و االستشارات للمقترضین و عة مشارع الش متا اة  ن عن صندوق الز

ما یجب، وهناك محاوالت إلقناع رجال األعمال  والتأكد من استخدام القروض 
اء بوضع  اتهمواألغن ة  ز له، وهناك اتفاق اة لزادة حصیلته وتمو في صندوق الز

ة واألوقاف وقطاع الصناعات الصغیرة والمتوسطة لدعم  تعاون بین الشؤون الدین
المعلومات عن المشارع الناجحة    .)٣٤(حتاجها السوق  التيالصندوق 

ة المتحدة) ٢   تجرة اإلمارات العر
ة المتحدة بنك دبي اإلسالمي حیث في عام  نختار من دولة اإلمارات العر

ة ومن ١٩٨٢ اب السادس للخدمات االجتماع م أفرد النظام األساسي للبنك ال
صندوق القرض الحسن نصت منح القروض الحسنة  ضمنها وضع لوائح خاصة 

                                                            

فة الجمهورة الجزائر  )٣٤( فة النهار الجزائرةم. ٢٠١٠، سنة ٢٣٥، عدد ةصح - ٢٧ وصح
 م.٢٠١٢- ١١
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ات طارئة مالتهم، حتى ال أثناء معا في للمتعاملین مع البنك الذین یواجهون صعو
الفائدة أو إعالن إفالسهم ومنح القروض الحسنة ألصحاب  ضطروا للتعامل 

قعوا فرسة للمرابین العالج والزواج وغیرها حتى ال  مول و.)٣٥(الحاجات الضرورة 
س مجلس إدارة البنك الحاج سعید لوتاه قدمه أثراء  )٣٦(من األموال الخاصة لرئ وما 

ة  ه حدود قدموا م همدخل الذینعض و أو وقف نقود مؤقت أو دائم.المسلمین سواء 
انت ضئیلة ولكن معناها سام تبرعات ، )٣٧(من أموالهم لحساب الصندوق وهذه وٕان 

بیرا. ح المبلغ  ص بیرا  ون عددهم  ة  وعندما  منح البنك قروًضا إنتاج و
عض الشرو  ة في الرح مع وجود  ة دون فوائد أو مشار ون واستهالك ومنها: أن 

ون قصیر األجل وقد بلغت جملة القروض في البنك منذ  مبلغ القرض صغیًرا وأن 
  .)٣٨(خمسین ملیون درهم، م١٩٩٤م حتى عام ١٩٨٢عام 

ة) ٣ ة مصر العر   تجرة جمهور
هناك دراسة لمجموعة من الخبراء عن القرض الحسن في المصارف 

ان عدد هذه  ة المصرة و ینت الدراسة أن اثناإلسالم ن منهما یالمصارف أرعة و
ة قد أشارا  وهما بنك ناصر اإلسالمي والمصرف الدولي اإلسالمي لالستثمار والتنم

ة، وله إدارة مستقلة  إلى القرض الحسن في قانونهما األساسي وفي التقارر السنو
قدمه صل اإلسالمي  هٕان و  ،موظفیها، بینما بنك ف استه ف ، أما بنك لم یوضح س

ل المصر السعود  قدمه.فالتمو   ال 

                                                            

ة منها، د. عالء الدین زعتر (ص:  )٣٥( ة وموقف الشرعة اإلسالم ). ٢٩٢الخدمات المصرف
ة، محمد الزحیلي (ص:   ).٣٠وانظر المصارف اإلسالم

ع ٤٠، عدد (مجلة االقتصاد اإلسالميالمرجع الساب وانظر  )٣٦( هـ. ١٤٠٥األول، ) ر
سمبر   ).٤٧م (ص: ١٩٨٤د

)٣٧( .  المرجع الساب
عة عشر، رمضان ١٦٦، عدد (مجلة االقتصاد اإلسالمي )٣٨(  ).١٥هـ (ص: ١٤٠٥)، السنة الرا
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ون  ل  ات  ومن من أموال البنكوالتمو تبرعات من األفراد أموال اله
اة ة المستفیدین فإنهم أعداد . والتبرعات جزء من موارد صندوق الز أما من ناح

فقط ماعدا بنك ناصر االجتماعي فهم أعداد  ١٠قلیلة في المتوسط سنوًا حوالي 
اآلالف.بی   رة 

  للزواج والعالج والوفاة والدراسة والحوادث والكوارث. وتمنح القروض

أشهر. وفترة السداد من  ٥-١وتستغرق فترة الدراسة لمنح القرض ما بین 
عض البنوك مبدأ ، سنوات أو أكثر حسب الظروف ٣- ١ نظار المعسر إوتطب 

  وٕامهاله.

استثناء بنك ناصر االجتماعي فهو  ة الفوائد والرسوم ال توجد  ومن ناح
في حالة السداد خالل سنة ) ٪١(أخذ رسوم عدم سداد في حالة الوفاة قدرها 

في حالة السداد خالل خمس سنوات ) ٪٥(وتتضاعف سنوًا إلى أن تصل إلى 
مة القرض الممنوح  ذلك في و ، للمصارف اإلدارة) ٪١(ما یخصم من ق

ة ة  .القروض االجتماع ة  ارسوم) ٪١( أخذفأما في القروض اإلنتاج إدارة ونس
ل الذ قدمه البنك في ، عن مخاطر عدم السداد اتأمین) ٪١( مة التمو لغت ق و

ه ٢٥حوالي  ١٩٩٩وحتى  ٩٥صورة قرض حسن من عام  وهذا ال  .)٣٩(ملیون جن
اإلسالمي في دورته الثالثة في األردن  یتف مع الشرعة وخالًفا لقرار مجمع الفقه

ة من مبلغ القرض وحسب ، هـ٨/٢/١٤٠٧بتارخ  ة مئو ألن الرسوم المأخوذة بنس
  مدته فهي را نسیئة محرم.

                                                            

ر أحمد،  )٣٩( ا ة من إعداد د. عثمان  ل اإلسالم غ التمو ل القطاع الصناعي وف ص تمو
حث رقم  ة بجدة،  ع للبنك اإلسالمي للتنم حوث والتدرب التا نشر المعهد اإلسالمي لل

غ ١٩٩٧-هـ١٤١٨سنة  ١٧ الص ل الصناعات الصغیرة  ع: تمو م، الفصل الرا
ة  .٧٧-٥٥: ص ،اإلسالم
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ة ومبلغ انت تمثل مصارف فعل   .)٤٠(فهذا جائز امحدد اأما لو 
ة التي  مما سب یتبین نجاح برامج القرض الحسن في البنوك اإلسالم

قتها فعلًا مثل بنك دبى اإلسالمي ر إلىحاجة  لكنها، و ط ل دعم وتطو  وتمو
فاءةألتكون  الت المحتاجین  كثر فائدة و ن ولتحل مش عم نفعها أكبر عدد مم ول

جب تجنب ما یخالف الشرعة حیث من العاطلین والفقراء حدها یدخل في أ، و
اة أو جزء مما ، أمعاملته الرا ة إلقراض حصیلة الز ه النس نها، فهذا مختلف ف
أتي: عند الفقهاء    ما 

اة   أقوال العلماء في اإلقراض من الز
سین في هذه المسألة، وهما:   إن للعلماء المعاصرن قولین رئ

عض علماالقول األول:  اة، وهو قول  نا ئیر جواز اإلقراض من أموال الز
الوهاب خالف وأبو زهرة ومحمد عبدالرحمن حسن و عبدالمودود و المعاصرن منهم 

، و آ هللا الحیدردحمی علي ونعمت عبداد ووسف القرضاو اللطیف عبدالحمید ال
الكوت في  ة  ضا قول لجنة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالم مشهور، وهو أ

ون  .)٤١(٦/١٧/٧٨الفتو رقم  ل القائلین بهذا القول  اإلقراض للزواج. على أن  و
  .أطلقوا القول بجواز اإلقراض للمحتاجین

اة، وهو القول المستقر القول الثاني:  یر عدم جواز اإلقراض من أموال الز
ه في العصر الحاضر جاد الح  ه العمل منذ صدر اإلسالم، وممن صرح  عل

ه عبدو  بن حمید هللاعبد بن علي جاد الح شیخ األزهر الساب وأحمد هللا الفق

                                                            

ة منها، دار الكلم  )٤٠( ة وموقف الشرعة اإلسالم ، الخدمات المصرف عالء الدین زعتر
 .٢٩٦هـ، ص: ١٤٢٩، ٢الطیب، 

اة ( )٤١( ت المنعقدة ٢/٦٣٤فقه الز الكو اة المعاصرة المنعقدة  ا الز )، والندوة الثالثة لقضا
ة والد٢٩١، صـه٩/٦/١٤١٣-٨ اة األسس الشرع ور ؛ نایف العجمي، رسالة الز

اة، صأ، االقتراض من ٢٧٠ص ،اإلنمائي والتوزع  .٤٧موال الز
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بن عفان في فتو له ولجنة الفتو بوزارة األوقاف والشئون  بن موسى وحسام الدین
ت في فتواها رقم ( ة بدولة الكو   .)٤٢()٤/٣١٦اإلسالم

ر أن مسألة  ثرتهم إال أننا نذ منع هذا اإلقراض، ومع عدم  فهؤالء صرحوا 
اة قد مضى أكثر من نصف قرن على طرح ها، ومع ذلك فلم اإلقراض من الز

القول بجواز  رنا في القول األول،صرح  بن حمید قد   هللاعبدبن   أحمدو  ها إال من ذ
عین أو األئمة  ة وال من التا ه أحد من الصحا قل  أنه لم  عقب على هذا الطرح 
ما ظهر له مسبوق بإجماع  عدهم إلى وقتنا الحاضر وأنه ف المجتهدین وال من الذین 

ون  ااد  ه)٤٣(قطع بن   ، ولم ینقض أحد من الحضور الكرام شیئا مما عقب 
أن الذین حضروا هاتین الندوتین وهم تقرًا علماء األمة  ن معه القول  م حمید مما 

اة رة اإلقراض من أموال الز   .المتخصصون في هذا المیدان لم یرق لهم ف
احث القول الثاني  رجح ال ومقاصدها في یتف مع نصوص الشرعة آلنه و

ة الفقراء والم اة من حما حة تهمساكین وغیرهم من المستحقین، وأدلالز ة صح . قو
عد و  قى  ثیر من أن یت الواقع المشاهد أن حاجات الفقراء والمساكین وحدهم أكبر 

  سدها أ شيء نختلف في إقراضه أو عدم إقراضه لغیرهم.
  جل القرض الحسن أمن  وقف النقود

ا  )٤٤(النقود في التارخ اإلسالمي في مصر ولبنانلقد وجد وقف  وتر
ة )٤٥(ندلس والمغرب العريواأل ة الذین  أ عند الحنف   .أغلبهم یجیزونهوالمالك

                                                            

ا معاصرة، دار الحدیث، ص )٤٢( ة في قضا حوث وفتاو إسالم  ،   .٣٦٥جادالح علي جادالح
اة المعاصرة )٤٣( ا الز   .١٩٦ص ،الندوة الخامسة لقضا
اني )٤٤( ة في الجمهورة ، مروان عبدالرؤوف ق ةتجرة األوقاف اإلسالم ورقة عمل قدمت ، اللبنان

حوث والتدرب  ة المعهد اإلسالمي لل ة المعاصرة برعا ة اإلسالم قات االقتصاد لندوة التطب
المغرب  ضاء  ة في الدار الب ع للبنك اإلسالمي للتنم   .)٣(ص، هـ١٢/١/١٤١٩- ٩التا

شعبد )٤٥( ة، العزز الدرو ة في المملكة المغر لندوة توثی  ورقة قدمت، التجرة الوقف
ة لدول المغرب العري في الرا ان ٢-١، التجارب الوقف   .)٥ص (، هـ١٤٢٠شع
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عد الوقف من القطاع الخیر   س قطاعا ، القطاع الثالث، و حیث إنه ل
ة عامة ة خاصة وال ملك س ملك حسب رأ  والوقف .)٤٦(عاما وال خاصا، فهو ل

ة، جمهور العلماء ة والحنابلة والشافع  وجل عز هللا إلى ملكیته تنتقل، المالك
فة) استثناء أبي حن ة أنواع من جدید نوع وهذا ،)٤٧( (  بها الذ یتمیز الملك

 .اإلسالمي االقتصاد
  تعرف الوقف

س والتس معني الح أتي    .)٤٨(یل والمنعبالوقف في اللغة مصدر "وقف" و
ة وله اصطالًحا: اختلفت تعارفه ولكن و  ة والحنف ان عند الشافع أفضلها ما 

ه له عند الحنابلة وهو:  س األمشا وهو مفاد من قول ، صل وتسبیل المنفعة""ح
ه وسلم س أصله وسبل ثمرته): الرسول صلى هللا عل   .)٤٩((اح

                                                            

الدور االستثمار ، اسامة عبدالمجید العاني؛ ٧ص، حث، الدور االقتصاد للوقف، منذر قحف  )٤٦(
غداد، مجلة دراسات، للوقف الواقع والطموح مة  . ٤٨ص، م٢٠٠٢، )٤السنة (، بیت الح

ة، ، األرناؤو عدها ،١٦، ص١دور الوقف في المجتمعات اإلسالم   .)وما 
ة شرح الحنفي يأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتاب )٤٧( ، البنا

ة،  ة، بیروت، لبنان، ) ٧/٤٢٤(الهدا ؛ الشافعي أبو ه١٤٢٠، ١دار الكتب العلم
اس بن شافع بن عبد ، األممناف القرشي،  عبدالمطلب بن عبدهللا محمد بن إدرس بن الع

هللا عبد؛ أبو القاسم عمر بن الحسین بن ـه١٤١٠، دار المعرفة، بیروت، )٤/٥٥(
اني، عبدعلى مذهب أبي  الخرقيالخرقي، متن  ، دار )١/٨١(هللا أحمد بن حنبل الشی

ة للتراث،  حر؛ )٧/٥(، نصاف؛ اإلـه١٤١٣الصحا ، مجمع األنهر في شرح ملتقي األ
  ).٧/٥(، نصاف؛ اإل)٢/٣١٢(، رد المحتار على الدر المختار؛ )١/٥٦٧(

ر بن عبد؛ زن الدین أبو )٩/٣٥٩مادة وقف (، لسان العرب )٤٨( هللا محمد بن أبي 
، عبد تحقی یوسف الشیخ ، )١/٣٤٤(، مادة وقف، مختار الصحاحالقادر الحنفي الراز
ة، بیروت، أحمد ة العصرة، الدار النموذج ت ط؛ ه١٤٢٠، ٥، الم ، المعجم الوس

القاهرة،  ة  س، دار الدعوةمجمع اللغة العر   .)١/١٥٢(، مادة وقف وح
اني في ارواء ا لغلیل ، ٥٩٤١) ح٢/١٥٤الحدیث في مسند اإلمام أحمد ( )٤٩( وعند األل

ح"٦/٣١( ألفا مقا، ) "صح حین  ضاو ، رةوالحدیث في الصح ة القصو للب الغا
ه لهذا، )٢/٦٤٣الشافعي ( س األصل وتسبیل ، وعند الحنابلة تعرف مشا هو "تحب

ةأبو الخطاب،  ؛ محفو بن أحمد بن الحسنالمنفعة" هللا عبدعلى مذهب اإلمام أبي  الهدا
اسین الفحلعبدتحقی أحمد بن محمد بن حنبل،  م، ماهر    .)١/٢٠٧( اللطیف هم
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  أقسام الوقف
  : قسمین إلىینقسم الوقف 

ات) مثل األراضيالوقف الثابت  - ١ م ة والمزارع (الق ن   .الس
  ، والنقود من المنقوالت.والوقف المنقول - ٢

م    النقود وقفح
م وقف النقود على أرعة أقوال، ألن  مًا في ح اختلف الفقهاء رحمهم هللا قد

قي استعمالها ومنها ما ی فنى  وذلك على  ،النقود من المنقوالت والمنقوالت منها ما 
  :تيالنحو اآل
ة الحنابلة ذهب - ١  من الحاجب وابن شاس وابن األصح في والشافع
ة ، عینها قاء مع بها ینتفع ال النقود ألن، )٥٠(جائز غیر النقود وقف أن إلى المالك

 مخالف وذلك، وٕاتالفها ألصلها استهالك وهو، بإنفاقها هو إنما بها االنتفاع بل
قاء فة أبي قول ومقتضى، لموضوع الوقف وهو ال  وقف عدم جواز یوسف وأبي حن

 .)٥١(عندهما أصال المنقوالت وقف یجوز ال ألنه؛ النقود

ة أنه یجوز مع الكراهة - ٢  .)٥٢(یر ابن رشد (الجد) من المالك
فة أنه یر محمد - ٣  وقف یجوز ال بن الحسن صاحب اإلمام أبى حن
 .)٥٣(جاز المنقوالت من شيء بوقف التعامل جر  إن لكن المنقوالت

                                                            

  .)١/٢١٨(؛ جواهر العقود، )٤٩٢( شرح منتهى اإلرادات، ص )٥٠(
ة )٥١( ت ة الكو ت، ٤١/١٩٣، (الموسوعة الفقه ة، الكو ، ٢)، وزارة األوقاف والشئون اإلسالم

  .ـه١٤٢٧
؛ أبو الولید محمد بن )٤/١٠٢( ؛ الشرح الصغیر للدردیر)٣٥٨، ٢/٣٧( المحتاج مغني )٥٢(

ان محمد حجي وآخرون، دار حققه ، )١٢/١٨٩( والتحصیل أحمد بن رشد القرطبي، الب
ع لمنظمة  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي؛ ـه١٤٠٨، ٢الغرب اإلسالمي، بیروت، التا

  .)١٢/٦٦(، المؤتمر اإلسالمي
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ة المعتمد عند - ٤ نزل: وقالوا جاز اإلقراض على وقفت إن أنها المالك  و
وهو  )٥٥(وهو وجه في مذهب اإلمام الشافعي، )٥٤(عینها قاء منزلة النقود بدل رد

ة م ار شیخ اإلسالم ابن ت ومذهب  )٥٦(قول عند اإلمام أحمد بن حنبل وهو اخت
حه ة، البخار في صح  إجازة األنصار  طر من زفر عن ورو عند الحنف

وعند ابن  وعند أبي السعود في رسالته، وهو مذهب الزهر ، والدنانیر وقف الدراهم
  .)٥٨(والمال خسرو وتلمیذه ابن جنید، )٥٧(عابدین

ن م وقف النقود عند العلماء المعاصر   ح
 الشرعي المقصد ألن، شرًعا جائز النقود وقفأن اإلسالمي  الفقه مجمعیر 

س وهو الوقف من  تتعین ال النقود وألن، فیها متحق المنفعة وتسبیل األصل ح
 ولالستثمار، الحسن للقرض النقود وقف فیجوز، مقامها أبدالها تقوم وٕانما التعیین

اشر طر إما ة أو، م  مجلةو  .)٥٩(واحد صندوق  في الواقفین من عدد مشار
حوث عة للرئاسة العامة إلدارات  ال ة التا ة والدعوة واإلرشاداإلسالم حوث العلم  ال

  .)٦٠(بها والمضارة إقراضها شرعا مقصودة لمنفعة ان إذاذلك  جوازتر 
                                                                                                                                                  

ال  )٥٣( من وقف الدراهم أو ما  ة ابن عابدین: (عن األنصار من أصحاب زفر ف جاء في حاش
ة ابن عابدینحأو ما یوازن أیجوز ذلك؟ قال: نعم)،    .)٣/٣٧٤(، رد المحتار: )٣/٣٧٤( اش

ة الدسوقي  )٥٤( ة ()٧٧، ٤/٧٦(حاش ت ة الكو   ).٤١/١٩٤؛ الموسوعة الفقه
ة المحتاج؛ )٢/٣٧٧( مغني المحتاج )٥٥(   .)٥/٣١٥للنوو ( ؛ وروضة الطالبین)٥/٣٥٨( ونها
ة ؛ الفتاو )٦/٢١٩( فتح القدیر للكمال بن الهمام )٥٦( م عدها؛  )٣١/٢٣٤(، البن ت وما 

  .)٤/٥٨٣(محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج شمس الدین المقدسي الحنبلي، الفروع 
، دور الوقف في المجتمعات  محمد موف )٥٧( ة،األرناؤو عدها )١٦( ص ،اإلسالم ؛ وما 

 تحقی، النقود وقف جواز في السعود أبي رسالة، السعود محمد محمد مصطفي أبو اإلمام
ة ابن عابدین (١٤١٧، بیروت، حزم ابن دار، أحمد صغیر   .)٤/٣٦٤هـ؛ حاش

ام ، أحمد مصطفى الزرقا؛ ١٤ص، وقف النقود: حث، عبدهللا مصلح الثمالي )٥٨( اح
  .ـه١٤١٩، ٢، دار عمار، ١٥ص، األوقاف

ح الفروع (، )٧/١٠اإلنصاف (، )٨/٢٢٩المغني ( )٥٩(   .)٧/٣٣٢تصح
ة،  )٦٠( حوث اإلسالم ة واإلفتاء والدعوة واإلرشادمجلة ال حوث العلم ، مجلة الرئاسة العامة إلدارات ال

ر ابن الشیخ علي الطرابلسيا). ١٣٤/ ٧٧( م بن موسى بن أبي  اإلسعاف في  الحنفي براه
ام األوقاف مصر، ٢٢ص، اح ة  عة هند   .)٥/٥١فتح القدیر (؛ هـ١٣٢٠، ٢، مط
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نتر أنه  اإلسالمي الفقه مجمع مجلةو   في توظیف النقود الموقوفة م
ة أو المضارة طر عن االستثمار مجالو  الحسن القرض مجال مجالین  المشار

 األحوال ل في الرح یؤول أن المشروعة على االستثمار طرق  منها غیر  أو
ًضا ه صرح ما وهذا ،)٦١(الموقوف علیها للجهة ة ابن أ م  ،)٦٢(ت

ح:   .یتضح من األدلة أن القول بجواز وقفها في هذا العصر هو الراجح الترج

ثیرة منهاأن وقف النقود   ة  ة واجتماع ه منافع اقتصاد   :ف
عون شراء إقراض العاطلین  - ١ ستط عملوا بها حیث  وتوفر وسائل إنتاج ل

   .لهم فرصة عمل

م منازلهم أو إقراض الفقراء ومحدود ا - ٢ للدراسة أو لدخل للزواج أو ترم
 .للعالج وغیر ذلك

ارثة األسهم عام  - ٣ ارثة سیول جدة و وارث مثل  إقراض الذین یواجهون 
 .م٢٠٠٦
اة  - ٤   .إقراض المتعففین عن السؤال والصدقات والز

  بنك التسلیف واالدخار السعود
ة تحت مسمى بنك التسلیف السعود عام  ، )٦٣(هـ١٣٩١أنشْي في البدا

اتهم  م قروض لهم للتغلب على صعو بهدف مساعدة ذو الدخل المحدود لتقد
ة دأ عام  .)٦٤(المال   هي:أهدافه و  )٦٥(هـ١٣٩٣و

                                                            

ات قرارات )٦١( ع اإلسالمي الفقه مجمع وتوص  ١٤٠قرار اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التا
ع لمنظمة المؤتمر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. (الدورة الخامسة عشرة) )٢٦٠ص( ، التا

حث: وقف النقود في الفقه اإلسالمي، ١٢/٤٣اإلسالمي بجدة، ( )؛ محمود أبو لیل، 
عدها. )٣٣( م، ص ١٩٩٩)، ١٢، ع (مجلة الشرعة والقانون    وما 

ة ابن فتاو  )٦٢( م   ).٣١/٢٣٤(: ت
 هـ).٢١/٩/١٣٩١) وتارخ (٤٤انظر المرسوم الملكي رقم (م/ )٦٣(
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م  - ١ قروض لمساعدة المنشآت الصغیرة والناشئة وأصحاب الحرف تقد
أنفسهم.   والمهن لمزاولة أعمالهم 

ة - ٢ م قروض اجتماع   .من المواطنین لذو الدخل المحدود بدون فوائد تقد
ع االدخار لألفراد والمؤسسات - ٣ ه  العمل على تشج عمل    االن). إلى(لم 

حسب المرسوم الملكي  مبلغ تحدد رأسمال البنك  مالیین  ٥عند نشأته 
ع مرات خالل  ،)٦٦(رال ح رأسماله مع و سنة  ٢٦وقد دعمت الدولة البنك س أص

ة وغیرها الودائع وم ار رال عام  ٣٦ لح ما أن الدولة تدفع تكالیف  ،هـ١٤٣٢مل
  .)٦٧(التشغیل

ل البنك ة ، رأس مال البنك :مصادر تمو الرسوم على القروض اإلنتاج
ة البنكمن استثمارات  الدخل الناتج برنامج  .ملیون رال ٢٠٠ في السوق المال

  ملیون. ٢٦١ إلىوصل حساب ابراء الذمة 

  قدم نوعین من القروض هي: 

ة،  - ١ أتي:وهي قروض االجتماع م  ،قروض زواج ما  قروض ترم
  .قروض أسرة ،المنازل

ة اقروض  - ٢ أتي:نتاج ة ما  الصغیرة روض المشارع وق ،القروض المهن
  والناشئة.

                                                                                                                                                  

موجب المرسوم الملكي رقم  (٦٤) عة من نظام البنك الصادر  انظر الفقرة األولى من المادة الرا
 .هـ)١٦/٩/١٣٩١- ١٥) وتارخ (٨٠٩)، الصادر بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤(م

.١٣٩٤/١٣٩٥أنظر التقرر السنو لعام ( )٦٥(   هـ) لبنك التسلیف السعود
  من المادة الخامسة من النظام الساب للبنك. ىولأنظر الفقرة األ (٦٦)

ذلك لعام ١٤١٧/١٤١٨ام (انظر التقرر السنو لبنك التسلیف السعود لع )٦٧( هـ)، و
 هـ).١٤٢٢/١٤٢٣(
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ة في عام  قرضًا،  ٣,٢٨٠هـ، ١٤٣١/١٤٣٢بلغ عدد القروض اإلنتاج
  قرضًا منذ أن نشأ البنك حتى هذا العام. ١٨,٥١٥و

ة لعام  قرضًا  ٩٣,٢٠٣هـ فقد بلغ عددها ٣١/١٤٣٢أما القروض االجتماع
ةالقروض  أماالقروض  إجماليمن ) ٪٩٧(ونسبتها في المتوسط  فبلغت  اإلنتاج

ة منذ نشأ البنك وحتى هذا العام ). ٪٣( لغ عدد القروض االجتماع و
مة  ١,١٨٠,٥٠٦ ق ار رال ٢٨قرضًا    .مل

ة  ضو ان حجم القر و  آالف رال للقروض  ٥عند نشأة البنك االجتماع
ألف  ٤٥ثم رفعت إلى  ،هـ١٤١٧ألف عام  ٢٠ إلىألف ثم رفعت  ١٥ إلىرفعت 

  سبب التضخم.  .)٦٨(هـ ١٤٢٧حد أعلي في النظام الجدید عام 

أنفسهم) حدها  اكة والنجارة للذین یزاولونها  ة (مثل: الس وأما القروض الحرف
هـ ١٣٩٩ألف عام  ١٠٠ثم رفعت إلى  ألفاً  ٢٠رال ثم رفعت إلى  ٧,٥٠٠األعلى 

، واكتفي هـ١٨/١٤١٩یت في عام ثم ألغ هـ١٤٠٣ألف عام  ٢٠٠ ثم رفعت إلى
ة القروض المهن   . )٦٩(البنك 

ة و  ألف رال ثم  ١٠٠ان حجمها و  هـ١٣٩٩صدرت عام أالقروض المهن
ة وتعددت أنواعها وحجم  وضعتهـ. ثم ١٤١٧ألف  ٢٠٠زدت إلى  قروضًا إنتاج

ره أتي ذ ما س   .)٧٠(قروضها 

ة: ون شتر للحصول علیها  القروض االجتماع مواطنًا وال یتجاوز أن 
عد عام  ٩٦ألف رال (تم زادته إلى  ٨٤دخله السنو  أن ال و  هـ).١٤٣٢ألف 

مته.ون طالب القرض مدینًا للبنك  ان نوعه وق   قرض آخر مهما 
                                                            

ان للبنك لعام ( (٦٨)  هـ).١٤٢٦/١٤٢٧عام (و  هـ)١٤١٧/١٤١٨انظر التقررن السنو
ان للبنك عام ( (٦٩)  ).ـه١٨/١٤١٩( ـ) وعامه١٤٠٤/١٤٠٥انظر التقررن السنو

ة في التقرر السنو لعام  )٧٠(    .٥٧، صـه١٤٣١/١٤٣٢الئحة القروض االجتماع
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  شتر أحد هذه الضمانات:و 

طًا تضعها جهة العمل. - ١ ان موظفًا وف ضوا   فالة جهة العمل: إذا 
ط تضعها إدارة البنك. - ٢   فیل شخصي سواء أكان موظفًا أم تاجر حسب ضوا
  .سهمأ أو رقاعسواء مقبول لد البنك رهن  - ٣

ارخ صرف القرض، یومًا تبدأ من ت ٦٠هناك فترة سماح لمدة التسدید: 
سدد القرض على   شهرًا (خمس سنوات). ٦٠أقسا لمدة  و

ة    برامج القروض االنتاج
ما  ارة عن ستة انواع من القروض،    :أتيهي ع

ارات األجرة  - ١ القرض في حدود حجم ، و والنقل المدرسيقروض سائقي س
  .ألف رال ٨٠

ة البنك تكون ا ، أنرمافیل غ ضمانات القرض: ارة في ملك  السداد.حتى لس
  .یوم ٦٠سنوات)، وفترة سماح  ٤شهرًا ( ٤٨مدتها  د القرض على أقساسد

ة: - ٢ م علىأهم  برنامج القروض المهن الخبرة أو  القرض: الشرو للتقد
ة ون موظف، شهادة مهن شغل سعودیین. أن ال    وأن 

مة القرض:  ألف رال. ٢٠٠عن  زدیال و  حسب تكالیف المشروع تتحدد ق
  حسب انشأ المشروع. صرف القرض على ثالث دفعاتو 

  شهرة لمدة عشر سنوات. د على أقساسدو هناك فترة سماح السداد:
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ع الال برنامج    صغیرة والناشئة مشار
ة ثم دمجت  ة وخدم ة وصناع م ان هناك عدة انواع من برامج المشارع تعل
ة منشأة أ غیر عاطل عن  قرض من لد ان  في هذا البرنامج، وهذا البرنامج 

قرض من هو عاطل عن العمل وصل حجم القرض  ح   ٤ إلىالعمل ثم اص
مة المشروع مثًال  ة من ق سهم المقترض بنس ملیون، فما زاد عن الملیون یجب أن 

انت أكثر من ملیون یدفع  لف المشروع ) ٪١٠(اذا  ان  ملیون یدفع  ٨واذا 
ه ) ٪٥٠( عاطل، لذا هذه الطرقة ال تحد من  ٤وهنا من لد س  ملیون رال ل

طالة اال في حالة  ه عاطلین وغالال ثافة رأس المال اذا وظف لد ب المشارع ذات 
قدم المقترض رهن جب أن  ة. و  أو عقار تقلل العمالة فیها حسب النظرة االقتصاد

الكامل. و  (أسهم،...). ممتلكات أخر  انت رهن المشروع  وهناك فترة سماح 
سنوات،  ٨ إلىسنوات، وفترة السداد حسب المشروع وتصل  ٣ إلىشهر ومددت ٢٤

دفع رسوم متزایدة تبدأ من ألف رال عن قرض حجمه   ٢٠٠ألفین عن و  ألف ١٠٠و
ذا، وهذه را ألنها  قة التكلفة  سال تعألف وه   .دارة للقرضللتكالیف اإلالحق

ز قروضه اإلما  غیـر ذلـك بزـادة نتأن البنك تتر جـب أن  ة في المـدن و اج
ة والقر القروض ل تـوفیر فـرص لو هنـاك، ل و الـدخ نخفـاضواللتنمیتها،  لمناط النائ

  .ولمحارة الفقر عمل لهم والحد من الهجرة للمدن

لة التضخم حیث یؤد و تآكل وانخفاض رأسمال البنـك  إلىیواجه االقراض مش
غطي حاجات المقترضین في وال  قي مما یجعله مع مرور الزمن ال  ومما یزد ، الحق

ــة حیــث تصــل  ة عال ان ــادة الســ لة تعقیــد ان الز اً ) ٪٢,٥( إلــىالمشــ ، أ أن )٧١(ســنو
س معـدل التضـخم فقـط ولقـد اعلـن البنـك أنـه یواجـه ازمـة  ،عدد المقترضین في تزاید ول

                                                            

  هـ.١٤٣٣تقرر مؤسسة النقد العري السعود لعام  )٧١(
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ــة لالقتــراض  )٧٢(هـــ١٤٢٨بیــرة عــام  ــال  ١٦حیــث أن االمــوال المطلو ــار ر  والتــيمل
ار ١١تنطب علیها الشرو  الغ  ٤وما لد البنك سیولة  مل ار من رأسمال البنك ال مل

الغ  ٦ ار حینذاك، والم سداد من المقترضین تصل  التيمل ملیـون  ١٠٠ إلىحصلها 
ــال شــهرًا، ــال ٧أ أن العجــز  ر ــار ر  لــف قــرضأ ١٤١وعــدد القــروض المتــأخرة  مل

عة تبلغ  ار رال ١٠مما جعل الملك یدعمه بود   . مل

ة في المتوسط  ة السداد السنو ة في المتوسط  ،)٪٦٨(نس بینما التراكم
ة وهذه  ه،٢٨/١٤٢٩وهذا حتى عام )، ٪٩٨(   جیدة.نس

لة أخـــر هـــي  ـــة ومشـــ ـــًا لتنم اعتمـــاد البنـــك علـــى ممـــول ومصـــدر واحـــد تقر
ومـــة، ولكـــن  ـــادة رأســـماله وهـــو الح عـــض الفتـــرات تواجـــه ســـنوات وز ومـــة فـــي  الح

وفـــي حـــاالت انخفـــاض  ،عجـــاف، مـــثًال فـــي حـــاالت الحـــروب مثـــل حـــروب الخلـــیج
ة اسعار النفط تقل   .مواردها المال

ــذا مــن أجــل االســتمرارة واالســتدامة لنشــا البنــك یجــب ایجــاد مصــادر مســتمرة  ل
ـــه ألداء مهماتـــه  ـــه وقدرات فاءت ـــادة رأســـمال البنـــك لتحســـین  ـــة لز ـــه، وتغط ـــ اهداف ولتحقی

ــات االقتــراض. ــن مــن طل ــل أو أكبــر قــدر مم ــن لــو ســمح لــ تكــالیف  قبــول وهــذا مم ه 
من الودائع الجارة في البنوك التجارـة ) ٪٥٠(مؤسسة النقد  الودائع الجارة أو قدمت له

ــــار عــــام  ٧٦٠ إلــــىتصــــل  والتــــي ــــة ١٤٣٢مل عضــــها لتغط ســــتثمر  ع أن  ســــتط ه. و
فه بدل من  ة لزادت قدرته على االقراضأتكال   .خذ رسوم، ولو زادت موارده المال

                                                            

ة، االثنین )٧٢( ة السعود فة االقتصاد هـ، وذلك في تصرح لمدیر عام ٢٠/١٠/١٤٢٩صح
اني ومن االنترنت عبدالبنك                  :، موقعـه٢١/٢/١٤٣٠تارخ الرحمن السحی

http://www.bnitamem.com  
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ة    صندوق المئو
ة  ة هـ، ١٤١٩في عام نشاء صندوق المئو مرور مئة مناس احتفال المملكة 

سها على ید الملك  لذا ُسمِّي الصندوق على  ،العزز رحمه هللاعبدعام على تأس
ة المهمة هدف  .هذه المناس الحصول على عمل  إلىو ات  اب والشا مساعدة الش

مساعدة االقتصاد المحلي لو  رحي. لعمل مشروع بإقراضهموذلك ومصدر رزق 
ة ثم حصل  .على النمو ل من وزارة المال حصل الصندوق عند نشأته علي تمو

، ثم  على ار رال سعود مقدار مل ل من بنك التسلیف واالدخار السعود  تمو
م التجرة ووضع الئحة جدیدة  جمد البنك تعامله مع الصندوق لمدة سنة لتقی

طة للتعامل مع المقترضین،  ة والوس البنك موله ثم للتعامل مع الجهات الراع
امل ٥٠محفظة قدرها  وحصل الصندوق على تبرعات  .ملیون رال لمدة عام 

قبل الصندوق  اة أموالمن رجال أعمال وأفراد، و ة"  .)٧٣(الز وتلقى دعم من شر
مبلغ  ك"  مبلغ  ٨٠سا ائتمان. ٧٠ملیون رال، ومن البنك "األهلي"   ملیون رال 

مة القروض  ،یرد عمل مشروع لمن قروض حسنة قدم الصندوق  وتتراوح ق
ات  ،لف رال سعودأ ٣٠٠-٥٠ما بین  ش ل على دفعات  ون التمو و

اج المشروع، اما  ة حسب احت ة تقدم للمستفید األول ومن خالل دفعات مال مصرف
عطي مبلغ  میز و الف رال للمصارف الصغیرة (النثره)، آ ٥المقترض ف أهم ما 

مه لخدمة اإلرشاد لصاحب المشروع لفترة تمتد حتى ثالث  ة تقد صندوق المئو
ر الصندوق أن  سنوات من عمر المشروع، من الدعم ) ٪٧٠(مثل  اإلرشادو

مثل أ ،المقدم للمقترض أن  اإلقراضومن أهم شرو  ).٪٣٠(ما الدعم الماد 
طلبها الصندوق و  .سنة ٣٥-١٨ون عمر المتقدم ما بین  م أ ضمانات  تقد
ل مشروع عة  ون . بناء على طب قدم الصندوق و  .متفرغ أو مستعد للتفرغوأن 

                                                            

  من موقع الصندوق في االنترنت. )٧٣(
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التعاون مع العمیل وال یتم قبول أ دراسات معدة من  خدمة إعداد دراسة الجدو 
ة أخر  لة.  .جهات أو أطراف خارج  واجراءات الحصول على القرض طو

لو    .تستغرق وقت طو

یبدأ صاحب المشروع في عدها ستة أشهر ولسداد القرض هناك فترة سماح 
  .القرض لفترة تمتد حتى خمس سنوات تسدید

ل أكثر من اعتمد ا ة تفوق  اشاً  ٣,٤٤٤لصندوق تمو مة إجمال ق ة  وشا
ة عام  ملیون  ٧٣٠ إیجاد  إلىم، مما أد ٢٠١١رال وذلك منذ نشأته حتى نها

فة ٥,٠٠٠أكثر من    .وظ
اب وخرجي السجون  قدم الصندوق القروض للعاطلین عن العمل من الش

لهم  المجتمع وتحو ونهم مجرد  إلىلتأهیلهم واحتوائهم ودمجهم  منتجین بدًال من 
من هذا العنصر المهم الجرمة واالنتحار واالستفادة  إلىمستهلكین ومن ان یتجهوا 

لة أن الطلب على القروض  .هدارهإ نتاج بدًال من من عناصر اإل كبر أولكن المش
ان عدد المتقدمین ٢٠٠٧من العرض فمثًال في عام  بینما الذین اقرضوا  ٧,٦٠٠م 

ه الصندوق رسوم خدمات)٧٤()٪١,٥(فقط أ حوالى  ١١٠ سم  . یدفع المقترض ما 
بیرة جدا خاصة ) ٪١٥( إلى ١٠ ما بین مة القرض، وهذه الرسوم  أو اكثر من ق

ة عمله فيعلى الشاب  ست مبلغ ثابت  )٧٥(بدا ة من القرض ول ة ألنها نس وهي رو
س تكلفة القرض. بیرة وال تع ةالصندوق قروض  قدم و اب متنوعة فقط إنتاج  للش

ة ،سنة) ٣٥- ١٨ ما بینفي سن معینة ( قدم قروض استهالك فخدماته محدده  ،وال 
اب العاطلین عن العمل. طالة  على فئة معینه من الناس وهم الش حجم ال ومقارنة 

                                                            

)٧٤(  ، مامةعبدالعزز حمود المطیر   .هـ٢٠/٩/١٤٣٢السبت  ٦١السنة ، ٢١٧١ع ،مجلة ال
طالة )٧٥( مقترض  هناك http://www.btalah.com/showthread.php?t=87176&page :موقع 

  الف رال جملة ما یدفعه. ١٨٠=٣٠٠٠٠+١٥٠ولكن یدفع=  الف  ١٥٠اقترض 
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ما انه  ٥٥٦فتأثیره متواضع جدًا ألنه قدم في المتوسط حوالى  ل سنة،  فة  وظ
الرسوم  اهل المقترضین  قدمه من خدمات  التيیثقل  مة ما  ثیر من ق اكثر 

عإللمقترضین،  حصل علیها الصندوق مجاناً ذا علمنا أن  مثل  ض الخدمات 
ذلك الخدمات والتدرب للمقترضین  حصل  التيالمرشدین الذین اغلبهم متطوعین، و

صندوق  عض الوزارات مثل وزارة العمل ممثلة  التعاون مع  ة علیها مجانًا  تنم
و لذا وج الموارد ات مثل ارام شرة، وعض الشر ةود رسوم ال مبرر، مر غیر أ عال

ة االراح ي فه انت األللمشروع تقلل نس زد عبئها اذا  راح منخفضة أو في حالة و
ة  إلىوالخسارة حیث تؤد  التعثر ا الن الرح هو الید الخف تحدث عنها  التياالح

ما انها قد تجعل المقترض یتردد في  ،االنتاجو  دم سمیث والحافز على العملآ
بیرة. المخاطرةاالقدام على المشروع نظرًا لتخوفه من    وان الخسارة ستكون 

رمة ة الم م ة البر    برنامج صندوق القرض الحسن في جمع
رمة عام  ة الم م ة البر  ة بر  ،هـ١٣٧١تأسست جمع وهي اقدم جمع

ة ومسجلة لدالم ة السعود ة وتحصل علي  ملكة العر وزارة الشؤون االجتماع
ة منها، ولدیها استثمارات وأوقاف تدر علیها عائدات جیدة وصلت  مساعدة سنو

 ٢٣ملیون رال، وتمد ید العون للمحتاجین حیث لدیها  ٧ إلىهـ، ١٤٣٢ سنة
ة ،برنامج خیر مختلفة ة وتدرب م ة وتعل ة وصح ةو  اجتماع ان ومن هذه  ،ٕاس

برنامج صندوق القرض الحسن  أنشئو  ج صندوق القرض الحسن.البرامج برنام
أتي أهدف البرنامجو ،هـ١٩/١٤٢٠عام   :ما 

اة اقراض األشخاص المتعففین عن   - ١ استجداء الناس أو قبول الز
تورعون من الوقوع في الحرام ،والصدقات منهم حانه وتعالى و خشون هللا س  و

  .المحرمة األنشطةوممارسة 

الرا.  - ٢ ة المحتاجین من ذو الدخل المحدود من االقتراض    حما
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رات المحتاجین ممن یواجهون ازمات أو مصارف طارئة  - ٣ مثل  فك 
 .الحاجة للعالج

هـ، ١٤١٩/١٤٢٠رال عند بدایته عام  ١٦٩,٦٠٠مبلغ بدأ البرنامج 
الصندوق متاح و هـ. ٣١/١٤٣٢رال عام  ٤,١٩٤,٨٣٥ووصل رأسماله الي 

ان حجمها قبل التبرعات مهما  ع و قدمه الصندوق و  .للجم حجم القرض الذ 
عتمد حجم القرض المقدم للشخص  ١٥,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠ ما بینیتراوح  رال و

قرض أال  علي حجم راتب المقترض ومدة خدمته في القطاع العام، حیث أنه ال 
التعاون  ،في القطاع العام الموظفین ه وذلك  وذلك من اجل ضمان السداد من رات

عام  إلىشخص منذ نشأة الصندوق  ٣,٣٠٠وقد تم اقراض  مع ادارته في العمل.
قسط و  ،هـ١٤٣٢ س  أجماليمن ) ٪١٠(مثل  شهر سدد القرض  القرض ول

هناك فترة سماح إال شهر رمضان فقط، نظرًا لزادة المصارف األسرة في هذا 
ارك.الكر الشهر  ة عید الفطر الم   م ومناس

ًا  ة السداد تقر وذلك الن الصندوق یـقرض موظفین  ،)٪٩٩,٩(وتبلغ نس
السداد أو عدم سدادهم  ،القطاع العام فقط نس مع اداراتهم في حالة تأخرهم  و

هم المقتر  ة في حالة مماطلة منسو وم ض، ال ومن ال یتجاوب معه من الدوائر الح
ی ًال.قرض منسو   هم مستق

افة تكالیف ورسوم التشغیلو  ة  رسوم  أال یدفع المقترض ، و تتحمل الجمع
ة التكالیف االدارة أو ة لتغط اف ة  ة موارد مال وال یوجد  ،فوائد، حیث لد الجمع

ة بجانب  ٕانماو  موظفین متفرغین للصندوق  عمل الصندوق موظفي الجمع قوم 
  . )٧٦(أعمالهم االخر 

                                                            

ة )٧٦( الت مع مدیر عام الجمع ةو  من مقا   هـ.١٤١٩/١٤٢٠لعام  التقرر السنو للجمع
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مدینة واحدةهذا أن  ة  ة خیرة اهل  ،الصندوق تجرة جیدة على مستو جمع
سدد  لكن المقترض قترض قرض عند السقف االعلى ألنه یجب أن  ع أن  ستط ال 

ون له مستقبل ) ٪١٠( ة جدًا. والصندوق س ة عال ل شهر وهذه النس من القرض 
ره ة فو وتنمیته.  جید اذا تم تطو ة االقتصاد قرض  ٣٣٠٠الصندوق قدم من الناح

متوسط  ١٣خالل  ان  ٤٣سنة،  عدد الس ًا، وهذا عدد قلیل مقارنة  قرض سنو
رمة وضواحیها وما حولها من القر  ة الم   .المحتاجین للقروض في مدینة م

حاجة  لحجم ما أن الحد االعلى ات  ،زادة إلىالقرض  نظرًا لزادة متطل
اة وارتفاع معدل التضخم.   ذلكتم و  زادة رأسمال الصندوق  إلى حاجة كهناو الح

فضل ة الناس  اً و  عبر توع ًا واجتماع ًا واقتصاد ة التبرع للقرض الحسن دین   .اهم

ة اب رزق جمیل" برامج شر "  
اب رزق جمیل ة ٢٠٠٢عام  بدأ  شر تب  م موظفین اثنین  م، وذلك 

ان الهدف تدرباعبد اب عاطلین  ١٠ للطیف جمیل، و ارات  ىعلش ادة س ق
متها إثم  ،جرةاأل قوم بتسدید ق ارات أجرة لكل واحد منهم على أن  قراضهم س

ط عد ذلك زاد عدد المتدرین  ،التقس تب وتعددت والقروض ثم و توسع هذا الم
اب رزق جمیل، و برامجه ة  ة تسمي شر ح لدیهاأ، و استقل في شر فرع،  ١٨ ص

ة و اب رزق جمیل مموله من شر ة  لو اللطیف جمیل عبدشر من  تستقبل التمو
أتي  ةما  بنك التسلیف واالدخار  ،البنك األهلي التجار ، : وزارة الشؤون االجتماع
شرةصند ،عمال، رجال األالسعود ة الموارد ال قدره  شهر قدم راتب  وق تنم

مة  .صحاب المشارع الناشئةشهر أل ٧٢ثالثة آالف رال لمدة  ومجموع ق
ار رال.  ١,٣القروض المقدمة    مل

ل  رامج التمو اب رزق هي: التيو ة    تقدمها شر
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ارات  - ١ ك س ط البرنامج قدم  :ألجرة العامةابرنامج تمل التقس ارة اجرة  س
اب  لغ عددها للش ارة. ومن أهم الشرو ٢,٩٠٤و فی س غارم علي أن  لإحضار 

ومي بر  ون متفرغ أو موظف  ،رال ٧,٦٠٠قل عن اتب ال ون موظف ح أن 
ه عن قطاع  قدم دفعة مقدمًا قبل ا، رال ٤,٠٠٠خاص ال یزد رات ستالم أن 

ارة قدرها ذلك عن  فال یختل، ومن هذه الشرو یتضح أنه رال ٦,٠٢٣ الس
ط في السوق.   التقس

ارات النقل: - ٢ ك س ارة نقل  برنامج تمل للعمل قدم البرنامج للشاب س
ارات المقدمة بلغ عدد علیها و  ارة ٢,٣٢٨الس ارات شرو برنامج من أهم و  .س س
ه عن  ستثنى من ذلك الموظف الذ الو  التفرغ التام النقل ال ر ٢,٥٠٠یزد رات
فیل غارم.و  .شهراً    ٕاحضار 

ات قدم قروض ل برنامج المشارع الصغیرة: - ٣ اب والشا س للش تأس
اب رزق) ،بدون فوائد المشارع الصغیرة تبدأ من  أو رسوم (هذا حسب تقرر 

تم وقد  .سنوات ٤ إلىتصل  لسدادا وفترةرال  ١٥٠,٠٠٠رال وحتى  ١٠,٠٠٠
ل ة عام  مشروع صغیر ١٨,٥٥٨ تمو ة الس٢٠١١حتى نها داد م، ووصلت نس

النشا ) ٪٩٨(  قرضشرو الحصول على المن أهم ). ٪٧٨(واستمرارة 
قل  :للمشارع الصغیرة ستثنى من ذلك الموظف الذ  التفّرغ للعمل في المشروع و

ه الشهر عن  ه و  رال ٢٥٠٠رات هالخبرة والمهلد  ارة في إدارة المشروع والعمل ف
فیل غارمو    .ٕاحضار 

ة  لعملللسیدات  قروضقدم  برنامج األسر المنتجة: - ٤ مشارع متناه
حن  ص حیث  قوم البرنامج على مبدأ اإلقراض منتجات ولهن دخل. الصغر،  إذ 

قدم قرضَا حسنًا یبدأ من  ان  رال ٢,٠٠٠الجماعي حیث  لف رال) في أ(
مقدار  ىولالمرحلة األ قسط شهر  سدد  عد أ ٨مد  ىرال عل ٢٥٠و شهر ثم 
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ع السیدة اقتراض  عد سداده تقترض  ٣,٠٠٠ذلك تستط ة و مرحلة ثان رال 
عد سداده تقترض  ٤,٠٠٠ مرحلة ثالثة و عد  ٥,٠٠٠رال  عة و مرحلة را رال 

مرحلة  ٦,٠٠٠سداده تقترض  ع إواذا نجحت السیدة ف ،خیرةأرال  نها تستط
بدأ البرنامج في منتصف عام  وقد التوسع وااللتحاق ببرنامج المشارع الصغیرة.

ل أكثر من  ،م٢٠٠٤ سیدة حول المملكة من خالل هذا  ١٢٣,٨٢٤وتم تمو
ة سداد بلغت  في  شرو الحصول على القرضمن أهم و  ).٪٩٩(البرنامج. ونس

  برنامج األسر المنتجة:

ون لد - ١ عمل مشروع معینورغ ،السیدة مشروع قائم أو خبرة أو دورة أن    .ة 
التكافل  - ٢ ع السیدات ضمن المجموعة الواحدة  تكون الكفالة لجم

ع على عقد واحد وعلوال الة. ىتضامن والتوق   مب

ل  - ٣  ٥سیدات وال تزد عن  ٣و مجموعة یجب أن ال تقل عن أسرة أو
ن أن تقبل معهن سیدة واحدة وافدة وأن تك ات ومم قامة إون لدیها سیدات سعود

  سارة المفعول.

