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 السرارف اإلسالمية 

 الفرل األول 
 :أىسية االقتراد اإلسالمي ومفيػمو: السبحث األول

 عمع االقتراد: * 

ىػ أحج فخوع العمػـ االجتساعية الحؼ يدعى إلى حل السذكمة االقترادية الستسثمة 

وتكػف بػجػد حاجات إندانية متعجدة ومتدايجة في ضل مػارد اقترادية نادرة ندبيًا 

 .مػارد حخة ) شبيعية ( تراديةأومػارد اق إما

 أف يحتاج إلى جيج – 1حتى يكػف السػرد اقتراديًا يذتخط:  

 يكػف نادر ندبياً  أف – 2

 لو ثسغ – 3

 ة(حيث أف :الخأسسالية, االشتخاكيوىي ) جخبت البذخية أنطسة اقترادية عجة

نادػ ىحا السحىب لحل السذكمة االقترادية عغ شخيق األفخاد خأسسالية:المحىب 

)حاليًا جسيع الجوؿ  اإلنتاججعل السمكية خاصة لػسائل و )دعو يسخ دعو يعسل( 

 .1929العالع تعسل وفق ىحا السحىب( إال أنو ضيخ في ىحه الفتخة الكداد العالسي 

نادػ ىحا السحىب بتذكيل دولة تجخمية ويجب عمى الجولة التأثيخ  السحىب االشتخاكي:

 كػريا الذسالية(. اعمى الدػؽ  )يعسل بي
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حقيق سعادة اإلنداف, ولكشيا لتحقيق أىجافيا االقترادية واالجتساعية مغ أجل ت

فذمت في الػصػؿ إلى كافة غاياتيا, إذ أنيا أفخزت في مجتسعاتيا مذكبلت 

 . اقترادية واجتساعية وأخبلقية, كالتزخع والبصالة وانتذار الجخائع ...

ويعػد أىع أسباب فذميا في تحقيق أىجافيا إلى نطختيا غيخ الػاقعية لئلنداف والكػف 

ا لع تػفق بإقامة التػازف بيغ مصالب اإلنداف السادية والخوحية, وأدػ إذ أني. والحياة.

 ذلظ إلى ىجـ الجػانب الشفدية والػججانية في اإلنداف.

جحور السرارؼ اإلسبلمية كانت مػجػدة مشح عيج الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص إال أنو ججيج كتصبيق و 

 2008عاـ  مشحفي العالع  اإلسبلميةفي دوؿ العالع, حيث الحطػا أىسية السرارؼ 

حيث انيارت أكثخ  األمخيكيةعشج حجوث أزمة الخىغ العقارؼ في الػالية الستحجة ـ 

 لع تشيار.اإلسبلمية ف السرارؼ أمرخؼ ووججوا  300مغ 

 *االقتراد اإلسالمي: 

مجسػعة األصػؿ والقػاعج التي تبحث في الطاىخة االقترادية عمى وفق  السرادر 

 الذخعية لدج حاجات الشاس السادية والسعشػية . 

يشتيجيا االقترادؼ لحل لمتفكيخ والتعامل  ىػ مشيج أو شخيقة :*السحىب االقترادي

 مذكبلتو االقترادية.

 

 القتراد اإلسالميا مرادر: السبحث الثاني
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 القخآف الكخيع -مرادر االقتراد اإلسبلمي: 
 ةالذخيف الدشة الشبػية -

 اإلجساع -

 القياس -

 االجتياد -

 وأىع ىحه السرادر القخآف الكخيع والدشة الشبػية, وسشتحجث عشيا بإيجاز...

 :أواًل: القخآن الكخيع

 وىػ السرجر األوؿ لمقػاعج والسبادغ االقترادية فقج وضع القخآف الكخيع قػاعج عامة

وثابتة في السجاؿ االقترادؼ كقػلو سبحانو وتعالى: "وأحل هللا البيع وحـخ الخبا" 

 فيحه اآلية نرت عمى إباحة البيع بذكل عاـ وتحخيع الخبا.

 وقج ذكخ القخآف الكخيع كثيخًا مغ السبادغ االقترادية مشيا:

مسا جعمكع  الساؿ ماؿ هللا والبذخ مدتخمفػف فيو, قاؿ سبحانو وتعالى: "وأنفقػا – 1

 .وقػلو تعالى: " هلل ممظ الدسػات واألرض وما فييغ".. مدتخمفيغ فيو"

 ااحتخاـ السمكية الخاصة: قاؿ سبحانو وتعالى: "لمخجاؿ نريب مسا اكتدبػ  – 2

 .ولمشداء نريب مسا اكتدبغ"

الحخية االقترادية السقيجة: قاؿ تعالى: "يا أييا الحيغ آمشػا ال تأكمػا أمػالكع  – 3

 .بيشكع بالباشل إال أف تكػف تجارة عغ تخاٍض مشكع"

 .تخشيج اإلنفاؽ: قاؿ تعالى: "وكمػا واشخبػا وال تدخفػا إنو ال يحب السدخفيغ" –4
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كع مغ األرض واستعسخكع التشسية االقترادية: قاؿ سبحانو وتعالى: "ىػ أنذأ – 5

 .فييا"

 .العجالة االجتساعية: قاؿ تعالى: "كي ال يكػف دولة بيغ األغشياء مشكع" – 6

حساية البيئة: قاؿ تعالى: "وإذا قيل ليع ال تفدجوا في األرض قالػا إنسا نحغ  – 7

 .مرمحػف * أال إنيع ىع السفدجوف ولكغ ال يذعخوف"

ث: قاؿ تعالى: "ويحل ليع الصيبات ويحـخ عمييع إباحة الصيبات وتحخيع الخبائ – 8

 .الخبائث"

استثسار الساؿ وعجـ اكتشازه: قاؿ تعالى: "وال تؤتػا الدفياء أمػالكع التي جعل  – 9

 .هللا لكع قيامًا وارزقػىع فييا واكدػىع"

 :ثانيًا: الدشة الشبػية
قخيخ, وىي السرجر الثاني توىي كل ما أضيف إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ قػؿ أو فعل أو 

 مغ مرادر االقتراد اإلسبلمي .
 .قاؿ سبحانو وتعالى: "وما آتاكع الخسػؿ فخحوه وما نياكع عشو فانتيػا"

 عغ عبادة بغ الرامت رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو والدبلـ قاؿ:
بالحىب والفزة بالفزة والبخ بالبخ والذعيخ بالذعيخ والتسخ بالتسخ والسمح  الحىب"

 ."بالسمح, يجًا بيج مثبًل بسثل سػاء بدػاء
 

 خرائز االقتراد اإلسالمي: السبحثالثالث

 خرائز االقتراد اإلسبلمي متعجدة:
 )باعتبار مرجره ىػ القخآف والدشة(.  اقتراد رباني وإليي 
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 .أخبلقي 
 .وإنداني عالسيواقعي  

 سشتكمع عشيا بالتفريل:و 

 أواًل: االقتراد اإلسالمي اقتراد أخالقي:

االقتراد اإلسبلمي ال يفخؽ بيغ االقتراد واألخبلؽ بل يخبط بيشيسا بخابط وثيق, إذ 

أف معطع أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية مختبصة باألخبلؽ وتقػـ عمى أسذ أخبلقية 

 االقترادية الستختبة عمييا.والسيسا السعامبلت السالية 

  الرجؽ واألمانة: "يا أييا الحيغ آمشػا ال تخػنػا هللا والخسػؿ وتخػنػا أماناتكع وأنتع
 .تعمسػف"

  بيػع األمانة: يعتسج تحجيج الثسغ فييا عمى ذكخ رأس الساؿ الحؼ اشتخػ بو البائع
 سمعتو, وىي أنػاع:

اشتخيت بو مع زيادة شيء معمـػ مغ السخابحة: وىي بيع الدمعة بالثسغ الحؼ  –1
 الخبح .

الػضيعة أو الحصيصة: وىي بيع الدمعة بأقل مسا اشتخيت بو أؼ بخدارة  – 2
 معمػمة.

التػلية: وىي بيع الدمعة بالثسغ نفدو الحؼ اشتخيت بو أؼ البيع ببل ربح وال  – 3
 خدارة.

بالسقجار الحؼ اشتخػ  وسسيت ىحه البيػع بيػع األمانة, ألف البائع مؤتسغ في إخباره
 السبيع بو.

 
 ثانيًا: االقتراد اإلسالمي اقتراد إنداني عالسي واقعي:
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يجؿ عمى إندانية االقتراد اإلسبلمي وعالسيتو أنو لع يفخؽ في السعاممة بيغ فخد 

وآخخ أو بيغ شعب وآخخ أو بيغ أمة وأخخػ والشاس كميع عباد هللا ومغ ثع فإف 

لمشاس كافة ولع يقترخ فييا عمى السدمسيغ فقط, وقج بيغ هللا اإلسبلـ شخع تعاليسو 

عد وجل أنو خمق الشاس جسيعًا وجعميع شعػبًا وقبائل مغ أجل أف يتعارفػا ويتعاونػا 

عمى البخ والتقػػ, قاؿ هللا تعالى: "يا أييا الشاس إّنا خمقشاكع مغ ذكخ وأنثى وجعمشاكع 

 .هللا أتقاكع"شعػبًا وقبائل لتعارفػا إف أكخمكع عشج 

  وأما واقعية االقتراد اإلسبلمي فتجمت في نطختو االقترادية إلى واقع الفخد

والسجتسع فيخػ متصمباتو مغ خبلؿ الػاقع الحؼ يعير فيو, فيشطخ إلى إمكاناتو 

وضخوفو  وبيئتو وشبيعتو ونطختو وال يحّسمو سبحانو وتعالى ما ال يصيق وال 

 .قاؿ تعالى: "ال يكمف هللا نفدًا إال وسعيا"يفخض عميو ما ال يدتصيع أداءه 

  ىحه الػاقعية التي أقاـ االقتراد اإلسبلمي مخصصو االقترادؼ عمى أساسيا

ميدتو عغ الشطع االقترادية األخخػ التي نطخت إلى اإلنداف نطخة خيالية 

ورسست لو أىجافًا غيخ واقعية, فاالشتخاكية حخمتو مغ حقو في التسمظ أما الحخية 

قترادية فرادفت شبيعة اإلنداف وفصختو وتجاىمت الػاقع الحؼ يدتسج مشو اال

حاجاتو, بيشسا أعصت الخأسسالية الفخد الحخية السصمقة فتشاست حاجة السجتسع 

 والػاقع إلى تقييجىا.
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 مبادئ االقتراد اإلسالمي: السبحث الخابع

 مبادغ ىي :ىشاؾ مبادغ عجة لبلقتراد اإلسبلمي يسكغ إجساليا في ثبلثة 

  ) السمكية ) الخاصة والعامة 

  والحخية االقترادية السقيجة 

 والتكافل االجتساعي االقترادؼ 

 أواًل: السمكية:

تتجمى نطخة االقتراد اإلسبلمي إلى السمكية بػجو عاـ أف السالظ الحقيقي ليحا الكػف 

الدسػات واألرض وصاحب الدمصاف فيو ىػ هللا عد وجل, قاؿ هللا تعالى: "وهلل ممظ 

 .وهللا عمى كل شيء قجيخ"

وبّيغ هللا عد وجل في آيات عجة أف ممكية اإلنداف ليحه األمػاؿ إنسا ىي ممكية 

 مؤقتة ومجازية ستدوؿ بدواؿ األرض التي ستعػد في الشياية إلى بارئيا.

 .قاؿ هللا تعالى : "إّنا نحغ نخث األرض ومغ عمييا وإليشا يخجعػف"

 مدؤولية اإلنداف عغ ىحه السمكية ومحاسبتو عمييا بقػلو: "ال تدوؿ وأكج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

قجما عبج يـػ القيامة حتى ُيدأؿ عغ أربع: عغ عسخه فيع أفشاه, وعغ شبابو فيع أببله, 

 ".أنفقو, وعغ عمسو ماذا عسل بو اوعغ مالو مغ أيغ اكتدبو وفيس
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 ثانيًا: الحخية االقترادية السقيجة:

مف الشطع االقترادية في األخح بسفيـػ الحخية, فالشطاـ الخأسسالي يقػـ عمى تخت
أساس الحخية االقترادية, ويأخح بيا في أوسع نصاؽ, حيث يجيد لمفخد تسمظ ما 
يخغب مغ األمػاؿ والثخوات وأدوات اإلنتاج ووسائمو ولسشحو حخية استثسار أدوات 

 جو الحؼ يخغب فيو.اإلنتاج وعشاصخه في أؼ مذخوع كاف وعمى الػ 

وأما الشطاـ االشتخاكي فيحطخ عمى األفخاد حق الحخية االقترادية إال في فخوع قميمة 
 ومحجودة.

وأما الشطاـ االقترادؼ اإلسبلمي فيخالف الشطع االقترادية األخخػ فبل يحطخ عمى 
و قيجىا, األفخاد مسارستيا وال يدسح ليع باألخح بيا مصمقًا وإنسا أقخىا ورّغب فييا ولكش

فالفخد في االقتراد اإلسبلمي يسمظ حقػؽ التسمظ واإلنتاج واالستثسار والتبادؿ 
 ج بالترخؼ في ىحه الحقػؽ وفق القػاعج الذخعية.قيّ واإلنفاؽ ولكشو ي

ويقرج بالحخية االقترادية في االقتراد اإلسبلمي مسارسة األفخاد األنذصة 
واستيبلؾ وتبادؿ وإنفاؽ وتػزيع وفق القػاعج االقترادية السختمفة مغ ممكية وإنتاج 

 والزػابط الذخعية.

فيػ يعتخؼ لؤلفخاد بالحخية االقترادية في مجاالتيا السختمفة, ولكغ ضسغ إشار مغ 
القيع الخمقية والسبادغ الذخعية التي يجعػ األفخاد إلى االلتداـ بيا, إذ أنو ال حخية 

ة في فخوع الشذاط االقترادؼ التي لئلنداف فيسا نرت عميو الذخيعة اإلسبلمي
لحلظ حخمت الذخيعة جسيع ,تتعارض مع السثل التي تؤمغ بيا وتعسل عمى تحقيقيا

األنذصة االقترادية التي تخػ فييا عائقًا عغ تحقيق القيع الخمقية التي تبشاىا اإلسبلـ 
يا ودعا إلييا مثل: الخبا, االحتكار, الغر, تسمظ السحخمات وإنتاجيا واستيبلك

 وتبادليا.
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 ثالثًا: التكامل االجتساعي االقترادي:

 }يعج التكامل أحج مبادغ االقتراد اإلسبلمي  {

ويسكغ تعخيف التكامل االجتساعي االقترادؼ في االقتراد اإلسبلمي: بأنو التداـ 

األفخاد فيسا بيشيع بالبخ والسػدة واألخح بأسبابيا السادية والسعشػية السأخػذة مغ 

 الذخعية مغ أجل بشاء مجتسع إسبلمي.السرادر 

إف التكامل االجتساعي االقترادؼ في االقتراد اإلسبلمي قائع عمى التعاوف عمى * 

 الخيخ بكافة صػره واالبتعاد عغ الذخ بكافة أشكالو.

وكانت جسيع اآليات القخآنية واألحاديث الشبػية التي تأمخ بالتعاوف عمى البخ * 

الساؿ عمى السحتاجيغ مغ الفقخاء واليتامى والسداكيغ وذوؼ  والتقػػ وتخشج إلى إنفاؽ

القخبى والغارميغ )السجيشيغ( والدائميغ وتشيى عغ التباغس والتحاسج والتجابخ وقصيعة 

الخحع ترمح أدلة عمى مذخوعية ىحا التكامل, قاؿ سبحانو وتعالى: "وتعاونػا عمى 

 .البخ والتقػػ وال تعاونػا عمى اإلثع والعجواف"

ومغ أدلة مذخوعية التكامل مغ الدشة قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "مثل السؤمشيغ في تػادىع 
وتخاحسيع وتعاشفيع كسثل الجدج إذا اشتكى مشو عزػ تجاعى لو سائخ الجدج 

 .بالديخ والحسى"

 .كخبتو"وقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: "مػجبات السغفخة إدخاؿ الدخور عمى أخيظ وإشباع جػفو وتشفيذ 

******************* 

 الفرل الثاني
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 تعخيف السرارف اإلسالمية ونذأتيا: السبحث األول

 تعخيفيا:

مؤسدة مرخفية تمتـد في جسيع أنذصتيا االقترادية السرارف اإلسالمية:

 واالجتساعية واإلدارية ومعامبلتيا السالية بالذخعية اإلسبلمية ومقاصجىا.

 مع االلتداـ بأحكاـ الذخعية اإلسبلمية. ىي مؤسدة مالية أو نقجيةأو:

 :نذأتيا

 مّخت الريخفة اإلسبلمية خبلؿ نذأتيا بالسخاحل التالية:

 م( 1962–1935مخحمة التشطيخ )  – (1

في ىحه السخحمة بخز الكثيخ مغ السفكخيغ االقترادييغ اإلسبلمييغ دعػا إلى نذػء 

 ) األميخ فيرل (."مرارؼ ببل فػائج" ومغ ىؤالء ) دمحم نجاة صجيقي ( , 

 م ( 1976–1963مخحمة االنصالق والتأسيذ )  – (2

  ـ حيث افتتح فييا أوؿ  1963بجأت السحاولة األولى بسجيشة ) ميت غسخ ( عاـ

 بشظ ادخار محمي لمعسل بأسذ تتفق مع الذخيعة اإلسبلمية.

  ـ بجأت تجرس مادة االقتراد اإلسبلمي في جامعة )أـ درماف(  1966في عاـ

( ولكغ حالت الطخوؼ دوف ةداف وخخجػا مشيا بسذخوع )بشظ ببل فائجفي الدػ 

 تشفيحه.

  قامت محاولتاف رسسيتاف لمسرخؼ اإلسبلمي: 1975في عاـ 
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:البشظ اإلسبلمي لمتشسية بججة وىػ مؤسدة دولية لمتسػيل اإلغاثي وقج فتح األولى

 باب السذاركة فيو لجسيع الجوؿ اإلسبلمية.

دعع التشسية االقترادية والتقجـ االجتساعي لذعػب الجوؿ وييجؼ ىحا البشظ إلى 

 األعزاء, وتشسية التجارة الخارجية بيغ الجوؿ األعزاء.

ويقـػ باألبحاث البلزمة لسسارسة أنػاع الشذاط االقترادؼ والسالي والسرخفي في 

 الجوؿ اإلسبلمية وفقًا لسبادغ الجوؿ اإلسبلمية.

تسػيل إنذاء )محصة تػليج كيخباء ديخعمي( وتججيج مثبًل: في سػرية قاـ ىحا البشظ ب

 شبكة الرخؼ الرحي في شخشػس.

دبي اإلسبلمي بجولة اإلمارات العخبية الستحجة الحؼ ُأسذ بسػجب  بشظالثانية:

مخسـػ مغ حكػمة دبي,ويشز نطامو األساسي عمى أف جسيع أعساؿ السرخؼ تقػـ 

 عمى أساس الذخيعة اإلسبلمية.

كثخ السرارؼ اإلسبلمية نذاشًا وقج وصل عجد فخوعو في عاـ يعج ىحا البشظ أ

 ( فخعًا داخل اإلمارات العخبية الستحجة. 75ـ إلى )  2012

 

 حتى يػمشا ىحا ( –1977مخحمة التصػيخ واالنتذار )  – (3
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 ـ تأسدت ثبلثة بشػؾ إسبلمية ىي: 1977في عاـ 

. –أ   بشظ فيرل اإلسبلمي الدػداني ومقخه الخئيدي في الخخشـػ
 بشظ فيرل اإلسبلمي السرخفي ومقخه الخئيدي في القاىخة. –ب 
بشظ التسػيل الكػيتي وىػ مغ السرارؼ الشذيصة ولو عجة فخوع محمية ودولية  -حػ

 ويعج أفزل بشظ إسبلمي في اإلجادة.
  ـ تكػف االتحاد الجولي لمبشػؾ 1977في عاـ  ( اإلسبلميةCIB, FI  ومقخه )

الخئيدي مكة السكخمة, وييجؼ إلى دعع الخوابط بيغ البشػؾ اإلسبلمية وتػثيق 

 .أواصخ التعاوف بيشيا, والتشديق بيغ أنذصتيا وتأكيج شابعيا اإلسبلمي

  ثع تػالت السرارؼ والسؤسدات اإلسبلمية باالنتذار في البمجاف العخبية

 واإلسبلمية كافة. 

ـ حتى أصبحت أكثخ مغ  2012د عجد السرارؼ اإلسبلمية في عاـ حيث زا

 / دولة في أنحاء العالع.54/ مرخفًا في /562/

  ـ  2005لعاـ  35وفي الجسيػرية العخبية الدػرية صجر السخسـػ التذخيعي رقع

وتأسيذ البشػك اإلسالمية الخاص بإنذاء السرارؼ اإلسبلمية تع تخخيز 

 التالية:

 ـ 27/8/2007بجأ أعسالو بتاريخ  بشظ الذاـ : –1
 ـ 15/9/2007بشظ سػرية الجولي اإلسبلمي: بجأ أعسالو بتاريخ  –2
 ـ 1/6/2010سػرية: بجأ أعسالو بتاريخ  –بشظ البخكة  –3
  ما الحي ساعج أو شجع عمى انتذار السرارف اإلسالمية؟ 

 االستثسار الحقيقي وتشسيتو. –1
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 .جحب كتمة الشفط الجوالرية ) البتخودوالر ( –2

 .العامل الجيشي –3

 القجرة عمى تصػيخ صيغ تسػيمية حجيثة وتتساشى مع العرخ. –4

 :إضافة إلى ما ذكخه الجكتػر يػجج 

  ـ (  1994األزمات التي مخ بيا العالع ) أزمة الشسػ في دوؿ شخؽ آسيا

 .ـ( 2008)أزمة الخىغ العقارؼ عاـ 

  مشطسات تجعع العسل اإلسبلمي ) الريخفة اإلسبلمية ( مثل: وجػد عجة

 ىيئة الترشيف والسخاقبة . –السجمذ العاـ لمبشػؾ اإلسبلمية 

  العجد الكبيخ لمسدمسيغ في العالع حيث أغمبيع ال يزع أو يدتثسخ أمػالو

 بالسرارؼ الشقجية لعمسو السدبق بحخمة الفائجة الخبػية.

  اإلسبلمية ) كالقخض الحدغ وصشجوؽ الدكاة (العسل الخيخؼ لمسرارؼ . 

 العسل السرخفي يقػم عمى أساسيغ:* 

 .التداـ بأحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ) عجـ التعامل بالخبا ( -

 قخض نتيجة استخجاـ مالو. سنعمع أف الفائجة ىي ما يجفعو السقتخض ل

ندتشتج أف الفائجة  ←يخبػ أؼ ازداد ونسا  –والخبا ) بالعػدة لمسعجع ( ىي مغ ربى 

 ىي نفديا الخبا.

 وفي اإلسبلـ يػجج نػعاف مغ الخبا:            ربا الفزل        واالثشاف حخاـ
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 ربا الشديئة  

 والجليل مغ القخآف الكخيع والدشة الذخيفة:

 .: قاؿ هللا تعالى: "وأحل هللا البيع وحـخ الخبا"القخآف الكخيع

 ىػ بيع جشديغ متذابييغ مع بعزيسا البعس عمى شكل معادلة فػرية. ربا الفزل:

ىػ بيع جشديغ ) متفاضميغ ( متذابييغ مع بعزيسا البعس عمى ربا الشديئة: 

 شكل مبادلة بعج أجل ) فتخة زمشية ( أو عبارة عغ زيادة في الجيغ نطيخ األجل.

 أؼ أف الشديئة زيادة القيسة خبلؿ ىحه الفتخة.←

 نصشاف الدتة:حجيث األ* 

عغ عبادة بغ الرامت رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الحىب بالحىب 

والفزة بالفزة والُبخ بالُبخ والذعيخ بالذعيخ والتسخ بالتسخ والسمح بالسمح, ِمثبًل بسثل 

 .بيج" سػاء بدػاء يجًا بيج, فإذا اختمفت ىحه األصشاؼ فبيعػا كيف شئتع إذا كاف يجاً 

 

 *حجيث آخخ ) مثال عغ ربا الفزل (:

عغ أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو قاؿ: "جاء ببلؿ إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بتسخ بخّني, فقاؿ 

لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: مغ أيغ ىحا؟ قاؿ ببلؿ: كاف عشجؼ تسخ ردؼء فبعت مشو صاعيغ 
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فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عشج ذلظ: أّوه أّوه عيغ الخبا براع ليصعع الشبي عميو الربلة والدبلـ, 

 .عيغ الخبا, ال تفعل ولكغ إذا أردت أف تذتخؼ فبع التسخ ببيع آخخ ثع اشتخه"

 التسخ البخني: ىػ أجػد أنػاع التسخ.

 مالحطات:

  )الفائجة محخمة في كل الجيانات الدساوية أؼ في الجيغ اإلسبلمي )القخآف الكخيع

 الجيغ السديحي ) اإلنجيل ( والجيغ الييػدؼ )الرحف الييػدية(.وفي 

  في أوربا كانت الكشائذ ىي مغ تحكع الببلد في فتخة القخوف الػسصى, لكغ بعج

قياـ الثػرة الرشاعية الفخندية قامػا بفرل الجيغ عغ االقتراد وقامػا بػضع 

 قػانيغ تدسح بالتعامل بالفائجة.

 

 

 

 السرارف اإلسالميةأىجاف : ثانيالسبحث ال

 تتزسغ أىجاؼ السرارؼ اإلسبلمية: 
 إيجاد شخيعة إسبلمية متكاممة –1
 التعامل بيغ الجوؿ اإلسبلمية –2
 نذخ التعاليع الرحيحة بذكل صحيح –3
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 التشسية االقترادية واالجتساعية –4
 جحب السجخخات وتػضيفيا. –5

 السخكدي عالقة السرارف اإلسالمية بالسرخف : ثالثالسبحث ال
ألف لمسرخؼ السخكدؼ رقابة عمى السرارؼ اإلسبلمية والتقميجية فيقػـ بسدؤوليتو 

الخقابية واإلشخافية عمى السرارؼ التقميجية, فإنو يؤدؼ السدؤولية نفديا عمى 

 السرارؼ اإلسبلمية.

/ ـ الخاص بإنذاء السرارؼ 2005/ لعاـ /35ويعج السخسـػ التذخيعي رقع /

أفزل السخاسيع التي نطست عبلقة السرخؼ السخكدؼ بالسرارؼ اإلسبلمية مغ 

اإلسبلمية, ألنو وضع معاييخ خاصة تبلئع شبيعة العسل السرخفي اإلسبلمي 

وتتػافق مع الذخيعة اإلسبلمية مغ جية, باإلضافة إلى أنو حل مذكبلت عجة تعاني 

 مشيا السرارؼ اإلسبلمية مثل:

 السذاركة في عسميات السقايزة –1
 السمجأ األخيخ لمديػلة –2
 تسمظ األصػؿ السشقػلة والثابتة –3
 القزايا الستعمقة باإلجازة السشتيية بالتسميظ. –4

 عالقة السرارف اإلسالمية بالسرخف السخكدي:
 .) عبلقة تشطيسية إدارية مالية ونقجية (

 :األشخ الخئيدية السحجدة لمعبلقة بيغ البشػؾ السخكدية والسرارؼ اإلسبلمية 

 إلشار التشفيحؼ: حيث تبجأ العبلقة التشطيسية بيشيسا مشح مخحمة التأسيذ وما ا
 ػجب عمى البشػؾ السخكدية أف تقـػ بيا مغ رقابة سابقة.تي
 الخقابة والتفتير 
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 :إشار الخقابة والتػجيو 
 الخقابة الشػعية –أ  

 الخقابة الكسية–ب 
 السخكدؼ نحكخ أىسيا:وىشاؾ أدوات عجة لمخقابة الكسية يسكغ أف يسارسيا 

 :) ندبة االحتياشي القانػني ) الشقجي 
يفخضالسرخؼ السخكدؼ عمى السرارؼ اإلسبلمية والتقميجية االحتفاظ بشدبة مغ 

صيع ىحه السرارؼ الػفاء بالتداماتيا تجاه السػدعيغ,والسرارؼ تالػدائع لجيو,لتد
 األخخػ. 

 ب درجة الديػلة.% حد10% و 5تتخاوح ندبة االحتياشي اإللدامي بيغ 
 :ندبة الديػلة القانػنية 

 مغ األصػؿ الشقجية وشبو الشقجية, وتتزسغ األصػؿ الشقجية:
الشقج بخديشة السرخؼ, والػدائع السػجػدة لجػ السرارؼ التقميجية واإلسبلمية, بيشسا 

األسيع والسدتحقات السزسػنة لجػ العسبلء خبلؿ ثبلثة  :تذسل األصػؿ شبو الشقجية
السخابحات واإلجازة والسذاركات والذيادات القابمة لمتجاوؿ التي يرجرىا  أشيخ مغ

% مغ مجسػع االلتدامات قريخة 30 -25السرخؼ اإلسبلمي, وتتخاوح غالبًا بيغ 
%  30األجل لمسرخؼ وندبة الديػلة السصمػبة مغ السرارؼ اإلسبلمية في سػرية 

 ية.% بالميخة الدػر  20لمعسبلت السحمية واألجشبية و 
لحلظ يسكغ لمسرخؼ السخكدؼ تمبية شمب الديػلة مغ السرارؼ اإلسبلمية عبخ 
وسائل عجة, كقخض دوف فائجة أو حدابات استثسارية مصمقة أو مخررة لفتخة 

 .محجودة مقابل ىامر ربح عمى أساس السزاربة أو السذاركة
 :السقخض ) السدعف , السمجأ ( األخيخ 
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لو لجػ السرارؼ اإلسبلمية بالميخات الدػرية يفتح السرخؼ السخكدؼ حدابات * 

والعسبلت األجشبية فتقـػ ىحه السرارؼ باستثسار ىحه الحدابات عبخ صيغ 

 االستثسار السختمفة السيسا السزاربة والسذاركة .

يسشح السرخؼ السخكدؼ السرارؼ اإلسبلمية تسػيبًل قريخ ومتػسط األجل,  *

 ة اإلسبلمية.باستخجاـ أدوات ال تتعارض مع الذخيع

 يبيع ويذتخؼ مغ السرارؼ اإلسبلمية األوراؽ السالية وغيخىا مغ األدوات. *

يرجر أدوات ) كالركػؾ اإلسبلمية ( تتفق مع أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية التي  *

 يقخرىا مجمذ الشقج والتدميف.

 أىع ميدات السرارف اإلسالمية:مالحطة:

 

 غيخ قادرة عمى إصجار الدشجات   غيخ قادرة عمى خرع أوراؽ تجارية     
 وإف كبًل مغ الدشجات واألوراؽ التجارية تقمل مغ ندبة الديػلة في السرارؼ.

 
**************** 

 الفرل الثالث
 البيع بالتقديط: السبحث األول

 أواًل: أقدام البيع وتعخيف البيع بالتقديط:
 .آجل ( –بجاية عميشا أف نعمع أف البيع نػعاف ) مشجد 
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عاجل (: مثل ) أنا اشتخيت حقيبة سعخىا  -نقجؼ –) كاش  بيع بثسغ مشجد: –1

 .ألف ليخة سػرية تعصي البائع األلف ليخة وتأخح الحقيبة(

 أو ىػ ما ال يذتخط فيو تأجيل الثسغ, ويدسى البيع بالثسغ الحاؿ.

)مقدط(: يكػف البيع عمى أقداط وحدب اتفاؽ الصخفيغ يحجد  بيع بثسغ مؤجل: –2

 أو ىػ ما يذتخط فيو تأجيل الثسغ ومشو البيع بالتقديط.. القدط.

ىػ بيع الدمعة بثسغ مؤجل يجفع عمى أقداط يتفق عمييا  البيع بالتقديط:–3

 الصخفاف "العقج شخيعة الستعاقجيغ" ووفق الذخيعة اإلسبلمية.

 لبيع بالتقديط:ثانيًا: مذخوعية ا

 ىل يجػز البيع بالتقديط ؟ شخعًا يجػز
 .*والجليل في القخآف الكخيع قػلو تعالى : "وأحل هللا البيع وحّخـ الخبا"

لع يحجد نػع البيع ) آجل أو حاؿ ( أؼ عسمية بيع أجميا ) تجفع بعج شيخ بعج سشة 
 ال ييع ( ىحا يعشي أنو جائد.