ة السداد فهي ، أشهرأ ٨فترة السداد لبرنامج األسر المنتجة و   ما بینما نس
ع األ في) ٪٩٩(و) ٪٩٦( ع السنواتجم   .نشطة وفي جم

: المالحظ  صغر حجم القرض لألسر المنتجة مما یجعل من  مما سب
لفة ومواجهة المشاكل  عض المشارع الم ام ب تواجهها األسرة مثل  التيالصعب الق

. وح لة التسو لف رال أ ١٥٠على له تى قرض المشارع الصغیرة الحد األمش
عدم و  الف.آ ٨له دفع رسم الحد األدنى لف رال و أ ٦٠فقط، ومتوسط القروض 

وجود فترة سماح للسداد وفترة السداد قصیرة مقارنة مع بنك التسلیف وصندوق 
ة ففي األسر المنتجة  عني ارتفاع أ ٨المئو صل لثالث سنوات مما  شهر وغیرها 

اب رزق و  قل من تلك البرامج.أحجم القسط، فمنفعة القرض  ت عمله  في تصو
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ة في من زوار الموقع على أن التمو ) ٪٩٣(صوت  جمیل في موقعه ل عق
رنامج المشارع الصغیرة. و ارات  االستثمار  س الس ع ول ارة عن ب و قراض فهإع

ة األنافذة لتس   . )٧٧(مو منتجات الشر

ة من و  على القروض الصغیرة، الفآ ١٠ إلىتصل  وجود رسوم عال
مصدر أممیزات البرنامج  ه دخل منخفض،  قرض العاطلین ومن لد خر آنه 

ة التدرب من خالل أللدخل من  شي. وتقدم له الشر حسن مستواه المع جل أن 
المهارة  ات مما یزودهم  اب والشا ادة ز إلىتؤد  التيبرامجها ومعاهدها للش

ةاإل النظر ل ،نتاج ةولكن  طالة المحل ملیون عاطل  ١,٩ عددها والتي حجم ال
ًا ما  فهي ،حسب برنامج حافز فة (تشغیل ذاتي)لف أ ١٥ متوسطةتوفر سنو  ،وظ

النظر لهذا الرقم فهو متواضع  .و

ة للقرض الحسن   فئات المجتمع الطال
حتاجون  شي إلىالذین  وعالج  القرض الحسن لتحسین مستواهم المع

الت    تي:آلعلى النحو اهم تواجههم وقادرن على السداد  التيالمش

   .على العمل ولكنهم عاطلون عن العمل ون القادر  - ١
حتاجون  - ٢ ة، وهؤالء قد  عملون ولكن دخولهم متدن لى قروض إالذین 
م ة ا ومن ثمنفسهم أ وتدرب لتعل ف ستخدمون فضل أو ألحصول على فرص وظ

 .لإلنفاق على عائالتهم في المواسمالقروض 

عملون ولكن یواجهون  - ٣ ار سوق أزمة طارئة، مثل أالذین  زمة انه
ضانات جدة أو أ ١٤٢٦سهم عام ألا ةأهـ، أو ازمة ف حتاجون  ،زمة ماد فهؤالء 

ة قروض إلى   .استهالك
                                                            

اب رزق جمیل في االنترنت  بتارخ  )٧٧(   هـ١٩/١١/١٤٣٣موقع  
      www.babrizqjameel.com طالة في اإل   نترنت.وموقع 
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سبب زادة معدل التضخم - ٤  ة  ق عملون ولكن انخفضت دخولهم الحق   .الذین 
عملون  - ٥ ة ثابتةالذین  حت، واودخولهم األسم ال تكفیهم  دخولهم ص

ة زادة سبب زادة عدد افراد اسرهم أو    .التزاماتهم الماد
ة للطلب على القرض الحسن   اآلثار االقتصاد

ة  یؤد ة مما  تهمزادة قو  إلىاقراض المحتاجین قروض استهالك الشرائ
عني زادة المیل  إلىیؤد  ة مما  زادة الطلب على السلع والخدمات االستهالك

زادة الطلب الفعال ومن  إلىفیؤد  التاليلدیهم وللمجتمع  )٧٨(الحد لالستهالك
ة ما أ ،زادة االستثمار إلىثم یؤد  زادة الطلب  إلىتؤد فهي القروض االنتاج

ة و  اإلنتاج من ثم على السلع االنتاج ام  ة الطلب على السلع والخدماتلالق  ،تلب
ة  إلىتؤد و  ف مما یزد من المیل الحد  ،للعاطلینودخول توفیر فرص وظ

ع و  حدوث زادة اخر في االستثمار. ثم ومن لالستهالك األثر االقتصاد لجم
لما زادت زاد آثرها اذا استمر  حیث  عتمد على حجمها وعددها  هذه القروض 

اق القرض على التأكد من انف إلىتهدف  التيوشروطه  الحالي اإلقراض أسلوب
  .الغرض الذ وضع له

قاتو  قات المجتمع فأنها ثالث ط سة النظر لط أتي: رئ   هي ما 
ا. - ١ قه عل   ط
قه وسط - ٢   . ىط
ا. - ٢ قه دن   ط
ل واحدة منها بدورها تنقسم و  قات  قات إهذه الط ة أو لى ثالث ط ثانو
  تي:آلاصغیرة 

                                                            

ة الدخل  المیل الحد لالستهالك )٧٨( ة االستهالك إلى زادة نس ارة عن زادة نس هو ع
ة في اإلالمنعم عفعبدالقومي، محمد  االتحاد الدولي ، سالمر، نحو النظرة االقتصاد

ة،    .   ١٥١هـ، ص١٤٠١للبنوك االسالم
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قةمثًال تنقسم  ا  الط ا إلىالعل ا العل ا،  ىوسطو  عل ا العل ا ودن والمساواة العل
قة واحدة  ط لها  قات أ دمجها  ل الط مبین  فإذا صاروا  غیر واقعي وغیر سل

ة والنظافة عمل أعمال الكدح مثل األعمال المهن اء فمن سوف  البناء و  لهم أغن
ط والكسول ،وغیرها قضى على الحافز حیث یتساو النش العالم و  ما أنه سوف 

الدخل، لهم فقراء من سوف یدخرو  والجاهل  انوا  االستثمار. و  ٕاذا    قوم 

قات في المجتمعوهنا رسم  م الط ل  ،لتقس الش أ١رقم (موضح  ما    :تي) 

قات المجتمع   ط
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

قة الوسطى  الط

ا الوسطى  عل

 وسطى الوسطى
ط ل

ا   الوسطىدن

ا قة العل  الط

ا  اعل  العل

ا وسطى  العل

ا ا العل  دن

ا قة الدن  الط

ا ا الدن  عل

ا  وسطى الدن

ا ا الدن  دن
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ن القول إن ق م اات الط ق وعض الدن  المستهدفةهي  ات الوسطىالط
تستفید من القروض الحسنة حیث  أن من المفترض التيفهي  القروض الحسنة

قه المقترض من لى رفعإ سوف تؤد ان في  إلى ط أخر أعلى منها فمثًال إذا 
ا  ا الدن ا ىوسط وأدن ا ورما إ ترفعه الدن ا الدن ذا اقترض إعلى من ذلك أ لى عل

ة اً قروض ذلك إذا اقترضو  ،االستثماراستثمارة ونجح في  اً قروض ولكن ( اجتماع
  .)حتاجون لتحسین وضعهمو  هذه عادة تقدم لمن لدیهم دخل

ع القول إن  ا تمثل الفقر المدقع أو المشردینونستط ا الدن قة دن  )homeless( ط

سمى تحت خط الفقر  )، أما وسطى under international poverty lin( الدوليوما 
ا فهي تمثل حد الكفاف، و  ة.الدن ة حد الكفا ا بدا ا الدن   عل

ة اأفالقروض الحسنة بجانب  اعادة  إلىن االجتماعي تؤد امألدوات ش
ل أفضل توزع الدخل  ا ووسطش ا الدن قات دن ا  ىوتحسین وضع الط ورفعها الدن

ا ورما أكثر،  إلى ا الدن هدافه توفیر أ على أ من  اإلسالمين االقتصاد ألوذلك عل
ة س حد الكفاف، لذا  للفرد وتأمین حد الكفا ةعمال المعروف من فروض أ ول  الكفا

  م لالستثمار.أعمال القرض الحسن سواء لالستهالك ألومن هذه ا
قاء الفرد على قید  االدنىن حد الكفاف المعروف هو الحد إ سمح ب الذ 

ة ال اة ولكن حد الكفا شًا  ىفي الفقه هو حد الغن معروفالح فل للفرد ع الذ 
اة المالئمة ة اما . )٧٩(رمًا في حدود ضرورات الح  ىدنألهو: (الحد افحد الكفا

ستهدف االسالم توفیره لكل فرد في المجتمع) ىمن الغن قال و  .)٨٠( الذ 
                                                            

ة الدخل  المیل الحد لالستهالك )٧٩( ة االستهالك إلى زادة نس ارة عن زادة نس هو ع
ة في اإلالمنعم عفعبدالقومي، محمد  االتحاد الدولي ، سالمر، نحو النظرة االقتصاد

ة،    .   ١٥١هـ، ص١٤٠١للبنوك االسالم
ة الدخل  المیل الحد لالستهالك )٨٠( ة االستهالك إلى زادة نس ارة عن زادة نس هو ع

ة في اإلالمنعم عفعبدمحمد القومي،  ، االتحاد الدولي سالمر، نحو النظرة االقتصاد
ة، للبنوك اإل   .١٥١هـ، ص ١٤٠١سالم
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ة: د.  الفقیر المطعم عطى( یوسف القرضاو قال النوو في تحدید حد الكفا
ن وسائر ما س والمس غیر إسراف وال إقتار البد منه على ما والمل حاله   یلی 

   .)٨١(لنفس الشخص ولمن هو في نفقته)

حسب ظروف   القرضاو ضاف أو  الد و اختالف ال ة یختلف  أن حد الكفا
ان  ، أ إلىلى آخر، ومن دولة إل مجتمع ففي الدولة الواحدة یختلف من م خر

ختلف من زمان  عض  آلخرخر ومن وقت آ إلىو وحسب العادات والبیئة، وتحول 
ات  مال   .)٨٢(عنها ال غنىلى ضرورات إالحاجات من 

قف اإل ه  للفرد، حد الكفاف عند حد توفیرسالم ال  وفر بل یرتفع  حد و
دل على ذلك ما  ة لكل فرد و ه عمر بن أالكفا  العزز حاكمه على العراقعبدمر 

اتهمأ(أن  تب  ،خرج للناس أعط ه إف قي الواليل : أني أخرجت للناس أعطیتهم وقد 
ل من أدان في غیر سفه وال  ه أن انظر  تب ال قض اإسراف ففي بیت المال ف

ه  تب إل ه أنظر  ينإعنه، ف تب ال قي في بیت المال مال، ف قد قضیت عنهم و
ه أني قد  تب ال س له مال فشاء أن تزوجه فزوجه واصدق عنه، ف ر ل لكل 
ه جزه فضعف  ل من عل ه أن انظر  تب عل قي مال، ف ل من وجدت و زوجت 

 ىن الغنإ :قول ابن قدامهو  .)٨٣(ینرضه فأسلفه فإنا ال نردهم لعام وال لعامأعن 
ة فإذا عدمت المادة  ه الكفا اة ولم  اإلنسان هي قوام التيما تحصل  لم تدم له ح

  .)٨٤(ستقم له دین
                                                            

ة،  )٨١( ة وه ت یف عالجها اإلسالم، القاهرة م لة الفقر و ، مش   .١٠١ص ،هـ١٣٩٧القرضاو
ة،  )٨٢( ة وه ت یف عالجها اإلسالم، القاهرة م لة الفقر و ، مش   .١٠١ص  ،هـ١٣٩٧القرضاو
تاب األ )٨٣(  .٢٦٥ص ،موالابوعبید 

  .)٢/٦٦٤بن قدامة، المغني، (ا )٨٤(
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  وفي الختام
ر من  إلىبرامج القرض الحسن حققت نجاحات جیدة ولكن تحتاج  تطو

ع أن تقدم خدماتها  ة لتستط ة زادة مواردها المال ن من  إلىناح أكبر عدد مم
الودائع الجارة فهذه وصلت في البنوك التجارة  السماح   إلىالمجتمع وذلك یتم 

ار ٨٠٠ سواء بواسطة مؤسسة النقد من هذا المبلغ لها ) ٪٢٠(ولو ذهب رال  مل
فتح اإل أو  ع فیها،  ات للناس للتود من  االقتراضضافة لذلك لو قامت حسا

ن الموسرن ثم استثمار جز  اقي للناس، ومم ء من القرض لسداد القرض واقراض ال
قترض منها وذلك  أرسال من یرون ل ون لهم الح  أن تقبل ودائع من االفراد و

عض الناس  قرضألن  فوت على نفسه  اآلخرن ال  خوفًا من عدم سدادهم و
م في القرض وهذه  اء القرض بین الناسإ إلىمن تؤد  الطرقةالثواب العظ   . ح

 المراجع
  القرآن الكرم. -١
٢-  ، ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقی علي شیر محمد محمد عبدالرزاق الزید

ر، بیروت.  دار الف
ة، تحقی أحمد   -٣ أبو النصر إسماعیل حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العر

 .٤عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، 
ة  -٤ ت، دار السالسل، الموسوعة الفقه ة، الكو ت  ه.١٤٠٤، ٣الكو
اء نورالدین -٥ ة المحتاج للرملي،   أبو الض ة الشبراملسي على نها بن علي الشبراملسي، حاش

ة، بیروت.  دار الكتب العلم
ر بیروت،  محمد امین -٦  .٢بن عمر ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الف
ش، منح الجلیل  -٧ ر بیروت،  محمد أحمد عل  هـ. ١٤٠٩شرح مختصر خلیل، دار الف
، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زد القیرواني، دار الكتب  -٨ أحمد غانم مهنا النفراو

ة، بیروت،   هـ.١٤١٥العلم
ة،  - ٩ و، مقال نظرة القرض في الشرعة اإلسالم انحي تن  ).١٤، ص ٢٠٠، عدد (مجلة الب

عقوب، مقال نظرة ال  - ١٠ ة في موقع محمد    ،www. yaqob. comقرض في الشرعة اإلسالم
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ة في المملكة  - ١١ حث عن حجم القروض االستهالك شیر،  م أبو العال و د.فضل ال د.إبراه
المؤتمر االول لالقتصاد بجامعة الملك ة  ة السعود  ه.١٤٣٤العزز بجدة، عبد العر
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Benevolent Loan Programs and 
 Their Economic Impact: 

An attempt towards development 
 

Suleiman A. Al obaid 
 
Abstract. Institutional benevolent loan programs were initiated 
in Saudi Arabia ever since 50 years ago; through the 
establishment of the Saudi Arabian Agricultural Bank in 1382. 
Then, other similar funds were launched by the private and 
philanthropic sectors to serve the various needs of the local 
economy. Benevolent loan programs are either offered by 
specialized institutions for specific economic activity, or 
through non-specialized institutions. It could be for 
consumption or production purposes, aimed at individuals, 
families or business entities, and these loans differ in size from 
large, medium to small –sized loans. These programs were 
developed in order to achieve national economic objectives and 
to help ease socio-economic issues such as unemployment, 
poverty and inflation. This paper will study benevolent general   - 
purpose funding programs offering multi sized loans. Due to the 
growing need for such loans by large segments of the Saudi 
society to counter financial deficit circumstances; the paper will 
attempt to evaluate the performance of these programs legally 
and economically and show various approaches toward its 
development and diversification, focusing on how its challenges 
(i.e. non-payment ,delinquencies, and or the lowered value of 
money etc.) can be solved, and will also analyze ways to 
improve its performance, efficiency and economic effects and 
possible mechanisms for its long term continuity . 
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وك االستثمار  العوامل المؤثرة في إصدار ةص   اإلسالم

ةحالة  دراسة :األعمالمنظمات  من قبل   التجرة السودان
  م)٢٠١١ –م ١٩٩٨(

  
  عبدهللا علي عجبنا فضلد.

ة ة مجموعة البر   المصرف
  

حــث العوامــل المــ. المســتخلص وك یتنــاول هــذا ال ؤثرة فــي إصــدار صــ
ةاالســـــتثمار  صـــــدار إصـــــورة عامـــــة وتلـــــك التـــــي تـــــؤثر فـــــي  اإلســـــالم

وك من قبل . فـرغم صـفة خاصـة منظمـات األعمـال فـي السـودان الص
وك مـــن قبـــل منظمـــات  ـــل األعمـــالالفوائـــد الجمـــة إلصـــدار الصـــ  لتمو

ــــراغبین فــــي االســــتثمار وللســــوق أن شــــطتها وتــــوفیر قنــــوات اســــتثمارة لل
ــل، ورغــم ــة واالقتصــاد الــوطني  وك مــن قبــل إ أن المال صــدار الصــ

شـیر أن في السودان قد ثبتت جـدواه، إال األعمالمنظمات  إلـى  الواقـع 
وك فـي السـودان، ممـا ظمات أ أرع من أن عمال فقط قامت بإصدار ص

وك إصــــداروجــــود عوامــــل قــــد أثــــرت فــــي  إلــــى شــــیر مــــن قبــــل  الصــــ
حــث منظمــات األعمــال لة ال ه رغــم جــدو وفائــدة أنــ فــي. وتكمــن مشــ

وك أل ـــة االســـتثمارة المختلفـــة الصـــ العدیـــد مـــن  أن ورغـــمطـــراف العمل
وعمــال فــي العدیــد مــن الــدول قــد اصــمنظمــات األ ــلدرت صــ  ا لتمو

عـض تلـك الـدول ات الصـدار ن حجم اإلأطتها المختلفة و شأن خاصـة فـي 
مــاً قــد فــاق اإل ة  اد ــة الســـ وم مــة،  صــدارات الح القلیــل مـــن  أن إالوق
ا لالسـتفادة منهـا فـي  في السودان قد عمالمنظمات األ و أصـدرت صـ

ل أعمالها.   تمو
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 المقدمة
  تمهید

وك  ة االســتثمارتعتبــر صــ ة  اإلســالم ةمــن أبــرز منتجــات المصــرف  اإلســالم
المنتجـــات األخـــر وأســـرعها نمـــوا وهـــي حدیثـــة  جیـــده  وســـائل وهـــي الظهـــور مقارنـــة 

ع األموال الالزمـةلجذ ة وتجم ق ـانوا أ ب المدخرات الحق  فـرادمـن المسـتثمرن سـواء 
ة  أو عمـــــالأ منظمـــــات  أو ـــــل المشـــــروعات ذات الجـــــدو االقتصـــــاد ومـــــات لتمو ح
ةو  ن المصدرن والمستثمرن  ،االجتماع ة فـي نتـائج المشـروعوتم ـان  أن المشار

غ االستثمار خسارة،  أو رحا وك وف مختلف ص لة الص ووف  سالمياإلوتتم ه
ة المختلفة ط الشرع   .الضوا

ـان لهـا أثـر  وك علـى مسـتو العـالم و  یجـابي فـيإولقد شاع استخدام هذه الصـ
ة المختلفـةشاء العدید من نإ شـراء ل وقـدمت تمـوال المشروعات في القطاعات االقتصاد

ات ومعدات  ة وغیرها إ و حدیثة األصول من آل مما أسـهم نشاء محطات الطاقة الكهرائ
ة وزادة اإلنتافع اإلر في  ومـات ما اسـتخدمتها  نتاج.ج ـة الح ـل مشـروعات التنم لتمو

  .االعجز في موازناته وتوفیر السیولة الالزمة وسد
وك  ة ضـــخامة حجـــم الصـــ اد ـــى مســـتو العـــالم الخاصـــة والســـ المصـــدرة عل

ل وك في توفیر التمو ومات وجدو تلك الص ـة فـيو  للح ات الراغ الحصـول  للشـر
ـــ علـــى ـــل وللمســـتثمرن الـــراغبین فـــي الحصـــول عل ى قنـــوات الســـتثمار فـــائض التمو

وك الخاصـة صـدار حجم اإل ، وضآلةهمیتها لالقتصاد القوميموالهم وأ أ ات مـن الصـ
حث هذا الموضوع الحیو والمهم.  في السودان، احث ل  دفعت ال
حث لة ال   مش

وك مصــدرا مهمــا لتعبئــة المــوارد وتــوفیر ــل تعتبــر الصــ  األعمــالمنظمــات ل التمو
وك)  بیـــرة  ممـــاوتـــوفیر فـــرص اســـتثمارة مرحـــة للمســـتثمرن (حملـــة الصـــ فوائـــد  عـــود 

ة االستثمارةأختلف لم   .مصلحة االقتصاد القوميوصب في  طراف العمل



ة وك االستثمار اإلسالم  ١٢٧         من قبل منظمات األعمال العوامل المؤثرة في إصدار ص

  

لة في ـة والفائـدة التـي تعـود مـن أن وتكمن المش وك  إصـداره مع األهم الصـ
ل لمنظمات  فـي السـودان  األعمالمنظمات  أن إال األعمالوضرورتها لتوفیر التمو

اف ل  ش لة في السؤال لم تستفد منها  التالي تتلخص المش   اآلتي:. و

ـــاف األعمـــاللمـــاذا لـــم تســـتفد منظمـــات  ل  لي  شـــ مـــن هـــذا المصـــدر التمـــو
التـالي تعـم الفائـدة  وك و فید معهـا المسـتثمرن فـي هـذه الصـ ما  ثیرا  فیدها  الذ 

ل؟   على االقتصاد 

ــة  مــاهي أهــم المحــددات والعوامــل التــي أثــرت فــي ل التوســع فــي هــذه األداة التمو
  واالستثمارة المهمة؟

حث   أهداف ال
حث   :إلى یهدف هذا ال

ة ل األعمـــــالالتعــــرف علـــــى مـــــد حاجـــــة منشــــآت  .١ لتوســـــع فـــــي الســـــودان
ـل مصـدر مـن مصـادر التمو عـض إ و  استخدام هـذا المنـتج المهـم  جـراء مسـح علـى 

 للتعـــرف علـــى تجرـــة والوقـــوف علـــى رأ الخبـــراء فـــي الصـــناعة األعمـــال منظمـــات
وك من قبل تلك المنظمات إصدار  .الص

وك إصدارفي  دراسة المحددات والعوامل التي أثرت .٢ مـن  الخاصـة الصـ
وك  فـــي الســـودان األعمـــالقبـــل منظمـــات  ـــن التوســـع فـــي صـــناعة الصـــ م حتـــى 

الد واالستفادة من هذه األ الخاصة ة المهمة.في ال ل  داة التمو

عــــض البلــــدان التــــي نجحــــتالقــــاء الضــــ .٣  إصــــدارفــــي  وء علــــى تجــــارب 
وك  حــرنمالیزــا و مثــل الخاصــة الصــ ة وال واســتخالص الــدروس لالســتفادة  الســعود

وك من قبل منظمات  إصدارمنها في تجرة   .في السودان األعمالالص
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ــة  .٤ ــة والقانون ة للجهــات الرقاب  صــدارمراجعــة القــوانین المنظمــة إلالتوصــ
وك في ال وك من قبـل منظمـات  صدارالشرو المقیدة إل سودان مع ازالةالص الص

 .الاألعم
وك وسـط منظمـات العمل علـى  .٥ نشـر الـوعي وثقافـة االسـتثمار فـي الصـ
وك واالســـتثمار  األعمـــال عهم علـــى طـــرح الصـــ عـــود والجمهـــور وذلـــك لتشـــج ممـــا 

ــل، وإ  الفائــدة علــى ة  مصــدر مهــم دورهــابــراز االقتصــاد القــومي  النســ ــل  للتمو
 إضــافةمســتثمرن والعمــالء، مهمــة لل اســتثمارةالمصــدرة، وقنــاة  األعمــاللمنظمــات 
وك إصـــدار إلـــى أن االولـــى والثـــانو ممـــا یـــنعش ســـوق األوراق یـــدعم الســـوق  الصـــ

التالي ة و س على االقتصاد القومي.  المال  ینع

حث ة ال  أهم
حث أهمیته من اآلتي:   ستمد هذا ال

ــــة .١ احــــث، فــــي موضــــوع أو أن قل ــــم ال ــــى حــــد عل ــــة، عل  إصــــدارعــــدام الكتا
وك مــن قبــل منظمــات  ــل الــالزم  األعمــالالصــ ــة الحصــول علــى التمو غ ة  الســودان

اتها المختلفة. ل عمل  لتمو
وك مـــن قبـــل منظمـــات  إصـــدارموضـــوع  .٢ عتبـــر موضـــوعا  األعمـــالالصـــ

ل الالزم لمنظمـات  اطه بتوفیر التمو ـل  األعمـالمهما الرت مـن مصـادر مهمـة وتمو
ــــة وٕایجــــاد قنــــوات للمســــتثمرن المشــــروعات المختلفــــة خاصــــة المشــــروعا ت االنتاج

ا  مار اموالهم.ثتحثین عن قنوات السال
ص المحددات والعوامل التي تؤثر في  .٣ وك  إصداراالسهام في تشخ الصـ

ة. ة ومعالجة النواحي السلب  والعمل على دعم العوامل االیجاب
وك المصـــدرة عـــن منظمـــات المســـاهمة فـــي  .٤ ترشـــید التطبیـــ العملـــي للصـــ
 .في السودان األعمال
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صـــیر منظمـــات  .٥ وك لعــــام  األعمـــالت حـــه قـــانون الصـــ لالســـتفادة ممـــا یت
ات المســـاهمة التـــي ســـمح لهـــا ا م خاصـــة١٩٩٥ ة للشـــر ـــانون بالنســـ  إصـــدارلق

وك لكنها لم ت اف من ذلك.تسالص ل  ش  فد 

حث ات ال   فرض
حث ار الفر  إلى سعى هذا ال ة: اتضاخت  التال

وك لمنظمـــــات توجــــد عالقـــــة  .١ ـــــة الصـــــ أهم  األعمـــــالبـــــین تـــــوفر الــــوعي 
وك من قبل منظمات  ٕاصدارو   .األعمالالص

وك لـد المسـتثمرن و  .٢ ـة الصـ أهم  ٕاصـدارتوجد عالقة بـین تـوفر الـوعي 
وك من قبل منظمات   .األعمالالص

 األعمـالمـن قبـل منظمـات  بـین تـوفر الضـمانات للمسـتثمرنتوجد عالقة  .٣
وك ٕاصدارو   .من قبلها الص

ـةبـین العائـد المرتفـع الـذ تمنحـه توجد عالقة  .٤ وم وك الح  ٕاصـدارو  الصـ
وك من قبل منظمات   .األعمالالص

وكتوجد عالقة  .٥ ة الشرو الموجودة فـي قـانون الصـ  السـوداني بین صعو
وك ٕاصدارو  م١٩٩٥لعام   .األعمالمن قبل منظمات  الص

حث   منهج ال
حث على   :عتمد هذا ال

المنهج/األســــلوب التــــارخي الــــذ یهــــتم بجمــــع الحقــــائ والمعلومــــات مــــن  .١
الظــواهر واألحــداث والمواقــف التــي مضــى و  خــالل دراســة الوثــائ والســجالت واآلثــار

ط  أو علیهــا زمــن قصــیر مــا قــد یــرت ط بدراســة الماضــي وأحداثــه،  ــل، فهــو مــرت طو
ر والتطــورات التــي نشــأة هــذه الظــواه إلــى مــن خــالل الرجــوعبدراســة ظــواهر حاضــرة 
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لها ال إلـى مـرت علیهـا والعوامـل التـي أدت شـ نهـا  ـاحثون وفـ تكو حـاول ال حـالي. 
فـادة المستقبل، فهو یـدرس الماضـي مـن أجـل اإل سلوب فهم الحاضر والتنبؤهذا األ

المستقبل  .)١(منه في فهم الحاضر والتنبؤ 

عتمد على دراسـة الواقـع الوصفي /األسلوبالمنهج  .٢ مـا  أو الذ  الظـاهرة 
ا ف عبر عنها تعبیرا  قا و هتم بوصفها وصفا دق رمـي أو توجد في الواقع و ا، و  م

ره إلى الوصول إلى  . )٢(استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطو

ة التي یتم  التحلیلي اإلحصائي األسلوب  .٣ انات المیدان حیث یتم تحلیل الب
حــث الحصــول علیهــا ات ال ــار فرضــ تــم اســتخدام برنــامج الحــزم  ، وقــدمــن أجــل اخت

ة  ة للعلوم االجتماع حث. (SPSS)االحصائ ات ال ار فرض   من أجل اخت

ان  تامصادر الب
انات وهي: حث على نوعین من الب   قوم هذا ال

ة: انات األول انات التي  الب   تم الحصول علیها من:وهي الب
الت مـــع المســـئولین فـــي جهـــات   .١ ـــة،  إصـــدارالمقـــا وك فـــي وزارة المال الصـــ

ــ ة الســودان للخــدمات المال نــك الســودان وســوق الخرطــوم لــأل ةشــر نــك ور و ــة و اق المال
نك  ل  االستثمارالخرطوم و ة جلو ة الرواد وشر  . بیت االستثمار –المالي، شر

اناستمارة  .٢ ة الخرطوم التي تم توزعها على منظمات اإلستب  . أعمال مختارة في وال
وك .٣ ان تم توزعه على العمالء حملة الص    .استب
وك  .٤ ان موجه للخبراء في صناعة الص  استب

                                                 
ه ذوفان )١( حث العلمي مفهومه، أدواته وأسالی عمان: دار ، م١٩٩٧، عبیدات وآخرون، ال

 .٢٠٥ص ، سامه للنشر والتوزعأ
 .٢١٩نفس المصدر، ص  )٢(
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ة انات الثانو انـات التـي الب والكتـب وأوراق  ن المراجـعتـم جمعهـا مـ: وهي الب
ـات انـات التـي  إلـى ، إضـافةعمل المؤتمرات والندوات والملتق تـم الحصـول علیهـا الب

وك والنشــــرات  األعمــــالمــــن ســــجالت ودفــــاتر منظمــــات  العاملــــة فــــي مجــــال الصــــ
ة الصادرة عنها. قات التعرف  والمط

حث  مجتمع وعینة ال
حث من اآلتي:   یتكون مجتمع ال

ة الخرطوما األعمالت امنظم .١   .لمختلفة في وال
وك/ .٢ ة حملة الص وك الحال  .المستثمرن في الص
وكالخبراء  .٣ مجموعـة  هـمأشرفوا علیهـا، و  أو الذین عملوا في صناعة الص
وك الــــذینفــــي الدولــــة ســــئولین ملمــــن ا صــــناعة الصــــ ، مســــئولین فــــي لهــــم عالقــــة 

ة،  ات الوساطة المال ة، مسئولین في شر ـة الاعضاء هیئات و المصارف السودان رقا
ة.ال ة في المصارف والمؤسسات المال  شرع

ع     تلك الفئات. وقد تم أخذ عینة من جم
ة ان ة والم   الحدود الزمان

ة  م.٢٠١١م حتى ١٩٩٨من الفترة  :الزمان
ة ان ة الخرطوم األعمالمنظمات عض  :الم   .في وال

ك /التص ل التور ة مصدر للتمو  في المؤسسات التقلید
ـــ عـــرف ـــل أو التور أنـــه:  ســـندات فـــي النظـــام المصـــرفي التقلیـــد إلـــى التحو

ة القائمة وذلك عـن طرـ خلـ  إلى االستنادالحصول على األموال " الدیون المصرف
ــة جدیــدة". ــة مــن المقــرض األصــليو  أصــول مال ــل الموجــودات المال  عنــي ذلــك تحو

ـــة" إلـــى ات المال ـــا مـــن خـــالل "الشـــر ات ذات  أو اآلخـــرن، والـــذ یـــتم غال " "الشـــر
  ."Special purpose companies"(١)األغراض الخاصة" 

                                                 
ة، ا) ١( ة، تحاد المصارف العر ة حدیثة، بیروت، اتحاد المصارف العر أداة مال التور 

  .٣٩م، ص١٩٩٥
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ة لل خ ة التار كالخلف   تص
ك ســنة أو  تمــت ــة تصــ ــة مــن ١٩٧٠ل عمل ــات المتحــدة االمر م فــي الوال

ــ ، ثــم دخــل التور ــ قــروض الــرهن العقــار ــا عــام  إلــى خــالل تور م ١٩٨٥برطان
ــة عــام  نها ضــا، و ــ قــروض الــرهن العقــار أ م قــدرت حجــم ١٩٩٠مــن خــالل تور

ه استرلیني، ثم ٨القروض المورقة ب  ار جن ـا أن مل طال ـل مـن ا تشر التورـ فـي 
ا عام  ان   .)١(م١٩٩١واس

ك ة التص   أهم
ــة متزایــدة فــي اآلونــة األخیــرة ك أهم ــة التصــ عــود ذلــك ،لقــد اكتســبت عمل  إلــى و

ة اب التال   :)٢(األس

   ك هـــي المنـــاخ األكثـــر أمانـــا للكثیـــر مـــن المؤسســـات ـــة التصـــ تعتبـــر عمل
ـة المتشـددة التـي تمارسـها  ـا والرقا سبب إجراءات االحت وجمهور المتعاملین وذلك 

ك. ات التص  المؤسسات واألجهزة المسئولة عن عمل

  ك ــــاف  تصـــ األصـــول مـــن أفضـــل الوســـائل للحصـــول علـــى رأس مـــال 
ة. لفة مناس  و

                                                 
ةواألفلسفة التور ، خاسف ،جمال الدین )١( ة العالم الملتقى العلمي الدولي حول ، زمات المال

ة" مة العالم ة والحو ة الدول ة واالقتصاد اس، "االزمة المال ، نظمته جامعة فرحات ع
الجزائر الصغیرة والمتوسطة  التعاون مع مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات ،سطیف 
  . ٣ص، م٢٠٠٩ر اكتو  ٢١-٢٠الفترة ، مغاري وروفي الفضاء األ

ة، عمان، جامعة  )٢( ة ودورها في التنم وك الوقف حث الص  ، مال توفی أنظر: حطاب، 
-http://iefpedia.com/arab/wpم، الموقع على االنترنت ٢٠٠٦الیرموك، 

content/uploads/2009/06٦، ص ( ة (التور وك اإلسالم م، الص ، عمر، محمد عبدالحل
قاتها المعاصرة  ، صوتطب وك ٧وتداولها، مرجع ساب ، عبدالعزز، اختر زتي، الص

قاتها المعاصرة وتداولها، ورقة عمل مقدمة إلى الدورة التاسعة  ) وتطب ة (التور اإلسالم
الشارقة، الفترة  - ٢٦هـ/١٤٣٠جماد األولى  ٥- ١لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنعقدة 

 .٥م، ص٢٠٠٩إبرل  ٣٠
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   ـــة اشـــتراك ان ـــة أإم ـــن مـــن األفـــراد والمؤسســـات فـــي العمل كبـــر عـــدد مم
 .االستثمارة
  ال لوســــائل ال ك بــــد ــــل األعتبــــر التصــــ خــــر مثــــل حصــــول علــــى التمو

ـــادة رأس المـــال ب أو االقتـــراض مـــن مؤسســـات أخـــر  ومـــا  ســـهم جدیـــدة،أ إصـــدارز
الت. الهما من قیود ومش ه   ینطو عل

  ـــل األ ك علـــى تحو ـــة)عمـــل التصـــ  إلـــى صـــول غیـــر الســـائلة (غیـــر النقد
فهــا مــرة أخــر ممــا یــؤد ــن للمنشــأة توظ م ــة   إلــى اصــول ســائلة فــي صــورة نقد

ع حجم   .األعمالتوس
  ك عـض  أن تقلیل مخاطر االئتمان، إذ إلى یؤد التص المؤسسة التـي تـورق 

ــالتور  أنهــا  التــالي  ــة. و أصــولها ال تكــون مســئولة عــن الوفــاء بهــا لحملــة األوراق المال
 .الغیر وقامت بتفتیتها بتوزعها على حملة السندات إلى نقلت مخاطر االئتمان

  ـل أ مصـادر واسـتخدامات األ المواءمة بین آجـال ك التمو ـة التصـ مـوال، فعمل
ة في الحصول على السیولة التساعد ا  .  جلالزمة لسداد التزاماتها قصیرة األلشر
   ـل ط سوق المال من خالل تعبئة مصـادر تمو ـع المعـروض تنش جدیـدة وتنو

وك فیها من األ وك. والصـ ط سـوق تـداول الصـ ـة وتنشـ ـل أوراق المال ـن تمو ضـا تم
ة الضخمة ماال ه الجهات  النشاطات االقتصاد ة منفردةتقدر عل ل  .التمو

   لفـة افـة أقطـار العـالم خفـض مـن  التقارب المتزایـد بـین أسـواق المـال فـي 
فاءته.  ل وزاد من   التمو

حثــه صــناعة ــ فــي ســوق  وأورد فــتح الــرحمن علــى محمــد صــالح فــي  التور
ل السوداني میزات   :)١(خر لصناعة التور وهيأالتمو

                                                 
حوث في التور و اتحاد المصار  )١( ة،  ات والرهونات إ ف العر دارة الموجودات والمطلو

ة،   .١٣٧ص ،م٢٠٠٢العقارة، بیروت: اتحاد المصارف العر
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   ــك قداســة ص خفــض تكلفــة االقــراض وتف ــة وتقلــ ــة التقلید الوســاطة المال
ل مصدر وحید للتمو  .دورها 

   ـــــرة فـــــي االســـــتفادة مـــــن وفـــــورات الحجـــــم الكبیـــــر ات الكبی مســـــاعدة الشـــــر
ض متوسط تكلفة الوحدات المنتجة.  وتخف

ك ة التص   أطراف عمل
ك، وهي:توجد عدة أ ة التص   طراف تشارك في عمل

o ادئ ـالبنك الراغب في تور اصوله وعرف ب أو المنشأة ك المنشئ أو ال  .للتص

o ضا المصدر طل علیها ا ة ذات الغرض الخاص: و  الشر

o  ة المنشـئة فتها في تحدید قدرة الشر ة التصنیف االئتماني وتتمثل وظ شر
وك. التزاماتها نحو حملة الص  للسندات على الوفاء 

o ة في السوق ودوره هو ترتیب وتروج طرح األ صدارمدیر ومستشار اإل  .وراق المال

o لفــــة بخدمــــة األ ــــام بتحصــــیل التــــدفقات الجهــــة الم الق ــــة وذلــــك  وراق المال
ة  مهاالنقد ة.حملة األ إلى الخاصة بها وتسل  وراق المال

o ــة حقــوق حملــة الســندا ــة ت وحفــظ األأمــین الحفــظ ومهمتــه حما وراق المال
الغ   المحصلة.واستالم الم

o ـأن یـتم ضـامن / مت ـع  االكتتـابعهـد االكتتـاب: ودوره هـو التعهـد  فـي جم
فیهـــا "لـــم یـــتم شـــراءها" یلتـــزم  االكتتـــابراق لـــم یـــتم أو  األوراق المطروحـــة وٕاذا وجـــدت

 بتغطیتها.
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ة  ك في المؤسسات المال ةالتص  اإلسالم
ك سـالمي مجمع الفقـه اإلعرف لقد  شـهادات  أو وثـائ إصـدارأنـه: "التصـ

ـــان ـــة موجـــودات (أع مـــة تمثـــل حصصـــا شـــائعة فـــي ملك ة الق ـــافع أو متســـاو  أو من
ـان والمنـافع والنقـود والـدیون) قائمـة فعـال أو حقوق  ط مـن االع شـاؤها أن سـیتم أو خلـ

امه"   .)١(من حصیلة االكتتاب، وتصدر وف عقد شرعي وتأخذ أح

ط خصائص وممیزات  وك االستثماروضوا ة ص   اإلسالم
وك االستثمار هم تتمثل أ  ةخصائص ص   :)٢(تيي اآلف، اإلسالم

  :ة حصص شائعة في الموجـودات وك  تمثل ملك ةفالصـ ـة  اإلسـالم تمثـل ملك
 .  حاملها حصصا شائعة في موجودات لها دخل، وال تمثل دینا في ذمة مصدرها

   وك قهــا مــن أتعتبــر الصــ ــل المشــارع الكبیــرة التــي ال تط غ لتمو فضــل الصــ
أ جهة واحدة اجاتها  ة احت صعب تغط ل والتي  . االسالميدوات التمو  األخر

                                                 
 اإلنترنتموقع مجمع الفقه االسالمي الدولي على ، مجمع الفقه االسالمي) ١(

http://www.fiqhacademy.org.sa،  ات الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه قرارات وتوص
الشارقة، سالمي الدولياإل ة المتحدةدولة اإل، المنعقدة   جماد ٥-١الفترة ، مارات العر
 .٩ص، م٢٠٠٩ ،برلإ ٥-١هـ/١٤٣٠ولى األ

ة ، ، عبدالستاروغدةأبظر: ) أن٢( ةحوث في المعامالت واألسالیب المصرف الجزء ، اإلسالم
ةة، جد، السادس ، هیئة المراجعة ١٨-١٤ص  ص، م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، مجموعة دله البر

ة  ة للمؤسسات المال ةوالمحاس ، ، العثماني، محمد تقي٢٣٨ص، المرجع الساب، اإلسالم
قاتها المعاصرة وك وتطب ع للهیالمؤتمر ا إلى ورقة مقدمة، الص ة لسا ئات الشرع
ة ة اإلسالم ة هیئة المحاس، المنامة، للمؤسسات المال ة والمراجعة للمؤسسات المال

ة ا، شوقي ٤-٣ص، م٢٠٠٨یونیو  ٣، مایو ٢٩ ، اإلسالم دارة السیولة في ، إحمدأ، دن
مالدورة العشرون للمجمع الفقهي اإل، سالميالمصرف اإل رمة ةسالمي   ٢٣-١٩، الم

سمبر  ٢٩- ٢٥هـ المواف ١٤٣٢محرم  سر عبدالأ، ١٢ص، م٢٠١٠د رحمن، حمد، 
ة ة في میزان الشرعة اإلسالم وك اإلسالم ومقاصدها، الموقع اإللكتروني:  تجرة الص

http://www.nafaes.com/ar/rns/Sokouk.pdf،  ١ص. 
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   لي للمصارف ةتوسعة آفاق النشا التمو حیث یتم بواسطتها تورـ  اإلسالم
عها للجمهور فتتحق لها سیولة من وراء ذلك  .عض الموجودات المدرة للدخل و

  تقـــدم قنـــاة جیـــدة للمســـتثمرن الـــذین یرـــدون اســـتثمار فـــائض أمـــوالهم،  هـــاأن
رغبون في الوقت نفسه حتاجون  أن و سهولة عندما   .إلیهاستردوا أموالهم 

  اتقــدم  هــاأن ــه المصــارف والمؤسســات  أســلو ع  جیــدا إلدارة الســیولة تســتط
ة  ةالمال ه سیولتها أن اإلسالم  .  في حالتي الفائض والعجز تدیر 

  ـــع المســـتثمرن مـــن  فإنهـــاوســـیلة للتوزـــع العـــادل للثـــروة،  هـــاأن ـــن جم تم
قي الناتج من  الرح الحق هـذا تنتشـر الثـروة علـى االنتفاع  ة عادلـة، و المشـروع بنسـ

  .سعأو  نطاق

   ة تـــنظم عـــدة توجـــد عقـــد شـــرعي حیـــث  أســـاستصـــدر علـــى ط شـــرع ضـــوا
وك عبـرا ، مرحلـة التـداولو  صـدارمرحلـة اإل التـي تتـوزع بـینالمختلفـة  المراحـل لص

ــــن الرجــــوع و ءطفــــاومرحلــــة اال وك الصــــادر عــــن هیئــــة إم ــــار الصــــ لیهــــا فــــي مع
ــة المحاســ ةة والمراجعــة للمؤسســات المال  اإلســالميوقــرارات مجمــع الفقــه  اإلســالم
 .الدولي

وك   أنواع الص
وك وهـــــيأنـــــ توجـــــد عـــــدة غ االســـــتثما واع للصـــــ ـــــل تقـــــوم علـــــى صـــــ ر والتمو

االسـتثمار، االجـارة،  مثلالمختلفة  اإلسالمي الـة  ة، الو وك المضارة، المشار ص
حة وغیرهاالسلم، االستصناع   .، والمرا
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وك االستثمار  إصدار العوامل المؤثرة في ةص   اإلسالم
ن اإلشارة  إصدارتؤثر في  التي عواملالو  محدداتال العدید من إلى م

ة والخاصة اد وك الس ما یلي: ،على حد سواء الص   نجملها ف

ة المتوفرة في البلد حجم الموارد والثروات  .١ ع  الطب
ة وغیرها أ ة وزراع ة ومعدن بیرة من نفط ة  ن توفر ثروات وموارد اقتصاد

حاجة  ست  الد ل بیرة یجعل ال ة  نه من تحقی فوائض مال م ما  في البلد 
ة صدارإل وك مال ل الفجوة  ص ةلتمو ة لخططه االقتصاد ل س  ،التمو وعلى الع

حاجة ة  إلى من ذلك تكون البلدان التي تعاني من شح الموارد  ل مصادر تمو
وك  . )١(الص

ل المصرفي:  .٢  التمو
ة في  ل المصرفي وف شرو معقولة یجعل الجهات الراغ توفر التمو

ة  ه بدال من الدخول في عمل ل تنصرف ال وك. إصدارالتمو   ص

ر تقرر  ابیتال وذ ةصادر عن الجزرة  المصرفي  االئتمان أن في السعود
ة في  ة األكثر شعب ل ة حیث یوفر حوالى الیزال هو القناة التمو من ) ٪٨٢(السعود

ل في المملكةإ ات التمو ل  أن وال شك .)٢(جمالي متطل شمل التمو ور  ل المذ التمو
ما في ذلك األن وغیرها م األعمالالممنوح لمنظمات  فمعنى  فراد،القطاعات األخر 

ة  تعتمدالقطاعات االخر و  األعمالمنظمات  أن ذلك ل المصرفي بنس على التمو
وك إصدارالعامل یؤثر في بیرة، وهذا    .األعمالمن قبل منظمات  الص

                                                 
سالمي، أس المال في النظام االقتصاد اإلسواق ر أحمد، خصائص أنصر، مطهر سیف  )١(

مایو  ١٠-٩ ،المؤتمر الدولي للتمیز في األعمال، جامعة الشارقة إلى ورقة عمل مقدمة
 .٧، صم٢٠١٢

ة: آفاق واعدة، مارس  )٢( ة السعود لي للسوق المال عنوان الدور التمو ابیتال، تقرر  الجزرة 
  .٨م، ص٢٠١٠
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انات المالعدم   .٣ ات المصدرةتوفر الب ة عن الشر  ة والمحاسب
ات  ة عن الشر ة وٕاتاحة المعلومات للمستثمرن في السوق المال إن توفر الشفاف

ات  إلى یؤد األعمالومنظمات  الموقف المالي للشر زادة الوعي لد المستثمرن 
التالي اإلالعاملة في الس عزز الثقة فیها و ة التي قد وق و ال على األوراق المال ق

قول صعف  یبي تصدر منها، وفي ذلك  انات والمعلومات عن  أنالر عدم توفر الب
ات المدرجة في السوق ال عتبر من العوامل المؤثرة في الشر ة  األوراق  إصدارمال

ة فبدون تلك انات سیلجأ المستثمر المال طرق مختلفة لمعرفة الوضع المالي  إلى الب
ثیرا ما یتم التعامل على أللش ات و ة ت ساس التخمین والشائعار اجات الشخص واالحت

س على أ ةول   .)١(ساس الفهم العمی لألوراق المال

ادة حجم االنفاق االستهالكي على حساب االدخار وتواضع حجم المدخرات  .٤ ز
 .)٢(صفة عامة

ة والتضخمانخفاض القو   .٥  ة الشرائ
ا لة نسب ة طو اق سلسلة زمن  إلى تؤد معدالت التضخم المرتفعة في س

ة  لة االجل ألن ثقة  إصدارصعو ة متوسطة وطو العملة المحل ة  وك مال ص
ة، اضافة ار المستثمرن المالیین مثل المصارف تكون متدن تتبین وخاصة   الم

المخاطر إصدار إلى أن لفا ومحفوفا  ح م ص ة  العملة االجنب وك   . )٣(هذه الص

                                                 
ة، ندوة  )١( ة الخلیج ، عوائ االستثمار في االسواق المال یبي، صعف االستثمار ومعوقاته الر

ضاء، الفترة في بورصات األ ة، الدار الب ة العر سمبر  ١٨- ١٦وراق المال م، ١٩٨٦د
  .١٠ص

ة وسبل التغلب علیها، فؤاد، أحمد أمین )٢( الد اإلسالم المؤتمر الثالث ، معوقات االستثمار في ال
نك دبي اإلللمصرف اإل ة و التعاون بین االتحاد الدولي للبنوك اإلسالم - ٢٣، سالميسالمي 

ر أ ٢٥   .١٤م، ص١٩٨٥كتو
سالمي، مرجع أس المال في النظام االقتصاد اإلنصر، مطهر سیف احمد، خصائص اسواق ر   )٣(

، ص  .٨ساب
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مة العم  .٦ ة ونظام الصرف االجنبيتدهور ق  لة المحل
ة في مواجهة العمالتتدهور  مة العمالت المحل دخل هنا نوع  ق ة، و األجنب

عد عامال حاسما في  ة  إصدارنظام الصرف الذ  العملة المحل ة  وك المال الص
مة  ة ذات الق ه الثابت والعملة المحل ة، فنظام سعر الصرف ش والعمالت الدول

وك المصدرة جذا ا یجعل الطلب على الص س ا ومغرا المستقرة نسب وعلى الع
وك في بلد  إصدارالعائمة یجعل  أو نظام اسعار الصرف المرنة فإن من ذلك الص

م المتعذر  .)١(نام في ح
ة فهي تعني أن اتصدار ن اإلإ العملة المحل اد ینحصر  أن انت  التداول 

ما ح  أن في السوق المحلي،  ص ة  مة العملة تجاه العمالت الدول احتمال تقلب ق
ا ل   .)٢(جنبيلمخاطرة من وجهة نظر المستثمر األمصدرا اضاف

ة و  النواحي  .٧ ةالقانون م  التنظ
ةالتور المتواف مع الشرعة  حاول نظام القانون  االلتزام اإلسالم

ادئ االلتزام إلى ضافةإالتجار السائد في بلد ما  ة الم . ولسوء الحظ فإن اإلسالم
ة ما قد وحدغیر مسالمي اإل التشرعتفسیر  صدر عن هیئة شرع م الذ  ، فالح

ة مقسمة  ، فالقوانین الشرع ة أخر صدر عن هیئة شرع م الذ  یختلف عن الح
ة المختلفة التي تقدم تفسیرات مختلفة وهذا األمر یؤد  إلى بین المذاهب الفقه

ل قن في القانون وتؤثر في وحدة القوانین الحاكمة للتمو  حالة من عدم الت
 .)٣(سالميوللتور في النظام اإل اإلسالمي

                                                 
، ص )١(  .٨المرجع الساب
. لمرجع) ا٢(   الساب

(3) Andreas A. Jobst, The Economics of Islamic Finance and Securitization, 
Wp/07/117, IMF working paper, International Monetary Fund, August 2007, p. 27. 
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ل  احثان في مجال التمو وك أه من أن اإلسالميقول  جل االستثمار في الص
 توفیروالقانون وان یتولى النظام جمهور المستثمرن ل البد من توفیر الطمأنینة والثقة

ما یرغب الجمهور في ة الالزمة الستثماراتهم.  أن تتوفر تتوفر له الثقة  أن الحما
ة والحفا على السجالت وتوفیر لد المؤسسات التي تتلقى  اموالهم المقدرة الفن

ع المساهمین في  ل ذلك یتطلب توفیر اطار قانوني لجم ة الالزمة ألصولهم،  الحما
ر ذ   . )١(دولة مالیزا قد حققت الكثیر في هذا المجال أن السوق. و

ة وتغییرها من وقت آلخر في أن ما  تضارب القوانین والقرارات االقتصاد
انا أمام أو  ة أح قات متقارة یخل جوا من عدم االستقرار وعدم الثقة وعدم وضوح الرؤ

  .)٢(المستثمرن

مثل عامال مؤثرا في  وك إصدارومن ثم فإن القانون    .الص

وك إصدارتكالیف   .٨  الص
الشراء  إصدارشتمل  وك على تكالیف مختلفة مثل تكالیف التعهد  الص

معوق لبنوك االستثمار والمصدرن  ة، وهذه التكالیف تعمل  والتكالیف القانون
وك والذین یتحملون هذه التكالیف، ألن هذه التكالیف قد  إصدارالراغبین في  الص

قف عائقا امام  إلى تصل مئات اآلالف من الدوالرات للمعاملة الواحدة وهو مما 
ن للجهات المستفیدة من  م ة المهمة، و ل المصدرن من استخدام هذه األداة التمو

ة المساعدة في تحمل هذه  إصدار وك مثل البورصات واألسواق المال هذه الص
وك: اإل: "حثه رد تان وان یین فيأو  . وقد)٣(التكالیف  ورؤ المستقبل" صدارالص

لة إذ أن ة اله وك تعتبر أدوات صع ة أن الص ة وشرع ها تتطلب استشارات قانون

                                                 
(1) Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, Islamic bonds: Your guide to issuing, 

structuring, and investing in Sukuk, Euromoney Books, 2004- p. 148. 
، ص ،فؤاد، أحمد) ٢(   .١٥مرجع ساب

(3) Nathif J. Adams, and Abdulkader Thomas-Ibid- p. 107. 
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ر  ر منتجات جدیدة وتطو ثیر من المهارات والموارد لجعلها تعمل. وأن تطو لفة و م
ة جدیدة هي حوث السوق، أن على الموارد إذ تعتمدشطة أن هندسة مال ها تتطلب 

ة مختلفة، وهذه األنشطة تحتاج ر المنتجات ونماذج تحلیل ة  إلى وتطو موارد مال
ة أخر فإن حجم المصارف  ة التكلفة. ومن ناح شرة وهي عال ةو صغیر  اإلسالم

ر. عالوة على ذلك توجد  رال تتوفومن ثم قد  حث والتطو ة لل اف ات  لها میزان
طة بهذه األدوات، ولعله السب ب وراء احجام العدید من المؤسسات من مخاطر مرت

 .)١(التعامل في هذا المنتج"

وك  .٩ اكل الص  تعقد ه
وك أحد العوامل التي  اكل الص ة ه  إصدار تؤثر فيعتبر تعقد وصعو

وك، اذ سلسلة  أن الص ة تمر  ات الشرع وك ولكي تكون متوافقة مع المتطل الص
، إذ نجد ات التدف النقد سط نوع من  صدارنشرة اإل أن معقدة من عمل أل

عد وك تمتأل  ، ومن ثم فإن هذه التعقیدات د من المرعات والصنادی واألسهمالص
ما حدث في  ما في وقت األزمات  اكل تنطو على العدید من المشاكل الس في اله

ة، لذا ة العالم اكل حد تعقد فإن التعسرات التي نجمت من االزمة المال من  هذه اله
  .)٢(استخدام المستثمرن والمصدرن لهذه األداة

 التصنیف االئتماني  .١٠
التصنیف  شمل وك. فالمقصود  التصنیف االئتماني والشرعي للص
م الجدارة ا االئتماني ة للفردهو تقی ساس عوامل محددة المنشأة على أ أو الئتمان
ة في سداد االلتزاماتتشمل ال ما جاء )٣(قدرة والرغ ا في موسوع. وحس یبد ة و

                                                 
(1) Tan Wan Yean, Sukuk: Issues and the Way Forward, 

http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf,  p.12 
(2) Sohail Jaffer, Global Growth, opportunities and challenges in the Sukuk Market, 

Euromoney books, p.71. 
(3) Glenn G. Munn, F.L Garcia, and Charles J. Woelfel - Ecnyclopedia of Banking & 

Finance, 9th ediditon, 1991- Illinois – Mcgraw-Hill Book Company- page 232. 
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عني على اإلنترنت الد على  أو المؤسسة أو قدرة الفرد فإن التصنیف االئتماني  ال
التزاماتها ودیونها،  مثل مؤشرا للمستثمرن حول أالوفاء  ة معینة مثلوأنه   داة مال

لها ة  س لحالة الشر   . )١(السندات ول
ن التصنیف و  م ة، حیث  عتبر التصنیف أمرا مهما ألدوات الدین التقلید

نفس القدر  عزز الثقة في السوق، و المستثمرن من اتخاذ قرارات استثمارة راشده و
وك  ةعتبر التصنیف مهما للص . فالهدف االساسي من التصنیف من قبل اإلسالم

ة متخصصة یتمثل في توفیر  آراء ووجهات نظر مستقلة مؤسسات تصنیف مهن
ة لإل فات االئتمان ة حول التصن   . )٢(ات للمستثمرنصدار وذات موثوق

احث هنا و  ضا موضوع ستعرض ال ة ألهمیته أ التصنیف الشرعي نس
وك فهو المالءة لمنتج الص ة للمؤسسة أو ال یتعل  ة  أو القوة المال النوع

ة ة للورقة المال الكفاءة و  االئتمان توفیر المعلومات  إلى ما یهدفنإ دارة،اإلال 
ة  ة وااللتزام الشرعي للمؤسسات المال ة الشرع م المستقل حول النوع والتقو

ة ة التي تزاول العمل المصرفي اإلالتقلی أو اإلسالم تقدم الخدمات  أو سالميد
ة  ة عالوة على المنتجات المال ةالمال    .)٣(وكمثل الص اإلسالم

هومما الشك  ة  أن ف ةالمنتجات المال حاجة اإلسالم وك   ومن ضمنها الص
حاجة إلى  إلى التصنیف االئتماني والتصنیف الشرعي على حد سواء طالما هي 

ام الشرعة  أح ة وتحقی االلتزام  ة واالئتمان ةتحقی الجدارة المال ومن ثم  اإلسالم
  .سب ثقة ورضاء العمالء

                                                 

ا على االنترنت ) ١( یبد  http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_ratingموقع موسوعة و
(2) Securities Commission Malaysia, The Islamic Securities (Sukuk) Market, 

Kuala Lumpur: Securities Commission Malaysia, 2009- p. 132. 
ة ومعاییر الجودة الشاملة، بوغده، عبدالستارأظر: ) ان٣( حث مقدم  ،تصنیف المصارف اإلسالم

المنامةؤ إلى الم ة  ع للهیئات الشرع حرن، تمر الرا  ،م٤/١٠/٢٠٠٤–٣الفترة ، مملكة ال
ة للتصنیف على االنترنت٣ص ة الدول الة اإلسالم  http://www.iirating.com .، وموقع الو
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ة ع  .١١ ةم السوق المال  المحل
ة  مؤسسات مال ة ومتنوعة ومسنودة  اف ة  ة مصرف إن وجود مؤسسات مال

بیرة الحجم و  ة  انات اقتصاد ة منظمة ومتكاملة في جوانبهاأو  سواق مال
ة یؤد ة والتشرع وك وجمع وتعبئة  إصدارالقدرة على  زادة إلى المؤسس الص

ل والمتوسط، وتقل تلك  ة المدخرات على المد الطو انت السوق المال القدرة اذا 
  . )١(في مراحل نموها األولى

 السیولة  .١٢
وك واإلرغم إ ة تداول الص ان قى نشطة م حرة في السوق، فإنها ت تجار بها 

عود حتفظون بها إلى أن فقط في السوق األولى. وهذا  وك   إلى معظم حملة الص
وك، إذ العدید من المستثمرن  أن حین االستحقاق ناتجة من قلة العرض من الص

وك الص علمون  إلى حتفظون  صعب علیهم أن حین استحقاقها ألنهم  اعوها  هم إذا 
وك التي خرجت من محفظتهم، ومن ثم  ال للص وك أخر بد الحصول على ص
وك تماما  فإن المستثمرن الذین یرغبون في توفر السیولة لدیهم قد یتجنبون الص

ا ع المحافظ لدیهمحتى ال تتأثر استراتیج   . )٢(تهم االستثمارة وفرص تنو

عتبر عامال مؤثرا في  إلى أن ومن ثم نخلص ة  توفر السیولة في الورقة المال
ة أقر أن ، إذهاإصدار  انت الورقة المال لما  ان تداولها أ إلى به  لما    .كبرالسیولة 

 التداول في السوق الثانو   .١٣
العامل ط هذا العامل  معنى یرت  ، فضي أن الساب السیولة  إلى التداول 

ة. ة المستثمر في الحصول  المطلو في برغ عتبر مهما ألنه  التداول في السوق الثانو 
لة في نة، والمش ة المقترض في استخدام رأس المال ألطول فترة مم  على السیولة ورغ

                                                 
 .٨ص  ،سابالمرجع الحمد، أنصر، مطهر سیف ) ١(

(2) Sohail Jaffer, Global Growth, Op. cit, p. 68. 
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وك القدر الكافي لیوفر قدر ه لم یتطور حتى اآلأن سوق الص ا من السیولة مما ن  ا عال
وك عوق نمو قطاع الص اب السوق الثانو  انة السوق الثانو وغ   .)١(عزز م

عود أن اب التداول في السوق الثانو  اب من ضمنها  إلى غ عدد من االس
اب األصدار المحدود من اإل العدد وك ال  إلى أن دوات البدیلة، اضافةات وغ الص

ار المستثمرن، ومن ثم لكي  تتوفر للمستثمرن العادیین وأن حملتها هم عادة من 
ة یجب ة والجزئ وك الفوائد الكل ل جید  أن تحق الص ش ك األصول  یتم تص

ضآلة التداول في  وك. هناك سبب آخر یتعل  ع التداول في الص تم توس و
وك تصدر على  أن وك وهوالص غ القائمة على الدین إذ أعض الص ساس الص

التداول في الدیو  ة ال تسمح   . )٢(ن توجد آراء فقه
وك  .١٤ الص  الوعي 

ر أ احثینذ ات التي تواجه  أن حد ال وك تتمثل  إصدارضمن التحد الص
احث آخر. )٣(في الوعي المحدود وعدم توفر المعلومات ر  ة  ما ذ أن محدود

ات التي تواجه صناعة التور في السودانثقافة التور تأتي من ضمن    .)٤(التحد
ة األوم المستثمرن سألة الوعي هذه مسألة في غا ط  ة ألنها ترت هم

وك ضا شمل (جانب الطلب)، وت المشترن للص اتأ ة في /الجهات الشر الراغ
التالي ب ل وتقوم  وك  إصدارالتمو قول (جانب العرض) ضلهذا الغر الص ، و

یز أن نصیف آدم وك والتر منتج الص ات  ه من الضرور زادة الوعي لد الشر

                                                 
(1) New Horizon Magazine, The Sukuk Market Obstacles to an exponential increase in 

growth, 01 April 2011, web site: 
      www.Newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action, p. 3. 
(2) Sukuk: Issues and the way forward, Op. cit, p. 13.  
(3) Ijlal A. Alvi, Sukuks: Development and {hallenges, the International Islamic Finance 

Forum Middle East 19-23 March 2006, Dubai. P.2. 
حوث في التور و ) ٤( ة،  ات والرهونات دارة الموجودات إ اتحاد المصارف العر والمطلو

ة،     .٥٥م، ص٢٠٠٢العقارة، بیروت: اتحاد المصارف العر
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ة  انة الشر ة، وتعزز م ل للشر ة زادة قاعدة التمو ك من ناح ا التص على مزا
  :)١(في السوق وغیرها

ون  أنه س وك فال شك  منتج الص ات  فإذا توفر مثل هذا الوعي للشر
ا على إثرا ألذلك  وك. إصداریجاب   الص

 الضمانات  .١٥
الضـــــمان ـــــل  هـــــو المقصـــــود  ـــــات التـــــي یتخـــــذها المصـــــدر ضـــــمن ه الترتی

وك لرأســمالهم فــي تــارخ  إلــى أن والتــي تــؤد صــداراإل ح اســترداد حملــة الصــ صــ
قــــة اإل وك (او عنــــد وقــــوع حــــدث معــــرف فــــي وث ) أمــــرا متــــدني صــــداراطفــــاء الصــــ

ـان  ـه ضـمان لـرأس المـال وان  ـأن ف ـن وصـفه  م ـذلك المخاطرة حتـى  سـمى  ال 
اإل ات المتعلقة  یتحق ذلـك عـن طرـ تعهـد  أن . والمعتادصدارفي العقود واالتفاق

ـع األول وك بنفس ثمن الب شراء أصول تلك الص ـا منـه بنـاء علـى  أو المصدر  قر
صدر عند  الشراء  وك. یترتب على ما إصداروعد ملزم منه  ر الص تتحـول  أن ذ

ســـبب التـــزام المصـــدر  وك وحاملهـــا فـــي مرحلـــة الحقـــة " العالقـــة بـــین مصـــدر الصـــ
ة" مة االسم الق ـة  عالقة مداینة وال إلى الشراء  ق وك ممثلـة ألصـول حق تعود الص

مثــل جــزءا  الشــراء  ا فــي ذمــة المصــدر. هــذا الوعــد  مــا بــدأت وانمــا تمثــل دینــا نقــد
وكأ ل الص ا في ه   .  )٢(ساس

ل والو  وك اما إصدارعد في ه   :)٣(ون  أن الص

                                                 
(1) Nathif J. Adams and Abdulkader Thomas, Op.cit, p. 106. 

وك وعوائدها، أعید، محمد علي القر ) ٢( ام ضمان الص وك ، ح ورقة مقدمة إلى ندوة الص
ة ماإلسالم ز سالمي مجمع الفقه اإل، : عرض وتقو حاث االقتصاد االسالمي والبنك أومر

ةاإل ، م٢٠١٠مایو  ٢٥-٢٤هـ، المواف ١٤٣١خرة اآل جماد ١١-١٠ة، جد، سالمي للتنم
 .٢١٣و ٢٠٦ص 

 .٢٠٦ص، المرجع الساب) ٣(
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ع األصول التي هـي محـل  - ه بب موج وك یتعهدون  صدره حملة الص وعدا 
وك ســـاو فـــي غالـــب األحـــوال ثمـــن  إلـــى الصــ ـــه بیــنهم و المصـــدر بـــثمن متفـــ عل

  أو الشراء األصلي.

شـــراء االصـــول التـــي ســـب لـــه  - ـــه  وك یتعهـــد ف صـــدره مصـــدر الصـــ وعـــدا 
عها ع األصلي. إلى ب ساو في الغالب ثمن الب ه  وك بثمن متف عل  حملة الص

ــــة  وك االســــتثمار والســــندات التقلید مثــــل الضــــمان عالمــــة فارقــــة بــــین صــــ و
متهــــا اضــــافة ق  أن ضــــمان الفوائــــد المحــــددة لهــــا، فــــي حــــین إلــــى فــــاألخیرة مضــــمونة 

ة في الغرم  اإلسالمياالستثمار في الفقه  انـت قوم على قاعدة المشار والغنم ولذلك 
ـــة والخطـــورة ـــة مـــن االهم وك مســـألة فـــي غا ثیـــرا مـــن  أن بـــل ،مســـألة ضـــمان الصـــ

عتبــرون  وك االســتثمار  أن االقتصــادیین الوضــعیین  ر صــ ذلــك اهــم عــائ امــام تطــو
ة ــــون  أن ، حیــــثاإلســــالم ــــة الســــندات آمن حملتهــــا یخــــافون مــــن الخســــائر بینمــــا حمل

قــــول )١(لــــرأس المــــال والفوائــــدومطمئنــــون، حیــــث یتــــوفر لهــــم الضــــمان  . وفــــي هــــذا 
ســر  ةوراق األ أن نجــد" :عبــدالرحمن  ة مــن التــي واج اإلســالم هــت اعتراضــات شــرع

عض على أ انـت أكثـر ساس الضمانات المقدمـة لال ألصـل مـع وجـود الـدخل الجـار 
ةاألوراق  أن نجاحـــــا مـــــن غیرهـــــا، ونجـــــد التـــــي أعلنـــــت جهاتهـــــا المصـــــدرة  اإلســـــالم

ة  ســتعدادهاإ النســ الت  انــت إلعــادة شــرائها وقــدمت تســه ــة التنــازل عنهــا للغیــر  لعمل
  .)٢("كثر رواجا من غیرهاأ

                                                 
وك االستثمار تأصیلها، داغي، علي محي الدین القرة )١( ة ودورها في ص طها الشرع ، وضوا

ة وال ة التحت ل البن ةتمو مي، مشارع الحیو الموقع على االنترنت  ،١٣ص، عرض تقد
www.Qaradaghi.com 

ا أ  )٢( سر عبدالرحمن، قضا ة معاصرة في النقود والبنوك والتمولإحمد،  ، ، سالم مصدر ساب
 .٣٨٦ص
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 العائد/الرح  .١٦
عتبر المحدد االساسي في شراء ة  هذا العنصر  النس ة  الورقة المال

قي ة أو للمستثمر الحق ة الوضع  أن المستثمر النهائي، وتقرر النظرة االقتصاد
فاضل  ع نما بیالفرد  ستط یتلقاها من وراء شراء  أن الفوائد الدورة الثابتة التي 

  . )١(ال تتحق من الشراء أو تنقص أو االراح التي قد تزد أو السندات

وك. إما من خالل  طرقتین من الص ع المستثمر جني األراح  ستط
الغ التي یدفعها المصدر الغ المدفوعة وفقا  أو الم وك نفسها. وتتحدد الم ع الص بب

ما في حالة الصك أن للعائد السنو الذ إما سعر الفائدة  أو ون معدل الرح 
ل سعر فائدة مرجعي  ون في ش ون العائد متغیرا ( ذلك قد  في حالة السند، و

  .)٢(ون ثابتا أو متغیر زائدا عالوة ثابتة)

 ، ومـن ثـم فـي العائـد المتحقـ منـه،ر على سعر الصـكهناك عدة عوامل تؤث
ــــةأهمهــــا ق  حــــین االســــتحقاق، مخــــاطر االئتمــــان، إلــــى : أســــعار الفائــــدة، الفتــــرة المت

ة والتضخمأو  ط الشرع وك، مد التواف مع الضوا   :)٣(ضاع السوق، تداول الص

وك إصدارجدا في  عامال مؤثرا راح لألنشطة المماثلة: تعتبراأل أن ما   .)٤(الص

 صدارحجم اإل  .١٧
ات الحجم رة اقتصاد ات السعة على أو وفورات الحجم أو تقوم ف  اقتصاد

ة أن م ة من خالل زادة  خفاض تكلفة الوحدة المنتجة التي حصلت علیها الشر
                                                 

ا ) أ١( سر عبدالرحمن، قضا ل، مرجع إحمد،  ة معاصرة في النقود والبنوك والتمو سالم
، ص   .٣٨٦ساب

ة جدو لالستثمار) ٢( ة جدو على االنترنت، شر  ،موقع شر
www.Jadwa.com/ar/default.aspx، ٥ص.  

، ص )٣(   .٥المرجع الساب
  .لكترونياإل م عن طر البرد٢٤/١/٢٠١٢س، مقابلة بتارخ أن ، محمدالزرقا) ٤(
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ة تتمثل فيو االنتاج.  ة االنتاج ة من خصائص العمل ارتفاع عدد القطع  أن خاص
  . )١(تاج هذه القطعةنإ خفاض في تكلفةأن المنتجة من سلعة ما ینتج عنه

ر  ارزن في صأفقد ذ احثین ال  صدارحجم اإل أن سالميناعة التمول اإلحد ال
وك وقال: " إصدارعتبر ضمن العوامل المؤثرة في  ات أنه الص ون هناك اقتصاد قد 

درة على خفض امتوسطة ق أو فال تجد مؤسسة صغیرة (economies of scale) حجم
ة صدارتكالیف اإل بیرة إلى منسو   .)٢("حجمه مثل مؤسسة 

وك  إصدار ة الص وم   في السودانالح
ز  وك هي: أصدر بنك السودان المر ة البنـكعدة ص ـز  شهادة مشـار المر

ة ثـم م ١٩٩٨"شمم" فـي یونیـو  ومـة "شـهامة" فـي شـهادة مشـار ، م١٩٩٩مـایو  ٨الح
ـة "صـرح" فـي عـام و  وم وك االستثمار الح ـز  إجـارةشـهادة  ،م٢٠٠٣ص البنـك المر

وك مصــفاة الخرطــوم "شــامه" "شــهاب" ــل تلــك اإل .ثــم صــ ات وفــ صــدار وقــد تمــت 
وك لعـــام  حــ لهـــا إصــدار صـــ١٩٩٥قــانون الصــ وك م، الــذ حــدد الجهـــات التــي 

وك  اآلتي ٦وف المادة  االستثمارالمضارة وص   :)٣(من الفصل الثاني، 

ات .١ ومات الوال ة وح ومة االتحاد   .الح
م المحلي لسنة  .٢ ام قانون الح ة المنشأة وفقا ألح  .م١٩٩١المجالس المحل
القانون  .٣  .الهیئات والمؤسسات العامة المنشأة 
ات المساهمة العامة .٤  .شر
ة الوزر.  .٥ ة جهة أخر یواف لها مجلس الوزراء بناء على توص  أ

                                                 
ا )١( یبد  .http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة على االنترنت،  و
  م عن طر البرد االلكتروني.٢٤/١/٢٠١٢س، مقابلة، بتارخ أن محمد ،الزرقا) ٢(
،  المرجع) ٣(  .٣صالساب
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منح منظمات األعمال الخاصـة حـ إ أن مع مالحظة صـدار هذا القانون لم 
وك إ ورصـــ ـــأ جهـــة إأعـــاله والـــذ أشـــار  )٥فـــي البنـــد ( ال وفـــ القیـــد المـــذ لیهـــا 

ة الوزر.أ  خر یواف لها مجلس الوزراء بناء على توص

ةنواع أ وم وك الح   الص
ومة (شهامة)أوال ة الح   : شهادة مشار

ومة (شهامة) تعتبر شها ة الح ـة دات مشار ق وك قائمة علـى أصـول حق ص
ــة إذ قامــت إصــدار یــتم  ــة الدولــة فــي عــدد مــن المؤسســات الرح ها مقابــل حقــوق ملك

ــــة واالقتصــــاد الــــوطني فــــي  طــــرح٨/٥/١٩٩٩وزارة المال لشــــهادات  إصــــدارل أو  م 
ح  ــة. وتتــ ة الســودان للخــدمات المال ــ شــر ــة (شــهامة) عــن طر وم ة الح المشــار
ات  ة فـــي األرـــاح التـــي تتحقـــ مـــن أعمـــال مجمـــوع الشـــر الشـــهادة لحاملهـــا المشـــار
والمؤسســات التــي تكــون الصــندوق الــذ أصــدرت مقابلــه الشــهادات. وتصــفى هــذه 

عــد عــام مــن شــراء الشــهادات وحینهــا  ة  متهــا المشــار حصــل حامــل الشــهادة علــى ق
ــــاح ال ه مــــن األر ــــذونصــــی تكــــون الصــــندوق ال ــــ . و  صــــدارشــــيء إلأن تــــي تتحق

ــة الناتجــة مــن اإلدارة  التــي تتمیــزالشــهادات مــن عــدد مــن المؤسســات  برحیتهــا العال
ن  ات فــي قطاعــات إالمتمیــزة. وتكــو قلــل الصــندوق مــن عــدة شــر ة مختلفــة  قتصــاد

ـــل أن تـــنخفض أن ه مـــن غیـــر المحتمـــلأنـــ رة وذلـــكمـــن المخـــاطر االســـتثما ـــة  تاج
ة في وقت واحد ات في مختلف القطاعات االقتصاد   . )١(الشر

                                                 
ز أن )١( وك ، ظر: بنك السودان المر ة في إصدار وٕادارة الص ةالتجرة السودان ، اإلسالم

ة في إصدار ، ، بدرالدین قرشي مصطفى٦٩، و١٧-١٦ص، مرجع ساب التجرة السودان
وك  ةوٕادارة الص ز ٤ص، سابالمرجع ال، اإلسالم لتقرر السنو ا ،، بنك السودان المر

  .٧٠ص، م١٩٩٩- ٣٩
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، ومعالجـة العجـز فـي االقتصـاددارة السـیولة فـي إ إلـى وتهدف هـذه الشـهادات
ع الموازنة، وت ة وتشج ع المدخرات القوم   .)١(االستثمارجم

انات  ة لالب   شهامةشهادة المال
ة  لقد نتج عن الغ مال جهات ها فی تساهمو  بیرةشهادات شهامة م
ات وحققت عائدالجمهور،  إلى إضافة األعمالخاصة منظمات  ومؤسسات مختلفة

  للمساهمین فیها. مرتفعة

  الجدول التالي یوضح:
مة ومة "شهامة"  عدد وق ة الح   عمال منها وحصة منظمات األشهادات مشار

ز والجمهور  حصة بنك السودان المر   م٢٠١٠–٢٠٠٥للفترة مقارنة 
مبلغ   عدد الشهادات  السنة  م

  الشهادات
ار دینار)   (مل

حصة بنك 
  السودان

حصة 
منظمات 
  األعمال

حصة 
  الجمهور

  ٪٢٨,٨  ٪٦٢,٣  ٪٨,٩٣  ٢٢٨,١٢  ٤,٥٦٢,٣٧٩  م٢٠٠٥  ١
  ٪٣٠,٨  ٪٦٦  ٪٣,١  ٣٦,٤  ٧,٢٨٨,٢١٧  م٢٠٠٦  ٢
  ٪٢٤,٤  ٪٧٣,١  ٪٢,٥  ٤,٢٢٣,٤  ٨,٤٤٦,٢٠١  م٢٠٠٧  ٣
  ٪٢٥,٧  ٪٧٠  ٪٤,٣  ٥,٥١١,٣٣  ١١,٠٢٢,٦٥٣  م٢٠٠٨  ٤
  ٪٢٢,٣  ٪٧٤,٤  ٪٣,٣  ٧,٤٣٢,١٣  ١٤,٨٦٤,٢٦٨  م٢٠٠٩  ٥
  ٪٢٠,٧  ٪٧٠,٩  ٪٨,٤  ٩,٤٥٢,٣  ١٨,٩٠٤,٦٣٩  م٢٠١٠  ٦

ة : المصدر ، التقارر السنو ز ، م٢٠٠٩، م٢٠٠٨، م٢٠٠٧، م٢٠٠٦بنك السودان المر
  .م٢٠١١، م٢٠١٠

                                                 
ز ) ١( وك ، بنك السودان المر ة في إصدار الص ةالتجرة السودان ، مرجع ساب، اإلسالم

ة ،، عثمان حمد محمد خیر٧٠ص وم وك الح ، تجرة السودان في مجال إصدار الص
وك  ةورشة عمل "الص ات..اإلسالم ة" ، تحد ة وممارسات دول  ٧- ٦ردن األ، تنم

ان  .٥ص، م١٩/٧/٢٠١٠-١٨هـ، ١٤٣١شع
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یلخص مسـاهمة الجهـات المختلفـة فـي شـهادات شـهامة للفتـرة  الساب الجدول
فـــي  األعمـــالحصـــة منظمـــات  أن یتضـــحم، إذ ٢٠١٠وحتـــى  ٢٠٠٥الممتـــدة مـــن 

ا إذ بلغــت  عــام ) ٪٦٦(م، ٢٠٠٥عــام ) ٪٦٢,٣(شـهامة قــد أخــذت منحنــى تصـاعد
عــــــــــــــام ) ٪٧٤,٤(م، ٢٠٠٨عــــــــــــــام ) ٪٧٠(م، ٢٠٠٧عــــــــــــــام ) ٪٧٣,١(م، ٢٠٠٦
، م، وهـي ٢٠١٠عام ) ٪٧٠,٩(م، ثم ٢٠٠٩ الجهـات األخـر ـة مقارنـة  حصـة عال

، شـهادات شـهامةول فـي المسـتثمر األ ظلـت هـي األعمالمنظمات  أن وهذا یوضح
ع عـدشهادات شهامة  أن نقول أن ومن ثم نستط ما  اب نوضحها ف قـد جـذبت  وألس

. االستثمارلإلستثمار فیها بدال من  األعمالمنظمات    في قنوات أخر

  ائد على شهادات شهامةالع -٢
  :الجدول التالي یوضح

ة (شهامة) وم ة الح   متوسط العائد على شهادات المشار
  م٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة من 

  )٪متوسط العائد (  السنة
  ٢٠,٩  م٢٠٠٥
  ٢٠  م٢٠٠٦
  ١٦  م٢٠٠٧
  ١٥,٨  م٢٠٠٨
  ١٦  م٢٠٠٩
  ١٦  م٢٠١٠

، مصدر ساب: المصدر ز   .بنك السودان المر

 بـــین انـــت مرتفعـــة تراوحـــت شـــهامةمـــن  العائـــدات أن یوضـــحأعـــاله  الجـــدول
ــا) ٪١٥,٨( جانــب عوامــل أخــر هــو الــذ  إلــى ، وهــذا العائــد المرتفــع)٪٢١(و تقر
ــون  إلــى أن أد وك شــهامة، ورمــا  ثافــة فــي صــ تســتثمر منظمــات األعمــال و
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ـة بـدال مشـترهأحد العوامل التي جعلـت منظمـات األعمـال تـدخل  وم وك الح  للصـ
وك مـــن جانبهـــا، ورمـــا ـــون أحـــد العوامـــل المـــؤثرة مـــن إصـــدار صـــ ـــام قـــد   فـــي ق

ـــل مـــن الجمهـــور الخاصـــة  األعمـــالمنظمـــات  وك للحصـــول علـــى تمو طـــرح صـــ
ات ا والشر   .العائد المرتفع في شهامة إلى نظرا ألن الجمهور سینصرف تلقائ

ا وك أخر  :ثان  ص
ز "شمم" أ. ة البنك المر وك مشار  ص

وك  ــــز (شــــمم)صــــ ــــك المر ة البن و أو  مشــــار ــــي  االســــتثمارةك ل الصــــ الت
  .م١٩٩٨في یونیو  ظهرت في السودان

ـــن حاملهـــا مـــن م شـــهادة شـــمم وتعـــرف ة تم ة بنـــك أنهـــا شـــهادة مشـــار شـــار
وك تمثـلـالبنوك التجارـة  السودان في ملكیته ألسهمه ـارة عـن صـ ة أن وهـي ع صـ

حتــو علــى األصــول  ــز ووزارة محــددة فــي صــندوق خــاص  ــة للبنــك المر المملو
ة في القطاع المصرف   .)١(ي، وهي بذلك نوع من تور األصولالمال

شهادة شهامة.٢٠٠٤توقف العمل بهذه الشهادة في العام   م واستبدلت 

ة (صرح) ب. وم وك االستثمار الح   ص
ة (صرح) وم وك االستثمار الح ـة  ص وك مال ارة عن صـ فـي  هاإصـدار تـم ع

ة متوسط م٢٠٠٣عام  عض مشروعات التنم ل  ا مـن لتمو لـة األجـل نسـب - ٥ة وطو
ومــة فــي العــام المــاليوهــي تقــوم علــى حصــر المشــترات التــي ســنوات،  ٧  تــدیرها الح
تكــو  إلنشــائهاالمشــروعات التــي تخطــط  أو ــة. و متهــا الكل ن صــندوق تصــدر وتحــدد ق

مة إ وك ذات ق ة تطرح على الجمهور عنه ص مـة الصـك حصـة سم لشرائها وتمثل ق
ـــة للمشـــتر فـــي هـــذا ة الســـودان للخـــدمات المال ـــدیر هـــذا الصـــندوق شـــر  الصـــندوق و

                                                 
، بنك السودان، العدد الخامس عشر، یونیو مجلة المصرفي، محمد، صالح الدین الماحي) ١(

 .٥١م، ص١٩٩٨
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ــــم عقــــد المضــــارة  ح وك. وتتعامــــل إو حــــاملي الصــــ دارة الصــــندوق مــــع عالقتهــــا 
ومة في توفیر المستل حسب العقد المالئم لتنفیـذ إالح ـون زمات  ومـة ف اجـات الح حت

جهــــزة والمعــــدات وعقــــد المقاولــــة حــــة فــــي حالــــة المشــــترات مــــن األلمرامــــثال عقــــد ا
ــ عقــد اإل"االستصــناع" فــي حالــة تنفیــذ المشــروع ــن تطبی م جــارة فــي ات المتنوعــة. و

عـض المعـدات. مشـروعات الطـرق والمنشـآت و ة  ـتم عض مشروعات البني التحت  و
ة في السوق  وم وك الح   .)١(تداول الص

وك على ثالثـة و  ة عمل الص وك " :)٢(هـي أطـرافتقوم آل  أرـابحملـة الصـ
ــــة "المضــــارب"، المــــال" ة الســــودان للخــــدمات المال ــــة واالقتصــــاد ، و شــــر وزارة المال

ل" ة للتمو  .الوطني "الجهة الطال

ة علــى  وك والشــر عقــد المضــارة الشــرعي  أســاستقــوم العالقــة بــین حملــة الصــ
ة علــى  ــین الــوزارة والشــر ــل  أســاسو غ التمو ةعقــود صــ حــة (اإل اإلســالم جــارة والمرا

  . واالستصناع والسلم)

                                                 
ةنا) ١( ة السودان للخدمات المال ة "صرح"، ظر: شر وم وك االستثمار الح ة بدون ، ص مطو

م، أحمد، أحمد مجذوب دون ترق غ ، تارخ و ةتطبی الص في النظام المصرفي  اإلسالم
ة ة والمال اسات النقد ة واالقتصاد الوطني، وأثره على الس اللجنة االستشارة ، وزارة المال

وك ا إلصدار الص ورقة ، ، صابر محمد الحسن٢١صم، ٢٠٠٤سبتمبر ، الخرطوم، العل
وك ط الشرعي للص ة في الض عنوان "دور الجهات الرقاب ة األ عمل   خر واألدوات المال

وك" ط الص ز في إصدار وض ة ة، جد ،تجرة بنك السودان المر لالقتصاد  ٣١ندوة البر
بنك السودان  .١٢ص، م١٩/٨/٢٠١٠- ١٨هـ المواف ١٤٣١رمضان  ٩-٨، سالمياإل

ز  وك ، المر ة في إصدار وادارة الص ةالتجرة السودان  .١٨ص ،مرجع ساب، اإلسالم
 .نفس المرجع) ٢(
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ة لصرح انات المال   الب
ضا جهات  لقد نتج عن بیرة وساهمت فیها أ ة  الغ مال شهادات صرح م

 اوحققت عائد ،الجمهور إلى اضافة األعمالومؤسسات مختلفة خاصة منظمات 
  للمساهمین فیها.

ممثلة في الصنادی االستثمارة  األعماللقد جذبت هذه الشهادات منظمات 
بیر في هذه الصنادی  ل  ش ات والبنوك لالستثمار  انات  شیرإذ توالشر الب

ة   :هذه الشهاداتعمال من حجم حصة منظمات األحجم االستثمار و  إلى التال

  م٢٠١٠–٢٠٠٤ من شهادات صرح األعمالحصة منظمات 

مة  عدد الشهادات  السنة   الشهادات ق
  (مالیین الجنیهات)

حصة منظمات 
  األعمال

  ٪٣,٥  ١٢,٨٠٠,٠  ١,٢٨٠,٠٠٠  م٢٠٠٤
  ٪٨٣  ٥٦,٦٠  ٥,٦٦٠,٠٠٠  م٢٠٠٥
  ٪٧٤,٢  ١٣,٠  ١٢,٩٩٠,٨١٦  م٢٠٠٦
  ٪٨٠,٤  ١,٧٠٥,١  ١٧,٠٥٠,٧٩٥  م٢٠٠٧
  ٪٨٣,٩  ١,٨٧٢,٥  ١٨,٧٢٥,٨١٩  م٢٠٠٨
  ٪٧٧,٦  ٢,٠٢٢,٣٨  ٢٠,٢٢٣,٨١٥  م٢٠٠٩
  ٪٨٩,١  ١,٨٢٦,٣  ١٨,٢٦٤,٠١٧  م٢٠١٠

  .بنك السودان، المصدر الساب: المصدر

في الشهادات إذ  األعمالمن الجدول أعاله یتضح ارتفاع حصة منظمات 
  م.٢٠١٠عام ) ٪٨٩(بلغت حوالى 
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ة "صرح"  وم  العائد على شهادات االستثمار الح
  م٢٠١٠-٢٠٠٥صرح للفترة متوسط العائد على شهادات 

  متوسط العائد  السنة
  ٪١٨  م٢٠٠٥
  ٪١٨  م٢٠٠٦
  ٪١٦  م٢٠٠٧
  ٪١٨  م٢٠٠٨
  ٪١٦  م٢٠٠٩
  ٪١٦  م٢٠١٠

، المصدر الساب المصدر: ز   .بنك السودان المر

قین نستنتج ارتفاع االستثمار في هـذه  انات الواردة في الجدولین السا ومن الب
وهـو أمـر رمـا أثـر فـي  ،سـبب العائـد المرتفـعالشهادات من قبـل منظمـات األعمـال 

وك من قبل تلك المنظمات. إصدار   الص

ز  ج.   (شهاب) شهادة إجارة البنك المر
ــارة عــن  ــین البنــك مــن  أداةع غــرض تم ــة تصــدر  الســیولة وتــوفیر  إدارةمال

ك ــ ذلــك بتصــ تحق وك و أصــول  فــرص اســتثمارة تحقــ رحــا لحملــة هــذه الصــ
  البنك وعرضها للمستثمرن.

ـة  المسـتثمرون،  :ثـالث، هـي أطـرافلهـذه الشـهادة بـین تقوم العالقات التعاقد
یل المؤجر) ة (الو ائع و  الشر   .والمستأجر له لألصلالبنك وهو ال

ة على  ة  أساستكیف العالقة بین المستثمرن والشر ین الشـر الة و عقد الو
یـــل" والبنـــك علـــى  ـــه " أســـاس"الو اعهـــا  إجـــارةشـــراء األصـــل وتـــأجیره ل العـــین لمـــن 

ة للجهـاز المصـرفي والمؤسسـات ال ـة الشـرع ـا للرقا ـة"،المجازة من الهیئة العل  إذ مال
اآلتي: ة    تقوم الشر
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o  ة المســتثمرن غــرض شــراء  لالكتتــابتــدعو الشــر  أصــولفــي الصــندوق 
م محددة وتصدر ق ا  البنك وذلك  و ة لكل مستثمر ص مة إالشر   ستثماره.ق

o  وضـع تحـت  األموالتكون تتب بها الصـندوق و صـفتهااإدارة الم ة   لشـر
یل  .الو

o  اســتثمار ة  ال عـــن المســـتثمرن  أمـــوالتقــوم الشـــر ــ صـــفتها و الصــندوق 
 البنك وتأجیرها له. أصوللشراء 

o  ة هي ق عد استثماره موجودات قائمة وحق ـة  األصـولمثل الصك  المملو
 .للصندوق 
o  هم فـي السـوق یجوز و وك تـداول صـ عهـا فـي سـوق مـا  أو لحملة الص ب

 بین البنوك.
وك حصـــــرا علـــــى المصـــــارف، الصـــــنادی  ـــــون االكتتـــــاب فـــــي هـــــذه الصـــــ

عة للقطاع العام ة التا   .)١(والمؤسسات المال

ة (شموخ)صندوق االستثمار ا د. العمالت األجنب   لجماعي 
ارة عن صندوق  منح المستثمرن الفرصة فـي جما استثمارع  االسـتثمارعي 
ل سلعة  ةفي صندوق تمو ـین  استراتیج غـرض تم ـل اإلسـالمي و غ التمو وفقـا لصـ

هـدف تحقیـ عائـد  الد من النقـد األجنبـي و ز من إدارة موارد ال بنك السودان المر
ة للمستثمرن العملة األجنب متوسط أراح یتراوح بین مجز  ا) ٪٧-٥(،     .)٢(سنو
                                                 

ة في هذا الصندوق، لذا فألن منظمات ) ١( ع اإلإاألعمال غیر مشار حصاءات المتعلقة ن جم
، إذ ة منظمات  أن بهذا الصندوق قد تم ایرادها في الملح الهدف هو تحدید حجم مشار
ة وطالما وم منظمات األعمال غیر مساهمة في هذا  أن األعمال في الشهادات الح

انات واالحصاءا أن الصندوق رأینا .نورد الب  ت المتعلقة بهذا الصندوق في الملح
ة، شهادات صندو  )٢( ة السودان للخدمات المال العمالت األشر ة ق االستثمار الجماعي  جنب

 .١١-٥ص، )١اإلصدار رقم (، (شموخ)
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ةو  المسـتثمرون  أطـراف ثالثـة هـي:بـین لهذا الصـندوق  تقوم العالقات التعاقد
ة (المضــارب)، (حملــة الشــهادات االســتثمارة) الجهــاز المصــرفي ، و الشــر الوحــدات 

ل   .وهي الجهة المستفیدة من التمو
ة علـــى أســـاس عقـــد  وتقـــوم العالقـــة بـــین حملـــة الشـــهادات االســـتثمارة والشـــر
الجهــاز المصــرفي علــى أســاس  ة والوحــدات  المضــارة الشــرعي والعالقــة بــین الشــر

ام الشرعة  ل استیراد سلع وفقا ألح غرض تمو ةالمضارة المقیدة    .اإلسالم
ـع تم االستثمار فـي الصـندوق علـى أسـاس المضـارة المقیـدو  خضـع لجم ة و

الجهــاز المصــرفي ــون التعامــل مــع الوحــدات  حیــث  ة  طها الشــرع  وتنشــئ، ضــوا
صــفتها المضــارب (المــدیر) وضــع تحــت إدارتهــا  ة الصــندوق و ــع  ،الشــر ــتم توز و

ة  ـــــاح بـــــین المضـــــارب ورب المـــــال بنســـــ ) ٪٥(و لـــــرب المـــــال) ٪٩٥(صـــــافي األر
 .)١(للمضارب

  الخرطوم للبترول (شامة)ول مصفاة جارة أصشهادات إ هـ.
ــارة عـن صــندوق جــارة أصـول مصــفاة صـندوق إ  اســتثمار الخرطــوم للبتـرول ع

ــ عقــد الو شــئأن جــلمتوســط األ الــة غــرض حشــد المــوارد مــن المســتثمرن عــن طر
فها لشراء أ ة لتوظ ـة إصول االشرع ة لتحقیـ لمصفاة وتأجیرها لوزارة المال جـارة تشـغیل
هعوائد مجزة للمستثمر   .ن ف

رةو  اس توظیـف مـوارد الصـندوق فـي سـأ علـى االسـتثمارة للصـندوق  تقوم الف
ة شراء أصول مصفاة الخرطوم للبترول ثم إ  ـة إجـارة تشـغیل عـادة تأجیرهـا لـوزارة المال

عد واقعة ع سنوات  ـة مـدة اإل لمدة س عها للصـندوق وفـي نها جـارة تعـرض أصـول ب
ـع فـي  ورة أعـاله للب ـة حـالمصفاة المـذ ـون لـوزارة المال السـعر الجـار و  السـوق 
  .)٢(خرنالدخول في منافسة الشراء مع اآل

                                                 
 .١١-٥ :ص ص، المرجع الساب) ١(
 .٦نفس المرجع، ص) ٢(



 عبدهللا علي عجبنا فضل                                     ١٥٨

 

  في األعمالحصة منظمات 
  م٢٠١٠ة الخرطوم (شامة) خالل عام جارة مصفاشهادات إ

ان مة   عدد الشهادات  الب   الق
  (مالیین الجنیهات)

مة  ة من الق النس
ة (   )٪الكل

ز    ٤٠,١  ٥٧٠,٠  ١,١٤٠,٠٠٠  بنك السودان المر
  ٥٠,٣  ٧١٥,٨  ١,٤٣١,٥٢٥  المصارف

ات والصنادی   ٨,٥  ١٢٠,٨  ٢٤١,٥٨١  الشر
  ١,١  ١٥,٦  ٣١,٢٣٩  الجمهور
  ١٠٠  ١,٤٢٢,٢  ٢,٨٤٤,٣٤٥  المجموع
، التقرر الخمسون،  المصدر: ز   .٦٣م، ص٢٠١٠بنك السودان المر

ة مساهمة منظمات أعاله یتضح من الجدول  (المصـارف  األعمالارتفاع نس
) إ ات والصــنادی  لبنــك الســودان) ٪٤٠( ــــمقارنــة ب) ٪٥٨,٨(ذ بلغــت نســبتها والشــر

  للجمهور.) ٪١,١(و

وك االستثمار  إصدار ةص   السودانفي  األعمالمنظمات من قبل  اإلسالم
ـــع لقـــد أصـــدرت ا وصـــنادی فـــي الســـ األعمـــالمنظمـــات  مـــن أر و ودان صـــ

ـل  استثمارة وهي: ة جلو ة الـرواد وشـر نـك الخرطـوم وشـر بنك االستثمار المالي و
ات صـدار ضـآلة اإل إلـى هـذه المنشـآت اضـافة عـدد ، وأن قلـةبیت االستثمار العـالمي

عض المحددات والعوامل المؤثرة في  إلى شیرت وك الخاصة. إصداروجود    الص
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وك أوال:    صنادی بنك االستثمار الماليص
ة مسـاهمة عامـة،  االستثمار المـاليعتبر بنك  م ١٩٩٧فـي عـام  شـاؤهأن تـمشـر

أحـــد المنتجـــات  هـــيصـــنادی االســـتثمار تعتبـــر و  فـــي الســـودان،أول بنـــك اســـتثمار ـــ
ــة ة لبنــك االســتثمار  المال ســ قــوم البنــك بإنشــاء المــاليالرئ واع مختلفــة مــن أنــ حیــث 
ـل التياالستثمارة  الصنادی ـةواع النشـاطات أنـ تشمل  ة (زراع ة ،االقتصـاد  ،صـناع
ة ،عقارة ةأو  ،خدم   .مزج منها) وهى صنادی مغلقة أو راق مال

وقـــد أصـــدر بنـــك االســـتثمار المـــالي عـــددا مـــن الصـــنادی االســـتثمارة منهـــا: 
ة األول ، م٦/٢٠٠١وحتـى  ٦/١٩٩٩عامـان مـن  عمـرهو ،صندوق األسـهم السـودان

ـة  رةسـهم مختـاهـو االسـتثمار فـي أ هالغرض منو   –ات المختلفـة عبـر المؤشـر  –عنا
ـه وتقلیـفي سوق الخرطوم لأل ط التعامـل ف غرض تنشـ ة   إلـى المخـاطر لوراق المال

نأ وك ،دنى حد مم م العائد لحملة الص صـندوق االسـتثمارات المتنوعـة و  ،)١(وتعظ
قـوم علـى  األول والثاني غة المضـارة المقیـدة، حیـث رب المـال هـم حملـة الذ  صـ

وك وهــم جمهــور المســتثمرن  االســتثمارفــي الصــندوق، والمضــارب هــو بنــك  الصــ
ــــاح لــــأل ،المــــالي ونــــة وتــــأتي عوائــــد الصــــندوق مــــن توزعــــات األر ــــة الم وراق المال

ــــع  ــــة فــــي حالــــة الب ة لــــألوراق المال م الســــوق للصــــندوق، والنمــــو الرأســــمالي فــــي القــــ
ونات ـات ال العرضي لجزء من م ـل المنفـذةالصندوق، وعائد عمل  صـندوق ، و )٢(تمو

  .ولاأل االستثمار الوطن  صندوق مجموعةو  المستثمر الثاني

                                                 
ز ) ١( ة ، بنك السودان المر توثی تجرة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المال

ة ة المساعدة للجهاز المصرفياإلسالم  .١٠٠ص، مرجع ساب، : مخطط المؤسسات المال
  :موقع بنك االستثمار المالي على االنترنت )٢(

    http://www.finevestbank.com/box_invest_work.php  ة نك االستثمار المالي وشر و
ة محرم  ٢٣بتارخ ، نشرة صندوق االستثمارات المتنوعة الثاني، الرواد للخدمات المال

  م.٢٠٠٨ینایر  ٣١هـ/المواف ١٤٢٩
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ـــ هـــا أن طرحهـــا بنـــك االســـتثمار المـــالينالحـــظ مـــن الصـــنادی التـــي  تـــتم وف
غة المضـارة المقیـدة وان االرـاح فیهـ ـارة عـن ا مرتفعـةص . وهـذه الصـنادی هـي ع

وك تصــدر مــن منظمــات  ــارة عــن  أن حیــث األعمــالصــ بنــك االســتثمار المــالي ع
ة مســاهمة وك لعــام  شــر وك، إصــدارم ب١٩٩٥ســمح لــه قــانون الصــ  ولعلهــا الصــ

ــة إلأو  وك مــن قبــ صــدارل تجر وتتمثــل اســتخدامات هــذه  ،األعمــالل منظمــات صــ
لالصنادی في االستثمار في اال ة والتمو   .وراق المال

ا:  وكثان ة الرواد للخدمات صنا ص ةدی شر  المال
ة ا ــة إتعتبــر شــر ــةلــرواد للخــدمات المال ات الوســاطة المال العاملــة  حــد شــر

ــة، وقــد دخلــت مجــال ســوق الخرطــوم لــألفــي  وك الصــنادی  إصــداروراق المال صــ
المـالي،  االسـتثماراالشتراك مع بنك  أو  منفردةطرحت عدة صنادیف ،االستثمارة

ـــرواد األول  وهـــذه الصـــنادی هـــي: ـــارة عـــن صـــندوق اســـتثمار وهـــو صـــندوق ال ع
ة أ: إلى یهدفمتوسط األجل ومغل  موال المساهمین في الصندوق عـن طرـ تنم

ــــادة) و  ،صــــدارندوق المعلنــــة فــــي نشــــرة اإلاســــتثمارها فــــي مجــــاالت الصــــ ع (ز توســــ
ــة مــن خــالل إضــافة وراق عــرض األ ســوق الخرطــوم لــألوراق المال ــة المســجلة  المال

ــة جدیــدة (إ وك الصــندوق فــي السـوق)ورقـة مال صــندوق االســتثمارات ، و )١(دراج صـ
 الصـــندوق  هــدفو  الشــتراك مــع بنــك االســتثمار المــالي،ا المتنوعــة الثــاني والثالــث

ة أمـوال المسـاهمین عـن طرـ اسـتثمارها فـي مجاالتـه المختلفـة المعلنـة وزـادة  لتنم
ة  .عرض األوراق المال

   

                                                 
ة) ١( ة الرواد للخدمات المال  .٢ص، م١٩/١١/٢٠٠٩، نشرة إصدار صندوق الرواد األول، شر
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وك بنك الخرطومثالثا:    ص
غ االســتثمار أصــدر بنــك  وك االســتثمارة وفــ صــ الخرطــوم عــددا مــن الصــ

 صـندوق إجـارة ، وأول هـذه اإلصـدارات هـوواستصناعمن مضارة وٕاجارة  ،المختلفة
ة  رتــه االســتثمارة األساســ فــي توظیــف بنــك الخرطــوم االســتثمار الــذ تتمحــور ف
ســـي ومبنـــى فـــرع البرلمـــان لبنـــك الخرطـــوم ـــم اعـــادة مـــوارده فـــي شـــراء المبنـــى الرئ  ث

ــــاني تأجیرهــــا للبنــــك إ ــــع الم عــــد واقعــــة ب ة لمــــدة خمــــس ســــنوات تبــــدأ  جــــارة تشــــغیل
ـع فـي السـوق  ورة أعـاله للب ـاني المـذ ـة مـدة االجـارة تعـرض الم للصندوق. وفي نها
ون لبنك الخرطوم ح الـدخول فـي منافسـة الشـراء مـع االخـرن.  السعر الجار و

ـلیهـدف والـذ  )١(لفـرات االسـتثمار صندوق االثاني فهو  صدارأما اإل شـاء أن لتمو
اه صالحة للشـرب ذات جـودة ألهـالي  اه وتوفیر م ات و/أو وحدات لمعالجة الم ش

غة االستصــناع  الصــالحة –مدینــة امــدرمان  ــ صــ هــدف اســتثمار اســتراتیجي وف
ة لمدة  صـانع سنوات عن طرـ إبـرام عقـد ا ٣الشرع ستصـناع بـین بنـك الخرطـوم 

ـــاه  مستصـــنع –للعمـــل المطلـــوب ووزارة البیئـــة ومرافـــ الم ـــة الخرطـــوم  ـــتم  ،وال و
حـ  ه بین الطـرفین. و ة التسدید وفقا لجدول االقسا الذ یتم االتفاق عل تحدید آل

صانع مواز لتنفیذ المشروع. صانع االستعانة      لبنك الخرطوم 
عا:  وك صنادیرا ل  ص   السودان –بیت االستثمار العالميجلو

ــل بیــت ا ة جلو ة تعتبــر شــر ة مســاهمة عامــة ســودان الســتثمار العــالمي شــر
ـــة  وك الصـــنادی تعمـــل فـــي ســـوق الخرطـــوم لـــألوراق المال طرحـــت عـــددا مـــن صـــ

ـــل األمـــان:)٢(االســـتثمارة، منهـــا ، صـــندوق بیـــت االســـتثمار االنمـــائيو  صـــندوق جلو
ــة االســتثمار الســهم صــندوق و  ــع هــذه الصــنادی مبن غة المضــارة ، وجم علــى صــ

ة المقیدة  االسـتثمارغـرض  شـئتأن ،ةجـل ومغلقـاأل ةمتوسـط وهـي صـنادی ،الشرع
                                                 

 .٢بنك الخرطوم، نشرة صندوق الفرات االستثمار اإلصدار األول، بدون تارخ، ص) ١(
ل بیت االستثمار العالمي )٢( ة جلو  .٤ص، ماننشرة إصدار صندوق األ، السودان، شر
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ـــة المدرجـــةو فـــي األ ســـوق الخرطـــوم لـــأل أو راق المال ـــةالمتوقـــع إدراجهـــا   ،وراق المال
ــة لتقلیــلعلــى أ ــ أعلــى درجــة مــن األ ســس علم ــاالمخــاطر وتحقی مــة ر م ق ح لتعظــ

    .لصنادیا وكص

ة التي تؤثر في  س وك من قبل منظمات  إصدارالعوامل الرئ   في السودان األعمالالص
احث والعوامـل  محـدداتالفي االطار النظر جملة مـن  حیث قد استعرض ال

ل عـــام إصـــدار التـــي تـــؤثر فـــي شـــ وك  احـــث وفـــي االطـــار العملـــي  ،الصـــ فـــإن ال
قــي توصــل ة تــؤثر علــى  إلــى التطب ســ وك مــن قبــل  إصــدارأرعــة محــددات رئ الصــ

عــد  األعمــالمنظمــات  انــات الــواردة فــي تقــارر بنــك فــي الســودان، وذلــك  تحلیــل الب
ان ،الســــودان ة التــــي قــــام واالســــتب الت الشخصــــ مــــع الخبــــراء فــــي  بإجرائهــــا والمقــــا

ة وا اد وك الس وك في السودان الذین عملوا في مجال الص    لخاصة.صناعة الص
  :اشتمل مجتمع الدراسة على

وك.األ .١  فراد حملة الص
ة. .٢  منظمات األعمال السودان
وك. .٣   خبراء الص

انـات  اعتمد غرض الحصول على الب احث عینة من مجتمع الدراسة وذلك  ال
ان علـى  حـث، وتـم توزـع اسـتب ارها مـن مجتمـع ال ة لغرض الدراسة وتم اخت المطلو

ة ل  العینــة وتحلیلهــا، حیــث تــم اســتخدام عــدد مــن المعــاییر االحصــائ شــ ة  الوصــف
ــة مج ی تمــع الدراســة عــام للحصــول علــى قــرارات عامــة عــن خصــائص ومالمــح تر

ة: وتوزعــه وقــد تضــمنت االســالیب ــات  التكــرار التوزــع  والمعــاییر االحصــائ إلجا
. ا ط ومرع  حوثة، والوسط والوس   الوحدات الم

وك المصـدرة مـن قبـل العوامـل  أو وهذه المحددات التـي أثـرت فـي حالـة الصـ
ما یلي ن إجمالها ف م   :منظمات األعمال في السودان 
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وكأوال: الوعي    الص
وك أمــران، األمــر األ المقصــود الصــ وك  یتمثــل فــي ولــالوعي  الصــ الــوعي 

وك األعمــالمــن قبــل منظمــات  ، واألمــر الثــاني هــو (جانــب العــرض) المصــدرة للصــ
وك من قبل المستثمرن األالو  الص وكعي  فـالوعي  .(جانب الطلـب) فراد حملة الص

وك أ ــاف و  ،مــر مهــمالصــ ــة فشــهامة فــي الســودان هنــاك وعــي  وم وك الح الصــ
ـــد المســـتثمرن ـــوفر فیهـــا وعـــي جیـــد ل ـــذات یت وك  األفـــراد ولكـــنو  ال الصـــ معـــرفتهم 

مــا عتبــر امــرا مهمــا  األعمــالتــوفر الــوعي مــن قبــل منظمــات  أن الخاصــة ضــئیلة، 
وك إصـــــدارحتـــــى یتســـــنى لهـــــا  انـــــاتو  .صـــــ مـــــن عینـــــة ) ٪٧٢( إلـــــى أن تشـــــیر الب

وك ال  االمســتثمرن حملــة الصــ وك المصــدرةتتــوفر لهــم المعرفــة  ) ٪٥٣(وأن  ،لصــ
وك أن من عینة الخبراء یرون  الص س لهم وعي  وك ل  .المستثمرن حملة الص

ا: الضمانات   ثان
م حمد الضمانات مهمة لضمان توزع االراح في  أن یر عبدالرح

ة  إلى مواعیدها والقدرة على التسییل عند الحاجة النقود، وهي بهذا المعنى مطلو
وك إصدارلنجاح  ر د. طه الطیب)١(الص الضمانات تعتبر عامال مهما  أن . و
وك من قبل منظمات  صدارجدا إل ع جهة األعمالالص  إصدار، وال تستط

وك من غیر ضمانات انات ومن  .)٢(ص حث ب من عینة ) ٪٨٦( أن نجدال
قبلون علیها.  أن المستثمرن یرون  وك یجعلهم  من ) ٪٦٧(توفیر الضمانات للص

وك من قبل عدم توفر الضمانات یؤثر في إ أن خبراء تر عینة ال صدار الص
  .األعمالمنظمات 

                                                 
)١(  ، ة األسب ة ووزر المال ة الرواد للخدمات المال ، مدیر عام شر م محمد حمد عبدالرح

 .م٧/٠٤/٢٠١١تارخ مقابلة ب
 م.٢/٥/٢٠١١طه الطیب أحمد، مدیر عام بنك االستثمار المالي، مقابلة بتارخ  )٢(
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ة والعائد المرتفع   ثالثا: الرح
م حمد ا أن یر عبدالرح ة تعتبر شیئا أساس وك صدارإل الرح  .)١(الص

انات المتوفرة من تقارر بنك السودان حول  تشیرو  وكأالب ة راح الص وم  الح
ة  إلى وم انات ارتفاع العائد من الشهادات الح ارتفاع حصة  إلى ضاأوتشیر الب

عتبر عامال مؤثرا  األعمالمنظمات  جذب  إلى دأمن تلك الشهادات مما 
   لالستثمار في تلك الشهادات. األعمالمنظمات 

العائد في الخلیج حیث بلغ اعلى وهذا ال عتبر عائدا مرتفعا مقارنة  عائد 
ضا ) ٪١١(عائد  عتبر عائدا مرتفعا اذا قارناه ا ة، و ان السعود ة دار االر في شر

ز وهو في حدود  حة المعلن من البنك المر  م٢٠٠٩لعام ) ٪٩(بهامش المرا
المقارنة ه أن ما، )٢(م٢٠١١في عام ) ٪١٢(و معدل العائد على عائد مرتفع 

صل  ة في بنك ف العملة المحل  اإلسالميحقوق اصحاب الودائع االستثمارة 
ة نجد .)٣(م٢٠٠٩عام ) ٪١٠(السوداني التي بلغت  انات المیدان  أن ومن الب

ة على من أ) ٪٧٢( وم وك الح فضلون شراء الص فراد عینة المستثمرن 
سبب وك الخاصة   من عینة منظمات األعمال یرون ) ٪٦٠(المرتفع.  العائد الص

و  أن وك الح وك منظمات األالعائد المرتفع للص ة أثر في إصدار ص عمال. م
ة هو أحد العائ أن من عینة الخبراء یرون ) ٪٦٧( وم د المرتفع للشهادات الح

وك من قبل منظمات األ اب وراء عدم إصدار ص  عمال.األس

                                                 
، مرجع ساب) ١( م محمد حمد  .عبدالرح
ز لعام  )٢( اسات بنك السودان المر ، س ز اسات بنك  ٥م، ص٢٠٠٩بنك السودان المر وس

ز للعام   .٧م، ص ٢٠١١السودان المر
صل اإل :ظرأن )٣(  . www.Fibsudan.com/arسالمي على االنترنت موقع بنك ف
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عا: القانون  عاترا   والتشر
قا لقد ورد ة الالزمة اإل أن سا طار القانوني والنظامي یوفر الحما
أن تت أن الجمهور یرغب في أن لالستثمارات إذ وفر لد تتوفر له الثقة 

ة والحفا على السجالت وتوفیر المؤسسات التي تحصل على أ موالهم المقدرة الفن
ل ذلك یتطلب توفیر ة الالزمة ألصولهم،  ع المساهمین.  الحما اطار قانوني لجم

ة إل النس وك من قبل منظمات  صدارو عتبر  األعمالالص الخاصة فإن القانون 
م حمد إصدارمحددا من محددات  ضا. یر عبدالرح وك أ قانون  أن الص

وك لعام  ات  األعمالمن منظمات  ام استوعب جزء١٩٩٥الص فقط وهي شر
عض المساهمة العامة ولذلك  حتاجه  عض إ إلى القصور ومن ثم  جراء 

ع منظمات  الت ألجل تشج وك خاصة بها صدارإل األعمالالتعد وتشیر  .)١(ص
انات وك  إلى أن من افراد عینة المستثمرن أشاروا) ٪٩٦( إلى أن الب قانون الص

ره لمنظمات  ها في صراحة یجعلهم  األعمالفي عدم ذ و حجمون عن شراء ص
أن عدم النص صراحة في أمن عینة الخبراء ) ٪٩٣(صدار. حالة اإل جابوا 

ا في اإل  . صدارالقانون على ح المنظمات یؤثر سل

  
    

                                                 
م محمد حمد )١(  نفس المصدر. ،عبدالرح
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  الخاتمة
ات   النتائج والتوص

  أوال: النتائج
ة تم التوصل ة: إلى عد الدراسة النظرة والدراسة المیدان   النتائج التال

وك من قبل أ إصدارتعتبر تجرة    .أ  في  األعمالرع من منظمات الص
وك الخاصة تجرة ناجحة ومفیدة.  إصدارالسودان في   الص

ل  إصدارالمحددات والعوامل المؤثرة في  یوجد عدد من  .ب  ش وك  الص
انات المتحصلة من ال ،عام وك تم تحدید ومن واقع الب خبراء في صناعة الص
وك الخاصة في ا ةرعأ ة تؤثر في صناعة الص س ن، وهي: لسودامحددات رئ

وك من قبل األ الص فراد والمستثمرن، الضمانات، العائد المرتفع على الوعي 
وك في السودان وهو قانون  ة، القانون المنظم لصناعة الص وم وك الح الص

وك لعام   م.١٩٩٥الص
ة ال یوجد تصنیف  .ج  اد وك الس  في السودان الخاصة أو ائتماني للص

 قرارهم.ساعد المستثمرن في اتخاذ ل
وك التي تصدر عن منظمات عدم معرفة وإ   .د  الص لمام المستثمرن 
قبلون علیها وهو أمما  األعمال ا في یجعلهم ال  وك من  إصدارمر یؤثر سل الص

مااألعمالقبل منظمات  ة منظمات  أن ،  س لها المعرفة واإل األعمالغالب لمام ل
ة  ف وك و ا في إصدار الص اتها مما أثر سل وك من  إصدارها وصورها وآل الص

 قبل تلك المنظمات.

ة  .ه  أن توفیر الضمانات  والخبراء في الصناعة نالمستثمر  یر غالب
وك وك  إصدارومؤثرا في مرا مهما عتبر أ األعمالمن قبل منظمات  للص الص
ة للمستثمرن األفراد  أن وحیث .الخاصة النس عتبر مهما  توفر الضمان 
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التالي فهو مهم لمنظمات  وك  شتروا الص وك  األعمالوالمؤسسین ل لتصدر ص
ا في  س عتبر عامال ومحددا رئ وك الخاصة. إصدارومن ثم فهو   الص

ا إ  .و  عتبر عائدا مرض ة  وم وك الح ن العائد المتحق من الص
سي لدخول المستثمرن في االستثمار في  نهأللمستثمرن فیها، و  السبب الرئ

ة، و  وم وك الح فضلون ن هذا العائد المرتفع هو الذ یأالص جعل المستثمرن 
و  وكشراء الص ة على الص وم مما  األعمالالتي قد تصدر من منظمات  ك الح
ا في  وك من قبل منظمات  إصدارأثر سل  .األعمالص

ة المستثمرن حملة   .ز  وك لعام غالب طلعوا على قانون الص وك لم  الص
ه یرون أم، و ١٩٩٥ ة من الذین اطلعوا عل ة الغال ن الشرو أه مرضي و أن ن النس

ه غیر مقیدة إل وك الخاصة صدارالواردة ف إلى  واشاروا رغم رضائهم عنه ،الص
ارات تشیر صراحةأن حتاج ألن یتضمن ع ارها  األعمالمنظمات  إلى ه  اعت

وك حتى ال یتخوف العمالء من شراء  إصداررح لها بجهات مص وك الص الص
 .الصادرة عن تلك المنظمات

ا ات: ثان   التوص
حث ما یلي:فإ بناء على نتائج هذا ال احث یوصي    ن ال

ة لمنظمات ائج اإلبناء على النت   .أ  وكاأل األعمالیجاب ، رع المصدرة للص
التوسع في تجرة  وك من قبل إصدارتوصى الدراسة   .األعمالمنظمات  الص

أن تعمل الجهات المصدرة  .ب  ة على  توصي الدراسة  اد وك الس للص
قها إائتماني عالمي للص توفیر تصنیف سهل تسو ة حتى  ا وك السودان م قل

ا. ما توصي الدراسة بتوفیر تصنیف ائتماني من جهات تصنیف ائتماني  وعالم
وك المصدرة عن منظمات ة للص  . األعمال عالم
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اكل وآتوص   .ج  االستفادة من ه وك في مالیزا ي الدراسة  ات الص ل
ما في مجال ا ر تجرة صدار إلوالخلیج الس وك ات الخاصة في تطو منظمات ص

انت إصدار معظم  أن اذ ،في السودان األعمال وك  ات تلك البلدان من الص
ة  الغ ضخمة وفي مجاالت مهمة وحیو م ا خاصة و و  .لالقتصادص

ط الوسائل   .د  استخدام وتنش ة والوسائط توصي الدراسة  ة الصحف االعالم
وك إلى ولللوص المختلفة ج عند المستثمرن/حملة الص وك  الترو غرض للص

ة المستثمرن األ وك منظمات توع وك خاصة ص ا االستثمار في الص مزا فراد 
ال علیها. األعمال ة  حتى یتسنى لهم االق ضرورة توع ما توصي الدراسة 

ة  األعمالمنظمات  وك إصدارأهم ة و  الص اكلها  إصدارف وك وه الص
ل. اتها وفوائدها وأهمیتها في التمو  وآل

 األعمالمن قبل منظمات  بتوفیر الضمانات للمستثمرنالدراسة وصي ت  .ه 
ما الضمانات التي تتف مع الشرعة  ومخالفة مثل ضمان التعد والتقصیر الس

وكالشرو في حالة المضارة اطي لمخاطر االستثمار في الص ن احت  ، وتكو
  وغیرها.

ة منح عائد معقول   .و  ان نظمات للمستثمرن من قبل مومجز دراسة ام
قبلون على  األعمال ة مما یجعل المستثمرن  وم ینافس العائد على الشهادات الح

وك منظمات  ن للمستثمرن جانب توفیر الض إلى ،ألعمالاص م مان الالزم حتى 
وك الصادرة عن منظمات  ال على الص   .األعمالاالق

ة السودان  األعمالتستفید منظمات  أن توصي الدراسة   .ز  من تجرة شر
ة  ف اتها وخبراتها في  ان ة واالستفادة من ام وك  إصدارللخدمات المال الص

 الخاصة والتنسی معها في هذا الشأن.
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ة منظمات توصي الدراسة    .ح  وك لعام  األعمالبتوع م ١٩٩٥قانون الص
ام  ق ة  منحها القانون، والتوص ا والفوائد التي  ة للتعرف على المزا الجهات القانون

ة  وك لعام  ن قانو مراجعة والرقاب افة بنود تشجع وتعدیله واض م١٩٩٥الص
وك منظمات المستثمرن على اإل ال على ص خاصة وان القانون قد  ،األعمالق

ه أ االقتصاد قد شهد في هذه الفترة العدید  أن عاما وال شك ١٥كثر من مضى عل
الت المشجعة في  أن من التطورات التي یجب ار عند اجراء التعد تؤخذ في االعت

وك الخاصة. إصدار  الص
وك لعام  أن حیث   .  ات المساهمة العامة ١٩٩٥قانون الص م سمح لشر

وك توصي الدراسة إصدارب ات المساهمة  الص الستفادة على اأن تعمل الشر
ل  وك لعام  أفضلش وك. ال إصدارم في ١٩٩٥من قانون الص  ص
منظمات    .  أن تعمل الدولة وفي اطار رعایتها واهتمامها  توصي الدراسة 
ع والقطاع ا األعمال وك من قبل منظمات  إصدارلخاص على تشج  األعمالالص

ع  ة حتى تستط اد وك الس ض العوائد على الص الخاصة سواء عن طر تخف
وك الخاصة المصدرة  منح منظمات األعمال من خالل أو ،تنافس أن الص

الت محددة وك تسه ة الالزمة إلو  للص وك. صدارتوفیر البیئة القانون  الص

ة  الدراسةما توصي    .ك  ة تغطي الموضوعات التال بإجراء دراسات مستقبل
 من أجل سد الفراغ المعرفي، وهي:

ات ذات  .١ ن الشر  إصدارفي ظل في السودان الغرض الخاص  تكو
وك   .األعمالمنظمات  من قبلالص
وك الت  .٢   .األعمالالصادرة من قبل منظمات صنیف االئتماني للص
وك مخاط  .٣  .في السودان الخاصةر االستثمار في الص
ط   .٤   .وك الخاصة في السودانات الصإصدار وسائل تنش



 عبدهللا علي عجبنا فضل                                     ١٧٠

 

 

Factors Affecting the Issuance of Sukuk 
by Business Organizations in Sudan 

 Dr. Abdullah Ali Ajabna 

Al-Barakah Banking Group 

Wednesday 20 November, 2013 (17 Moharram 1435H) 
 

 

Abstract. This research studies the determinants of Islamic 
Investment Sukuk issuance  in general and the determinants 
which influence the issuance of Sukuk by business 
Organizations in Sudan in particular. Despite the ample benefits 
of Sukuk to business organizations which include provision of 
finance, provision of investment channels to investors, benefits 
to securities markets, and the national economy, and though the 
issuance of corporate Sukuk proved feasible, only four business 
organizations have issued Sukuk in Sudan. This indicates that 
there are some determinants or factors which influenced the 
issuance of Sukuk. 

The research problem revolves around the fact that despite the 
feasibility of issuance of Sukuk to all investment parties, and 
despite some business organizations in many countries have 
issued Sukuk to finance their activities, and the number of 
Sukuk issues have surpassed sovereign issues in terms of 
quantitiy and value, few business organizations in Sudan have 
issued Sukuk to finance their operations.  
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قات وقف النقود   تطب
ة االت شرع   أسئلة وٕاش

    
اشي الصادق فداد   د. الع

ة والتعاون االقتصاد قسم االقتصاد اإلسالمي والتنم   احث 
حوث والتدرب المعهد ةا - اإلسالمي لل   لبنك اإلسالمي للتنم

ة – جـدة ة السعود   المملكة العر
  

رة  المستخلص. قات التي ظهرت في عهود م وقف النقود من التطب
تب الحدیث النبو الشرف، والسیر والمسانید  ة، و للحضارة اإلسالم

قات وأرشدتنا إلى العدید من األمثلة لذلك.  لحو  الكثیر من تلك التطب
رة جدا فلم نجد توسعا في مصنفات الفقهاء  قات الم ورغم هذه التطب
ا  ما هو الشأن في قضا لوقف النقود وتناول صوره والتفرع عنها 

ناء على ذلك لم  . و ل مفصل أالوقف األخر ش جد الفقهاء یتناولون 
االت التي قد تنجم عن وقف النقود معالجة اال فتراضات واالش

حسب شر الواقف. وقد عرضت  واستثمار أصله وصرف رعه 
ما  االت  م وقف النقود و أالورقة العدید من هذه االش ن أوضحت ح
سین  اینوا بین اتجاهین رئ حدهما یر عدم الجواز واآلخر أالفقهاء قد ت
اتب الورقة جواز اب عدة وهو  بجوازه، وقد رجح  وقف النقود ألس

ي  عضد قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، والمجلس األورو بهذا 
ة  ة وعلم حوث ومجالس شرع ما تناولت الورقة ألإلفتاء وال  . خر

ما  ة والمعاصرة.  قاته التارخ الغرض من وقف النقود وعرضت تطب
ة في و  استعراض تجرة الدولة العثمان   قف النقود.تمیزت الورقة 
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  تمهید
ه  والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصح

  أجمعین.