 .الغخر...( –الزخر  –اإلجبار  –)اإلكخاه  إال بذخوط عامة ال يجػز العقج مثل
*ومغ الدشة روؼ أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اشتخػ شعامًا مغ ييػدؼ إلى أجل ورىشو درعًا 

 مغ حجيج.
  بالتقديط والخبا:ثالثًا: الفخق بيغ البيع 

 لشصخح مثااًل لتػضيح الفكخة:

ثسشيا نقجًا مميػف ليخة سػرية أو إذا إذا أردت أف تذتخؼ سيارة تدتصيع إما أف تجفع 

 بعج سشة تجفع مميػف ومئتي ألف ليخة سػرية وىحا جائد في الذخيعة اإلسبلمية.
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أو إذا أنا اقتخضت مغ شخز مبمغ مميػف ؿ.س وقمت لو بعج سشة سأعيج السبمغ 

 مميػف ؿ.س ىحا يجػز في الذخيعة اإلسبلمية.

 ومئة ألف ىحا ال يجػز )دخمت الفائجة(.لكغ إذا قمت لمذخز سأعيج السبمغ مميػف 

  : ما الفخؽ بيغ البيع بالتقديط والخبا؟الدؤال ىشا 

"الحىب الفخؽ األساسي ىػ حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحؼ ذكخناه في السحاضخة الدابقة 

بالحىب والفزة بالفزة والُبخ بالُبخ والذعيخ بالذعيخ والتسخ بالتسخ والسمح بالسمح, 

ِمثبًل بسثل سػاء بدػاء يجًا بيج, فإذا اختمفت ىحه األصشاؼ فبيعػا كيف شئتع إذا كاف 

 .يجًا بيج"

 وىحا ىػ أساس السرارؼ اإلسبلمية.

فعشجما زاد ثسغ الديارة وأصبحت مميػف ومئتي ألف ىحا يجػز ألف زيادة الثسغ ىشا 

 .البزاعة( لحفع قيسة الدمعة مع الدمغ)السقدط( )والتبادؿ لع يكغ مغ جشذ

 وأما عشجما أعصيتظ نقػد وأعجتيا نقػد زائجة ىحا ال يجػز ) حخاـ ( .

 مشو ندتشتج قاعجتيغ مبدصتيغ لمتبادؿ: ←

 .*نقػد بػ نقػد زائجة ) حخاـ ( ألف ) الشقػد ال تمج الشقػد (

 .* نقػد بػ سمعة بػ نقػد زائجة يجػز

 رابعًا: أحكام بيع التقديط:

 ثسغ السؤجل لمدمعة عغ الثسغ الحاؿ.يجػز الديادة في ال –1
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ال يجػز شخعًا التشريز بالعقج أؼ ) ال يجػز أخح مبمغ زائج فػؽ السبمغ الستفق  –2

 .عميو بالتقديط ألنو سيعتبخ فائجة(

إذا تأخخ السذتخؼ السجيغ في دفع األقداط عغ السػعج السحجد فبل يجػز إلدامو  –3

 .بأؼ زيادة عمى الجيغ ) ألف ذلظ ربا (

 يحـخ عمى السجيغ السميء أف يساشل في أداء ما حّل مغ األقداط . –4

يجػز شخعًا أف يذتخط البائع باألجل حمػؿ األقداط قبل مػاعيجىا عشج تأخخ  –5

 السجيغ في أداء بعزيا.

ال حق لمبائع في االحتفاظ بسمكية السبيع بعج البيع ولكغ يجػز لمبائع أف يذتخط  –6

يع عشجه لزساف حقو في استيفاء األقداط السؤجمة ) مثبًل أنا عمى السذتخؼ رىغ السب

بعتظ سيارة بالتقديط ما الـز تزل بسمكيتي , بذ بيريخ تزل عشجؼ لتخمز دفع 

 (.☻القدط 

 إذا كاف التزخع كبيخ يجػز تقييع الشقػد بالعسبلت والحىب . :مالحطة

 االسترشاع: السبحث الثاني
 :أواًل: تعخيف االسترشاع

يصمب فيو السدترشع ) السذتخؼ ( مغ الرانع ) البائع ( أف يرشع لو سمعة  ىػ عقج

 معيشة بأوصاؼ محجدة وفق ثسغ محجد بإنفاؽ الصخفيغ.

 أركان االسترشاع:
 صانع –1
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 مدترشع –2
 شيء مرشػع –3
 صفة –4

وأىع شخوط االسترشاع: ىػ كػف السػاد والعسل مغ الرانع وىحا الذخط يسيد 
 .اإلجازةاالسترشاع مغ 

 نصػر عقج االسترشاع:
أف يصمب شخز ) مدترشع ( يخيج صشاعة شاولة مثبًل بسػاصفات محجدة )نػع 

الصػؿ والعخض واالرتفاع(  –القياس  –ىيكل الصاولة  –المػف  –الخذب وجػدتو 

مغ شخز آخخ ىػ الرانع ليقـػ برشاعة الصاولة بسػاد مغ عشجه, وبثسغ معمـػ 

 يتفق عميو الصخفاف.

 يًا: مذخوعية االسترشاع:ثان
 :االسترشاع مذخوع في القخآف والدشة

*أما القخآف فقػلو تعالى : "قالػا يا ذا القخنيغ إف يأجػج ومأجػج مفدجوف في األرض 
 .فيل نجعل لظ خخجًا عمى أف تجعل بيششا وبيشيع سجًا"

نرار *وأما الدشة فحجيث جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشو قاؿ: " إف امخأة مغ األ
قالت لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسػؿ هللا أال أجعل لظ شيئًا تقعج عميو, فإف لي غبلمًا 

 .قاؿ: إف شئت ... فعسمت لو مشبخًا".. نجاراً 
 ثالثًا: أركان االسترشاع:

 الرانع: وىػ مغ يقـػ بتحزيخ السػاد األولية ويتػلى العسل بشفدو أو غيخه. –1

 شالب الرشعة.السدترشع: وىػ –2

 الساؿ السرشػع: )محل العقج(: الدمعة –3
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 الثسغ: ويجػز في عقج االسترشاع أف يكػف معجبًل أو مؤجبًل أو مقدصًا. –4

 رابعًا: شخوط االسترشاع:

 –لػف  –أف يكػف السعقػد عميو معمػمًا: يجب تحجيج السػاصفات بجقة )جشذ –1

 .قياس..(

سيارة يبيغ فييا نػعيا وصفاتيا مغ الصػؿ والعخض واالرتفاع والسادة  استرشاعمثل:

 .  السرشػعة مشيا ....

 .أثاث.. –أف يكػف السرشػع مسا يجخؼ فيو التعامل بيغ الشاس: مبلبذ  –2

 .أؼ ال يجػز أف يكػف العقج بسادة ال يتعامل بيا الشاس

. .حمػب )ىحا ال يجػز قصعًا(تػصي عمى بقخة لػنيا أصفخ وزنيا محجد وتكػف مثاًل:

تفاحة بالذجخة لتكػف كبيخة  120أو مثبًل تصمب مغ الفبلح تفاح خسخؼ وتصمب 

 .)شيء غيخ معقػؿ(

نز الحشفية عمى عجـ جػاز االسترشاع في الثياب بدبب عجـ تعامل الشاس في  ♦♦

 عرخىع ولكشو لسا جخػ بيا في عرخنا فيجػز االسترشاع  بيا.

سػاد مغ الرانع: وىحا ما يسيد عقج االسترشاع عغ عقج اإلجارة كػف العسل وال –3

 فمػ كاف العسل والسػاد مغ السدترشع لكاف العقج إجارة.

األجل ) الثسغ (: يجػز االسترشاع سػاء حجد أجل لو أـ ال ولكغ مغ مرمحة  –4

 الصخفيغ تحجيج األجل كي ال يتزخر أحج األشخاؼ فيسا بعج.
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 رشاع:خامدًا: نصفة عقج االست

 ىػ عقج جائد إذا لع يتع الرشع بعج ) العسل ( فيجػز ألحج الصخفيغ فدخ العقج.

وىػ عقج الـز إذا بجأ الرانع بالعسل أؼ ) تع شخاء الخذب لرشاعة الصاولة ( وما 
 إلى ذلظ.

 سادسًا: آثار عقج االسترشاع:

 .الرانع مغ حقو الساؿ ) حق السالظ ( –1

صاحب الدمعة السرشػعة مغ حقو ىحه الدمعة ) ممكية الدمعة ( أؼ ال يجػز  –2
مغ صانع الدمعة بيع الدمعة لذخز آخخ غيخ الستفق معو بدبب زيادة في سعخ 

 الدمعة أو غيخ ذلظ.

ثبػت خيار الخؤية لمسدترشع :) يعشي ما الـز السدترشع يذػؼ الدمعة  لحتى  –3
ع الحق أف يخفس الدمعة في حاؿ لع تصابق  الرانع يخمز الدمعة ( ولمسدترش

 السػاصفات السصمػبة .

 سابعًا: االسترشاع السػازي:
 يعتبخ االسترشاع السػازؼ مغ أىع العقػد التي تتعامل بيا السرارؼ حاليًا.

 .الرانع( ,السرخؼ ,*االسترشاع السػازؼ يتع بػجػد ثبلثة أشخاؼ:"السدترشع
 الة.ويػجج عقجيغ استرشاع في ىحه الح

 .بيغ العسيل ) السدترشع ( والسرخؼ ) برفتو صانعًا (العقج األول :
السرخؼ ) برفتو مدترشعًا ( والذخكة الرانعة, والعقجيغ  بيغالعقج الثاني :

 مشفرميغ تسامًا عغ بعزيسا.
 أؼ : السرخؼ ىشا ليذ وسيصًا ألف السدترشع ال عبلقة لو بالرانع .
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 السرارف اإلسالمية:ثامشًا: تصبيقات االسترشاع في 
 :كػن السرخف نصانعًا 

أف يكػف السرخؼ مالكًا لذخكات أو مرانع , فتصمب مشو بعس الذخكات أو  –أ 
 األفخاد مشتجات معيشة يقـػ برشاعتيا ) عقج استرشاع عادؼ (.

أف يكػف السرخؼ غيخ مالظ ليحه السرانع فيقػـ بالتعاقج مع شخكات عمى  –ب 
 .عقج استرشاع مػازؼ ( صشاعة الدمعة السصمػبة )

 :كػن السرخف مدترشعًا 

يقـػ السرخؼ بصمب صشاعات معيشة مغ شخكات مخترة وعشجما تربح ىحه 
السرشػعات ممكًا لمسرخؼ يترخؼ بيا بالبيع أو السذاركة أو اإلجارة ) بحدب 

 .شبيعة الدمعة (
أف وفي ىحه الرفة يسكغ لمسرخؼ باسترشاع مػازؼ مع مقاوليغ أو مؤسدات عمى 

 يرشع ليع الدمعة نفديا التي تعاقج عمييا مع الذخكة السخترة.                          
 العادؼ 

 *سشعصي مثااًل لتػضيح عقج االسترشاع :             السػازؼ 
 مثال بديط يذخح عقج االسترشاع: 

بفخض أنا عسيل وأريج أف أعسل مذخوع ) مػؿ تجارؼ ( وليذ عشجؼ تسػيل )نقج( 
 فأتيت إلى السرخؼ اإلسبلمي ووافق أف يسػؿ لي ىحا السذخوع.

  مػازي  –تػجج حالتيغ لكتابة عقج االسترشاع: عادي  : 
*األوؿ: إذا السرخؼ عشجه شخكة خاصة بالسقاوالت أؼ ىػ مالظ ىحه الذخكة, بيحه 
الحالة يمجأ لذيء اسسو ) عقج استرشاع عادؼ ( يزع شخفيغ فقط : العسيل 

 والسرخؼ.
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لثاني: السرخؼ غيخ مالظ لذخكة السقاوالت يعشي يخيج أف يدتعيغ بيحه الذخكة ا *
لتبشي لمعسيل السػؿ فيمجأ لذيء اسسو ) عقج استرشاع مػازؼ ( والحؼ يزع ثبلثة 

 أشخاؼ:

 .السرخؼ يكػف صانع بالعقج األوؿ:

السرخؼ يكػف مدترشع ألنو سػؼ يصمب مغ شخكة السقاوالت بشاء  بالعقج الثاني:
 السػؿ التجارؼ ويكتب معيا العقج.

 نؤكج أف العقجيغ في االسترشاع السػازؼ مشفرميغ تسامًا.:مالحطة

 تاسعًا: نصكػك االسترشاع:

 ما ىػ الرظ ؟ 

الرظ شبيو بالدشج يرجر ليجؼ معيغ ال ندتصيع تسػيمو ) مثبًل: صفقة قسح أو 
أرز ( فيتع إصجار ىحه الركػؾ لتسػيل اليجؼ ) وىي ليدت ديغ ( فحامل الرظ 

 ىػ صاحب الدمعة.
 .الركػؾ تكػف لسخحمة معيشة ) قريخة ندبيًا (

 تصخح صكػؾ االسترشاع اإلسبلمية غالبًا في تسػيل البشية التحتية .
 تعخيف نصظ االسترشاع: 

سمعة معيشة, ىحه الدمعة )البزاعة(  ىػ وثائق متداوية القيسة تدتخجـ ) ترجر( لترشيع

 تربح مسمػكة لحسمة الركػؾ.

 ىشاؾ مجف في ماليديا قامت عمى صكػؾ االسترشاع.و  *

 ىل يجػز تجاوؿ صكػؾ االسترشاع بيغ الشاس؟ 
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يجػز تجاوؿ صكػؾ االسترشاع إذا كانت البزاعة جاىدة أو في مخحمة التجييد أيفي 

 حاؿ تحػلت الشقػد إلى أعياف .

حاؿ عجـ جاىدية العيغ فبل يجػز تجاوؿ ىحه الركػؾ بيغ الشاس )ألف الغخض وفي 

 .مغ الرظ غيخ مرشع بعج(

 ىػ الحؼ يرجر الرظ / والسدترشع ىػ شالب الرظ . الرانعمالحطة:

 عاشخًا: أحكام االسترشاع:

 .الدمعة يجب أف تكػف معمػمة ) محجدة ( –1

 .الدمعة مغ حق السدترشع, والساؿ مغ حق الرانع ) عشج بجء العسل ( –2

 يجػز الخىغ أو الكفالة في عقػد االسترشاع. –3

يجػز إعادة الدمعة أو عجـ قبػليا إذا كاف فييا عيب ) غيخ مصابقة لمسػاصفات  –4

.) 

: يجػز االشتخاط في عقج االسترشاع أف يتع الرشع مغ مؤسدة معيشة . مثبلً   - 5

 إذا وصيشا عمى البتػب مغ شخكة تػشيبا حرخًا ىحا يجػز .

 ال يجػز زيادة الثسغ مقابل تسجيج أجل الدجاد. –6

 ال يجػز إجخاء السخابحة باالسترشاع بأف يحجد الثسغ بالتكمفة وزيادة معمػمة. –7

 .)التكمفة ال تعخؼ إال بعج اإلنجاز, والثسغ يجب أف يكػف معمػمًا عشج إبخاـ العقج(

 الحادي عذخ:اآلثار االقترادية لالسترشاع:



28 
 

يشذط االقتراد ويجعسو عغ شخيق تشذيط الشذاط الرشاعي والتجارؼ   –1

 والدراعي.

 يحارب البصالة والخكػد االقترادؼ.  –2

 .يػازف االقتراد بيغ العخض والصمب  –3

الشاس االسترشاع يكّػف رأس الساؿ ويشسيو عغ شخيق جحب السجخخات مغ أيجؼ –4

 .) السػدعيغ (

تقػية العبلقات االقترادية بيغ الجوؿ, فيػ يحقق مقاصج الذخيعة في تأميغ   –5

 االستقخار االقترادؼ.

 

 

 السبحث الثالث: الّدمع 

 أواًل: مفيػم الّدمع ونصػرتو:

 الّدمع : لغة : ىػ الدمف 

 وعّخؼ اصصبلحًا عمى أنو: ىػ عقج بيع آجل بثسغ عاجل, أؼ عقج يعجل فيو 

 الثسغ وتؤجل فيو البزاعة.

الّدمع: بيع سمعة بسػانصفات معيشة يؤجل تدميسيا إلى زمغ معمػم ويعجل تعخيف 

 دفع ثسشيا في مجمذ العقج.
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 .يحجد الثسغ بػقت التدميع في العقج– 1مالحطات ىامة: 

 يتع تدميع الثسغ كامبًل في مجمذ العقج. –2ٕ

 الدراعية.الّدمع في التسػيبلت أغمب عقػد  –3ٖ

يتعاقج مدارع مع تاجخ عمى بيع كسية ) شغ ( مغ القسح, بسػاصفات نصػر الّدمع: 

معيشة ) نػعو , صفتو , .... ( بثسغ معمـػ ) مميػف ليخة سػرية ( يقجمو السدارع في 

مجمذ العقج ويتدمع التاجخ القسح في مجة زمشية آجمة محجدة ) بالدشة والذيخ واليـػ 

.) 

أف الّدمع ىػ األداة التسػيمية التي يدتصيع السشتج الحرػؿ عمى *نبلحع مسا سبق 

الديػلة مقجمًا, فتداعجه في تسػيل مذخوعو اإلنتاجي وبحلظ يربح العقج بجيبًل عغ 

 الخبا ) االقتخاض بفائجة(.

 ثانيًا: مذخوعية الّدمع:

 : عقج الّدمع مذخوع في القخآن والدشة* 

قػلو تعالى: "يا أييا الحيغ آمشػا إذا تجايشتع بجف إلى دليل مذخوعيتو في القخآف الكخيع 
 .أجل مدسى فاكتبػه"

ودليمو مغ الدشة قػلو ملسو هيلع هللا ىلص: "مغ أسمع فميدمع في كيل معمـػ ووزف معمـػ إلى أجل 
"  .معمـػ

 ثالثًا: أركان عقج الّدمع:

 العقج.وتتزسغ اإليجاب والقبػؿ, وتدميع الثسغ في مجمذ الريغة:  –1
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 ) السذتخؼ ( ويذتخط فييسا أىمية التعاقجالعاقجان:             السّدمع  –2

 ) البائع (       السّدمع إليو                           

 .رأس الساؿ والسدمع فيو السحل أو البجالن في الّدمع:  –3

ّدمع, ويدسى رأس ماؿ الّدمع: ىػ ما يجفعو السذتخؼ مغ الساؿ إلى البائع عشج ال

 دافعو: رب الّدمع .

والسدمع فيو ) الدمعة (: وىػ السبيع الحؼ يتعيج البائع بتأديتو إلى رب الّدمع بعج 

 أجل معيغ ويدسى دافعو السّدمع إليو.

يسكغ في الفحز أف يكتب الصالب بجؿ السّدمع ) السذتخؼ ( والسّدمع إليو ) مالحطة:

 .البائع ( ) البائع والسذتخؼ (

 .يجب أف يكػف ىشاؾ سمعة, ويجب أف يكػف ىشاؾ ثسغأؼ: 

 رابعًا: شخوط نصحة الّدمع:
 الذخوط الستعمقة بالعقج نفدو. - أ

 .عقج الّدمع ىػ عقج " بات " الـز خالي مغ الذخوط
وىػ أف يخمػ الّدمع عغ خيار الذخط, فإذا عقج العاقجاف سمسًا, واشتخط  البتات:*

, َفُدَجالّدمع, ألف خيار الذخط )يعصي الحق البائع لشفدو أو لمسذتخؼ خيار الذخط

لسغ اشتخط بفدخ العقج خبلؿ فتخة زمشية محجدة( ويقتزي عجـ قبس الثسغ في 
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مجمذ العقج, وىحا يتشافى مع مقتزى عقج الّدمع الحؼ اشتخط لرحتو قبس رأس 

 الساؿ في مجمذ العقج.

 (:)نصاحب البزاعةالذخوط الستعمقة بالبجليغ معًا )رأس السال والسدمع فيو( –ب

أف يكػف كبل مغ البجليغ مااًل متقّػمًا ) حبلاًل شخعًا ( فبل يجػز أف يكػف  –(  1
 أحجىسا خسخًا مثبًل.

أال يكػف البجيبلف مغ األمػاؿ الخبػية التي يذتخط فييا التقابس فبل يرح  –( 2

الّدمع في الحىب بالحىب أو الحىب بالفزة أو الصعاـ بالصعاـ فبل يجػز أف يكػف 

الّدمع مغ األمػاؿ الخبػية الدبعة التي أخحناىا في السحاضخة الدابقة حيث يحكخنا 

 ىحا بخبا الفزل والشديئة.

ىػ بيع األمػاؿ الخبػية مغ جشذ واحج مع التقايس في مجمذ  الفزل:ربا تحكيخ:

 العقج وزيادة بالكع.

 بيع تفاح أحسخ مقابل تفاح أخزخ ) كيمػ * كيمػ ( : ال يجػزمثل:

 قيخاط : ال يجػز  24قيخاط بغخاـ ذىب  18بيع غخاـ وربع      

مختمفة الجشذ مغ دوف ىػ بيع األمػاؿ الخبػية مغ نفذ الجشذ أو ربا الشديئة: 

 .تقايس في مجمذ العقج ) بثسغ مؤجل (

بيع كيمػ غخاـ مغ القسح بكيمػ ونرف غخاـ مشو أو بكيمػ ونرف غخاـ مغ مثل:

 الذعيخ يجفعو بعج زمغ.

 فإذا وجج أحج ىاتيغ الحالتيغ في عقج الّدمع يعج عقج الّدمع باشبًل . ←
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خؼ الحؼ يدتصيع أف يجفع الساؿ في عقج الّدمع يكػف ىشاؾ شخفاف السذتمالحطة:

 )عيشًا أو نقجًا ( والبائع الحؼ عميو أف يدمع البزائع حرخًا عيشًا.

 الذخوط الستعمقة بخأس السال ) الثسغ (: -جـ

  فزة ( وقجره  –ذىب  –أف يكػف معمػمًا: بحيث يحجد بجقة جشدو ) ماؿ
 وصفتو.

  فإذا تفخؽ العاقجاف قبل قبس السدمع إليو ) البائع ( رأس الساؿ في محل العقج
 أف يقبس البائع رأس ماؿ الّدمع ) الثسغ ( بصل عقج الّدمع .

 (:الذخوط الستعمقة بالسدمع فيو )الدمعة –د 

 .أف يكػف السدمع فيو ) البزاعة ( معمػمة 

 ., شغ,..(ػ)كيم ,قاسي( ,يجب أف تحجد مػاصفات البزاعة بجقة تامة قسح )شخؼ 

  ( ديشًا ألجل:أؼ لسجة الحقة مدتقبميةأف يكػف السدمع فيو ) البزاعة. 

 مثاًل:

رجل بحاجة نقػد والبزاعة مػجػدة عشجه, في ىحه الحالة ال يجػز عقج الّدمع ألنو 

 بكل بداشة بسقجوره بيع البزاعة وقبس ثسشيا.

 .أف يكػف األجل معمػمًا: يبيغ فيو اليـػ والذيخ والدشة بجقة 

ـو " فبلف " أو بشدوؿ السصخ ألنيا آجاؿ غيخ بحيث ال يرح أف يكػف األجل بقج

 معمػمة بجقة.

 .أف يكػف مسا يسكغ ضبصو بالػصف: كالسكيل والسػزوف 
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  أف يكػف بعقج مقجور التدميع عشج حمػؿ أجمو: افتخض أنشي كشت مداوؼ عقج

ّسمع مع مرخؼ, في وقت التدميع حجث أمخ شارغ ) انحخؽ السحرػؿ, 

 .ه الحالة البزاعة غيخ قادر عمى تدميسيا, أؼ أمخ شارغ ( في ىح أندخؽ 

 تػجج حالتيغ لعبلج ىحه السذكمة:

شخاء نفذ الدمعة بشفذ السػاصفات الستفق عمييا وتدميسيا لمسرخؼ أو مبادلة  –أ 

 البزاعة بذيء آخخ ) سمعة أخخػ ( يتفق عمييا الصخفيغ.

فدخ العقج وإعادة الساؿ لمسرخؼ, بيحه الحالة السرخؼ عميو القبػؿ إال إذا  –ب 

كاف ىشاؾ ندبة تزخع عالية فبل يقبل بفدخ العقج, وال يخضى إال بتدميع الدمعة 

 .الستفق عمييا ويحق لو ذلظ ألنو كسا يعمع أف عقج الّدمع " بات "

  :تحجيج مكاف تدميع البزاعة 

 تدميع البزاعة بالسرخؼ ← يتع تػقيع العقج بالسرخؼ -

 تدميع البزاعة باألرض. ←يتع تػقيع العقج باألرض ) محل البزاعة (  -

 خامدًا: تصبيقات الّدمع في السرارف اإلسالمية:

% مغ عقػد الّدمع في سػرية في القصاع 99في تسػيل السدارعيغ حيث أف  –1

ندب عالية مغ  , ولكغ فييااستخاتيجيةالدراعي بالقصغ والقسح كػنيسا مبالغ 

 خجاميا لجيشا محجود.تاس ا( لح..السخاشخة )احتخاؽ السحرػؿ, عجـ ندوؿ السصخ,

 في تسػيل الحخفييغ والرشاعييغ وصغار السشتجيغ الدراعييغ: –2
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 .آالت .... ( –ويكػف الّدمع ىشا باألدوات ومعجات اإلنتاج ) مكشات 

وعقجيغ  أشخاؼ ثبلثةيكػف فيو  عقج مػازؼ كسا تحجثشا سابقًا كل  الّدمع السػازي:–3

 مشفرميغ تسامًا.

 .وفي حاؿ الّدمع السػازؼ لمسرخؼ صفتيغ ) بائع ومذتخؼ (

في عقج سمع مدتقل مع شخؼ ثالث  –البائع  –ويعخؼ عمى أنو: دخػؿ السدمع إليو 

لمحرػؿ عمى سمعة مػاصفاتيا مصابقة لمدمعة الستعاقج عمى تدميسيا في الّدمع 

 الػفاء بالتدامو فيو. األوؿ ليتسكغ مغ

 لمّدمع السػازي نصػرتان:

يتعاقج مدارع مع السرخؼ الحؼ يقجـ مااًل محجدًا يقبزو السدارع مغ الرػرة األولى:

السرخؼ في مجمذ العقج, ويعصي السدارع السرخؼ مشتجات بسػاصفاتيا معيشة, 

يدمسيا لمسرخؼ بتاريخ محجد, ثع يعقج السرخؼ بعج تػقيع العقج األوؿ سمسًا مػازيًا 

مى سعخ شخائيا سمسًا(, ويتعيج مع شخكة ليبيعيا ىحه السشتجات بدعخ محجد ) يديج ع

 بتدميسيا ىحه السشتجات بتاريخ معيغ يحجد أيزًا بعج تاريخ العقج األوؿ.

 أف ىشاؾ عقجيغ مدتقميغ: نبلحع

 بيغ السدارع والسرخؼ, فالسدارع  بائع والسرخؼ مذتٍخ )عقج سمع أوؿ(. األول:

ة مذتٍخ )عقج سمع : بيغ السرخؼ والذخكة, فالسرخؼ ىشا بائع والذخكوالعقج الثاني

 .ثاف(
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 وىحاف العقجاف مدتقبلف وال يجػز ربصيسا ببعزيسا.

الحطشا أنو يجػز لمسدمع ) السذتخؼ وىػ السرخؼ ( أف يعقج  وفي ىحه الرػرة:

سمسًا مدتقبًل مع شخؼ ثالث ) وىػ الذخكة ( لبيع سمعة مصابقة في مػاصفاتيا 

 لمدمعة التي اشتخاىا بعقج الّدمع األوؿ.

 ه يكػف السذتخؼ ) السرخؼ ( في الدمع األوؿ بائعًا في الدمع الثاني.وفي ىح

 الرػرة الثانية:

تتعاقج شخكة ) السذتخؼ ( مع السرخؼ ) البائع ( سمسًا, فتذتخؼ مشو سمعة 

بسػاصفات معيشة, ثع يعقج السرخؼ سمسًا مػازيًا مع مدارع يذتخؼ مشو سمعة 

التعاقج عمييا مع الذخكة في الّدمع األوؿ, ليتسكغ مػاصفاتيا مصابقة لمدمعة التي تع 

 مغ الػفاء بالتدامو فيو.

 ونبلحع في ىحه الرػرة أف ىشاؾ عقجيغ مدتقميغ:

 .األوؿ: بيغ الذخكة ) السذتخؼ ( والسرخؼ ) البائع ( ) عقج سمع أوؿ (

 .والثاني: بيغ السرخؼ ) السذتخؼ ( والسدارع ) البائع ( ) عقج سمع ثاٍف (

ىحه الحالة يكػن البائع ) السرخف ( في الدمع األول مذتخيًا في الدمع وفي 

 الثاني.

وفي كمتا الحالتيغ ال يجػز ربط عقج سمع بعقج سمع آخخ بل يجب أف يكػف كل واحج 

عغ اآلخخ في جسيع حقػقو والتداماتو, وعميو فإف أخّل أحج الصخفيغ  مدتقبلً مشيسا 



36 
 

يحق لمصخؼ اآلخخ )الستزخر باإلخبلؿ( أف يحيل في عقج الّدمع األوؿ بالتدامو ال 

 ذلظ الزخر إلى مغ عقج معو سمسًا مػازيًا, سػاًء بالفدخ أو تأخيخ التشفيح.

 سادسًا: نصكػك الّدمع:

ىي وثائق متداوية القيسة يتع إصجارىا لتحريل رأس ماؿ الّدمع ويربح السدمع فيو 

 ) سمعة الّدمع ( مسمػكًا لحسمة الركػؾ.

في ىحه الحالة يكػف السرجر ليحه الركػؾ البائع لدمعة الّدمع والسكتتبػف فييا ىع 

السذتخوف لمدمعة وحريمة االكتتاب ىي ثسغ شخاء الدمعة ويسمظ حسمة الركػؾ 

 الّدمع ويدتحقػف ثسغ بيعيا.سمعة 

 

 سابعًا: أحكام عامة تتعمق بالّدمع:
 ثيق البزاعة ) السدمع فيو ( .يجػز الخىغ أو الكفالة في عقػد الّدمع لتػ  –1
 ال يجػز اشتخاط الديادة في الجيػف ألف الّدمع عقج " بات " خاٍؿ مغ الذخوط. –2
ال يجػز لمسدمع ) السذتخؼ ( بيع البزاعة قبل قبزيا ) ألنو أصبح كبيع الجيغ  –3

 .السسشػع شخعًا (
مشو مقابل استخداد تجػز اإلقالة باتفاؽ الصخفيغ في ) السدمع فيو ( كمو أو جدء  –4

 ما يقابمو مغ رأس الساؿ.
 *اإلقالة: رفع العقج وإزالتو باتفاؽ الصخفيغ.

يجػز أف يكػف رأس الساؿ عيشًا مغ السثميات كالقسح بذخط عجـ تحقق الخبا أو  –5
 أف يكػف مغ القيسيات كالحيػانات.

 ثامشًا: الفخق بيغ االسترشاع والّدمع:
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 عقج االسترشاع عقج الّدمع

الـز )إذا  - رشع (الجائد ) قبل بجء  الـز ) بات (

 بجء العسل أو تع شخاء السػاد األولية(

 غيخ ممـد العسل فيو,

 ال يجػز فدخو إال باتفاؽ الصخفيغ

السػاد ممـد فيو العسل مغ الرانع ) 

 والعسل مغ قبل الرانع (

تأجيمو يجػز التعجيل في دفع الثسغ أو  دفع الثسغ فػرؼ في مجمذ العقج

 أو تقديصو ) بحدب اتفاؽ الصخفيغ (

مجاؿ عقجه في القصاع الدراعي 

 والرشاعي والتجارؼ 

ال يجػز في , في القصاع الرشاعي فقط

السجال الدراعي إال إذا كان االسترشاع عمى 

 أداة إنتاج زراعية.

 ًا: اآلثار االقترادية لعقج الّدمع:تاسع

أجيد عقج الدمع إلشباع حاجة السشتجيغ مغ السدارعيغ والحخفييغ والتجار  –1

 والرشاعييغ إلى الديػلة .

حيث يحقق الدمع مرمحة اقترادية استثسارية لمسذتخؼ حيث يدتثسخ مالو )-2

عشجما يختفع ثسشيا فيحرل بيعيا ثع يتكػف رخيرة عشجما سمعة ما يذتخؼ الذخز 

 .ربح( مىع

ء الحاتي مغ الدمع الغحائية, واألمغ الغحائي عمى السدتػػ الػششي يحقق االكتفا –3

 والقػمي, ألف أكثخ مجاالت الّدمع في السشتجات الدراعية.
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 :مالحطات وبعس األسئمة اليامة 
ىل يجػز لتاجخ عقج ) تػقيع ( الّدمع مع مرخؼ وىػ غيخ مالظ لمبزاعة ) سؤال:

 ال فبلح وال مدارع وال .... (؟

فإف عقج الّدمع يتع بشػعية البزاعة, السيع وقت التدميع السحجد تدمع نعع يجػز, 
 البزاعة بسػاصفاتيا الستفق عمييا.