ة،  رة للحضارة اإلسالم قات التي ظهرت في عهود م وقف النقود من التطب
قات  تب الحدیث النبو الشرف، والسیر والمسانید حوت الكثیر من تلك التطب و
وأرشدتنا إلى العدید من األمثلة لذلك. فقد نقل اإلمام البخار رحمه هللا رأ اإلمام 

بها وصرف رعها في سبیل هللا.  جارلإلتالزهر وفتواه في ح من وقف نقود 
ِ َوَدَفَعَها ِإَلى ُغَالٍم َلُه  َمْن َجَعَل َأْلَف ِدیَناٍر ِفي َسِبیِل هللااَّ : ِف حیث قال: (َوَقاَل الزُّْهِرُّ

َل ِمْن َتاِجٍر َیْتِجُر ِبَها، َوَجَعَل ِرَْحُه َصَدَقًة ِلْلَمَساِكیِن َواَألْقَرِیَن، َهْل ِللرَُّجِل َأْن َْأكُ 
ْن َجَعَل ِرَْحَها َصَدَقًة ِفي الَمَساِكیِن، َقاَل:  ُ َلَْس َلُه «ِرِْح َذِلَك اَألْلِف َشْیًئا َوإِْن َلْم َ

ه  .)١(»َأْن َْأُكَل ِمْنَها تا اب في  عادته قد ترجم لهذا ال ونجد اإلمام البخار 
ه في وقف النقود حیث قال: شف عن رأ ما  ح  َوابِّ والكَراِع  الصح اُب َوْقِف الدَّ )

اِمِت  الجواز.)٢()والُعُروِض والصَّ القول    . وهو ظاهر في اتجاهه 

رة جدا فلم نجد تسوعا في مصنفات الفقهاء لوقف  قات الم ورغم هذه التطب
ناء  . و ا الوقف األخر ما هو الشأن في قضا النقود وتناول صوره والتفرع عنها 

ذلك على ذلك النجد ا ل مفصل معالجة االفتراضات و ش لفقهاء یناولون 
حسب  االت التي قد تنجم عن وقف النقود واستثمار أصله وصرف رعه  االش

                                                            

، محمد بن إسماعیل، ) ١( ح البخار البخار : محمد زهیر الناصر، صح  ،٤ج، ١، تحقی
. ولعل هذا النص أول نص وصل إلینا في وقف ١٢هـ، ص١٤٢٢ار طوق النجاة، د

ا، صوقف النقود ،النقود. انظر: الثمالي، عبدهللا حث مطبوع آل  ،١٥. 
، َوُأِرد ِِه النَّْقد من الَمال). بدرالدین العیني، أبو محمد ) ٢( قال العیني: (الصامت ضد النَّاِط

ح البخار محمود بن أحمد،  اء التراث  ،١٤ج، عمدة القار شرح صح بیروت: دار إح
  .٦٩، العري



قات وقف النقود ة تطب االت شرع  ١٧٣                       أسئلة وٕاش

ون لمال  شر الواقف. ن أن  م االت على سبیل المثال: هل  ومن تلك اإلش
الوقف وخاصة الوقف النقد خصائص معینة غیر متوافرة في األصناف األخر 

م؟  موال؟من األ وهل الفروق الموجودة بینها تعتبر فروقا جوهرة مؤثرة في الح
م ملك هللا تعالى" وهو ما یجعل  ون في "ح ة الوقف على الراجح  ار أن ملك اعت
ة عامة أو خاصة. هل هذا الفروق  ة ملك ین األموال المملو البون شاسعا بینه و

ستقل ن أن  م أن الوقف  ة للقول  اف ل عام وفي  تعتبر  ش ه  ام خاصة  أح
ة عدم جواز تحمل المخاطر العال ل خاص؟ مثل: القول  ش  مجال االستثمار 

ة، أو ضمان رأس مال الوقف، أو ضمان الرح معه  وخاصة في األوقاف النقد
غ التي تكتنفها المخاطر  ألن مجال االستثمار في هذه الحالة وخاصة في الص

ة حفاظا على أصل ال   وقف.العال

االت نجد  قات وقف أهذه اإلش ل واضح حینما انتشرت تطب ش نها برزت 
ان العهد العثماني  ة، وتنوعت أغراضه، وخاصة إ النقود، واتسعت رقعته الجغراف
ا، وفي شتى مدن  ة: في األناضول بتر وذلك في سائر أنحاء الدولة اإلسالم

  البلقان.مصر وخاصة القاهرة، وفي الشام وفلسطین، وفي دول 

ون محال للنقاش والمدارسة في  انه واستعراضه ل وهذا ما ستحاول الورقة ب
ة أمام هذا الحشد من العلماء والخبراء. فإن أصبت فمن هللا وٕان  ار هذه الندوة الم

طان.   أخطأت فمن نفسي والش
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م وقف النقود    ح
سـین،  میز بین اتجـاهین رئ ن للناظر في أقوال الفقهاء أن  ـل م فـي داخـل 
ما یلي: ن عرض االتجاهین ف م ل مذهب. و   اتجاه تفصیل حسب 

ـة، ومـذهب  یر عدم جواز وقف النقـود:: األول وهـو رأ غالـب فقهـاء الحنف
ة ح من مذهب الحنابلة، والزد ة، والصح   .)٣(الشافع

ــاني ــه  یــر جــواز وقــف النقــود: :الث ــذ تــدل عل وهــو رأ اإلمــام البخــار ال
ح  ترجمـــة أحـــد ـــه الصـــح تا َوابِّ  -مـــا ســـب –أبـــواب الوقـــف مـــن  ـــاُب َوْقـــِف الـــدَّ )

َمْن َجَعــَل َأْلــَف ِدیَنــاٍر ِفــي  ــاِمِت)، وهــو رأ اإلمــام الزهــر ِفــ والكــَراِع والُعــُروِض والصَّ
ـــَل ِرَْحـــُه َصـــَدَقًة  ـــاِجٍر َیْتِجـــُر ِبَهـــا، َوَجَع ـــُه َت ـــى ُغـــَالٍم َل ـــا ِإَل ِ َوَدَفَعَه ِلْلَمَســـاِكیِن َســـِبیِل هللااَّ

ــْن َجَعــَل ِرَْحَهــا  ُ ــِح َذِلــَك اَألْلــِف َشــْیًئا َوإِْن َلــْم َ َواَألْقــَرِیَن، َهــْل ِللرَُّجــِل َأْن َْأُكــَل ِمــْن ِرْ
ـــُه َأْن َْأُكـــَل ِمْنَهـــا«َصـــَدَقًة ِفـــي الَمَســـاِكیِن، َقـــاَل:  ـــَْس َل ـــة، )٤(»َل . وهـــو مـــذهب المالك

ــة عــن اإلمــام أحمــد اختارهــا ــة األنصــار مــن  وروا ــة، وروا م شــیخ اإلســالم ابــن ت
ة ة وقول عند الزد   .)٥(أصحاب زفر من الحنف

                                                            

س اللجنة)،  .٢١٨، ص٦، جفتح القدیرالكمال بن الهمام، ) ٣( البلخي، نظام الدین البلخي (رئ
ة ر، ٢، الفتاو الهند العمراني، أبو  .٣٦٢، ص٢ه]، ج١٣١٠، [بیروت: دار الف

حیى بن أبي الخیر،  ان في مذهب اإلمام الشافعيالحسین  :الب ،  ، تحقی قاسم محمد النور
، القناع شافالبهوتي،  .٦٢، ص٨م]، ج ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،[جدة: دار المنهاج، ١
، بیروت: عالم الكتب، ٢ج، شرح منتهى اإلراداتومثله في: البهوتي،  .٢٤٤، ص٤ج

، .٤٠٠ص حي،  .١١، ص٧ج ،اإلنصاف الماورد حر ابن المرتضي، محمد بن  ال
: محمد محمد تامر، بیروت: دار الكتب األمصارالزخار الجامع لمذاهب علماء  ، تحقی

ة،  حر الزخارالعلم   .١٥٢، ص٥، جال
، محمد بن إسماعیل، ) ٤( ح البخار البخار : محمد زهیر الناصر، صح دار  ،[١، تحقی

. ولعل هذا النص أول نص وصل إلینا في وقف ١٢، ص٤هـ]، ج١٤٢٢نجاة، طوق ال
ا، صوقف النقود ،عبدهللالنقود. انظر: الثمالي،  حث مطبوع آل  ،١٥. 

ارة،عبد الفاسي، أبو) ٥( ام هللا محمد بن أحمد م ام في شرح تحفة الح المعروف  اإلتقان واإلح
ارة شرح الكمال بن الهمام،  .٤٨٥ص، ١وج ؛١٣٧بیروت: دار المعرفة، ص، ٢ج، شرح م
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ة   تحقی القول في وقف النقود عند الحنف
ة أنهم یرون في األصل عدم جواز وقف  قة عن الحنف واضح من النقول السا

ة وغیره، والعلة عندهم واضحة مت ما صرح بذلك في الفتاو الهند فقة مع النقود 
الذهب والفضة (الدراهم  اإلتالف  ه إال  أصل المذهب في أن وقف ما ال ینتفع 

نافي بذلك شر تأبید الوقف   .والدنانیر) فغیر جائز في قول عامة الفقهاء، و
، بنى قوله على العرف وتعامل الناسلكن الرأ القائل بجواز وقف النقود 
ون العرف في بلد أو منطقة أو  الد بوقف فحینما  شتهر التعامل في تلك ال

ون حینئذ االحتكام للعرف السائد وهذا هو الرأ الثاني في المذهب  النقود ف
ه الفتو عند المتأخرن.   والمعتمد وعل

ـاُل  َ َراِهَم َأْو الطََّعـاَم َأْو َمـا ُ جاء في فتح القدیر َعْن اْألَْنَصاِرِّ جواز وقف الدَّ
ط وقـف مائـة وخمسـین دینـاًرا  .)٦(َأْو َما ُیـوَزنُ  ـة: (قـال صـاحب المحـ وجـاء فـي البنا

ســتعملها  مضـارة یتعلمهـا  ة تصـح وتـدفع الـذهب إلـى إنسـان  علـى مرضـى، الوصـ
یل والموزون) ذلك وقف الدراهم، والم ط": و   .)٧(وصرف الرح، وفي "المح

                                                                                                                                                  

ام شرح بن علي،  وانظر: منالخسرو، محمد فرامرز .٢١٨، ص٦ج ،فتح القدیر درر الح
ام ة،  ،٢ج ،غرر األح اء الكتب العر البلخي، نظام الدین،  ؛١٣٧صبیروت: دار إح
ة اس أحمد بن .٣٦٢، ص٢، جالفتاو الهند ة، تقي الدین أبو الع م م عبد ابن ت الحل

:مجموع الفتاو  الحراني،  المدینة المنورة:، ٣١جالرحمن بن محمد بن قاسم، عبد ، المحق
اعة المصحف الشرف،  ، ٢٣٥-٢٣٤م، ص١٩٩٥هـ/١٤١٦مجمع الملك فهد لط

  .٢٤٣ص، ٣١، جومجموع الفتاو ؛ ٤٦٤، ص٤، جالفتاو الكبر ، ٢٤٣وص
، أبو  .٢١٨، ص٦ج ،شرح فتح القدیرانظر: الكمال بن الهمام، ) ٦( وانظر: ابن مازة البخار

ط البرهاني  المعالي برهان الدین محمود بن أحمد، : ،في الفقه النعمانيالمح  تحقی
، عبد ة، ، ٦ج، ١الكرم سامي الجند ، م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤بیروت: دار الكتب العلم
اممنالخسرو، ، ١١٩ ة، البلخي، نظام الدین، ١٣٧، ص٢ج ،درر الح ، ٢، جالفتاو الهند
  .٣٦٢ص

ةالعیني، بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد، ) ٧( ة شرح الهدا بیروت: دار ، ٧ج، ١، البنا
ة،    .٤٤١م، ص ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الكتب العلم



اشي الصادق                                 ١٧٦  فدادالع

أنـــه مؤســـس علـــى قاعـــدة  ـــة فـــي الوقـــف  م مـــذهب الحنف وقـــد أّصـــل ابـــن نجـــ
ثیــر مــن الموقوفــات. ا ــه فــي جــواز  ــه بنــى محمــد رأ ــه العمــل وعل لعــرف ومــا جــر 

ــــةِ  َق ــــي َْحــــِث اْلَحِق ــــِر ِف ــــي التَّْحِر ــــَر ِف َ م: (َوَذ ــــُر  ،قــــول ابــــن نجــــ َث ْ ــــَو اْألَ ــــُل ُه التََّعاُم
ـــ ،اْســـِتْعَماًال  ـــِذِه اْألَْشـــَاِء َفَخـــَرَج َم ـــى َه ـــٌد َعَل ـــاُم ُمَحمَّ َم ـــَذا اْقَتَصـــَر اإلِْ ـــِه َفِل ـــَل ِف ا َال َتَعاُم

ـــ ـــُد َوَال ُبـــدَّ ِمْن ـــِه َال َیَتَأبَّ ـــْو ُحِلًّـــا ِألَنَّ اْلَوْقـــَف ِف ـــِة َوَل ـــاِب َواْلَحَیـــَواِن َوالـــذََّهِب َواْلِفضَّ َ الثِّ ُه َ
ــَي َمــا ــاُه ِللتََّعاُمــِل َفَِق ْرَن َ ــُوُروِد الــنَّّصِ ِبِهَمــا َوَمــا َذ ــَالِح ِل ــَك  ِبِخــَالِف اْلُكــَراِع َوالسِّ َعــَدا َذِل

ــة إلــى أنــه لمــا جــر )٨(َعَلــى َأْصــِل اْلِقَــاِس) . ووفــ هــذه القاعــدة ذهــب علمــاء الحنف
س  ضــا ولــ ــالجواز منــدرجا تحــت رأ محمــد أ ح القــول  التعامــل بوقــف النقــود أصــ
ه. جـــاء فـــي مجمـــع  ـــة األنصـــار مـــن أصـــحا مقتصـــرا فقـــط علـــى رأ زفـــر فـــي روا

ــا َجــَر التَّ  ِز األنهــر: (َوَلمَّ َراِهِم ِفــي َزَمــان ُزَفــَر َْعــَد َتْجــِو َناِنیِر َوالــدَّ َعاُمــُل ِفــي َوْقــِف الــدَّ
ـِه  لِّ َمْنُقـوٍل ِف ُ ٍد اْلُمْفَتى ِِه ِفي َوْقِف  ِة َوْقِفِهَما ِفي ِرَواٍَة، َدَخَلْت َتْحَت َقْوِل ُمَحمَّ ِصحَّ

ـــَذا  ـــى َه ـــاُج َعَل ـــَال َْحَت ـــى َف ـــا َال َیْخَف َم ـــٌل َ ـــا َتَعاُم ـــَواِز َوْقِفِهَم ـــْوِل ِبَج ِص اْلَق ـــى َتْخِصـــ إَل
، َوَقْد َأْفَتى َصاِحُب اْلَْحـِر ِبَجـَواِز َوْقِفِهَمـا َوَلـْم َْحـِك  ِلَمْذَهِب ُزَفَر ِمْن ِرَواَِة اْألَْنَصاِرِّ

ى قول زفر َما ِفي اْلِمَنِح) ثم ح . وهو الرأ الذ نصره وأیده أبـو السـعود )٩(ِخَالًفا َ
  .)١٠(اإلسالم في زمانهشیخ 

مــا صــرح بــذلك ابــن عابــدین  ــة  ــه العمــل عنــد الحنف وهــذا الــرأ هــو الــذ عل
ـــُة  ـــَي ِرَواَ ـــَر، َوِه ـــَد ُزَف َناِنیِر َِصـــحُّ ِعْن ـــدَّ َراِهِم َوال ـــدَّ ـــُف ال ـــدین: (َوْق ـــره. قـــال ابـــن عاب وغی

َقـِة اْألَْنَصاِرِّ َعْنُه، َوَعَلْیَها اْلَعَمُل اْلَیْوَم ِفي َِالِد ا وِم ِلَتَعاُرِفِه ِعْنـَدُهْم، َفُهـَو ِفـي اْلَحِق لرُّ
ِه َتَعاُمٌل)   .)١١(َوْقٌف َمْنُقوٌل ِف

                                                            

م، ) ٨( حر الرائابن نج  .٢١٩، ص٥، جال
)٩ (، مانعبد داما أفند حر ،الرحمن بن محمد بن سل  ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األ

اء التراث العري]، ج   .٧٣٩، ص١[بیروت: دار إح
ال انظر: أبو السعود، محمد بن محمد رسالة في ) ١٠( : أبو األش جواز وقف النقود، تحقی

 .٦٨-١٧ص م]، ص١٩٩٧-ه١٤١٧، [بیروت: دار ابن حزم، ١صغیر أحمد، 
ةابن عابدین، ) ١١(  .٣٦٣، ص٤وانظر: ج ٦٠٨، ص٣،جالحاش
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ح األقوال في وقف النقود   ترج
اب عدة منها:   القول الراجح عند جواز وقف النقود وذلك لألس

ة، وتعتبــــر  )١( ــــاة االقتصــــاد أن النقــــود مــــن األمــــوال، بــــل هــــي عصــــب الح
ل معظــم ثــروات النــاس. فــالمنع مــن وقفهــا حرمــان العالمــة الفار  قــة فــي الثــراء وتشــ

 للوقف من أهم ثروات المجتمع.
ن الثـــاني للوقـــف "المـــال الموقـــوف"، مـــن  )٢( ـــع شـــرائط الـــر تتـــوافر فیهـــا جم

ونه مال متقوم، صالح للتملك، ـه حـین الوقـف، ثابًتـ حیث  ن العلـم  ألن النقـود  ام
ـــدالها  ـــوم أب ق ـــالتعیین ف ـــم ال تتعـــین  ح مـــن خـــالف أهـــل العل ـــرأ الصـــح مـــا هـــو ال
اَنــْت َال  َراِهَم َال َتَتَعــیَُّن ِــالتَّْعِییِن، َفِهــَي َوإِْن َ مقامهــا. قــال ابــن عابــدین: (ُقْلــت َوإِنَّ الــدَّ

َأنََّها َاِقٌَة) ُیْنَتَفُع ِبَها َمَع ََقاِء َعْیِنَها َلِكْن َبَدُلَها َقاِئمٌ  َ َمَقاَمَها ِلَعَدِم َتَعیُِّنَها، َف
)١٢(.  

س األصــــل وتســــبیل  )٣( ــــ بهــــا مقصــــد الشــــارع مــــن الوقــــف وهــــو حــــ یتحق
ــه حــدیث عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه الــذ )١٣(الثمــرة تضــمنه مــا نــص عل ، و

ة الوقــف) . )١٤(قــال عنــه الحــافظ ابــن حجــر (وحــدیث عمــر هــذا أصــل فــي مشــروع
                                                            

ة ابن عابدینابن عابدین، ) ١٢( ة. ٣٦٤، ص٤ج ،حاش ة، والمالك ة ،هو رأ الحنف  وروا
قابله:  مرجوحة عند الحنابلة. ة المشهورة عند الحنابلة.و ة، والروا انظر:  مذهب الشافع
، عالء الدین ، [بیروت: دار الكتاب اإلسالمي]، شف األسرارالعزز بن أحمد، عبد البزدو

سوالسرخسي،  ؛١٣، ص ٧، جفتح القدیرالكمال بن الهمام،  ؛٣٢٢، ص٣ج ، ١٤، جالم
اس شهاب الدین أحمد بن إدرس٢٥ : محمد حجي، الذخیرة ،؛ القرافي، أبو الع ، تحقی

، ٥م]، ج١٩٩٤بیروت: دار الغرب اإلسالمي، ، [١وسعید أعراب، ومحمد بوخبزة، 
،  .٥٤٩ص ني، (إمام الحرمین)، ٥١٣، ص٣، جروضة الطالبینالنوو  الملك بنعبد الجو
ة عبد ة المذهبهللا، نها :المطلب في درا م محمود الّدیب، عبد ، تحقی ، [دار ١العظ

شي، ٣٣، ص٤، جالمغني. ابن قدامة، ٩٦، ص٥م]، ج٢٠٠٧-هـ١٤٢٨المنهاج،  ؛ الزر
شي ،  ؛٤٦٨، ص٣، جشرح الزر  .٥٠، ص٥، جاإلنصافالمرداو

شأن االستثمار ٦/١٥( ١٤٠من تعلیل قرار مجمع الفقه لجواز وقف النقود، قرار رقم ) ١٣(  ،(
  في الوقف وفي غالته ورعه. 

ح البخار انظر: ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي، ) ١٤( شرح صح  ، ار ، رقمه: فتح ال
اقي، عبد محمد فؤاد   .٤٠٢ه، ص١٣٧٩بیروت: دار المعرفة، ، ٥جال
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ه وسلم لعمـر بخصـوص مـا أصـاب مـن ارض خیبـر: حیث قا ل النبي صلى هللا عل
ست أصلها وتصدقت بها)   .)١٥((إن شئت ح

ــه قــرار مجمــع الفقــه والــرأ القائــل بجــواز وقــف النقــود : هــو الــذ أكــد عل
حــوث حیــث أكــد فــي دورتــه )١٦(اإلســالمي الــدولي ــي لإلفتــاء وال ،  والمجلــس األورو

شـمل وقـف العقـار والمنقـول، والوقـف  العشرن علـى ضـرورة "التوسـعة فـي الوقـف، ل
ــد والوقــف المؤقــت، ووقــف النقــود لإلقــراض واالســتثمار" ، والمجلــس الشــرعي )١٧(المؤ

ة ة اإلسـالم ة والمراجعة للمؤسسات المال ، واللجنـة الدائمـة للرئاسـة )١٨(لهیئة المحاس
ـة واإل حـوث العلم ةالعامة لل ـة السـعود المملكـة العر والمـؤتمرات والنـدوات  )١٩(فتـاء 

  .)٢٠(المتخصصة

                                                            

)١٥ ( ، ح البخار البخار   .٧٠، ص٣، جصح
شأن االستثمار في الوقف ٦/١٥( ١٤٠رقم  مجمع الفقه اإلسالمي الدوليانظر قرار ) ١٦(  ،(

مسقط وفي غال ا: وقف النقود، وذلك في دورته الخامسة عشرة  هـ، ١٤٢٥ته ورعه، بند ثان
  م.٢٠٠٤

حوث، استانبول) ١٧( ي لإلفتاء وال ة العشرن للمجلس األورو ا، رجب  -الدورة العاد تر
   .٢٠/١م، قرار ٢٠١٠یونیو  ،هـ١٤٣١

ار الشرعي رقم ) ١٨(  .٣/٤/٣/٣، بند رقم الوقف ،٣٣انظر: المع
م جواز وقف الدراهم والدنانیر: وأكدت على ) ١٩( رت اللجنة في أكثر من موضع منها: ح ذ

ظهر رجحانه في هذه المسألة  هو القول الذ یر جواز ذلك  - وهللا أعلم  -أنه (الذ 
إقراضها والمضارة بها). انظر  ان لمنفعة مقصودة شرعا  قاء عینها إذا  مطلقا مع عدم 

  موقع الرئاسة:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&P

ageID=11327&languagename 
  .قراض الخیر ومنها النص على جواز االشتراك في صندوق اإل

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&IndexIte
mID=50&SecItemHitID=51&ind=3&Type=Index&View=Page&PageID=15014&Pa
geNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx 

ة الثاني، مطبوعات األمانة العامة) ٢٠( ا الوقف الفقه ت،  انظر: منتد قضا لألوقاف، الكو
  .٤٠١، صم٢٠٠٥-١٤٢٦
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 الغرض من وقف النقود

الـذهب والفضـة،  نص الفقهاء على أغراض متعددة للنقود وخاصـة مـا یتعلـ 
فـــي  -وقفهـــا للزنـــة والحلـــي وغیـــر ذلـــك. لكـــن التطبیـــ فـــي النقـــود المعاصـــرة یـــرد 

سین هما: على -تقدیر في معظم األحوال   غرضین رئ

 للمحتاجین مع رد أمثال القرض.القرض الحسن  )١(
ـــون ذلـــك  )٢( ـــن أن  م ـــع حســـب شـــر الواقـــف: و االســـتثمار وصـــرف الر
غ  ،مضارة الصـ اسا علیهما االستثمار  ما نص على ذلك الفقهاء، وق ضاعا  أو إ

.  المشروعة األخر
   :صــح وقــف الــدراهم لینتفــع بهــا فــي أمــا اإلقــراض فــنص الفقهــاء علــى انــه 

(ُقْلــُت ِلَماِلــٍك: َأْو ِقیــَل َلــُه َفَلــْو َأنَّ َرُجــًال َحــََس  جــاء فــي المدونــة:. )٢١(القــرض ونحــوه
ــا  ــَر ِفیَه ــْل َت ــا َحًْســا َه ــَك َجَعَلَه ــا َعَلــى َذِل وَنَه ــاَس َوَُردُّ ــلُِّفَها النَّ ــًة َُس ــاٍر َمْوُقوَف ــَة ِدیَن ِماَئ

اًة) اًة؟ َفَقاَل: َنَعْم َأَر ِفیَها َزَ ة فیها فهي جائزة.. فما دامت ا)٢٢(َزَ اة واج  لز
  ضــاعوأمــا االســتثمار غتي المضــارة، واإل . أمــا )٢٣(: فقــد أورد الفقهــاء صــ

ــَل إالمضــارة فقــد ســب اإلشــارة  َمْن َجَع ــ : ِف لــى مــا رواه اإلمــام البخــار عــن الزهــر
                                                            

)٢١(  ،  ،٤٠٠، ص٢، جشرح منتهى اإلرادات؛ البهوتي، ١١، ص٧، جاإلنصافالماورد
 . ٢٤٥-٢٤٤، ص ٤، جشاف القناع

ة، ١اإلمام مالك، بن انس، المدونة، ) ٢٢( م]، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، [بیروت: دار الكتب العلم
لعل هذا النص من بواكر النصوص التي وصلت إلینا في وقف النقود،  .٣٨٠، ص١ج

  هـ).١٩٧وهو جواب اإلمام مالك عن السائل (ت  ،وتحدید الغرض من وقفها
ةعرفت ) ٢٣( ة الحنف ام العدل َْضاعُ  مجلة األح أنه : "إْعَطاُء َشْخٍص ِآلَخَر َماًال َعَلى َأْن  اإلِْ

ِْح َعا ُع الرِّ وَن َجِم ُ ِئًدا َلُه" َوَُسمَّى َرْأُس اْلَماِل: َِضاَعًة، َواْلُمْعِطي اْلُمِْضُع، َواْآلِخُذ َ
ة، انظر:  اْلُمْسَتِْضُع. ةلجنة فقهاء الخالفة العثمان ام العدل : نجیب مجلة األح ، تحقی

ني، المادة  ضاع في عدد من  .٢٠٤، ص١، ج١٠٥٩هواو هذا المعنى جاء تعرف اإل و
الشرح الرحمن بن محمد بن أحمد، عبد انظر: ابن قدامة: أبو الفرج شمس الدین، .المصادر

ح: الشیخ محمد رشید رضا، [بیروت: دار الكتاب العري]، الكبیر على متن المقنع ، تصح
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ِ َوَدَفَعَهـا ِإَلـى ُغـَالٍم َلـُه َتـاِجٍر َیْتِجـرُ  ِبَهـا، َوَجَعـَل ِرَْحـُه َصـَدَقًة  َأْلَف ِدیَناٍر ِفي َسِبیِل هللااَّ
ــــاَن ِمــــْن  -وجــــاء فــــي فــــتح القــــدیر: (َوَعــــْن اْألَْنَصــــاِرِّ  .)٢٤(ِلْلَمَســــاِكیِن َواَألْقــــَرِینَ  َوَ

ـاُل َأْو َمـا ُیـوَزُن َأَیُجـوُز َذِلـَك ؟  -َأْصَحاِب ُزَفرَ  َ َراِهَم َأْو الطََّعاَم َأْو َمـا ُ َمْن َوَقَف الدَّ ِف
ُق ِبَهـا ِفـي اْلَوْجـِه الَّـِذ   ،َقاَل َنَعمْ  َراِهَم ُمَضـاَرًَة ثُـمَّ َیَتَصـدَّ ْیـَف ؟ َقـاَل َیـْدَفُع الـدَّ ِقیـَل َوَ

اُل َوَما ُیوَزُن ُیَاُع َوُْدَفُع َثمَ ، َوَقَف َعَلْهِ  َ   .)٢٥()ُنُه ُمَضاَرًَة َأْو َِضاَعةً َوَما ُ
قین القــرارات والفتــاو  قة وهــي: وقــد أكــد علــى الغرضــین الســا ــة الســا  المجمع

حوث حیـث أكـد  ي لإلفتاء وال قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،  والمجلس األورو
ـة  ة والمراجعـة للمؤسسـات المال في دورته العشرن، والمجلس الشرعي لهیئة المحاس
ـة المملكـة العر ـة واإلفتـاء  حـوث العلم ة، واللجنة الدائمة للرئاسة العامة لل  اإلسالم

ة، والمــــؤتمرات والنــــدوات المتخصصــــة ــــه الالئحــــة )٢٦(الســــعود . وهــــو مــــا أكــــدت عل
ة ــة الســعود ة فــي المملكــة العر ــة لنظــام المرافعــات الشــرع حیــث نصــت فــي  ،التنفیذ

فـ١١/٢٥٠مادتها ( سلم مـال الوقـف الـذ ال  ي لشـراء بـدٍل للنـاظر للمضـارة ): (
عــد إذن القاضــي وتحققــه مــن ثقــة النــاظر ــه مــة ،  وحذقــه وتصــدی اإلذن مــن مح

ـــادر  ،التمییـــز فـــي لشـــراء بـــدل  علـــى أنـــه متـــى اجتمـــع لـــد النـــاظر مـــن ذلـــك مـــا 
مة).   الشراء عن طر المح

                                                                                                                                                  

اني، مصطفى بن سعد  ؛٣٢٤، ص٢، ج، مجمع األنهرداما أفند  ؛١٣١، ص٥ج الرحی
تب اإلسالمي، ٢، ة المنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاالسیوطي،  ، [بیروت: الم

اق عبرت  ؛٥٠٧، ص٣م]، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ةوفي هذا الس ت ة الكو  الموسوعة الفقه
القول: ( ضاع  لُُّه ِلَربِّ اْلَمال). عن اإل ُْح ُ َِأنَُّه َْعُث اْلَمال َمَع َمْن َیتَِّجُر ِِه َتَبرًُّعا، َوالرِّ

م اإلحسان) مجددأما ال .١٧٢، ص١انظر: ج تي (عم ة -البر فقد جعل  -من الحنف
س العامل، فقال:  ْح ِلْلَعاِمِل). المتبرع هو رب المال ول (ِهَي دفع الَمال آلخر على َشر الرِّ

  .٤٦١، ص١ج قواعد الفقه
)٢٤ ( ، ح البخار البخار   .١٢، ص٤، جصح
ام شرح غرر؛ مال خسرو، ٢١٨، ص٦، جفتح القدیرالكمال بن الهمام، ) ٢٥(  درر الح

ام ة؛ البلخي، ١٣٧، ص٢، جاألح   .٣٦٣- ٣٦٢، ص٢، جالفتاو الهند
ة الثاني، ص )٢٦( ا الوقف الفقه   .٤٠١انظر: منتد قضا
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قات المعاصرة لوقف النقود   التطب
  ة   وقف الودائع النقد

ل و  ة في ش ةدوقف ق ة حق ون المصرف ناظرا وتخصص  :عة نقد ف
ه  عة وف ما نص عل الفقهاء في وقف النقود، للقرض الحسن للمحتاجین أو الود

قة  ه وث ل االستهالكي أو للمشروعات الصغیر مع رد البدل وف ما تنص عل للتمو
ة بین الواقف والمصرف. عة الوقف   الود

ل و  ة في ش ة: دوقف استثمارها وصرف عة استثمار قوم البنك الناظر 
ست مضارب. الرع (=الرح) حسب شر الواقف. و ة من الرح  ح المصرف نس

انه. ما سب ب الرح    وقد نص الفقهاء على وقف النقود للمضارة مع التصدق 

ة : مثل: المحافظ العقارة، وأسواق محافظ وصنادی وقف النقود استثمار
األسهم ة  وك. ،األوراق المال   والص

ة لوقف النقود خ قات التار   التطب
ة تم خالل التجرة أشرنا إلى أن التطور  المهم لصنادی األوقاف النقد

احثین والمؤرخین عنایتهم الخاصة لتلك التجرة،  ة، وقد أولى العدید من ال العثمان
، وعبدو  ر ال الحصر، د.جون مندفل، ود.محمد األرناؤو ومنهم على سبیل الذ

حث العلمي والمعلوم مي لل ا من البوسنة، وقد قامت مؤسسة التم ات بتونس سوتش
بجمع عدد من المقاالت المهمة في الموضوع نشرتها تحت عنوان: دراسات في 

  .)٢٧(وقف النقود مفهوم مغایر للرا في المجتمع العثماني

                                                            

مي، نصدر الكتاب عن م) ٢٧(   م.٢٠٠١شورات مؤسسة التم
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ة الت في صنادی األوقاف النقد   المش
ة، ولعل  ة في صنادی األوقاف النقد ة والفن االت الشرع هناك العدید من اإلش

لة تتمثل في  ما یؤدأهم مش مة النقود  مة الوقف حتى  إلى تآكل ق انخفاض ق
  .یتالشى، وضمان رأس مال الصندوق سواء أكان للقرض الحسن، أم لالستثمار
ة  لة مزمنة في مثل هذه الصنادی الوقف بدو أن هذه المش ر و فقد ذ

اَن ِفي ُقَر  ِّ َأنَُّه َ ِد اْلُبَلْیِد یِّ ة السَّ َفاَس َأْلُف ُأوِقٍَّة ِمْن الدسوقي نقال عن حاش
وَنَها ُنَحاًسا َفاْضَمَحلَّْت  اُنوا َیُردُّ َ َلِف َف   .)٢٨(الذََّهِب َمْوُقوَفٌة ِللسَّ

ن االستمرار في العمل بها ومنها: م   وهناك عدة حلول قائمة 
ة من المقترضین )١  أخذ الكفاالت والرهون للحصول على الضمانات الكاف

ات تأمین  ما في ذلك التأمین على القرض أو الدیون في شر سداد القرض 
ة.  إسالم
حیث إذا تعطل التكافل الجماعي )٢ : بتضامن مجموعة من المقترضین 

ة وهو من التكافل التعاوني.  ق  واحد عن السداد طولب ال
االستقرار النسبي  )٣ عملة تتسم  الذهب، أو  مة یوم رط القروض  ق وذلك 

مة العملة. وذلك وف ما الت عادل ق ما  سجل في ذمة المدین  عاقد عند التعاقد، وال 
یجوز أن یتف المتعاقدان عند  - )١ورد في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: [(

عملة تدفع مرة واحدة أو على أقسا  العقد على تعیین الثمن اآلجل أو األجرة المؤجلة 
ة من الذهب وأن یتم السداد حسب االتفاق.محددة من عمالت متعددة أو   - )٢( م

عادل  ما  عملة معینة ال یجوز االتفاق على تسجیله في ذمة المدین  الدین الحاصل 
أداء  ، على معنى أن یلتزم المدین  مة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخر ق

الذهب أو العملة األخر المتف على األداء بها]  .)٢٩(الدین 
                                                            

ة،الدسوقي، ) ٢٨(   .٧٧، ص٤ج الحاش
ا الدورة ٦/٨( ٧٥انظر: القرار رقم: ) ٢٩( شأن قضا   .م١٩٩٣برونا دار السالم، یونیو -  الثامنة) 
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إنشاء مخصص للدیون المعدومة لمجابهة ماال یرجى استرداده من  )٤
أتي الحقا. ما   قروض او دیون 

مة النقد، أو تآكل األصول  )٥ إنشاء مخصصات متنوعة لمواجهة تغیر ق
ة الموقوفة ع الذ ناقش في أحد محاوره )٣٠(النقد . وقد أكد المؤتمر الفقهي الرا

ن هذه المخصصات على وجود نص علیها  المخصصات على أنه ال یتوقف تكو
  .)٣١(في عقد االستثمار

   ن أن تحسب م ات اإلقراض  ة لعمل عة الحال فإن المصارف الفعل طب و
على المقترضین وتخصم من أصل القرض وهو ما أجازه مجمع الفقه اإلسالمي 

) [یجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن ٣/١(١٣حیث نص قراره رقم 
ة]ون ذلك في ح ة، )٣٢(دود النفقات الفعل ذلك المجلس الشرعي لهیئة المحاس . و

ة. ة للمصارف اإلسالم  والهیئات الشرع
  :ضاف إلى ذلك ن أن  م  و

عها  أوقاف أخر یخصص ر ز أصل الوقف   لتعوض أصل الوقف.تعز
ة   ومنها: فهناك وسائل متعددة للحفا على األصل، :أما األوقاف االستثمار

ر اقتطاع  .١ ة معینة من رع الوقف لتعزز األصل وخاصة إذا تم ذ نس
ه اره شرطا ورضي الواقفون  ة  ،ذلك في وثائ الصندوق واعت اقتطاع نس أسوة 

اه: (على  انة، أو لمخصصات إهالك األصول. جاء في األش ة من الرع للص سنو
ان ا ه للعمارة في المستقبل، وٕان  حتاج إل حتاج الناظر إمساك قدر ما  آلن ال 

ه) . وهو من قصد الواقف الذ )٣٣(الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفق
                                                            

ة الثاني، ص) ٣٠( ا الوقف الفقه  .٤٠١منتد قضا
ت، ) ٣١( ة، الكو ة اإلسالم ع للمؤسسات المال ات المؤتمر الفقهي الرا  م.٢٠١١انظر: توص
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧ -عمان (األردن) -ةالدورة الثالث) ٣٢(
م، ) ٣٣( م، زن الدین بن إبراه اه والنظائرابن نج ة،  ، [١، األش بیروت: دار الكتب العلم

 .٢٠٥م]، ص١٩٩٩/ـه١٤١٩
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ة:  ر متأخرو فقهاء المالك ن الواقف موجودا، فقد ذ غي مراعاته حتى وٕان لم  ین
اد  غلب على الظن، حتى  ه مصلحة له مما  س ما ف فعل في الح أنه یجوز أن 

ان المح ه أن لو  قطع  ه واستحسنه اس حً أن  ه ذلك لرض وأكد  .)٣٤(وعرض عل
الفقهاء في وقف النقود لالستثمار أن نفقة الوقف ومؤنته في هذه الحالة من رع 

. وجاء في قرار مجمع الفقه )٣٥(الوقف وغلته على القول المشهور عند العلماء
ة أصل الوقف بجزء  شر الواقف إذا اشتر تنم عمل  من اإلسالمي الدولي: (

عّد ذلك منافً  ذلك إذا اشتر صرف  ارعه، وال  شرطه  عمل  لمقتضى الوقف، و
ة األصل) ع الرع في مصارفه، فال یؤخذ منه شيء لتنم   .)٣٦(جم

االسـتفادة مــن الفـائض إن وجــد فـي المحافظــة علـى األصــل وتنمیتـه. جــاء  .٢
ـة األصـل  فـي قـرار المجمـع: ــة (یجـوز اســتثمار الفـائض مـن الرـع فــي تنم أو فـي تنم

عد توزع الرع على المستحقین وحسم النفقات والمخصصات)  .)٣٧(الرع، وذلك 
ن مخصصــات متنوعــة وفــي  .٣ تــم اإلشــارة فــي صــنادی القــرض إلــى تكــو

مـة النقـود، أو الخسـارة  هذه الحالة تؤخذ من رع الوقف وذلـك لمواجهـة التغیـر فـي ق
ــة الموقوفــة ــع. وهــو مــا أكــد )٣٨(فــي األصــول النقد ــن )٣٩(المــؤتمر الفقهــي الرا م . و

شتر القتطـاع المخصصـات مـن رـع الوقـف شـر  االستفادة من هذا القرار أنه ال 
ات االسـتثمار وممـا  يالواقف أنه؛ ألن ذلك من مقتضـ المحافظ األوقاف االستثمارة 

ة ومعاییرها.  ه قواعد المحاس  تقتض
                                                            

ة، عبد انظر: الشیخ )٣٤(  .١٩، صرعي المصلحة في الوقفهللا بن ب
، ٤، جشاف القناعالبهوتي،  ؛٥٥٦، ص٣، جمغني المحتاجانظر: الشریني، ) ٣٥(

  ؛  ٢٢٢، ص٦، جفتح القدیر، ؛ ابن الهمام٢٦٦ص
ا الوقف الفقه )،٦/١٥( ١٤٠قرار رقم  )٣٦( ات منتد قضا ذلك: قرارات وتوص ة وانظر 

 .٤األول، موضوع االستثمار، بند 
قة.) ٣٧(   المراجع السا
ة الثاني، ص) ٣٨( ا الوقف الفقه  .٤٠١منتد قضا
ت، ) ٣٩( ة، الكو ة اإلسالم ع للمؤسسات المال ات المؤتمر الفقهي الرا  م.٢٠١١انظر: توص
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أحــد الصــ و االقتــراض قرضــا حســناأاالســتدانة  .٤ ة المقبولــة أو  غ الشــرع
ل إسالمي) لصالح الوقف لجبر الخسارة والمحافظة على أصـل الوقـف علـى  (=تمو

ة.  أن یتم السداد من استثمارات الوقف وأراحه في األعوام التال

ـة  ة ولكـن التجرـة العثمان ـة اإلسـالم هذه حلول معروفـة فـي المؤسسـات المال
ــان یــتم مــن خــالل ضــمان رأس اختــارت حــال آخــر وهــو أن اســتثمار أوقــاف  النقــود 

الفائدة الثابتة. ة من العائد الثابت وهو المعروف    المال مع نس

ل دقیـ األسـاتذة الـذین نشـروا مقـاالهم  شـ عها  ات تت وهناك أمثلة لتلك الوقف
قا. ومن األمثلة على ذلك ما یلي: ه سا   في الكتاب المشار إل

ــة   - ر جــون مانــدفل ان أقــدم وقف ــة تــم العثــور علیهــا تعــودیــذ عــام  إلــى نقد
ـــاغجي حـــاجي مبلـــغ ١٤٣٢ ـــة  صـــرف مـــن العائـــد  )٤٠(آالف أقجـــة ١٠م وهـــي وقف

ســـة.  ل قـــرؤون القـــرآن الكـــرم فـــي جـــامع  أقجـــة واحـــدة فـــي الیـــوم لثالثـــة أشـــخاص 
فائدة تبلغ  ا ١٠وحسب شر الواقف یتحصل الدخل من التأجیر واإلقراض  % سـنو

ثیـرا فـي )٤١(نةأقجة فـي السـ ١٠٠٠أ  ة لـم تتغیـر  ـأن هـذه النسـ احـث  ر ال ـذ . و
عض المدن.  أدرنة وفي 

دوا على  نه رغم تحرم الرا القطعي في أحاول األساتذة الكرام أن یؤ
اال جدیدة  ة إلى أن االزدهار التجار وتطوره فرض اش الشرعة اإلسالم

ة مما جعل الفقهاء في تلك الفترة یتس استثمار للمعامالت المال اهلون في القول 

                                                            

ة ) ٤٠( ة والشاه ة واألسد انت تسمى العثمان ة و ة في الدولة العثمان هي وحدة التعامل الفض
ارات تساو أقجة. وأول من استعمل األقجة السلطان  ل ثالثة  ارة و انت ساو ثلث  و

ط:١٣٩٠ایزد األول سنة    م. انظر الرا
http://www.yabeyrouth.com/pages/index392.htm 

  تاب دراسات في وقف النقود.من  ١٤ص) ٤١(
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صرف للمحتاجین والمساكین (األوقاف) الفائدة طالما ان العائد  . )٤٢(األموال 
عتبر ماندنل هذا التطور "ثورة في الفقه اإلسالمي"   .)٤٣(و

ـــة  ـــا علـــى مـــا جـــاء فـــي هـــذه الحجـــج الوقف ـــو وافقن ة خطیـــرة ل ة شـــرع هـــذه قضـــ
ــــة واعتبرنـــاه أمــــرا مقبــــوال أللغینـــا مبــــرر وجــــود الم ة والمؤسســــات المال ة اإلســــالم صـــرف

ة الثابتة عیدا عن الفائدة الرو ان الهدف منها وجود مصارف تعمل  ة التي    .اإلسالم

ـذلك  ـه هـذه الفتـو و حث في رسالة أبـي السـعود التـي نسـبت إل انا ال وقد أع
ـــة المتـــأخرن ولـــم أجـــد إشـــارة تـــب الحنف الفتـــو بجـــواز اســـتثمار األوقـــاف  إلـــى فـــي 

ة الثابتة. ولعل الندوة تجیبنا عن ذلك. الفائدة الرو ة    النقد

شبهات حول  احثین إثارتها  عض ال ان أحد الموضوعات التي حاول  وهذا 
ة المعاصرة ة اإلسالم ـاة  .المال فة الح تور محمـد األرنـاؤو فـي صـح وقد نشـر الـد

. موضوعا عـن "وقـف النقـود: ٢١ص ،١٣٤٩١عدد: م، رقم ال١٧/٢/٢٠٠٠بتارخ 
وممــا جــاء فــي مقالــه : "هنــاك  ،مفهــوم مختلــف للــرح فــي مجتمــع إســالمي حــدیث"

/ اجتمــاعي مهــم فــي المجتمــع االســالمي حصــل فــي مطلــع  تطــور فقهــي واقتصــاد
عتبـره  ـة هـذا التطـور، الـذ  العصر الحـدیث، أال وهـو وقـف النقـود. وعلـى رغـم أهم

ة، إال أنـه لـم ج. ماندفل.  ـة فـي الحضـارة االسـالم ح من أهـم االسـهامات العثمان
ة  االهتمــام المتوقــع فــي الدراســات الحدیثــة التــي تتنــاول المؤسســات االقتصــاد حــظ 
ش بــدوره هــذا  األناضــول، الــذ عــا مــا یتعلــ  ــة.... وف ــة للدولــة العثمان واالجتماع

عــد انتقــال عاصــمة الدولــة أدرنــة ــدأ االهتمــام الجــد بهــذا اســ إلــى التطــور  طنبول ب
ـــي عمـــر لطفـــي برقـــان فـــي منتصـــف الســـتینات ومطلـــع  احـــث التر الموضـــوع مـــع ال

عینات ــة "المــردود  إلــى الســ ــي جــون منــدفل دراســته المرجع احــث األمیر أن نشــر ال
                                                            

، ص، مقدمة) ٤٢(   .٨محمد األرناؤو للمرجع الساب
 من المرجع نفسه. ٩ص) ٤٣(
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ـة" فـي سـنة  ـذا ١٩٧٩الخیر للرا: الخالف حول النقـود فـي الدولـة العثمان .... وه
ــ ــا، تطــور األمــرعــد "الحیــل" الت عض االلتفــاف حــول تحــرم الر  إلــى ي أراد منهــا الــ

ــة–التســاهل إزاء تشــغیل األمــوال   إلــى الفائــدة طالمــا أن هــذه األمــوال تعــود -الوقف
ر ان هــذا  ــذ ــة "األوقــاف" وطالمــا ان هــذه الفائــدة تصــرف للمحتــاجین. و جهــة خیر

خامس عشـر علـى األقـل، التطور "وقف النقود" برز على األرض في مطلع القرن ال
ـة بجـدواه  إلى وفرض نفسه حوالى مئة عام ـار الفقهـاء فـي الدولـة العثمان أن اقتنع 

ذا عوًض  عـود  اوشّرعوه من خالل الفتاو والرسائل.... وه عن وقف أرض أو دار 
ح یوقــف  إلــى رعهــا م، صــحة،  اطعــام المحتــاجین الــخ، أصــ ــة: تعلــ خــدمات مجان

فائــــدة محــــددة اآلن مبلــــغ مــــن المــــال  فــــي المئــــة تصــــرف للغــــرض  ١١-١٠شــــغل 
 ـنفسه".ا.ه

  

اشي الصادق فداد     ه٢٣/٦/١٤٣٥األرعاء في    د. الع
  م٢٣/٤/٢٠١٤            
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Abstract. Money endowment is among many applications that 
have emerged in the early periods of Islamic civilization. Hadith 
books and fiqh references had saved many of these applications 
and guided us to multiple empirical cases. Despite these early 
applications, I could not find extended references in the works 
of jurists to money endowment, its forms, and branches as is the 
case in other endowment forms. Also, I did not find jurists 
detailed analysis to endowment assumptions, problems that 
might emerged when money endowment applied, in investing 
its capital, and distributing of its returns as per conditioned by 
the Waqif. The paper crystallized many of these challenges and 
presented the author view on money endowment Shar'ia ruling. 
It showed that scholars had two different opinions, one sees not 
the approve it and the other do, the author has supported the 
approval for several reasons and as such mutually reinforcing 
the international Islamic Fiqh Council, the European Council 
for fatwa and many research and scientific scholars in different 
boards. The author also addressed the purpose of money 
endowment, offered historical and contemporary applications. 
This research is distinguished by exploring the Ottoman Empire 
money endowment case studies. 
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   عقد شراكة وٕایجار لتملك العقار
  

حیى عثماند.    فاضل محمد 
رمة –جامعة أم القر  ة الم   م
  

  الملخص
ثیرا من  ر أن . غیواألفراد العوائلمثل امتالك منزل األسرة حلما یراود 

ل  دون تحقی ذلك. تكلفته المرتفعة تحول غالًا وعلى الرغم من توفر وسائل لتمو
اً  ة، إال أن أس عدیدة تحول دون  اشراء العقار من خالل البنوك والمؤسسات المال

ل، أو  االستفادة ارتفاع تكلفة التمو التخوف من الوقوع في الرا، أو الشعور  منها 
ال  ، أو التخوف من تغیر الظروف مستق عدم تواف الشرو مع ظروف المشتر

ة الشراء. حول دون إتمام عمل   مما قد 

ل شراء العقارات یتجاوز تلك  امبتكرً  اأسلوً  حثستعرض هذا ال لتمو
ن لألف م  ، ات اإلفادة منه في تملك العقار الذ یردون العوائ راد والشر

ونون  التدرج، مع استخدامه على الفور. وذلك من خالل عقدین منفصلین، 
ة تتزاید تدرجً  اء في العقار بنس ة مرنة  اموجب العقد األول شر مع الزمن وف آل

ونون مستأجرن  اكتمالحتى  للعقار مع اإلفادة تملك العقار، وفي العقد الثاني 
اء في العقار، لرفع  ارهم شر اعت الغ التي یدفعوها لإلیجار،  من حصتهم من الم

ة تملكهم للعقار.   نس
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عقد الشراكة  حثستعرض هذا ال ة المرنة لتملك العقار  تفاصیل تلك اآلل
ة واإلیجار، مع اقتراح نماذج قها، وٕاعطاء أمثلة عدیدة  مبدئ ة لتحق للعقود القانون

ات المشترن والمستثمرن على حد  ان مرونتها وقدرتها على التجاوب مع متطل لب
ة لتلك األمثلة.   سواء، مهما تغیرت الظروف، مع مقارنة العوائد االقتصاد

  
ر وتقدیر   ش

ر والتقــدیر إلــى أتقــدم ــل الشــ ــع بجز الــزمالء الكــرام الــذین أثــروا موضــوع  جم
مـة. حثهذا ال  لقیـتالـذ  ـالعون مـا أشـید  مـن خـالل مالحظـاتهم واقتراحـاتهم الق

ار وٕاعداد هذا ال العززةمن أسرتي  لورة األف ر و ًعـ فجـزاهم .حثأثناء تطو  اهللا جم
  خیر الجزاء، وجعلها في موازن حسناتهم.

  فاضل عثمان
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  مقدمة

سً  امنزل األسرة هدفً  امتالكمثل  حققه من  لمعظم المواطنین ارئ  استقرارلما 
عدهم وأمان ماد ألسرهم ،لهم مین  اثیرً  نإذلك ف .من  لةمن المق  قد لسنوات طو

نً  امتالك في یرغبون  نهم حیث  ،خالل إقامتهم بدًال من دفع اإلیجارلهم  اس م
الدهم محققً  عه عند العودة إلى  ة  .امجزً  ادخاًرالهم  اب انات الماد غیر أن اإلم
نهم  نیمالمحدودة لمعظم المواطنین والمق یجعل من المتعذر علیهم بناء مس

اناتهم ة،  بإم ل المتوفرة حالً  اثیرً  یجدون في حین الذات غیر  امن وسائل التمو
ة لهم ة، أوإما  ،مناس ة لهم رتفاع تكلفتهاال لمحاذیر شرع أو الشترا وجود ، النس

ة علیهمفیل مالي،  اق اعدم ل ، أوأو لشروطها الصع   .علیهم الشروتلك نط

ة أخر فإن س و من أصحاب رؤ  اثیرً  یجذب في العقار االستثمار من ناح
قاء األصول العقارة  ،من أمان لرأس المال حققهلما  والمستثمرن األموال ل
متها مع الزمن. والرتفاع عة المستأجرن  ق ة لمتا غیر أن المصاعب المصاح

، فضًال عن لها استخدامهمسوء علیهم  ةالمؤجر  اتلعقار للسداد اإلیجار، وٕاتالفهم 
ثیرً  ، وغیرها من المشاكل، یجعل  من  اتعثر المشترن عن سداد األقسا

حجمثالمست عه اتهمعن تأجیر عقار  ون مرن  ط، وعرض اأو ب بدًال من  اهالتقس
ع نقدً  لكذ ة سوق اللب التالي محدود قتصارها على شرحة صغیرة ال االستثمار، و

ل ذو الدخل المرتفع من المجتمع ط من خالل مؤسسات التمو التقس عها  ، أو ب
رها على الرغم من المصاعب    التي یواجهها المشترون.الساب ذ

، فإن ة هناك حاجة ماسة إل من هذا المنطل ك العقار یجاد آل مرنة لتمل
اتهم وتتجاوب مع ظروفهم  متطل مین، تفي  للشرحة األكبر من المواطنین والمق

ات المستثمر العقار   وقلةضمان رأس المال من حیث المتغیرة، مع تحقی متطل
انة و  عة السداد. تجنب الص   مشاكل متا
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ل اعرًض  حثالیتناول هذا  ة تمو ات معظم تفي آلل رن المشت متطل
ورة آنفً   ك العقار"،لتمل"عقد شراكة وٕایجار  اسمعلیها  نطل ،اوالمستثمرن المذ

الدساكني یهتم  ل مستثمرعلى  المؤلفعرضها  مین، من مواطنین  ال ومق
ل اإلسالميو  م حلول مبتكرة للتمو رغب في سعى إلى التمیز في تقد  االستثمار، و
ل مشارع العقار مناآل ًض  .في تمو ن أ م من یرغب  حثمن هذا الفید ُ أن  او

ه  ن خاص  فاوض المالك على تطبی هذا النظام بدًال من في تملك مس ل
  . اإلیجار

ره أن  ل المقترحمما یجدر ذ ضا قابل للتطبی نظام التمو في التعامالت  أ
ة األخر  ن االنتفاع من رعها في الح ذات االقتصاد م  ،الاألصول الدائمة التي 
في  المصانع ونحوها.الورش و والمحالت التجارة و  والمعارض مثل تملك العمائر

ات لسرعة یُ حین ال  ارات والمر ه في تملك األصول غیر الدائمة مثل الس نصح 
مة أصولها واحتمال تعرضها للتلف ما ال یُ تدهور ق ه لشراء األراضي ،  نصح 

ن الفور  .حیث ال تتحق منه مصلحة الس   للمشتر
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  الفصل األول
ة ل الحال   وسائل التمو

  
ل المتاحة حالً  ضعة  العل أكثرها شیوعً ، و اتتعدد وسائل التمو یتمحور حول 

سة أنواع این في التفاصیل. رئ عض الت ل  مع  ومن األنواع الشائعة في التمو
  :العقار ما یلي

ة -أ   :القروض الرو
ینتشر أسلوب أخذ المشتر لقرض رو من البنك أو الممول في معظم 

عض  ستخدمها ال م تحرمها اجهًال أو تهاونً أنحاء العالم، و ومن المعروف  .في ح
ة للرا، والتحذیر مد همنه، وتوعد  الشدید محارة الشرعة اإلسالم  المتعاملین 

م مالم یتو فى بذلك سبً  وا.عذاب أل ل لصرف النظر  او قروض العن التمو
ةال ه وأ ،رو ما  ،امناقشة عیو ا. اقدمهتقد أو اإلغترار    من مزا

ة وتتلخص مفي  القروض الرو قرض نقد للعمیل  البنك أو المرابي تقد
ة (ثابتة أو متغیرة)  مقابل ،العقار لشراء قي من ــتُ فائدة سنو ؤخذ على المبلغ المت
مة  قوم العمیل . أو غیرهالعقار  رهن أخذ ضمان للقرض مثل ، معالقرضق و

ة.   بتسدید القرض وفوائده على دفعات شهرة أو سنو

ط -ب حة التقس   :والمرا
ع العقار  ستخدم ط ب ثیر من المعامالت، وله قبول التقس حة في  أو المرا
مین، حیث من المواطنین والم بیرة لد شرحة الشرعة یتمیز بتوافقه مع ق
ة ط ال عند تطبی اإلسالم ة لتجنب الوقوع في المحاذیر.الضوا نقا  غیر أن شرع

ة ة الضعف األساس ة العمل أو  اتكمن في تحدید قسط ثابت یدفع شهرً  من الناح
ة  ل، في حین أن الظروف المال لمعظم على دفعات مجدولة على مد زمني طو
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ثیرً  المشترن سرخالل تلك الم اتتفاوت  لة بین عسر و ات  ،دة الطو وتغیر المتطل
ة ونحوها، ش مة العقار زادة أو المع ه  نقصانا، وتغیر ق وهو ما قد یترتب عل

ة  مشاكل متعددة عند تحصیل األقسا والدفعات، أو الحاجة إلى تغییر العقد لتلب
، ف .ةالظروف المستجد ة أخر في  یراه المشتر  قد ما -الفرق الكبیر نإمن ناح

ثیر  -حینه من المشترن  ابین السعر النقد للعقار وسعره اآلجل، یجعل 
في  للزادة الكبیرةحجمون عن الشراء لشعورهم بنوع من اإلجحاف ُ المحتملین 

ون هامش الرح مجزً إأما المستثمر ف السعر اآلجل. سعى إلى أن  ة  انه  لتغط
المصارف مثل تعثر السداد، فضًال على  ةغیر المنظور  والمخاطرالتكالیف 

عة السداد ه زادةما م، اإلدارة لمتا ط  تكلفة یترتب عل وقد  .لمشتر ا علىالتقس
ل لضمان السداد تأمین إلى تكالیف الإلى إضافة رسوم  الممولینعض  یلجأ التمو

ة. ولتجنب  ل شبهة شرع ش تلك في حالة وفاة العمیل أو عجزه الدائم، وهو ما قد 
قي في حالة وفاة  الشبهة عض العقود تنازل الممول عن المبلغ المت تتضمن 

س تنازًال صرفً   ،االمشتر أو عجزه الدائم عن السداد، غیر أنه في واقع األمر ل
التالي زادة التكلفة على ضع ذلك االحتحیث وُ  ل، و مال عند احتساب تكلفة التمو

.    المشتر

ك: اإلیجار واإلیجار –ج  التمل   المنتهي 
بیرة من المجتمع في  استئجارعتبر  ن الوسیلة المنتشرة لد شرحة  المس

ة  ن بدا ضطرون إلى تكو اتهم األسرة، وقد  ن  استئجارفي  االستمرارح المس
لة ل عد مرور سنوات عدیدة یجدون أنفسهم  عدم توفر البدیل.لمدة طو  قد دفعواو و
بیرة  الغ  نهم. المتالكتكفي في مجملها  تكاد في اإلیجارم   مس

ك التمل ظهور نظام التأجیر المنتهي  ك و التمل ن هناك أمًال إ، فأو الوعد 
انتقال ئستاة لتنتهي مرحفي أن  ة إلیهم.جارهم للعقار  عض  الملك غیر أن هناك 
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ة  ات الشراء والتأجیر،  سببالتحفظات الشرع التداخل في بنود العقد بین عمل
، فضًال على عدم توفر  ات المالك والمستأجر والمشتر والخلط بین حقوق وواج

ة الظروف المتغیرة سر وعسر للمشتر  المرونة في بنود العقد لتلب ، وهو ما قد من 
لة لتنفیذ العقد.ضع إش ة  االت متعددة خالل الفترة الطو ما أن وصف العمل

التأجیر یجعل الساكن في قل دائم من قدرته على االستمرار في الدفع حتى تملك 
ن، حیث أن توقف الدفع حیُ  المس ص ل  معظم نهي العقد و قً أو   اما دفعه سا

التالي مجرد إیجار   .الهدف األساسي من الدخول في العقد عدم تحقی، و

  الشراكة المتناقصة: -د
ة العقار من  تتلخص الشراكة المتناقصة في االتفاق المسب على انتقال ملك

ة قً  المالك إلى المشتر مقابل دفعات مال لشراء حصص المالك  ایتم تحدیدها مس
إلى تؤول  أن إلى وقد تتضمن اإلفادة من رع العقار خالل مدة العقد ،اتدرجً 

الكامل المشتر  ع حصته لطرف ثالث للمالكجوز و  .ملكیتها  غیر الشرك  أن یب
ما یجوز     .نفس الشيء للمشتر األصلي 

ة ة غیر أن ،تتمیز عقود الشراكة المتناقصة بتوافقها مع الشرعة اإلسالم  آل
ة قها الحال ما فیها ال تطب ة، غیر مرنة  ة للتواف مع بتحدید الدفعات المال كفا

سر بیرة من المشترن في حالة العسر وال ، مما قد یتطلب إعادة ظروف شرحة 
ة التوصل إلى  العقد ة أو صعو ه من تكالیف إضاف صاح من حین آلخر وما 

ة المقترحة في هذا ال اتفاق.   .تهلمعالج حثوهو ما تسعى اآلل
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  الفصل الثاني
  العقارك عقد شراكة وٕایجار لتملمقترح 

  
، فان هناك حاجة ماسة ألسلوب مرن  مما سب عرضه في الفصل الساب

ع األطراف وعادل ل شراء العقاراتل لجم ات ،تمو متطل  منالمجتمع  شرائح في 
مین ومست   مرن.ثمواطنین ومق

ات    لمجتمعلأوًال: متطل
ات ص متطل ن تلخ   :اآلتيعلى النحو  المجتمع شرائح م

ات  -أ  مین:لمتطل   لمواطنین والمق
  ن یوفر اإلیجار.االستقرار و تملك عقار للس ال مقارنة   راحة ال

 .الحصول على سعر عادل لتكلفة شراء العقار 

 اب االدخار من خالل  ،تسهیل الزواج للش االستعداد المسب للزواج 
ن.تقلیل تكالیف واالستثمار، و   الس

  ما یتواف معالمرونة في سداد مة العقار  ة  ظروف المشترن ق االقتصاد
سر وعسر.  من 

  ة إلى الخالف أو تقلیل تجنب اب المؤد ائع.مع األس  ال

 .انات المتاحة ة االستثمار في المجال العقار حسب اإلم ان  إم

 ن من المخاطرة.للمستقبل  واالستثمار الدخارفتح مجاالت ل   أدنى حد مم

ن: -ب  ات للمستثمر   متطل
 االستثمارة السانحة في مجال العقار. اإلفادة من الفرص  
  وتجنب المشاكل مع ، تقلیل مستو المخاطرة في االستثمار العقار

 المستأجرن والمشترن.
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  مة العقارومصاعب تقلیل تكالیف عة السداد لق ، وتقلیل أو اإلیجار متا
عة واإلجراءات اإلدارة  .المتا

  ى السداد.عدم قدرة المشتر عللتقلیل مستو المخاطرة 

  انته دورً  ناكالسحفا  .لمنع تدهور حالته اعلى العقار وعدم إتالفه، وص

ات –ج    المجتمع: لكامل متطل
 ة التجارة والصناعة في مجال العمران، ُ  قو  نشا اقتصاد سهم في تنم

 والقو العاملة.