ىل يجػز في عقج الّدمع تحجيج سعخ أدنى أو أعمى لمدمعة الستفق عمييا يعشي  سؤال:
 وضع شخط جدائي أو خبلفو؟

 .ال يجػز قصعًا ألف عقج الّدمع ) بات ( ال شخوط فيو

 يجػز الّدمع لذخاء بزاعة معيشة ؟ ىل سؤال:

 أرض ..... الخ –سيارة  –مثبًل: بيت 

وقت مغ أجل ترشيعيا أو زراعتيا إلى الدمع جاىدة وال تحتاج  هال يجػز أبجًا ألف ىح
 .لمحرػؿ عمييا

  الجكتػر في إحجى الجوراتشخحو سؤال: 

عشجه أرض في حاؿ كشت مػضف بالبشظ وأتى مدارع معو ) مميػف ؿ.س ( والسدارع 

 مدروعة حسزيات وكاف بحاجة لتسػيل فساذا تقتخح عميو؟

إذا أجبت واقتخحت عميو القخض الحدغ بيحه الحالة تأخح عبلمة الرفخ عمى  -

اإلجابة ألف السرخؼ أحج أىجافو الخبح واستثسار أمػالو, فالسرارؼ اإلسبلمية 

 مداوئيا.ال تقـػ بإقخاض األمػاؿ ألنيا تقػـ باستثسارىا وىحا أحج 

 أما إذا فكخت وأجبت باقتخاح عقج الّدمع تأخح العبلمة التامة.. -
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******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الخابع
 السخابحة والػديعة والرخف والقخض

 السخابحة البديصة السرخفية: السبحث األول

 ىشاؾ نػعاف لمسخابحة: 

 .السخابحة البديصة ) العادية ( -

 .سخابحة السرخفية )بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء(ال -                     

 وكسا ذكخنا سابقًا فإف السخابحة تسثل أحج بيػع األمانة.
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ىػ البيع الحؼ يحجد فيو الثسغ بشاًء عمى ذكخ رأس الساؿ الحؼ اشتخػ  وبيع األمانة:

 .ارة والثسغ (فيو البائع الدمعة ) يجب بياف فيو الخبح والثسغ أو الخد

 :وبيػع األمانة أربعة أنػاع ىي 

 .البيع يسثل الثسغ األوؿ مع زيادة ربح معمـػ السخابحة: –1

 .البيع بسثل الثسغ األوؿ مغ غيخ زيادة وال نقرافالتػلية:  –2

 البيع بأقل مغ الثسغ مغ الثسغ األوؿ, أو بخدارة معمػمة.الػضيعة )الحصيصة(:  –3

 بيع جدء شائع مغ السبيع كخبعو.شخاك ) االشتخاك (: اإل –4

وسسيت بيػع األمانة, ألنو يعتسج في تحجيج ثسغ الدمعة عمى أمانة البائع في ذكخ 

 رأس الساؿ الحؼ اشتخػ بو, أؼ ) الثسغ األوؿ لمدمعة (.

 أواًل:السخابحة البديصة:

 تعخيف السخابحة البديصة ونصػرتيا:

بسثل الثسغ الحؼ اشتخيت بو, أو الثسغ الحؼ قامت عميو السخابحة ىي: بيع الدمعة 

.  مع زيادة ربح معمـػ

 .يعشي بكل بداشة ىي: البيع بثسغ معمـػ وربح معمـػ

خيج بيع الدمعة إلى السذتخؼ الثسغ ) رأس الساؿ ( ي: يحكخ البائع الحؼ نصػرتيا*

عمّي بألف اشتخيت الدمعة أو قامت فيقػؿ:الحؼ اشتخػ بو الدمعة أو قامت عميو 

 ؿ.س ثع يتفق البائع مع السذتخؼ عمى زيادة ربح معمـػ يزاؼ إلى الثسغ.
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 مذخوعية السخابحة:

 ." وأحّل هللا البيع وحّخـ الخبا " دليل القخآن الكخيع:*

الحىب بالحىب والفزة بالفزة والُبخ بالُبخ والذعيخ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "  دليل الدشة:*

والتسخ بالتسخ والسمح بالسمح, ِمثبًل بسثل سػاء بدػاء يجًا بيج, فإذا اختمفت بالذعيخ 

 .ىحه األصشاؼ فبيعػا كيف شئتع إذا كاف يجًا بيج "

ومعشاه يجػز بيع الدمعة بأكثخ مغ الثسغ الحؼ اشتخيت فيو عشج اختبلؼ جشذ 

 السعقػد عميو بذخط التقابس إذا كاف الساؿ ربػيًا.

 

 

 سخابحة:شخوط نصحة بيع ال

عمع السذتخؼ بالثسغ األوؿ الحؼ اشتخيت بو الدمعة أو قامت عميو في الذخط األول: 

البيعة األولى في مجمذ العقج, فإذا عقج البيع مخابحة ولع يكغ السذتخؼ عالسًا بالثسغ 

 األوؿ كاف البيع فاسجًا.

ما رأس  قػؿ البائع بعتظ ىحه الدمعة بخأسساليا عمّي: فالثسغ ىشا مجيػؿ ) مثال:

ماؿ الدمعة؟ ( فبل يرح, أما إذا عمع السذتخؼ بخأس ماؿ الدمعة في مجمذ العقج 

 .ورضي بو فإنو يشقمب صحيحًا )أنا اشتخيت الدمعة بألف الـز بيعيا بألف(
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بياف ) تحجيج ( مقجار الخبح والخدارة في مجمذ العقج وىحا خاص في الذخط الثاني: 

 بيع السخابحة والػضيعة.

قػؿ البائع إف ثسغ الدمعة كحا وقج بعتيا بخأسساليا عمّي وربح مقجار كحا أو : مثال
 بخدارة مقجارىا كحا.

أف يكػف رأس الساؿ األوؿ, وكحلظ الخبح والخدارة مغ األمػاؿ السثمية الذخط الثالث: 

شيء .. ذرعيات(–عجديات  –مػزونات  –مثل الجراىع أواألوراؽ الشقجية ) كالسكيبلت

 الدػؽ = أمػاؿ مثميةلو سعخ في 

 أف ال يكػف الثسغ في العقج األوؿ مقاببًل بجشدو مغ أمػاؿ الخبا.الذخط الخابع: 

: أنا أخحت مشظ شغ قسح وقمت لظ أف تعيجه لي بعج سشة شغ ونرف فيحا ال مثال

يجػز جشذ بجشذ مثمو, أما لػ اختمف الجشذ فيجػز البيع مخابحة بديادة درىع أو 

 س( في مجمذ العقج )ألف السخابحة بيع بالثسغ األوؿ وزيادة(.أكثخ )بذخط التقاي

أف يكػف العقج األوؿ صحيحًا شخعيًا, مدتػفيًا شخائط االنعقاد الذخط الخامذ: 

والرحة, فإذا كاف فاسجًا لع يرح البيع مخابحة, ألف الثسغ األوؿ فاسج, وما بشي 

 عمى فاسج فيػ فاسج مثمو.

 .أؼ أف العخض ال مدخوؽ وال مكخوه ... ( ) معشى أف يكػف صحيحًا شخعاً 

 رأس السال في السخابحة وما يجخل فيو:

رأس الساؿ في بيع األمانة والسخابحة: ىػ الثسغ الستفق عميو بيغ الستبايعيغ األوليغ 

 في عقج البيع, فإذا اشتخػ الدمعة بعذخة دراىع كاف رأس الساؿ عذخة دراىع.
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 السذتخؼ بعقج الذخاء ال ما دفعو السذتخؼ بعج العقج.فخأس ماؿ السخابحة ىػ ما لـد 

) فإذا اشتخػ الدمعة بألف ليخة سػرية ثع دفع ثسشيا )بجليا( ثػبًا أو غيخ ذلظ ورضي 

السذتخؼ بو ثع أراد بيعيا مخابحة فسا ىػ رأس الساؿ السعتبخ؟ ىل ىػ األلف ليخة 

 .سػرية أـ الثػب ؟

ثبت في العقج, فيعتبخ رأس الساؿ في حق العبخة في رأس الساؿ ىػ ما  الجػاب:

 السذتخؼ الثاني ىػ األلف ليخة ألنو ىػ الحؼ وجب عميو العقج دوف الثػب أو القساش.

أما ما يذتخؼ ويجخل ويمحق بخأس الساؿ في السخابحة: مغ بعس الشفقات والتكاليف 

ذخط أؼ كل ما يحدب مغ البزاعة ويديج مغ قيستيا في الدػؽ يمحق بخأس الساؿ ب

أف يقػؿ البائع لمسذتخؼ عشج بياف رأس الساؿ في البيع: ىحا ما قاـ عمّي, وال يقػؿ: 

 ىحا ما اشتخيت بو )ألنو يعتبخ كاذبًا لػ قاؿ اشتخيت بو(.

 –شخز اشتخػ سيارة بسميػف ؿ.س ثع دخل عمييا بعس التعجيبلت ) صبغيا مثاًل:

ت مئة ألف ؿ.س فيل يجػز .... الخ ( وكانت نفقات ىحه التعجيبل -غيخ محخكيا 

 .لو بيعيا مخابحة بالدعخ الحؼ قامت عميو ىحه البزاعة؟

شبعًا يجػز بذخط قػلو قامت عمي بكحا وليذ اشتخيتيا بكحا, أؼ يربح رأس ماؿ 

 .البزاعة الحؼ قامت عميو ) مميػف ومئة ألف ؿ.س (

تكمفة غديميا  وأما لػ اشتخيت الديارة وقست بغدميا في ىحه الحالة ال يجخل ثسغ أو

 في رأس الساؿ.
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 :كل شيء يديج مغ قيسة البزاعة يجخل في رأس الساؿ.نتيجة 

 الديادة أو الحط ) الحدع ( مغ رأس السال ىل يمحق بأنصل العقج؟

فمشفخض أف شخرًا اشتخػ سيارة بشرف مميػف ؿ.س ثع حط البائع عغ السذتخؼ 

أكثخ مغ نرف تداوؼ الدمعة  رأػمئة ألف ؿ.س ) يعشي السذتخؼ في ىحه الحالة 

مميػف ؿ.س أو كـخ مشو حب يديج السبمغ, فبعج تساـ العقج زاد لمبائع السئة ألف ؿ.س 

). 

بالسثاؿ الحالي تع شخح أجسع الفقياء بأف الديادة أو الحط ىشا ال تجخل في رأس 

ادة الساؿ ألنيا بسثابة مكخمة أو تبخع مغ أحج العاقجيغ إضافة إلى أنو تست ىحه الدي

 لحدع بعج لدـو العقج ) البيع (.اأو 

أما لػ تع االتفاؽ عمى ىحه الديادة أو الحصيصة قبل لدـو العقج )أؼ في مجة الخيار( 

دخاؿ الديادة أو الحط في رأس الساؿ ويربح رأس ماؿ البزاعة مخابحة إفيشا يجب 

 ىػ أربعسئة ألف ؿ.س في حاؿ الحط وستسئة ألف ؿ.س في حاؿ الديادة.

 يجب عمى البائع بيانو وماال يجب:ما 

 *بجاية عقج السخابحة:

األصل في بياف ذلظ أف بيع السخابحة بيع أمانة, ألف السذتخؼ ائتسغ البائع في إخباره 

 عغ الثسغ األوؿ ) وىحا يحجث كثيخ مغ الخبلفات (.

 *األمػر التي يجب بيانيا:
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 األول: 

خابحة: إذا حجث عيب ما لمدمعة يجب بياف العيب السػجػد في الدمعة في عقج الس

بعج شخائيا فعمى بائعيا بياف عيبيا إذا كاف يخيج بيعيا مخابحة مثل ) سيارة بتحخؽ 

 زيت أو عاممة حادث ... (.

 الثاني:

تػضيح كيفية نقج ) دفع ( الثسغ األوؿ: إذا اشتخػ شيئًا بثسغ مؤجل ) نديئة ( لع 

 –يعشي تست شخاء البزاعة ) كاش يجد أف يبيعو مخابحة حتى يبيغ ذلظ لمسذتخؼ 

مؤجل لحيغ ما ( كل ىحا يجب بيانو في عقج السخابحة ) ألنو بتفخؽ بالثسغ  –تقديط 

 .عشج الذخاء مخابحة (

 مثال:

إذا قست بذخاء مػبايل بالتقديط وقست ببيعو بشفذ الثسغ الحؼ قدصو لي فيحا ال 

سعخ الدمعة كاش غيخ  يجػز في عقج السخابحة عجـ معخفة سعخ الدمعة األولى )

 سعخىا بالتقديط فيجب بياف الثسغ األصمي ( .

 الثالث:

بياف فتخة مكث السبيع عشج البائع: يجب عمى البائع بياف مجة بقاء الذيء عشجه 

والسيسا إذا كاف الدمغ يؤثخ في سعخ البزاعة ألف الشاس عادة يخغبػف في الججيج 

 دوف القجيع, فإف لع يبيغ كاف غذًا. 
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 .نو كسا نعمع بذكل عاـ كمسا كانت القصعة قجيسة أكثخ كمسا قل ثسشيا () أل

 مثاًل:
عمي أف أبمغ 700وأردت أف أبيعيا بػ  700سشػات بدعخ  5أنا اشتخيت حقيبة مغ 

 السذتخؼ عغ مجتيا .
 الخابع:

بياف الديادة في السبيع: أؼ زيادة تػلجت في السبيع يجب بيانيا في عقج السخابحة 

المبغ( ألف الديادة الستػلجة مبيعة ) يجػز بيعيا ( ويحط ذلظ مغ  –الثسخة  –)كالػلج 

 ثسشيا.

 يباع األصل مع الديادة مخابحة ألف الستػلج جدء مغ السعقػد عميو .

أنا اشتخيت مدرعة بعذخ مبلييغ وجبتبل حقل تفاح كمفشي مميػف فيجب أف أعمع مثاًل:
 السذتخؼ بحلظ.

 الخامذ:

األوؿ مغ السذتخؼ األوؿ: ألف البيع مغ القخيب أو الجار أو بياف صفة البائع 
 ثخ بدعخ البزاعة دوف شظ.ؤ الرجيق ومثمو الذخاء ي

فمػ اشتخػ إنداف شيئًا مسغ ال تجػز شيادتو ) بريغة الفقياء ( كالػالجيغ واألخ 
 والدوجة فيمدمو البياف حيغ يبيعو, ألف مدألة السدامحة في الذخاء قائسة.

 ة في رأس مال السخابحة:حكع الخيان

كسا ذكخنا في بجاية السحاضخة أىع ما تقـػ عميو السخابحة ىػ األمانة في سعخ الدمعة 

 األولى.
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فإذا حرمت إحجػ الخيانات في مقجار الثسغ كأف يبيع الذخز سيارة مخابحة 

بسميػف ليخة سػرية ثع تبَيغ لمسذتخؼ أف سعخىا األوؿ تدعسئة ألف ؿ.س أو أف يبيعو 

ديارة عمى أنيا خالية مغ العيػب وبعج فتخة يكتذف السذتخؼ عيبًا ما في ىحه ال

 الديارة.

 فسا ىػ الحكع في ىحه الحالة؟

العقج يعج باشبًل )وىػ السذخوع أكثخ(أؼ يتع فدخ العقج وتعػد البزاعة لراحبيا  -

 .ويعػد الساؿ لراحبو )وىػ جائد(

االتفاؽ بيغ البائع والسذتخؼ عمى  العقج شخيعة الستعاقجيغ )بالخضا شبعًا(أؼ يتع -

إعادة الديادة السحدػبة في حاؿ الخيانة في مقجار الثسغ أو دفع تكمفة العيب 

 مثبًل إذا كانت الخيانة عجـ بياف عيب الدمعة.

 ثانيًا: السخابحة السرخفية ) بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء (:
 مفيػميا:

اإلسبلمية تصبقيا عسميًاوتدسى بػ "بيع تدسى ىحه السخابحة بالسرخفية ألف السرارؼ 

السخابحة لآلمخ بالذخاء" وتدسى بالسخابحة السخكبة ألف بيع السخابحة مخكب مغ وعج 

 :بالذخاء وبيع بالسخابحة, وليا تعخيفات عجة

بأنيا: اتفاؽ بيغ السرخؼ والعسيل يقـػ بسػجبو السرخؼ بذخاء  تعخيفيا ويسكغ

شاًء عمى رغبة العسيل فييا ووعج مشو بذخائيا, ثع سمعة بسػاصفات معيشة وتسمكيا ب

 يبيع السرخؼ الدمعة لمعسيل بثسغ وربح متفق عميو يجفعو العسيل مقدصًا أو مؤجبُل.
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 :عشانصخ التعخيف 
يسكغ بياف أىع عشاصخ التعخيف التي تػضح صػرة بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء في 

 ما يأتي:

 السرخفية:ىشاك ثالثة أشخاف في السخابحة –أ 

العسيل )السذتخؼ( الحؼ يخغب بذخاء الدمعة مغ  –: اآلمخ بالذخاءالصخف األول

 السرخؼ.

: السرخؼ الحؼ يقـػ بذخاء الدمعة ) مغ البائع األصمي ( وتسمكيا  الصخف الثاني

بشاء عمى شمب العسيل ثع بيعيا لمصخؼ األوؿ, فالسرخؼ يكػف مذتخيًا مغ جية 

 . غ بعقجيغ مدتقميغوبائعًا مغ جية أخخػ ولك

السرخؼ والبائع بحيث يحرل السرخؼ عمى الدمعة التي شمبيا اآلمخ بيش األوؿ:

 بالذخاء .

 عقج مخابحة بيغ السرخؼ ) بعج تسمكو الدمعة ( والعسيل. والثاني:

 البائع مالظ الدمعة الحؼ يخيج بيعيا لمسرخؼ.الصخف الثالث: 

وعج مغ العسيل ) اآلمخ بالذخاء ( بذخاء الدمعة  وعج مغ شخفيغ ) مػاعجة (: –ب 

مغ السرخؼ, ووعج مغ السرخؼ بذخاء الدمعة ثع بيعيا لمعسيل ويدسى الػعج ىشا 

 .بيامر الججية ) دفعة عمى الحداب (

 .وقج يكػف الػعج ممدمًا ألحج الصخفيغ, السرخؼ أو العسيل 
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ال إلى العسيل, والعسيل فإذا كاف السرخؼ ىػ السمـد فبل يحق لو بيع الدمعة إ* 

 حيشئح مخيخ بيغ أخح الدمعة التي اشتخاىا السرخؼ أو ردىا.

وإذا كاف العسيل ىػ السمـد فميذ لو أف يخفس شخاء الدمعة مغ السرخؼ الحؼ * 

 قاـ بذخائيا.

وإذا نكل العسيل عغ الذخاء فإنو يمـد قزاًء, ويخيخ السرخؼ في ىحه الحالة بالبيع 

 لمعسيل أو غيخه.

 فأخحت بعس السرارؼ اإلسبلمية بيا. ,وقج اختمف السعاصخوف في حكع ىحه الحالة

وقج يكػف الػعج ممدمًا لمصخفيغ )مػاعجة( ويعتبخ الػعج محخمًا وال يجػز كتابتو )أؼ * 

كتابة عقج السخابحة( إذا كاف السرخؼ ال يستمظ البزاعة بعج, فمع يجدىا مجسع الفقو 

 لحلظ تع إيجاد عقج الػعج بالذخاء. ,لبيع نفدو قبل التسمظاإلسبلمي ألنيا تذبو عقج ا

*وقج يكػف الػعج غيخ ممـد لمصخفيغ فكل مغ السرخؼ والعسيل مخيخ بالجخػؿ 

 بالعقج أو العجوؿ عشو, وىحا جائد.

بيغ التعخيف مخاحل السخابحة عسميًا في السرارف اإلسالمية, حيث تتع  -جػ

 :السخابحة عمى مخحمتيغ

 حمة الػعج بالذخاء: األولى: مخ 

التي يتقجـ فييا العسيل بصمب لمسرخؼ يبيغ فيو رغبتو بذخاء سمعة بسػاصفات 

محجدة, ويقـػ السرخؼ بجراسة شمب العسيل وكيفية تشفيحه, وبعج مػافقة السرخؼ 
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عمى شمب العسيل يتفق الصخفاف ويبيشاف في ىحه السخحمة تكمفة العسمية األولية 

السصمػبة ومكاف تدميع الدمعة وزمانو, ودفعة ضساف الججية )التقجيخية(والزسانات 

 )ىامر الججية( وتحّسل تبعة نكػؿ ألحج الصخفيغ أؼ رفس أو تخاجع أحج الصخفيغ.

 الثانية: مخحمة عقج بيع السخابحة:

حيث يتع إبخاـ عقج بيع السخابحة بيغ السرخؼ والعسيل بعج تدمع السرخؼ وتسمكو 

السخحمة مجيػنية العسيل ومجة وشخيقة سجاد السبمغ وتحخر لمدمعة وتتحجد في ىحه 

 الزسانات السصمػبة.

 :عػامل تحجيج ندبة الخبحية في السخابحة السرخفية

ىحا التحجيج يخزع لعػامل عجة قبل الػصػؿ إلى ندبة الخبح وأىع ىحه العػامل ما 

 يأتي:

 السخابحة. أو عجد مخات بيع الدمعة خبلؿ مجةاألول: سخعة دوران البزاعة 

مغ السعمـػ أف ارتفاع حجع الثاني: حجع التسػيل السػضف في بزاعة السخابحة: 

التسػيل ومعجؿ الخبحية شخدية, فإذا زاد حجع التسػيل تختفع ندبة الخبحية وإذا 

 انخفس حجع التسػيل يشخفس معجؿ الخبحية.

لجفعة السقجمة ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ قيسة االثالث: مقجار مبمغ الجفعة السقجمة: 

مغ العسيل وندبة الخبحية, فإذا ارتفع مبمغ الجفعة )انخفزت السخاشخة( انخفزت 

 ندبة الخبحية.
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( تبيع سيارات, ×مثاؿ: تػجج شخكة )الخابع:ندبة الخبحية الدائجة في الدػق: 

( بالتقديط ×أنا في ىحه الحالة باستصاعتي الذخاء مغ الذخكة ) ؛. بالتقديط.شقق,.

ق عمى البشظ بأشمب تسػيبًل مغ السرخؼ اإلسبلمي وبشاء عمى السثاؿ الداودوف أف 

اإلسبلمي دراسة ندبة الخبحية في الدػؽ وتقجيع عخوض ومسيدات أفزل مغ أجل 

 جحب العسيل.

عشجما تػضف أرصجة الخامذ: مدتػى العائج السصمػب عمى الػدائع االستثسارية: 

فإف عػائج االستثسار وأرباحو يتع تػزيعيا  الػدائع االستثسارية في عسميات السخابحة

بالشدب الستفق عمييا بيغ السػدعيغ الحيغ يخغبػف بالحرػؿ عمى عائج مشاسب عمى 

 ودائعيع االستثسارية والسرخؼ الحؼ يحرل عمى ندبة الخبح في السخابحة.

 :أقدام السخابحة السرخفية

شخاء الدمعة إلى مخابحة داخمية تقيع السخابحة السرخفية باعتبار السكاف الحؼ يتع فيو 

وخارجية, ففي السخابحة الجاخمية يقػـ السرخؼ بذخاء الدمع السحمية وبيعيا مخابحة 

 لمعسيل .

 فيتع فييا شخاء الدمعة مغ الخارج ) االستيخاد ( . السخابحة الخارجية:أما 

الفخق بيغ السخابحة السرخفية في السرارف اإلسالمية والفائجة في السرارف 

 :التقميجية
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زعع بعس الشاس أف السخابحة السرخفية ال تختمف عغ الفائجة التي تجخؼ في 

السرارؼ التقميجية, إف العسمية التي تتع مغ بيع السخابحة ليدت مغ الجشذ نفدو 

 .)وجػد سمعة وسيصة(

 .َف( غيخ جائد ←السعاممة في السرارؼ التقميجية نقج بشقج ) ف  -

 ف ( جائد. ←ب ←اإلسبلمية بزاعة بشقج )فالسعاممة في السرارؼ  -

ؾ زيادة في الشقػد ) يعشي أكيج كبل السرارؼ عشج البيع يكػف ىشا حيث أف في

 السرخؼ االسبلمي مارح يذتخؼ البزاعة ويخجع يبيعيا بشفذ الدعخ (.

 :أحكامتتعمق بالسخابحة السرخفية

  السرخؼ نفقات يجػز التأميغ عمى سمعة السخابحة في مخحمة التسمظ ويتحسل

التأميغ ويحق لمسرخؼ أف يزيف نفقات التأميغ بعج ذلظ إلى تكمفة الدمعة 

 ومغ ثع إلى ثسغ السخابحة.

  يجػز لمسرخؼ في حالة اإللداـ بالػعج أف يأخح مبمغًا نقجيًا يدسى "ىامر

الججية" في مخحمة الػعج بالذخاء, وفي حاؿ نكػؿ العسيل عغ الػفاء بالػعج 

لسرخؼ مقجار الزخر الفعمي الستحقق نتيجة الشكػؿ, وىػ الفخؽ السمـد يقتصع ا

بيغ تكمفة الدمعة وثسغ بيعيا لغيخ اآلمخ بالذخاء, وال يذسل التعػيس ما يدسى 

 .بػ "الفخصة الزائعة" 
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  إذا لع يكغ ىشاؾ "ىامر الججية" ونكل العسيل في حاؿ الػعج السمـد فإنو يحق

ر الفعمي الحاصل, وذلظ بتحسيل لمسرخؼ الحرػؿ عمى التعػيس عغ الزخ 

العسيل الفخؽ الحاصل بيغ ثسغ الدمعة السبيعة لمغيخ وبيغ الثسغ األصمي الحؼ 

 دفعو السرخؼ لمبائع األوؿ.

  يجػز لمسرخؼ أخح العخبػف في مخحمة عقج بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء, وال

 يجػز أخحه في مخحمة الػعج بالعقج.

  تكمفة الدمعة إال السرخوفات السالية السباشخة ال يجػز لمسرخؼ أف يزيف إلى

 التي دفعت لمغيخ, فميذ لو أف يزيف إلى الثسغ مقاببًل ألعساؿ مػضفيو.

  عشج ضيػر عيب في الدمعة بذكل ال يسكغ لمعسيل االنتفاع بيا كميًا أو جدئيًا ولع

يخجع يكغ العسيل عمى عمع بيحا العيب وقت االستبلـ فسغ حق العسيل حيشئٍح أف 

إلى السرخؼ بالسصالبة بكامل الثسغ في حاؿ مخالفة السػاصفات, أو يخجع 

 بأرش ) قيسة ( الشقيرة أؼ: الفارؽ بيغ قيسة الدمعة سميسة ومعيبة.

  )ال يجػز لمسرخؼ تأجيل مػعج أداء الجيغ مقابل زيادة في مقجاره )ججوؿ الجيغ

قػؿ البائع لمسذتخؼ إذا سػاء أكاف السجيغ مػسخًا أـ معدخًا )يعشي ما بيريخ ي

 خخت عغ الجفع شيخ رح تجفعمي زيادة(.أت

  يجػز لمسرخؼ أف يأخح مغ العسيل ضسانات مذخوعة كالكفالة أو رىغ الدمعة

رىشًا ائتسانيًا )رسسيًا( أو حيازيًا أو مصالبة العسيل بتقجيع شيكات أو سشجات ألمخ 
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ػنية التي ستشذأ بعج إبخاـ قبل إبخاـ عقج السخابحة لآلمخ بالذخاء ضسانًا لمسجي

 العقج.

 سؤال: ما الفخق بيغ السخابحة والبيع بالتقديط؟

 . السخابحة بيع أمانة )الـز نقػؿ الثسغ( أما البيع بالتقديط )مػ شخط نقػؿ الثسغ(

 

 :ما الفخق بيغ السخابحة البديصة والسخابحة السرخفية  

 السخابحة السرخفية السخابحة البديصة مغ  حيث

عقج السخابحة البديصة قجيع ذكخه  الشذأة

 الفقياء القجامى في كتبيع الفقيية

عقج السخابحة السرخفية 

مدتحجث ضيخ بعج نذأة 

 السرارؼ اإلسبلمية

 تتكػف مغ شخفيغ  أشخاف العالقة العقجية

 )البائع والسذتخؼ(

تتكػف مغ ثبلثة أشخاؼ 

البائع,السذتخؼ, السرخؼ 

 الػسيط بيشيسا

 يجخؼ عقج السخابحة مباشخة  الػعج

 بيغ البائع والسذتخؼ 

ال بج مغ الػعج ألف السبيع 

 ليذ في ممظ السرخؼ

يسمظ البائع الدمعة ويبحث عسغ  وجػد مذتخؼ 

يذتخييا مشو ويتحسل مخاشخة انتطار 

السذتخي مػجػد مدبقًا ولػال 

وجػد مذتخي لسا اشتخى 
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 الخصػات العسمية لمسخابحة السرخفية :

 يتع بيع السخابحة السرخفية في السرخؼ اإلسبلمي وفق الخصػات األتية :

العسيل يبيغ فيو جشذ البزاعة ومػاصفاتيا )عقار, سيارة, أثاث( :شمب مغ األولى

 وسعخىا االولي .

 : يقـػ القدع السختز لجػ السرخؼ بجراسة ىحا الصمب .الثانية

: بعج مػافقة السرخؼ عمى الصمب وشخاء الدمعة, يتفق السرخؼ مع العسيل الثالثة

إليو السرخوفات عمى الثسغ الحؼ سيجفعو السرخؼ في شخاء الدمعة مزافًا 

 السختمفة باإلضافة إلى الخبح .

: يتع االتفاؽ بيغ الصخفيغ عمى شخيقة سجاد الثسغ )مقدصًا, مؤجبًل( ومجػ الخابعة

 دفعةضساف الججية .حرػؿ السرخؼ عمى 

: بعج االتفاؽ بيغ السرخؼ والعسيل عمى الخصػات الدابقة وبعس الخامدة

 اؽ فيسا يدسى )) الػعج بالذخاء ((.التفريبلت األخخػ فييا يكتب ىحا االتف

والسرخف السرخف الدمعة,  الذخاء مغ حيث تغيخ االسعار

 يتحسل مخاشخ تغيخ االسعار

 غالبًا ما يجفع الثسغ نقجًا  دفع الثسغ

 ويجػز دفعو مؤجبلً 

غالبًا ما يجفع الثسغ  

 مؤجبًل ويجػز تعجيمو نقجا
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: بعج التػقيع عمى ))الػعج بالذخاء(( يقـػ السرخؼ بذخاء الدمعة وتدمسو الدادسة

 وتسمكيا ودخػليا في ضسانو .

: بعج تسمظ السرخؼ الدمعة يقـػ بتػقيع ))عقج بيع السخابحة(( مع العسيل, الدابعة

ػاعيج الدجاد الستفق عمييا, ويتع ويسكغ أف يأخح مشو شيكات مؤجمة الجفع شبقًا لس

 تدميع البزاعة لمعسيل .

 :ضػابط  السخابحة السرخفية 
 ال بج أف تتػافخ في ىحه السعاممة ضػابط عجة أىسيا:

  أف تجخل الدمعة السأمػر بذخائيا في ممكية السرخؼ وضسانو قبل انعقاد العقج

 الثاني مع العسيل.

  قاببًل لمديادة في حاؿ العجد عغ الدجاد.أف ال يكػف الثسغ في بيع السخابحة 

  أف ال يكػف بيع السخابحة ذريعة لمخبا, بأف يقرج السذتخؼ الحرػؿ عمى الساؿ

ويتخح الدمعة وسيمة لحلظ, كسا في بيع العيشة وىػ شخاء الدمعة بثسغ أعمى ألجل 

 التأجيل وبيعيا إلى البائع بثسغ أقل.

 نصكػك السخابحة:
سة يتع إصجارىا لتسػيل شخاء سمعة السخابحة وتربح سمعة ىي وثائق متداوية القي

 السخابحة مسمػكة لحسمة الركػؾ.
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  يرجر بائع سمعة السخابحة ىحه الركػؾ, والسكتتبػف فييا ىع السذتخوف لبزاعة

السخابحة وحريمة االكتتاب ىي تكمفة شخاء البزاعة, ويسمظ حسمة الركػؾ 

 سمعة السخابحة ويدتحقػف ثسغ بيعيا.

  يجػز تجاوؿ صكػؾ السخابحة بعج تدميع بزاعة السخابحة لمسذتخؼ ألف ىحه ال

 الركػؾ تسثل ديشًا نقجيًا في ذمة السذتخؼ وىحا مغ صػر بيع الجيغ السحخمة.

  أما بعج شخاء البزاعة وقبل بيعيا لمسذتخؼ فيجػز التجاوؿ ألف الركػؾ تسثل

 حيشئٍح مػجػدات يجػز تجاوليا.

  السرخفية ودالالتيا االقترادية:مدايا السخابحة 

 مدايا السخابحة السرخفية: –أ 

 سيػلة تصبيق عسمية السخابحة السرخفية, بخبلؼ صيغ التسػيل األخخػ. .ٔ

سيػلة مخاقبة تشفيح عسمية السخابحة السرخفية مغ قبل الخقابة الجاخمية  .ٕ

 والذخعية.

محجدًا  تحقيق مدتػػ معقػؿ ومزسػف مغ الخبح لمسرخؼ, ألف الخبح يكػف  .ٖ

 .مدبقًا وال يختبط بشذاط لعسيل ) كسا في السزاربة (

أىع السعاني والجالالت االقترادية التي يسكغ تحقيقيا عبخ السخابحة  –ب 

 السرخفية:
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 .جحب السجخخات .ٔ

 .تعديد قجرة السرارؼ اإلسبلمية عمى مشافدة السرارؼ التقميجية .ٕ

 .تػليج الديػلة الشقجية .ٖ

 .ػيل في السخابحةانخفاض السخاشخة عمى التس .ٗ

 سيػلة استخجامات السخابحة وتشػعيا في مختمف األنذصة االقترادية. .٘

 

 الػديعة 
 مفيػم الػديعة ومذخوعيتيا: –أواًل 

 مفيػم الػديعة:

الػديعة اصصبلحًا: ىي الساؿ الحؼ يجفعو صاحبو )السػِدع( إلى الػديع ليقػـ 

 بحفطو.

 .السػدع: ىػ صاحب الساؿ ) الػديعة (

 .الػديعة: العيغ السػدعة

 الػديع: الحؼ يتع إيجاع الػديعة عشجه.

 مذخوعية الػديعة:

 .قػلو تعالى: "إف هللا يأمخكع أف تؤدوا األمانات إلى أىميا" مغ القخآن:  –أ 
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 .وقػلو تعالى: " فإف أمغ بعزكع بعزًا فميؤد الحؼ اؤتسغ أمانتو "

 .قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "أد األمانة إلى مغ ائتسشظ, وال تخغ مغ خانظ" ومغ الدشة: –ب 

 خرائز عقج الػديعة: –ثانيًا 

فمكل مغ السػدع والػديع أف يفدخ العقج متى شاء دوف عقج جائد مغ الجانبيغ:–1

 تػقف عمى رضا الصخؼ اآلخخ أو مػافقتو.

متى شمبيا فػرًا, إال إذا كاف ىشاؾ ويجب عمى الػديع ردىا إلى صاحبيا ) السػدع ( 

 عحر مقبػؿ بعجـ القجرة عمى الخد حااًل.

وعقػد األمانة ىي العقػد التي يكػف الساؿ السقبػض فييا أمانة في عقج أمانة: –2
 يج قابزو, فبل يكػف القابس مدؤواًل عغ التمف إال إذا تعجػ أو قّرخ في الحفع.

 .: " مغ أودع وديعة, فبل ضساف عميو "وىػ عقج ال ضساف عميو لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

الػديعة أمانة ولػ اشتخط صاحبيا عمى الػديع ضساف أو لػ اشتخط الػديع عمى 
السػدع أنو ال يزسغ في حالة التقريخ فيحا الذخط باشل " ألف السزسػف ما 

بقى بيريخ أمانة بالذخط " وما بيريخ األمانة تسػف مزسػنة بالذخط وحيشئٍح ت
 الػديعة أمانة وبيمغػ الذخط.

األصل في الػديعة أنيا مغ عقػد التبخعات التي تقػـ عمى أساس عقج تبخع: –3

الخفق وقزاء الحاجة, فبل تدتػجب مغ السػدع بجاًل عغ حفع الػديعة, لكغ يجػز 

 لمػديع أف يأخح أجخًا مقابل حفع الػديعة, ولكشو ال يجػز لو أف يذتخط.

 الػديعة بأجخ يجفعو السػدع لمسدتػِدع أو بغيخ أجخ.يجػز أف تكػف 
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فيي عقج وكالة خاصة في الحفع دوف الترخؼ, فبل يحق لمػديع  عقج تػكيل: –4

 الترخؼ بيا, لساذا ؟

ذكخنا سابقًا أف الػديعة عقج جائد, أؼ في أؼ لحطة يجػز لمسػدع سحب وديعتو, 

الحجيجية في السرارؼ  لحلظ قمشا ىي خاصة بالحفع فقط ومثاليا: الرشاديق

 اإلسبلمية.

 

 :الػدائع في السرارف اإلسالمية تقدع لقدسيغ 

الػدائع تحت الصمب ) والتي ىي ثابتة ( يسكغ لمسرخؼ تذغيميا وأخح األرباح  –أ  

 لو .

الػدائع ألجل ) ودائع استثسارية ( يقـػ السرخؼ بتذغيميا ويتقاسع األرباح بيشو  –ب 

 وبيغ العسيل.

 مالحطة:

الػديعة التي ذكخناىا ىي ليدت نفديا في الحدابات الجارية ) تحت الصمب ( 

 أوالػدائع اآلجمة .

  الػديعة ىشا يدتخجميا السرخؼ اإلسبلمي لحفع ماؿ السػدعيغ بخجمة

الرشاديق الحجيجية وىشا ال يجػز تصبيق مبجأ "الزساف بالخخاج" أؼ )مغ ضسغ 
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مانة مػدعة عشج البشظ وليدت وديعة أصل الذيء جاز لو االنتفاع بو( ألنيا أ

 تحت الصمب أو جارؼ أو أجل ....

أؼ أف الػديعة يجب أف تبقى محفػضة لجػ الػديع  عقج يقرج مشو حفظ السال: –5

ويجب ردىا بعيشيا فإذا استيمظ الػديع الػديعة وكانت مااًل مثميًا فإنيا تشقمب إلى عقج 

 قخض وحيشئٍح يجب رّد مثميا مغ غيخ زيادة وال نقراف .

 

 

 أركان عقج الػديعة:  -ثالثًا 

 لمػديعة أركان وىي:

الحؼ يسمظ الذيء السػَدع, والػديع الحؼ يقـػ بحفع وىسا السػدع العاقجان: –1

 الذيء السػَدع.

 ويذتخط فييسا ما يذتخط في الػكالة, مغ حيث البمػغ والعقل.

 .أو الذيء السػَدع ) ماؿ أو سمعة (الػديعة: –2

 .وىي اإليجاب والقبػؿالريغة: –3

 .كأف يقػؿ السػدع: أودعتظ :واإليجاب

إما أف يكػف لفطيًا, مثل: قبمت, أو داللة, كسغ يزع مالو عشج شخز  والقبػل:

 فيدكت, فيكػف الدكػت قائسًا مقاـ القبػؿ.
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 تصبيقات الػديعة في السرارف اإلسالمية: –رابعًا 

تقجيع خجمة لعسبلئيا إذا أرادوا حفع أمػاليع الشقجية والعيشية في السرخؼ,  –1

وحيشئح ال يحق لمسرخؼ الترخؼ فييا, ألف صفتو في ىحه الحالة وكيل في حفع 

 الساؿ فقط.

حرػؿ السرخؼ عمى ماؿ مغ السػدع ) صاحب الساؿ ( مقابل قيامو بخجمة  –2

 ل بحفع الساؿ .حفع الساؿ, كأجخة عمى الػكالة, ألنو وكي

 

 العقج وأركانو وشخوشو  

: تعخيف العقج اإلسالمي 

عبارة عغ اتفاؽ بيغ شخفيغ عمى وجو مذخوع وفق الذخيعة االسبلمية تحكسو شخوط 
 معيشة ,حيث يمتـد  بو كل شخؼ بسا عميو حدب العقج .

أركان العقج: 

 مغ حقيقتو وماىيتو. ركغ العقج يسثل األساس الحؼ يتػقف عميو وجػد العقج ويكػف جدءً 

 ولمعقج ثبلثة أركاف:

رادتيغ وارتباشيسا عمى وجو : ىي اإليجاب والقبػؿ ويعبخ عشيا بتػافق اإللريغةا1-
 معتبخ شخعًا. 

 .ىػ ما يرجر أواًل مغ كبلـ أحج الستعاقجيغ أؼ شخز الحؼ يخيج أف يبيع :اإليجاب

 ىػما ذكخ ثانيًا فيػ الصخؼ اآلخخ . القبػل:
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 فييسا:ويذتخط 

يجاب والقبػؿ صخاحة أؼ بالقبػؿ الرخيح )مثبًل أنا مػافق (أو ضسشًا تػافق اإل -أ
 .)أؼ ترخؼ يجؿ عمى السػافقة دوف أف يتكمع (

: كأف يقػؿ البائع بعتظ سيارة بشرف مميػف ويقػؿ السذتخؼ اشتخيتيا مشظ مثال 
 بشرف مميػف))تدسى مػافقة صخيحة ((.

بعتظ الديارة بشرف مميػف ليخة فيقػؿ السذتخؼ اشتخيتيا مشظ : أف يقػؿ البائع مثال 
 .بسميػف ليخة ))تدسى مػافقة ضسشية ((

 .// إذا كاف ىشاؾ مخالفة في مقجار الثسغ أوصفتو أو محمو ال يشعقج العقج //

: أف يقػؿ البائع بعتظ الدمعة بسئة ألف ليخة فيقػؿ مثال عغ مخالفة في مقجار الثسغ
 .يا بخسديغ ألف ليخةالسذتخؼ اشتخيت

: أف يقػؿ البائع بعتظ سيارة بثسغ حاٍؿ )نقجؼ( مثال عغ مخالفة في نصفة الثسغ
 فيقػؿ السذتخؼ بثسغ مؤجل .

 اتراؿ القبػؿ باإليجاب " عجـ وجػد فاصل " : -ب

أف يكػنا في مجمذ واحج أؼ ال يشيجـ مجمذ العقج بتفخؽ الستعاقجيغ قبل أف * 
 يجاب .يرجر القبػؿ ويمحق باإل

 .أف ال يرجر مغ العاقج الثاني ما يجؿ عمى إعخاضو عغ العقج* 

 .جشبي ال صمة لو بسػضػع العقجأيجاب والقبػؿ بكبلـ * بأف يفرل بيغ اإل

 أف ال يخجع السػجب عغ إيجابو قبل صجور القبػؿ مغ القابل .* 
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أف ال يصػؿ الفػرية:أف يمحق القبػؿ باإليجاب فػرًا في مجمذ العقج وذلظ يتحقق ب* 
جشبي ال صمة لو أالفرل بيغ اإليجاب والقبػؿ وأف ال يتخمل مجمذ العقج كبلـ 

 بسػضػع العقج .

 :ويذتخشفييساشخفي العقج )العاقجان(:-2

  أىمية العاقج: وىي العقل والبمػغ فيجب أف يكػف العاقج عاقبًل بالغًا, أما لػ كاف
غيخ عاقل كالسجشػف أو غيخ بالغ  كربي غيخ مسيد فبل يشعقج ترخفو ويكػف عقج 

 .باشل

 العقج:األصل في العقج تعجد العاقج فيشبغي أف يػجج في العقج أكثخ مغ عاقج )يعشي
 .احج ويعسل عقج(مػ معقػلة يكػف في شخز و 

 

 ويذتخط بو :  محل العقج ) السعقػد عميو (:-3

   أف يكػف محل العقج مػجػدًا: ال يجػز أف يبيع شيء ليذ مػجػد أماـ
 الستعاقجيشفإذا كاف السعقػد عميو معجومًا فبل يشعقج .

 .بيع سيارة وىي في بمج أخخ "أ"شخط بيع الديارة , ال يجػز أف 
 الستقـػ: كل عيغ ذات قيسة مادية بيغ الشاس... الساؿاًل متقػمًا:اأف يكػف م :

ما يسكغ إحخازه فعبًل ويجػز االنتفاع بو شخعًا في حالة االختيار فبل يشعقج بيع 
 .ما ليذ لو بساؿ

بيع اإلنداف الحخ والسيتة والجـ, وال يشعقج بيع ماؿ غيخ متقجـ )كالخسخ مثل
 .والخشديخ(

  شخفي العقج فبل يشعقج بيع ما ليذ بسسمػؾ أف يكػف مسمػكًا: مسمػؾ ألحج
 حج مغ الشاس )كأشعة الذسذ, اليػاء( أؼ ال يجػز بيع شيء ال تسمكو .أل
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  أف يكػف مقجور التدميع عشج العقج: فإذا كاف السبيع مسمػكًا لمبائع لكشو عاجد
 .عغ تدميسو فبل يشعقج البيع

: باع حيػانًا مسمػكًا لو شاردًا     ما داـ شاردًا يعشي عجـ القجرة عمى تدميسو 1مثال
 . إذًا باشل

 : بيع الدسظ في الساء . 2مثال

: شخوط العقج الذخعية 

 شخوط يجب أف تتحقق لكي يعج العقج صحيحًا :

 .: يجب تػافخىا في كل عقجشخوط عامة -ٔ

العقػد دوف سػاىا مثل : وىي الذخوط التي تذتخط في بعس شخوط خانصة -ٕ
 الذيػد في عقج الدواج .

 

 : سشذخح كل مشيا عمى حجا

أف يخمػ يجب فيي إجسااًل  ,: يجب أف تتحقق لكي يعج العقج صحيحاً الذخوط العامة

 العقج مغ العيػب الدتة األتية :

الجيالة: الجيالة بالذيء خبلؼ العمع بو ويخاد بيا الجيالة الفاحذة التي  (ٔ

 اع بيغ الستعاقجيغ والجيالة أنػاع :تقزي إلى الشد 

. جيالة السعقػد عميو: كبيع سيارة مغ عجة سيارات دوف تعييغ 

 الذيء دوف تحجيج الثسغ ويػجب تحجيج العسمة  عجيالة الثسغ:فبل يرح بي

 .التي سيتع البيع بيا ) ديشار , ليخة , جشيو ,.....(
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 يجػز تأجيل الثسغ إلى جيالة اآلجاؿ: يجب أف تكػف السجة معمػمة, فبل

 .أجل جيالة مصمقة

 .ال يجػز, ف يبيع بثسغ مؤجل إلى الحراد أو قجـو الحاج مغ سفخهأ :مثاؿ

  الجيالة في وسائل التػثيق: مثل الخىغ والكفالة فمػ اشتخط البائع عمى

السذتخؼ تقجيع كفيل أو رىغ يجب أف يكػف معيشيغ )يجب أف يكػف اسع 

 .الحؼ سيػدعو معخوفا أيزا (الكفيل معخوؼ  والخىغ 

اإلكخاه: فعل ال يخغب بو أحج الستعاقجيغ )فعل شيء باإلجبار عشو(وىػ   (ٕ

 نػعاف:

  ممجئ أو تاـ: ىػ الحؼ يجج السدتكخه نفدو مزصخًا بو لفعل األمخ السكخوه

 .)كالتيجيج بالقتل (

 كالتيجيج بالحبذ أو إيقاع الطمع بو .  :غيخ ممجئ أو ناقز 

وعجـ التأقيت: أؼ أف ال يكػف العقج مؤقتًا كالبيع إال إذا كانت الريغة التأييج  (ٖ

 الذخعية لمعقج تقتزي التأقييت كاإلجار والقخض وما شابو .

(الغخر: وتخدد الذيء بيغ الػجػد والعجـ, والسخاد بالغخر السفدج لمعقج: ىػ غخر ٗ

اليـػ وتبيغ )شخز باع آلخخ بقخة عمى أنيا تحمب كحا كيمػ في  مثالً ,الػصف

بعج فتخة أنيا تحمب ىحا السقجار, أما إذا باعيا عمى أنيا حمػب مغ دوف ذكخ 

 .مقجار ما تحمب فإنو شخط صحيح (
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( الزخر: يعشي إذا كاف تدميع السبيع ال يسكغ إال بإدخاؿ ضخر عمى ٘

لػ باعو متخًا مغ ثػب يزخه فإف تشفيح العقج سػؼ يقتزي تعصيل  :مثبل,البائع

 زخر البائع .الثػب وت

( الذخط السفدج: وجػد مشفعة زائجة ألحج الستعاقجيغ وىػ الذخط غيخ السػافق ٙ

أف :مثبل,لسقتزى العقج وال يبلئسو ويؤكجه ولع يخد نز شخعي ولع يجخ بو عخؼ

يبيع الديارة أف يدتخجميا البائع شيخًا بعج البيع أو بيتًا عمى أف يطل البائع مقيسًا 

 بيا مجة معيشة .

 خمػ العقج عغ الخبا أو شيية الخبا: أؼ عقج تزسغ الخبا فيػ فاسج .( ٚ

  سئمة دورات تتعمق بالفرل األولأبعس 

 عخف عقج االسترشاع واشخح تصبيقو في السرارف االسالمية ؟أواًل : 

  )عقج االسترشاع: عقج يصمب فيو السدترشع ) السذتخؼ ( مغ الرانع )البائع
 بأوصاؼ محجدة وبثسغ معمـػ .أف يرشع لو سمعة معيشة 

 : تصبيقات عقج االسترشاع في السرارؼ االسبلمية 

ذا كاف السرخؼ مالكًا لذخكات أومرانع وتصمب بعس إكػف السرخؼ صانع: -أ
فخاد مشتجات صشاعية بزاعتيا )استرشاع عادؼ(, الذخكات أو السؤسدات أو األ

بالتعاقج مع شخكات عمى صشاعة ذا لع يكغ السرخؼ مالكًا لمسرانع فإنو يقـػ إأما
 الدمعة السصمػبة  فيكػف السرخؼ ىشا الرانع والسدترشع في آف واحج.

شخكات قـػ السرخؼ بصمب صشاعات معيشة مغ ي كػف السرخؼ السدترشع: -ب
مخترة وعشجما تربح ىحه السرشػعات ممكًا لمسرخؼ يترخؼ بيا بالبيع 
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أو خؼ استرشاع مػازؼ مع مقاوليغ يسكغ أف يجخؼ السر أووالسذاركة واالجارة, 
 مؤسدات عمى أف يرشع ليع الدمعة نفديا التي تعاقج عمييا مع الذخكة السخترة.

 : اختخ االجابة الرحيحة فيسا يمي :ثانياً 

 مغ مبادغ االقتراد االسبلمي :-1

A.   اقتراد اخبلقي 

B.  اقتراد إنداني عالسي واقعي 

C.  الحخية االقترادية السقيجة 

D.   كل ماسبق صحيح 

 D: الجػاب

 يبصل عقج االسترشاع : -2

A.  . إذا لع يكغ السػاد والعسل مغ الرانع 

B. . اذا كانت السػاد والعسل مغ الرانع 

C.  اذا كاف السرشػع مسا يجخؼ فيو التعامل بيغ الشاس 

D. .  اذا كاف السعقػد عميو معمـػ

,  ألف مغ شخوط عقج االسترشاع : )كػف السػاد والعسل مغ  A: الجػاب
الرانع, األجل, كػف السعقػد عميو معمػمًا, كػف السرشػع مسا يجخؼ بو 

 التعامل بيغ الشاس (.

 يختمف البيع بالتقديط عغ الخبا في أنو :-3

A. . في الفائجة مقابل األجل أما التقديط زيادة الدعخ ىي مقابل األجل 
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B. ديادة مغ جشذ ما يعصيو ألحج الستعامميغ أما في التقديط ال يعط في الخبا ال
 خج .أزيادة مغ جشذ ما 

C.  الفائجة بالخبا ىي نتيجة تزحية السقخض لمساؿ وكحلظ الديادة في البيع
 بالتقديط .

D. . الفائجة في البيع بالتقديط ىي بدبب تعصيل الثسغ أو الدعخ 

 b:الجػاب

 مغ شخوط  صحة عقج الدمع : -4

A.  أف تكػف الدمعة معمػمة 

B. أف يتع التقايس في مجمذ العقج 

C. البتات في العقج 

D.  جسيع االجابات صحيحة 

 D:الجػاب

 سبلمية :مغ أحكاـ عقج الدمع في السرارؼ اإل -5
A.   و فزة .أال يجػز أف يكػف السدمع  فيو ذىبًا 

B.  ال يجػز لمسذتخؼ أف يبيع الدمعة قبل قبزيا وامتبلكيا 

C. قالة في عقج الدمع باتفاؽ الصخفيغ تجػز اال 

D. جابات صحيحة .جسيع اإل 

 D:الجػاب
 نو:أقداط الستختبة عميو في البيع بالتقديط فؿ ماشل السجيغ السميء في أداء األفي حا-6

A.  يجػز شخعًا الدامو بالديادة عمى الجيغ بذخط مدبق 

B.  ال يجػز شخعا اشتخاط الدامو بالديادة عمى الجيغ بجوف شخط مدبق 

C.  يجػز شخعًا اشتخاط التعػيزفي حالة التأخخ عغ األداء 

D. . ال يجػز شخعًا اشتخاط التعػيس في حالة التأخخ عغ األداء 

 D:الجػاب
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 ىع تصبيقات الدمع في السرارف االسالمية ؟أاشخح ثالثًا: 
% مغ عقػد الدمع في سػرية في القصاع 99في تسػيل السدارعيغ حيث أف  - أ

 كػنيسا مبالغ استخاتيجية .الدراعي بالقصغ والقسح 

في تسػيل الحخفييغ والرشاعييغ وصغار السشتجيغ الدراعييغ ويكػف التسػيل  - ب
 نتاج .باألدوات ومعجات اإل

 الدمع السػازؼ ولو صػرتيغ : - ت

كػف السرخؼ مدمع )مذتخؼ(: عشجما يتعاقج مع السدارع )البائع( عمى بزاعة  ←
معيشة ومغ ثع يتعاقج مع شخكة أخخػ ليبيعيا ىحه البزاعة بدعخ أعمى مغ سعخ 

 شخائيا ويتعيج بتدميسيا بتاريخ بعج تاريخ العقج األوؿ .
فتذتخؼ  ليو(:عشجما تتعاقج شخكة مع السرخؼ البائعإكػف السرخؼ بائع )مدمع ←

مشو الدمعة بسػاصفات معيشة ثع يقـػ السرخؼ بالسدمع السػازؼ مع مدارع يذتخؼ مشو 
 سمعة مػاصفاتيا مصابقة لمدمعة التي تع تعاقج عمييا في الدمع األوؿ . 

 الرخف

 مفيػم الرخف ومذخوعيتو: –أواًل 

 مفيػم الرخف:

 الرخؼ لغة: الفزل أو الديادة. –1
الرخؼ اصصبلحًا: ىػ بيع الثسغ بالثسغ جشدًا بجشذ أو بغيخ جشذ, أو ىػ  –2

 بيع الشقج بالشقج .
 بيع عسمة بعسمة أخخػ بذخوط مخرػصة. -

 مذخوعية الرخف:

 عقج الرخؼ جائد في السرارؼ اإلسبلمية.

 .: قػلو تعالى: " وأحّل هللا البيع وحخَّـ الخبا "فيالقخآن*
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" الحىب بالحىب ما جاء في الحجيث الرحيح مغ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: *في الدشة: 
والذعيخ بالذعيخ والتسخ بالتسخ والسمح   -القسح  –والفزة بالفزة والُبخ بالُبخ 

بالسمح, ِمثبًل بسثل سػاء بدػاء يجًا بيج, فإذا اختمفت ىحه األصشاؼ فبيعػا كيف شئتع 
 .إذا كاف يجًا بيج "

 الذخوط الخانصة بعقج الرخف: –ثانياً 

 السساثمة بيغ بجلي عقج الرخف عشج اتحاد الجشذ: –1

إذا أردنا بيع الجشذ بالجشذ )اتحج الجشذ(, كحىب بحىب فإنو يجب التداوؼ 

 والتساثل بيغ الجشديغ في الػزف, ألف معيار التساثل ىػ الػزف باالتفاؽ.

في الحجيث الدابق: "الحىب بالحىب والفزة بالفزة  ودليل اشتخاط السساثمة قػلو ملسو هيلع هللا ىلص

 .مثبًل بسثل "

أؼ يباع الحىب بالحىب والفزة بالفزة مثبًل بسثل في القجر, وكل ما يقاؿ عغ 

الجراىع والجنانيخ )الحىب والفزة( يسكغ أف يقاؿ عغ العسبلت واألوراؽ الشقجية 

جد بتعجد جيات إصجارىا, وبشاًء عمى ذلظ فإف ىحه العسبلت أجشاس تتع. الخائجة.

 فإنشا نصبق شخوط الرخؼ عمى ىحه الشقػد.

فإذا كاف البجالف في الرخؼ مغ عسمة واحجة )متحج الجشذ( فإنو يذتخط التساثل, 

فمػ قاؿ: صارفتظ أو بعتظ ألف ؿ.س بألفي ؿ.س ال يجػز, التحاد الجشذ )الميخة 

 الدػرية( وعجـ السساثمة بالقجر.

 بالقجر بيغ بجلي الرخؼ عشج اختبلؼ الجشذ.وال يذتخط السساثمة 
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دوالر ( فبل يذتخط التساثل,  –فإذا كاف البجالف مغ عسمتيغ مختمفتيغ ) ليخة سػرية 

بل تجػز الديادة أو الشقراف بأحجىسا, ولكغ يذتخط التقابس في مجمذ العقج, فمػ 

الرخؼ بذخط قاؿ: بعتظ أو صارفتظ ألفي ليخة سػرية بعذخيغ دوالرًا فإنو يرح عقج 

 التقابس في مجمذ العقج.

 تقابس بجلي الرخف في مجمذ العقج:–2

يشبغي أف يتع قبس بجلي الرخؼ قبل أف يفتخؽ الستعاقجاف عغ مجمذ العقج, وال 
يجػز تأخيخ قبس البجليغ أو أحجىسا عغ مجمذ العقج, سػاء في حاؿ اتحاد جشذ 

ذ )ليخة سػرية بجيشار كػيتي(ودليل البجليغ )ليخة سػرية بميخة سػرية( أو اختبلؼ الجش
. يجًا .تقابس البجليغ في مجمذ العقج مغ الحجيث الدابق قػلو: "الحىب بالحىب

 .بيج"

 خمػ عقج الرخف مغ خيار الذخط: –3

لػ قاؿ البائع: بعتظ أو صارفتظ ألف ديشار كػيتي بشرف مميػف ليخة سػرية, فقاؿ 
يػماف فإنو ال يرح العقج, ألف مقتزى السذتخؼ: قبمت, ولكغ لي الخيار يـػ أو 

 الخيار إعصاء فتخة زمشية ألحج الصخفيغ, وىحا يسشع شخط التقابس في مجمذ العقج.

 خمػ الرخف عغ اشتخاط األجل في العقج )الحمػل في العقج(: –4

 إف اشتخاط األجل في عقج الرخؼ مبصل لمعقج.

 ثالثًا: تصبيقات عقج الرخف في السرارف اإلسالمية:

 .قبػؿ ودائع العسبلء بأنػاعو السختمفة بالعسبلت األجشبية -ٔ
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  اذا كانت ىحه الحدابات جارية أو تحت الصمب فبل يعصي السػدع فييا أية

 .مبالغ مقابل إيجاعاتو )بسثابة قخض حدغ (

  إذا كانت ودائع تػفيخ أو ألجل ىشا يجػز لمسرخؼ الترخؼ بو والقياـ

 يث أف السػدع يربح شخيكًا في الخبح والخدارة.بالعسميات االستثسارية بيا, ح

 .جشبية نقجًا )الرخؼ(بيع وشخاء العسبلت األ -ٕ

 جشبي.( في سػؽ الرخؼ األspotجشبية الفػرية )بيع وشخاء العسبلت األ -ٖ

 لجيشا ثبلثة أنػاع ألسػاؽ الرخؼ::مالحطة

 48( وىػ سػؽ عاجل يتع إنياء عسمية سعخ الرخؼ خبلؿ spotالفػرؼ ): ♦
 ساعة.

♦ :swat)ف مغ سبلمية العسل بيا أل( وىػ سػؽ أجل ال يجػز لمسرارؼ اإل
 شخوط العقج أف يتع العقج في مجمذ العقج دوف انقصاع زمشي .

♦ :(swab تقابس العسبلت وقج تع إيجاد ىحا الشطامسغ قبل الذخكات )
 .سبلميةتتعامل بيا السرارؼ اإلمتعجدة الجشدية وال 

) أن يقػم أحج نيابة عغ السرخف بأعسالو أو تػكل لمقيام  ىل يجػز التػكيل–4
 بيا ( ؟

يدتصيع السرخؼ تػكيل شخز إلجخاء عسمية الرخؼ, شخيصة التقابس في 

مجمذ العقج ) مثبًل: يػجج في السرارؼ اإلسبلمية شخز آمخ لمرخؼ وتػقيعو 

 .جائد في ترخيف العسبلت (

 بيعيا ؟؟؟؟؟؟؟؟ما أحكاـ التػكيل في الستاجخة بالعسبلت و 

 يجػز تػكيل الغيخ بإبخاـ عقج بيع عسبلت, مع تػكيمو بالقبس والتدميع . ( أ
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يجػز تػكيل الغيخ ببيع عسبلت دوف تػكيمو بالقبس شخيصة قياـ السػكل أووكيل  ( ب

 .آخخ بالقبس قبل تفخؽ العاقجيغ

يجػز تػكيل بالقبس العسمة بعج إبخاـ عقج الرخؼ عمى أف ال يفتخؽ السػكبلف  ( ت

 .تساـ القبس مغ الػكيميغ قبل

ال يذتخط لرحة التػكيل بالرخؼ أف يقبس الػكيل الساؿ السػكل برخفو,  ( ث

ويجػز لو أف يجفع بجؿ الرخؼ مغ مالو في مجمذ العقج, ويمتـد السػكل بالػفاء 

 .لمػكيل بسا دفعو مغ أمػالو

في  تبادؿ العسبلت(: تحـخ السػاعجة swapالسػاعجة في الستاجخة بالعسبلت ) –5

الستاجخة )العسبلت( إذا كانت ممدمة لمصخفيغ ولػ كاف ذلظ لسعالجة خصخ ىبػط 

 العسمة.

  ال يجػز ما يدسى في السجاالت السرخفية الذخاء والبيع السػازؼ لمعسبلت وذلظ

 لعجة أسباب :

 عجـ تدميع العسمتيغ ) السذتخاةوالسبيعة ( فيكػف حيشئح مغ بيع العسمة باألجل . –أ 

 ط عقج صخؼ في عقج صخؼ آخخ.اشتخا –ب 

 السػاعجة السمدمة بصخفي العقج. -جػ 

) أخحنا مثاؿ عشيا سابقًا عغ اليػرو والجوالر ( ) وىػ ما يدسى البيع والذخاء 

 السػازؼ لمعسبلت (.
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اجتساع الرخؼ والحػالة السرخفية: يجػز إجخاء حػالة مرخفية بعسمة مغايخة  -6

وتتكػف تمظ العسمية مغ صخؼ بقبس  حقيقي أو , لمسبمغ السقجـ مغ شالب الحػالة

حكسي بتدميع السبمغ بالقيج السرخفي, ثع حػالة لمسبمغ بالعسمة السذتخاة مغ شالب 

 .الحػالة ) يجػز لمسرخؼ أف يأخح مغ العسيل أجخة التحػيل (

يسكشو البشظ لكغ بالجوالر, وضع , يسكغ ىػ وألخيحػالة بالبشظ شخز وضع مثاؿ: 

 .بالميخة الدػريةبمغ ألخيو إرساؿ الس

الرخؼ حدب الػاقع السرخفي اإلسبلمي: تسارس السرارؼ اإلسبلمية  -7

جشبية السختمفة عمى أساس الدعخ الحاضخ بيعًا وشخاء الرخؼ, إذ إنيا بالعسبلت األ

. 

 سبلمي بعسمية الرخؼ إما أف :وقياـ السرخؼ اإل

جشبية لتغصية العسبلت األ أجل تػفيخ قجر كاؼ مغأ( يكػف لحداب عسبلئو, مغ 

 احتياجات العسبلء .

ب( لحداب السرخؼ الخاص: مغ أجل الحرػؿ عمى ربح فييا, إذا كانت أسعار 

 .(الذخاء أقل مغ أسعار البيع )ىػف بيخيح السرخؼ 

يتع التقابس بيغ السرخف اإلسالمي وعسالئو إما بصخيقة القبس الحقيقي أو * 

 القبس الحكسي .