 ة ، وتوفر والتي تبرز المستو الحضار للمجتمع توفر المساكن المناس
ان ة للس ة المناس  .البیئة العمران

 واالقتصاد للمجتمع تحسن المستو االجتماعي. 

  ما یتناسب مع حاجة المجتمع عمار األرضإ.  

  الشراكة واإلیجار عقد المقترح نظام التملك: اثانً 
موجب العقد األول  ون المشتر  یتلخص النظام المقترح في عقدین، 

اُ  حصة تتزاید شر ؤه شرا اكتمالحتى حسب ظروفه  مع الوقت اتدرجً  في العقار 
موجب العقد الثاني  للعقار. ون  ستفید منه على الفور للعقار امستأجرً و  .حیث 

ائع  أما حق ال ةف حتى  طیلة فترة العقد اإلیجار منحصته من خالل  عوائد مال
ع العقار ة ب ط المرن  اكتمال عمل   .التقس

ة عمل وصف -أ  عقد الشراكة واإلیجار: آل   نظام التملك 
ل حً  ا) رسمً ١( رقم یبین ش عقد الشراكة  اتوض ة عمل نظام التملك  آلل

سطة على النحو التالي: واإلیجار. صورة م ن شرح نظام التملك المقترح  م   و
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ل ( ة عمل عقد الشراكة واإلیجار لتملك . )١ش حي آلل   .العقاررسم توض
 

ائع یتملك  .١ ح لها) الطرف األول(ال ة تت ة شرع  حرة لعقار ملك
 العقار. التصرف الكامل

اته، ثم  (الطرف الثاني) عاین المشتر  .٢ متطل فائه  العقار للتأكد من إ
ائع یتف مع مة العقار نقدً ) الطرف األول( ال   .اعلى ق

افتح حساب مستقل في أحُ  .٣ ائعسم د البنوك  ، (الطرف األول) ال
ه  ون "الشراءحساب "ولنسم حیث  ه .  ة أ مبلغ یودع ف  شراء حصة مثا
ة مة المبلغ ما  (الطرف الثاني) العقار لصالح المشتر  من إضاف الذ تم عادل ق
ذلك .إیداعه ة و ــتُ  و  في أ وقتتاح للمشتر حرة إیداع دفعات شهرة وموسم
ة تملكه في العقار.وذلك لالمتاحة،  هحسب ظروف شاء   زادة نس
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ع العقد، .٤ دفعة أولى عند توق ه  ودع في تُ  یدفع المشتر مبلغ متف عل
ذلك ُ  ً "حساب الشراء"، و ح المشتر شر عادل الدفعة اص ما   األولى في العقار 

ع العقد   .عند توق

ل شهر ضمن خاللحسب إجمالي اإلیداع  .٥ ة النصف األول من   عمل
، أما حصة لشراء   نفسه النصف الثاني من الشهر خاللما یودع لشهر الجار

حسب  ة شراء حصةف ة ضمن عمل ما هو موضح  الشهر التالي. في إضاف
ل  :)٢( رقم الش

   

ل ( ة فترات شراء حصص .)٢ش  .لكل شهر ،وسداد اإلیجار ،في العقار إضاف

 

ةال تستخدم .٦ ل معادلة التال ة الشراكة وتحدیث لحساب )٣رقم  (ش  نس
ل شهر للمشتر  ،  "حساب الشراء"بناء على الرصید المتاح في  في منتصف 

ة الشراكة ة نس مثا ة  ق ة المت ائع الجدیدة وتكون النس  :لل

  

ل ( ل شهر ).٣ش ة الشراكة للمشتر في منتصف    .معادلة حساب نس

قیمة العقار نقداً 
=  نسبة الشراكة للمشتري 

x100رصید حساب الشراء
قیمة العقار نقداً 

=  نسبة الشراكة للمشتري 
x100رصید حساب الشراء

منتصف 
الشھر الجاري

بدایة 
الشھر الجاري

نھایة 
الشھر الجاري

منتصف 
الشھر السابق

منتصف 
الشھر التالي

سداد اإلیجار للشھر الجاري

شراء حصص في العقار للشھر التاليشراء حصص في العقار للشھر الجاري

سداد اإلیجار للشھر التالي

منتصف 
الشھر الجاري

بدایة 
الشھر الجاري

نھایة 
الشھر الجاري

منتصف 
الشھر السابق

منتصف 
الشھر التالي

سداد اإلیجار للشھر الجاري

شراء حصص في العقار للشھر التاليشراء حصص في العقار للشھر الجاري

سداد اإلیجار للشھر التالي
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ضمان تأجیر العقار، الطرف الثاني(المشتر تعهد ی .٧  ةشهر أجرة) 
ه یتف ذلك في حینه حسب سعر السوق. الطرفان عل ح المشتر هو ُ  و ص

یل والكفیل الغارم لتأجیر العقار.  الو

أحد  .٨ ائع والمشتر  البنوك "حساب فتح حساب مشترك بین ال
ة سداد لإلیجار الشهر المت اإلیجار" مثا ه  ون أ مبلغ یودع ف ه.حیث   ف عل

ه، وُ  ل شهر عن إیجار الشهر الذ یل ودع اإلیجار خالل النصف الثاني من 
ل فترة ستمرتو   ).٢ رقم سداد اإلیجار حتى منتصف الشهر التالي (ش

ة المشتر (الطرف الثاني)  .٩ العقار في حالة عدم رغ ن واالنتفاع  الس
قومإ(طرف ثالث)، فمستأجر  یل التأجیر نه  إلى  عرض العقار للتأجیر صفته و

دفع الطرف الثاني .مقابل إیجار شهر  حسب سعر السوق  ثالثطرف  فرق  و
ه الشهر  في حالة عدم بلوغه لإلیجار اإلیجار قً  المتف عل ین امس  بین الشر

اره الكفیل الغارم لتأجیر العقار ، وله أخذ الزادة في اإلیجار إن وجد لقاء ما اعت
فالة   غرم.تحمله من 

مقدار  المستأجر (الطرف الثالث)من  یؤخذ .١٠ انة العقار ( تأمین لص
م لالستردادإیجار شهر مثال) قابل  ر في حالة مشابهة لحالة لعقاا عند إعادة تسل

تأمین ستخدم عض أجزاء العقار، فُ  أو استهالك أما في حالة تلف استالمه.
انة عد  الص انة الالزمة  ودع مبلغ تأمین  عقد المستأجر. انتهاءإلجراء الص و

انة في حساب مشترك  انةاألول والثاني "للطرفین الص أحد البنوك حساب الص  "
موافقة الطرفین.ُ   صرف منه 

ة متف علیها  .١١  الشهر  من اإلیجاربین الطرف األول والثاني تحسم نس
انة الدورة أل) مثالُ  ٪٥( عي للعقار ومنع  االستهالكلمعالجة عمال الص الطب

انة في وُ  تدهور حالته. انة"حساب اودع مبلغ الص موافقة ، وُ "لص صرف منه 
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قيُ  الطرفین. على أن امل المبلغ المت انة العقار عند  في الحساب صرف  لص
 .عقد الشراكةنتهاء ا

عد  ل شهر منتصففي  "حساب اإلیجار"المبلغ المودع في  یوزع .١٢ )
انة الدورة) ة الص ) حسم نس ائع والمشتر ین (ال حصة  آخر حسب بین الشر

ائعودع حصة ت حیث ،منهماكل ل ه ال ي من اإلیجار في حسا  الخاص البن
ائع" ، أما حصة الشرك ستثمار العقاراله من  عوائد شهرة "حساب أراح ال

اشرة في  ) من اإلیجار فتودع م شراء حصة وذلك ل "الشراءحساب "(المشتر
. ة من العقار لصالح المشتر   إضاف

مة تأخر في حالة .١٣ نه إف، الشهر منتصفحتى  اإلیجار الشهر  إیداع ق
ل  اآلً  یتم اتحو حساب "إلى  "حساب الشراء"من الشهر ذلك إیجار  ئع منحصة ال

ائع"أراح  ة تملك المشتر للعقارالو .ال ائع تالي نقصان نس وهو ما  ،لصالح ال
ائع لحصة ل المبلغ المخصص من  .في العقار مثل استرداد ال ذلك تحو و

انة" انة الدورة من "حساب الشراء" إلى "حساب الص  .اإلیجار للص

مة العقار االتفاقیتم  .١٤ م ق ل واإلیجار على إعادة تقی  صفة دورة (
حیث  خمس أرع أو مة العقار حسبُ سنوات مثًال)  عد واإلیجار متوسط ق ) 

انة افتراض إجراء انة شاملة ص عادل المبلغ المتاح في حساب الص  من ،)ما 
مة العقار اتب عقارة  ثالثة( عدة مصادر مستقلة من واإلیجار خالل تقدیر ق م

ه یتم تحدیث عقد الشراكة  .في ذلك الوقتحسب سعر السوق ، مثًال) ناء عل و
مة العقار من واإلیجار تكالیف تقدیر  تدفعوُ  .والحد األدنى لإلیجار الشهر  حیث ق

مة العقار واإلیجار من  انة".ق  "حساب الص

ائع (الطرف األول) السحب من  .١٥ في أ وقت،  "حساب الشراء"ح لل
الغ المودعة لشراء العقار. ة لصافي الم مة االسم الق  دون اإلخالل 
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ع للشركعد استنفاذ ح الشفعة  .١٦ ، یجوز للطرف األول أو الثاني الب
ع بنفس شرو العقد، دون الحاجة إلى  ه من العقد لطرف را أو التنازل عن نصی

 الحصول على موافقة الطرف اآلخر.

اشرة إلى ورثته الطرففي حالة وفاة  .١٧  األول أو الثاني، ینتقل العقد م
 طرف واحد. مجتمعین

 :أحد الحالتین التالیتین عقد الشراكةینتهي  .١٨

الغ المودعة صافي وصولاكتمال   - أ ة للم مة االسم حساب "في  الق
مة العقار "الشراء امل ق م إلى  التالي له حسب آخر تقی ائعحصة  وصول، و  ال

  .)٪١٠٠(وحصة المشتر إلى  صفر،في العقار إلى 

الثاني ن على مدة قصو الكتمال شراء الطرف یفي حالة اتفاق الطرف  - ب
 ،ان على تمدیدهیسنة مثال)، وانقضت تلك المدة دون اتفاق الطرف ٢٥للعقار (

عد إجراء فُ  ع ( انة شاملةعرض العقار للب انة)،  مقدار المتاح في ص حساب الص
اع مة العقار الم ة شراكة لكال الطرفین. آخر حسب وتوزع ق  نس

ا النظام المقترح -ب    :مزا
ة من خالل الوصف الساب  ك العقار،عمل عقد الشراكة واإلیجار لتمل آلل

ن تبین عددً  صها في العناصر  ام ن تلخ م ل المقترح،  ا لنظام التمو من المزا
ة:   التال
ائع والمشتر  المرونةأوًال:    والتفاعل اإلیجابي بین ال

١.   ً اره شر اعت في العقار،  اإن حصول المشتر على حصة من اإلیجار 
حت له فرصة،  فيعلى زادة حصته  احفزه دومً  لما أت لزادة وذلك العقار 

ه من اإلیجار، والختصار مدة التملك الكامل  والنتهاز، اسمه العقاروتسجیل  نصی
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ًال. احتمالالفرصة قبل  مة العقار مستق ذلك ف زادة ق ن من غیر المتوقع أن إو
ل جدً ألالعقد  متد ة. طالما تتوفر للمشتر ق امد طو  درة مال

ن  .٢ الزوج والزوجة واألبناء  أو تعاون  تضامن وفي أ وقت سهولة م
عً  مثلون جم ة شراء العقار، حیث  دون الحاجة إلى إجراءات  ،اواحد اطرف افي عمل

ة معقدة. م ة وتنظ  قانون

ائعإن حصول   .٣ مثل رع شهر یتناسب مع على حصة من اإلیجار، تُ  ال
ة حصته ق التالي ف في المت ائع نإالعقار، و في حالة زادة من اإلیجار  احق أراحً  ال

ة للمشتر فأما  .مدة العقد انات الماد ةإفي حالة تحسن اإلم ع ن عمل في  تكتمل الب
ائعرأس المال وأراحه  عیدُ مما فترة أقصر    .لإلفادة منه في مشارع أخر  لل

ائع شعر  .٤ ار المستأجر االطمئنان ال اعت  غالًا على استثماره العقار 
ون )المالك المستقبلي للعقارالمشتر ( نفسههو  التالي   احرًص  المستأجر ، و

 على سالمة العقار.

اره شرً  اجزء هالسترداد سعادةشعر المشتر   .٥ اعت في  امن اإلیجار 
مة اإلیجار الفعلي الذ یدفعه مع ، و العقار ة تملكه في العقارتناقص ق  . تزاید نس

ةتجاوب عقد الشراء مع لاالطمئنان  المشتر  شعر  .٦  ،ظروفه االقتصاد
سر لسهولة شرا ة من العقار، وفي حالة العسر لوجود  هؤ في حالة ال حصص إضاف

سداد اإلیجار حتى  "حساب الشراءله في " رصید ةیسمح   تجاوز الضائقة المال
العقد أو إلغاؤه  .دون اإلخالل 

وانقطاع ، شعر المشتر بنوع من األمان على أسرته في حالة وفاته  .٧
ن دون اضطرارهم إلى تسدید اإلیجار  هممصدر  قى أسرته في المس المالي، حیث ت

اف لتترتب أمورهم. ح لهم وقت  التالي  لوجود رصید في "حساب الشراء"، مما یت و
عه إلى طرف آخر واإلفادة من النقدإما االستمرار في    .العقد أو ب
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  : تحقی السعر العادل للعقاراثانً 
سهم عقد الشراكة واإلیجار في تحقی سعر عادل للعقار من خالل 

ة:   العناصر التال

ائع من اإلیجار الشهر   .١ ً  ،مثل نصیب ال اره شر في العقار،  ااعت
قي  مثلعائدا عادًال لرأس المال المستثمر، حیث أن اإلیجار الشهر  السعر الحق

مثل  .للسوق  التالي  قي لشراء العقار، و ما یتناسب العائد الشهر مع المبلغ المت
ل. قة للتمو  التكلفة الحق

لتضخم لتخمینات وتوقعات  إجراء الحاجة إلى فيعوائد اإلیجار تنإن   .٢
ل یرات السوق وتغ ة  على المد الطو قً الحتساب نس الغة  حیث .ااألراح مس أن الم

ل شراء في تلك التخمینات تزد من تكلفة العقار وتقلل من فرص االستثمار، في  تمو
ة بد المستثمر خسائرـیُ  حین أن إهمالها أو التقلیل من شأنها قد  .مال

ةن العقد إحیث   .٣ شراكة في العقار، ولوجود رصید في حساب  مثا
ائع إلى شراء عقد تأمین لضمان السداد في حالة وفاة إالشراكة، ف نه تنتفي حاجة ال

ط)،  التقس ثیر من عقود الشراء  ع في  ما هو مت المشتر أو عجزه الدائم (
. التالي تقلیل تكلفة العقار على المشتر  و

ائع/المستثمر بنوع من   .٤ ع األحوال األمان على استثمارهشعر ال ، في جم
سترد رأس المال وأراحه  ة للمشتر فسوف س حیث أنه في حالة تحسن القدرة المال

صور  ة، ف ةسرعة. وفي حالة استمرار العقد  ع ه من اإلیجار الشهر إطب ن نصی
ب في حسا هن رصیدإ، ففي السداد أما في حالة تعثر المشتر  حق له عوائد مجزة.

ائع ل مثل ضمان الستمرار دفع اإلیجار مقابل استعادة الشراء  حصص في شراءال
ذلك العقار. ون مضطرً إتقلیل تلك المخاطر ف ومن خالل و ائع لن  ى زادة إل ان ال

ة دون زادة ان، مما یجعل تكلفة الشراء واقع   .السعر ألخذها في الحس
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  : التجاوب مع الحاالت الخاصةاثالثً 
این الشدید في في   .١ ع والشراء بین الطرفین للت حالة تكرر دورات الب

سر وعسر، ف لإظروف المشتر بین  متد لسنوات طو قاء ن العقد قد  ة، غیر أن 
مثل ضمانا ائع، وحافز  العقار    للمشتر لبذل الجهد الختصار المدة. الل

ة أحد الطرفین الخروج من العقد ف  .٢ ع أو إفي حالة رغ نه الب م نه 
، خرآالتنازل لطرف  عد دون الحاجة إلى مواف للعقد بنفس الشرو قة الشرك 

  استنفاذه ح الشفعة.
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  الثالثالفصل 
ة   أمثلة للمقارنة بین النظام المقترح والوسائل الحال

  
ة والمقترحة،  االستثمارةللمقارنة بین الفرص  استخدام الوسائل الحال

ون من عدة فلل نالمستثمر أحد نفترض أن  ني م ، صغیرةمتجاورة  أنشأ مجمع س
عدة أنواع من العقود.   وتعاقد مع عدد من العمالء 

سنة من زادة أو انخفاض في  ٢٠االحتماالت عدیدة على مد  حیث أنو 
مة المنطقة أو العقار، ورة  ق ، ونحوها، فان األمثلة المذ التضخم االقتصاد

ح فقط.   لغرض التوض

ة:نستخدم االولتوحید المقارنة،     فتراضات التال

ل ال الدو مة الف   .ألف رال ٥٠٠,٠٠٠ = سو ق
  .اشهرً  رال  ٠,٠٠٤ المال = استثمارمتوسط الرح من 

  .شهر  ٢٠٠ =    المال الستثمارفترة المقارنة 
ة التضخم خالل فترة المقارنة ة    نس   .العقار استهالك= نس

مة اإلیجار الشهر  مة العقار خالل (اس ق   سنة). ١٥ترداد ق
  .رال ٢٧٧٧=  ١٢/  ١٥/  ٥٠٠٬٠٠٠ =

ع العقار نقدً الحالة األولى:   على العمیل األول اب

o  ال رقم  .على العمیل األول انقدً  ١اع الف

o ال في أحد  استثمر مة الف متوسط رح  التي حققت االستثمارصنادی ق
 .اشهرً  رال ٠,٠٠٤
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o : لحساب الرح 

 .رال   ٥٠٠,٠٠٠ =المبلغ المستثمر

  .)شف حساب العمیل األول ١(ملح شهر ٢٤٠إجمالي الرح خالل 

 .رال  ٧٩٨,١٥٧ =    

 .٪١٦٠ = شهر ٢٤٠خالل  العائد على رأس المال

 = ال مة الف  .رال ١٬٢٩٨٬١٥٧ إجمالي الرصید شامًال ق

  = ٨ = ٢٠/  ١٦٠معدل العائد السنو٪. 

ة:   تأجیر العقار على العمیل الثانيالحالة الثان

o  عادل ما  ال لإلیجار  عرض الف افتراض  ارال شهرً  ٢٧٧٧قام المالك 
مة العقار خالل   سنة.  ١٥استرداد ق

o  مبلغ ال على العمیل الثاني  منها  صرف، ارال شهرً  ٢٧٧٧أجر الف
عة اإلیجار ول) ٪٥( انةل) ٪٥(متا صافي إیجار الدورة لص  .رال ٢٥٠٠، 

o  ال في أحد صنادی اإلیجارات المتجمعة لأستثمر التي حققت  االستثمارلف
 .اشهرً  رال ٠,٠٠٤متوسط رح 

o  معدل شهر ال غیر مؤجرة  المستأجرن ل سنتین لتغیر  نتكون الف
انتها وعرضها لإلیجار  .وص

o ٢رقم العمیل شف حساب ١ لحساب الرح: (ملح(. 

  رال ٥٥٠,٠٠٠ شهر = ٢٤٠ خاللإجمالي اإلیجار. 

  رال ٣٧٤,١٣١=شهر ٢٤٠خالل  المتجمع اإلیجاراستثمار إجمالي الرح من. 

  رال ٩٢٤,١٣١ اإلیجار =واستثمار  اإلیجارإجمالي. 
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  ١٨٥= شهر  ٢٤٠العائد على رأس المال خالل٪. 

  = ٩,٢٥ = ٢٠/  ١٨٥معدل العائد السنو٪. 

  = ال مة الف  .رال ١,٤٢٤,١٣١إجمالي الرصید شامًال ق

 مع العمیل الثالث شراكة وٕایجارالحالة الثالثة: 

o ال  یجار.اإلشراكة و العقد  بنظام اتف مع العمیل الثالث على شراء الف

o  ع العقد. ٥٠,٠٠٠دفع المشتر دفعة أولى ال عند توق  رال لشراء حصة من الف

o  مبلغ مة اإلیجار  ة ارال شهرً  ٢٧٧٧تحدد ق ، ما في الحالة الثان
انة الدورة) ٪٥(یخصص منها  دارة إ، دون الحاجة إلى مصارف لحساب الص
عة اإلیجار صافي إیجار لمتا  .رال ٢٦٣٨، 

o  مقدار سداد دفعات شهرة  امل مع ، رال ١٠٠٠انتظم العمیل  ل  تحو
ال. ة من الف ه من اإلیجار إلى حساب الشراء لشراء حصص إضاف  نصی

o  ال في أحد صنادی ائع األقسا واإلیجارات المتجمعة من الف أستثمر ال
 .اشهرً  رال ٠,٠٠٤تثمار التي حققت متوسط رح االس

o  شف الحساب  ) یتبین التالي:٣(ملح للمشتر من خالل 

  ال خالل مة الف امل ق ن المشتر من سداد  سنة)  ١٦,٨شهر ( ٢٠٢تم
ة   رال. ٣٣٦٠بدفعة ختام

  رال، استرد منها ٥٢٧,٦٠٠ تلك المدة دفع المشتر إیجار مقدارهخالل 
صافي ر  ٢٤٦,٦٤٠ )٢٨٠,٩٦٠-٥٢٧,٦٠٠( اره شرك في العقار،  اعت اًال 

 .رال ٢٨٠,٩٦٠ إیجار
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 ال =بذلك تكون ال ة لشراء الف =  ٢٨٠,٩٦٠+  ٥٠٠,٠٠٠ تكلفة اإلجمال
 .رال ٧٨٠,٩٦٠

  ة  .٪٥٦,١٩ سنة) = ١٦,٨(على مد تكلفة الشراء نس

 ة  .٪٣,٣٤=  على المشتر  متوسط التكلفة السنو

o  شف الحساب ائع من خالل   ) یتبین التالي:٣(ملح لل

 ائع دخال من اإلیجار  .رال ٢٨٠,٩٦٠=  سنة) ١٦,٨(على مد حق ال

 شهر. ٢٠٢د الشراكة واإلیجار خالل كتمل تنفیذ عقا 

  سنة) ١٦,٨واألقسا (على مد من خالل استثمار الدخل من اإلیجار الشهر 
ائع دخال =   .رال ٤٠٢,٠٦٤=  ٥٠٠,٠٠٠ – ٩٠٢٬٠٦٤حق ال

  = ٨٠,٤ = ٤٠٢,٠٦٤/٥٠٠,٠٠٠العائد على رأس المال٪. 

  = ٤,٩ = ١٦,٨/  ٨٠,٤معدل الرح السنو٪. 

  شهر. ٢٤٠ستثمر المبلغ حتى اكتمال ولغرض المقارنة  

  ال في صندوق ائع الدخل الشهر من اإلیجار وأقسا الف استثمر ال
 - ١,٠٤٩,٨٢٨=  سنة) ٢٠(على مد  صافياستثمار مما حق له دخل 

 .رال ٥٤٩,٨٢٨ = ٥٠٠,٠٠٠

 ١١٠= ٥٠٠,٠٠٠/  ٥٤٩,٨٢٨=  العائد على رأس المال٪. 

  = ٥,٥ = ٢٠/  ١١٠معدل الرح السنو٪. 

عة:  عشراكة الحالة الرا  وٕایجار مع العمیل الرا

o  عاتف مع العمیل ال بنظام عقد الشراكة واال الرا   یجار.على شراء الف

o  ع مع حالة العمیل الثالث من حیث الدفعة األولى تتماثل حالة العمیل الرا
ع العقد، و رال لشرا ٥٠,٠٠٠ومقدارها  ال عند توق صافي إیجار ء حصة من الف
ه من اإلیجار إلى حساب الشراء لشراء رال ٢٦٣٨ امل نصی ل  ، مع تحو
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ال. ة من الف والفرق الوحید بین الحالتین هو في زادة الدفعات  حصص إضاف
 .رال ٢٠٠٠إلى  رال ١٠٠٠الشهرة المنتظمة من 

o  ال في أحد صنادی ائع األقسا واإلیجارات المتجمعة من الف أستثمر ال
 .اشهرً  رال ٠,٠٠٤متوسط رح االستثمار التي حققت 

o  شف الحساب للمشتر (ملح  ) یتبین التالي:٤من خالل 

  ال خالل مة الف امل ق ن المشتر من سداد  سنة)  ١١,٥( اشهر  ١٣٨تم
ة   رال. ١٣٩٥بدفعة ختام

  رال، استرد منها  ٣٥٨٧٦٨خالل تلك المدة دفع المشتر إیجار مقداره
صافي  ١٧٦٦٠٥ ) ١٨٢١٦٣ – ٣٥٨٧٦٨( اره شرك في العقار،  اعت راًال 

 .رال ١٨٢١٦٣إیجار 

 = ال ة لشراء الف  = ١٨٢١٦٣ + ٥٠٠,٠٠٠ بذلك تكون التكلفة اإلجمال
 .رال ٦٨٢١٦٣

  ة تكلفة الشراء (على مد  .٪٣٦,٤٣سنة) =  ١١,٥نس

  = ة على المشتر  .٪٣,١٧متوسط التكلفة السنو

o  ائع (ملح شف الحساب لل  یتبین التالي: )٤من خالل 

  ائع دخال من اإلیجار(على مد  .رال ١٨٢١٦٣=  سنة) ١١,٥حق ال

 شهر. ١٣٨تنفیذ عقد الشراكة واإلیجار خالل  اكتمل 

  سنة) ١١,٥من خالل استثمار الدخل من اإلیجار الشهر واألقسا (على مد 
ائع دخال =   .رال ٢١٣٩٣٨=  ٥٠٠,٠٠٠ – ٧١٣٩٣٨حق ال

  = ٤٢,٨= ٥٠٠,٠٠٠/ ٢١٣٩٣٨العائد على رأس المال٪. 

  = ٣,٧ = ١١,٥/  ٤٢,٨معدل الرح السنو٪. 

  ستثمر المبلغ حتى اكتمال  شهر.  ٢٤٠ولغرض المقارنة 
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  ال في صندوق ائع الدخل الشهر من اإلیجار وأقسا الف استثمر ال
 - ١٠٧٢٧٥١سنة) =  ٢٠استثمار مما حق له دخل صافي (على مد 

 .رال ٥٧٢٧٥١ = ٥٠٠٬٠٠٠

 = ١١٤,٦=٥٧٢,٧٥١/٥٠٠,٠٠٠ العائد على رأس المال٪. 

  = ٥,٧ = ٢٠/  ١١٤,٦معدل الرح السنو٪. 

 شراكة وٕایجار مع العمیل الخامسالحالة الخامسة: 

o ائع اتف ال بنظام عقد الشراكة  الخامسمع العمیل  ال على شراء الف
ه حالة العمیل الخامس مع حالة العمیل الثالث من حیث الدفعة  واالیجار. وتتشا

ع العقد ٥٠,٠٠٠األولى ومقدارها  ال عند توق صافي ، و رال لشراء حصة من الف
ه من اإلیجار إلى حساب الشراء رال ٢٦٣٨یجار اإل امل نصی ل  ، مع تحو

ال. غیر أنها تختلف في مد انتظام ة من الف العمیل  لشراء حصص إضاف
مقدار الدفعات الخامس في سداد ال این ظروفه من  رال، ١٠٠٠شهرة  حیث تت

مة الدفعة، وفي حالة العسر قد یتوقف  سر یزد من ق سر وعسر، ففي حالة ال
ضطر أحینً  قلصها، وقد  إلى التوقف عن دفع اإلیجار  اعن سداد الدفعة أو 

 .وتسدیده من رصید الشراء

o ائع األ ال في أحد صنادی أستثمر ال قسا واإلیجارات المتجمعة من الف
 .اشهرً  رال ٠,٠٠٤االستثمار التي حققت متوسط رح 

o  شف الحساب للمشتر (ملح  ) یتبین التالي:٥من خالل 

 سر ة في حاالت ال الغ إضاف ن المشتر من دفع م ، (وجود دخل إضافي) تم
 .١٧٩، ١٣٤، ١٠٤، ٨٧، ٨٢، ٥٠، ٤٦، ٣١، ٢٨، ٢٣، ١١، ٥ :األشهر في
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  ص مبلغ الدفعة الشهرة أو مرت على المشتر حاالت اضطر فیها إلى تقل
، ٩٣، ٦٩، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٣٩، ٣٨، ٣٥، ٢١، ٢٠، ١٩ عدم دفعها في األشهر :

١٩٤، ١٩٣، ١٦٩، ١٦٨، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٠، ١٠٩، ٩٩ . 

 ل مرت على المشتر حاالت تعسر فیها دفع القسط الشه ر وجزء أو 
مة اإلیجار من رصید الشراء, وذلك  أو جزء منه اإلیجار، مما اضطره إلى سحب ق

 .١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ٦٧، ٦٦، ٣٧، ٣٦، ١٨ في األشهر:

  ال خالل مة الف امل ق ن المشتر من سداد  سنة)  ١٧,٥شهر (أ ٢١٠تم
ة   رال. ٢٥٦٣بدفعة ختام

  رال، استرد منها  ٥٤٨٧٠٤ مبلغیجار اإل بلغ إجماليخالل تلك المدة
اره شر ٢٥٦٧٨٩ المشتر مبلغ اعت صافي إیجار  اراًال  في العقار، 

 .رال ٢٩١٩١٥

 = ال ة لشراء الف  = ٢٩١,٩١٥ + ٥٠٠,٠٠٠ بذلك تكون التكلفة اإلجمال
 .رال ٧٩١,٩١٥

  ة تكلفة الشراء (على مد  . ٪١٥٨,٤سنة) =  ١٧,٥نس

  = ة على المشتر  . ٪٩متوسط التكلفة السنو

o  ائع (ملح شف الحساب لل  ) یتبین التالي:٣من خالل 

 ائع دخال من اإلیجار  .رال ٢٨٠,٩٦٠=  سنة) ١٦,٨(على مد  حق ال

 شهر. ٢٠٢د الشراكة واإلیجار خالل تنفیذ عق اكتمل 

 سنة) ١٦,٨ من خالل استثمار الدخل من اإلیجار الشهر واألقسا (على مد 
ائع دخال =   .رال ٤٠٢,٠٦٤=  ٥٠٠,٠٠٠ – ٩٠٢٬٠٦٤حق ال

 = ٨٠,٤=  ٤٠٢,٠٦٤/٥٠٠,٠٠٠العائد على رأس المال٪. 

  = ٤,٩ = ١٦,٨/  ٨٠,٤معدل الرح السنو٪. 

  ستثمر المبلغ حتى اكتمال  شهر.  ٢٤٠ولغرض المقارنة 
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  ال في صندوق ائع الدخل الشهر من اإلیجار وأقسا الف استثمر ال
 - ١,٠٤٩,٨٢٨سنة) =  ٢٠استثمار مما حق له دخل صافي (على مد 

 .رال ٥٤٩,٨٢٨ = ٥٠٠,٠٠٠

 ١١٠=  ٥٤٩,٨٢٨/٥٠٠,٠٠٠ = العائد على رأس المال٪. 

  = ٥,٥ = ٢٠/  ١١٠معدل الرح السنو٪.  
 

 :الخمسةبین العمالء  االستثمارالمقارنة بین نتائج 

ان   ٥العمیل   ٤العمیل   ٣العمیل   ٢العمیل   ١العمیل   الب

ع نقد  نوع العقد   شراكة وٕایجار  شراكة وٕایجار  شراكة وٕایجار  إیجار  ب

  متغیر  2000  1000      القسط الشهر المنتظم
  2638  2638  2638      اإلیجار الشهر 

  210  138  202    0  مدة اكتمال الشراء (شهر)
            
 547224  358768  527600  550000  0  یجارإجمالي اإل

نصیب المشتر من 
  اإلیجار

0    244742  175418  254927  

ال   792297  683350 782858      تكلفة الف
ة  على  تكلفة الشراءنس

 %58.46 %36.67 %56.57    % 0 المشتر 

            
ائع من اإلیجار   292297  183350  282858    0  نصیب ال

ائعإجمالي    486711  456745  486218    500000  الدخل لل
ائع  مع إجمالي دخل ال

  شهر ٢٤٠خالل  استثماره
1298157  924131  

 +500000  1052734  1074911  1049101  

ائع خالل  ة األراح لل نس
  شهر  ٢٤٠

%160   %185   %110   %114.6   %110   
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  الخاتمة
ل شراء العقارات وتسهیل تملكها  اعرًض  حثتناول هذا ال ألسلوب مرن لتمو

مین، حیث یتجاوب مع ظروفهم  من قبل شرحة عرضة من المواطنین والمق
سر وعسر، فضًال على توفیر فرص استثمارة جیدة لرؤوس األموال  المتغیرة من 

  في المجال العقار لما تحققه من مرونة وتقلیل المخاطر على االستثمار.

حق أكبر  قد ن التأجیرإ، فةالخمس لألمثلةومن خالل مقارنة نتائج االستثمار 
المستثمرن،  عدیدة علىال ه، غیر أن للتأجیر مشاكل)١(العمیل عائد لرأس المال
حد من حجم  ه وغیر مرغوب ل من قبل المستأجرن، مما  على المد الطو

ع نقدً  السوق. عد ذلك من حیث العائد الب وهو مرغوب من قبل ) ٢(العمیل اأتي 
امل المبلغ لد شرحة  اجدً  المستثمرن غیر أن سوقه محدودة ة توفر  لصعو

ثیرً  حد  ا  من حجم السوق. اعرضة من المشترن المتوقعین، مما  وهنا تبرز مزا
)، حیث حق مرونة ٥، ٤، ٣العمالء نظام عقد الشراكة واإلیجار لتملك العقار (

سر، وحق عائدً  بیرة للتجاوب لرأس المال  ا مجًزامع ظروف المشترن من عسر و
ثیرً سوف المستثمر، مما  من المستثمرن والمشترن المتوقعین على التعامل  اشجع 

ة بین النظام المقترح.  این الشدید في الظروف المال ما أنه على الرغم من الت
ة العائد على رأس ٥، ٤، ٣العمالء  عطي ثقة ، إال أن نس ة، مما  ه متساو المال ش

عطي  ة رأس المال المستثمر، و بیرة للمستمرن في قدرة النظام المقترح على حما
ل عادلة وال تستغل ظروفهم المتعثرة. أن تكلفة التمو   العمالء الثقة 

الد، وصلى هللا وسلم على سیدنا  اد وال ه الخیر للع ع لما ف وف هللا الجم
عهم بإحسان إلى یوم الدین. محمد وعلى آله ه ومن ت   وصح

حیى عثماند.          ه٢/١٤٣٥/ ١ األرعاء   فاضل محمد 
 م٤/١٢/٢٠١٣         
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  )١ملح (
 مسودة مقترحة لعقد الشراكة لتملك العقار

  
  عقد شراكة لتملك عقار

الطرف األول: السید/السیدة ...................، وجنسیته/جنسیتها ................،  .١
ة/إقامة رقم ................، صادرة من  طاقة هو ...................، بتارخ موجب 

ائع. ال ه في هذا العقد  طل عل   ................، و

الطرف الثاني: السید/السیدة ................... ، وجنسیته/جنسیتها ................،  .٢
ة/إقامة رقم ................، صادرة من ................، بتارخ  طاقة هو موجب 

............، و المشتر ه في هذا العقد    طل عل

موجب صك رقم  العقار: .٣ متلك الطرف األول العقار الموصوف في هذا العقد، 
قع العقار في مدینة  ............ بتارخ ................. صادر من ..................، و

عة رقم ..............، حي ......................، مخطط .................، قط
حده شرقا  طول ............، و حده شماًال ..............  .................... و

حده جنوً  طول .................، و طول ............،  ا.................   ................
حده غرً  تكون العق او ة ....... و طول ......، ومساحته اإلجمال ار من: ................ 

،................  

استخدام نظام الشراكة  .٤ أبد الطرف الثاني رغبته في شراء العقار من الطرف األول 
   واإلیجار.

مبلغ إجمالي مقداره ................،  .٥ مة شراء العقار   اتف الطرفان على تحدید ق

ة المتعلقة بتنفیذ هذا العقد: .٦ ات البن  الحسا
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اسم الطرف األول، رقم ............ لد بنك ........... فرع  حساب الشراء  -  أ : حساب 
مة العقار. ............. . ة لتسدید ق الغ المال ه الم  تودع ف

اسم الطرفان، رقم ............ لد بنك ...........  حساب اإلیجار  - ب : حساب مشترك 
ه اإلیجار الشهر للعقار. فرع ............. .  تودع ف

الطرف األول، رقم ............ لد بنك ...........  : حساب األراح  - ت حساب خاص 
ه من اإلیجار.  ه نصی  فرع .............، تودع 

انة  - ث اسم الطرفان، رقم ............ لد بنك ...........  حساب الص : حساب مشترك 
الغ المخص فرع ............. . انة والم ه تأمین الص انة الدورة.تودع ف  صة للص

ع العقد، تم إیداعها في "حساب  .٧ دفع الطرف الثاني مبلغ .................. عند توق
  الشراء"، ولذلك لشراء حصة من العقار.

ة في العقار لصالح  .٨ ة شراء حصص إضاف مثا عتبر أ مبلغ یودع في حساب الشراء 
  الطرف الثاني.

٩.  ً الغ المودعة في " في العقار اعتبر الطرف الثاني شر ة تعادل صافي الم حساب بنس
ة المتف علیها.الشراء مة العقار اإلجمال ة من صافي رع  " من ق ستح نس ذلك  و

ة شراكته في العقار.   العقارُ تعادل نس

الغ المودعة في  .١٠ الكامل إلى الطرف الثاني عند وصول صافي الم ة العقار  تنتقل ملك
مة شراء العقار." لصالح الطحساب الشراء" امل ق   رف األول 

حد أدنى ( .١١ مة اإلیجار الشهر ا) رال شهرً  یتعهد المشتر بتأجیر العقار،  ، وٕایداع ق
ه بدفع  في حساب اإلیجار. موج قوم  فالة أداء،  ضمان المستأجر  ما یتعهد المشتر 

ائع من الحد األدنى اإلیجار الشهر في حالة تأخر المستأجر   عن السداد.حصة ال

م سعر العقار  .١٢ ) اتف الطرفان على إعادة تقی ار )  ل ( واإلیجار الشهر (بند اخت
انة. انته ضمن حدود المبلغ المخصص للص عد افتراض ص حسب السعر  سنوات،  و

اتب  الجدید للعقار والحد األدنى لإلیجار الشهر من خالل متوسط السعر لثالث م
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م العقار. ور في بند (و  متخصصة في تقی ند ٥حل السعر الجدید بدًال من السعر المذ ) و
انة العقار ).١١( م العقار واإلیجار من المبلغ المخصص لص  .وتصرف تكلفة تقی

قتطع المبلغ من  .١٣  ُ، ائع من الحد األدنى لإلیجار الشهر في حالة عدم تسدید حصة ال
ة إع مثا ة  ائع، ُوتعتبر العمل ائع لحصة من العقار حساب الشراء لصالح ال ادة شراء ال

 مقدار المبلغ المقتطع.

ة مقدارها ........  .١٤ انة للعقار، تودع في  ٪تحسم نس من اإلیجار الشهر لبند الص
انة انة العقار عند انتهاء العقد.حساب الص انة الدورة ولص  ، وتصرف للص

عرض  .١٥ العقد، فانه  اطه  ة أحد الطرفین إنهاء ارت على الطرف اآلخر شراء في حالة رغ
ه للعقار. ه حسب آخر سعر متف عل ع نصی ة الطرف اآلخر  أو ب وفي حالة عدم رغ

ه من العقار لطرف ثالث بنفس شرو  ع نصی ح له التنازل أو ب ع،  الشراء أو الب
 العقد، دون الحاجة إلى أخذ موافقة الطرف اآلخر.

ود هذا العقد، أو عدم تقید احد الطرفین في حالة االختالف بین الطرفین في تفسیر بن .١٦
عض بنوده، فان الجهة التي یرجع إلیها لحل الخالف هي ..................  بتنفیذه 

مها ملزما للطرفین. عتبر تفسیرها وح  و

لونه  .١٧ امل شروطه إلى الورثة أو من یو في حالة وفاة أحد الطرفین فان العقد ینتقل 
  عنهم.

. اهلل التوفی   و

ع:      الطرف األول:   التوق

ع:      الطرف الثاني:   التوق

  

  تم توثی العقد لد ............................. 

  بتارخ ..........................             
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  )٢ملح (
 مسودة مقترحة لعقد اإلیجار

  عقد إیجار عقار

وجنسیته/جنسیتها ................، الطرف األول: السید/السیدة ................... ،  .١
ة/إقامة رقم ................، صادرة من ...................، بتارخ  طاقة هو موجب 

الشرك األول. ه في هذا العقد  طل عل   ................، و

الطرف الثاني: السید/السیدة ................... ، وجنسیته/جنسیتها ................،  .٢
ة/إقامة رقم ................، صادرة من ...................، بتارخ  طاقة هو موجب 

یل التأجیر. الشرك الثاني وو ه في هذا العقد  طل عل  ................، و

الطرف الثالث: السید/السیدة ................... ، وجنسیته/جنسیتها ................،  .٣
ة/إق طاقة هو امة رقم ................، صادرة من ...................، بتارخ موجب 

المستأجر. ه في هذا العقد  طل عل  ................، و

قع في  العقار: .٤ متلك الطرفان األول والثاني العقار الموصوف في هذا العقد، والذ 
.........، قطعة مدینة ..............، حي ......................، مخطط ........

تكون العقار من:  ة ................. و رقم .................... ومساحته اإلجمال
................................  

استأجر الطرف الثالث العقار من الطرفین األول والثاني، مقابل أجرة شهرة مقدارها  .٥
حد  ................ ل شهر،  ة  أقصى منتصف الشهر، تودع في رال، تدفع في بدا

حساب اإلیجار المشترك للطرفین األول والثاني، رقم ............ لد بنك ........... 
 فرع ............. .

حالة (جیدة)، حالة الدهانات (جدیدة) ، حالة الكسور  .٦ استلم الطرف الثالث العقار 
ات (ال یوجد)، حالة حالة الكسور في  والخدوش في الجدران (ال یوجد) ، األرض

مة)، .............. وتنحصر الملحوظات على حالة  الصنابیر (جیدة)، حالة النوافذ (سل
ما یلي: .....................  العقار ف
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الت على العقار المستأجر دون أ .٧ عدم إجراء أ تعد خذ موافقة یتعهد الطرف الثالث 
ة من الطرف الثاني.  خط

ضمن یتعهد الطرف ال .٨ المحافظة على العقار من التلف، و أ تلف ناتج  إصالحثالث 
 من اإلهمال أو سوء االستخدام.

انة مبلغ (..........) الطرف الثالث دفع .٩ انة،  تأمین للص تودع في حساب الص
ان  عد إعادة العقار إلى حالة تماثل الحالة التي  ة العقد  ستردها الطرف الثالث في نها

ع العقد.علیها عند ت یل التأجیر من مبلغ تأمین  وق صرف و وفي حالة اإلخالل بذلك ف
قي  رد المت ه و ان عل انة ما یلزم إلعادة الوضع إلى ما  وفي حالة  .للطرف الثالثالص
انة یتعهد الطرف الثالث بدفع الفرق. ة مبلغ تأمین الص فا  عدم 

. اهلل التوفی   و

یل التأجیر) الطرف الثاني عا      :(و   لتوق

ع      :(المستأجر) الطرف الثالث   التوق

  تم توثی العقد لد ............................. 

  بتارخ ..........................             
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Abstract. Owning a house is a dream for a lot of families and 
individuals.  However, the increasing costs of houses stands 
against realizing such a dream. Despite the availability of means 
to purchase a property through banks and financial institutions, 
a number of factors may inhibit utilizing such means. These 
include peoples’ reluctance to use interest-based transactions, 
high costs of funding, incompatible bank offers as well as 
people’s deep worries about the ever changing nature of life 
circumstances that could obstruct the completion of the 
procurement process. This presentation introduces an 
innovative approach that facilitates purchasing a real estate. It is 
based on a gradual ownership process that can be achieved 
through a flexible agreement process, and a fair profit from rent 
share. To start with, the home seller opens a bank account 
through which the homebuyer will be using to debit, in 
instalments, the total amount of money agreed upon as a price 
for the house.  Both parties will be signing two contracts. The 
first contract entails the buyer to become a partner of the 
property, based on the amount he deposited in the seller 
account.  However, as the homebuyer share of the house value 
increases with time, the ownership of the property gradually 
transfers from the homeowner to the homebuyer. In the second 
contract, the buyer will be considered a tenant or guarantors for 
the monthly rental of the property; with the benefit of his share 
in the rent - as partners in the property - to raise the proportion 
of ruling over the property. The presentation will also highlight 
the flexible nature of the process and how it responds to the 
needs of homebuyers at different levels of the process. It also 
show how the system caters to the different needs of those 
investing in real estate and resolves their concerns, such as 
securing the capital, maintenance, and the follow-up hassles 
they normally have to go through.  The economic revenues of 
the new approach will also be outlined during the presentation. 
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ة طها الفقه   اإلجارة بین ضوا
قاتها المعاصرة   وتطب

  
  علي أحمد الندو . د
  معهد االقتصاد اإلسالمي - احث 

ة –جدة  –جامعة الملك عبدالعزز  ة السعود   المملكة العر
  م٥/٣/٢٠١٤م= ٤/٥/١٤٣٥األرعاء 

  
ة. ومن أجل المستخلص ة األساس . عقد اإلجارة من العقود المال

ة قصو في العالم المعاصر.  خصائصه: المرونة، التي أكسبته أهم
تمثل ذلك في  ا الحدیثة، و ولهذا العقد أثر عمی في جملة من القضا
از، والتملك الزمني المشترك.  عقود: االستصناع = المقاولة، واالمت

تناول حوارنا الیوم  عقد و ة المتصلة  ط الفقه حث حول أهم الضوا ال
ون لها دور بّناء في تقنین هذا  ن أن  م اإلجارة. وفي وجهة نظر 

  العقد.
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ه  الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وآله وصح
عد:   أجمعین، و

قوم علیها فقه  ة، فإن عقد اإلجارة من العقود الجوهرة التي  المعامالت المال
سط الفقهاء حدیثهم في أنواعه  إذ هو على رأس العقود الواردة على المنافع، وقد 

والمسائل المتصلة بها. وفي نفس الوقت في ظل النشا التجار الیوم أخذ هذا 
ة تسعى إلى إیجاد بدائل مشتقة  العقد في تطور مستمر وال تزال الصناعة المصرف

تمثل ذلك في تطلب هذا االتجاه الجدید أن  منه، و وك اإلجارة ونحوها. و ص
سر في ضوئها تنزل  الم الفقهاء، لكي یت ط جامعة مستفادة من  تصاغ ضوا
ما یبدو أنه أرحب مجاال لعامة الناس  اب. وف المنتجات المستجدة علیها في هذا ال

قها الكثیرون.  ط   من البیوع، التي تحتاج إلى سیولة أوفر، وال 

معنى العوض. وفي االصطالح: "و عقد لمة اإلجارة مشتقة من األجر، 
احة معلومة، مدة معلومة، من عین معلومة، أو موصوفة في  على منفعة م

عوض معلوم  (شرح منتهى اإلرادات لمنصور بن یونس البهوتي ".الذمة، أو عمل 
مان ٢/٣٥٠ تور عبد الوهاب أبو سل ة الحدیثة، للد   .)١/٣٩٠، فقه المعامالت المال

ته وسعة أفقه، فهناك طائفة من  ومن أجل خصائص هذا العقد: خصو
نها ب، وعلى رأسها: و  العقود المعاصرة، قد تغلغلت اإلجارة في تكو نسیجها المر

ان لإلجارة على العمل حظ االستصناع: فهو عقد وارد على العمل والعین معا، ف
ه في عصر الصناعة الیوم،  سه. وهذا ما أكسب مرونة في التعامل  بیر في تأس
ما هو الشأن في عقد السلم.  ه  ه تعجیل رأس المال ف شتر ف فمن المقرر أنه ال 

بیر. سیر  ه ت س بخاف أن هذا االستثناء آت من اشتمال العقد على و  وهذا ف ل
از، وجدناها من و  .جزء من اإلجارة عض صور عقود االمت ذلك إذا نظرنا في 

  قبیل اإلجارة.



ة طها الفقه قاتها المعاصرة اإلجارة بین ضوا   ٢٢٣                          وتطب

ة  مبلغ مقطوع أو بنس از اإلدارة  ومنها: إذا تم تحدید المقابل عن منح امت
از: عقد إجارة.   من إجمالي اإلیراد فإن العقد بین الدولة وصاحب االمت

ح للجهة المانحة تحصیل رسوم عن منح از وهي  وفي هذه الحالة  االمت
از.األجرة المقدمةمن قبیل  اإلضافة إلى المقابل المستح عن مدة االمت  ،  

انة. هو عقد مستحدث، یترتب و  وٕالى هذا العقد ترجع صور من عقد الص
حتاجه أ جهاز من إصالح دور أو  فحص وٕاصالح ما  ه التزام طرف  عل

  طارئ لمدة معلومة لقاء عوض معلوم.

انة غیر مقترن وله صور متعد - ون عقد ص دة، ومن أهمها وأشهرها: أن 
م العمل فقط. وهذه الصورة تكیف على عقد إجارة  ه الصائن بتقد عقد آخر یلتزم ف

  على العمل.

ط   م الموضوع وهو استعراض الضوا وعقب هذه المقدمة أنتقل إلى صم
غزارة الفروع المت ما أنه یتمیز  عقد اإلجارة، ولكن  مثلة في أنواعه الخاصة 

ط بهذا العقد من  ن لي التصد في هذا الحوار إلیراد ما یرت م المتعددة، فال 
ط عرض  ،على أنها تتردد بین وفاق وخالف بین الفقهاء ،الضوا ولذا أكتفي 

  أهمها، بإیجاز غیر مخل:

قاء عینه: تصح إجارته - ١ ه مع  ن االنتفاع  (معلمة القواعد  .ل ما أم
٢٢/٢٥(  

قاء عینه، ال تجوز إجارته - أو: ه مع  ن االنتفاع  م (انظر: المغني  .ما ال 
١٣٦-٦/١٣٢(  

شعله   ط: المطعوم والمشروب والشمع ل ة لهذا الضا ومن األمثلة المضرو
ة، إذ ال ینتفع بها إال بإتالف عینها.  اء االستهالك   ونحوها من األش
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ط: جواز استئجار الكتب  قات هذا الضا للقراءة، ألن النفع یتم ومن تطب
ر الحنابلة. ما ذ قاء العین،  فاؤه منها مع    ) ٢٢/٣٠(انظر: المعلمة  است

ة  ة أو سنو ة رسوما فصل ات الجامع ت عض الم وفي وقتنا الحاضر تأخذ 
ه.  أس  أخذ الكتب فهذا ال    من منتسبي الجامعة في مقابل السماح لهم 

ة- حوعلى هذا یتخرج جواز إجارة المشال اءات الرجال عند احتفال تخرج الطالب  - الع
انها قاء أع ذلك استئجار فساتین النساء لألعراس، مع  ات األفراح. و   .أو في مناس

استهالكها  ن االنتفاع بها إال  م نسحب هذا المعنى على النقود، فإنه ال  و
غرض االنتفاع قرض، وال یتصور إجارتها. فمفاد هذ ا، ولذا أخذها  م ط ح ا الضا

العقار  قى عینه مستقرا،  أن اإلجارة ال تصح إال في المال االستعمالي الذ ی
الثابت من الدور، أو المنقول من وسائل النقل ونحوها. وعلى هذا: ال یجوز في 

ما. قة أو ح ه إال  المال االستهالكي الذ یتالشى حق ن االنتفاع  م ل ما ال  ف
عتبر قرضا.    استهالكه 

غة اإلجارة فال عبرة ولو  ص ه  غرض االنتفاع  أخذ المال االستهالكي 
طالن الرأ القائل  م ب ط ح المعنى. وانطالقا من هذا الضا اللفظ وٕانما العبرة 

احة الفوائد قبل عقود من السنین ة مخرجة على  ،بإ عة المصرف حجة أن الود
عت التالي العائد المقدم من المصرف    .بر أجرة جائزة للمودعإجارة النقود و

ط أنه ال بد مبنى اإلجارة على المشاحة والمماكسة - ٢ : ومقتضى الضا
حة  ه العقد، ألن النفوس شح ل ما یتطل من رفع الجهالة من العقد بتحدید 
ة. وعلى هذا ففي عقود التملك الزمني مثال ال بد  وحرصة على مصالحها الشخص

ة المستأجرة وصفا واضحا، من معرفة المستأجر، ومن ثم وصفه ا ن لوحدة الس
ط تبرز  ة، ألن اإلجارة مبناها على المشاحة. وهذا الضا ار الرؤ وٕاتاحة المجال لخ

ط اآلتي: ط أخر منها ما نلمسه في الضا  مالمحه في ضوا
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  األصل أن تكون األجرة معلومة نصا أو داللة - ٣

  العبرة في تحدید األجرة بیوم العقد -أو: 

ن جهالة األجرة تفضي في الغالب إلى المنازعة، لجران المماكسة وذلك أل
مقدار األجرة مفسد  قة فیها. ومن ثم ال خالف لد الفقهاء أن "الجهل  والمضا

ان أم إجارة أعمال، وسواء أكان محلها  -  ،لعقد اإلجارة" سواء أكانت إجارة أع
الثمن في  ،معینا أو موصوفا في الذمة ع للمنافع، واألجرة فیها  ألن اإلجارة ب

مه.  ان لها ح ع، ف   الب

اعات". قال الكاساني: الثمن في الب (بدائع  "األجرة في اإلجارات معتبرة 
"العقد إذا تضمن العوض وجب تنزهه عن  ) وقال ابن العري:٤/١٩٣الصنائع 

ام القرآن  الجهالة والغرر."   )١/٢٦٩(أح

ل معاوضة  ومن المهم ة البدلین لصحة  جدا أن ندرك أن اشترا معلوم
حیث إذا تم االتفاق والتراضي على إنشاء أ عقد  ة مقرر لح هللا تعالى،  مال
لیهما، فهذا االتفاق یتضمن انتهاك  من المعاوضات مع جهالة أحد البدلین أو 

  ح الشرع.