 : صخؼ العسبلت مباشخة.القبس الحقيقي أو الفعمي –1
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دوالر وقمتمػ بجؼ ياىغ بالميخة  100مثبًل: أنا رحت عشج السرخؼ وأودعت مبمغ 

 دوالر مشي وبيحط بحدابي ؿ.س . 100الدػرية, بياخج

وبصخيقة أخخػ أف يدمع العسيل العسمة السحمية أو األجشبية إلى خديشة السرخؼ 

 السصمػبة مغ جشذ آخخ.ويدتمع مشيا العسمة 

 وىحه العسمية جائدة شخعًا ماداـ تحقق فييا التقابس يجًا بيج وفي مجمذ العقج.

 .صخؼ العسبلت وتدجيل الديادة ضسغ الحداب القبس الحكسي أو حكسًا:–2

ؿ.س بيعصيشي شيظ حكسًا فيي إنػ عشجؼ بحدابي  5000يػجج في حدابي مثاًل:

عصيشي فييغ شيظ وىحا يدسى حكسًا وىحا يجػز  دوالر وبقمػ 100ىالسبمغ أو معي 

. 

أو بصخيقة أخخػ يدمع العسيل نقػده لمسرخؼ ليتدمع إيراؿ اإليجاع ثع يقـػ 

السرخؼ بقيج القيسة السعادلة لمعسمة التي أودعيا العسيل بحدب سعخ يـػ اإليجاع 

 حكسيًا.بحداب العسيل لجيو وحيشئٍح يعج استبلـ العسيل إليراؿ اإليجاع قبزًا 

 قبػل الػدائع والعسالت بسختمف أنػاعيا بالعسالت األجشبية: 

بيع وشخاء العسبلت األجشبية نقجًا )الرخؼ( وحيشئح نزيف شخوط عقج الرخؼ, 

فيشبغي التساثل والتقابس في مجمذ العقج عشج اتحاد جشذ العسمتيغ, ويقترخ عمى 

بجلي الرخؼ أو  التقابس عشج اختبلؼ الجشذ وال يجػز اشتخاط تأخيخ قبس

 أحجىسا.
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 بيع وشخاء العسبلت األجشبية الفػرية في سػؽ سعخ الرخؼ األجشبي.

 التعامل في السرارؼ يجب أف يكػف فػرؼ.مالحطة:

 spotالعاجل  -أسػاق الرخف األجشبي:  

 اآلجل -

 swapتشاوؿ العسبلت  -

  ال يجػز لمسرارؼ اإلسبلمية أف تجخل بالتعامل في سػؽ الرخؼ الفػرؼ

 ساعة لحتى تجفع وتقبس. 48)التقابس( معشاىا أف يريخ القبس خبلؿ 

يدسى سػؽ  (,spot)ساعة تدسى  48عبارة عغ عسمية تبادؿ عسبلت تتع بعج 

الرخؼ العاجل ىحا ال يجػز لمسرارؼ اإلسبلمية أف تجخل فيو إال إذا كاف 

الرخؼ الفػرؼ ) في نفذ المحطة ( ألنيا خارج شخوط عقج الرخؼ الحؼ يجب 

 .التقابس في مجمذ العقج

 ( ال يجػز . swapوسػؽ الرخؼ اآلجل ال يجػز والدػؽ السػازؼ )

مثاؿ: سػؽ الرخؼ اآلجل: أنا معي دوالر وأنت معظ يػرو بشفذ المحطة أنا بحتاج 

تخة أنا بخجعمظ اليػرو وبأخح الجوالر ) ال لميػرو باخجو مشظ وبعصيظ دوالر وبعج ف

 يجػز في السرارؼ اإلسبلمية ألنيا يػجج شخط تأجيل فتخة زمشية ( وىحا ال يجػز .
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 القخض الحدغ: السبحث الخابع

 أواًل: مفيػم القخض ومذخوعيتو:

 .جدء مغ مالو(ألف السقخض يقصع لمسقتخض قصعة ) ىػ االقتصاع,القخض لغة:

ىػ أف يأخح شخز ماؿ غيخه عمى أف يخد لو عيشو ) دوف زيادة انصصالحًا:القخض 
أو نقراف ( إف كاف مػجػدًا, وإذا لع يكغ مػجػد بعيشو رد لو مثمو إف وجج مثمو أو 

 بجاًل مشو.

 القخض جائد شخعًا.مذخوعية القخض:

دليمو في القخآف الكخيع: قػلو تعالى: " مغ ذا الحؼ يقخض هللا قخضًا حدشًا  -
 .يزاعفو لو أضعافًا كثيخة "ف

دليمو مغ الدشة: قػلو ملسو هيلع هللا ىلص: "رأيت ليمة أسخؼ بي عمى باب الجشة مكتػب الرجقة  -
بعذخ أمثاليا, والقخض بثسانية عذخ, فقمت:  يا جبخيل ما باؿ القخض أفزل 
مغ الرجقة ؟ قاؿ: ألف الدائل يدأؿ وعشجه, والسدتقخض ال يدتقخض إال مغ 

 .حاجة "

 ثانيًا: أركان القخض:

 .وىي اإليجاب والقبػؿالريغة: (1
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ألف ؿ.س, وقمي أحسج إؼ  100مثبًل: أنا إجيت لعشج أحسج وقمتمػ بجؼ إتجيغ مشظ 

ألف ؿ.س أما أنا الي بجؼ إديغ عشجؼ  100بجيشظ, صار الـز عمى أحسج يجيشي 

 رفس.أقبل الجيغ أو أخيار إنػ بجؼ 

 ويذتخط بيسا األىمية .وىسا السقخض والسقتخض, العاقجان: (ٕ

 .وىػ الساؿ السقخضالسعقػد عميو ) محل العقج (: (ٖ

 :" ويذتخط في محل القخض الذخوط التالية " أربعة شخوط 

أف يكػف الساؿ السقخض مااًل مثميًا: أؼ يسكغ عجه قياسو وحدابو ) فبل خبلؼ  –1

قاـ بعس فيو ( والساؿ السثمي ماؿ أمثاؿ في الدػؽ بحيث يسكغ أف يقػـ بعزيا م

 دوف فخوؽ تحكخ.

أف يكػف الساؿ السقخض متقػمًا:أؼ يباح االنتفاع بو شخعًا بحلظ يحـخ اإلقخاض  –2

 باألمػاؿ التي يحـخ االنتفاع بيا, كالخسخ.

 .أف يكػف محل القخض عيشًا أؼ شيء ممسػس ) محدػس ( –3

 أرضظ.حخث معي األرض اليـػ وأنا بكخا بحخث معظ أمثبًل: يقػؿ لذخز تعاؿ 

 أف يكػف محل القخض معمػمًا وذلظ يداعج عمى رد البجؿ السساثل لمقخض. -4

 ثالثًا: نصفة عقج القخض:

 .  ويقرج برفتو كػف عقج القخض الزمًا ) جائدًا ( أو غيخ الـز

 أجسع الفقياء عمى أف العقج الزمًا بحق السقخض وجائدًا بحق السقتخض.
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 .لمسقتخض أؼ يحق لمسقتخض إعادة القخض خبلؿ الفتخة الستفق عمييا جائداً *

 لمسقخض أؼ السقخض ال يحق لو السصالبة بالقخض حتى وقت استحقاقو. الزماً * 

مثاؿ تػضيحي: أنا اقتخضت مغ شخز نز مميػف والدجاد لبعج شيخ فبل يحق 

فتخة لمذخز مصالبتي بالقخض قبل الذيخ بذ أنا بحقمي رجع القخض قبل 

 االستحقاؽ.

 رابعًا: أحكام عامة تتعمق بالقخض : ) أخحنا جدءًا مشيا (

 .. الخ(.ماؿ. –يحـخ اشتخاط أؼ زيادة في القخض ميسا كاف نػعيا )عيشية  -1

يجػز اشتخاط األجل في القخض, وحيشئح ال يمـد السقتخض بػفاء القخض قبل حمػؿ 2-

 األجل.

 اإلسالمية:خامدًا: تصبيقات القخض في السرارف 

 .الحدابات الجارية ) الػديعة ( تحت الصمب - ٔ

القخض يعتبخ مغ اإليجاعات تحت الصمب ألف السرخؼ يجػز لو استخجاـ األمػاؿ 

 التي تػدعيا لجيو ) يتاجخ فييا وإذا أرادىا الدبػف عميو أف يعيجىا إليو (

ة لمسرخؼ نفدو فالػديعة ىشا تعج حدابًا جاريًا بالشدبة لمعسيل, وقخض حدغ بالشدب

 يجػز االستفادة مشيا وتػليج أرباح مغ خبلليا.
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وال يجػز لمسرخؼ أف يقجـ جػائد أو ىجايا أو ميدات ألصحاب الحدابات الجارية 

كاإلعفاء مغ رسـػ بصاقات االئتساف ألف ىحه السدايا سببيا القخض فيحا غيخ جائد, 

 نيا لع تختبط بالقخض.أما إذا كانت اليجايا لجسيع أصحاب الحدابات فيجػز أل

 .اتداع مجاؿ القخض الحدغ مغ السدتػػ الفخدؼ إلى السدتػػ الجولي – ٕ

يجػز لمفخد أو السرخؼ أو السؤسدة أف تأخح جعبًل ) مكافأة ( إذا قامت   -  ٖ

باالقتخاض لرالح الغيخ بشاء عمى جاىيا وسسعتيا فتأخح مغ الغيخ فسا اقتخضت 

 أال تكػف كفيمة لو.

يصمب العسيل مغ السرخؼ أف يتػسط لو عشج مرخؼ آخخ ليقتخض مثاؿ: كأف 

قخضًا حدشًا, ويعصي العسيل السرخؼ الستػسط ندبة مغ القخض )ىحا جائد بشاء 

 .عمى قػؿ الحشابمة(

 سادسًا: اآلثار االقترادية واالجتساعية لمقخض:

القخض وسيمة لدج حاجات األفخاد في السجتسع وتحقيق التكامل االجتساعي فيسا  –1

 بيشيع.

 يكػف القخض الحدغ بجيبًل عغ الخبا الحؼ يقـػ عمى استغبلؿ حاجة الشاس. –2

 القخض الحدغ يشذط االقتراد ويؤدؼ وضائف اقترادية عطيسة. -3
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لعجـ وجػد مقػمات  حتى اآلف قخض حدغ حتى تاريخو في سػرية اليػججمعمػمة:

 تصبيقو.

**************** 

 

 الفرل الخامذ

 السبحث األول: اإلجارة

 أواًل: مفيػم اإلجارة ومذخوعيتيا:

اسع لؤلجخة, مغ أجخو وىػ ما يدتحق عمى عسل الخيخ ولحا يجعى اإلجارة لغًة: -
 بو, ويقاؿ: أعطع هللا أجخؾ.

معمػمة مقابل ماؿ )نقجؼ  تسميظ مشافع مذخوعة معمػمة لسجة:اإلجارة انصصالحاً  -
 أو عيشي( بعػض مذخوع معمػـ .

 اإلجارة نػعان: -

 .إجارة العيغ ) كالديارة وكالعقارات ( –1

إجارة أعساؿ : كاستئجار أرباب الحخؼ والرشائع والعساؿ والخجـ. ) وىحا الشػع  –2
 .لغ نتحجث عشو (

 مذخوعية اإلجارة: -

 والدشة:اإلجارة مذخوعة بشرػص عجة مغ القخآف 
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فسغ القخآف قػلو تعالى: "قالت إحجاىسا يا أبت استئجخه إف خيخ مغ استئجخت القػؼ 

 .األميغ"

 .وقػلو تعالى: "فإف أرضعغ لكع فآتػىغ أجػرىغ"

 .ومغ الدشة قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "أعصػا األجيخ أجخه قبل أف يجف عخقو"

 

 ثانيًا: أركان اإلجارة:

 .الريغة والعاقجاف والسعقػد عميو ) السشفعة , األجخة (أركاف اإلجارة ىي: 

 .: وىي اإليجاب والقبػؿالريغة –1

 كقػؿ السؤجخ: أجختظ ىحه الجار و وقػؿ السدتأجخ: قبمت.

 وىسا السؤجخ والسدتأجخ. :العاقجان –2

أما السدتأجخ: فيػ مذتخؼ السشفعة ألجل محجد, وأما السؤجخ فيػ بائع السشفعة التي 

 األصل السؤجخ. يػلجىا

ويذتخط في كل مغ العاقجيغ ما يذتخط في العاقجيغ في البيع, مغ أىمية التعاقج, 

 ألنيا عقج يقرج بو الساؿ, فبل يرح إال مغ جائد الترخؼ فيو.

األجخة ( : العيغ السؤجخة ىي األصل  –) محل العقج ( )السشفعة  السعقػد عميو–3

 الحؼ يجر مشفعة مع بقاء عيشو.
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 ويذتخط في مشفعة العيغ السؤجخة شخوط عجة, مشيا:: السشفعة وشخوشيا –أ 

فبل يجػز إجارة مدكغ أو أداة لعسل  األول: أن تكػن السشفعة متقػمة ) مباحة (:

محـخ مقرػد مغ اإلجارة, وبشاًء عميو يجػز إجارة السدكغ أو السعجات أو اآلالت 

 .أو وسائل الشقل إذا كاف الغخض السعقػد لو حبلالً 

فمػ كاف السؤجخ عاجدًا عغ : الثاني:أن يكػن تدميع السشفعة في مقجور السؤجخ

 تدميع السشفعة لع ترح اإلجارةولحلظ ال يرح إجارة سيارة مفقػدة أو ضائعة.

والعمع بعيشيا يكػف ببياف محميا, فبل : الثالث: أن تكػن السشفعة معمػمة عيشًا وقجراً 

يغ, كسا يشبغي تحجيج قجر السشفعة إما بالدمغ أو ترح إجارة إحجػ الجاريغ دوف تعي

بالعسل, كأف يدتأجخ دارًا لمدكغ شيخًا, أو أف يدتأجخ شخرًا ليبيع لو شيئًا معيشًا, 

 كبيت أو سيارة.

ويذتخط في األجخة ما يذتخط في الثسغ, فكل ما يرمح ثسشًا األجخة وشخوشيا:–ب 

 اؾ شخوط عجة لؤلجخة أىسيا :ىش يرح أف يكػف أجخة, وبشاء عمى ذلظفي البيع 

أؼ يباح االنتفاع بيا شخعًا, فبل يجػز أف :  أن تكػن مااًل متقػمًا ) حالاًل (–1

 تكػف األجخة مااًل محخمًا.

عمسًا ال ُيفزي إلى السشازعة, وذلظ مغ خبلؿ بياف أف تكػف : أن تكػن معمػمة–2

 األجخة مااًل محخمًا.
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فبل ترح إجارة الدكغ بالدكغ, : أن ال تكػن مشفعة مغ جشذ السعقػد عميو –3

أؼ: مشفعة دار بسشفعة دار أخخػ, أو الخجمة بالخجمة السقابمة ليا في مػضػع 

آخخ, وىحا عشج الحشفية ) دوف غيخىع (, لسا في ذلظ مغ معشى الخبا, فإذا كانت 

 ثػبو.ةأّجخه داره بخياش السشفعة مغ غيخ جشذ السعقػد عميو يجػز, كسا إذا

 ثالثًا: نصفة عقج اإلجارة ويج األجيخ عمى العيغ السؤجخة:

, ال يسمظ أحج الصخفيغ فدخو بإرادتو السشفخدة دوف مػافقة  صفة عقج اإلجارة أنو الـز

 اآلخخ )أو بانتياء مجة العقج(.

واتفق الفقياء عمى أف يج السدتأجخ عمى الذيء السؤجخ أمانة ال يزسشو إال 

باستئجار سيارة وأخحتيا إلى مشاشق غيخ آمشة فإني بالتعجؼ أو التقريخ ) مثبًل: قست 

 .ضامغ لمديارة ألني قرخت, أما إذا حرل خبلؼ فإني غيخ ضامغ ليا(

 رابعًا: تصبيقات اإلجارة في السرارف اإلسالمية:

عج اإلجارة مغ أىع الريغ االستثسارية التي يسكغ استخجاميا في السرارؼ ت

اإلسبلمية, وال سيسا لبلستثسارات الستػسصة والصػيمة األجل, فتدتصيع السرارؼ 

اإلسبلمية استثسار أمػاليا عبخ صيغة اإلجارة, مغ خبلؿ شخاء العقارات واآلالت 

ا إلى أصحاب السذخوعات مقابل عائج واألدوات ووسائل الشقل وتسمكيا... ثع إجارتي

 ) أجخة ( مشاسب .
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: وىي إجارة األعياف التي ذكخناىا, باإلجارة التذغيميةويدسى ىحا الشػع مغ اإلجارة 

لحلظ تدخؼ عمى اإلجارة التذغيمية أحكاـ إجارة األعياف نفديا التي مخ ذكخىا, مثبًل 

 بيت وسيارة يدتصيع تأجيخه. همرخؼ عشج

اإلجارة السشتيية ارؼ اإلسبلمية نػعًا آخخ مغ اإلجارة تدسى وتدتخجـ السر

 وسشتحجث عشيا باخترار.بالتسميظ 

 خامدًا: اإلجارة السشتيية بالتسميظ:

ىي عقج بيغ السدتأجخ والسرخؼ )السؤجخ( : تعخيف اإلجارة السشتيية بالتسميظ* 

يثبت بػثيقة يصمب فيو السدتأجخ إجارة عيغ مغ السؤجخ ويأخح مشو وعجًا بالبيع 

ثشائيا إذا دفع جخة في نياية مجة اإلجارة أو في امدتقمة عغ العقج بتسميظ العيغ السؤ 

جسيع أقداط األجخة بعقج ججيج مدتقل. وىحا العقج الججيج السدتقل عغ عقج اإلجارة 

 قج يكػف ىبة أو بيعًا بدعخ حقيقي أو رمدؼ.

ا أكبخ مغ اإلجارة العادية بسقجار اإلجارة السشتيية بالتسميظ يكػف القدط فييمالحطة:

 قدط البيت .

يأتي مدتأجخ إلى السرخؼ ويعمسو : الرػرة العامة لإلجارة السشتيية بالتسميظ* 

بخغبتو باستئجار عيغ وتسمكيا فيسا بعج, فيقـػ السرخؼ بذخاء العيغ وتسمكيا )إذا 

لع تكغ في ممكو( )ال يجػز لمسرخؼ تأجيخ شيء ليذ ممكو فيحا ال يجػز شخعًا( 

يثبت  –ثع يحجد األجخة وغالبًا ما تكػف أكثخ مغ أجخة السثل, ويأخح السدتأجخ وعجًا 
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مغ السرخؼ بتسميكو العيغ السؤجخة بعج نياية السجة  –بػثيقة مدتقمة عغ العقج 

 ثشائيا, وبعج سجاد جسيع األقداط الستفق عمييا .االسحجدة أو في 

وبعج وفاء السدتأجخ بالتداماتو يقػـ السرخؼ بتسميظ السدتأجخ العيغ السؤجخة بعقج 

 ججيج.

 

 يسكغ ذكخ بعس ىحه الرػر الجائدة:: نصػر عقج اإلجارة السشتيية بالتسميظ* 

عقج إجارة مع وعج بيبة العيغ السؤجخة لمسدتأجخ بعج وفائو بالتداماتو كافة, مغ  –أ 

 حيث سجاد األقداط جسيعيا, ويكػف عقج اليبة مدتقبًل ومشفربًل عغ عقج اإلجارة.

افة, عقج إجارة مع وعج ببيع العيغ السؤجخة لمسدتأجخ بعج وفائو بالتداماتو ك –ب 

 –بشاًء عمى الػعج الدابق  –مغ حيث سجاد األقداط جسيعيا, ويقـػ السؤجخ بالبيع 

 بعقج مدتقل بثسغ حقيقي أو رمدؼ.

عقج إجارة مع إعصاء السالظ الخيار لمسدتأجخ بعج االنتياء مغ وفاء جسيع  –ت 

 األقداط اإليجارية السدتحقة خبلؿ السجة في واحج مغ األمػر اآلتية:

 جارةمج مجة اإل 

 .إنياء عقج اإلجارة, ورد العيغ السأجخة إلى صاحبيا 

 .شخاء العيغ السأجػرة بدعخ الدػؽ عشج انتياء مجة اإلجارة 
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سا كاف السدتأجخ سيستمظ ل سبب زيادة األجخة في اإلجارة السشتيية بالتسميظ:* 

األجخة  العيغ السؤجخة في نياية السجة السحجدة وبعج وفائو بجسيع التداماتو, لحلظ فإف

التي يجفعيا لمسؤجخ تديج عادة عغ أجخة السثل, وتكػف القيسة اإلجسالية لسا يجفعو 

السدتأجخ بذكل أجخة مكػنة مغ قيسة كمفة األصل باإلضافة إلى األجخة الستفق 

 عمييا.

إذا استأجخ شقة مغ السرخؼ وفق صيغة اإلجارة السشتيية بالتسميظ فإف  :مثال

مميػف ؿ.س ثع يحجد مقجار األجخة الذيخية ولتكغ السرخؼ يحجد قيسة كمفة الذقة وليكغ 

( لمفتخة الدمشية  ؿ.س 900000=  180×5000ؿ.س ويكػف مجسػع األجخة حيشئح )  5000

 180شيخ =  12×سشة  15األقداط حيشئح ) سشة, فتكػف عجد  15الستفق عمييا ولتكغ 

 .شيخ (

 فيكػف القدط الذيخؼ لؤلجخة = 

 10555= ؿ.س (   900000قيسة األصل ) مميػف ؿ.س ( + مقجار األجخة ) 

 ؿ.س تقخيبًا.

 ( 180عجد األقداط )

ؿ.س/  5000نبلحع زيادة األجخة في اإلجارة السشتيية بالتسميظ عغ أجخة السثل /

 في اإلجارة العادية ) التذغيمية (.

 سشػات. 5سشة, أكثخ عقج  15ال يػجج عقج إجارة إلى اآلف لػ مالحطة :
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 الخصػات العسمية لإلجارة السشتيية بالتسميظ:* 

ُيبجؼ العسيل رغبة في إجارة مشتيية بالتسميظ لعيغ غيخ مػجػدة لجػ السرخؼ  –أ 
 اإلسبلمي, كديارة أجخة.

 يقػـ السرخؼ بذخاء الديارة مغ البائع. –ب 

يػكل السرخؼ العسيل باستبلـ الديارة ويصمب مشو إشعاره بأنو قج تدمسيا  –ج 
 حدب السػاصفات السحجدة في العقج.

يؤجخ السرخؼ الديارة لمعسيل بأجخة محجدة لسجة معيشة, وَيِعُجه ) وعجًا غيخ  –د 

أقداط األجخة عغ شخيق اليبة, أو عغ ممـد ( بتسميظ الديارة لو إذا وفى بجسيع 

 شخيق البيع بدعخ رمدؼ.

عشج انتياء مجة اإلجارة والػفاء باألقداط السحجدة يتشازؿ السرخؼ لمعسيل عغ  -ىػ 

 الديارة بعقج ججيج.

 .عقج اإلجارة مدتقل عغ عقج البيع ) عقج مػاعجة بالبيع ( مالحطة:
أقداط لذخاء البيت(  2000+  5000أقداط ) 7000إذا أنا دفعت لمسرخؼ مثاًل:

 وأنا في نياية السجة لع أستصع شخاء السشدؿ يقػـ السرخؼ بإعادة أقداط البيت لي. 

 سادسًا: أحكام عامة تتعمق باإلجارة:

 يشتيي عقج اإلجارة بانتياء مجتيا, ويجػز تحجيج اإلجارة لسجة أخخػ. –1

يجػز لمسؤجخ اشتخاط فدخ عقج اإلجارة لعجـ سجاد السدتأجخ األجخة أو تأخيخىا,  –2
 كسا يجػز فدخ العقج باتفاؽ الصخفيغ, ويحق ألحجىسا الفدخ بالعحر الصارغ.
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يجب في اإلجارة السشتيية بالتسميظ تحجيج شخيقة تسميظ العيغ السؤجخة لمسدتأجخ  –3
 ػ الصخؽ اآلتية:بػثيقة مدتقمة عغ اإلجارة, ويكػف بإحج

  وعج بالبيع بثسغ رمدؼ أو بثسغ حقيقي أو وعج بالبيع في أثشاء مجة اإلجارة بأجخة
 السجة الباقية أو بدعخ الدػؽ.

 .وعج باليبة 

 .عقج ىبة معمق عمى شخط سجاد األقداط 

 وفي جسيع حاالت التسميظ:

 .ال بج مغ إبخاـ عقج التسميظ عشج تشفيح الػعج 

 تمقائيًا بسجخد وثيقة الػعج األولى. ال تشتقل ممكية العيغ 

يجػز باتفاؽ الصخفيغ تعجيل أجخة الفتخات السدتقبمية وذلظ مغ باب تججيج عقج –4

اإلجارة, أما أجخة الفتخات الدابقة التي لع تجفع فتربح ديشًا عمى السدتأجخ, وال يجػز 

 اشتخاط زيادتيا.

حرػؿ عمى األجخة أو ضساف يجػز أخح الزسانات السذخوعة بأنػاعيا لتػثيق ال –5

 السدتأجخ في حاؿ تعجيو أو تقريخه, مثل : الخىغ والكفالة.

العيغ السؤجخة مغ ضساف السؤجخ شيمة مجة اإلجارة مالع يتعج السدتأجخ أو  –6

 يقرخ, وبشاًء عيمو:

 ,وال يجػز لمسؤجخ أف يذتخط  تكػف عمى السؤجخ نفقات الريانة األساسية لمعيغ

 عمى السدتأجخ االلتداـ بيحه الشفقات .

 .تكػف نفقات تأميغ العيغ عمى السؤجخ 
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 .ال يجػز لمسؤجخ أف يذتخط بخاءتو مغ عيػب العيغ السؤجخة التي تخل باالنتفاع 

 يجب تحجيج مجة اإلجارة ويكػف ابتجاؤىا مغ تاريخ العقج .-7

يجػز أخح العخبػف في اإلجارة عشج إبخاـ عقجىا, ويكػف العخبػف جدءًا مغ  –8

 األجخة في حاؿ نفاذ عقج اإلجارة, وفي حاؿ الشكػؿ يحق لمسؤجخ أخح العخبػف.

 : الجعالةثانيالسبحث ال
 أواًل: تعخيف الجعالة ومذخوعيتيا ونصفتيا:

الجيع ىػ األجخ: اسع لسا زع الجيع وفتحيا وكدخىا, والُجعل بزع ب الجعالة لغة:
 يجعل لئلنداف عمى فعل شيء .

التداـ عػض معمػـ عمى عسل معيغ, أو مجيػؿ عدخ عمسو, :الجعالة انصصالحاً 
 كقػؿ أحجىع: مغ رد إلّي سيارتي السفقػدة فمو كحا.

ويسكغ تعخيف الجعالة بأنيا عقج يمتـد بسػجبو الجاعل بإعصاء عػض معمـػ 
 معمـػ أو مجيػؿ.لمعامل إذا قاـ بعسل 

ويبجو مغ التعخيف أف العسل ) محل العقج ( قج يكػف مجيػاًل, ألف السقرػد مغ 
 الجعالة نتيجة العسل وأداؤه.

 الجعالة مذخوعة بالقخآف والدشة.: مذخوعية الجعالة
قػلو تعالى: "ولسا دخمػا عمى يػسف آوػ إليو أخاه قاؿ إني أنا أخػؾ  فسغ القخآن

ػا يعسمػف * فمسا جيدىع بجيازىع جعل الدقاية في رحل أخيو ثع فبل تبتئذ بسا كان

أذف مؤذف أيتيا العيخ إنكع لدارقػف * قالػا وأقبمػا عمييع ماذا تفقجوف * قالػا نفقج 

 .صػاع السمظ ولسغ جاء بو حسل بعيخ وأنا بو زعيع"
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 أشارت اآلية إلى أف مغ يجج الرػاع ) السكياؿ ( ويخده فإنو يدتحق السكافأة

 )الُجعل( الحؼ ىػ حسل بعيخ مغ الصعاـ.

روػ أبػ سعيج الخجرؼ أف ناسًا مغ أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتػا حيًا مغ  ومغ الدشة:

أحياء العخب فمع يقخوىع )لع يزيفػىع( فبيشسا ىع كحلظ ُلِجَغ سيج أولئظ, فقالػا: فيكع 

نا, فبل نفعل أو تجعمػا لشا جعبًل؟ ؟ فقالػا: لع تقخو -يقخأ عمى السخيس ليذفى–راٍؽ 

فجعمػا ليع قصيع شاء )غشع(, فجعل رجل يقخأ بأـ القخآف )الفاتحة(, فبخأ الخجل, 

فأتػىع بالذاء, فقالػا: ال نأخح حتى ندأؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, فدألػا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ 

 .خحوىا, واضخبػا لي معكع فييا بديع" ذلظ, فزحظ, وقاؿ: "وما أدراؾ أنيا رقية؟

 جػاز الجعالة عمى ما يشتفع بو السخيس مغ دواء أو رقية. وفي الحجيث:

الجعالة عقج غيخ الـز قبل عسل العامل, فيجػز لمجاعل والعامل :نصفة عقج الجعالة

مشيسا فدخ العقج, ألنو عقج عمى عسل مجيػؿ بعػض, فجاز لكل واحج مشيسا 

, فإف فدخ العامل لع يدتحق شيئًا, ألف الجعل يدتحق بالفخاغ فدخو, كالسزاربة

مغ العسل وقج تخكو فدقط حقو, وإف فدخ رب الساؿ: فإف كاف قبل العسل لع يمدمو 

شيء, وإف كاف بعج ما شخع في العسل لدمو أجخة السثل لسا عسل, ألنو استيمظ 

 مشفعة بذخط العػض فمدمو أجختو.

امل بالعسل, فبل يجػز لمجاعل الفدخ لكي ال يزيع وتمـد الجعالة بعج شخوع الع

جيج العامل, وإذا فدخ العامل بعج الذخوع في العسل فبل شيء لو عمى الجاعل إال 
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إذا اتفقا عمى خبلؼ ذلظ, وتمـد الجعالة أيزًا إذا تعيج العامل بعجـ الفدخ خبلؿ 

 مجة معيشة, فعميو الػفاء بسا تعيج بو لكي ال يتزخر الجاعل.

العامل أمانة عمى ما قج يقع في يجه مغ أمػاؿ الجاعل, فبل يزسغ إال بالتعجؼ  ويج

 أو التقريخ.

 ثانيًا: أركان الجعالة:

وىي كل ما يمفع داؿ عمى اإلذف في العسل بعػض معمػـ, سػاء أكاف : الريغة–1

ىحا اإلذف عامًا لكل مغ سسعو, أـ عمع بو, مثل أف يقػؿ الجاعل: مغ رد إلّي 

فمو كحا, ويسكغ أف يكػف اإلذف خاصًا بذخز معيغ, كقػؿ الجاعل لو: سيارتي 

 إف رددت إليِّ سيارتي فمظ كحا مغ الساؿ.

لو أف يعسل بشفدو أو بغيخه مسغ ىػ تحت إشخافو بخضا الجاعل صخاحة أو  ويجػز

 ضسشًا.

 الحؼ يمتـد الجعلالجاعل وىسا: العاقجان:–2
 الحؼ يدتحق الجعل والعامل

الجاعل والعامل أىمية التعاقج, ويذتخط في العامل أيزًا قجرتو عمى ويذتخط في 
 العسل.

ويسكغ أف يكػف العامل غيخ معيغ, واحجًا أو أكثخ, وإف كانػا أكثخ فإنيع يذتخكػف 

 في الجعل عمى عجد رؤوسيع وإف تفاوتػا في العسل.
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في ترح الجعالة في كل عسل معمـػ مباح يقابل بأجخة, وكحا ترح العسل: –3

العسل السجيػؿ, ويذتخط أف يكػف في العسل مذقة وكمفة, ألف ما ال كمفة فيو ال 

يقابل بعػض, ويرح اشتخاط إنجاز العسل في زمغ محجد, بحيث ال يدتحق العامل 

الجعل بعجه إال إذا انتيت السجة وقج أنجد العامل ما يشتفع بو الجاعل فمو أجخة 

 السثل.

عج إنجاز العسل وتدميسو لمجاعل, كسا ال يدتحق وال يدتحق العامل الجعل إال ب

العامل الجعل إال بإذف صاحب الساؿ, فأما إذا عسل لو عسبًل مغ غيخ إذنو, بأف 

 وجج لو سيارتو السفقػدة فخدىا إليو لع يدتحق الجعل ألنو يعج متبخعًا بيحا العسل.

 تفدج العقج,  ويذتخط فيو: أف يكػف معمػمًا جشدًا وقجرًا, ألف جيالتوالجعل: –4

ويذتخط فيو أيزًا: أف يكػف متقػمًا أؼ حبلاًل يباح االنتفاع بو شخعًا ومقجورًا عمى 

تدميسو, فإذا كاف الجعل مجيػاًل كأف قاؿ الجاعل: مغ رد سيارتي فمو ماؿ, والساؿ 

ىشا مجيػؿ الكسية, وكحلظ إذا كاف الجعل عمى محـخ كالخسخ, فإف الجعالة تبصل 

بلنيا يدتحق العامل أجخ السثل الحؼ يعج بالدماف الحؼ حرل فيو حيشئح, وعشج بص

 كل العسل, ال الدماف الحؼ حرل فيو التدميع.

 ثالثًا: أوجو االختالف بيغ الجعالة واإلجارة:

 ترح الجعالة مع عامل غيخ معيغ , وال ترح اإلجارة مع مجيػؿ. (ٔ

السصمػبة مغ الجاعل, وال تجػز الجعالة عمى عسل مجيػؿ اكتفاء بتحجيج الشتيجة  (ٕ
 ترح اإلجارة إال عمى عسل معمػـ.
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ال يذتخط في الجعالة قبػؿ العامل, ألنيا ترخؼ بإرادة مشفخدة, أما اإلجارة فبل  (ٖ
 بج فييا مغ قبػؿ األجيخ القائع بالعسل ألنيا عقج بإرادتيغ.

, أما اإلجازة فيي عقج الـز ال يفدخي (ٗ ا األصل أف الجعالة عقج جائد غيخ الـز
 أحج العاقجيغ إال بخضا اآلخخ.

ال يدتحق الجعل في الجعالة إال بالفخاغ مغ العسل, ولػ شخط تعجيمو فدجت,  (٘
وفي اإلجارة يجػز اشتخاط تعجيل األجخة وإذا عسل األجيخ بعس العسل, استحق 

 مغ األجخ بحداب ما عسل.

 رابعًا: تصبيقات الجعالة في السرارف اإلسالمية:

والذخكات والسؤسدات السالية اإلسبلمية والسرارؼ اإلسبلمية اإلفادة يسكغ لؤلفخاد 

مغ عقج الجعالة وتصبيقاتو في أنذصتيا التسػيمية واالستثسارية, ويجػز ليحه 

السؤسدات أف تأخح صفة العامل بتعاقجىا عمى العسل لرالح الغيخ سػاء أقامت 

: السرارؼ اإلسبلمية إما بالعسل بشفديا أـ بسغ تتعاقج معو في جعالة أخخػ, مثاؿ

تتذارؾ مع شخكات التشقيب عغ الشفط أو تكػف مالكة لمذخكة. وتكػف مغ قبيل 

الجعالة السػازية مالع يذتخط عمييا قياميا بحلظ بشفديا ويجب عجـ الخبط بيغ 

 الجعالتيغ .

 التشقيب عغ السعادن أو استخخاج السياه: –1

استخخاج السياه في الحالة التي يكػف  تصبق الجعالة عمى التشقيب عغ السعادف أو

استحقاؽ الجعل فييا مذخوشًا بالػصػؿ إلى السعجف أو الساء دوف الشطخ إلى مقجار 
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العسل وزمشو, فيسكغ لمسرارؼ اإلسبلمية مسارسة ىحا العسل مع شخكات التشقيب 

 ومذاركتيا في العائج حدب االتفاؽ.

 تحريل الجيػن: –2

يسكغ االتفاؽ مع أفخاد أو مؤسدات عمى قياميا بتحريل الجيغ كميًا أو جدئيًا, عمى 

أف تأخح عػضًا )جعبًل( مقصػعًا, أو ندبة مغ الجيغ السحرل مقابل ىحه الخجمة 

بشاء عمى عقج الجعالة, إذ أنو ال يسكغ تصبيق عقج اإلجارة ىشا, ألف العسل مجيػؿ, 

حرػؿ عمى الجيغ كمو أو جدئو مغ السجيغ أو ومذكػؾ في حرػلو, فقج يدتصيع ال

 ال يدتصيع.

 :الحرػل عمى تدييالت تسػيمية مذخوعة: ) قخض حدغ , االعتساد السدتشجي ( –3

السخاد بالحرػؿ عمى تدييبلت تسػيمية مذخوعة: قياـ العامل بأعساؿ مغ شأنيا أف 

لعامل جعبًل ) تؤدؼ إلى مػافقة السؤسدة عمى مشح تدييبلت لمجاعل. ويدتحق ىحا ا

 مبمغًا مقصػعًا أو ندبة ( مقابل أدائو ىحه الخجمة.

ويشبغي مخاعاة شخوط صحة الجعالة وتصبيقيا عمى ىحه التدييبلت وال سيسا كػف 

بالسخابحة السؤجمة الثسغ, أو اإليجار السؤجل  السجايشةمثل:محل الجعالة مذخوعًا 

 األجخة أو اإلقخاض دوف فائجة أو إصجار خصاب الزساف أو فتح اعتساد مدتشجؼ .

 الدسدخة: )أىع أعسال الجعالة (: –4
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إذا اتفق شخز مع سسدار وشخط أف يعصيو عػضًا معمػمًا مقابل التػسط إلبخاـ 

أبـخ العقج, ونصبق الجعالة عمى ىحه عقج ما, فإف الدسدار يدتحق الجعل إذا 

 الرػرة, ألف الحرػؿ عمى الجعل مذخوط بتساـ العسل وىػ إبخاـ العقج.

 تحقيق االكتذافات العمسية واالختخاعات السبتكخة والتراميع: –5

إذا اشتخط فخد أو مؤسدة عمى آخخ القياـ باكتذاؼ معيغ أو تدجيل بخاءة االختخاع, 

لمذخوط السبيشة مغ الجاعل ) كالذعارات والعبلمات أو إنذاء ترسيع مصابق 

 التجارية ( فإنو يدتحق الجعل بتساـ حرػؿ العسل السصمػب .

 الػكالة: لسبحث الثالثا
 أواًل: تعخيف الػكالة ومذخوعيتيا ونصفة عقجىا:

بفتح الػاو وكدخىا: اسع مغ التػكيل وتصمق عمى معاٍف عجة,  تعخيف الػكالة لغة:
 فع , والخعاية.التفػيس, والح

تفػيس شخز غيخه بترخؼ جائد معمـػ قابل لمشيابة يفعمو حاؿ الػكالة انصصالحًا:
 حياتو. أو التفػيس بالقياـ بسذخوع معيغ.

 الػكالة مذخوعة بشرػص مغ القخآف والدشة.: مذخوعية الػكالة
 .قػلو تعالى: " إنسا الرجقات لمفقخاء والسداكيغ والعامميغ عمييا "مغ القخآن: 

فالسقرػد "بالعامميغ عمييا" األشخاص الحيغ يػكمػف بجسع الدكاة ويشػبػف عغ 
 مدتحقييا بتحريميا, فيع وكبلء عغ السدتحقيغ.

 .وقػلو تعالى: "فابعثػا حكسًا مغ أىمو وحكسًا مغ أىميا"
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وتفيج اآلية مذخوعية اختيار حكع مغ شخؼ الدوج وأىمو وآخخ مغ شخؼ الدوجة 
سا في السشازعة والخرػمة التي حرمت بيغ الدوجيغ, فيحاف ليبجؼ الحكساف رأيي

 الحكساف ىسا وكيبلف عغ الدوج والدوجة.
 ىشاؾ أحاديث كثيخة تجؿ عمى مذخوعية الػكالة مشيا:ومغ الدشة: 

حجيث الرحابي ُعخوة البارقي الحؼ قاؿ: دفع إلّي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ديشارًا ألشتخؼ لو 
و شاتيغ, فبعت إحجاىسا بجيشار, وجئت بالذاة والجيشار إلى الشبي شاة, فاشتخيت ل

ملسو هيلع هللا ىلص فحكخت ذلظ لو فقاؿ: "بارؾ هللا لظ في صفقة يسيشظ" ففي الحجيث تػكيل الشبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص لمرحابي بذخاء شاة.

والػكيل األصل في الػكالة أنيا عقج جائد, فيحق لكل مغ السػكل نصفة عقج الػكالة:
فدخو دوف رضا الصخؼ اآلخخ,لكغ إذا كانت الػكالة بأجخ فإنيا حيشئٍح تكػف الزمة 
ويكػف لمػكيل حكع األجيخ أؼ أف الػكيل يمـد بتشفيح العسل إال إذا كاف ىشاؾ عحر 

 يبيح لو عجـ التشفيح.
 ثانيًا: أركان الػكالة:

اإليجاب والقبػؿ, كأف يقػؿ شخز ) السػكل ( آلخخ ) الػكيل (  الريغة: .1
 وكمتظ في كحا فيقػؿ الػكيل: قبمت.

 .وىسا ) الػكيل والسػكل (العاقجان:  .2

 .وىػ ) السػكل فيو (السحل:  .3
 وىشاؾ شخوط تتعمق في السػكل والػكيل والسحل السػكل فيو:

 :شخوط السػكل–أ 
لمترخؼ الحؼ يػكل فيو, فسغ ال يسمظ الترخؼ يذتخط في السػكل أف يكػف مالكًا 

 في شيء ال يسمظ التػكيل فيو لغيخه, وعميو فبل يرح التػكيل مغ فاقج األىمية.
 شخوط الػكيل:–ب 

يذتخط في الػكيل أف يكػف عاقبًل وال يجػز تػكيل السجشػف وغيخ السسيد في 
 الترخفات.
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 (: شخوط السػكل فيو ) محل الػكالة –ت 

  فبل يرح التػكيل بالسجيػؿ جيالة فاحذة كقػؿ  معمػمًا لمػكيل:أن يكػن
السذتخؼ آلخخ: اشتخ لي أرضًا أو دارًا, فالسحل ىشا األرض أو الجار فييسا 
جيالة فاحذة مغ حيث عجـ معمػميتيا فيسا يتعمق بسكانيا ومداحتيا 

 ومػاصفاتيا.
  :محـخ شخعًا فبل يجػز التػكيل في فعل أن يكػن الترخف مباحًا مذخوعًا

كالتػكيل في غرب ماؿ الغيخ أو سخقتو أو التػكيل في بيع أو شخاء 
 السحخمات كالخسخ والسخجرات.

 :كالبيع واإلجارة والتبخع وقزاء  أن يكػن السػكل فيو مسا يقبل الشيابة
 الجيػف.

 
 ثالثًا: أنػاع الػكالة:

 الػكالة الخانصة والعامة: –1

 .ترخؼ معيغ كبيع سيارة معيشة أو إجارة عقار محجدىي اإلنابة في فالػكالة الخانصة:

 أف الػكيل مقيج بسا ُوكِّمفيو, فإذا تجاوز حجود ذلظ كاف فزػليًا.وحكسيا:

فيي اإلنابة العامة في كل ترخؼ أو شيء كقػؿ السػكل  وأما الػكالة العامة:

 لمػكيل: أنت وكيمي في كل الترخفات أو: اشتخ لي ما شئت.

الػكيل يسمظ كل ترخؼ يسمكو السػكل وتجػز الشيابة فيو, ما عجا أف وحكسيا: 

الترخفات الزارة بالسػكل كالتبخعات, فبل يسمظ الػكيل العاـ ىبة شيء مغ أمػاؿ 

السػكل وال شبلؽ زوجتو إال بالشز صخاحة عمى ذلظ. ) فبل يجػز تػكيل شخز 

 بالربلة عشي ( .
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 الػكالة السصمقة والسقيجة: –2

ىي التي يقيج فييا ترخؼ الػكيل بذخوط معيشة, أو تتحجد فييا  :سقيجةالػكالة ال

صفات السحل السػكل فيو, مثاليا: قػؿ السػكل لمػكيل: وكمتظ في بيع سيارتي بثسغ 

 حاؿ ) غيخ مؤجل ( قجره نرف مميػف ليخة سػرية.

بل أف الػكيل يتقيج بسا قيجه بو السػكل, فإذا خالف الػكيل شخط السػكل فوحكسيا: 

يمـد السػكل الترخؼ إال إذا كانت السخالفة لخيخ كأف يبيع لمسػكل بأكثخ مغ الثسغ 

 السحجد لو.

فيي التي ال يقيج فييا الػكيل بذيء كقػؿ السػكل ) البائع ( : أما الػكالة السصمقة

لمػكيل: وكمتظ في بيع سيارتي أو أرضي أو دارؼ مغ غيخ تحجيج ثسغ معيغ أو 

 حيث التعجيل أو التأجيل أو التقديط. كيفية قبس الثسغ مغ

أف اإلشبلؽ يتقيج بسا تعارفو الشاس, فإذا خالف الػكيل الستعارؼ عميو بيغ وحكسيا: 

الشاس كاف ترخفو فزػليًا, وحيشئح يتػقف نفاذه عمى الخضا مغ السػكل أو إجازتو, 

 فإف أجازه نفح وإال بصل.

قاؿ السػكل لمػكيل: وكمتظ في بيع سيارتي, وكاف عخؼ الشاس يقزي  :مثال ذلظ

بعجـ جػاز البيع نديئة )مؤجبًل( فباعيا الػكيل بثسغ مؤجل, فإف ىحا البيع مػقػؼ 

 عمى إجازة السػكل ألف الػكيل خالف الستعارؼ عميو.

 رابعًا: تصبيقات الػكالة في السرارف اإلسالمية ) الػكالة االستثسارية (:
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عج الػكالة االستثسارية التي يقػـ السرخؼ اإلسبلمي فييا بجور الػكيل عغ ت

 السدتثسخيغ سػاء أكانػا أفخادًا أـ شخكات استثسارية, مغ أىع تصبيقات الػكالة.

 تكػن الػكالة االستثسارية: 

  :يترخؼ فييا السرخؼ وفق اإلذف الخاص السحجد مغ قبل العسيل.خانصة 

  :السػكل ( لمسرخؼ ) الػكيل ( حخية الترخؼ  يفػض فييا العسيل )عامة

بجسيع الترخفات الستعمقة باالستثسارات السذخوعة التي يخاىا السرخؼ مشاسبة 

 مغ الشاحية االقترادية.

  :اليقيج العسيل السرخؼ بأؼ قيج.  مصمقة 

  :حيث يقيج العسيل السرخؼ باستثسار أمػالو في أنذصة استثسارية معيشة, مقيجة

استثسارية محجدة , ويشبغي لمسرخؼ ) الػكيل ( مخاعاة ىحه  أو مع شخكات

 القػد.

 مالحطة:

 أؼ صكػؾ إسبلمية تسثل ممكية يجػز تجاوليا شخعًا .

 أؼ صكػؾ إسبلمية تسثل ديغ ال يسكغ تجاوليا شخعًا.

 لمػكالة االستثسارية أركان الػكالة نفديا: 

  :مع السرخؼ اإلسبلمي وىػ العسيل أو السدتثسخ الحؼ يخغب بالتعاملالسػكل 

  :وىػ السرخؼ.الػكيل 
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 :)وىػ مػضػع العقج والشذاط االستثسارؼ السخاد  السػكل فيو )محل الػكالة

 تحقيقو.

  :اإليجاب والقبػؿ مغ العسيل والسرخؼ, وتكػف محخرة بذكل عقج يبيغ الريغة

 فيو حقػؽ والتدامات الصخفيغ.

سارية عمى أجخة بعج قيامو ويحرل السرخؼ اإلسبلمي بسقتزى الػكالة االستث

 بالعسميات االستثسارية السشػشة بو, ويتحسل التدامات الػكيل.

 

 نصكػك الػكالة باالستثسار: 

ىي وثائق مذاركة تسثل مذخوعات أو أنذصة تجار عمى أساس الػكالة باالستثسار 

 بتعييغ وكيل عغ حسمة الركػؾ.

سكتتبػف ) ىع السػكمػف ( والسرجر ليحه الركػؾ ىػ ) الػكيل باالستثسار ( وال

 وحريمة االكتتاب ىي السبمغ ) السػكل في استثساره ( .

ويجػز تجاوؿ صكػؾ الػكالة باالستثسار بعج قفل باب االكتتاب وتخريز الركػؾ 

 وبجء الشذاط في األعياف والسشافع.

 خامدًا: أحكام عامة تتعمق بالػكالة:
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أو مقيجة بأف يعسل الػكيل إذا كانت الػكالة خاصة : تػكيل الػكيل غيخه 

بشفدو, ال يجػز حيشئح لمػكيل أف يػكل غيخه فيسا ُوكِّل فيو, ما لع يكغ ىشاؾ 

 إذف مغ السػكل.

وإف كانت الػكالة مصمقة أو عامة فيجػز لمػكيل أف يػكل غيخه ويكػف ىحا الغيخ 

 وكيبًل مع األوؿ عغ السػكل.

نفدو عغ الػكالة أو استقاؿ  فإذا عدؿ الػكيلاستقالة الػكيل أو عدلو نفدو: 

ويجػز لمػكيل أف  ,فإف الػكالة تشتيي, ألف الػكالة بغيخ أجخ عقج غيخ الـز

 يتشازؿ عشيا في أؼ وقت.

لسا كانت الػكالة عقجًا غيخ الـز جاز لمسػكل عدؿ : عدل السػكل وكيمو 

 وكيمو في أؼ وقت.

جارة ولكغ ال وحيشئح تأخح الػكالة حكع اإل يجػز أخح األجخة عمى الػكالة 

 يدتحق الػكيل األجخ إال بعج البجء بالعسل.

 :تشتيي الػكالة بأحج األمػر التالية 

 .انتياء الغخض مغ الػكالة: بأف يتع تشفيح الترخؼ الحؼ وكل فيو الػكيل 

  قياـ السػكل بالعسل الحؼ وكل فيو غيخه: كسا لػ قاـ السػكل ببيع سيارتو التي

 وكل الػكيل ببيعيا.



114 
 

  الػكيل أو السػكل عغ األىمية: بالسػت إذ بدواؿ األىمية تبصل الػكالة ألف خخوج

 الػكالة تتصمب استسخارىا.

 .ىبلؾ العيغ السػكل بالترخؼ فييا: بيعًا أو شخاًء أو إيجارًا 

 

 

****************** 

 

 

 

 الفرل الدادس
 الذخكات

 السبحث األول: مفيػم الذخكات 
 ومذخوعيتيا:أواًل : مفيػم الذخكات 

 مفيػم الذخكات:

 .الذخكة  لغة: االختبلط, ومخالصة الذخيكيغ
 الذخكة اصصبلحًا: عقج بيغ الستذاركيغ في رأس الساؿ والخبح .

 مذخوعية الذخكة: الذخكة مذخوعة بشرػص مغ القخآف الكخيع والدشة الشبػية.

 .(( فسغ القخآف الكخيع:))إف كثيخًا مغ الخمصاء ليبغي  بعزيع عمى بعس
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ومغ الدشة الشبػية: ما جاء في الحجيث القجسي الحؼ يخويو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ ربو, 
فيقػؿ:إف هللا تعالى يقػؿ "أنا ثالث الذخيكيغ مالع يخغ أحجىسا صاحبو,فإذا خانو, 

 خخجت مغ بيشيسا".
 ثانيًا: الذخوط العامة لمذخكات :

وشخوط خانصة تخز كل نػع مغ ىشاك شخوط عامة تصبق عمى جسيع الذخكات, 
سشتعخض لمذخوط العامة ثع الذخوط الخانصة أثشاء الحجيث عغ كل نػع مغ ,و الذخكات

 الذخكات.

: الذخوط العامة لذخكات 
يكػف كل واحج مغ الذخكاء وكيبًل عغ صاحبو في الترخؼ  أىمية الػكالة: -ٔ

 بالبيع والذخاء وتقبل األعساؿ .

ب أف يكػف الخبح معمػمًا قجره بيغ الذخكاء, يجأن يكػن الخبح معمػم القجر:  -ٕ
فيحجد لكل شخيظ حرة مغ الخبح, وإذا تع العقج ولع يبيشا حرة الذخيظ مغ 

 الخبح  فإف العقج يفدج لجيالة الخبح.

بحيث تكػف حرة كل واحج مغ الذخكاء  أن يكػن الخبح شائعًا في الجسمة: -ٖ
 يرح أف يجعل ألحج في الخبح شائعة, كالثمث أو الدجس, ومغ ثع فإنو ال

 الذخكاء جدء معيغ أو مبمغ محجد مغ الخبح ثع يقدساف الخبح.
 السبحث الثاني:شخكة العشان

 أواًل: تعخيف شخكة العشان :

  ىي أف يذتخؾ اثشاف بسالييسا ليعسبل فيو ببجنييسا وربحو ليسا, فيشفح ترخؼ

 شخيكو.كل واحج مشيسا بحكع السمظ في نريب نفدو والػكالة في نريب 
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  عقج بيغ مجسػعة أشخاص حقيقيغ أو اعتبارييغ يجفع كل مشيع مقجارًا معيشًا مغ

رأس الساؿ, ويعسمػف فيو بقرج االستخباح, ويكػف الخبح بيشيع بحدب 

 االتفاؽ, والخدارة عمى مقجار حرريع بخأس الساؿ .

 وشخكة العشاف مذخوعة وجائدة باتفاؽ السحاىب الفقيية .

 التي تخز بيا شخكة العشان :ثانيًا: الذخوط 

 . كػف رأس الساؿ مغ األثساف: أؼ مغ الجراىع أو الجنانيخ أو الشقػد 

  ًأف يكػف رأس الساؿ عيشًا حاضخة ال ديشًا وال مااًل غائبا. 

 . الخبح والخدارة واقتداميسا 

 :ثالثًا: محجدات العائج عمى )السذاركة(

شخاؼ, ويجب رباح بيغ األيجب الشز في عقج الذخكة عمى كيفية تػزيع األ -ٔ

رباح والخدائخ الستحققة والقابمة أف يكػف التحجيج بشدبة شائعة مغ صافي األ

 لمتػزيع بيغ السػدعيغ والسداىسيغ .

رباح والخدائخ الستحققة والقابمة لمتػزيع بيغ السػدعيغ والسداىسيغ ألاصافي  -ٕ

 .الفتخة الساليةيخادات والسرخوفات في نياية ىي الفخؽ بيغ جسيع بشػد اإل

 ساس ثسغ الحؼ تع بيع السػجػدات بو .أيػزع الخبح بذكل نيائي عمى  -ٖ

يعج السرخؼ في عقج السذاركة ليذ مجخد مسػؿ لمسدتثسخيغ, بل شخفًا   -ٗ

 شخيكًا بشدبة مداىستو في االستثسار ) يدتحق الخبح ويتحسل الخدارة (.
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شة, فإف أحج أشخاؼ يجػز االتفاؽ عمى أنو إذا زادت األرباح عغ ندبة معي -٘

 الذخكة يأخحىا ويأخح اآلخخ الديادة .

في حالة الخدارة فإنيا تقتصع مغ رأس ماؿ الذخكة بحدب ندب  السداىسة  -ٙ

في رأس الساؿ,وال يجػز تحسيل أحج األشخاؼ ليا أو تحسيميا بشدبة تختمف 

 عغ حرز السمكية .

 رباح .يجػز االتفاؽ عمى أية شخيقة لتػزيع األ -ٚ

لسذاركة الثابتة التي تدتسخ ألكثخ مغ فتخة مالية يثبت في دفاتخ في حالة ا -ٛ

رباح أو الخدائخ عشج تحققيا في الفتخة السالية التي حجثت السرخؼ نريبو مغ األ

 فييا.

يجػز باالستشاد إلى نطاـ الذخكة, أو قخار الذخكاء االحتفاظ بأرباح الذخكاء  -ٜ

 لتقػية مبلءة الذخكة . و حدع ندبة مغ األرباح بذكل دورؼ أ دوف تػزيع,

 السبحث الثالث: شخكة الػجػه

 أواًل: تعخيف شخكة الػجػه:

بشاًء عمى الػجاىة أو الدسعة –اتفاؽ بيغ أشخاؼ عمى أف يذتخوا سمعًا بثسغ مؤجل 

ثع يبيعيا غالبًا بثسغ معجل, ويكػف الخبح بيشيسا حدب االتفاؽ, –الصيبة بيغ الشاس 

بزساف أداء الجيػف الشاشئة عغ الذخاء بثسغ مؤجل,  أو بحدب ندبة التداـ الذخكاء

 والخدارة بحدب ندبة ضساف كل شخيظ.

 ثانيًا: مذخوعية شخكة الػجػه :
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ىحه الذخكة جائدة ألنيا تجسع بيغ الػكالة والكفالة, ففييا كفالة كل شخيظ لذخيكو في 

 شخاء الدمعة والكفالة بثسشيا .

 ػه :: الخبح والخدارة في شخكة الػجثالثاً 

 مغ وجية الحشيفة إلى أف الخبح فييا يكػف تابعًا لشدبة ضساف الذخكاء :الخبح

لمثسغ, وضساف الثسغ يكػف بشدبة حرريع فيسا يذتخونو أو عمى انفخاد. 

مغ وجية الحشابمة: إف الخبح في شخكة الػجػه يكػف بحدب االتفاؽ مغ و 

ما يتفق عميو مداواة أو تفاضل ألف الخبح في سائخ الذخكات يكػف بحدب 

 الذخكاء .

 :وىي  ,في شخكة الػجػه تقدع بحدب مقجار حرز الذخكاء في الزسافالخدارة

 قاعجة عامة في جسيع الذخكات في تحسيل الخدارة بحدب حرز السمظ.

 السبحث الخابع: شخكة األعسال

 أواًل: تعخيفيا

بالرشع أو تقجيع  ىي اتفاؽ بيغ أشخافيا عمى تقبل األعساؿ البجنية أو الفكخية والقياـ

 الخجمة أو الخبخة مع تحجيج ندب األرباح بيشيع بحدب االتفاؽ .

 لعسل أساس السذاركة فيسا بيغ الذخكاء .اسسيت بذخكة األعساؿ ألف 

 ثانيًا: مذخوعيتيا :

 شخكة األعساؿ جائدة عشج جسيػر الفقياء ألنيا تذتسل الػكالة, والػكالة جائدة .
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مدعػد رضي هللا عشو:)اشتخكشا أنا وعسار وسعج يػم بجر,فأنصاب  قال الرحابي عبج هللا بغ

 .سعج أسيخيغ ولع أنصب أنا وعسار شيئًا,فمع يشكخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عميشا(

 ثالثًا: أحكام عامة تتعمق بذخكة األعسال :

  تحجيج ندبة الخبح كل واحج مغ الذخكاء,ويتع تػزيع الخبح بحدب االتفاؽ

 ػف ألحجىع مبمغ مقصػع مغ الخبح .وبذخط أف ال يك

  وجػب قياـ كل مغ الذخكاء بالعسل, فإذا تخؾ أحجىسا العسل بدبب العجد أو

غيخه فمآلخخ مصالبتو بالعسل أو إقامة مغ يعسل عشو فإف امتشع كاف لو الحق 

 فدخ عقج الذخكة .

  عجـ ضساف ما ىمظ في يج أحج الذخكاء بغيخ تعٍج أو تقريخ مشو,ألف يج

ظ أمانة وحيشئح يكػف ضسانو مغ الذخكاء جسيعيع, أما أذا ىمظ بدبب الذخي

 التعجؼ أو التقريخ فإف الزساف عمى الستعجؼ والسقرخ.

 الذخكات الحجيثة 

 تتخح الذخكات الحجيثة أشكااًل عجة, يسكغ تقديسيا إلى قدسيغ:

 .: وتقـػ عمى االعتبار الذخري لمذخكاءشخكات األشخاص -1

 شخكة التزامغ  -وليا ثبلثة أشكاؿ: 

 وشخكة التػصية البديصة )أو بالحرز( -   

 وشخكة السحاصة -  
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تيجؼ إلى تجسيع رؤوس األمػاؿ البلزمة لتحقيق أغخاض شخكات األمػال: -2
 الذخكة.

 شخكة السداىسة - ولذخكات األمػاؿ ثبلثة أشكاؿ أيزًا: 

 شخكة التػصية باألسيع -                                   

 والذخكة ذات السدؤولية السحجودة  -                                   

 أواًل: شخكة السداىسة:

ىي الذخكة التي يكػف رأس ماليا مقدع إلى أسيع تعخيف الذخكات السداىسة:  *

يسو متداوية قابمة لمتجاوؿ, وال يكػف كل شخيظ فييا مدؤواًل إال بسقجار حرتو أو أس

 في رأس الساؿ.

ز أف وتدسى بالذخكات السغفمة, إلغفاؿ االعتبار الذخري فييا, حتى إنو ال يجػ 

والذخكاء يقجمػف أسيسيع حررًا في رأس الساؿ, تدسى باسع أحج الذخكاء فييا, 

 ويتقاسسػف الخبح والخدارة كٌل حدب أسيسو.

 :ثانيًا: شخكة التزامغ

إشيارىا بعشػاف مخرػصػليا شخرية اعتبارية ىي مغ شخكات األشخاص وال بج مغ 

وذمة مالية مدتقمة عغ ذمع الذخكاء, ورغع ىحا فإف الذخكاء مدؤولػف عغ التدامات 

 .الذخكة برفة شخرية في أمػاليع الخاصة إذا لع تفي أمػاؿ الذخكة بيا

 ثالثًا:شخكة التػنصية البديصة:
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ػظ فييا مغ حيث ىي مغ شخكات األشخاص ألف شخز الذخيظ الستزامغ ممح

 ثقة الذخيظ السػصي بو.

وتزع شخكة التػصية البديصة شخكاء متزامشيغ مدؤوليغ عغ التدامات شخكة في 

أمػاليع الذخرية وعمى وجو التزامغ, وشخكاء مػصيغ تشحرخ مدؤولية كل مشيع 

 في حجود الحرة التي يسمكيا وال تتعجػ مدؤوليتو إلى أمبلكو الخاصة.

 نصية باألسيع:رابعًا: شخكة التػ 

ىي مغ شخكات األمػاؿ, واالكتتاب فييا باألسيع الستساثمة في السقجار وتزع شخكاء 

 متزامشيغ وشخكاء مػصيغ.

 خامدًا: شخكة السحانصة:

يشصبق عمى شخكة السحاصة تعخيف شخكة الِعشاف وىػ: يذتخؾ اثشاف أو أكثخ بساؿ 

الذخكة, والخبح بيشيسا معمـػ مغ كل شخيظ بحيث يحق لكل مشيسا الترخؼ في ماؿ 

 بحدب االتفاؽ, والخدارة بقجر الحرز في رأس الساؿ.

 

 سادسًا: الذخكات ذات السدؤولية السحجودة:

ىي نػع مغ الذخكات تكػف مدؤولية الذخيظ فييا محجودة بقجر ما يسمظ مغ 

 حرز.

وتتكػف ىحه الذخكة مغ عجد محجود مغ الذخكاء ال يجػز أف يديج عجدىع عغ 

خيكًا عمى األكثخ, ويخزع تجاوؿ الحرز فييا لذخوط معيشة, باإلضافة خسديغ ش
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إلى أنو ال يجػز ليا أف تمجأ لبلكتتاب العاـ سػاء في تكػيغ رأسساليا أو اقتخاضيا, 

ولعل ىحا ما يقخبيا مغ شخكات األشخاص, ولكشيا تقتخب مغ شخكات األمػاؿ مغ 

 حيث تحجيج مدؤولية كل شخيظ فييا بقجر حرتو.

 كام الذخكات بذكل عام:أح 

 .يجب بياف حرة كل شخيظ عمى السذاع 

  .يجب بياف حرة كل شخيظ مغ رأس الساؿ 

  .بياف مداىسة كل شخيظ في الخبح 

  .يجب أف يكػف الخبح عمى السذاع 

 

 

 

 

 السبحث الخامذ: السزاربة

 أواًل: تعخيف السزاربة ومذخوعيتيا:
في األرض( وىػ اإلسخاع في مفاعمة مغ )الزخب أؼ الدعي : السزاربة لغة

الديخ, وسسي ىحا العقج مزاربة ألف السزارب يديخ في األرض ويدعى فييا 
 .البتغاء الفزل أو يدافخ ليكدب الخبح

 قاؿ تعالى: " وآخخوف يزخبػف في األرض يبتغػف مغ فزل هللا " . 
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إلى  عقج بيغ شخفيغ يجفع أحجىسا )رب الساؿ( مااًل معمػماً : السزاربة انصصالحاً 
آخخ )السزارب( ليعسل بو, ويكػف الخبح بيشيسا بحدب االتفاؽ, والخدارة عمى 

 صاحب رأس الساؿ وحجه, إذا لع يتعجَّ العامل ) السزارب ( أو يقرخ.
 .السزاربة مذخوعة بشرػص مغ القخآف والدشة: ذخوعية السزاربةم

 .هللا " قػلو تعالى: "وآخخوف يزخبػف في األرض يبتغػف مغ فزلفسغ القخآن 
إف اآلية شخعت الزخب في األرض أؼ الدعي فييا لتحريل  وجو االستجالل:

أصل الساؿ أو تشسيتو, والسزارب )العامل( يدعى في األرض يدتثسخ رأس الساؿ 
 ليحرل عمى الخبح.