ره آنفا مع قول الحنابلة وعض أهل العلم بجواز دفع  وال یتعارض ما سب ذ
ة محددة من العائد  عمل علیها بنس ة لمن  ة واإلنتاج ارته أو آلته الزراع شخص س
ستحقه العامل مجهول، ألنه ترجح عندهم أن  أو الناتج، مع أن مقدار البدل الذ 

اب اإلجارة. ات، ال من    هذه المسألة من صنف المشار

ات ورما یوجد هذا النوع من االتفاق والت عامل في أسواق الیوم بین شر
موزن ارات أجرة -الل ین السائقین المستأجرن لها.  - س   و



  علي أحمد الندو                                             ٢٢٦

 

ة بجواز استئجار شخص لتحصیل  ذا قول الحنابلة وعض متأخر المالك و
دیونه مقابل جزء مشاع محدد من المال المتحصل، ألنهم اعتبروا هذه المسألة من 

ة ال من جنس ا   )٢٢/٧٥(المعلمة  إلجارة.اب الجعالة أو الشر

ة معینة من  یف على ذلك ما یتقاضاه المحامي من األجرة بنس ن أن  م و
ات. سعى في تحصیلها للعاملین في الشر افآت المتعثرة التي  الغ والم   الم

ط: أنه لو تغیر النقد أو تغیر سعره یوم حلول  قات هذا الضا ومن تطب
(انظر: فقه المعامالت  ، ال یوم تمام العمل.األجرة المؤجلة فالعبرة بیوم العقد

ة الحدیثة    )١/٤١٩المال

ان  ط: تنبني مسألة الرط لألجرة من إجارة األع ناء على هذا الضا و
ان  اتا الزما لعین من األع مؤشر سعر الفائدة، وصورتها: أن یبرم عقد إجارة 

حیث تكون الفترة  لمدة عشر سنوات مثال، على أن توزع األجرة على ثالث فترات
أجرة معلومة محددة المقدار في العقد، بینما تكون  األولى، وهي سنتان مثال، 
حیث تعلم  حسب تغیر مؤشر سعر الفائدة،  األجرة للفترتین الالحقتین متغیرة 
ل فترة، دون أن تكون معلومة المقدار وقت عقد اإلجارة،  ه عند بدء  حس وتحدد 

ه فهذا الرط مفسد لإلجار  ما یؤول إل ة شرعا، لجهالة األجرة وقت التعاقد، وال عبرة 
ة عشرة،  األمر من العلم في المستقبل. (انظر: قرار المجمع الدولي في دورته الثان

ع)   البند الرا

ستثنى من ذلك ما اعتاده الناس من ترك تحدید األجرة حسب العرف  و
ع في استئجار الحمال والحجام والدالل ونحو   ذلك.المت
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ة - ٤ صورة دور   األصل جواز االتفاق على تعدیل األجور 
أنه: "یجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح  وقد نص القرار المجمعي على

النقود شر الرط  عقود العمل التي تتحدد فیها األجور  ات الخاصة  والترتی
اسي لألجور، على أن ال ینشأ عن ذلك ضرر لالقتصاد العام.   الق

عا  صورة دورة ت اسي لألجور تعدیل األجور  الرط الق والمقصود هنا 
للتغیر في مستو األسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة واالختصاص. والغرض من 
ة لمقدار  ة األجر النقد للعاملین من انخفاض القدرة الشرائ هذا التعدیل حما

فعل التضخم النقد وما ینتج عنه من االرتف اع المتزاید في المستو العام األجر 
  ألسعار السلع والخدمات.

حرم  حل حراما أو  : الجواز إال الشر الذ  وذلك ألن األصل في الشرو
  حالال.

ام الدیون...".  على أنه إذا تراكمت األجرة وصارت دینا تطب علیها أح
  ) )٦/٨( ٧٥(قرار رقم 

طل اإلجارة- ٥ ة الشلبي على الشیوع ال ی ، ٥/١٣٢تبیین الحقائ للزلعي : (حاش
  )٢٢/٤٧المعلمة 

ع  ع، والب ط. وذلك ألن اإلجارة ب ذهب جمهور الفقهاء إلى تقرر هذا الضا
  والمشاع. -المفرز-صح في المفرد

فة  ر اإلمام أبو حن ، وهو المذهب عند -ه في المذهب المفتيوهو  - و
  الحنابلة أنه ال تجوز إجارة المشاع إال للشرك.

ة العقد، وأما و  الشیوع الشیوع المقارن الموجود منذ بدا عد  الطارئ المراد 
ال خالف. فسد    العقد فال 
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التناوب والتعاقب، وذلك أن  - وتجوز إجارة وسائل النقل على الشیوع 
اما على  اما، واآلخر أ سوق أحدهما أ ها من شخصین مثال، ل و ارة لر تستأجر س

  وجه التناوب.

ن أن  م ة:و غة اآلت الص ط    صاغ هذا الضا

  األصل جواز اإلجارة في الحصة المشاعة من العین -
ون محل اإلجارة حصة من عین  ط: یجوز أن  ناء على هذا الضا و
ا  ن شر ا فیها للمؤجر أو لم  ة على الشیوع، سواء أكان المستأجر شر مملو

الطرقة  ون انتفاع المستأجر بتلك الحصة  التي ینتفع بها المالك. وهذا فیها، و
ة. وقد نسج على ذلك نظام عقد التملك  ان ة أو الم أة الزمان رة المها ینسجم مع ف

ة في الوقت)    في الوقت الحاضر. Time Sharingالزمني (المشار

ه القرار المجمعي الدولي الصادر في هذا  تضح ذلك بجالء مما نص عل و
ما  ن تلخص ذلك ف م   أتي:الموضوع، و

إن عقد التملك الزمني المشترك: هو عقد على تملك حصص شائعة، وقد 
ة، أو االستئجار  قع ذلك على سبیل االستئجار لمنافع عین معلومة لمدد متعاق
ة أو العین المستأجرة  العین المملو حیث یتم االنتفاع  لمنافع عین معلومة لفترة ما 

ان أة الم ة أو المها أة الزمان عض الحاالت المها ار التعیین في  ة، مع تطبی خ
ة محددة. ل منهم لفترة زمن   الختصاص 

ادل الحصص في التملك الزمني المشترك بین مالك المنفعة،  - یجوز ت
ادل. الت ات المتخصصة  ما بینهم، أو عن طر الشر اشرة ف  سواء أن یتم ذلك م

  ) )٨/١٨( ١٧٠(انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: 
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عض صورها، منها  وك اإلجارة في  ص وعلى هذا یتخرج جواز التعامل 
ضا قرار من مجمع الفقه  شأنها أ ان المؤجرة. وقد صدر  ة منافع األع وك ملك ص

  الدولي، ومن جملة نصوصه في هذا الصدد ما یلي:

-  ( ك (أو التسنید أو التور وك اإلجارة على مبدأ التص رة ص "تقوم ف
ة على مشروع استثمار یدر ال ة قابلة للتداول مبن ه إصدار أوراق مال قصد  ذ 

ان والمنافع التي یتعل بها عقد  ل األع وك اإلجارة: تحو دخال، والغرض من ص
ادل في سوق  ات الت ن أن تجر علیها عمل م وك)  ة (ص اإلجارة إلى أوراق مال

أنها "سندات ذات ق ة. وعلى ذلك عرفت  ة تمثل ثانو  حصصا شائعةمة متساو
ان أو منافع ذات دخل". ة أع وك  ١(البند  في ملك من القرار الصادر حول ص

مسقط    .هـ)١٤٢٥اإلجارة من المجمع في دورته الخامسة عشرة 

ه: -   وجاء في نفس القرار المشار إل

وك  - صدر ص اطن أن  "یجوز للمستأجر الذ له ح اإلجارة من ال
اطن.  حصصا شائعةإجارة تمثل  قصد إجارتها من ال من المنافع التي ملكها 

وك قبل إبرام العقود مع المستأجرن، سواء  شتر لجواز ذلك أن یتم إصدار الص و
مثل أجرة اإلجارة األولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أبرمت العقود  تم اإلیجار 

وك، ألنها تمثل دیونا للمصدر على  مع المستأجرن فال یجوز إصدار الص
  )٧(البند  المستأجرن".

األعذار - ٦   )٣٦٠/، ٢(تحفة الفقهاء للسمرقند  .اإلجارة تفسخ 

غة أخر وهي:  ص عبر عنه  ن أن  م قاء اإلجارة إال لعذر لدرء و األصل 
  .الضرر
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الفسخ.  ستبد  من المعلوم أن اإلجارة عقد الزم، فال مجال ألحد الطرفین أن 
ظهر بتأمل نصوص هذا هو  األصل، اللهم إال إذا وجد عذر أو سبب شرعي. و

العذر غیر أن  المذاهب أنه ال خالف في تقرر أصل جواز انفساخ اإلجارة 
ة یجیزون الفسخ  ، فالحنف ة التوسعة والتضیی وجهات النظر تختلف من ناح

ما لو عض األعذار،  ة المذاهب فتخص الفسخ ب ق حصل  العذر مطلقا، وأما 
  خلل في العین المستأجرة.

ار، فالفسخ  ون موضع االعت غي أن  وهناك فرق بین الفسخ واالنفساخ ین
ا. ولهذا التمییز صاغ  ون تلقائ حتاج إلى تدخل القضاء، أما االنفساخ فقد  رما 

طا متمما في هذا الصدد وهو: ة ضا منع المضي في موجب  الحنف ل عذر  "
من است ن الوجع فتنتقض اإلجارة من العقد شرعا،  قلع ضرسه، فس ا ل أجر طبی

منع المضي  ل عذر ال  قائها فتنتقض ضرورة، و غیر نقض. ألنه ال فائدة في 
ضرر زائد یلزمه فإنه ال ینتقض  نه المضي إال  م في موجب العقد شرعا ولكن ال 

النقض.   )٤١-٢٢/٤٠(انظر: المعلمة  إال 

ط: إذا أف قات الضا م األجرة: فالعذر مقبول ومن تطب لس المستأجر قبل تسل
مة عرس وألغیت لظروف  لد المتوسعین. اخا لول ومن هذا القبیل لو استأجر ط

ذا لو تأجلت رحلة العروس أو العرس، أو تعذر الحصول على التأشیرة  ،قاهرة
  ونحو ذلك من الظروف المفاجئة، جاز الفسخ.

ذا لو صدر أمر تعسفي بإغالق  - ن االنتفاع و م حیث ال   ، محل تجار
ون عذرا.  ه، ف
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ل ما یدل علیها عرفا - ٧   األصل جواز اإلجارة 
ع، ومن هذا  سة على الب امها مق ال خالف أن اإلجارة في غالب أح

ذا اإلجارة. ة، ف ة العرف التعاطي ونحوه من الداللة الفعل ع  ما یجب الب   المنطل 

ة إلى أ ذهب المالك قضى بها شرعا، "و عد من هذا فیرون: "أن اإلجارة قد 
أخذ  عملها الشخص لغیره، ومثله  حصل عقد، وذلك في األعمال التي  وٕان لم 
ص دین، وذلك أن من قواعد الفقه" أن  ثیرة جدا، منها تخل علیها أجرة، وهي 

مة". ، وأن العادة مح ة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحم العرف والشر د (حاش
ة الحدیثة ٤/٢عرفة السوقي    )١/٤٠٢، فقه المعامالت المال

: ط الساب ط المتفرعة على الضا   ومن الضوا

ة  - ستأجر من مال الشر ه، فله أن  ك ف ستنیب الشر ل ما جرت العادة أن 
ه لفعله شاف القناع  .شر   )٢٢/٨٦، المعلمة ٣/٤٩٣(

ه فر من فقه ط مؤسس على ما ذهب إل ة هذا الضا ة والمالك اء: الشافع
تخرج على مذهب الحنابلة استئجار الشرك  ة. و ة وأحمد في روا وزفر من الحنف

ة، مقتضى عقد الشر ه  ام  ة العنان لفعل ما ال یلزمه الق إذا جر العرف  في شر
ات المساهمة  على ذلك، وعلى هذا ینبني القول بجواز استئجار الشرك في شر

صفتین متغایرتین، المعاصرة للعمل فی ها أو إدارتها، حیث یتمتع الشرك المدیر 
ات على التمییز بین هاتین الجهتین، نظرا  وقد جر العرف في هذه الشر
ل واحد من  ة  ارة المستقلة عن شخص ة االعت ة الشخص الكتساب الشر

اء.  الشر
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  األصل في إجارة العین المستأجرة: الجواز -٨
ني: "المستأجر لو آجر ما استأجره، جاز ذلك".قال إمام الحرمین   الجو

ة المطلب    )٨/١٩٩(نها

مثل األجرة أو  وعلى هذا: "یجوز لمن استأجر عینا أن یؤجرها لغیر المالك 
أجرة حالة أو مؤجلة  أكثر  سمى: –أقل أو  اطنوهو ما  ما لم -التأجیر من ال

ه المالك االمتناع عن اإلیجار للغیر أو  الحصول على موافقة منه". شتر عل
  )٣/٣(المعاییر 

ور آنفا: ط المذ ط المتفرعة على الضا   ومن الضوا

اعها إذا انتفى التحایل -   األصل جواز إجارة العین لمن 
على أنه إذا تبین التحایل فال سبیل إلى الجواز. وعلى هذا: ال یجوز إصدار 

ة مؤجرة، جر اال ة أصول عین وك إجارة تمثل ملك تفاق على إجارتها لمن ص
ة  أجرة محددة مقسطة على نجوم إلى أجل معلوم في عقد إجارة منته اعها 
مثل  ة مدة اإلجارة  ه المستأجر بإعادة شراء تلك األصول في نها ك، یلتزم ف التمل
ة على صفقة محظورة  ه، وذلك البتناء هذه المنظومة العقد اع  الثمن الذ 

ق قصد بها ستر القرض الرو شرعا، ألنها في الحق ة تؤول إلى العینة، التي 
ع مالك العقار أصله العیني بثمن معجل إلى طرف آخر، مع  حیلة تتمثل في ب
ة  ة محددة في عقد إجارة منته أجرة سنو ة معلومة،  قائه في یده لمدة زمن است

اعه مثل الثمن الذ  ائع في نهایتها شراءه منه  ستعید ال ك  ه.(في فقه  التمل
تور نزه حماد  ة المعاصرة، للد  )٣٤٥المعامالت المصرف
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ون ضمان العین المؤجرة على المالك -٩   األصل أن 
ذلك یتحمل المؤجر ما یلح العین من غیر تلف  من تعد  ناشئو
شيء إذا فاتت المنفعة.   المستأجر أو تفرطه، وال یلزم المستأجر 

انة غیر ا ة على المؤجر ال على المستأجر طوال وتكون نفقات الص لتشغیل
  ) )٤/١١٢( ١١٠(قرار المجمع رقم  مدة اإلجارة.

انة: أن  شأن عقد الص ورة في القرار الصادر  وجاء في جملة الشرو المذ
انة المشروطة في عقد اإلجارة على المؤجر أو المستأجر. هذا عقد اجتمع  الص

. وهو عقد جائز على أ ه إجارة وشر ةف انة األساس التي یتوقف  -ن تكون الص
فاء المنفعة ة فهي حسب االتفاق بین طرفي  -علیها است على المؤجر، وأما التشغیل

انة (انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الد العقد. شأن عقد الص  ١٠٣ولي 
)٦/١١( (  

انة   شأن عقد الص  ١٠٣(انظر: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
)٦/١١ ( (  

ه عن حقه الثابت في  -١٠ األصل جواز المستأجر أخذ العوض مقابل تخل
  : المأجور

شأن بدل الخلو، فمن  ده القرار الصادر من المجمع الدولي  وهذا ما یؤ
  جملة نصوصه:

أجر أثناء مدة اإلجارة على أن یدفع "إذا تم االتفاق بین المالك والمست -
ة  ق العقد في ملك منفعة  ه عن حقه الثابت  المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخل
المدة، فإن بدل الخلو جائز شرعا، ألنه تعوض عن تنازل المستأجر برضاه عن 

اعها للمالك... ."   حقه في المنفعة التي 
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ذا "إذا تم االتفاق بین المستأجر  - ین المستأجر الجدید، في و األول و
ة مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن األجرة  ق أثناء مدة اإلجارة، على التنازل عن 
الدورة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد اإلجارة المبرم 

ه القوانین النافذة الموافقة لألح ام بین المالك والمستأجر األول، ومراعاة ما تقضي 
ة... ",(قرار رقم    ) )٦/٤( ٣١الشرع

ار للمستأجر في تملك المأجور -١١   األصل جواز الخ
عد االنتهاء  ار للمستأجر  وعلى هذا یجوز عقد إجارة مع إعطاء المالك الخ

ع األقسا اإلیجارة المستحقة خالل المدة في شراء العین المأجورة  من وفاء جم
  سعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة.

شاء،  ار في تملك العین المأجورة في أ وقت  ون ح الخ ن أن  م و
سعر السوق. (انظر: قرار المجمع  عقد جدید   ٤٤على أن یتم العقد في وقته 

)٦/٥.(  

عه فإجارته مثله، تحرم -١٢ عأل  ،"ما حرم ب شاف القناع نها نوع من الب ) ."
 )٣/٥٦١للبهوتي 

الغناء، ال یجوز االستئجار لفعله ولذا: (انظر:  .ما منفعته محرمة، 
  )١٣٦- ٦/١٣٢المغني 

ا أنه ال یجوز استئجار قاعات الرقص ونحوها، وما  ون جل اد  وعلى هذا 
  یجر مجراها من األماكن التي ترتكب فیها المحظورات.

مزد من هذا ما  ع الموضوع  ش سر عرضه في هذا القاء، وعسى أن  ت
ط والتأصیل والتطبی الحقا. وهللا المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  الض

  العالمین.
 



ة طها الفقه قاتها المعاصرة اإلجارة بین ضوا   ٢٣٥                          وتطب

 
 
 

The Maxims of IJARAH (Leasing) 
and its Applications 

 
Dr. Ali Ahmad Al-Nadvi 

Islamic Economics Institute 
King Abdulaziz University, Jeddah, KSA 

Wednesday March 5, 2014, (4-05-1435H) 
 
 
 
Abstract. The contract of lease is one if the prime fundamental 
financial contracts. The key feature of this contract is its 
flexibility. Which has earned it great significance in the 
contemporary world. It has a profound impact on a couple of 
modern issues such as the contracts of manufacturing, 
franchising and time sharing. Today's presentation discusses 
some important maxims related to the contract of lease. In my 
opinion, these maxims play a vital role in the codification of the 
contract of lease.      
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غة هامة . المستخلص حث إلى الكشف الفقهي عن ص في یهدف هذا ال

غة اإلجارة الموصوفة في الذمة  ة وهي ص ة اإلسالم المعامالت المال
غة اإلجارة  غة معنیین من معاني العقود وهي ص حیث تتضمن هذه الص
غة  أن ص غة السلم وذلك واضح من تصرح الفقهاء بذلك  المعینة وص

  اإلجارة الموصوفة في الذمة هي سلم في المنافع.
ًض  حث أ ستعرض ال شابهها من  او غة وما  الفروق بین هذه الص

ستعرض  ما  ة والسلم واإلستصناع والجعالة  المعامالت مثل اإلجارة العین
م الخدمات  غة التي تتمثل في وجوب تقد ة للص ل أهم الخصائص التمو

ة  ان ه وٕام عة للمعقود عل فاءالتا ة  است ان المنفعة من أكثر من عین وٕام
اشرة على استخدام األجرة في  أغراض خاصة للسیولة وال یجب إنفاقها م

قات الخاصة  عض التطب حث  ما تضمن ال ه،  المحل المتعاقد عل
ل الخدمات  ل العقارات وتمو اإلجارة الموصوفة في الذمة في مجال تمو

ة ومعالجتها ات الشرع ال عض اإلش   .مع 
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  مقدمة
عد   .سم هللا والصالة والسالم على رسول هللا و

ة  ةمنذ أكثر من ثالثة عقود والصناعة المال  أهدافهاوضعت من  اإلسالم
ةاال حث في التراث الفقهي  ستراتیج ة والتعرف على  الستخراجال غ المال الص

طها ر  ضوا ة واستخداماتها لیتم استثمار ذلك في تطو ل وخصائصها التمو
ة المعاصرة  ة  لتتوافالمنتجات المال ة واألهدافمع الرؤ   .اإلسالم

ة   ة ومال ونها تتطلب معرفة فقه حد ذاتها تعتبر شاقة  وهذه المهمة 
ة قي للمنتجات المال حث  ،اإلضافة إلدراك الواقع التطب سعى هذا ال الكشف  إلىو

مً  غة هامة تحدث عنها الفقهاء قد واستفادت منها  االفقهي والمالي عن ص
ة  ةالمصرف قا اإلسالم ثیر من تطب غة اإلجارة الموصوفة في  ،تهافي  وهي ص

ثیرً  حث  ة  االذمة وقد توسع ال م والرؤ ن البناء السل ة بهدف تكو في الجوانب الفقه
غة  ة  الستثمارهاالشاملة للص قات المصرف ل جید في التطب احث  وهيش برأ ال

ة  أنجهد ابتدائي ضرور یجب  رة في الصناعة المال حوث التطو ل ال تسعى 
ة   .أن تبذله اإلسالم

ان صواً  احث فما  ة تقع على عات ال فمن هللا وحده وما  اوالنتیجة في النها
ل  طان وأستغفر هللا من    .العالمینوالحمد هللا رب  زلل،ان خطأ فمني ومن الش

ة حول الموضوع  خلف
حث إلى  غة اإل استكشافیهدف هذا ال ة لص س جارة ثالثة جوانب رئ
غة من  األولالموصوفة في الذمة الجانب  ل الفقهي للص ح اله هو توض

م  ومقارنات، والجانب الثاني هو تحرر الخالف الفقهي  وأنواعمصطلحات ومفاه
ات التطبی لهذ ح آل غة في حول مسألة تعجیل األجرة والجانب الثالث توض ه الص
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ل الخدمات بناءً  ة ا تمو ل ة على الخصائص التمو طة من الدراسة الفقه لمستن
غة اً  ،للص ضعوا  ما لم  اإلجارة الموصوفة  اخاًص  اوتجدر اإلشارة أن الفقهاء قد

اب السلم اب اإلجارة و   .في الذمة وٕانما تحدثوا عنه في 
  

حث األول   الم
  في الفقه اإلسالمي في الذمةاإلجارة الموصوفة 

  ذمةفي التعرف اإلجارة الموصوفة  )١/١(
شتمل على  عقد مسمى في الفقه اإلسالمي هو في الذمةاإلجارة الموصوفة 

  اإلجارة.معنیین من معاني العقود هما عقد السلم وعقد 

عض  لهذهعدیدة  افي مدوناتهم صورً  الفقهاءوقد أورد  غة نستعرض  الص
غة: ط منها التعرف المناسب لهذه الص   منها لكي نستن

 في الذمة في الفقه المالكيوصوفة ) اإلجارة الم١/١/١(
ة الدسوقي ة " جاء في حاش هذه الدا هذا العبد أو  ه معینا  ان المدعى  فإن 

ان  منافع معینه أو مضمونه لعدم فسخ الدین في الدین وٕان  جاز صلحه عنه 
ه لم  دینار أو ثوب موصوف فأقر  ان مضمونا في الذمة  ه غیر معین بل  المدعى 

منافع معینة وال مضمونة أل یجز الصلح ه    .)١("نه فسخ دین في دینعل
ة الدسوقي"  ذلك في حاش ة غیر وجاء  وب دا ر وأما المنافع المضمونة 

نى دار   .)٢("معینة وس
                                                            

ة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي، محمد عرفة، ) ١( ش، دار حاش ، تحقی محمد عل
ر، بیروت،   .٣/٣١٠، ١٩٩٨الف

،، الدسوقي) ٢(  ).٣/٦٢( محمد عرفة، مرجع ساب
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ة الدسوقي ذلك في حاش منفعة " وجاء  ضا  معین  ءشيوجاز السلم أ
نى دار وخدمة فاؤها عن  )١(س ضت ولو تأخر است ة معینة إن ق وب دا عبد ور

ض  ه بناء على أن ق ض المسلم ف ض  األوائلق وٕانما منعت عن دین  ،لألواخرق
معین عن  ألنه فسخ دین في دین وهذا ابتداء دین في دین وهو أخف واحترز 

ة  ه أحملك إلى م قول المسلم للمسلم إل مح في ق بإردبمنفعة مضمونة فال یجوز 
ذا   .)٢("ذمتك تدفعه لي وقت 

االستناد   یلي: إلى النصوص المنقولة أعاله من الفقه المالكي یتضح ما و
اإلجارة على منفعة  أنهم  )١ عبروا عن اإلجارة الموصوفة في الذمة "

ین اإلجارة المعینة التي هي غیر  مضمونة" وفي هذا التعرف تفر بینها و
م  ه تقد مضمونة في الذمة الن المؤجر في اإلجارة الموصوفة في الذمة یجب عل

ل الحاالت بخالف اإلجارة المعینة.  الخدمة في 

ًض   )٢ ناء  اأنهم عبروا أ السلم في المنافع و عن اإلجارة الموصوفة في الذمة 
ه لم یجیزوا  ة  األجرة تأجیلعل ما في السلم خش في اإلجارة الموصوفة في الذمة 

الدین  .الوقوع في محضور الدین 

عد العین   )٣ ذلك قد تكون موصوفة في الذمة وهو نوع ثالث  أن األجرة 
 في الذمة.الموصوفة في الذمة والعمل الموصوف 

  وصوفة في الذمة في الفقه الشافعياإلجارة الم )١/١/٢(
ما إذا  اإلجارة" جاء في شرح الوجیز للرافعي تنقسم إلى واردة على العین 

حمل علیها بها أو  عینها لیر ة  اطة ثوب ،استأجر دا عینه لخ والى  ،أو شخصا 

                                                            
ة رأس مال السلم.) ١( مثا  أ هذه المنفعة هي 
 .)٣/١٩٦( سابمحمد عرفة، مرجع ، الدسوقي) ٢(
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ة موصوفة  ما إذا استأجر دا وبواردة على الذمة  أو للحمل أوقال ألزمت ذمتك  للر
ذا اطة ثوب أو بناء جدار فقبل وقوله استأجرتك لكذا أو لتفعل   .)١(خ

ستأجر ظهرا وجاء في المجموع " جوز على منفعة عین في الذمة مثل أن  و
ا أو  ط له ثو تر رجال لیخ جوز على عمل معین مثل أن  وب، و في الذمة للر

جوز على عمل حصل له  یبنى له حائطا، و تر رجال ل في الذمة، مثل أن 
اطة ثوب أو بناء حائط النا بینا أن  صح في عین حاضرة  اإلجارةخ ع  ع والب ب

ذلك    .)٢("اإلجارةوموصوفة في الذمة، ف

الحظ من نصوص الفقه الشافعي ما یلي   ":و
غ  )١ أظهرت هنا نصوص الفقه الشافعي اإلجارة الموصوفة في الذمة الص

غتین: التي تنعقد  بها وهي ص

اطة ثوب. ذمتكألزمت  .١  خ
 إستأجرتك لكذا. .٢

ع  )٢ ة اإلجارة الموصوفة في الذمة على الب اس مشروع  أنیجوز  ألنهق
ه حاضرة    موصوفة في الذمة. أوتكون السلعة ف

  وصوفة في الذمة في الفقه الحنبلي) اإلجارة الم١/١/٣(
اإلجارة على ثالثة أضرب إجارة عین معینة قدامه " البن الكافيجاء في 

اطة  خ وب وعقد على عمل في الذمة  عیر للر الدور وموصوفة في الذمة 
قع في عین حاضرة  ع    .وموصوفة"ثوب وحمل متاع ألن الب

                                                            
شرح الوجیز، ع، المجمو معبدالكر  الرافعي،) ١( ر، العزز   ).١٢/١٩٤( بیروت دار الف
ر، بیروت، ٢( ، محي الدین، المجموع، دار الف  .)١٥/٧(م، ١٩٩٧) النوو
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الحظ هنا  الواردة  أنواعهاعن اإلجارة الموصوفة في الذمة مع  اعبرو  أنهمو
  وفةعلى العمل والواردة على عین موص

ة ن تعرف عقد اإلجارة  نستنتج من آراء الفقهاء في المذاهب الفقه م انه 
الذمة    :أنهالموصوف 

ك " ةتمل  أو "واردة على منفعة عمل أو منفعة عین ثابتة في الذمة منافع مستقبل
ان أو منافع أعمال سواءالمنافع"  في هي "سلم أو هي "إجارة الذمة" ، انت منافع أع

ست متعینةألن  أو اإلجارة الواردة على ، المنفعة المستوفاة متعلقة بذمة المؤجر ول
ل الحاالت مها في  ضمن المؤجر تقد وهي متعلقة  منفعة مضمونة ألن المنفعة فیها 

اللغة اإلنجلیزةبذمته  طل علیها   . (Forward Ijarah) و

اب إجارة وقد  ة في  ت ة الكو   : )١(الذمةجاء في الموسوعة الفقه

ار محل تعل الح في المنفعة المعقود  اعت قسم جمهور الفقهاء اإلجارة 
  الذمة.وٕاجارة واردة على  العین،إجارة واردة على  قسمین:علیها إلى 

ون الح في المنفعة المعقود علیها متعلقا  العین:فاإلجارة الواردة على  -أ
ارة أو أرضا أو دارا شخص استأجر ما إذا  العین،بنفس  استأجر أو  معینة،س

اطة عینه شخصا  وهذا النوع من اإلجارة ال  ذلك،ونحو  حائط،بناء أو ثوب لخ
ض األجرة في المجلس لصحة العقد أو  ه ق شتر ف خالف بین الفقهاء في أنه ال 

ه ة المنافع ف عها وذلك ألن إجارة العین  ،لزومه أو انتقال ملك ع إذ  -ب اإلجارة ب
صح بثمن حال ومؤجل - منفعة في مقابلة عوض معلوم لل ع العین  ذلك ، و ف

  .اإلجارة

                                                            
ة، إجار ) ١( ت ة الكو  .٣٢الذمة، ج ةالموسوعة الفقه
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ون الح في المنفعة المعقود علیها أما اإلجارة الواردة على الذمة -ب : ف
أن قال: ما متعلقا بذمة المؤجر،  وب أو الحمل  ة موصوفة للر إذا استأجر دا

اطة  ذا، أو قال: ألزمت ذمتك خ ذا لتحملني إلى موضع  ة صفتها  استأجرت منك دا
ذا   . )١(، فقبل المؤجرهذا الثوب أو بناء جدار صفته 

ة  )١/٢(   في الذمةالموصوفة  اإلجارةمشروع
ة إلى  الفقهاء فياختلف  ة اإلجارة الموصوفة في الذمة فذهب الحنف مشروع

ان الموصوفة في  واشترطوا أن تكون العین المؤجرة  الذمة،منع إجارة منافع األع
  .معینة

ة والحنابلة إلى جواز إجارة العین  ة والشافع وذهب جمهور الفقهاء من المالك
اب السلم في    .المنافعالموصوفة في الذمة وعدوها من 

ة اإلجارة الموصوفة في الذمة مستمدة من ة عقد  لذلك فمشروع مشروع
  .اإلجارة وعقد السلم

  في الذمةأنواع اإلجارة الموصوفة  )١/٣(
ون الثمن فیها موصوفً  اإلجارة )١/٣/١(   لذمةفي ا االتي 

ة  حیث أن األجرة التي تترتب على المستأجر إما أن تكون معینة محددة مرئ
الوصف وهناأثناء العقد  یلغى بتلف ما قد عینه األجیر أو  ال وٕاما أن تكون مقررة 

ما  تر  طها موصوفة في ذمة المستأجر أو الم ر لنفسه من األجرة التي ض الم
ه ظهور عیب ف ، والفرق بین اإلجارة المعینة والموصوفة في الذمة ال یلغى العقد 

ههنا أن تلف الثمن المعین المرئي أو ظهور عیب  ینطو على مخالفة للشر  ،ف
                                                            

وهي أشهر المراجع  ،وجواهر العقود والشرو للمنهاجي شرح منتهى اإلرادات للبهوتي راجع:) ١(
  في الذمة.التي تحدثت عن اإلجارة الموصوفة 
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ه ما  س ف ه الطرفان أما تلف الثمن أو األجر الموصوف في الذمة فل الذ التزم 
ه س متعلقً  ،یخالف الشر المتف عل عین ما اإذ الشر هنا ل  في هذه الحالة 

ائع أو األجیر  الجنس لذمته ء براإحدده المشتر أو المستأجر لل وٕانما هو متعل 
ل منهما الثابت   . )١(في ذمة 

ون العمل فیها موصوفً اإلجارة  )١/٣/٢(   ذمةفي ال االتي 
الشخص ذاته  ،واإلجارة الواردة على العمل لها حالتان األولى أن یتعل العقد 

قول له:  ذا كاستأجرتأن  ة وهي أن یتعل العقد بذمة الشخص  ،لتفعل  والحالة الثان
اطة هذاألزمت ذمتك أو المستأجر مثل  ك هذه الدراهم في خ ، وهنا عقد )٢(أسلمت إل

شخص األجیر أو المستأجر العمل المطلوب منه  ،اإلجارة ال یتعل  ام  وال ینحصر الق
مارس العمل المطلوب بنفسه ،في شخصه هو بل یتعل العقد حینئذ بذمته وله  ،فله أن 

ل إن ستأجر له من یراه أهًال إلنجازه أو أن یو   .)٣(ه بذلكشاء أن 
  ذمةفي الاإلجارة التي تكون فیها العین موصوفة  )١/٣/٣(

ثیر  شيءواستئجار العین المتمثلة في  ارات والسفن فقد درج  الدواب والس ما 
راء استئجارها  ة العقد المتعل  قع على  أنوهنا العقد إما  من الفقهاء على تسم

ة قول  )٤(موصوف في الذمة شيءقع على  أنوٕاما  ،عین مخصصة مرئ وهي 
الذمة) جعلت لك منفعتهاالمؤجر للمستأجر  ذا (أ العین الموصوفة   وٕاذا ،سنة 

ر ة مثًال یجب ذ ة الختالف الغرض به انت دا طئا اجنس الدا   .)٥(سرعة و
                                                            

حث مقدم إلى مؤتمر العمل المالي  ،اإلجارة الموصوفة في الذمة ،محمد سعید ،البوطي) ١(
حرن   .٣ص م،٢٠٠٧ ،والمصرفي اإلسالمي في ال

ًض ، )٢٤/٢٥٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٢( تور محمد سعید  اوأنظر أ حث الد
  .٤ص ،البوطي

  .٦ص ،مرجع ساب ،محمد سعید ،البوطي) ٤(
  .١١ص ،مرجع ساب ،محمد سعید ،البوطي) ٤(
را،٥( حیى ز ، أبي  ة  شرح روض الطالب، المطالب أسني ) األنصار ، )١٢/١٦١(دار الكتب العلم

 .م٢٠٠١بیروت، 
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ام  )١/٤(   اإلسالميفي الفقه  في الذمةاإلجارة الموصوفة أح
ون  طالشر العام الم ام عقد اإلجارة الموصوفة  لضوا هو  في الذمةوأح

شرو  االلتزامأ  في الذمةاستقصاء صفات سلم في موصوفة  طالكامل   وضوا
انه عقد السلم ال ما تقدم ب الذمة هي سلم في المنافع  جاء ن اإلجارة الموصوفة 

  في منتهى اإلرادات:

األغراض ؛ الختالف (وشر استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة)"
طها أد إلى التنازع فإن استقصیت  ض ما  اختالف الصفات فإن لم توصف 

عد من الغرر ان أقطع للنزاع وأ ام العامة  ،)١("صفات السلم  ما یلي األح وف
الذمة:   لإلجارة الموصوفة 

ام ) ١/٤/١( الذمةاألح   العامة لإلجارة الموصوفة 
  یجوز تأجیل األجرة ال )١/٤/١/١(

راس مال السلم بل یجب  م في المجلس  فان  ،ألنه سلم في المنافع ،التسل
وقال  ،)٢(على القولین في رأس مال السلم أقوال:انت األجرة مشاهدة غیر معلومة 

عجل النقد عند مالك لیخرج من الدین  ،ابن رشد "ومن شر إجارة الذمة أن 
ان )٣(الدین" بین أن تقع اإلجارة  ،ذلك، لكن الفقه الشافعي والحنبلي فصل في ب

ذا  ،الموصوفة في الذمة بلفظ السلم ذا في منفعة دار صفتها  مثل أسلمتك مبلغ 
ذا ذا ،و لبناء حائط مثًال وقبل المؤجر ففي  ،أو في منفعة عامل (بناء) صفته 

ضه األجرة في مجلس العقد أما  ،بدین ار دینً یص لئال ،هذه الحالة یجب تعجیل ق
ذا یجب في هذه  فإنه ال ،إن لم تكن بلفظ السلم وال السلف مثل "ألزمت ذمته 

                                                            
  .٢٥٢ص، الجزء الثاني -فصل اإلجارة ضران -شرح منتهى اإلرادات ) ١(
  .الجزء الثاني -  فصل إجارة الذمة - المطالب أسني) ٢(
ة المجتهد) ٣(   .٢/١٨٢: بدا
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ض األجرة ة  اعمومً  األجرةومسألة تعجیل ، )١(الحالة تعجیل ق وسوف مسألة خالف
ة الموضوعأتي تف ما یلي ألهم   : صیل ذلك ف

  الخالف الفقهي في تعجیل األجرة )١/٤/١/١(
م األجرة في مجلس إن القائلین  بجواز إجارة الذمة اختلفوا في اشترا تسل

 :)٢(العقد لصحتها، وذلك على ثالثة أقوال

ة: -١ ض المؤِجر  في صحة إجارةالمذهب الشافعي شتر  الشافع الذمة ق
ه ض المسلم إل ما اشتر ق في  "رأس مال السلم" األجرة في مجلس العقد، 

 .المجلس

ض انت فإن تفرقا قبل الق  طلت اإلجارة، ألن إجارة الذمة سلٌم في المنافع، ف
م سواء عقدت بلفظ اإلجارة أو السلم أو غیر ان في الح   .ذلك السلم في األع

  :جاء في تحفة المحتاج
شتر في إجارة الذمة م األجرة في  ) عقدت بلفظ إجارة أو سلم إن ( "و تسل

متنع فیها تأجیل األجرة سواء ألنها سلم في  رأس مال السلم المجلس المنافع ف
بها وعلیها واإلبراء  والحوالةواالستبدال عنها  ،أتأخر العمل فیها عن العقد أم ال

شترطوه في العقد على ما في  منها وٕانما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ اإلجارة ولم 
ضا ع مع أنه سلم في المعنى أ على  لضعف اإلجارة بورودها ،الذمة بلفظ الب

ع ما في الذمة فیهما فجبروا ضعفها  ذلك ب فائها دفعة وال  معدوم وتعذر است
ض األجرة في المجلس   .)٣(اشترا ق
                                                            

  .٢/٣٦٠ ،منتهى اإلراداتشرح ) ١(
ة المعاصرةنزه ،حماد) ٢( ة والمصرف شیر ،قراءة جدیدة، ، في فقه المعامالت المال  ،دار ال

  .٣٢٩ص ،م٢٠٠٧، ١ ،جدة
  .٦ج - تاب اإلجارة « المحتاج في شرح المنهاج تحفة) ٣(
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انت بلفظ الذمة شتر في إجارة ومنها  م األجرة في المجلس إن  تسل
  (نظرا للمعنى). األصح؛اإلجارة في 

حً    لهذه المسألة فقد جاء في المنثور في القواعد"  اوتوض
الفساد) على " م ( ط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ ح المشهور والضا
غة أشهر في مدلولها أو  ،ال ثمن عتك وٕان لم یتهافت فإما أن تكون الص
ك هذا الثوب في هذا العبد ،المعنى أسلمت إل غة أشهر  انت الص فاألرجح  ،فإن 

غة؛ الشتهار السلم في بیوع الذمماع ار الص عا ،ت شتهر ،وقیل ینعقد ب بل  ،وٕان لم 
ذا  وهبتك  عافاألصح ان المعنى هو المقصود  األمران   ٕان استو و  ،انعقاده ب

غة؛ ألنها واألصح  ،فوجهان ار الص ع لها فإذا (أوقع) في األصل اعت والمعنى تا
ض  وٕان (أوقع) لفظ  ،المال في المجلس قطعاإجارة الذمة لفظ السلم اعتبر ق

ةواألصح فوجهان:اإلجارة  ما في) اله ار المعنى ( قال: اشترت منك وٕان  ،: اعت
ا  ذا بهذه الدراهم ثو عا في صفته  غةاألصحانعقد (ب  ،)؛ لتعادل المعنى والص

غة واألصح  ار الص عااعت   .)١(فینعقد ب

ة: -٢ تعجیل األجرة، الستلزام  الذمة وهو أنه یجب لصحة إجارة المالك
الكالئ، وتعمیر الذمتین، وهو منهي عنه، ع الكالئ  إال إذا شرع  التأجیر ب

فاء المنفعة  است ارة الموصوفة في–المستأجر  ب المستأجر الس طرقه  ما لو ر
ه ان المشتر أن تحمله إل ع -إلى الم  فیجوز عندئذ تأخیر األجرة، النتفاء ب

الم ض أواخرها فارتفع المانع منالمؤخر  ق ض أوائل المنفعة   ؤخر، حیث إن ق
  .السلم وال فرق في ذلك بین عقدها بلفظ اإلجارة أو التأخیر...

                                                            
  .٢/٤٤٢ ،المنثور في القواعد) ١(
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ضا ة الدسوقي "وجاز السلم أ نى دار  معین منفعة شيء جاء في حاش س
ه  ض المسلم ف فاؤها عن ق ضت ولو تأخر است ة معینة إن ق وب دا وخدمة عبد ور

ض لألواخر وٕانما منعت عن دین ألنه فسخ دین في ض األوائل ق دین  بناء على أن ق
معین عن منفعة مضمونة فال یجوز  وهو أخفوهذا ابتداء دین في دین  واحترز 

ة ه أحملك إلى م ذا قول المسلم للمسلم إل   .)١(بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي وقت 

م تعجیل األج ة في ح رة تأخیرها الیومین أو الثالثة، ألن وقد اعتبر المالك
ما في السلم ما مه،  عطى ح  .قارب الشيء 

في الذمة  أن إجارة المنفعة الموصوفة وفي المذهب الحنبلي :الحنابلة -٣
ارة صفتها أسلمتك هذا الدینار في منفعة س ذا  إذا جرت بلفظ "سلم" أو "سلف" 

ذا، أو في منفعة  ان  ذا لتحملني إلى م ذا لبناء حائط و ذا و آدمي صفتها 
م األجرة في  صفته شتر لصحة إجارة الذمة عندئذ تسل ذا، وقبل المؤجر، فإنه 

ض قبل تفرق العاقدین  مجلس العقد، ألنها بذلك تكون سلما في المنافع، ولو لم تق
ع المؤخر) وهو منهي عنه، أما إذا لم  آلل األمر إلى ب الدین (أ المؤخر  الدین 

شتر فیها تعجیل األجرة، ألنها ال  جر إجارة الذمة بلفظت السلم، أو السلف، فال 
  .فال یلَزم فیها شرطه تكون سلما في هذه الحالة،

انت اإلجارة )٢(قدامة البنجاء في الكافي  على عمل في الذمة استح  "وٕان 
فاء ه وسلم: است وا األجیر أعط{األجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى هللا عل

ع  }یجف عرقه أجره قبل أن الب م األجر  مه عند تسل وألنه أحد العوضین فلزم تسل
ه وجهان ون العقد على منفعة في الذمة فف   :وٕان شرطا تأجیلها جاز إال أن 

                                                            
ة الدسوقي على الشرح الكبیر) ١(   .١٢/٣٣٦ ،حاش
  .٢/١٦٩ البن قدامه، الكافي في فقه ابن حنبل) ٢(
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ان اإلجارةیجوز ألنه عوض في  أحدهما: ما لو    .على عین فجاز تأجیله 

  .السلم"ال یجوز ألنه عقد على ما في الذمة فلم یجز تأجیل عوضه  والثاني:

م تأجیل األجرة في اإلجارة الموصوفة  اآلراء المعاصرةعض  )١/٤/١/٢( في ح
  في الذمة

تور – ١   البوطي محمد سعید رأ الد
تور محمد سعید البوطي اإلجارة الموصوفة في الذمة  حثهفي  رأ الد

م األجرة في  المقدم لمؤتمر المعمل المالي والمصرفي اإلسالمي" أنه یجب تسل
م  الن ،مجلس العقد هذا العقد إنما هو سلم في المنافع ومن المعلوم أنه یجب تسل

الدین ارأس مال السلم في العقد تخلًص  ع الدین  م إجماالً  ،من ب   .)١("هذا هو الح

تور  -٢  أبوغدة عبد الستاررأ الد
تور  أبوغدة الخالف في مسألة تعجیل األجرة في  عبدالستارأظهر الد

قات اإلجارة  حثهاإلجارة الموصوفة في الذمة في  ط إجارة الخدمات وتطب ضوا
ة إلىالموصوفة في الذمة المقدم  أن المعاییر  إلىوأشار  ،٢٨رقم  ندوة البر

حرن رجحت جواز تأجیل األجرة  ة والمراجعة في ال ة لهیئة المحاس  إذاالشرع
ه في المسألة صرح برأ   .)٢(عقدت بلفظ السلم ولم 

                                                            
حث مقدم لمؤتمر العمل  ،اإلجارة الموصوفة في الذمةالبوطي، محمد سعید رمضان، ) ١(

ة والبنك الدولي في  ة والمراجعة للمؤسسات المال المصرفي والمالي اإلسالمي لهیئة المحاس
حرن،    .٨، صم٢٠٠٧ال

قات اإلجارة الموصوفة في  عبد الستار، ) أبوغدة،٢( ط إجارة الخدمات وتطب حث  ،الذمةضوا
ة  إلىمقدم    .٩٨ص ،م٢٠٠٧ جدة، ،٢٨ندوة البر



 أحمد محمد محمود نصار                                     ٢٥٠

 

ه حماد -٣ تور نز  رأ الد
تور نزه حماد عن اإلجارة الموصوفة في الذمة قال "و  حث للد وٕانني في 

م األجرة في مجلس العقد بجواز إجارة الذمة من غیر اشترا  :اتجه إلى القول تسل
مذهب الحنابلة  إذا عقدت بلفظ إجارة ونحوه، ولم تعقد بلفظ سلم وال سلف أخذا 

سیر ما  القائلین بذلك، ت اد، ورفعا للحرج عنهم، ف فا على الع على الناس، وتخف
ه من صنوف قول القاضي أبي یوسف: "ما  حتاجون إل ا  التعامل المالي، وتأس

هان أرف    .)١("أولى، ألن الحرج مرفوع الناس، فالقول 
تور علي القر  -٤  داغيه رأ الد

تور علي القر  ي لإلفتاء  داغى هورأ الد حثه المقدم إلى المجلس األورو في 
جواز تأجیل األجرة إذا عقدت بلفظ إجارة وأشار إلى ذلك في حدیثة عن شرو 
م األجرة في  ط اإلجارة الموصوفة في الذمة وقال " یجب أن یتم تسل وضوا
شتر عل ى المجلس إن تم العقد بلفظ السلم، أما إذا تم بلفظ اإلجارة أو نحوها فال 

ة  .)٢(للحنابلة ووجه راجح ،وجه للشافع

تور حسین حامد حسان –٥   رأ الد
ع لفتاو بنك دبي اإلسالمي تور حسین حامد حسان  في المجلد الرا قدم الد

حثه "وقد تعقد اإلجارة في الذمة  حث حول السلم في المنافع حاث جاء في  له ب
عض  م عند  غة أثر في الح بلفظ اإلجارة وقد تعقد بلفظ السلم في المنافع، وللص
شترطون  ع المنافع في الذمة، ف م السلم على ب قون ح ط ة الذین  الشافع الفقهاء، 

ض األجرة عند التعاقد،    .)٣(شترطون ذلك" ماذا عقدت بلفظ اإلجارة فإنهم اللق
                                                            

  .٣٣٠ص ،مرجع ساب ،نزه ،حماد) ١(
ارسم٢٠٠٨، لإلفتاء، المجلس األوروي اإلجارة على منافع األشخاص، يداغي، عله القر ) ٢(  ،.  
ع، ) ٣( ان، المجلد الرا ة لبنك دبي اإلسالمي، إجارة األع ة الشرع فتاو هیئة الفتو والرقا

 ..)ن.د( ١٢ص
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ة والمراجعة - ٦ حرن رأ هیئة المحاس ة في ال ة اإلسالم  للمؤسسات المال
حرن  ة في ال ة اإلسالم ة والمراجعة للمؤسسات المال  إلىأشارت هیئة المحاس

ار الشرعي رقم   ٩اإلجارة الموصوفة في الذمة وجواز تأجیل األجرة فیها في المع
ك التمل ة  اإلجارة واإلجارة المنته "وال ونصه  ،٣/٥فرعي  ٣في الفقرة رقم  ،الخاص 

شتر فیها تعجیل األجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وٕاذا سلم المؤجر غیر ماتم 
ه المواصفات"  .)١(وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تحق ف

ة رأ الهیئة –٧ ة الراجحي المصرف ة لشر   الشرع
ة الراجحي الخاص بإجارة الذمة ما  ة لشر  یلي:ورد في قرارات الهیئة الشرع

الوصف،  .١ ط  یجوز أن تقع اإلجارة على موصوف في الذمة مما ینض
ط األجرة أو تأجیلها إذا لم  - حینئذٍ –واألصل  جوز تقس أن تكون األجرة معجلة، و

 في أرجح قولي العلماء.ن عقد اإلجارة بلفظ السلم أو السلف 

یجوز في إجارة الموصوف في الذمة أن تعل تملك العمیل لذلك   .٢
ة العین إلاألص ع دفعات اإلجارة، فتنتقل ملك ى العمیل ل المؤجر على سداد جم

ه.  حصول المعلَّ عل

جیل األجرة وذلك أأغلب اآلراء ذهبت إلى جواز تمما تقدم یتبین أن 
وقعت بلفظ اإلجارة فیجوز ذلك وٕاذا عقدت بلفظ السلم فال  إذانه أإلى  االستناد
احث أن هناك مالحظات  یجوز ن ومن وجهة نظر ال لحل هذا  أساساتكون  أنم

  وهي:الخالف 

                                                            
ة ) ١( ة لهیئة المحاس ةالمعاییر الشرع ة اإلسالم حرن،، والمراجعة للمؤسسات المال  مملكة ال

  .م٢٠٠٧، ١٣٥ص
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اراألجرة  تأجیلاعتبرنا جواز  إذا –١  إذا إجارةنه أ"على أسس  اللفظ اعت
امفأ  "اإلجارةعقد بلفظ  امهل  عد ذلك نطب أح  أوالمعینة  اإلجارة أح

ما یتعل بتلف محل الختالفهماالموصوفة في الذمة  ففي  اإلجارة، خاصة ف
ز التأجیل ان الذین قالو بجو أل اإلبدالالمعینة ینفسخ العقد وفي الموصوفة یلزمه 

حت مثل اإلجارة المعینة  ألنهاعقدت بلفظ اإلجارة قالوا ذلك  إذا بلفظ اإلجارة أص
ط.   یجوز فیها التقس

ضااعتبرنا  وٕاذا –٢  محظوراألجرة فإننا سوف ندخل في  تأجیلجواز  أ
الدین (   ).الكالئ الكالئابتداء الدین 

ة التي أشارت إلى  –٣ ار اللفظالظاهر من النصوص الفقه  أن ،اعت
قصد العاقدان  اللفظ واالستداللالمقصود من ذلك هو ماذا  "خاصة  عن قصدهما 

ة  حرف ون  ة یتمس ان الشافع ما ورد في المذهب الشافعي  ة ف النصوص خش
قة العقود" ة وحق وخاصة  اذلك عرفً  إدراكلكن إذا تم  فساد اللفظ ال لتغییر ماه

ة فإن  التوثی والكتا ح المعامالت  المجتمعات المعاصرة التي تستند في توض
  .العاقدینذلك أقرب لفهم المعاملة ومقصود 

س األلفا وهذا مبدأ  –٤ ة على المعاني والمقاصد ول ة مبن أن العقود المال
ة. ة اإلسالم   عام دائما نردده في فقه المعامالت وفي المصرف

  .احث في هذا الخالف  رأ ال

احث یر ماتقدم  على ما بناءً    یلي: فإن ال

م یر عدم جواز  االتجاهاغلب  أن - ١ األجرة في اإلجارة  تأجیلفي الفقه القد
  .الذمةالموصوفة في 

  أن اغلب اآلراء المعاصرة تتجه إلى جواز تأجیل األجرة. - ٢
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این القو بین  - ٣ مةهذا الت ون  اآلراء القد ة  واآلراء الحدیثة، یبین لنا أهم
عة عمل المصارف الیوم التأجیل في األ ونه یتف مع طب جرة هو حاجة معاصرة ملحة 
سیر على الناس في هذا العصر وهذا ما أشار ضرورة الت ه الفقهاء المعاصرن    .إل

الموصوفة في  اإلجارةفي  األجرة تأجیلإلجازة  األفضلالوسیلة  إن - ٤
  الذمة هي:
إصدار قرار من مجمع الفقه اإلسالمي بهذا الجواز وحسم هذه المسألة   )١

عد تقدیر الضرورة لجواز تأجیل األجرة.   من خالل المجمع 
ة األفضل   )٢ ة الفقه یخرج عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة  أنمن الناح

ونه ملحقً  ارهالسلم أو اإلجارة  امن دائرة  ما استقل عقد اإلجارة  واعت عقد مستقل، 
ما استقل عقد اإلستصناع عن السلم ع و ما استقل عقد السلم عن الب ع و  ،عن الب

الشرو ا االستقاللوهذا  اته  ن إث ین م غة والفروق بینها و لخاصة بهذه الص
غ    .لها المشابهةالص
م   )٣ الح  األجرة لكي ال تأجیلوهو عدم جواز  األصليیجب التمسك 
ر الفقهي المعاصر خصوًص  في اضطرابحدث   الكالئ محظورما یتعل  االف
ذلك ،الكالئ ار اللفظ لتغییر شرو  و طاعت غة وهذا في نفس الوقت  وضوا الص

حدث  ة  اضطرابال  ز  إذافي فهم المعامالت المال في األجرة  التأجیلتم تجو
اب الرخصة المعتبرة شرعً    بإجماع الفقهاء المعاصرن. اللضرورة من 

  الذمة متعل بذمة المؤجر جارة الموصوفعقد اإل )١/٤/١/٢(
أن یتعهد للمستأجر  لف  عني انه م بتنفیذ العمل المطلوب منه على وهذا 

م انت الوسیلة إلى ذلك وأً  ،الوجه السل ا  ناء على ذلك  ،انت الجهة المنفذة اأ و
لفه بإنجاز ما طلب منه وله الح في أ ستأجر بدوره من  ن یتف فإن لألجیر أن 

شاء   .معه على األجر الذ 
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إجارة  : واردة)(أ اإلجارة قول اإلمام النوو "هي قسمان  على عین 
ة وشخص معینین الذمةإوعلى الذمة  ،العقار ودا ة موصوفة  أن  ،ستجار دا و

اطة أو بناء" ة في الذمة ال بد أن تخضع )١(یلزم ذمته خ ، أ أن استئجار الدا
ه اإلمام النوو إلى ذلك  ما،عمل  ماالشخص لاللتز  استئجارللوصف دون  وقد ن

ذا على أن تنسجه  –المستأجر –لو قال  قوله " ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته 
صح العقد ألنه غرر"   .)٢(بنفسك لم 

سلم المستأجر العین المؤجرة في الوقت المحدد )١/٤/١/٣( ل المؤجر ولم    إذا ن
ال  ار في إمضاء العقد قا ان للمستأجر الخ عضهم  أو فر بها على حد تعبیر 

  .فسخهالتأخیر أو 

  دام األجرة في أغراض خاصة للمؤجریجوز استخ )١/٤/١/٤(
اس ذلك على جوازه في السلم  شهد لذلك وق داوود  الذ رواه أبو الحدیثو

ه وسلم  قال: "عن عبدهللا بن أبي أوفى األسلمي، غزونا مع رسول هللا صلى هللا عل
ا الشام فنسلفهم في البر والزت سعرا معلومً  الشام، ا من أن أتینا أن ان   اف
، فیجوز للمؤجر )٣(قال: ماكنا نسألهم ،ممن له ذلك: ، فقیل لهامعلومً  وأجالً 

م المنفعة لكنه ملتزم  استخدام األجرة في أغراض خاصة ال عالقة لها بتكالیف تقد
مها في الموعد ل بذمته بتقد الش ه و   .المتف عل

                                                            
  .٢/٣٣٣: يللشر بینمع شرحه  المنهاج للنوو ) ١(
  .٥/٢٥٦للنوو  الروضة) ٢(
  .٣/٢٧٣) سنن أبي داوود، ج٣(
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  یجوز أخذ رهن من المؤجر )١/٤/١/٥(
ما إذا أجر بنائین على بناء دار الذمة أخذ رهن من المؤجر إجارة  یجوز في

أخذ رهنا منهم في نظیر عملهم حتى إذا لم یبنوا الدار فإن للمرتهن  صح أن  فإنه 
عمله " ستأجر منه من  ع المرهون و : ما تأخذه المصالح وقرب من هذاالح في ب

  .)١(أعمالهم" اءعها العمال حتى ال یهملوا في أدمن التأمینات التي یدف

ة ) ١/٤/٢( ام التفصیل  نوعل  حسبالذمة الموصوفة في  لإلجارةاألح
اإلجارة التي تكون األجرة فیها موصوفة  )١/٤/٢/١( ام الخاصة   في الذمةاألح

الذمة -١ انت متعلقة    األجرة یجب أن تكون معلومة قدرا وصفة إذا 
انت  قدر األجرة ووصفها إذا  الثمن في الذمة  شتر العلم  فلو في الذمة 

ك شیئا وما أشبهه فسد ا ك أو أعط ذا ألرض لعقد وٕاذا عمل استح قال اعمل 
سوته فسدأجرة المثل    .)٢(ولو استأجره بنفقته أو 

  النقودتكون األجرة من غیر  أنیجوز  -٢
ة " طه جاء في شرح البهجة الورد قدر من الحنطة أو الشعیر وض ولو استأجره 

ط أرطال خبزا ض ولو آجر بني على جواز السلم في الخبز،  ،لسلم جاز ولو استأجره 
علفها أو األرض بخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن  ة  عمارتها أو الدا الدار 

صحعمرها وال حسب ما أنف من األجرة لم  ولو أجرها بدراهم معلومة على أن  ، 
صح ألن  األجرة الدراهم مع الصرف إلى العمارة وذلك عمل صرفها إلى العمارة لم 

  .)٣(مجهول ثم إذا صرفها في العمارة رجع بها

                                                            
، عبدالرحم١(   .٢/٢٢٠، الفقه على المذاهب األرعة، ن) الجزر
،، السراج الوهاج على متن المنهاج )٢(   . ٢٩٤/١ للعالمة الغمراو
ة) ٣(   .٢٠٦/٢، شرح البهجة الورد
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ام )١/٤/٢/٢( اإلجارة التي تكون منفعة العمل فیها موصوفة  األح   في الذمةالخاصة 
  وز الجمع بین تقدیر المدة والعملال یج -١

  :جاء في منتهى اإلرادات

طه) (لتخ كاستأجرتوشر (أن ال یجمع بین تقدیر مدة وعمل) مثل قوله: "
قیته  هذا الثوب (في یوم) :أ فرغ منه قبل انقضاء الیوم فإن استعمل في  ألنه قد 

ه ون غررا ، فقد زاد على المعقود عل عض زمنه ف ه في  عمل فقد تر وٕان لم 
ن التحرز منه ولم یوجد مثله   .)١("م

اب  العقار في أن منافعها ال تكون معلومة إال بتقدیر المدةوالث ة   ،واألبن
البهائم ثم في جواز العقد علیها معینا وفي الذمة العمل  ،وهي  وٕان قدر المنفعة 

ذا صح العقد   .)٢(استأجرتك لنقل 
قوله:  ط لي هذا  كاستأجرت(وال یجوز الجمع بین تقدیر المدة والعمل  لتخ

یزد اإلجارة غررا ال  صح) في األشهر، ألن الجمع بینهما الثوب في یوم، لم
ه   .حاجة إل

قیته فقد زاد  فرغ من العمل قبل انقضاء الیوم، فإن استعمل في  ألنه قد 
عضه، فهذا غرر  ا للعمل في  ان تار عمل،  ه، وٕان لم  على ما وقع العقد عل

ن التحرز منه، ولم یوجد مثله في محل الوفاق، فلم یج حتمل م ز العقد معه (و
ة، ألن اإلجارة معقودة على العمل والمدة إن صح) هذا روا رت للتعجیل، أن  ما ذ

فسد العقد   .فال 

                                                            
  ٢٥٨ص ،٢، جشرح منتهى اإلرادات )١(
ي )٢(   .)٢/٣٧٢( ،فتاو الس
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جعالة وفیها وجه قال في  صرة«و وٕان اشتر تعجیل العمل في أقصى » الت
ن، فله شرطه، وعلیها إذا تم العمل قبل انقضاء المدة، لم یلزمه العمل في  مم

قضاء الدین قبل أجله، وٕان مضت المدة قبل العمل، فللمستأجر الفسخ فإن قیتها 
ن لآلخر ه، لم  قاء عل ال   .)١(رضي 

اإلجارة التي تكون منفعة العین فیها موصوفة  )١/٤/٢/٣( ام الخاصة    في الذمةاألح
الذ وذلك بخالف   .مة بتلف العین المؤجرةاإلجارة الموصوفة 

تنفسخ إجارة العین جاء في جواهر العقود " ،المعینةبخالف اإلجارة  وذلك
ة عیبها، بتلف الدا ار  ثبت الخ التلف" ،و   .)٢(وفي إجارة الذمة ال تنفسخ 

ار العیب في اإلجارة الموصوفة  -٢   الذمةال یثبت خ
ة جاء في جواهر العقود " وال یثبت فیها ألن على المؤجر إبدال العین  المعی

العیب  ار  الذمة  اإلجارةأ  –الخ ر  –الموصوفة   اإلبدال،ولكن على الم
ل یبدل إذا أكل على األصح    ."والطعام المحمول لیؤ

عة للمنفعة من قبل  -٣ م الخدمات التا   المؤجرشترط تقد
 )٣(جاء في جواهر العقود ،بخالف اإلجارة المعینة فهي على المستأجر

ة لیتعدها ر في إجارة الذمة الخروج مع الدا وٕاعانة الراكب في  ،"وعلى الم
حسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وب والنزول  وشد المحمل وحله وفي إجارة  ،الر

ه إال  س عل هالعین ل ة". لتخل تر والدا   بین الم

                                                            
  .٦/٨٤، المبدع شرح المقنع )١(
  .١/٢٦٤ ،جواهر العقود) ٢(
  .١/٢٦٤، مرجع ساب جواهر العقود )٣(
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الذمة وا) ١/٥(   )١(إلجارة المعینةمقارنة بین اإلجارة الموصوفة 
إن اإلجارة الموصوفة تقع على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة ) ١/٥/١(

عینهدو قدمها    ن تحدید الشخص الذ 
  في حین أن اإلجارة المعینة تقع على منفعة محددة لشخص معین.