أف العباس بغ عبج السصمب رضي هللا عشو كاف إذا دفع مااًل مزاربة  ومغ الدشة:
يدمظ بو بحخًا وال يشدؿ بو واديًا وال يذتخؼ بو ذات كبج  شخط عمى السزارب: أف ال

 رشبة, فإف فعل ذلظ َضِسغ, فبمغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلظ فاستحدشو.
وشخعت السزاربة لتحقيق مقاصج شخعية تخاعي حاجة الشاس ومرالحيع, فبعس 

خبخة بػجػه الشاس يسمظ الساؿ وال يعخؼ شخائق استثساره, ومغ الشاس مغ يسمظ ال
استثسار الساؿ ولكشو ال يسمظ الساؿ فيتعاوف صاحب الساؿ مع صاحب الخبخة 

 إلنذاء مذخوع يجر عمييسا عائجًا, وتتحقق حيشئح مرمحتيسا.
 

 ثانيًا: نصفة عقج السزاربة ويج السزارب:

عقج السزاربة غيخ الـز فيحق لكل واحج مغ العاقجيغ فدخ العقج دوف الخجػع إلى 

 اآلخخ إال في حالتيغ ال يثبت فييسا حق الفدخ , ىسا:الصخؼ 

  إذا شخع العامل في العسل فتربح السزاربة الزمة إلى حيغ التشزيس )تدييل

 األصػؿ إلى نقػد( الحقيقي أو الحكسي .
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  إذا اتفق الصخفاف عمى تػقيت السزاربة بػقت محجد وحيشئح ال يجػز إنياؤىا قبل

 فيغ.الػقت السحجد إال باتفاؽ الصخ 

فإف يج السزارب يج أمانة فيسا وأما حال أو نصفة يج السزارب عمى رأس السال: 

تحت يجه مغ رأس الساؿ, فبليزسغ رأس الساؿ إذا ىمظ أو تمف في يجه في الحاالت 

الصبيعية, أما إذا تعجػ السزارب شخوط صاحب رأس الساؿ أو قرخ في حفع رأس 

 الساؿ فإنو يزسغ رأس الساؿ.

 اع السزاربة:ثالثًا: أنػ 

 مقيجة–2مصمقة  –1لمسزاربة نػعان:

أف يجفع رب الساؿ مبمغًا مغ الساؿ لمسزارب, ليعسل بو ويدتثسخه دوف ىي : السصمقة

أف يعيغ لو: نػع العسل, أو مكانو أو زمانو أو األشخاص الحيغ يتعامل معيع  وغيخ 

 ذلظ, لكغ بجوف ضخر عمى صاحب رأس الساؿ ) كالتبخع بسالو (.

أف يجفع رب الساؿ مبمغًا مغ الساؿ إلى آخخ, ليعسل لو بو ويدتثسخه, ىي  السقيجة:

مع الشز عمى تقييجه بالترخؼ إما بدمغ معيغ أو ببزاعة معيشة أو بسكاف معيغ, 

 أو ال يبيع أو يذتخؼ إال مغ شخز معيغ.

السالظ عميو وال يجػز لو أف يتبخع بساؿ السزاربة بأؼ نػع مغ أنػاع التبخع, إال إذا نز 

 صخاحة. وفي السزاربة السقيجة إذا خالف السزارب يعامل معاممة الزامغ.

 رابعًا: شخوط نصحة السزاربة:
 ىشاؾ شخوط عجة لرحة السزاربة, مشيا: شخوط تتعمق بالعاقجيغ ورأس الساؿ والخبح.
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 شخوط العاقجيغ:
التػكيل والتػكل, العاقجاف ىسا: رب الساؿ, والعامل )السزارب( ويذتخط فييسا أىمية 

 وقج مخ ذكخىا.
 وليا أربعة شخوط رئيدية: شخوط رأس السال:

 أن يكػن رأس السال مغ الجراىع أو الجنانيخ ) األوراق الشقجية (: (1

وال تجػز السزاربة إذا كاف رأس الساؿ ُعخوضًا أو عقارًا أو مشقػاًل وال يجػز أف 

مخور الدمغ ) زيادة أو نقرانًا تكػف أعيانًا وذلظ بدبب اختبلؼ قيسة األعياف مع 

 ( مسا يجعل رأس الساؿ مجيػؿ والخبح مجيػؿ.

 أن يكػن رأس السال معمػم السقجار: (2

إذا كاف رأس الساؿ مجيػاًل فإف السزاربة ال ترح, ألف جيالة رأس الساؿ تؤدؼ 

إلى جيالة الخبح, وكػف الخبح معمػمًا شخط لرحة السزاربة.) كأف أعصيظ حقيبة 

 .الشقػد (مسمػءة ب

 أن يكػن رأس السال عيشًا ال ديشًا: (3

ال ترح السزاربة عمى ديغ وال عمى ماؿ غائب, لحلظ ال يجػز أف يقاؿ لسغ عميو 

ديغ: ضارب بالجيغ الحؼ عميظ... والسزاربة في الجيغ فاسجة ألنيا تمغي شخط أف 

 يكػف الساؿ مدمَّسًا يجًا بيج.

 :أن يكػن رأس السال مدمَّسًا إلى العامل (4
يجب تدميع رأس الساؿ إلى العامل ليتسكغ مغ العسل فيو, وال ترح السزاربة مع 

 بقاء يج رب العسل عمى رأس الساؿ, لعجـ تحقق التدميع مع بقاء يجه.

 شخوط الخبح:
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 :أن يكػن الخبح معمػم القجر 

يشبغي أف يكػف الخبح في السزاربة معمـػ القجر, ألف السعقػد عميو ىػ الخبح وجيالة 

السعقػد عميو تػجب فداد العقج, مثبًل: إذا دفع شخز إلى آخخ ألف درىع ليتاجخ لو 

فييا عمى أف يذتخكا في الخبح ولع يبيغ مقجار الخبح, جاز العقج ويكػف الخبح بيشيسا 

 السداواة. نرفيغ, ألف الذخكة تقتزي

 :أن يكػن الخبح جدءًا مذاعًا 
يجب أف يكػف الخبح مذاعًا بيغ شخفي العقج, ولػ شخشا أف يكػف ألحجىع مبمغ 

وتكػف  ,مقصػع كسئة درىع مغ الخبح أو أقل أو أكثخ, والباقي لآلخخ ال يجػز

 السزاربة حيشئٍح فاسجة ألف السزاربة تقتزي السذاركة في الخبح.

تخريز أحج ولػ بجدء بديط مقتصع )يعشي الصخفيغ ليع في ومعشى مذاع: عجـ 

 .الخبح حرة(

 خامدًا: أسذ تحقق األرباح القابمة لمتػزيع في السرارف اإلسالمية:

 ىشاؾ ثبلثة أركاف أساسية ىي:

 أؼ تدميع رأس الساؿ لراحبو كامبًل, لحلظ ال يأخح سالمة رأس السال :

 الساؿ إلى صاحبو. السزارب شيئًا مغ الخبح حتى ُيّدِمع رأس

 :تدييل مػجػدات السزاربة بذكل حقيقي أو حكسي 

 التشزيس الحقيقي: يػزع الخبح عمى أساس الثسغ الحؼ تع بيع السػجػدات بو.
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أو يػزع الخبح عمى أساس التشزيس الحكسي وىػ تقػيع السػجػدات بالقيسة العادلة 

 وىػ األسيل.

 لخ( بسا يخز ىحا العقج أجػر عسالة... ا –)شػابع  تغصية السرخوفات

 شبعًا ويتحسل صاحب رأس الساؿ ىحه السرخوفات.

  إذا حرمت خدارة في إحجػ عسميات السزاربة تجبخ مغ أرباح العسميات

 األخخػ, فالخدارة الدابقة يجبخىا الخبح البلحق.

  إذا خمط البشظ أمػاؿ السزاربة مع حدابات أصحاب السمكية أو األمػاؿ التي

لسصمق فييا ) الحدابات الجارية وما في حكسيا( يربح لو حق الترخؼ ا

 البشظ شخيكًا بسالو ومزاربًا بساؿ اآلخخ.

 سادسًا: تصبيقات السزاربة في السرارف اإلسالمية:
 يدتخجـ عقج السزاربة في التسػيل السرخفي السعاصخ الجتحاب مجخخات الجسيػر.

 وتكػن عشجما يعخض عمى الدبائغ تذغيل السزاربة االستثسارية:وغالبًا ما تكػن:

 ودائعيع, يجحب مجخخاتيع ويكػن ىػ السزارب في ىحه الحالة.

 : وتكػف عشج إعصاء)تسػيل( لدبػف السزاربة التسػيمية

 ما رأس الساؿ, ويكػف في ىحه الحالة ىػ )رب الساؿ(.

وعسيمو, وىي مزاربة استثسارية بيغ السرخؼ السزاربة السشتيية بالتسميظ: –1

يكػف السرخؼ ىػ صاحب الساؿ, و يحق لمسزارب ) العسيل ( الحمػؿ محل 

 الرخؼ في السمكية دفعة واحجة أو عمى دفعات حدب الذخوط.
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فمػ اشتخػ السرخؼ سيارة بسبمغ ما ثع قجميا لسغ يعسل عمييا واتفقا عمى أف يكػف 

 % مغ25%, يػضع 50% مغ صافي األرباح ولمعامل 25الخبح لمسرخؼ 

األرباح في حداب خاص حتى يبمغ ثسغ الديارة وحيشئٍح يتشازؿ السرخؼ عغ ممكية 

الديارة لرالح العامل, ويكتب عقج بيع ججيج ويكػف عقج السزاربة مشتييًا عشجه 

 )ألف رأس الساؿ أصبح ممكًا لمسزارب (.

 :فيحه السعاممة تتزسغ العشانصخ التالية 

 شخكة مزاربة في بجايتيا. .ٔ

 .ؼ ببيع حرتو لمسزاربوعج مغ السرخ  .ٕ

بيع السرخؼ حرتو لمذخيظ جدئيًا أو كميًا, فالسزارب يربح شخيكًا في الدمعة  .ٖ

 عشجما يجفع أوؿ حرة ) قدط ( باإلضافة لكػنو مزاربًا.

 شخكة عشاف ومزاربة عشج تدجيج السزارب أوؿ حرة لمسرخؼ. .ٗ

 ويقاؿ ليا التذاركية: : السزاربة السذتخكة –2

وىي تقـػ عمى أساس أف يعخض السرخؼ اإلسبلمي باعتباره مزاربًا عمى أصحاب 

األمػاؿ استثسار مجخخاتيع ليع, كسا يعخض السرخؼ باعتباره صاحب ماؿ او وكيبًل 

عغ أصحاب األمػاؿ عمى أصحاب السذخوعات االستثسارية استثسار رأس الساؿ 

حدب االتفاؽ بيغ األشخاؼ الستجسع لجيو في مذخوعاتيع عمى أف تػزع األرباح 
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أصحاب السذخوعات االستثسارية أو السدتثسخوف  –أصحاب األمػاؿ  –السرخؼ الثبلثة ) 

 .( وتقع الخدارة عمى أصحاب األمػاؿ

لمسرخؼ اإلسبلمي أذىب : معي مميػف ليخة سػرية ومذخوعي يكمف مميػنيغ مثال

ىشا بخأس الساؿ أما  يذاركشي بخأس الساؿ لزارب فيو, فالتذارؾأف عخض عميو أ و 

 العسل ) السزاربة ( لذخز واحج.

وىحه السزاربة جائدة ألف السزارب ىشا وىػ السرخؼ يجػز لو أف يزارب بذخط 

 أف يكػف ذلظ بإذف صاحب العسل.

ىي وثائق مذاركة تسثل مذخوعات أو أنذصة تجار عمى :نصكػك السزاربة –3

 غيخىع إلدارتيا.أساس السزاربة, بتعييغ مزارب مغ الذخكاء أو 

السرجر لتمظ الركػؾ ىػ السزارب, والسكتتبػف فييا ىع أرباب الساؿ, وحريمة 

االكتتاب ىي رأس ماؿ السزاربة, ويسمظ حسمة الركػؾ مػجػدات السزاربة والحرة 

 الستفق عمييا مغ الخبح ألرباب الساؿ, ويتحسمػف الخدارة إف وججت.

 االكتتاب. يجػز تجاوؿ صكػؾ السزاربة بعج قفل باب

 سابعًا: أحكام عامة في السزاربة:

 .الساؿ عشج العامل أمانة ال يزسشو إال بالتفخيط أو بالتعجؼ 

 .رأس الساؿ يجب أف يدمع عشج انتياء السزاربة لبياف الخبح 

  يسمظ السزارب حرتو مغ الخبح بقدسة الساؿ, فإذا شخأ نقز عمى رأس الساؿ

 فإنو يحدب مغ الخبح.
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  قرخ السزارب يتحسل إرجاع رأس الساؿ دوف أرباح ) ال يجػز إجباره إذا تعجػ أو

 .بالخبح, السيع إعادة رأس الساؿ كامبًل(

  إذا خدخت السزاربة فالخدارة عمى صاحب الساؿ وليذ عمى العامل مشيا شيء

 إذا لع يكغ مقرخًا أو متعجيًا.

 إذا اشتخط صاحب الساؿ أف يكػف الزساف عمى السزارب فالذخط باشل ,

 والخدارة تكػف عمى رب الساؿ .

  يشتيي عقج السزاربة بفدخو مغ أحج الصخفيغ, ألنو عقج جائد, أو مػت أحج

العاقجيغ, ألف السزاربة تذتسل عمى الػكالة, والػكالة تبصل بسػت السػكل أو 

 الػكيل.

  مسشػع ) ال يجػز ( لمسرخؼ أف يقتدع جدء مغ الخبح لو وما تبقى يقتدسو مع

 السزارب .

 

 

 السبحث الدادس: السدارعة والسداقاة والسغارسة

 أواًل: السدارعة: ) عمى البحور (

 عقج بيغ صاحب األرض والسدارع, يجفع صاحب األرض : تعخيف السدارعة

 أرضو إلى مغ يدرعيا, ويكػف الشاتج مغ الدرع بيشيسا حدب االتفاؽ.
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 عامل أىل خيبخ ىي جائدة ودليل جػازىا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: مذخوعية السدارعة 

 بذصخ ما يخخج مشيا مغ ثسخ أو زرع.

 يذتخط لرحة السدارعة شخوط عجة أىسيا:: شخوط السدارعة 

 أىمية العاقجيغ: بأف يكػنا عاقميغ. .ٔ

 أف تكػف األرض صالحة لمدراعة وأف تكػف الدراعة بالبحور. .ٕ

 أف تكػف مجة السدارعة معمػمة. .ٖ

مذتخكًا بيغ الستعاقجيغ, ويذتخط كحلظ أف يكػف ىحا أف يكػف الخارج مذاعًا أو  .ٗ

 الخارج معمـػ القجر.

 التخمية بيغ األرض وبيغ العامل, والتخمية تسكيغ العامل مغ العسل دوف مانع. .٘

وىػ إما مشافع األرض أو  ,بياف مغ عميو البْحر مشعًا لمسشازعة وإعبلمًا لمسعقػد عميو ٙ

ل العامل فيكػف السعقػد عميو ىػ مشفعة إذ لػ كاف البحر مغ قب ,مشافع العامل

 ولػ كاف مغ قبل صاحب األرض فالسعقػد عميو ىػ مشفعة العامل. ,األرض

بياف جشذ البحر ) قسح أو شعيخ... ( ليريخ األجخ معمػمًا, ألف األجخ جدء مغ  ٚ

 كبقية قدسة اإلنتاج., الشاتج فبل بج مغ بيانو

 أوجو السدارعة : 

إذا كانت األرض والبحار مغ شخؼ, والعسل واألدوات مغ شخؼ آخخ تجػز  –أ

 السدارعة, ويريخ صاحب األرض والبحر مدتأجخا لؤلرض ببعس ما يخخج مشيا.
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إذا كانت األرض مغ شخؼ, والبحر والعسل واآلالت مغ شخؼ آخخ, تجػز  –ب

 السدارعة, ويريخ العامل مدتأجخًا األرض ببعس ما يخخج مشيا.

إذا كانت األرض والبحر واآلالت مغ شخؼ, والعسل مغ شخؼ آخخ تجػز  –ت

 السدارعة, ألف رب األرض يريخ مدتأجخًا لمعامل ببعس ما يخخج مغ األرض.

إذا كانت األرض واآلالت مغ شخؼ, والبحر والعسل مغ شخؼ آخخ, فبل تجػز  –ث

 السدارعة.

 أحكام عامة في السدارعة: 

  فإف السدارعة تكػف صحيحة, والخارج عمى الذخط بيغ إذا تػافخت تمظ الذخوط

العاقجيغ, وإف لع تخخج األرض شيئًا فبل شيء لمعامل, ألنو يدتحق شخكة وال 

 شخكة في غيخ الخارج.

  إذا فدجت السدارعة فالخارج لراحب البحر, وإذا كاف ربالبحر ىػ العامل فعميو

األرض فعميو أجخ  أجخ السثل لراحب األرض, وإف كاف رب البحر ىػ صاحب

 السثل لمعامل.

  إذا لع يخخج شيء مغ السحرػؿ الدراعي الشاتج في السدارعة الفاسجة, فإف كاف

البحر مغ العامل فعميو أجخ مثل األرض لخبيا, وإف كاف مغ صاحب األرض 

 فعميو أجخ السثل لمعامل.

 تصبيق السدارعة في السرخف اإلسالمي: 
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 .بلمي أف يرجر صكػكًا تخز السدارعةيسكغ لمسرخؼ اإلسنصكػك السدارعة:

وىحه الركػؾ: ىي وثائق متداوية القيسة, يتع إصجارىا الستخجاـ حريمة االكتتاب 

فييا في تسػيل مذخوع عمى أساس السدارعة, ويربح لحسمة الركػؾ حرة في 

 السحرػؿ وفق ما حجده العقج.

(, والسكتتبػف السرجر لتمظ الركػؾ ىػ صاحب األرض )مالكيا أو مالظ مشافعيا

 ىع السدارعػف في عقج السدارعة, وحريمة االكتتاب ىي تكاليف الدراعة.

يجػز تجاوؿ صكػؾ السدارعة بعج قفل باب االكتتاب وتخريز الركػؾ وبجء 

 الشذاط إذا كاف حسمة الركػؾ مالكي األرض .

 ثانيًا: السداقاة: ) أرض مدروعة شجخ(:
شجخًا يجفعيا إلى عامل ليقػـ بسا يحتاج عقج بيغ شخز يسمظ : تعخيف السداقاة

إليو الذجخ, مغ سقاية وتمقيح وتشطيف وحخاسة حيث يكػف الشاتج مغ الثسخ بيشيسا 

 حدب االتفاؽ.

ىي جائدة, ودليل جػازىا معاممة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ألىل خيبخ, : مذخوعية السداقاة

 والحجيث الدابق في السدارعة.

اقاة كالسدارعةحكسًا وشخوشًا بحدب ما يميق بيا, ويذتخط فييا السد: شخوط السداقاة

بياف حرة العامل مغ الثسخ, والتخمية بيغ العامل والذجخ, والذخكة في الخارج 

 الشاتج مغ الثسخ, وكػف ىحا الشاتج مذاعًا بيغ الصخفيغ.

 :أحكام عامة في السداقاة
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  الشخيل والتيغ والديتػف تجػز السداقاة في جسيع أنػاع الذجخ السثسخ والكـخ و

والخماف, وتجػز أيزًا في الذجخ الحؼ يقرج مشو ورقو, كالتػت والػرد, ألنو في 

 معشى الثسخ.

  تختمف السداقاة عغ السدارعة ببعس السدائل الفخعية األخخػ مشيا, أنو في

السداقاة الرحيحة إذا لع يخخج الذجخ شيئًا فبل شيء لػاحج مغ العاقجيغ بخبلؼ 

 السدارعة الفاسجة كسا مخ.

 .) ترجر مغ قبل صاحب الذجخ(: نصكػك السداقاة

ىي وثائق متداوية القيسة, يتع إصجارىا الستخجاـ حريمة االكتتاب في سقي أشجار 

 مثسخة.

السرجر لتمظ الركػؾ ىػ صاحب األرض التي فييا الذجخ, والسكتتبػف فييا ىع 

 االكتتاب ىي تكاليف العشاية بالذجخ.السداقػف في عقج السداقاة, وحريمة 

يجػز تجاوؿ صكػؾ السدارعة والسداقاة بعج قفل باب االكتتاب وتخريز الركػؾ 

 وبجء الشذاط إذا كاف حسمة الركػؾ مالكي األرض.

 ثالثا: السغارسة:

عقج بيغ مالظ األرض وعامل يقـػ بغخس األرض )غيخ مغخوسة وغيخ تعخيفيا:

عمى أنو إف أثسخ الذجخ يكػف الثسخ وأصمو مغ األرض مدروعة( شجخًا معمػمًا, 

 بيشيسا حدب االتفاؽ ) يربح الغارس والسالظ شخاكة في األرض (.
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إلى رجل ليغخس فييا  –ليذ فييا شجخ  –أو أنيا: شخكة تقع عمى دفع أرض 

شجخًا, عمى أف ما يحرل مغ الغخاس والثسار تكػف بيشيسا بشدبة معمػمة. )ممكية 

 خبلؿ مجة الدراعة (.األرض فقط 

 :شخوط السغارسة
 يذتخط لرحة السغارسة شخوط عجة, أىسيا:

أف يغخس العامل في األرض أشجارًا ثابتة األصػؿ, كالشخل والعشب والتيغ  –أ 
 والديتػف لحلظ ال تجػز السغارسة عمى الدروع.

 أف تتفق أصشاؼ األشجار أو تتقارب في مجة إثسارىا. –ب 
 أال يكػف أجميا إلى سشيغ كثيخة. –ت 
 أف يكػف لمعامل حطو ) نريبو ( مغ الذجخ واألرض . –ث 

 :الفخق بيغ السداقاة والسغارسة

  تكػف السداقاة عمى أصػؿ وأشجار مػجػدة, بيشسا تكػف السغارسة عمى غخس

 أشجار غيخ مػجػدة.

  الثسخ أما العامل العامل في السداقاة ليذ لو نريب مغ الذجخ, إنسا نريبو مغ

 في السغارسة فيشبغي أف يكػف لو نريب مغ الذجخ واألرض.

 :تصبيق السداقاة والسغارسة في السرخف اإلسالمي

يسكغ لمسرخؼ تسػيل الذخكات أو األفخاد بستصمبات السداقاة والسغارسة مغ حيث 

د شخاء مدتمدمات اإلنتاج, كأنابيب السياه لمدقي, وتأميغ أصػؿ األشجار السخا

 .غخسيا, وأدوات زراعية.... 
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 :نصكػك السغارسة

تسثل الركػؾ وثائق متداوية القيسة, يتع إصجارىا الستخجاـ حريمة االكتتاب فييا 

في تسػيل مذخوع يقػـ عمى غخس أشجار, ويربح لحسمة الركػؾ حرة في 

 األرض والغخس.

بػف السرجر لتمظ الركػؾ ىػ صاحب األرض الرالحة لغخس األشجار, والسكتت

 فييا ىع السغارسػف في عقج السغارسة, وحريمة االكتتاب ىي تكاليف غخس الذجخ.

وقج يكػف السرجر ىػ السغارس )صاحب العسل(, والسكتتبػف ىع أصحاب األرض ) 

 السدتثسخوف الحيغ غخست األرض بحريمة اكتتابيع (.

 يجػز تجاوؿ صكػؾ السغارسة بعج قفل باب االكتتاب وتخريز الركػؾ وبجء

 الشذاط سػاء كاف حسمة الركػؾ مالكي األرض أـ السمتدميغ بالغخس.

 

********************** 

 الفرل الدابع
 السبحث األول: الكفالة
 أواًل: تعخيف الكفالة:

 تعج الكفالة مغ الزسانات الذخرية .

ويسكغ تعخيف الكفالة: بأنيا ضع ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في السصالبة نفذ, أو 
 ديغ, أو عيغ.
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ونبلحع مغ التعخيف أف السكفػؿ بو قج يكػف ديشًا )يثبت في الحمة كالشقج( أو عيشًا 
 أو شخرًا أؼ: إحزاره إلى الجائغ عشج حمػؿ أجل الجيغ ليدتػفي مشو ديشو.

ويبيغ التعخيف أيزًا أف السكفػؿ لو )الجائغ( مصالبة الصخفيغ: الكفيل واألصيل 
 قو.)السجيغ( حتى يحرل عمى ح

 ثانيًا: مذخوعية الكفالة:

 الكفالة مذخوعة في القخآف الكخيع والدشة الشبػية.

قػلو تعالى: " قالػا نفقج صػاع السمظ ولسغ جاء بو حسل بعيخ فسغ القخآن الكخيع: 
 والسقرػد بالدعيع في اآلية: الكفيل.. وأنا بو زعيع "

يغ مقزي "قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " العارية ومغ الدشة:  , والجَّ . مؤداة, والدعيع غاـر
 الدعيع: ىػ الكفيل الزامغ.و االستعارة , : تعشي العاريةو 

ومدتشج الكفالة مغ الدشة أيزًا حجيث الرحابي أبي قتادة حيشسا ُأتي الشبي بخجل 
ا ميت ليرمي عميو, وسأؿ: أعميو ديغ؟ فقيل لو: نعع , فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حيشئٍح: صمػ 

عمى صاحبكع, فإف عميو ديشًا, قاؿ أبػ قتادة: يا رسػؿ هللا صل عميو وعميَّ ديشو ) 
 أؼ أكفمو ( فرمى عميو.

 ثالثًا: أنػاع الكفالة:

 لمكفالة نػعاف:

 وىي أف يمتـد الكفيل بسا عمى األصيل مغ ماؿ.كفالة بالسال :  -

غ ( إلى السكفػؿ وىي أف يمتـد الكفيل إحزار السكفػؿ ) الَسِجيكفالة بالشفذ :  -

 لو ) الجائغ ( ليأخح مشو الجيغ.

 رابعًا: أركان الكفالة:
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 لمكفالة خسدة أركاف:

وىي اإليجاب والقبػؿ,كأف يقػؿ السكفػؿ عشو أو األصيل لمكفيل: اكفل : الريغة –1

 عشي, فيقػؿ الكفيل: قبمُت.

لمسكفػؿ لو. وىػ الذخز الحؼ يمتـد بأداء الحق الحؼ في ذمة األصيل : الكفيل –2

 ويذتخط في الكفيل: أف يكػف أىبًل لمتبخع, وذلظ بأف يكػف عاقبًل بالغًا.

وىػ الذخز الحؼ يدتحق الجيغ, ويذتخط فيو أف يكػف  (: السكفػل لو ) الجائغ–3

 معخوفًا, ألنو إذا كاف مجيػاًل ال يحرل ما شخع لو الكفالة مغ التػثيق.

وىػ السجيغ, ويذتخط فيو: أف يكػف َمجيشًا, سػاًء  السكفػل عشو ) األنصيل (: –4

أكاف حيًا أـ ميتًا, وال يذتخط رضا السكفػؿ عشو في الساؿ, ألف قزاء ديغ الغيخ 

 بغيخ إذنو جائد.

 يجب تحجيجىا بجقة.: السكفػل بو ) محل الكفالة (–5

 خامدًا: أحكام عامة في الكفالة:

 عشو )السجيغ(, وغيخ الـز في حق  الكفالة عقج الـز في حق الكفيل والسكفػؿ

السكفػؿ لو )الجائغ(, إذ لمجائغ إبخاء الكفيل مغ الجيغ, ويبقى الجيغ مغ األصيل, 

 وإذا أبخأ الجائغ السجيغ ) األصيل ( مغ الجيغ فإنو يبخأ الكفيل .

 .ال يجػز أخح األجخ وال إعصاؤه مقابل مجخد الكفالة 

  الكفيل يخجع عمى األصيل بسا أدػ عشو.إذا أدػ الكفيل الجيغ عغ األصيل, فإف 
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 .لمجائغ حق مصالبة السجيغ أو الكفيل  وىػ مخيخ في مصالبة أييسا شاء 

  ,ويحق لمكفيل اشتخاط تختيب الكفالة, مثل: أف يصالب الجائغ السجيغ أواًل

 فإذا امتشع يخجع عمى الكفيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما ىي أىجاف السرارف اإلسالمية؟ 

 تحقيق األرباح : مثميا مثل أؼ مؤسدة خجمية تدعى لتحقيق الخبح. –1

تجسيع السجخخات الػششية وخاصة الرغيخة: أؼ السجخخات األشخاص الحيغ ال  –2

 يتعاممػف مع السرارؼ التقميجية.

 تحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية وىي اليجؼ األساسي لمسرارؼ اإلسبلمية. –3

 مالحطة:
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االقترادية عغ شخيق تسػيل السذاريع اإلنتاجية والخجمية, أما التشسية التشسية 

 االجتساعية وتجريب كػادر التكامل االجتساعي وتقجيع القخوض الحدشة لسغ يحتاجيا.

تذجيع االستثسار: تجعى البشػؾ اإلسبلمية ببشػؾ االستثسار ألنيا تجخل في  –4

سبلمية التشسػؼ بعكذ السرارؼ مذاريع استثسارية, وىشا يكسغ دور السرارؼ اإل

التقميجية ألف استثسار السرارؼ اإلسبلمية استثسار بحت وتسػيميا لخجمات تجارية 

 فقط لحلظ ال يػجج ليا أؼ دور تشسػؼ.

 اإلسالمية وماىي مقتخحاتظ لمحل؟ ما ىي السآخح عمى السرارف  

   لع تحقق التشسية االقترادية السخجػة " التي تصسح ليا " والتي ىي تأسيذ

 مذاريع إنتاجية وخجمية تخجـ االقترادؼ الػششي.

   لع تحقق التشسية االجتساعية وبذكل أنيا لع تسشح القخض الحدغ بجوف فائجة

 لمفقخاء والسحتاجيغ أو ألصحاب السػاىب. 

  لفائجة, في حيغ يجب أف يكػف مؤشخ مؤشخ الخبحية عشجىا قخيب مغ سعخ ا

الخبحية أعمى بكثيخ مغ سعخ الفائجة لكغ خذية السرارؼ اإلسبلمية مغ 

 ىخوب السقتخضيغ دفعيا إلى تخفيس ندبة الخبحية لتقتخب مغ الفائجة.

 مالحطة:

 .تختيب الستغيخات االقترادية بذكميا الرحيح ) الخبحية , الفائجة , التزخع (
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   سسحت لمبشػؾ الخبػية بإحجاث نػافح إسبلمية " يجب عمى البشظ اإلسبلمي

 .أف يكػف مدتقل "

  تيتع كثيخًا بتسػيل السذخوعات الرشاعية وخاصة الزخسة مشيا, التي يحتاجيا

 االقتراد الػششي مسا جعل ىحه السذاريع تتػجو إلى السرارؼ الخبػية.

 ث ركدت عمى السخابحة فقط.عجـ تصبيق جسيع صيغ التسػيل اإلسبلمي حي 

 ما ىي الحمػل ؟ 

  أف يكػف السرخؼ اإلسبلمي مؤشخ لمسخابحة في كل بمج حدب وضعو

 االقترادؼ.

  تفعيل السزاربة "السغامخة مع السدتثسخيغ" ألف السزاربة ىي صمب عسل

السرخؼ اإلسبلمي, حيث شخؼ يقجـ الساؿ وشخؼ آخخ يقجـ الجيج ويتقاسساف 

 تجخل السرارؼ اإلسبلمية مع الذخكات كذخكاء.األرباح, وبيحا 

 .تقجيع القخوض الحدشة لمفقخاء وذوؼ السػاىب لتشسية االقتراد الػششي 

 

  الخىغ: السبحث الثاني
 أواًل: أىسية الخىغ وتعخيفو:

يعج الخىغ مغ عقػد التػثيقات العيشية, ألنو يتصمب وضع عيغ تكػف وثيقة مختبصة 
السجيغ الخاىغ, وتسكغ الجائغ السختيغ مغ استيفاء حقو مغ ىحه بالجيغ الحؼ في ذمة 

 الػثيقة إذا تعحر االستيفاء مغ السجيغ.
 تعخيف الخىغ:
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وثيقة مالية ُتحبذ مقابل ديغ, يدتػفي مشيا الجائغ ديشو, ببيعيا إذا عجد السجيغ عغ 
 وفاء الجيغ.