عي، فإن اإلجارة المعینة تنفسخ مطلقا) ١/٥/٢(   إذا مات األجیر الطب
عض خدماته أم قبله، وأما اإلجارة الموصوفة في  عد االنتفاع ب ان  سواء 
قدم الخدمة الموصوفة من خالل  موته، بل على المؤجر أن  الذمة فال تنفسخ 

  شخص آخر. 
  وٕاذا تعیب األجیر فإن للمستأجر الح في فسخ العقد في اإلجارة المعینة) ١/٥/٣(

  في الذمة.وح االستبدال في اإلجارة الموصوفة 
ا) ١/٥/٤(   ر العیب ثابت في اإلجارة المعینةإن خ

وغیر وارد في اإلجارة الموصوفة في الذمة ألن المنفعة تستبدل عند العیب، 
ست معینة   .ألنها ل

ل الذ ) ١/٥/٥( الش م المنفعة (الخدمة) الموصوفة في الذمة  وجوب تقد
ن المستأجر من االستفادة منها   یتم

ستلزم  المنفعة وهذا  ن االنتفاع  م ة التي ال  ع الضرورة، والحاج م التوا تقد
عد تحققها، في حین أن اإلجارة المعینة ال تستدعي ذلك إّال إذا اشتر   .إّال 

  إن اإلجارة الموصوفة في الذمة یجوز فیها تأجیلها إلى المستقبل) ١/٥/٦(
ارة المعینة ال وهو الغالب (أ اإلضافة إلى المستقبل) في حین أن اإلج

ة، أما غیرهم فقد أجازوها.   تجوز فیها اإلضافة إلى المستقبل، وهذا عند الشافع
                                                            

)١.   ) القره داغي، علي، مرجع ساب
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شترط في اإلجارة الموصوفة في الذمة وجود الخدمة الموصوفة في ) ١/٥/٧( ال 
  العقدالذمة وقت 

ة  للخدمة،وال وجود الشخص المقدم  ع المؤسسة المال مهاحیث تستط  تقد
قدم  ،حسب المواصفات في حین أن اإلجارة المعینة ال بّد من وجود الشخص الذ 
 . )١(الخدمة أثناء العقد

غ  في الذمةمقارنة بین اإلجارة الموصوفة ) ١/٦( عض ص   المعامالتو
  واإلستصناع في الذمةاإلجارة الموصوفة ) ١/٦/١(

ه العمل على وجه مخصوص اإلستصناع  ع في الذمة شر ف عقد على مب
اإلجارة من جهة طلب العمل )٢(معلومبثمن  ه  ه ش ه  ،واإلستصناع ف ش و

طلاإلستصناع اإلجارة من جهة أن اإلجارة واإل   .موت أحد العاقدین ستصناع ت
  ما یلي:  عقد اإلستصناع عن عقد اإلجارة لكن یتمیز

 .األصل في اإلستصناع العمل أن .١
غ من عنده   ستلزم وضع الص ان عمله  المواد –وٕاذا  فهو  –ألنه أعرف 

ع للعمل   .ت

أتي إلى الصانع صفر الیدین  .٢ بینما صاحب الثوب  ،أن المستصنع 
اغ بثو  غهأتي إلى الص ص  .فیتضح الفرق في ذلك ،ه ل

ین اإلستصناع في الذمةالفرق بین اإلجارة الموصوفة  اأم على وجه  و
  الخصوص فیتضح مما یلي:

                                                            
  .على، مرجع ساب) القره داغي، ١(
ر، ٢( ، ورد تعرف اإلستصناع في عقد اإلستصناع، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) أبو زد، 

، لكن تعرف  مة مثل بدائع الصنائع للكاساني وتحفة الفقهاء للسمرقند تب الفقه القد
ل التعرفات شمل  تور أبو زد    .الواردة في هذه الكتب الد
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ط أجرة الصانع أو المؤجر  )١  یجوز في اإلستصناع واإلجارة تقس
ما تقدم ال في الذمةفي اإلجارة الموصوفة  وأما  ونه سلم في المنافع  على  یجوز 

  .الرأ الراجح

ع سلعة )٢ قته ب ة  اإلستصناع في حق  معمرة أووقد تكون استهالك
قته إجارة  الذمةفة و واإلجارة الموصوهي المقصودة من العقد  في حق

جب  المنفعةوالمقصود هنا  االستعمال أ  أنو تكون السلعة معمرة التهلك رقبتها 
ة   .غیر استهالك

ه الحلول األصلعقد االستصناع  )٣  ف
صح ضرب  ه  األجلوال  ه أ .حالفي ال الموصوفة حاًال. أماف  التأجیلصل ف

ان حاالً    .حتى لو 
 السلعة المصنعة في عقد االستصناع هي ملك للمستصنع )٤

د الصانع هنا ید ضمان فال تنتقل  في الذمةأما في اإلجارة الموصوفة  ،و
ة العین الموصوفة    .إلى المستأجر وٕانما منفعتها في الذمةملك

  والجعالة في الذمةاإلجارة الموصوفة  )١/٦/٢(
عمله، أنالجعالة  ن إ العمل و  أكمل أن یجعل الرجل للرجل جعال على عمل 

ن له شيء وذهب  مله لم    .)١("اطال عناؤهلم 
ین الجعالة  ه من حیث  واإلجارةو ل عام تشا ه  أنش  اإلجارةالمعقود عل

ه ال یلغى  هذا أنوالجعالة هو عمل نظیر مقابل محدد لكن ابن رشد یر  التشا
  .الفارق بینهما

                                                            
  .٥، ج٦٣٠ص ،رشد ن، ابالمقدمات )١(
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 اإلجارةفي ذاتها ال تقاس على  أصلقول ابن رشد في المقدمات "الجعالة 
  .)١(منها" اوان أخذت شبهً  وال تقاس اإلجارة علیها،

  من عدة جوانب هي: في الذمةوتختلف الجعالة عن اإلجارة الموصوفة 

م الثمن مقدما في الذمةالموصوفة في عقد اإلجارة   .١  یتم تسل
عد  م الثمن    .من العمل وانجازه االنتهاءبخالف الجعالة التي یتم تسل

ون العامل   .٢  .مجموعة أشخاص مجهوًال أو أو امعینً في الجعالة قد 
ون العامل   االمؤجر معینً  أولكن في عقد اإلجارة الواردة على محل واحد 

  فقط ألن العمل المطلوب منه متعل بذمته.

 اآلدمي فقط منفعةمحل العقد في الجعالة  .٣
  .)٢(في الذمةأو العین الموصوفة  اآلدميمنفعة  في الذمةلكن في اإلجارة الموصوفة 

 الجعالة أوسع من اإلجارة .٤
ون معلوما ومجهوال وأل ألنها تجوز على أعمال القرب نها وألن العمل فیها 

  .)٣(بخالف اإلجارة عقد جائز
   

                                                            
، ص ع، مرجالمقدمات )١(   .٢ج، ٦٣٠ساب
ا،) ٢( ، ،تحلیل فقهي واقتصاد الجعالة واالستصناع:شوقي،  دن   .١٦ص مرجع ساب
، ٥٨ص ،سعد البنمنهج السالكین في الفقه ) ٣(   هـ.١٤٣٠ ،١، دار ابن الجوز
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حث الثاني    الم
   اإلجارة الموصوفة في الذمة في التطبی المعاصر

قهما في إجارة الخدمات   ومجاالت تطب
ة الخصائص )٢/١( ل   لعقد اإلجارة الموصوفة في الذمة التمو
عة ) ٢/١/١( م الخدمات التا ة تقد ان  للمنفعةإم

وب والنزول ع ذلك اإلعانة في الر ستت   .)١(مثل االستئجار لنقل شخص 

ة ٢/١/٢( ان ة ألغراض خاصة االستفادة) إم  من السیولة النقد
االست ائع  مضمونةو م استخدام رأس مال السلم في الحاجة الخاصة لل غیر ح

طة الذمة، المرت ام اإلجارة الموصوفة  ما تقدم في أح ن للمؤجر  بإنتاج السلعة  م
ما في السلم  الذمة  في  سلم في المنافع ألنهااستخدام رأس مال اإلجارة الموصوفة 

  .حاجته الخاصة أو للنفقة على نفسه

س ط  اواجً  ول الضرورة على عمل معین مرت ه أن یخصص إنفاقه  عل
م المنفعة ة المتنوعة )٢(بتقد اجات النقد ل االحت ح استخدام العقد في تمو   .وهذا یت

ة  )٢/١/٣( ان فاءإم   عینمن أكثر من المنفعة  است
س إجارة العین فال تستوفى إال منها الن العین في إجارة الذمة موصوفة  ع

  .)٣(مضمونة

                                                            
، ص أبو) ١(   .١٠٠غدة، عبدالستار، مرجع ساب
ة ، رعبدالقادأحمد، التیجاني ) ٢( ل المصرفي المعاصر: نظرة مال السلم بدیل شرعي للتمو

ة واالقتصاد الوطني السوداني، ،واستثمارة وك  وزارة المال ا للص اللجنة االستشارة العل
ة، وم عة األولى، الح   .١١ص ،م٢٠٠٦ السودان، الط

ة ،م) الهاشم، عبدالرح٣( ة، ، سلسلة التعیین وأثره في العقود المال حث ٦٧الرسائل الجامع ، عمادة ال
ة، الراض،   .٥٥، صم٢٠٠٦العلمي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم
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  الخدمات إجارةتطبی اإلجارة الموصوفة في  )٢/٢(
ل الخدماتالصورة العامة لتطبی اإلجارة المو  )٢/٢/١(   صوفة في الذمة في تمو

ن تفصیل خطوات تطبی اإلجارة الموصوفة في الذمة في المؤسسات  م
ة ة اإلسالم ما یلي: المال ل الخدمات    لتمو

ة) بإبرام عقد  )١  موصوفة في الذمة إجارةقوم المؤجر (المؤسسة المال
ة.منفعة العین مع عمیل المؤسسة  كقبل تمل   المال

دثم تتعاقد المؤسسة مع الجهة التي تقوم   )٢  الخدمة بتزو
  .عقد إجارة موصوفة في الذمة

م الخدمة لها أنیجب   )٣ ة على مزود الخدمة تقد  .تشترط المؤسسة المال
  عمالئها.لمن تحدده من  أو

مع  إبرامهایجب عدم الرط بین اإلجارة الموصوفة في الذمة إذا تم   )٤
ین   ارة مع المستفید من الخدمة الخدمة.مقدم الخدمة أوًال و

ه قبل قض محله أ  ن الموصوف في الذمة الأل  .)١(تعیینهیجوز التصرف ف

  التطبیمجاالت  )٢/٢/٢(
ل  م،تمو ل الدورات  التعل ة،تمو ل الخدمات  التدرب ة،تمو ل  الصح تمو

ل حفالت  والعمرة،رحالت السفر والحج  ل  الزواج،تمو ل العقارالنقلتمو  .، تمو

ق )٢/٢/٣( ة عض النماذج المط ةة في المؤسسات المال  اإلسالم

 ل العري  لبنان. -نموذج بیت التمو
ل  ل العري في لبنان منتج اإلجارة الموصوفة في الذمة لتمو قدم بیت التمو
ما یلي وصف مختصر مع  م والصحة والحج والعمرة وف اجات وهي التعل ثالث احت

 نماذج العمل لهذه المنتجات.
                                                            

، صدة، عبدأبوغ) ١(   .١٠٢الستار، مرجع ساب
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 :منتج العلم نور .١
 تعرف:أ) 

مة  م للعمیل بنفس ق ه القسط مضاًفامنتج "قسط ِعلمك" ُقدَّ المصارف  إل
عد تملك المصرف لمنافع المقعد  اإلدارة التي تدفع مّرة واحدة في الفصل وذلك 

ة لإلجارة الموصوفة في الذمة. غة الشرع   الدراسي القائمة على الص
 :العامة الشروطب) 

ة :العملة  .اللیرة اللبنان
مة  حد ل  ٣,٠٠٠,٠٠٠ التمول:ق ن أن تدفع مرة  التمول:.ل.  م ل تلمیذ، 

 .والفصل الثاني) (في الفصل األول على مرحلتین واحدة في الفصل األول أو
ل:  .شهر ١١ مدة التمو

اشرة عند فتح الملف ١٥٠,٠٠٠ مبلغ المصارف اإلدارة:  .ل.ل. تدفع م
 .الشهر الثلث من الدخل  ال تتجاوز :الدفعة الشهرة

 منتج الحج و العمرة: .٢
 :الذمة  تعرف غة اإلجارة الموصوفة  منتج الحج و العمرة قائم على ص

م المنافع التي تس تلزمها الرحلة والمنعقدة بین المصرف والعمیل، یلتزم المصرف تقد
ن و  شابهها من خدمات تعتبر ضمن المنفعة. تنقالتمن مواصالت وس  ما 

 :الشروط العامة 
ة العملة: ي أو اللیرة اللبنان   .الدوالر األمیر

ل:   .شهر ٢٤و  ١٢بین  مدة التمو
  ٠٪ الدفعة األولى:

  .ال تتجاوز الثلث من الدخل الشهر  الدفعة الشهرة:
  .١٧٥$ لفة فتح ملف:
ل: مة التمو ة ٥٠٠٠$ إلى تصل ق اللیرة اللبنان عادلها    .أو ما 
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اجات ت .٣ ل االحت ة:مو   الطب
 الذمةهذا : تعرف غة اإلجارة الموصوفة  والمنعقدة  المنتج القائم على ص

لفة بین المصرف و  ة من  م المنافع التي تستلزمها العمل العمیل، یلتزم المصرف تقد
شبهها من نفقات تعتبر ضمن المنفعة   .المستشفى وأجرة الطبیب وما 

 :الشروط العامة  
ي أو  العملة: ةالدوالر األمیر   .اللیرة اللبنان

ل:   .شهر ١٨ مدة التمو
   ٠٪  الدفعة األولى:

  .ال تتجاوز الثلث من الدخل الشهر  الدفعة الشهرة:
  .١٥٠$ لفة فتح ملف:
ل: مة التمو ة ٢٠٠٠ و$ ١٠٠٠$ بین ق اللیرة اللبنان عادلها    .أو ما 

 ا اإلسالمي الدولي ا. -نموذج بنك سور  سور
قدم بنك سورا  الدولي منتج اإلجارة الموصوفة في الذمة  اإلسالميذلك 

ما یلي عرض  م وف احة والتعل اجات وهي الحج والعمرة والس ل ثالث احت لتمو
: ة التطبی   موجز لهذه المنتجات مع آل

ل رحالت الحج والعمرة .١   تمو
ل التي یوفرها بنك تعرف:   -  ل رحالت العمرة والحج، أحد برامج التمو تمو

الذمة) سورة الدولي اإلسال مي في إطار برامج إجارة الخدمات (اإلجارة الموصوفة 
قوم البنك في  عد أن  ك المنفعة ما بین البنك والزون   امتالكالتي تتم بإبرام عقد تمل

حسب الملزم من المتعامل الراغب في    مناسك الحج والعمرة. أداءهذه المنفعة 
موجب العقد  المبرم مع المتعامل بتوفیر بنك سورة الدولي اإلسالمي یلتزم 

  .المنافع التي تستلزمها رحالت الحج والعمرة من نفقات المواصالت والتنقالت واإلقامة
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قوم البنك بتأمین تلك المنافع إلى  وأ نفقات أخر ضمن المنافع المحددة و
ا ومواصفات  أداءالمتعاملین الراغبین في  رحالت الحج والعمرة وف شرو ومزا

قً    .امحددة مس
ا   -  االنتفاع:شروط ومزا

ل إلى    .اشهرً  ١٢تصل مدة التمو
ل    ألف لیرة سورة.  ١٠٠الحد األدنى للتمو

مة قسط السداد الشهر ال تتجاوز    من دخل المتعامل.) ٪٤٠(ق
 ١٥ والعمرة لمدةالحصول على تأمین طبي مجاني خالل فترة أداء الحج 

ة للتأمین. ایومً  ة السورة اإلسالم التعاون مع الشر   من تارخ السفر 
ل حالة. فیل حسب  ان دخل شهر للمتعامل، و   ب

ط البنك. ل حسب شرو وضوا  منح التمو

احة والسفر .٢ ل رحالت الس   برنامج تمو
الذم تعرف: - ة) حیث ضمن برنامج إجارة الخدمات (اإلجارة الموصوفة 

ك المنفعة ما بین البنك والمتعامل الراغب في الحصول على  یتم إبرام عقد تمل
قوم البنك  عد أن  ل  حسب الوعد الملزم من  امتالكمنافع هذا التمو المنفعة 

ا عدیدة.الم شرو سهلة ومزا   تعامل و
ا -   :شروط ومزا

ل    . اشهرً  ١٢مدة التمو
ل    لیرة سورة.ألف  ١٠٠الحد األدنى للتمو
مة القسط الشهر    من دخل المتعامل.) ٪٤٠(یتجاوز  ال ق

ل حالة على انفراد. فیل حسب  ان للدخل الشهر للمتعامل، و   ب
ط البنك. ل حسب شرو وضوا  منح التمو
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م .٣ ل التعل    .تمو
م سواء في الجامعات و/أو  تعرف:  - ل نفقات التعل للحصول على تمو

الذمة) حیث  المدارس الخاصة. ضمن برنامج إجارة الخدمات (اإلجارة الموصوفة 
ك منفعة ما بین البنك والمتعامل الراغب في الحصول على منافع  یتم إبرام عقد تمل
حسب الوعد الملزم من المتعامل  امتالك المنفعة  قوم البنك  عد أن  ل  هذا التمو

ا عدیدة. شرو سهلة ومزا   و
ا  -   :شروط ومزا
  م أبنائه و/أو یجوز للمتعا مه و/أو تعل ستفید من هذه الخدمة إلكمال تعل مل أن 

م أحد أقاره   .تعل
   ل   . اشهرً  ١٢مدة التمو
   ل   ألف لیرة سورة.  ١٠٠الحد األدنى للتمو
   مة القسط الشهر   من دخل المتعامل.) ٪٤٠(یتجاوز  ال ق
  ل حالة على فیل حسب  ان للدخل الشهر للمتعامل، و م ب   انفراد. تقد
  .ط البنك ل حسب شرو وضوا   یتم التمو

ام والفتاو  )٢/٣( في الذمة التي أصدرتها المعاصرة لإلجارة الموصوفة األح
ة ة اإلسالم   .المؤسسات المال

الدراسة أو العالج أو النقل ونحوها تعد إجارة   .١ إجارة الخدمات 
ة).موصوفة في الذمة إذا اقتصر فیها التعیین على الجهة  ار ة االعت  (الشخص

اشرة من مدرس أو طبیب أو والتي هي  قدم الخدمة م المقدمة للخدمة دون من 
وسیلة نقل فالعبرة في نقل هذه اإلجارة من اإلجارة الموصوفة في الذمة إلى اإلجارة 

م الخدمة اشر تقد انت معینة ،المعینة بتعیین من ی انت  ،فإن عین  عین  وٕان لم 
ه التطبی المصرفي  .)١(موصوفة في الذمة وعدم التعیین له هو الجار عل

                                                            
ة لمصرف أبو ظب١–٨/٣/٢٠٠٦قرار رقم () ١( ة الشرع   اإلسالمي.  ي) هیئة الفتو والرقا
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م العین المؤجرة قبل الموعد ال  .٢ ح للمؤجر في إجارة الذمة تسل
ه  .المتف عل

هذه المدة من إجمالي مدة  إال بتراضي الطرفین في حینه أو أن التحتسب
قابلها شيء من األجرة المتف علیها ه فال    .)١(عقد اإلجارة وعل

فاء المنفعة عن   .٣ ین المستأجر من است إذا تأخر المؤجر في تم
ون له استرداد مقابل مدة التأخیر. ه  عاد المتف عل  الم

األول على واستنزال مدة التأخیر من مدة االنتفاع أو االتفاق مع الطرف  
  .)٢(زادة مدة االنتفاع لمدة تعادل مدة التأخیر

  ة المتناقصة  .)٣(منتج اإلجارة الموصوفة في الذمة من خالل المشار
( ل عقار   (تمو

حیث تمثل  مع العمیلفي شراكة  یدخل البنك  .١ في حصته لبناء العقار 
ة  ةالمشار قدمها أو مساهمة نقد وتمثل حصة المصرف في  ،األرض التي 

ة (ستكون األصول تحت  ة مشتر ون للمصرف ملك التالي  ل المشروع. و تمو
الذمة).إ  جارة موصوفة 

عد االنتهاء من البناء   .٢ قاو ة العمیل وط في استئجار وشراء  لرغ
الذمة من المصرف والذ قبل هذا العرض وفقً   ااألصول تحت إجارة موصوفة 

الذمة ام والشرو المنصوص علیها في اإلجارة الموصوفة    .لألح

                                                            
ان، فتو   ، فتاو الشامل في اإلجارة) ١( ة أع ت، )٣/٣/٢٠٠٥( ، المرجع٧٩رقم   شر  .الكو
ان، فتاو ) ٢( ان لإلجارة واالستثمار  فتاو أع ة أع ة لشر ة الشرع ، الكتاب هیئة الفتو والرقا

ة، رقم م٢٠٠٢–١٩٩٩األول،  ة شور لالستشارات الشرع ة من شر ، صدر بإشراف وعنا
ت.)، الكم٢/٣٠/٢٠٠٥، محضر اجتماع رقم (٣٣٥  و

قة في مصرف الشارقة اإلسالمي.) ٣( ل العقار المط ة لتمو  المنتجات المصرف
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ة  .٣ قوم البنك بتأجیر نصی مة إیجارة للعمیل في العقار  سوف  مقابل ق
، ونظرً  ل دور ش مة اإلیجار، فسوف  امتف علیها. و ة  یتملك العمیللدفع ق نس

قً  ة متف علیها مس ة مما یؤد إ يف نصیب البنكمن  امئو ة الملك لى زادة الملك
ة مماثلةنصیب البنك في العقار ونقصان  العمیلالخاصة  ة بنس ثم  من الملك

الكامل  تنتقل ة العقار   عند انتهاء مدة اإلیجار المتف علیها.للعمیل ملك

ل: .٤   شروط التمو
  ة ة حرةنوع الملك   .: ملك
  :ة مة) ٪٥٠(إلى ) ٪٤٠(الحد األدنى  المساهمة النقد امل ق   .المشروع من 
  :ل   .سنوات متضمنة سنتان من فترة اإلنشاء ١٠ فترة التمو
  :قة السداد ة طر ة أو سنو ة، نصف سنو   .شهرة، فصل
  :ة أ  - الدرجة األولى دخل إیجار المشروع،  مصادر الدخل الدرجة الثان
  .دخل آخر
  :حد أدنى معین اإلیجار المتغیر   .إیبور + هامش رح المصرف 
  :اإلضافة  الضمان رهن عقار من الدرجة األولى على األرض والبناء 

 .إلى شرو أخر للحصول على الموافقة

  ه في اإلجارة الموصوفة في الذمةمسألة تعیین المعقود عل  
اإلجارة الموصوفة في الذمة  ل العقار  شأن التمو تثور هنا مسألة مهمة 

ه، فنحن نعلم أن  ون وهي مسألة تعیین المعقود عل في عقد السلم ال یجوز أن 
ه دین  طل السلم في هذه الحالة حیث أن المعقود عل ه معین ألنه ی المعقود عل
موصوف في الذمة غیر موجود عند التعاقد واإلجارة الموصوفة في الذمة هي سلم 
أن قطعة األرض التي سوف  ما نعلم  ل العقار  ما تقدم، وفي التمو في المنافع 

البناء الذ سیتم تأجیره معینة ومحددة عند العقد، وهنا قد یتعذر القول  قام علیها
  سالمة التطبی في هذه الحالة؟
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أن  قولهم  ل اإلسالمي أجابوا على هذه المسألة  احثین في التمو عض ال لكن 
س منفعة األرض، وٕانما هو منفعة العین الموصوفة في الذمة  محل العقد هنا هو ل

أن المنفعة المتعاقد علیها التي ستقام  م  على األرض المعینة، لذلك فإن القول السل
ست معینة   .)١(موصوفة في ذمة المؤجر ول

وذلك مثل استصناع عین موصوفة في الذمة على أرض معینة، وهذه 
ه  ذا من تمر عجوة المدینة أستوف ذا و غة هي مثل قول القائل: أسلمتك في  الص

ذا في أ ذا و عد  قول القائل: أسلمتك في تمر برحي منك  ست  ة ول رضك الفالن
  من حائطك الفالني.

  موصوفة في الذمة إلى إجارة معینةتحول اإلجارة ال  
ل آخر وهو "هل تتحول إجارة العین الموصوفة في الذمة عند ؤ وهنا یثور تسا

قى إجارة عین موصوف م العین للمستأجر إلى إجارة عین معینة ؟ أم أنها ت ة تسل
  .في الذمة

ة على هذا السؤال نقول أن  نفراد اإلجارة الموصوفة في الذمة عن اولإلجا
ة وهي  قاء تلك الخاص أنها ال تنفسخ بهالك محلها ال یتصور إال ب اإلجارة 
م انتفاء  طب ح یف  حولها إلى معینة ف م محلها  ان تسل الوصف في الذمة ولو 

  .)٢(المؤجرانفساخ عقدها ووجوب االستبدال على 
ن تصور تحول إجارة العین الموصوفة في الذمة إلى إجارة معینة  م إذا فال 
اتفاق  م والسبیل الوحید لذلك هو فسخ عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة  عند التسل

  .الطرفین وٕابرام عقد
                                                            

وك اإلجارة میرة، حامد، ) ١( ة –ص ق ة تطب ة تأصیل مان للنشر والتوزع، دراسة فقه ، دار الم
ة الد، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرع   .١٧٢-١٧١ص ،م٢٠٠٨ ،١ )،١( بنك ال

م العین، رعبد الستاأبو غدة، ) ٢(  ،تحول االجارة الموصوفة في الذمة الى معینة عند تسل
ة، ج ة اإلسالم   .٦٥ص ،م٢٠١١، ١ ،١٢حوث في المعامالت واألسالیب المصرف
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ات   التوص
ة في اإلجارة الموصوفة في الذمة من خالل  –١ حسم المسائل الخالف
ة  االجتهاد ة مثل المشروع   األجرة. وتأجیلالجماعي في المجامع الفقه

امه  –٢ ة الخاصة بهذا الموضوع للكشف عن أح حوث الفقه التوسع في ال
طه   .والصور المتعددة له وضوا

ة لتطبی  –٣ الموصوفة في الذمة في  اإلجارةدراسة اآلثار االقتصاد
ة جدیدة تالئم األثر االقتصاد  واالسترشادالمصرف  بذلك لطرح منتجات مال
  .على االقتصاد اإلیجابي

حث ف –٤  أسالیبي مخاطر منتجات اإلجارة الموصوفة في الذمة واقتراح ال
ام  نة والمتوافقة مع ح ة الشرعةالتحو المم    .االسالم
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Abstract. This research aims at a juristic exploration of an 
important mode of finance in contemporary Islamic financial 
transactions vis-à-vis the Forward Ijarah (Ijarah Mawsufah fi 
al-Zimmah). This mode is built upon of two important 
contractual concepts; the determined Ijarah and Salam as it 
evident and clear from the statements of the Fuqaha (jurists). 
The research will examine the difference between this mode and 
other close ones such as Salam, Istisnaa and Jualaa. The 
research will also extract the main characteristics and 
application of this novel mode of financing. Finanlly the study 
will address some Shari’ah issues that have arose from the 
application of this mode in the real estate sector and services 
sector. 
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ة جدیدة لعقد السلم   رؤ
 

 أحمد اإلسالمبوليد. 
حوث والتدرب  المعهد اإلسالمي لل

ة ة – جدة – البنك اإلسالمي للتنم ة السعود  المملكة العر
 

  مقدمة
الكتاب والسنة واإلجماع، لذا اتف   • مه، بینما السلم جائز  الفقهاء على ح

شر في فهم النص، ومن ثم فإن هذا االختالف  اختلفوا في تفاصیله التي هي جهد 
 .قبل المراجعة

تعددت آراء الفقهاء في العدید من مسائل السلم، وأد هذا التعدد إلى الحاجة   •
قتها.  إلى مراجعة هذه اآلراء للوقوف على حق

حث إلى تحدید أهم  • رها، وتناول  یهدف هذا ال ا بذ هذه المسائل أو القضا
أدلة أصحابها، ومراجعتها من أجل الوصول إلى الرأ الراجح، ومن ثم سهولة 

قات. ستجد من تطب   التعامل مع ما 
عقد السلم   :عرض موجز للتعرف 

ائع من أصحاب الزروع أو الثمار أو التجارات،   )١ هو عقد بین طرفین: 
اله واكتمال نشاطه فیتعجل الثمن، وله قدرة  حتاج في الحال لینف على نفسه وع
حتاج إلى االسترخاص في  ه الثمن و ع. ومشتٍر لد م المب في المآل على تسل

ه ومن ثم ینف هو اآلخر على نفسه وع سترح ف ع ل اله لذا سمى الفقهاء هذا المب
س. ج أو المفال عقد المحاو  العقد 
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اس رضي هللا عنهما قال:   )٢ عرف العرُب السلَم قبل اإلسالم، فعن ابن ع
التمر السنتین والثالث فقال: ” سلفون  ه وسلم المدینة وهم  قدم النبي صلى هللا عل

یل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخار “. َمْن أسلف في شيء ففي 
حه.   في صح

الكتاب والسنة واإلجماع.  )٣  السلم جائز 

ع، وخالفهم ابن حزم فال هاتف جمهور الفق  )٤ اء على أن السلم نوع من الب
عً   وٕانما مداینة. ایر السلم ب

ه دینً   )٥ في  ااتف الفقهاء على أن السلم مداینة، متى انعقد صار المسلم ف
ه، وٕان اختل الحوالة ذمة المسلم إل ه  ام الدین عل عض أح فوا في تطبی 
فالة.  والضمانات من رهن و

ر علیهم ذلك   )٦ اس، وأن جمهور الفقهاء على أن السلم ُشِرَع على خالف الق
اس. م إلى أنه ُشِرَع وف الق ة وابن الق م  ابن حزم، بینما ذهب ابن ت

ع   )٧ ل ب س  ع ول ل سلم ب معنى أن  ع.  ، إذ للسلم اسلمً السلم نوع من الب
ه إلى أجل  تعجیل رأس المال، وتأخیر المسلم ف محل العقد:  شرو خاصة تتعل 

ط صفته.مع ون مما تنض  لوم، وأن 

م، إال أنهم اختلفوا في هرغم اتفاق الفق  )٨ ة أجل التسل اء على شر معلوم
 تفصیل ذلك.

ما یخرج من أرضه فُشتر   )٩ ون إذا أسلم صاحب الزرع أو الثمر ف أن 
ه موصوفً  ما  االمسلم ف ستان،  ال ان محدد  ما یخرج من م في الذمة، غیر معین 

ع  أمن اآلفة، إضافة إلى أن الشرع قد نهى عن ب شتر بدو الصالح حتى 
 المعاومة أو السنین.
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ون منتجً   )١٠ ه من أصحاب التجارات دون أن  ون المسلم إل ن أن   ام
و  في أن  ه إذ  ه عام الوجود عند األجل لتتحق القدرة على للمسلم ف ن المسلم ف

م.   التسل

حث ونظر ا التي تحتاج إلى    :أهم القضا
اس؟  أوًال: هل السلم أجیز على خالف الق

ع المؤجلاثانً  اس السلم على الب  : ق
قع اثالثً  ع المعدوم  ه الشارع اطًال على إطالقه فیدخل السلم: هل ب ستثن  ؟و
عً   ؟اهل السلم یتضمن غررً : ارا

ه االسلم دینً  : هل ال یجوز جعل رأسمالاخامسً  بدعو أنه  في ذمة المسلم إل
الكالئ؟  من الكالئ 

عً اسادسً  ونه ب  ؟ا: المداینة في السلم: هل تخرجه عن 
عً  ع؟اسا   : هل ینعقد السلم بلفظ الب

اس؟ ة األولى: هل السلم أجیز على خالف الق   القض
ر فقهاء  اس، مثل: االمذاهب نصوًص ذ  تفید أن السلم ُأجیز على خالف الق

o  م الحنفي أن السلم ع المعدوم...”قول ابن نج اس إذ هو ب  .“على خالف الق
o  ع معدوم”وقول دماد أفند إن السلم اس ألنه ب اه الق  “.أ
o  : اس أال یجوز السلم.. وفي االستحسان جائز ”وقول السمرقند فالق

ه الحدیث بخالف اس لحاجة الناس إل  “.الق
o  :س عندك”وقول البناني ع ما ل  “.السلم رخصة مستثنى من ب
o  ه غرر”وقول الرملي إن السلم ان ف َز للحاجة وٕان   “.ُجوِّ
o  السلم رخصة جاز للرف”وقول البهوتي إن.“ 



  أحمد اإلسالمبولي                                         ٢٧٦

 

اس  ه عن َسنن الق معنى أن فقهاء المذاهب یرون أن السلم معدوٌل 
اره مستثنى من س عنده”قاعدة عامة هي:  اعت ع اإلنسان ما ل “. النهي عن ب

ون جائزً  ون ال اس. وثمرة ذلك أن السلم بهذا الوصف  ، ولكن على خالف الق
ه. اجائزً   النص واإلجماع، ولكن ال َُقاُس عل

ه عن  ل معدول  صادم قاعدة عامة لم تنسخ، فهل  افتراض أن السلم  و
ه  اس ال ُقاس عل صادم فعًال قاعدة عامة؟. لعله من سنن الق غیره؟ وهل السلم 

 المناسب أن نتناول:

اس. • ه عن سنن الق ون األصل معدوًال   شر أال 
س عندك”السلم ومسألة  • ع ما ل  “.ال ت
ة. •  مالحظات عامة حول هذه القض

اس ه عن سنن الق ون األصل معدوًال    شرط أال 
ة بواقعة ورد  مها في المصادر النقل اس هو إلحاق واقعة ال نص على ح الق
م.  ه النص وذلك لتساو الواقعتین في علة الح م الذ ورد  مها في الح ح نص 
م األصل.  انه فأرعة: األصل، والفرع، والعلة، وح ، أما أر ان وشرو اس أر وللق

ه عن سنن والذ یهم موضوعنا في الشرو هو شر أال  ون األصل معدوًال 
اس.    الق

؟.  عاد هذا الشر   فما أ
  وما تأثیره على موضوع الدراسة؟.

اس أرعة أقسام: ر اإلمام الغزالي في المستصفى أن الخارج عن الق  ذ

م وال ُعقل معنى التخصص فال  .١ الح ما استثني من قاعدة عامة وُخصص 
ه غیره.  ُقاس عل
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ل  .٢ ه  تطرق إلى استثنائه معنى فهذا ُقاس عل قة و ما استثني من قاعدة سا
قى وشارك المستثنى في علة االستثناء.  مسألة دارت بین المستثنى والمست

قاس علیها لعدم العلة. .٣  القاعدة المستقلة المستفتحة التي ال ُعقل معناها فال 
مة النظیر فال ُقاس علی .٤  ها النعدام النظیر.القواعد المبتدأة العد

والذ یخص دراستنا هو القسم الثاني إذا اعتبرنا أن السلم مستثنى ومع ذلك 
ه غیره. ولكن هل السلم مستثنى؟. قاس عل ن أن   م

س عندك”هل السلم مستثنى من قاعدة  ع ما ل   :؟“ال ت
ع  ه وسلم عن ب ه صلى هللا عل ة نه حث مستقل قض احث في  تناول ال

س عنده حیث تناول: اإلنسان ما  ل
 .حدیث النهي وحجیته ومدلوله  -
 .آراء فقهاء المذاهب  -
 .الواردة في الحدیث“ عندك”معنى   -
ع المعین؟  - المب  هل النهي خاص 
ع الحال؟  - الب  هل النهي خاص 
 .علة النهي  -

ة:   وخلص إلى النتائج التال
م •  .علة النهي هي: عدم القدرة على التسل
ن أن یتحق • م ع  النهي  ع المعین، وهو متحق في المب في المب

مه في األجل المحدد  .الموصوف في الذمة غیر المقدور على تسل
م وقت العقد. وفي  • ع الحال لعدم القدرة على التسل النهي متحق في الب

ع في األجل المحدد م المب ه على تسل ع المؤجل غیر المقدور ف  .الب
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ع الموصو  • مه في ما یخرج عن النهي: المب ف في الذمة المقدور على تسل
 األجل المحدد

ه) موصوفً  ع في عقد السلم (المسلم ف ان المب على  افي الذمة، مقدورً  اولما 
صادم قاعدة  حسب العادة في األجل المحدد فإنه یخرج عن النهي، فال  مه  تسل

س عندك” ع ما ل اس ال على “ ال ت ون وف الق وال ُستثنى منها، ومن ثم 
ه غیره قاس عل   خالفه، ف

ع المؤجل اس السلم على الب ة: ق ة الثان   القض
ع المؤجل في تعجیل أحد  • البدلین وتأخیر اآلخر.  یتف عقد السلم مع الب

ه)، بینما یتعجل  ع (المسلم ف تأجل المب في السلم یتعجل الثمن (رأس المال) و
ع المؤجل. فهل یؤد هذا االتفاق إلى المساواة بین  تأجل الثمن في الب ع و المب

؟ م وفي األثر االقتصاد  العقدین في الح

ر شی  • اس، ذ ات أن السلم أجیز وف الق خ اإلسالم ابن في معرض إث
ون العوض اآلخر  ون أحد العوضین مؤجًال في الذمة و ة انتفاء الفرق بین  م ت
ون السلم  اس، فلماذا  ع المؤجل أجیز وف الق ان الب مؤجًال في الذمة. ولما 

 على خالفه؟

هما في اآلثار،   • الضرورة تساو عني  م  ولكن هل تساو العقدین في الح
ة؟ هذ حثه.خاصة االقتصاد   ا ما سیجر 

ع المؤجل: • ه بین السلم والب  أهم أوجه الش
المداینة .١ ع   .الهما ب
ون دائنً  .٢ عجل  ون مدینً االطرف الذ   .ا، والطرف الذ یؤجل 
ون دائنً  .٣ ون مدینً  االدائن  سلمه اما سیتسلمه، والمدین   .ما س
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ه حاجة في الحال، اعتما .٤ طلب تعجیل ما له  على قدرته  ادً الطرف المدین 
 على الوفاء بدینه في المآل

سعى إلیها  .٥ ه قدرة في الحال، لتحقی حاجة  م ما له  قبل تقد الطرف الدائن 
 في المآل.

ة. ورة أعاله موضوع ه المذ   وأوجه الش

ع المؤجل: •  أهم أوجه االختالف بین السلم والب
ائع، بینما الدائن في السلم  .١ ع المؤجل هو ال . الدائن في الب هو المشتر

ة للمدین. النس ح  س صح  والع

ع، بینما في السلم یتم تعجیل الثمن.  .٢ ع المؤجل یتم تعجیل المب في الب
ما یتم تأجیله. ح ف س صح  والع

ون في  .٣ ون في الثمن، بینما الدین في السلم  ع المؤجل  الدین في الب
ه). ع (المسلم ف  المب

ع المؤج .٤ ع في الب ون المب ن أن  ، بینما ال یجوز في السلم إال ال معینً م
 الموصوف في الذمة.

ون حاضرً  .٥ ع المؤجل  ع في الب ائع االمب ون عند ال ، بینما في السلم ال 
 وقت العقد.

ة. ل ورة أعاله ش   وأوجه االختالف المذ
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 مناقشة وتحلیل
ة إنه ال فرق بین • م  نتیجة التحلیل الساب تتف مع قول شیخ اإلسالم ابن ت

م،  ذلك. هذا من حیث الح ون أحد العوضین مؤجًال في الذمة، والعوض اآلخر 
؟  ولكن ماذا عن األثر االقتصاد

ع المؤجل •  في الب
حث  .١ ائع ی ه، وال عه النقد معلوم لد لفته محددة، وسعر ب ائعه، و ع عند  المب

مجرد  ع  المب ه راٍض، وتنقطع صلته  ون  مهعن مشتٍر بذلك السعر، و  . تسل

جها  .٢ سعى لترو ود سلعته، ف ، وال یرغب في ر ولكنه قد ال یجد ذلك المشتر
ع اآلجل لقاء زادة معلومة في السعر مقابل تأجیل السداد لفترة محددة.  الب

ائع: تغیر معدل العائد السائد في غیر صالحه  .٣ المخاطر التي یتعرض لها ال
ذا مخاطر عدم السداد ن التحسب لها. خالل فترة السداد، و م  وهي مخاطر 

 في السلم •
ائعه وقت العقد .١ س عند  حسب العادة، إال أنه ل م  ع مقدور التسل  .رغم أن المب

ع، وهو سعر تقربي،  .٢ قة في تحدید سعر الب ائع على خبرته السا عتمد ال
ع، وهذا األخیر قد  م المب ه السوق وقت تسل ون عل السعر الذ س لعدم معرفته 

الزادة أو النقصان، ومن ثم فإن الخطر  اأو مختلفً  اقرً  ون  بدرجات متفاوتة 
ون أظهر. ع   حال تأجیل المب

ع اآلجل ال یتساو من حیث األثر  • ع في الب یتبین مما سب أن تعجیل المب
االقتصاد مع تأجیله في السلم، إذ الخطر أظهر في السلم، وهذه المسألة ال تقدح 

م الشر  ة.في الح م ره شیخ اإلسالم ابن ت  عي الذ ذ
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ع المؤجل من حیث األثر االقتصاد تحتاج  • مسألة العالقة بین السلم والب
عة المعلومات المتوفرة لد العاقدین عند تقدیر  حث موسع مستقل یتناول طب إلى 
ع، وأثر تغیر معدل العائد، وأثر التضخم، والموقف التفاوضي للعاقدین في  ثمن الب

ن القول إن الخطر  ال م العقدین، ومخاطر عدم أداء البدل المؤخر... وٕاجماًال 
ع المؤجل یختلف حال تأخیره في السلم، فهو في األول  ع في الب حال تعجیل المب

وم بدرجة معقولة، بینما هو في الثاني أظهر.   مح

اطًال على إطالقه فیدخل السلم و قع  ع المعدوم  ة الثالثة: هل ب ه الشارع؟القض   ستثن
اطل على إطالقه، بینما  • ع المعدوم  فقهاء المذاهب إال القلیل یرون أن ب

ة أقل تمسً  حیث أجازوا العقد على المعدوم في التبرعات على تفصیل  اان المالك
منع المعدوم الذ  ة فإنه  م ولم یجیزوه في المعاوضات. أما شیخ اإلسالم ابن ت

ه غرر فقط، ووافقه تلم م وعض المعاصرن.ف  یذه ابن الق

ة إلى: • ن إجمال آراء الفقهاء حول هذه القض  م

ستثنه الشارع. ع المعدوم على إطالقه، فیدخل السلم و  أ. مانعین من ب
ه غرر فقط، وهو الذ ال یوث في جوده  ع المعدوم الذ ف ب. مانعین من ب

م، فیخرج السلم ابتداًء.   وقت التسل

ع المعدوم على إطالقهعض أقوال الم  انعین من ب
ع حبل الحبلة:  - اني في ب ع الغرر لكونه معدومً ”قول الشو  .“افتكون علة النهي.. ب

-  : ع المعدوم.. لما رو أبو هررة رضي هللا عنه أن ”قول الشیراز وال یجوز ب
ع الغرر، والغرر ما انطو عنه أمره وخفي  ه وسلم نهى عن ب النبي صلى هللا عل

ه عاقبته.. عه عل ه عاقبته، فلم یجز ب  .“والمعدوم قد انطو عنه أمره وخفي عل

عه”قول البهوتي:  صح ب   “.والمعدوم ال 
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اسً  ع المعدوم فال یجوز ق أن السلم یدخل في ب  اعض من صرح من الفقهاء 
ه الشارع: ستثن  و

م:  - ع المعدوم”(قول ابن نج اس، إذ هو ب  “.السلم) على خالف الق
ع معدوم”... ول داماد أفند عن السلم: ق - اس ألنه ب اه الق أ  “.و
-  : ع معدوم”قول السمرقند اس أال یجوز السلم ألنه ب  “.فالق
اإلجارة على ”ول الرملي في السلم: ق - ه غرر  ان ف جوز للحاجة، وٕان 

  “.المنافع المعدومة
 أدلة المانعین على إطالق

ه وسلم عن .١ ه صلى هللا عل ع الغرر  حدیث نه ر  –ب أنه  –سلف الذ وتفسیره 
عه ذلك، فلم یجز ب ه عاقبته، والمعدوم   .ما انطو على المرء أمره وخفیت عل

ع السنین. .٢ ع المعاومة و  النهي عن ب
ًال على عدم جواز  .٣ اره دل اعت س عنده  ع اإلنسان ما ل حدیث النهي عن ب

ه صلى صادم النص وهو نه ع المعدوم، ألن ذلك  ع ما  ب ه وسلم عن ب هللا عل
س عند اإلنسان ورخص في السلم.   ل

ه: ة وما استدل  م  رأ ابن ت
ه عدم الوجود وقت  • غلب عل فرقون بین معدوم  المانعون على إطالق ال 

ة إلى  م م. بینما التفت ابن ت غلب على الظن وجوده وقت التسل ین معدوم  م، و التسل
غلب على ال م یخلو من الغرر ومن ثم یجوز أن المعدوم الذ  ظن وجوده وقت التسل

ح ار أن العدم هو علة التحرم فغیر صح ع المعدوم على اعت طالن ب عه. أما   .ب
ه بدلیلین: •  استدل على رأ
ح   - أ ع المعدوم، وٕانما ثبت في الصح عدم وجود دلیل شرعي على عدم جواز ب

مه  قدر على تسل ع الغرر، وهو ما ال  ان موجودً النهي عن ب  .اأم معدومً  اسواء 
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ع الثمر حتى  -ب عض المواضع، فنهى عن ب ع المعدوم في  صحح الشارع ب
شتد. وهذا من أصح الحدیث. ع الحب حتى   یبدو صالحه، وعن ب

 مناقشة أدلة المانعین على إطالق
ل معدوم، بینما المعدوم منه ما   - عتبر أن الغرر متحق في  الدلیل األول 

ه، ومنه ما یوث في ال یوث  م فال یجوز لتحق الغرر ف في حصوله وقت التسل
م فیجوز لخلوه من الغرر.  حصوله وقت التسل

ون   - الضرورة أن  س  الدلیل الثاني یتناول صورة من صور المعدوم، ول
مها عامً  علة ال تتحق في غیرها من  اح ل صور المعدوم، فقد تنفرد  على 

س العدم الصور، وعلة النهي عن ع المعاومة هي جهالة وجود الثمر لسنین، ول  .ب

س عندك) ومعنى الحدیث   - ع ما ل ستند إلى حدیث (ال ت الدلیل الثالث 
ع مقدورً  ع مؤجًال والمب ان الب ع الحال، أما إذا  مه وقت  اشیر إلى الب على تسل

ه فإنه یخرج عن النهي الوارد في الحدیث.   طل

احث ما ه ال  خلص إل
ستند إلى دلیل من القرآن او   - ع المعدوم على إطالقه ال  عدم جواز ب القول 

ة. ه أحد من الصحا قل   السنة ولم 

فید عدم   - ع المعدوم یر أن العدم  یبدو أن من نظر من الفقهاء إلى منع ب
ون المعدوم  ون العدم قرن الغرر، و م ومن ثم یتحق الغرر ف القدرة على التسل

ان موثوقً غیر  ه. اجائز حتى لو   في حصوله وقت طل

س حول الوجود أو العدم، ولكن حول تحق الغرر   - م الشرعي ل مدار الح
 أو انتفائه.
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ه معدومً  ون المسلم ف عند العقد، ألنه  االسلم یخرج عن التحرم ابتداًء رغم 
م فینتفي عنه الغرر. حسب العادة وقت التسل   موثوق في وجوده 

ة  عة: هل السلم یتضمن غررً القض   ؟االرا
ه  اس مبناه أن ف القول إن السلم أجیز رخصة أو استثناًء او على خالف الق

؟ احول دون جوازه لوال الرخصة أو االستثناء، فهل السلم فعًال یتضمن غررً  اغررً 
ة:  لعله من المناسب أن نتعرض للنقا التال

 معنى الغرر. .١
معناه االصطالحي م .٢  تحق في السلم؟هل الغرر 
عني هذا أن في  .٣ ع اآلجل، فهل  ان الخطر في السلم أظهر منه في الب إذا 

 ؟االسلم غررً 
احث. .٤   رأ ال

 معنى الغرر
 الغرر لغة هو الخطر. •
 أما المعنى االصطالحي للغرر فقد تناوله الفقهاء بین مضی وموسع: •

قول ابن -  هناك من قصره على ما شك في حصوله، فیخرج المجهول 
ع”عابدین:   “.هو الشك في وجود المب

قول ابن حزم:  - وهناك من قصره على المجهول، فیخرج ما شك في حصوله 
اع هو ما ال” ائع ما  ه المشتر ما اشتر وال ال  “.یدر ف

شمل ما  - قین، وهو رأ أكثر الفقهاء، ل وهناك من جمع بین االتجاهین السا
قول السرخسي: ة” شك في حصوله والمجهول،  ون مستور العاق   “.الغرر ما 
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معناه االصطالحي متحق في السلم؟  هل الغرر 
المعنى االصطالحي هنا المعنى المشتمل على االتجاهین وهو الذ  - نقصد 

قنا هذا على عقد السلم  ه أكثر الفقهاء: ما شك في حصوله، والمجهول. وٕاذا ط عل
 نجد أن:

ه محدد - ه: المسلم ف الوصف الذ ینفي عنه الجهالة من  الجهل منتٍف ف
م. ة أجل التسل  حیث الجنس، والنوع، والكیل أو الوزن، وصوًال إلى معلوم

ه منتٍف هو اآلخر من حیث:  -  الشك في وجود المسلم ف
ع السنین.  •  النهي عن ب
 واشترا بدو الصالح.  •
م.  •  وعموم الوجود وقت التسل
 المعین.وٕاجازته في الموصوف في الذمة دون  •

عني هذا أن في  ع المؤجل فهل  ان الخطر في السلم أظهر منه في الب إذا 
 ؟االسلم غررً 

اب استحقاق الرح، وهو  - ، وهو أحد أس الخطر مالزم أل نشا اقتصاد
س معنى انخفاضه في نشا وارتفاعه في غیره أن  یتفاوت من نشا آلخر، ول
حول دون جوازه. ه غرر   ذلك األخیر ف

اة تكون جائزة شرعً األ - ة الح ة التي تتطلبها حر رغم  انشطة االقتصاد
ة  اتفاوتها في درجات المخاطر التي تتعرض لها، وغالً  ما تكون العوائد االقتصاد

ة طردً   مع الخطر. امتناس
ة تكون جائزة شرعً  - ة اإلنتاج ، على ااألخطار التي تفرض نفسها على العمل

ن تجنبها م عض أمًال في تحقی رح دون جهد  خالف تلك التي  ذهب إلیها ال و
القمار.  إنتاجي 
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منع  - س ثمة ما  ع المؤجل، فل ان الخطر في السلم أظهر منه في الب إذا 
مهما واحدً  ون ح ط هذه العقود  امن  وهو الجواز، مع مالحظة أن الشرعة تح

ط التي تمنع من الخصومة والنزاع في نطاق األخطار التي تفرض نفسها  الضوا
 على المعامالت.

الضرورة أن یؤد التفاوت في الخطر الذ یتعرض له نشا  - س  ل
حول دون جوازه، ومن ثم  ااقتصاد معتبر شرعً  عن غیره إلى تحق الغرر الذ 

عني أن في  ع المؤجل، فهذا ال  ان أظهر في السلم منه في الب فإن الخطر إذا 
  .االسلم غررً 

احث  رأ ال
ع موصوفً  - ون المب ینفي  افي الذمة وصفً  االسلم یخلو من الجهالة من حیث 

م.  عنه الجهالة، وهو معلوم القدر والنوع والجنس وأجل التسل

النهي عن  - ع  حول دون الشك في وجود المب ط ما  وضع الشارع من الضوا
ع المعاومة والسنین، واشترا بدو الصالح وقت العقد، واشترا عموم ال وجود ب

غلب على  ون في الموصوف في الذمة دون المعین، وأن  م، وأن  وقت التسل
م.  الظن وجوده وقت التسل

السلم تحت المعامالت التي یدخلها  - خطر التجارة التي أحلها هللا ال یدخل 
 الغرر.
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ة الخامسة: هل ال یجوز جعل رأسمال السلم دینً ا ه  القض في ذمة المسلم إل
الكالئ؟بدعو أنه من    الكالئ 

ون دینً   اتعجیل رأس المال شر لصحة عقد السلم، ولكن هل یجوز أن 
ه؟ مع مالحظة أن الدین منه ما هو حال ومنه ما هو مؤجل.   في ذمة المسلم إل

ون الدین حاًال أم    فقهاء المذاهب ال یرون جواز ذلك دون تفرقة بین 
ة ففرق بین  م الدین الحال والمؤجل لیجیز األول رأسمال مؤجًال، إلى أن جاء ابن ت

ة؟ لعله من المناسب أن نتعرض  عاد هذه القض في السلم دون الثاني. فما أ
ة:  لألقسام التال

 حاًال. ا) مثال لحالة جعل رأسمال السلم دینً ١(
عض فقهاء المذاهب. ( )٢( فهم من أقوالهم.٣أقوال   ) ما 
م ومن وافقه.٤( فهم من قولیهما. ٥(    ) قول ابن الق    ) ما 
احث. )٧(  ) مناقشة أدلة الرأیین.       ٦(    رأ ال

 حاًال في ذمة المدین امثال لحالة جعل رأسمال السلم دینً   )١(
عة تفاصیل هذه  ره على متا ساعد ذ ة أن نسوق هذا المثال حیث  تبدو أهم

ة:  القض
ه قدرة في الحال على الوفاء، ولكن  اهب أن دائنً  س لد حل دینه، والمدین ل

ه قدرة في المآل  فطلب منه الدائن أن  –حینما یجني ثماره التي بدا صالحها  –لد
ه من الثمار في األجل المتف  موج یجعل الدین الذ له رأسمال في سلم یتسلم 

الوصف الذ ینفي  ه  قدر دینه، لیتحدد المسلم ف ه   اونوعً  اعنه الجهالة، جنسً عل
  وأجًال. هل تجوز هذه الصورة؟
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عض فقهاء المذاهب٢(  ) أقوال 
ان رأس المال دینً ”ساني: أقول الك  - ه أو على  ایخرج ما إذا  على المسلم إل

ون افترقا على  قة، ف ض شر ولم یوجد حق غیره فأسلمه: أنه ال یجوز، ألن الق
 “.دین بدین وٕانه منهي

ذا أنه ال ”الرملي: قول  - لو قال له أسلمت المائة التي في ذمتك مثًال في 
ما لو قال أسلمت المائة التي في ”وفي موضع آخر: “. صح السلم وفساده ف

ملك إال بذلك ض، ألن ما الذمة ال  الق ملكها المسلم إال   “.ذمتك، فإن المائة ال 

ان له في ذمة رجل دینارً ”قول ابن قدامة:  - في طعام إلى  افجعله سلمً ، اإن 
ه دین فإذا جعل الثمن دینً  صح .. وذلك ألن المسلم ف ع دین  اأجل لم  ان ب

اإلجماع صح ذلك    “.بدین، وال 

فهم من أقوالهم٣(  ) ما 

قة في مجلس العقد قبل االفتراق. - ض رأس المال حق  اشترا ق

ال - ة الدائن للدین الذ في ذمة المدین إال  ض ألن ما في ال تثبت ملك ق
ملك إال بذلك.  الذمة ال 

ه دین.  - الدین، ألن المسلم ف ع الدین  عني ب ض رأس المال   عدم ق
الكالئ المجمع على تحرمه - الدین، وهو الكالئ  ع الدین   .هذه الصورة هي ب

النسیئة. - الكالئ هو النسیئة   مفهوم الكالئ 

 تحرم هذه الصورة محل إجماع بین الفقهاء. -
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م ومن وافقه )٤(  قول ابن الق
م:  - أ عشرة ”قول ابن الق رِّ حنطة  ُ ه  ما لو أسلم إل الساقط ف ع الواجب  وأما ب

َِي  ه دین، وسقط له عنه دین غیره، وقد ُح دراهم في ذمته، فقد وجب له عل
ه. قال شیُخنا واختار جوازه، وهو الصواب،  اإلجماع على امتناع هذا، وال إجماع ف

الئ الئ  ع  س ب ه، ول فیتناوله النهي بلفظه، وال في معناه  إذ ال محذور ف
عموم المعنى  “.فیتناوله 

وال یخفى عدم صحة إطالق المنع في هذه المقولة، ”قول نزه حماد:   - ب
ان الدین المجعول  الكالئ... إذا  ع الكالئ  وذلك لعدم صدق محل النهي وهو ب

مي لرأ ض الح سمال رأس مال السلم غیر مؤجل في ذمة المدین... ولوجود الق
ه في مجلس العقد لكونه حاًال في ذمته...وألن دعو  السلم من قبل المسلم إل

م غیر مسلمة    “.اإلجماع على هذا الح

 ) ما ُفهم من قولیهما:٥(
ون رأسمال السلم دینً  - حاًال  –على إطالقه  اأن الفقهاء یرون عدم جواز أن 

ه. ودلیلهم النهي عن ب –ومؤجًال  الكالئ.في ذمة المسلم إل  ع الكالئ 

ون رأسمال السلم دینً  - ًال على عدم جواز أن  حاًال في  اشاهدهم ال ینهض دل
الكالئ  ست من الكالئ  ه، ومن ثم تخرج هذه الصورة عن النهي ألنها ل ذمة المسلم إل

عموم المعنى  .حتى یلحقها النهي بلفظه، وال في معناه حتى یلحقها 

عض الفقهاء اإلجماع على - ى  عدم جواز هذه الصورة، وال إجماع على  ح
 عدم جوازها، أو أن دعو اإلجماع غیر ُمَسّلَمة.

ض رأس المال شرطً  - ان ق ًض  اإذا  مً  افي السلم، فإن هناك ق لرأس  اح
ه.   المال، لكونه حاًال في ذمة المسلم إل
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 ) مناقشة أدلة الرأیین٦(
في ذمة  –حاًال أو مؤجًال  –الرأ األول ال یجیز جعل رأس مال السلم دینَا  -

ونا قد افترقا على دین بدین  قة ف ض رأس المال حق ه، ودلیلهم عدم ق المسلم إل
عض اإلجماع على تحرم  ى ال الئ)، وهو مجمع على تحرمه، بل ح الئ  )

 هذه الصورة.

ض الرأ الثاني یر جواز ذلك في حال - ة الدین الحال فقط، ودلیلهم أن الق
ع الدین المؤجل  الصورة عن ب مي، وأن الدین الحال یخرج  ض الح الق قد تحق 

الئً  ون  الدین الحال فال  ع الدین المؤجل  س ثمة  االدین لمؤجل إلى ب الئ، ول
 إجماع على المنع، أو أن دعو اإلجماع غیر مسلمة. 

 ول:تدور أقوال الفرقین ح -
مي.  )١ قي والح ض الحق ض رأس المال: بین الق  ق
الكالئ أو خروجها عنها.  )٢ ع الكالئ  ة تحت ب  دخول القض
 اإلجماع على المنع من عدمه.  )٣

ض رأس المال -  أوًال: ق
ه ذمم  .١ وهو من شرو محل العقد في السلم، إذ البد من تعجیله لتعمر 

ون  قً العاقدین. أصحاب الرأ األول یرون أن  ض حق ، بینما أصحاب الرأ االق
ار أن الدین حال، والمدین  مي على اعت ض الح الق الثاني یرون أنه قد تحق 

ضه منه. ه ثم ق أنه سلمه إل ه، ف ه) مقر   (المسلم إل

قي، فهذه تصدق حینما  .٢ ض الحق الق مسألة أن ما في الذمة ال ُملك إال 
س دینً   حاًال على المدین. اون الدین على طرف ثالث، ول
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الكالئ) ألن المسلم  .٣ الدین (الكالئ  ع الدین  عني ب ض  القول إن عدم الق
مي ینفي عدم  ض الح أن الق ه  ه دین، وهو ألصحاب الرأ األول، ُیَرد عل ف

ض متحققً  ون الق ض، ف الكالئ.االق ع الكالئ   ، لینتفي ب

الكالئانً ثا - ع الكالئ   : ب

رأس  –حاًال أم مؤجًال  – ااألول أن جعل الدین مطلقً یر أصحاب الرأ  •
معنى أنهم ألحقوا الدین الحال  الئ فال یجوز،  الئ  ع  ون ب مال في السلم 

م الدین المؤجل.  ح

ان  • الكالئ ال یتحق إال إذا  بینما یر أصحاب الرأ الثاني أن الكالئ 
مثله، أما  امؤخرً  االدین المجعول رأس مال للسلم دینً  ع الدین المؤخر  لتحق ب

الكالئ. ع الكالئ  الساقط ومن ثم یخرج عن ب ع الواجب   الدین الحال فهو ب

منزلة المؤخر ولم  • ال یخفى أن أصحاب الرأ األول اعتبروا الدین الحال 
م، وهو ما سلم منه أصحاب الرأ الثاني.  فرقوا بینهما في الح

 : اإلجماعاثالثً  -
: یر أصحاب •  الرأ األول أن اإلجماع متحق
الكالئ المجمع على تحرمه.  .١  إما لتحق الكالئ 
قول ابن المنذر. .٢ اإلجماع   أو لثبوت تحرم هذه الصورة 
الكالئ غیر متحق في الدین الحال  • وهو قول أصحاب  –تبین أن الكالئ 

 ومن ثم یخرج ثبوت اإلجماع عن هذه الصورة. –الرأ الثاني 

ل الفقهاء الذین اإلجماع  • معناه االصطالحي غیر متحق النتفاء معاصرة 
ا اإلجماع  قضا ست  ة على ما یبدو ل رهم ابن المنذر، وألن هذه القض ذ

م له.  المشهورة، ولنفي شیخ اإلسالم وابن الق
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احث٧(  ) رأ ال
ان الدین مؤجًال في ذمة المدین، فال خالف بین الفقهاء على النهي،  - إذا 

الئ). الئ  ع دین مؤخر بدین مؤخر مثله (  لب
م هو الجواز، ألن الصورة  - ان الح ان الدین حاًال في ذمة المدین،  إذا 

الكالي. ع دین مؤخر بدین حال، وال تكون من الكالئ   تكون ب

ان الدین حاًال، ف - ون إذا  مي، وال  ض الح الق ض قد تحق  إن شر الق
ه، فیجوز.  مؤجل في السلم إال المسلم ف

  لم یثبت اإلجماع على عدم جواز جعل الدین الحال رأس مال في السلم. -

عً  ونه ب ة السادسة: المداینة في السلم: هل تخرجه عن    ؟االقض
والفقهاء متفقون على المداینة یتضمن السلم مداینة لتعجیل بدل وتأخیر اآلخر، 

ع، ولم یخرج عن ذلك إال ابن حزم  ه. وفقهاء المذاهب بوجه عام یرون أن السلم ب ف
عً  س ب . ورغم أن الخالف بین الفقهاء حول هذه المسألة االظاهر الذ یراه مداینة ول

حتاج إلى حسم مادة الخالف، وذلك من خالل تناول ، إال أن األمر   :ضی

 بن حزم واستدالله.رأ ا  )١
ة المداینة.  )٢ عض المفسرن حول آ  أقوال 
احث.  )٣  رأ ال

 حزم واستداللهرأ ابن ) ١
عً  - س ب ستند في ذلك إلى أن الشارع سماه بذلك.االسلم مداینة ول  ، و

ع هي: -  أوجه االختالف بین السلم والب
ون حاًال وفي  .١ ع  الذمة إلى السلم ال یجوز إال إلى أجل مسمى، بینما الب

سرة.  غیر أجل وٕالى الم
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ل متملك  .٢ ع یجوز في  یل أو موزون فقط، بینما الب السلم ال یجوز إال في م
عه.  لم ینه النص عن ب

س عندك. .٣ ما ل ع ال یجوز ف س عندك، بینما الب ما ل  السلم یجوز ف
ع .٤ ع ال یجوز ألبتة إال في شيء  عینه أصًال، بینما الب  . ینهالسلم ال یجوز في شيء 
ة المداینة٢ ن حول آ عض المفسر  ) أقوال 

-  : ر ابن جرر الطبر عتم بدین..”(ذ ا عني إذا ت وقد یدخل في  إذا تداینتم) 
ه السلم.. ل ماجاز ف ه  اصیر دینً  ذلك القرض والسلم.. و ائع ما أسلم إل على 

األثمان المؤجلة عه من األمالك  ع الحاضر الجائز ب حتمل ب ه. و  “.ف
-  : ر فخر الدین الراز عتم بدین، قال أهل اللغة: القرض غیر ”ذ ا تداینتم ت

ه األجل الدین، ألن القرض.. ه األجل والدین یجوز ف ثم بین أن ثمة “. ال یجوز ف
ة هما  الدین”قسمان یدخالن تحت هذه اآل ع العین  ع بثمن مؤجل، “ ب وهو الب

ع”و ة ب الهما داخالن تحت هذه اآل السلم، و العین، وهو المسمى   .“الدین 
الدین.  ع  ا المداینة عند جمهور المفسرن هنا هو الت  وعلى ذلك فالمقصود 

احث٣  ) رأ ال
س معنى  –خال ابن حزم  –یر فقهاء المذاهب  - ع، ول أن السلم نوع من الب

قوم على المداینة عند تأجیل هذا أنهم ینفون عنه صفة المداینة، ألن ال ع منه ما  ب
ه.  أحد بدل

م مع  - ستق قة وال  ده الحق ع عن السلم ال تؤ ال یخفى أن نفي ابن حزم للب
بدو  ، و ل ما قال محل قبول لد فقهاء المذاهب األخر س  عة عقد السلم، ول طب

 أنه وقف عند حدود ظاهر النصوص.
ه الثمن - ع یتعجل ف ع فیترتب على ذلك دین بین  السلم نوع من الب تأخر المب و

عً  ون ب س ثمة تعارض بینهما إذا جمعهما عقد واحد االعاقدین، ل  .ومداینة، ول
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عً  - ونه ب   .انخلص مما سب إلى أن المداینة في السلم ال تخرجه عن 
ع؟ عة: هل ینعقد السلم بلفظ الب ة السا   القض

ع، فهو أخص منه، ومن  عً السلم نوع من الب ل سلم ب ون  ون اثم  ، وال 
ع سلمً  ط؟ ال ب ، فهل یجوز أن ینعقد الخاص بلفظ العام؟ وهل لهذا االنعقاد ضوا

احث؟ لعله من المناسب  یف یر فقهاء المذاهب هذه المسألة؟ وما هو رأ ال و
ة:  أن نتعرض للعناصر التال

 آراء فقهاء المذاهب وما ُفهم منها.  )١(
ا )٢(  حث حول آراء الفقهاء.أهم ما الحظه ال
احث. )٣(  رأ ال

 آراء فقهاء المذاهب وما ُفهم منها:) ١(
ال خالف بین الفقهاء على انعقاد السلم بلفظ السلم ألن هذا هو األصل، ولكن  -

ع ار أن السلم نوع من الب ع على اعت  ؟ما موقف الفقهاء من انعقاده بلفظ الب
ة  - ة، وفقهاء المالك ة جمهور فقهاء الحنف والحنابلة وعض فقهاء الشافع

ة أنه ینعقد  ع، بینما األصح عند الشافع لفظ الب یرون أن السلم ینعقد بلفظ السلم و
عً  س ب  –ونقصد ابن حزم  – افقط بلفظ السلم. أما من یر من الفقهاء أن السلم ل

ع.  فبدهي أنه ال ینعقد عنده بلفظ الب
احث حول آراء الف) أهم م٢(  قهاءا الحظه ال

ع  - ع قصد استعمال لفظ الب من رأ من الفقهاء جواز انعقاد السلم بلفظ الب
ون  ر شرائط السلم ل اب استعمال العام وٕارادة الخاص فیذ وٕارادة معنى السلم من 

 السلم هو المقصود.
ان  - ع  ع، فإذا ُعِقَد بلفظ الب ة أن السلم ال ینعقد بلفظ الب األصح عند الشافع

عً  ض العوض في المجلس.وال ُ  اب ه ق  شتر ف
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قي أو المجاز للفظ. فمن  - الخالف بین الرأیین ینحصر في المدلول الحق
ر شروطه، أجاز أن ینعقد  ع على سبیل المجاز وقصد السلم فذ استعمل لفظ الب
ع، لم ُیجز أن ینعقد  قي للفظ الب ع. ومن نظر إلى المدلول الحق السلم بلفظ الب

ع ع ذرعة لعدم تعجیل رأس المال.  السلم بلفظ الب  حتى ال ُیتخذ لفظ الب

ع، فرأ  –خاصة المتأخرن  –عض الفقهاء  - قي للفظ الب المدلول الحق أخذ 
ارً   –ابن مفلح  –مقررو اإلقناع  –اللفظ [الشرقاو  اجواز تأجیل الثمن اعت

ل من المب عد من ذلك فرأ صحة تأجیل  ]، ومنهم من ذهب أ ع والثمن المرداو
.[  [الشرقاو

احث) رأ ا٣(  ل
ع مع قصد السلم  ان التعبیر المجاز بلفظ الب خاصة عند الفقهاء  –إذا 

ون المعنى سلمً امأمونً  –القدامى  ، إال أن من الفقهاء من نظر إلى مدلول ا، ل
مً  عً  االلفظ فرّتب ح ون اللفظ والمعنى ب قي ل ، فال یتضمن اقوم على المعنى الحق

 شرو السلم. 

احث یر أّن من األولى أن ُعقد السلم بلفظ  ومن أجل تجنب ذلك فإن ال
ع مع مراعاة شرو السلم.  السلم، دون معارضة من یر انعقاده بلفظ الب

  نتائج الدراسة
صادم قاعدة  )١( اس، فهو ال  اس، بل هو وف الق س على خالف الق عقد السلم ل

س عن ع ما ل ه(ال ت حسب العادة وقت طل م  ه مقدور التسل  .دك)، ألن المسلم ف

ه غیره. بید أن  )٢( قاس عل اس هي أال  ون السلم على خالف الق ثمرة أن 
ه السلم في الصناعات، وأجازوا السلم في  الفقهاء الذین رأوا ذلك هم َمْن قاس عل

ضها. ع المنافع الموصوفة التي یتأخر ق  ب
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ه بین الس )٣( ة، وأوجه االختالف بینهما أوجه التشا ع المؤجل موضوع لم والب
ة. بید أن المقارنة بینهما من حیث األثر االقتصاد تشیر إلى أن الخطر في  ل ش

 السلم أظهر.

اطًال على إطالقه، فقط المعدوم الذ ال یوث في  )٤( قع  ع المعدوم ال  ب
ونه  ع في السلم رغم  م للغرر. بینما المب عند العقد إال  امعدومً وجوده وقت التسل

طالن، وال  م. فال یدخل السلم تحت ال غلب على الظن وجوده وقت التسل أنه 
ه الشارع. ستثن  حتاج أن 

 .االسلم ال یتضمن غررً  )٥(

ه لدخوله  )٦( ال یجوز جعل الدین المؤخر رأس مال لسلم في ذمة المسلم إل
ان الدین حاًال فإنه یجوز، الكالئ. أما إذا  ع الكالئ  تحت الكالئ  لخروجه عن ب

مي، ولعدم ثبوت دعو اإلجماع على عدم الجواز. ض الح  الكالئ، ولوجود الق

قوم على المداینة لتعجیل بدل (الثمن)  )٧( ع  ع، هذا الب السلم نوع من الب
ون  منع من أن  س ثمة ما  ع دخلته المداینة، ول ع)، فهو ب وتأخیر اآلخر (المب

عً   ومداینة. اب

اب إطالق العام جمهور  )٨( ع من  الفقهاء على جواز انعقاد السلم بلفظ الب
عً  ون اللفظ ب ، وهذا المعنى المجاز معتبر في اوالمعنى سلمً  اوٕارادة الخاص ل

مدلول اللفظ فإذا  عتبر  اللغة والشرعة. بید أن من الفقهاء خاصة المتأخرن من 
عً  ان المعنى ب ع  یلتفت إلى شرو السلم. لذا فإن  ، ولماُعِقَد السلم بلفظ الب

احث یر أنه من األولى أن ینعقد السلم بلفظ السلم، وال مانع من انعقاده بلفظ  ال
ون التعبیر المجاز مأمونً  ع عندما   .االب

قه حمد هللا وتوف  .تم 



٢٩٧ 

  عرض رسالة
المقابلة الدَّ    ین دَّ ین 

قاته المعاصرةفي ال   فقه المالكي وتطب
  

 اللحياينبن محدان سعد . د :عرض
لعادلإرحال د. حوار ومناقشة :    مساعيل 

  م٢٠١٣نوفمبر  ٦هـ = ١٤٣٥محرم  ٣األرعاء 
  

اني لرسالتي .المستخلص ین  عد عرض د. سعد اللح الدَّ ین  "مقابلة الدَّ
ان تدخلي مرتكزا على شقین:  قاته المعاصرة "  في الفقه المالكي وتطب
ات على  حث. وثانیهما تعقی عض المسائل المهمة في ال ان ل أولهما ب
عض ما طرح صاحب العرض والحضور الكرام. فأجملت المسائل 

ا ال ة المصطلح في موضوع المهمة في إش ال مقابلة ت أرع هي: إش
الدَّ الدَّ  ة  ینین  ة منهج ال ة، ثم إش التعرفات وأقسامها عند المالك

ثیر ممن درس هذا الموضوع  ة الخلط المنهجي عند  ال عندهم، ثم إش
ین منهج غیرهم مهم الثالثي و ة وتقس ة: بین منهج المالك ال ، ثم إش

ة التي سلكها أغلب الذین درسوا مسائل هذا الموضوع؛  النظرة التجزئ
ط الحاكمة لمسائل  حیث لم یرتكزوا على األصول والقواعد والضوا
ة ظهرت في نتائج  ات سلب االت آثار وتداع الكالئ. ولهذه اإلش الكالئ 

ات فأهم ما فیها: حوث التي لم تستحضرها. وأما التعقی اني أن ما  ال ب
الدَّ الدَّ قیل من تناقض بین ما قررته نظرا في قسم ابتداء  ین  ینین  و

ما  م  حا ألنني قررت الح س صح ات؛ ل عض عقود المستقبل احتي ل إ
هو عند الفقهاء ثم رجحت الجواز بناء على الحاجة المنزلة منزلة 

الزرقاني ثم عقبت على استشهاد أحد المعقبین بنص للعالمة  الضرورة.
ع للعدید من المعاصرن –ادعى  احة  - وهو في ذلك ت أنه صرح في إ
الدَّ الدَّ ابتداء  حث ینین  ؛ فبینت أن هذا االدعاء مبني على محاولة ال

ة على الدَّ  احتهم للعقود المعاصرة المبن سند إ ین من طرفي العقد عما 
قا و جمعا  منهج دراسة النصوص تدق ومقارنة مما جعلهم یخلُّون 

اح مقابلة  ة وال غیرهم أ الدلیل أنه ال أحد من المالك ...إلخ. ووضحت 
س فیها علة النزاع بل هي  االبتداء. وأما حدیثه عن أن مقابلة االبتداء ل
الت  أقوال وتعل س من ذلك فأمر عجب!؛ وهو ما تعقبته  على الع

  .الفقهاء على اختالف مذاهبهم



اني                                   ٢٩٨  عرض: سعد بن حمدان اللح

 

تور سعد  اني لرسالة "مقابلة الدَّ على هامش عرض الد ین بن حمدان اللح
تورین في الفقه المالدَّ  قاته المعاصرة" للد العادل. الكي وتطب   رحال 

عقد معهد  م؛٢٠١٣نوفمبر  ٦هـ المواف ١٤٣٥محرم  ٣في یوم األرعاء 
ع لجامعة الملك عبدالعزز بجدة  ضمن حوار األرعاء االقتصاد اإلسالمي التا

ین مقابلة " :جلسة حوار لعرض رسالة ؛العلمي الدَّ ین  في الفقه المالكي الدَّ
العادل، وهي الرسالة التي أعدها لنیل درجة  احث رحال  قاته المعاصرة" لل وتطب

توراه في الفقه اإلسالمي م ةالد ة اآلداب والعلوم اإلنسان ل جامعة سید  ،ن 
ة الدراسات /محمد بن عبدهللا، فاس س، شع ةسا وحدة فقه األموال في  ،اإلسالم

تور محمد  المذهب المالكي من خالل الغرب اإلسالمي، تحت إشراف األستاذ الد
ي حة یوم الثالثاء  .الرو ع اآلخر  ١٧وقد تمت المناقشة صب هـ المواف ١٤٣٢ر

ة الشرف وحصلت الرسالة على  ،م٢٠١١مارس  ٢٢ میزة مشرف جدا (مرت
الط )األولى ة    ع.مع التوص

اني وقد  تور سعد اللح  ١٨ لهذه الرسالة في المجلد انشر عرضأن سب للد
ة ٢العدد  ة إسالم حوث  ،من مجلة دراسات اقتصاد عة للمعهد اإلسالمي لل التا

ة، والتدرب   .البنك اإلسالمي للتنم

اني بدأ  تور سعد اللح ان عرضه ؛مضامین الرسالةعرض الد قا  و دق
زا  اومر رختم حدیثه ثم  ،ومستوع ا بذ إبداء  مزا قاته حظاته مالالرسالة و وتعل

عض  ا ،مسائل الواردة فیهاالعلى  ر من المزا   :فذ

ة الموضوع وخطورته في اآلن نفسه - ١ وخصوصا أنه في الوقت  ،أهم
حث عن أ طرقة لتجاوز م الفقهاء في  الراهن جرت العدید من المحاوالت لل ح

الالدَّ وخصوصا تحرم ابتداء  ،الكالئ ئعض مسائل الكال ضا  ،یندَّ ین  وأ
قات المعاصرة واسعة وم ةتفالتطب   .شع
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احث من خالل الرسالة  - ٢ أن  - الجانب النظر في خاصة  –استطاع ال
الدَّ الدَّ یوضح جوانب موضوع مقابلة  ه عند الفقهاء وخصوصا  ینین  ما هو عل

ة االت  ،منهم المالك ضا أن یجلي العدید من اإلش الموضوع واستطاع أ المتصلة 
مات من خالل المناقشة  وغیر ذلك؛ من حیث المصطلحات وفهم النصوص والتقس

ح.  والتوض

احث واضحة  - ٣ ة ال رجح شخص وجه و ظاهرة في الرسالة، فهو یناقش و
الموضوع ه في العدید من المسائل المتعلقة  بد رأ  .و

قات المعاصرةرط الموضو  - ٤ عض التطب  .ع ب

تور سعد في اآلتي:    وأما المالحظات فقد أجملها الد

الدَّ الدَّ مع أن عنوان الرسالة "مقابلة  - ١ قاته  ینین  في الفقه المالكي وتطب
قات المعاصرة عض التطب ز على  احث ر بل تكاد تكون  ،المعاصرة" إال أن ال
ة ات في األسواق الدول ة محصورة في المستقبل ق وما جاء من  ،الدراسة التطب
اب الثاني احث في ملح في آخر ال قات أخر جعلها ال غي أن  ،تطب ان ین و

اب احث مستقلة في ال  .تكون دراستها ضمن فصول وم

ة - ٢ ا إال ما ومع  ،ثرة النقول النص أن النقل في نقل النصوص من المزا
ه إال عند الحاجةالنصي ال یُ  احث ینقل نصوصا ،لجأ إل احثین  - فال حتى عن ال
ة مضمونها واإلحالة على مصدرها –المعاصرن  تا ن االستغناء عنها  بل إن  .م

ح اغة أو توض ص تفي في موضوع معین بنقل النصوص دون تدخل  احث قد   .ال

احث إلى  - ٣ ات العأن انتهى ال اتة مستقبل ان فیها تأجیل  - قود ال وٕان 
 هإال أن ،فة التحرم في مقابلة االبتداءونظرا لخ ؛بناء على الحاجةجائزة  –البدلین 

ح تداول هذه العقود مرات ومرات ن التسامح في  ،ال یب قول: "إال أنه إذا أم حیث 
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قصد الحصول فعال على السلعةفي تأجیل البدلین  ع األول  ع واحد هو الب فال  ،ب
ض" وهذه  عا وشراًء من غیر ق غي التساهل في تداول هذه العقود مرات ومرات ب ین

احث ُتناقض  احث  –النتیجة من ال ر ال حث النظر في الفقه  –ما ذ نتیجة ال
عض التناقضات  .الذ ال یجیز تأجیل البدلینالمالكي  احث وقع في  ما أن ال

قو  ،سبب ذلك ل في معرض حدیثه عن علل منع تأجیل ففي الدراسة النظرة 
من العلل علة الرا أو علة التسبب في وقوعه  "فإذا أضفنا إلى ما مرَّ  :البدلین

ل ذلك ال بد أن یوقع النزاع والعداوة بین  قینا أن  وعلة عدم الفائدة ازداد الناظر 
 ..".ألن العقد المشتمل على مقابلة االبتداء ال فائدة ترجى من إبرامه ؛المسلمین

قول: ون في الشرعة  إلى أن  "والحاصل إذًا أن عقدا هذه صفته وتلك مآالته ال 
عا  ،إال محرما ألجل ح هللا تعالى أصالة وابتداءً  ثم ألجل ح المتعاقدین ت

ر ال سب ،وانتهاءً  ه من الح ما ذ ل عقد ف ه ولو و یل إلى إسقا ح هللا ف
احث  قرر ال في معرض مناقشته لرأ المانعین  -عد ذلك  -رضي المتعاقدان" ثم 

ات انتفاء الفائدة من عقد ابتداء  ،لتأجیل البدلین في المستقبل ین الدَّ أن التعلیل 
ه نظر. ینالدَّ  قرر وجاهة تعلیل تحرم ابتداء  تعلیل ف احث  ن یالدَّ ذلك فإن ال
ات مع ما فیها من  ؛أنه مفض إلى الخصومة والنزاع ینالدَّ  قرر جواز المستقبل ثم 

الدَّ الدَّ ابتداء و تأجیل البدلین   .ینین 

رها  ة فأعرض عن ذ ل تور سعد ش انت هناك مالحظات اعتبرها الد وقد 
عرضه ثم ختم  لعرض.ى قراءتها في نص الورقة المقدمة لوأحال الحاضرن عل

ة من  عد علمه أنها في األطوار النهائ ة الرسالة وعلى أنه مسرور  التأكید على أهم
ا للنشر والتوزع نوز إشبیل اعة حیث ستصدر بإذن هللا عن دار  عنوان أوسع  ،الط

الدَّ الدَّ مقابلة  :وهو قاتها المعاصرة  ینین  اعتها في الفقه اإلسالمي وتطب ألن ط
ه  بیوتداولها ف احثین فائدة  ان في مجالي الفقه واالقتصاد في رة لل   .ل م
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ین في جلسة الحوار فقد أُ  ان من بین المشار احث  ما أن ال ت له یعطو
ضیف ما یر أنه  عد انتهاء المحاضر ل ان الحدیث  ؛فید للعرضمالفرصة  ف

  :التالي
الرسالة وعلى ما أبداه من مالحظات  تور سعد على اهتمامه  ر الد عد ش

قات ثیرا وأخذت  ،وتعل ار  عینوالتي استفدت منها  نسخة عضها في االعت
عالتي أعدالرسالة  رت  ،ت للط تور سعدإ - ذ ه الد أنني  - ضافة إلى ما تفضل 

حث على  زت في هذا ال االر موضوع الكالئ تتعل ت جوهرة معالجة عدة إش
الدَّ الدَّ الكالئ ( ة  ،)ینین  ال ة ؛ وهي المصطلحعلى رأسها إش ال سبب إش وقع 

تبوا -اإللمام بها التفطن لها و عدم   -في هذا الموضوع  من طرف العدید ممن 
ةالتعامل مع في  الكثیر من الخلط اطا نصوص المالك ، األمر الذ فهما واستن

عض فقهاء المذهب مالم  جعلهم یتوصلون إلى نتائج جانبت الصواب ونسبت إلى 
ه ولم یرتضوه ة عند من اعتمد من الفقهاء  .قولوا  ال وقد ظهرت هذه اإلش

ة  ع)المالك لمة (ب الكالئ التي زد فیها  ة حدیث النهي عن الكالئ  والتي  ،روا
ع  أنها نهي عن ب الدَّ یالدَّ فسرت  الطرح فُ  .ینن  م  اإلش أتون إلى تقس حین 

الدَّ الدَّ  قولون ه ینین  ع الدَّ  ،ینین في الدَّ فسخ الدَّ  :أقسام ثالثة وف الدَّ و  ،ینین 
الدَّ الدَّ وابتداء  القول:وعندئذ  ،ینین  ینقسم الشيء إلى نفسه یف  عترض علیهم 

یف توٕالى غیره ؟  قولكمعن  ون عبر أ  ع  :هذا الموضوع  الالدَّ ب ثم  ؛یندَّ ین 
ارة    .تسمون القسم الثاني منه بنفس الع

ة  ان السادة المالك بل منهم خرج  –بهذا األمر واعین تمام الوعي ولئن 
ه ما قد ینتو  -االعتراض ه إل بین النصوص التي وتداخل من خلط ج عن عدم التن

ع  الدَّ الدَّ تتحدث عن ب الدَّ الدَّ ع اإلطالق العام و  ینین   ؛الخاص اإلطالق نیین 
ما  .لقسم الثانيوهو ا انوا  ه  انبهو و  ما حذروا منهفإن  وصفتُ لئن  هو ما وقع عل
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احثین المعاصرن الذین یردون إخراج ابتداء الفعل  ین الدَّ من قبل العدید من ال
  .)١(من دائرة التحرم إلى دائرة الجواز ینالدَّ 

ال ة لمقابلة وت :ةالثان ةاإلش ة التعارف التي وردت عند المالك قض تعل 
الدَّ الدَّ     :هماذلك نهجین  وأقسامها حیث إنهم سلكوا في ینین 

ة  - ر األمثلة الجزئ اب التمثیل ال الحصر االعتماد على ذ  .من 
صدق على قسم  - ان  عض األح ان في  الوصف، وقد  من  التعرف 

اقي.  األقسام دون ال
ال على حل هذهوقد عملت  ةمن خال ةاإلش عض المالك  ،ل توجیهات 

ا  احثین المعاصرن الذین یردون إخراج  هف لما وقعمني تجن عض العلماء وال
ة على المداینة من  عض العقود المعاصرة المبن حوا  مقابلة االبتداء من الحرمة لیب

ات المستقبل ة . مثال الطرفین  أن الكالئ  -ه هللاحفظ - ذلك قول الشیخ بن ب
ین ین في الدَّ ة معناه فسخ الدَّ ون لك على شخص وهو ، الكالئ عند المالك أن 

عد مائة وعشرن إلى أجل أ عها له  ین ، مائة َدیًنا إلى أجل فتب فهذا هو فسخ الدَّ
ین الكالئ، في الدَّ ة] ولهذا أجازوا، وهو الكالئ  قصد المالك ین  [  ابتداء الدَّ

ین   . )٢(الدَّ

ض عد نقاش  –قلت  اح أحد من : )٣(-شاملدقی وتحلیل مستف ما أ
ة وال من غیرهم مقابلة االب عهمالمالك حه جم أن و  ،!!تداء فضال عن یب القول 

                                                            

ال  إلى تفاصیل هذا بتوسعنظر ) ١( عاتهوٕالى اإلش تاب ؛نماذج معاصرة ممن وقع في ت  ي:في 
الدَّ الدَّ مقابلة  قاته المعاصرة ینین  ل أو وأحسب أن هذا الكتاب هو  .في الفقه اإلسالمي وتطب

ة.  ه في فهم هذا الموضوع عند المالك ة الوعي  ال وعلى أهم ه على هذا اإلش  تاب ین
ات البورصة، ص )٢( عض عمل م الشرعي في  حث منشور على الموقع االلكتروني ، ١٠الح

  للشیخ.
 انظره في محاله من الكتاب. )٣(
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ة في  ه ما أسلفته من الذهول عن منهج  المالك الكالئ هو الفسخ إنما سب الكالئ 
  . )٤(تعارفهم للموضوع وأقسامه الثالثة

ال   ن درس هذا مالخلط المنهجي عند الكثیر موتتجلى في  :ةالثالث ةاإلش
ین منهج غیرهم ماتهم و ة وتقس ان له أثر سلبي مما  ،الموضوع بین منهج المالك

ة راب طأد إلى اض على مستو مراحل تصور الموضوع وتحلیله وف نظرة شمول
صح نسبته  ،ومنهج مطرد عض التصورات والنتائج مما ال  ومن ثم الوصول إلى 

الخصوص ة  حث من مبدئه إلى منتهاه  ولذلك فقد شیدت  ،إلى المالك ان هذا ال بن
عني ذلك  ،على منهج القوم وطرقتهم حال من األحوال أنني اقتصرت على وال 

حث مبل  ،فقط )٥(-نظرتهموٕان شئت فقل  -نظرتهم بین منهجهم  اقارنً ان ال
  .)٦(لكن دون أن أخلط هذا بذاك ،المذاهب األخر  آراءمنهج و و هم وآرائ

ة للمسائل ا   عة: وهي النظرة التجزئ ة الرا ال  ؛لمتعلقة بهذا الموضوعاإلش
ط تجلى ذلك في و  عدم االعتماد في دراستها على األصول والقواعد والضوا

الكالئ،  م الحاكمة لمسائل الكالئ  ن الدارس من الفهم السل والتي من خاللها یتم
ح ا الصح ة  من جعل یخرج ،واالستن ة دون القواعد الكل ات الجزئ المناس الفروع 

ه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فیها واضطرت، ط . تناقضت عل ..، ومن ض
ات، وا ات الندراجها في الكل قواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئ تحد عنده الفقه 

                                                            

تاب  )٤( التفصیل الدقی هذا األمر في محاله من  الدَّ الدَّ مقابلة انظر   في الفقه ینین 
احثین المعاصرن أوردت في  ع الشیخ العدید من ال قاته المعاصرة، وقد ت اإلسالمي وتطب

  .الكتاب نماذج منهم
ال له ) ٥( انوا أكثر المذاهب اهتماما بهذا الموضوع وأوسعهم تحل ة  تابي أن المالك بینت في 

ما  ا وتقس ه نظرة  ،لمضامینهوأدقهم تبو د أن لهم ش رت العدید من المسائل التي تؤ وذ
الكالئ.   حول مسائل الكالئ 

عتمد منهجا  )٦( ل مذهب  ع أسلوب دراسة هذا الموضوع عند المذاهب األرعة یجد أن  من تت
ان أث ه غیره وٕان  النقض لمنهج غیرهنمعینا ال یخلط  قارن أو یتعرض   ؛اء العرض قد 
طرقته ومنهجه   .الخاصلكن مع االحتفا 
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حث  .)٧(وتناسب" -ما تناقض عند غیره  - ولهذا فقد اعتمدت في شتى مراحل ال
عید، وقد  الموضوع من قرب أو  ة التي لها عالقة  ط الفقه على القواعد والضوا

ل قسم  ،بلغ عددها واحدا وأرعین قاعدة ط وشرو  اطي لضوا إضافة إلى استن
الدَّ الدَّ من أقسام مقابلة  ة ینین  عید في عدم  ،عند المالك مما ساعدني إلى حد 

قات المتفرعة عنها إلحاقالخلط بین األقسام أو الزلل في    .الصور والمسائل والتطب
عض مالحظات عد و    قات على  ان لي تعل رت هذه اإلضافات  أن ذ
تور  اني هذا ملخصها:االد   للح
ر  :أوال ة وهي القول  هما ذ من التناقض بین الجانب النظر والنتیجة النهائ

اتة  احة العقود اآلجلة ال ن المتعاقدَ بإ اتة إذا أم ذلك غیر ال ةُ  و م  المطال التسل
ما هو غیر مسلم ،م مع اإللزاموالتسلُّ   ،إذ إنني أثبت في الجانب النظر رأ الفقهاء 

رت أنهم مجمعون على حرمة مقابلة ا الجواز لداعي  تحثم رج ،البتداءوذ القول 
ال إلى السلعة إال التاجر المسلم إذا لم یجد  ؛الحاجة المنزلة شرعا منزلة الضرورة سب

هذه الطفي مثل هذه األسواق  م والتسلمو  ،وفي الصفقة األولى رقة مع شر التسل
ز تداول هذه العقود مرات ومرات س بدعوهذا األمر مني  ،وال سبیل إلى تجو من  ال

ة أنفسهم ،القول احوا صورة من صور الفسخ  بل هو منهج المالك  - حیث نجدهم أ
ة عندما قالوا  ،لداعي الضرورة –مع أنه أشد األقسام حرمة  في مسألة استبدال الدا

ة ماتت إذا :في الكراء تر  الدا عطي الم ر أن  ؛ فأراد الم عض الطر ة  في  دا
ان قد نقده األجرة لم یجز ألنه فسخ  عینها یبلغ علیها إلى منتهى غایته، و أخر 

ون في مفازة  عةَدین في َدین، إال أن     .)٨(فیجوز حینئذ أو مس
                                                            

 .١/٣ ،عالم الكتب ،الفروق للقرافي )٧(
المواق،لالتاج واإلكلیل انظر  )٨( ر،  مختصر خلیل ألبي عبدهللا العبدر الشهیر  دار الف

ة:  عة الثان ل و  ،٥/٤٢٥، لبنان ،هـ، بیروت١٣٩٨الط مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأو
ز التراث الثقافي  في شرح المدونة وحل مشاكلها ألبي الحسن علي بن سعید الرجراجي، مر

عة  المغري، دار ابن حزم  .٧/٣٦١، لبنان، م، بیروت٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ط



المقابلة الدَّ عرض رسالة:  قاته المعاصرةدَّ ین   ٣٠٥                   ین في الفقه المالكي وتطب

 

ضا في جوابي على هذا االعتراض ثم بینت ح في  أ رت هذا الترج أنني ذ
حث ع اإلنسان ما :ثالثة محال من ال ملك عندما تحدث عن ب وعند الحدیث  ،ال 

ع ا ضه وعند الحدیثعن ب ات لشيء قبل ق المستقبل ، عن تأجیل البدلین في 
ح هذا رما لم  ه في المحلین األولینوأعترف أن في لتوض ما  ارة محررة  تكن الع

ارة جلیَّهاالرأ نت واضح الع ارتین  ،، غیر أني في المحل الثالث  وقد عدلت الع
قت ماالسا عفي  سقان مع الالحقةتتَّ  ین     .النسخة المعدة للط

ا یز في الجانب التطب :ثان مسألة التر ما یتعل  حث على ف قي من ال
ات واالكتفاء بإیراد ل مختصر المستقبل ش قات األخر في ملح و وأنه  ،التطب

حث أو مطلب. ان من األولى إفرا ل واحد منها في م   د 

ونها  ات راجع إلى  یز على المستقبل أن التر قات فقد أجبت  أكبر التطب
ضا مثار جدل واسع بین وأنها  ،المعاصر المعاصرة في الواقع االقتصاد أ

قات  احثین المعاصرن في السنوات األخیرة. وأما عدم التوسع في التطب العلماء وال
ون إال مجرد تكرا اتاألخر فمرده إلى أن ذلك لن  وٕانما  ،ر لما قیل في المستقبل

ان  ةالمطلوب فقط ب ة ثم التطبی ماه ة االقتصاد  وجه إدراجهتحدید  من الناح
الدَّ في هذا القسم أو ذاك من أقسام الدَّ  م الفقهي ین  ان الح هین مع ب  .الخاص 

ر  قات هو التمثیل ال الحصروالغرض من ذ قات أخر وٕاال ف ،التطب هناك تطب
رتغیر م    :مثل ا ذ

ة الخدمات الموصوفة في الذمة  - وك ملك  .تداول ص
ان الموصوفة في الذمة  - ة األع وك ملك  .تداول ص
وك اإلجارة.  -  تداول ص
ة نقلوالتشغیل و  البناء أسلوب(  BOTنظام عض صور   -   .)الملك
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ة :ثالثا ثرة النقول النص اني عن  تور اللح أنه ال یلجأ  ،حدیث الد والقول 
ه؛   ... إلى النقل النصي إال عند الحاجة ل ذلك غیر مسلم  ر،  إلى آخر ما ذ

ان على قد الحاجة من غیر  رفمن اطلع على الرسالة سیجد أن إیراد للنقول 
س في  ،إقالل وال إكثار ه من الفائدة واإلضافة ما ل ولن یجد نصا مثبتا إال وف

النظر  ثرة النصوص وقلتها إنما تقاس  غیره مما هو معه من النصوص، ثم إن 
ه حث وسعته وتشع عة موضوع ال الكالئ من وال شك أن موضوع  ؛إلى طب الكالئ 

عض أعضا رت الحظ األوفر. ولقد عدَّ  ع التي فیها مما ذ ء لجنة المناقشة المواض
ة  اتها من حسنات هذه الرسالةوفرة النقول النص ت على العدید ألنها ردَّ  ال من سلب

ة   .من االدعاءات التي نسبت للفقهاء وعلى رأسهم المالك

ه إال عند الحاجة أن النقل النصي ال یلجأ إل س ما ف ،وأما القول  األصل ع
تور ر الد  ،النص واللجوء إلى المعنى هو الرخصة ألن األصل النقلُ  ،المحترم ذ

ا اومن تعامل مع مؤلفاتهم سیجد ذلك واضح ،دیدن العلماء والفقهاءهذا و  بل  ،جل
ضا إذ ة هو منهج المحدثین أ جیزون الروا النص و ة   نجدهم ال یختلفون في الروا

شرو نت أصطفي النص  .المعنى  طول شرحها  اب التي  لذلك ولغیره من األس
ه ،صطفاءا فه ف ة التي أروم الوصل إلیها  ،ثم أحدد له اإلطار الذ أرد توظ والغا

ان ،من إیراده الغ والب عد ذلك أدع للنص مهمة ال یجعلني في حل  األمر الذ ؛و
المعنى ه  عات النقل عمن نسب إل أن السلف من العلماء و  ؛من ت قیني   الفقهاءول

اانوا    .برهانا نا وأسدَّ أفصح منا لسانا وأبلغ ب

ه ،اهنصبالتي نقلتها وأما نصوص المعاصرن  األمانة  فهذا مما تقتض
المعنى عمن أرد التعلی على قوله أو نقدهمالعلوالدقة  یف أنقل   إلخ. ..ة إذ 

منع  قلمن أحرفه أو أقوِّ  -  فعلت ذلكأنا إن  –فما الذ  ه ما لم  قصدا  ل صاح
   أو خطأ.
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ح من غیر ا نقلتهانصوصأن هناك ل و قالوأما  اغة أو توض ص  .تدخل 
ر  ؛فال أظن ذلك قد حصل مني إطالقا قه أو یلحقه ذ س فما من نص إال و

اته قا أو تأكیدا أو استنتاجا أو نقدا....إلخ. ؛الغرض من سوقه وٕاث   إما تعل
عد أن أكملت مداخلتي اب أمفُ  ،و ی الحضور الكرام للمناقشة والتعل امتح ال

  :اآلن أهم ما قیل وأورد ،وٕابداء الرأ
حث وفائدته ثم أكد الد ة ال م الساعاتي على أهم    :قالتور عبدالرح

اتة  اتة وٕالى حد ما غیر ال ات ال احث أجاز المستقبل في حین لم یجز ال
الضرورة تحرم لها مطلقا ألنها إنما أنشئت  ،تداولها ات هو  وعدم إجازة المستقبل
ة وهي أصال للقمار والمضارة ،للتداول ات  ،إذ إنها عقود نمط احة المستقبل فإ

احث  ،وتحرم تداولها ال معنى له ز ولو أن ال العقود اآلجلة اقتصر على تجو
)Forward contracts( لكان مقبوال.  

تور موضوع الندو فقد أكد في تدخله على تعقد  يعل وأما أستاذنا الد
ة خوض غماره حث وصعو عر و  موضوع الدیون في الفقه اإلسالميألن  ،ال
ة  ات صع والكثیر من المعاصرن لشدة  .سلكها الفقهاء القدامىالمسالك وله منحن
ه ان مقداما ،وعورة الموضوع تاهوا ف ه أنه  ف احث  قة أن ال شجاعا  والحق

ةالرسالة لها لیخوض غمار هذا الموضوع. و  تور سعد على غا  بیرة وأواف الد
ره في     .هذا الشأنثیر مما ذ

المذهب المالكي تخصص مسألةثم عل على  إن هذا  :قوله ،الموضوع 
حث  احثعلى هد من الشوا ئر في فلك واسع جدا و داال عندما تطرق  ذلك أن ال

لها لموضوع اإلجارة ر آراء المذاهب  ة ثمان وعشرن صفحة وذ  ،ناقشه في قرا
س في محلهالمذهب المالكي التخصص ف ة  ؛إذن ل ان المالك أجود من وٕان 

ما شهد بذلك اإلمام ابن  اب المعامالت عموما  غیرهم في هذا الموضوع وفي 
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ة وغیره م ه  .ت احث وما قام  لهذا األمر فعمم العنوان قبل عرض تدارك من ال
  .هو الصوابة عاطالرسالة لل

الدیون  ا المتعلقة  ین وتنضید مثل قلب الدَّ  ثم أشار إلى العدید من القضا
  وافقه في أغلبها. أالدیون وغیر ذلك من المسائل التي 

تور أحمد ا اآلتي يمبولإلسالوأما الد ان تدخله     :ف

ر  عنوان ذ انت  توراه  ة"أن رسالته للد ة والشرعة اإلسالم " العقود المستقبل
موضوع الرسالة موضوع المناقشة.   وهو عنوان لصی 

ین :ثم قال الدَّ ین  أن علة منع ابتداء الدَّ ونها القول  ثرة إلى تأد  هو 
وحینما تدبرت هذه المسألة  ،اإلمام القرافي في الفروق هو قول  ،الخصومة والنزاع

ح س هو الصح معامالت  ،وجدت أن الع دیون و حینما تكون هناك ذمم عامرة 
ة مقابلة االبتداء لم ... ففي السلم هناك ذمة واحدة تعمر بدین السلم بینما في فعل

ض لكال العوضین ل طرف دائن ؛حصل تقا ح  ما  اما له ومدین افأص
ه م المسلَ إذا امتنع المسلَ  فإذا افترضنا أن هناك خصومة...عل ه من تسل هم إل  ،م ف

وأقصى ما في األمر أن یلزمه  ،إلى القضاء ترفعفستكون هناك منازعة وقد 
الدَّ رأس مال السلم حاال أو أن یرده في قابل. وأما ابتداء الدَّ  القاضي بردِّ  ین؛ ین 

قول شخص قول: اآلخر قبلت، فعند  أن  عد شهر ف ذا  ارتي هذه  عتك س لغیره 
   :حلول األجل هناك احتماالت ثالثة

قول أحدهما لآلخر ال أرغ  - ع في إتمام بإما أن  قول له اآلخر وأنا  ،هذا الب ف
 .فال نزاع ،ذلك

ل منهما بدله  - سلم  ضا فال نزاع ،وٕاما أن   .أ



المقابلة الدَّ عرض رسالة:  قاته المعاصرةدَّ ین   ٣٠٩                   ین في الفقه المالكي وتطب

 

م بدله  - ع بتسل متنع أحدهما عن إتمام الب فهذه هي الحالة  ،وٕاما أن 
ل واحد عنده بدله ،الوحیدة التي تحصل فیها الخصومة والنزاع  ،وفي هذه الحالة 

ین ینومن تم الخصومة والنزاع في ابتداء الدَّ  ه في الصور الدَّ  أقل مما هي عل
قولاألخر  عض  ان تأخیر بدل یؤد  :، ولكن ال الخصومة والنزاع إلى إذا 

التحقی العملي نجد أن هذه النتیجة  ؛فتأجیل البدلین یؤد إلى مضاعفتهما ولكن 
ح   .تحتاج إلى إعادة نظر وٕالى تصح

ق ة نظرا للمصلحة الراجحة العقود الم جوازإنه یر  :ولثم  حینما ستقبل
  .ون الغرض الحصول على السلعة

عض  ز  عض من یتوجه إلى تجو قول  ثم أشار إلى نص الزرقاني الذ 
م والتسلم في الواقع االقتصاد المعاصر نه : إالعقود التي ترتكز على تأجیل التسل

یننص صرح في جواز ابتداء  الدَّ ین    .الدَّ

قات انت لي تعل   : هذا ملخصهاعلى هذه المداخالت  وقد 

ره  ه العدید من ما ذ قول  تور الساعاتي رأ صادر من متخصص و الد
ا مخالفا ومن أهل هذا الفن ، الشأنهذا أصحاب  ضاإال أن هناك رأ والمسألة  .أ

ینه  میز ف ،عدو أن تكون اختالفا في المصطلحال تبیني و ة هناك من ال  في التسم
ات بین العقود اآلجلة وال ةالتي تجر مستقبل وهناك من  ،في سوق العقود السلع

اتة جواز العقود اآلجلةوحدیثي عن  .میز ره منه قصد للجاجة إنما ال ال ما ذ
تور الساعاتي أ  ا سمیتهفي رسالتي لقد عقدت و  .)Forward contracts(الد  :مطل
لة المصطلح"  ه الرأیین"مش وأوجه االتفاق واالختالف بین  معا عرضت ف

ات، و  ین المستقبل اتة و عد تبین لي مصطلحي العقود اآلجلة وخصوصا ال
س أن أوجه االتفاق التمحص والتدقی  أن الرأ و  ،االختالفأوجه جوهرة على ع

  .المواف للواقع لصوابین االصطالحین هو االمرادف ب
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ذمتي هما ولزومر البدلین یهو مسألة تأخالعقود  هذه من ما یهمناثم 
م والتسلم ؛ أ تأجیلالمتعاقدین ة اونحن نناقشه ،التسل   .حصرا من هذه الحیث

تور علي الندو على وان التقیید الوارد في العن وأما تعلی أستاذنا الد
حث المذهب المالكي ف عة وحدة ال جلت فیها التي سُ السبب في ذلك راجع إلى طب

"وحدة فقه األموال في المذهب المالكي من خالل الغرب اإلسالمي"  :الرسالة وهي
ة نصیب األسد ئولَ  .فال بد أن یبرز هذا األمر في العنوان ان للمالك منهجا  –ن 

ینفي موضوع مقابلة  - ودراسة وتوسعا  الدَّ ین  عني ذلك االقتصار على  ،الدَّ فال 
حث دراسة مقارنة بین المذاهب آرائهم؛   .بل ال

تور اإل ونهاأن تعلیل منع مبولي عن سالوأما حدیث الد  مقابلة االبتداء 
ثرة الخصومة والنزاع هو قول  حتاج إلى تدقی ؛القرافياإلمام تؤد إلى  ألن  ؛ف

ه س هذا مما تفرد  عده ول ثر قبل القرافي و ه فقهاء    .هذا الرأ قال 

ح هقولوأما  س هو الصح فأمر  ،أنه عندما تدبر هذا الرأ وجد أن الع
الظلم والفساد وعدم ا !!عجب روا علال أخر للمنع  لفائدة والرا إذ إن الفقهاء قد ذ

ه عارضوا علة والتسبب ف ل ما و  .الخصومة والنزاع وتكثیرها لكنهم لم  الجمع بین 
ر عض الفقهاء عبر  من العلل ذ بینما  ،وهي الخصومة والنزاعالنتیجة هو أن 

وأما الفقهاء المعاصرون فال  .اب التي توصل إلى تلك النتیجةساألعبر غیرهم 
س المسألة  تور أحمد –أعلم أن أحدا منهم ع فقال  -مبولياإلسال ما فعل الد

مما  أكثریؤد إلى الخصومة والنزاع  ؛طرف واحدین من وهو دَ  ؛م مثالالسلَ أن 
ین واحتمال  .ین من طرفین !!!وهي دَ  ؛لة االبتداءبامقحصل في  الدَّ ة  فالمطال

ان من الطرفین ال شك یوقع النزاع والعداوة أكثر منه  ه إذا  فائه أو المطل  عدم إ
ان من طرف واحد     .إذا 
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ارة ه من تأجیل البدلین في العقد على الس فهو مثال في غیر  ،وأما ما مثل 
حثنا في وهو خا ،محله حث ألن  الدَّ مقابلة ابتداء الدَّ رج عن موضوع ال  ،ینین 

عینوالصورة التي مثل بها هي مقابلة دَ  ارة معینةین  ة أن والقاعدة ؛، ألن الس  الفقه
ستقر في الذمة، و  ون معیًنا"المعین ال  ومع ذلك فهذه ، )٩("ما تقرر في الذمة ال 

م" :ةالفقه ةالقاعد بناًء علىضا الصورة ممنوعة أ والتي  )١٠("مقتضى العقد التسل
ض أحد العوضین إما شرعا  ه  - استثني منها تأخیر ق أو  - تأجیل المسَلم ف

وهذا المعنى  ،البدالن معا فذلك ممنوع قطعاً تأجل ین أأما  .التراضي بین المتعاقدین
قتضي المناجزة في الثمن والمثمون، والتأخیر  ة: العقد  هو ما جاء في القاعدة الفقه

التراضي" ون إال  ر. وملخص )١١(في أحدهما ال  ابن رشد  ما عبر عنههو  ما ُذ
"أما النسیئة من الطرفین فال تجوز بإجماع ال في العین وال في الذمة  :قوله الحفید

ین المنهي عنه"ألنه الدَّین    .)١٢(الدَّ

اقي وأما حدیثه عن نص العالمة  عض من عبد ال الزرقاني الذ یزعم 
احة العقود   -   تعرض لموضوع مقابلة االبتداء من المعاصرن ممن یردون إ

انا َدینین أ مقابلة َدین بَدین  ،المعاصرة التي تتضمن تأجیل البدلین وخصوصا إذا 
احة صرح أنه نص  -  الدَّ ابتداء الدَّ في إ عات ،نیین  عدم الدقة في قراءة  فهو من ت

ة ع النصوص لجمعها والمقارنة  نصوص المالك بینها وٕاعمال وعدم الصبر على تت
ح ؛في التعامل معهامنهج أصول الفقه  م الجمع بین المتعارضات على الترج  ،تقد

ان قد هم ف .إلخ ..وحمل العام على الخاص والمطل على المقید اهم اإلت أع
                                                            

، تحقی ودراسة: عبدهللا بن حمید )٩(  ،القواعد ألبي عبدهللا محمد بن محمد بن أحمد المقر
ة  اء التراث اإلسالمي، م ز إح اء التراث اإلسالمي، مر ة وٕاح حوث العلم معهد ال

رمة،    .٢/٣٩٩الم
 .٢/٩٦شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ) ١٠(
 .٢/٤٥٧شرح التلقین للمازر ) ١١(
ة المجتهد البن رشد١٢(  .٤٥٨ص:  ،) بدا
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ه ه و  حتى إن وجدوا هذا النص ك ماللذو  ؛بنصوص تسند ما ذهبوا إل عضوا تشبتوا 
النواجد! ه    عل

الم الزرقاني (األب) على النحو اآلتيثیر من ساق لقد    : هؤالء المعاصرن 
قته تشتمل على ثالثة أقسام  - انت حق وهما ، اثنان ممنوعان قطًعا، "ولما 

ین في ین فسخ الدَّ ین، الدَّ الدَّ ین  ع الدَّ ین ، و وثالثهما جائز وهو ابتداء الدَّ
ین"  .)١٣(الدَّ

الكالئ الممنوع"  - س من الكالئ  ین وهو ل الدَّ ین   .)١٤(" ابتداء الدَّ
س على تما الم العالمة الزرقاني في النصین معا ل ماله بل قال لكن  مه و

أتي في بیوع اآلجال، وأما الثالث  :في المرتین معا ما    .)١٥("هنا الممنوع" 

الكالئ :فنطرح السؤال البدهي واحد أم  ؛م یوجد من ثالث في أقسام الكالئ 
  اثنان؟ 

أ في  ،الممنوعالثالث هنا  :هو ما قال عنهو  ،والجواب أنه واحد ال شك
م   .معرض التقس

ره في بیوع ا آلجال وهو صورة من صور وأما ما قال عنه جائز فهو ما ذ
ة  عتین،البیوع األجل قت فیها قاعدة مالك رحمه هللا لو والتي  التي تضمنت ب ُط
ه وهي نوها استثولكنهم  ،لمنعت )١٦(عدُّ ما خرج من الید وعاد إلیها لغًوا" :وأصحا

ینعد التهمة إلى قصد الوقوع في لسبب أ من المنع الدَّ ین  وهذا  ،الممنوع الدَّ
   .السبب هو اشترا المقاصة

                                                            

 .٥/١٤٤) شرح الزرقاني على خلیل ١٣(
 .٥/١٤٧) شرح الزرقاني على خلیل ١٤(
 .١٤٧-٥/١٤٤) شرح الزرقاني على خلیل ١٥(
ح لخلیل ) ١٦(  .٥/٣٦٨التوض
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ح ال  ثم إن ما قاله الزرقاني إنما هو قول الشیخ خلیل من قبله في التوض
ال غیر أن ،في المختصر ارة الدالة على هذه ان أحذق منه  خل في تحرر الع

   .المسألة
عدم تعلی العالمة البناني صاحب  ضا  ننا أن نستأنس أ م ةحو "الفتح  اش

ارة االراني  ما ذهل عنه الزرقاني" إذ لو فهم من ع لزرقاني ما فهمه هؤالء ف
ت عنه المعاصرون  هما س فعل ذلك  ؛ولتعق یف   ،یخالف المذهبیراه وهو إذ 

ینإجماع المذاهب على منع مقابلة یخالف بل  الدَّ ین  انت أخف األقسام  ؛الدَّ وٕان 
   . )١٧(من حیث التحرم

  .والحمد هلل رب العالمین
  

لعادلإرحال د.      ه٣/١/١٤٣٥األرعاء في    مساعيل 
  م٦/١١/٢٠١٣            

  
  

   

                                                            

لها ونصوص الزرقاني وغیره ونصوص المعاصرن والصورة ) ١٧( التفصیل المسألة  ینظر 
ة التي خلصت إلیها  عي للنصوص وجمعها والنتیجة التفصیل التي قیل عنها إنها جائزة وتت

تابي "مقابلة  الدَّ الدَّ في  قاته المعاصرة" ینین    .في الفقه اإلسالمي وتطب



اني                                   ٣١٤  عرض: سعد بن حمدان اللح

 

 
Exchange of Debt for Debt within the 

Maliki School of Jurisprudence 
and its  Current Applications 

 
Rahal Beladel 

 
Abstract. Following Dr. Allehiane’s presentation of my thesis: 
"Exchange of Debt for Debt within the Maliki School of 
Jurisprudence and its Current Applications" I made a two-
pronged statement: First, I explained some important Fiqh issues 
in the paper; second, I commented on Dr. Allehiane’s 
presentation as well as comments by the audience. The paper 
summed up the major points under four issues: (A) terminology 
in connection with “Exchange of “Debt for  Debt” and its sub-
divisions within the Maliki School, (B) methodology of 
definitions within the School, (C) methodological ambiguity 
adopted by a good number of the persons who conducted a 
comparative study between the three pronged approach of the 
Maliki School and the approach of other scholars, (D) the 
fragmented approach adopted by most of the scholars who 
studied matters pertaining to the issue. They failed to focus on the 
fundamentals and rules that govern the issues of “Debt for Debt”. 
These flaws have had adverse effects on the conclusions of the 
research papers. The salient points of my comments are as 
follows: 1. I explained that the claim that the statement I made in 
theory in the section entitled: Initiating “debt for debt” is at 
variance with what I said about allowing some future contracts.2. 
Such a claim is unfounded because I merely stated the position of 
Fiqh scholars and opted for permissibility owing to the fact that I 
consider the matter a necessity. I then reacted to someone who 
referred to Alzarqani by claiming that – in fact, he replicates what 
many modern scholars have stated – Alzarqani’s statement is 
explicit when it comes to the permissibility of initiating “debt for 
debt”. I pointed out that such a claim is premised on a tentative 
quest for anything that can support the permissibility of 
contemporary contracts, which are based on debt from both 
parties to a contract. As a result, they sacrifice meticulously 
comparative textual criticism. I explained with evidence that no 
one among Maliki scholars or other scholars has ever allowed 
“debt for debt”. As for the statement that “debt for debt” is devoid 
of any cause for dispute but the contrary is outlandish. In fact, I 
commented on this matter based on statements and 
demonstrations by scholars of all schools of jurisprudence. 
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