ػ الجائغ السختيغ, بل وال يذتخط أف تكػف ىحه الػثيقة )الخىغ( محبػسة )مػجػدة( لج
يسكغ أف تكػف عشج شخز آخخ يتفق عميو الخاىغ والسختيغ, ويدسى " بالعجؿ " 

 ويسكغ أف تبقى لجػ السجيغ الخاىغ, وىحا ما يدسى " بالخىغ التأميشي ".
 ثانيًا: مذخوعية الخىغ:

 الخىغ مذخوع بالقخآف والدشة .
 .جوا كاتبًا فخىاف مقبػضة"قػلو تعالى: "وإف كشتع عمى سفخ ولع تجمغ القخآن: 
جاء في الحجيث: أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اشتخػ شعامًا مغ ييػدؼ إلى أجل,  ومغ الدشة:

 ورىشو درعًا مغ حجيج.
 ثالثًا: أركان الخىغ:

 وىي اإليجاب والقبػؿ مغ الخاىغ والسختيغ. الريغة: –1

الجيغ, والسختيغ )الجائغ( صاحب وىسا: الخاىغ )السجيغ( الحؼ عميو العاقجان: –2
 الجيغ.

 وىػ الساؿ الحؼ ُحبذ لجػ السختيغ الستيفاء الحق الحؼ رىغ بو. السخىػن: –3

 ويذتخط فيو ما يذتخط في السبيع حتى يسكغ بيعو, الستيفاء الجيغ مشو.

 وىػ الحق الحؼ أعصي بو الخىغ. ويذتخط فيو:السخىػن بو:  –4

  واجبًا, كقخض, وقيسة متمف.أف يكػف ديشًا ثابتًا 

 أو آيبًل إلى المدـو فيربح الخىغ بالثسغ بعج لدـو ¸أف يكػف الجيغ الزمًا في الحاؿ
 ثشاء مجة الخيار أؼ قبل لدـو العقج.البيع, كسا يرح في أ

 .أف يكػف الجيغ معمػمًا أو معيشًا قجره وصفتو لمعاقجيغ 
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 رابعًا: أحكام عامة متعمقة بالخىغ:

نفقات السخىػف باتفاؽ الفقياء, ألف الشفقة مغ مؤف السمظ, وذلظ  يتحسل الخىغ (ٔ
استشادًا إلى حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " ال يغمق ) يسشع ( الخىغ مسغ رىشو, لو ُغشسو, 

 .وعميو ُغخمو "

االنتفاع بالخىغ: يجػز لمخاىغ أف يشتفع بالسخىػف بإذف السختيغ, وال يجػز  (ٕ
 ىغ مصمقًا, ولػ بإذف الخاىغ.لمسختيغ االنتفاع بالخ 

فبل يحق لو إلغاؤه,  –ولػ لع يقبس –عقج الخىغ الـز في حق السجيغ الخاىغ  (ٖ
وىػ غيخ الـز في حق الجائغ السختيغ, فمو التشازؿ عشو. وال أثخ لسػت الخاىغ أو 

 السختيغ عمى الخىغ .

كػف مقجور يذتخط في السخىػف: أف يكػف مااًل متقػمًا, يجػز تسمكو وبيعو, وأف ي (ٗ
 التدميع.

 يجػز رىغ السذاع مع تحجيج الشدبة السخىػنة مشو. (٘

يسكغ إيقاع أكثخ مغ رىغ عمى شيء واحج بذخط عمع السختيغ البلحق بالخىغ  (ٙ
الدابق, وتكػف الخىػنات في مختبة واحجة إذا تع تدجيميا في وقت واحج, أما إذا 

 أقجمية التدجيل. سجمت الخىػنات في أوقات مختمفة, فتكػف األولػية بحدب

األصل أف يكػف الخىغ مقبػضًا لجػ الجائغ ) الخىغ الحيازؼ (, ويجػز أف يجعو  (ٚ
 الجائغ لجػ السجيغ ) الخىغ التأميشي , أو الخسسي ( .

يجػز االتفاؽ عمى وضع الخىغ عشج شخؼ ثالث مؤتسغ ) ويدسى العجؿ ( وال  (ٛ
ويجد لمخاىغ أف يػكل يسمظ الخاىغ عدلو أو استخداد الخىغ مشو قبل األداء, 

 السختيغ أو غيخه بالبيع, وسجاد الجيغ مغ الثسغ.

 التشفيح عمى السخىػف: (ٜ
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مقتزى الخىغ: أنو يحق لمجائغ عشج وفاء السجيغ بالجيغ في مػعجه شمب بيع  –أ 
 السخىػف, الستيفاء مقجار الجيغ مغ ثسشو, ورد الدائج إلى السجيغ.

السخىػف مقابل ديشو, إال إذا وافق السجيغ ال يحق لمجائغ السختيغ أف يتسمظ  –ب 
 عمى بيعو إياه.

لمجائغ أف يذتخط عمى السجيغ تفػيزو ببيع الخىغ عشج حمػؿ أجل الجيغ,  –ج 
 لبلستيفاء مغ ثسشو دوف الخجػع إلى القزاء.

 ال يحق لمبائع اشتخاط عجـ انتقاؿ ممكية السبيع بعج البيع ضسانًا لمثسغ. –د 

السختيغ , فبل يزسشو إال بتعٍج أو تقريخ مغ السختيغ أو الخىغ أمانة في يج  (ٓٔ
 الصخؼ الثالث السؤتسغ عمى الخىغ ) العجؿ (.

التأميغ عمى الخىغ: يجػز لمجائغ عشج إبخاـ السجايشة أف يصمب مغ السجيغ إجخاء  (ٔٔ
التأميغ اإلسبلمي عمى السخىػف لرالح السختيغ, وفي حاؿ ىبلؾ السخىػف يحل 

ف, وإذا كاف التعػيس مبمغًا نقجيًا, فإنو يكػف مخىػنًا ىػ التعػيس محل السخىػ 
 وعائجه في حداب استثسارؼ مجسج مسمػؾ لمخاىغ.

 

 

 

 الحػالة: السبحث الثالث

 أواًل: تعخيف الحػالة:

 ىي نقل الجيغ مغ ذمة السحيل ) السجيغ ( وتحػيمو إلى ذمة الُسحاؿ عميو.



135 
 

ألف بيجي  100ألف ليخة وسامخ متجيغ مغ دمحم  100مثبًل أنا تجيشت مغ سامخ 
 ألف (. 100سامخ بقمي الجيغ يمي الـز تػفيشي ياه أعصيو لسحسج ) يعشي 

 ثانيًا: مذخوعية الحػالة:

الحػالة مذخوعة بالدشة, مدتشج ذلظ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " َمصل الغشي ضمع, فإذا أتبع 
 .أحجكع عمى مميء فميتبع "

 : أركان الحػالة:ثالثاً 

 لمحػالة خسدة أركاف:

 ىػ السجيغ الحؼ يحيل دائشو بجيشو عمى غيخه.الُسحيل: –1

 ىػ الجائغ الحؼ يحاؿ بجيشو ليدتػفيو مغ غيخ مجيشو.الُسحال:  –2

 وىػ الذخز الحؼ يمتـد بأداء الجيغ لمُسحاؿ.الُسحال عميو:  –3

السحيل, ويحيمو بو عمى السحاؿ وىػ الحق الحؼ يكػف لمسحاؿ عمى الُسحال بو:  –4
 عميو.

وىي اإليجاب والقبػؿ. كأف يقػؿ السحيل )السجيغ( لمسحاؿ )الجائغ(  الريغة: –5
 أحمتظ عمى فبلف لتأخح ديشظ مشو, فيقبل السحاؿ.

 

 رابعًا: أقدام الحػالة:

 حػالة مصمقة, وحػالة مقيجة:تشقدع الحػالة بالشدبة إلى الجيشإلى : 
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وىي التي يقيج فييا السحاؿ عميو بقزاء ديغ الحػالة مغ ديغ أو الحػالة السقيجة:  –أ 
 عيغ لمسحيل لجػ السحاؿ عميو, وىي جائدة.

, عمى أف  مثاليا: أف يقػؿ السجيغ آلخخ: أحمت فبلنًا عميظ باأللف ليخة التي لو عميَّ
ط أف يكػف الجيغ تؤدييا إليو مغ الشقػد التي أودعتيا عشجؾ, وفي ىحه الحالة يذتخ 

السحاؿ, أو القجر السحاؿ مشو متداويًا مع الجيغ السحاؿ عميو جشدًا, ونػعًا, وصفة, 
 وقجرًا.

وىي التي ال يكػف فييا لمُسحيل ديغ أو عيغ لجػ السحاؿ الحػالة السصمقة:  –ب 
 عميو, بحيث يمتـد بأداء ديغ السحيل مغ ماؿ نفدو.

 وتشقدع الحػالة مغ حيث األجل إلى:

 وىي التي يجب فييا الجيغ حااًل عمى السحاؿ عميو.حػالة حالَّة:  –أ 

 وىي التي يجب فييا الجيغ مؤجبًل عمى السحاؿ عميو.حػالة مؤجمة: –ب 

 خامدًا: حكع الحػالة:

الحػالة جائدة وحكسيا ىػ: بخاءة ذمة السحيل مغ ديغ السحاؿ, وانتقاؿ الحق مغ ذمتو 
 إلى ذمة السحاؿ عميو.

نو ال يجػز لمسحاؿ الخجػع عمى السحيل بعج صحة الحػالة, لكغ أجاز األصل أ
 الحشفية لمسحاؿ الخجػع عمى السحيل في الحاالت اآلتية:

أف يسػت السحاؿ عميو مفمدًا قبل أداء الجيغ, بأف ال يتخؾ ما يقزي بو ديشو )أؼ  –1
 العجد عغ الػصػؿ إلى الحق (.
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ف عمى ذلظ, وال بيشة لمسحاؿ, وال لمسحيل أف يشكخ السحاؿ عميو الحػالة, ويحم –2
 عمى الحػالة.

 أف يقزي القاضي بإفبلس السحاؿ عميو حاؿ حياتو. –3

 سادسًا: حػالة الحق:

حػالة الحق ىي: نقل الحق مغ دائغ إلى دائغ, أو ىي بسعشى آخخ: حمػؿ دائغ محل 
جيل السجيغ دائغ بالشدبة إلى السجيغ, وىي تختمف عغ حػالة الجيغ التي تقتزي تب

بالشدبة لمجائغ, فإف كاف السحيل ىػ الجائغ فيي حػالة الحق, وإف كاف السحيل ىػ 
 السجيغ فيي حػالة ديغ.

محل الجائغ األصمي, أؼ يجب  –وىػ السحاؿ  –حػالة الحق يحل فييا دائغ ججيج 
 أف يكػف لمسحيل في حػالة الحق صفتا دائغ ومجيغ.

أو مختب وتختب عميو التداـ لمسرخؼ فإنو بحػالة مثاليا : لػ كاف لمعسيل تعػيزات 
 حقػقو عمى مجيشيو يعصي السرخؼ ضسانًا لبلستيفاء.

 

 

********************* 

 

 

 الفرل الثامغ

 الحػاالت السرخفية الشقجية: السبحث األول
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 أواًل:تعخيف الحػالة السرخفية:
تعبخ)عغ نقل الجيغ مغ ذمة إف الحػالة السرخفية تختمف عغ الحػالة, إذ الحػالة 

 .السحيل إلى ذمة السحتاؿ عميو (

أما الحػالة السرخفية فيي: ) عسمية نقل الشقػد أو أرصجة الحدابات مغ حداب إلى 

حداب أو مغ بشظ إلى بشظ, أو مغ بمج آلخخ, وما يدتتبع ذلظ مغ تحػيل العسمة 

 السحمية باألجشبية أو األجشبية بأجشبية أخخػ(.

 ػاع الحػاالت الشقجية:ثانيًا:أن
 الحػاالت السرخفية الشقجية نػعاف: داخمية , وخارجية.

 الحػاالت الجاخمية:  –1
ىي عسمية نقل البشظ لمشقػد مغ مكاف آلخخ في الجولة نفديا مقابل أجخة يأخحىا 

وىحه العسمية جائدة شخعًا ألنيا وكالة عمى أجخ, والػكالة جائدة شخعًا بأجخة . البشظ.

 أجخة. أو دوف 

 الحػاالت الخارجية:  –2
وىي عسمية نقل البشظ لمشقػد مغ دولة إلى أخخػ, سػاء أكاف ىحا الشقل لدجاد ديغ, 

ويذتخط ليحه العسمية قياـ العسيل بإيجاع السبمغ السخاد تحػيمو,  ,أو استثسار في الخارج

أو أف يكػف لو حداب جار خاص بو يغصي تمظ الحػالة, ويتقاضى البشظ أجخة عمى 

 ىحه العسمية, ويدتفيج أيزًا فخؽ الدعخ بيغ العسمتيغ.

ويبلحع أف الحػاالت الخارجية تتزسغ أكثخ مغ عسمية, فيي تذتسل عمى عسمية 
 يل الشقػد باإلضافة إلى عسمية صخفيا :تحػ 
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أما عسمية تحػيل الشقػد فيي جائدة كسا ذكخنا, ألنيا عقج وكالة بأجخ, وأما عسمية 
 صخؼ الشقػد أو بيع وشخاء العسبلت فيسكغ تفريمو عمى الشحػ اآلتي:

 مثال:
إذا أراد شخز في الكػيت تحػيل مئة ديشار كػيتي إلى أىمو في سػرية, فإف األىل 

 في سػرية ال يدمَّسػف دنانيخ كػيتية بل ليخات سػرية.
 الحالة األولى: 

يقـػ مخيج التحػيل بجفع الجنانيخ لمبشظ, فيعصي البشظ العسيل )مخيج التحػيل( شيكًا بالميخات 

الدػرية قاببًل لمرخؼ في سػرية, وحيشئٍح يتع صخؼ الجنانيخ بالميخات الدػرية, وتحػيميا 

عخوؼ في عقج الرخؼ أنو يذتخط فيو التقابس في مجمذ العقج, إلى سػرية. ومغ الس

 وىشا قبس العسيل الذيظ بجاًل مغ الميخات الدػرية, وقبس الذيظ يعج قبزًا حكسيًا لمشقػد.

 الحالة الثانية:

يقـػ مخيج التحػيل بجفع الجنانيخإلى البشظ, فيرخفيا لو بالميخات الدػرية, وال يعصيو بيا 
يأمخ البشظ أو السؤسدة التجارية التي في سػرية بػاسصة التمكذ, أو الفاكذ شيكًا, ولكشو 

 أف يدجميا لو ويجفعيا لو, وبحلظ يكػف الرخؼ والتحػيل جائديغ.

 الحالة الثالثة:
يقػـ مخيج التحػيل بجفع الجنانيخ إلى البشظ, فيحػليا لو كسا ىي دنانيخ إلى بشظ أو 

خؼ الرخؼ بيغ السحػؿ إليو وبيغ البشظ, مؤسدة تجارية سػرية, وفي سػرية يج
فيدمع البشظ السحػؿ إليو ليخات سػرية بجاًل مغ الجنانيخ التي في حيازتو, وىحه العسمية 

 أيزًا جائدة, ألف الرخؼ تع بذخوشو.
 االعتساد السدتشجي: السبحث الثاني

 أواًل: تعخيف االعتساد السدتشجي ونصػرتو وحكسو الذخعي:
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 السدتشجي:تعخيف االعتساد 
ىػ االعتساد الحؼ يفتحو البشظ بشاًء عمى شمب شخز يدسى اآلمخ, أيًا كانت شخيقة 

لرالح عسيل ليحا اآلمخ,  –سػاًء أكانت بقبػؿ الكسبيالة, أو بالػفاء –تشفيحه 

 ومزسػف بحيازة السدتشجات السسثمة لبزاعة في الصخيق.

 نصػرة االعتساد السدتشجي:
ظ في بمجه الدعػدية مثبًل يصمب مشو فتح اعتساد مالي قجره يتقجـ تاجخ مدتػرد إلى بش

مميػف رياؿ قيسة بزاعة يخيج استيخادىا مغ بمج معيغ ىػ سػرية, ويجفع لو مقجمًا 

مثبًل, ويأخح البشظ عسػلة مقجرة عمى ذلظ, ثع  25جدءًا مغ ثسغ البزاعة, وقجره 

عيا, أو فخوعو في سػرية, يخاشب ىحا البشظ في الدعػدية أحج البشػؾ التي يتعامل م

ويخبخه بأف لفبلف ) السدتػرد ( اعتسادًا ماليًا عشجه, وقجره مميػف رياؿ, وأنو كفيل لو 

بثسغ البزاعة السدتػردة مغ سػرية بحجود ىحا السبمغ, ثع يخاشب البشظ في سػرية 

ػرد الذخكة السشتجة الدػرية, ويتعيج ليا بتدجيج ثسغ البزاعة السصمػبة مغ قبل السدت

أوراؽ شحشيا, وبتدميع البشظ في  –أؼ تدميع البشظ في بمج السرجر–بسجخد تدميسو 

سػرية أوراؽ الذحغ مغ الذخكة السشتجة, يجفع ليا كامل قيسة البزاعة, وتخسل 

أوراؽ الذحغ مغ البشظ الدػرؼ إلى البشظ الدعػدؼ ثع إلى التاجخ السدتػرد الستبلـ 

 بزاعتو.

 االعتساد السدتشجي:ثانيًا: مكػنات 

 الصالب (: –السدتػرد ) السذتخي  –1
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ىػ العسيل الحؼ يقػـ بذخاء البزاعة أو يصمب الخجمة, ويصمب فتح االعتساد لغخض 
 تدجيج ثسغ البزاعة السذتخاة أو الخجمة.

 السدتفيج (: –السرّجر ) البائع  –2
عتساد ألمخه, ىػ صاحب البزاعة أو مقجـ الخجمة الحؼ يقـػ السدتػرد بفتح اال

 كزساف لتدجيج ثسغ البزاعة أو الخجمة.

 بشظ السدتػرد ) السرخف فاتح االعتساد (: –3
 البشظ الحؼ يمجأ إليو العسيل شالب فتح االعتساد.

 البشظ السبمغ ) البشظ السخاسل (: –4
بشظ وسيط يمجأ إليو البشظ فاتح االعتساد لتبميغ نز خصاب االعتساد إلى السرّجر 

 يجيغ(.)السدتف

 البشظ السعّدز: –5
ويعشي تعديد االعتساد أف البشظ السعدز يكفل دفع قيسة السدتشجات السصابقة تسامًا 
لذخوط االعتساد لمسدتفيجيغ في حاؿ عجـ دفعيا مغ قبل البشظ فاتح االعتساد ألؼ 

 سبب مغ األسباب.

 البشظ السغصي: –6
السبمغ, أو احتفاظ ىحا األخيخ في حاؿ عجـ احتفاظ البشظ الفاتح بحداب لجػ البشظ 

بحداب لجػ البشظ الفاتح, يرجر البشظ الفاتح تعميسات لمبشظ الحؼ يحتفع لجيو 
بحداب بعسمة االعتساد بالػفاء بسصالبة البشظ السبمغ, بدحب قيسة السدتشجات 

 السصابقة لذخوط االعتساد مغ البشظ السحكػر ويدسى ىحا األخيخ البشظ السغصي.

 تساد:خصاب االع –7
كتاب يخسمو السرخؼ إلى السدتفيج مغ أجل إببلغو بفتح اعتساد لرالحو, ويحجد فيو 

 شخوط االعتساد.
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 عقج فتح االعتساد: –8
اتفاؽ بيغ السرخؼ والعسيل, يمتـد فيو السرخؼ بجفع مبمغ معيغ مغ الساؿ إلى 

 السدتفيج في مقابل مدتشجات معيشة وفاء لجيغ السدتفيج في ذمة العسيل.
 لثًا: حاالت أخح السرارف اإلسالمية باالعتساد السدتشجي: ثا

يسكغ لمسرارؼ اإلسبلمية العسل باالعتسادات السدتشجية ضسغ الزػابط الذخعية, 

 ويسكغ بياف ذلظ عبخ الحاالت التالية:

 إذا كان االعتساد السدتشجي مغصى غصاًء كميًا مغ قبل العسيل : 

مذخوعو بالكامل, ويجفع مبمغ االعتساد لمبشظ بسعشى أف العسيل قادر عمى تسػيل 

كامبًل, فيقػـ السرخؼ اإلسبلمي بإجخاءات ىحه السعاممة باعتباره وكيبًل عغ العسيل, 

ويتقاضى أجخًا عمى وكالتو, ويشبغي لمسرخؼ اإلسبلمي أف يتجشب الخبا أو الفائجة 

 في عبلقتو مع بشظ السرجر.

 ًا مغ قبل العسيلإذا كان االعتساد السدتشجي مغصى جدئي: 

حيث يجفع العسيل جدءًا مغ ثسغ البزاعة, ويقـػ السرخؼ اإلسبلمي بجفع الباقي, 

 ففي ىحه الحالة لجيشا عجة صيغ يسكغ التعامل بيا, مشيا:

السذاركة بيغ العسيل والسرخؼ )عشاف( حيث يتفق الصخفاف عمى شخاء سمعة األولى: 

معيشة, فيقػماف بالتسػيل البلـز ليا, فيجفع العسيل السبمغ الحؼ يقجر عميو, ويجفع 

السرخؼ السبمغ الباقي, ويتع تحجيج ندبة الخبح عمى حدب االتفاؽ, والخدارة عمى 

ل مشيسا, حيث يقـػ السرخؼ حدب رأس ماؿ كل مشيسا, والعسل يقـػ بو ك
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بإجخاءات االعتساد السدتشجؼ, ويقػـ العسيل بعج وصػؿ البزاعة بتدػيقيا, ويسكغ 

 أف يذارؾ السرخؼ العسيل بتدػيق ىحه البزاعة أيزًا فيذتخكاف بالعسل والتدػيق.

: السخابحة: حيث يصمب العسيل )السدتػرد( مغ السرخؼ اإلسبلمي أف يذتخؼ الثانية

بزاعة بالجيغ غالبًا بخبح متفق عميو, فإذا وافق السرخؼ عمى ىحه لو ىحه ال

السعاممة فإنو يقػـ حيشئٍح بفتح االعتساد وشخاء البزاعة ودخػليا في ممكيتو, وضسانو 

إلى أف يدمسيا لمعسيل السدتػرد, بعج بيعيا لو بدعخ أعمى, ويكػف السرخؼ قج 

 ع.استفاد مغ فخؽ الدعخيغ, سعخ الذخاء وسعخ السبي

حا بالشدبة لعبلقة السرخؼ اإلسبلمي مع السدتػرد )العسيل( ويشبغي في ىحه ى

العبلقة مبلحطة أنو ال يجػز أف يدبق فتح االعتساد إبخاـ عقج البيع بيغ اآلمخ 

السرجر ( سػاء قبس اآلمخ البزاعة أـ  –السدتػرد( والسدتفيج ) البائع  –)العسيل 

 لع يقبزيا.

 

 

 

 سدتشجي غيخ مغصى أنصاًل:إذا كان االعتساد ال 
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حيث ال يسمظ شيئًا مغ قيسة ىحا االعتساد, وال يدتصيع تسػيل أؼ جدء مغ ىحا 

فيبلحع في ىحه الحالة أف السرخؼ اإلسبلمي إذا كاف يسمظ تسػيل ىحا  ,السذخوع

 السذخوع ويخيج الجخػؿ فيو مع العسيل, فأمامشا عجة صيغ مشيا:

 السزاربة:األولى  

لمعسيل الساؿ البلـز ليا السذخوع, ويقـػ العسيل بالعسل, ويتفق  حيث يجفع السرخؼ

 الصخفاف عمى ندبة الخبح, أما الخدارة فتكػف عمى السرخؼ.

 السخابحة:الثانية  

حيث يصمب العسيل مغ السرخؼ فتح اعتساد ) بذخط أال يكػف العسيل قج سبق أف 

االعتساد أف يعخؼ  أبـخ عقج البيع مع البائع السرجر, ويسكغ لمعسيل قبل فتح

البزاعة مغ حيث سعخىا وكسيتيا ومػاصفاتيا, فإذا وافق السرخؼ فإنو يقػـ بذخاء 

ىحه البزاعة وتسمكيا ودخػليا في ضسانو, ثع يبيعيا مخابحة لمعسيل ) بخبح وثسغ 

 متفق عميو ( بشاًء عمى وعج مشو بالذخاء.

 

 

 

 

 خصاب الزسان: السبحث الثالث
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 الزسان:أواًل: تعخيف خصاب 

ىػ تعيج كتابي صادر مغ البشظ, بشاء عمى شمب عسيمو, يمتـد فيو لرالح ىحا 

العسيل بجفع مبمغ نقجؼ معيغ أو قابل لمتعيغ, إلى شخز ثالث: ىػ السدتفيج, خبلؿ 

 مجة محجدة في الخصاب.

 ثانيًا: الفخق بيغ خصاب الزسان واالعتساد السدتشجي والكفالة:

 العتساد السدتشجؼ :الفخؽ بيغ خصاب الزساف وا 

ر, أما  يقـػ االعتساد السدتشجؼ عمى دفع السرخؼ مبمغًا مصمػبًا لمتاجخ السرجِّ

خصاب الزساف, فيقـػ عمى أساس الكفالة وليذ الغخض مشو دفع السبمغ السصمػب, 

وإنسا يقرج بو الزساف إلثبات ججية العسيل لمعصاء أو السشاقرة وتشفيح االلتداـ 

 الحؼ تعيج بو.

 خؽ بيغ خصاب الزساف والكفالة:الف 

التي ىي ضع ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في السصالبة, حيث يتعيج الكفيل لمجائغ 

 )السكفػؿ لو( بػفاء الجيغ ) السكفػؿ بو ( إذا لع يػؼ بو السجيغ ) السكفػؿ ( نفدو.

وخصاب الزساف يتزسغ معشى الكفالة مغ حيث إف كبًل مغ البشظ والعسيل ييجؼ 

حقيق غاية تأميشية, ىجفيا مداعجة العسيل في تقػية مخكده االئتساني تجاه إلى ت

 السدتفيج ) السكفػؿ لو (, ويفتخقاف مغ أوجو عجة:



146 
 

يكػف البشظ في خصاب الزساف مدتقبًل في التدامو عغ أية عبلقة أخخػ, في  –1
 حيغ أف التداـ الكفيل في الكفالة غيخ مدتقل .

اب الزساف باتًا ونيائيًا في مػاجية السدتفيج )السكفػؿ يكػف التداـ البشظ في خص –2
لو( فميذ لمبشظ الخجػع عغ ىحا االلتداـ, في حيغ أف الكفيل لو حق الخجػع عغ 

 الكفالة.

ال يمتـد البشظ في خصاب الزساف بإخصار عسيمو بعدمو عمى الػفاء بقيسة الخصاب, –3
 قيسة الجيغ السكفػؿ بو. في حيغ أف الكفيل يخصخ السكفػؿ لو بأنو سيجفع لو

 ومسا سبق يتبيغ أن خصاب الزسان يذتسل عمى العشانصخ اآلتية:

 وىػ البشظ الحؼ أصجر التعيج الخصي بجفع مبمغ معيغ نيابة عغ العسيل.الكفيل: –1

 وىػ العسيل الحؼ شمب خصاب الزساف مغ البشظ.  السكفػل: –2
الخصاب لرالحيا, كالحكػمة وىػ الجية التي ترجر السدتفيج )السكفػل لو(:  –3

 أو شخكة مقاوالت.
 الحؼ يدتفيجه العسيل.الزسان:  –4
 التي يتقاضاىا البشظ, وىي نػعاف:العسػلة:  –5
 عسػلة إصجار خصاب الزساف. –أ 

 عسػلة تسجيج أو تعجيل. –ب 
وىػ السبمغ الحؼ صجر بو الخصاب الحؼ يمتـد البشظ في حجوده  مبمغ الزسان: –6

 و.بكفالة عسيم
حيث يتزسغ خصاب الزساف مجة يكػف السرخؼ ممتدمًا بتشفيح  مجة الزسان: –7

 ما جاء فيو.
 مغ رىغ عيشي, أو تقجيع تأميغ نقجؼ.الذخوط التي يتزسشيا خصاب الزسان: –8
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 ثالثًا: أنػاع خصاب الزسان:

  :التقديع األول 
مغصى بغصاء كامل أو كمي, حيث يتع تغصية قيسة الزساف كميا مغ قبل العسيل أؼ 

 %, ويخاد بالغصاء: التأميغ العيشي أو الشقجؼ.100

 % .70% أو 50وخصاب مغصى بغصاء جدئي: أؼ 

  :التقديع الثاني 
 بحيث الغخض مشو: حيث يشقدع إلى خصاب ضساف ابتجائي وخصاب ضساف نيائي.

أما خصاب الزساف االبتجائي: فيػ تعيج لزساف ججية العسيل لمعصاء في 

السشاقرات والسدايجات, وىػ يسثل ندبة ضئيمة مغ حجع السذخوع ال تتجاوز غالبًا 

 %, ويشتيي بسجخد إحالة العصاء عمى متعيج آخخ غيخ مقجمو.10

قياـ الذخز وأما خصاب الزساف الشيائي: فيػ تعيج بعج التعاقج, ويخاد بو ضساف 

 بتشفيح العسل بحدب مػاصفات العقج.

 :التقديع الثالث 
 بحدب التقييج واإلشبلؽ: يشقدع إلى خصاب مذخوط, وخصاب غيخ مذخوط.

أما خصاب الزساف السذخوط ) السقيج (: فيػ الخصاب السذخوط دفع قيستو بعجد 

 العسيل عغ الجفع لمسدتفيج أو عجـ الػفاء بااللتدامات بدبب تقريخه.

وأما خصاب الزساف غيخ السذخوط )وغيخ السقيج(: فيػ الحؼ ال يذتخط فيو وجػد 

 عجد العسيل أو تقريخه, ويدتحق السدتفيج الجفع بسجخد تقجيسو لمبشظ.
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 رابعًا: تكييف خصاب الزسان مغ الشاحية الفقيية:

ترجر السرارؼ اإلسبلمية خصابات الزساف لعسبلئيا ضسغ الزػابط الذخعية, 
 لحكع الذخعي ألخح ىحه السرارؼ عػائج ) أجخة أو عسػلة (.ويتػقف ا

اختمف العمساء والباحثػف في الرفة الفقيية لخصاب الزساف, ىل ىػ كفالة أو 
 وكالة؟ 

فحىب بعزيع إلى أنو كفالة, ولع يفخؽ بيغ السغصى وغيخه, ومغ ثع حّخـ أخح العسػلة 
 الفقياء.عميو, ألف أخح األجخ عمى الكفالة محـخ عشج جسيػر 

وذىب بعس الباحثيغ إلى أف خصاب الزساف السغصى وغيخ السغصى وكالة, ومغ 
 َثعَّ أخح األجخة عمييا.

وىب بعس العمساء إلى أف خصاب الزساف يتزسغ الكفالة والػكالة, مع التفخقة بيغ 
السغصى وغيخ السغصى, فخصاب الزساف غيخ السغصى ىػ في الػاقع كفالة واضحة, 

لكفيل( يتعيج بجفع مبمغ الزساف السغصى جدئيًا مغ قبل العسيل, فيػ ألف البشظ )ا
مجخد وكالة في الجدء السغصى وكفالة في الجدء غيخ السغصى, ففي الجدء السغصى 
يقترخ دور البشظ عمى قيامو بالخجمات البلزمة إلتساـ ىحه العسمية, ويسكغ أف يأخح 

 أجخًا عمى ذلظ باعتباره وكيبًل.

مغ دوف غصاء كامل يعج كفالة وىي تبخع, وال يجػز أخح األجخ وخصاب الزساف 
 عشيا عشج جسيػر الفقياء.

وإذا كاف لخصاب الزساف غصاء نقجؼ كامل لجػ السرخؼ, فيػ وكالة عغ 
الذخز السكفػؿ, وكفالة لمسكفػؿ لو ) السدتفيج (, وفي الحالتيغ يجػز لمسرخؼ 

 جار جيجه.اإلسبلمي أف يأخح أجخًا عمى خصاب الزساف بسق
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 األوراق التجارية: السبحث الخابع

 أواًل: تعخيف األوراق التجارية وأىسيتيا وأنػاعيا:

 :تعخيف األوراق التجارية 

ىي صكػؾ قابمة لمتجاوؿ تسثل حقًا نقجيًا, وتدتحق الجفع لجػ االشبلع أو بعج أجل 

 السعامبلت.قريخ, ويجخؼ العخؼ عمى قبػليا كأداة لمػفاء, وتقـػ مقاـ الشقػد في 

 :أىسية األوراق التجارية 

 ويسكغ ذكخىا باخترار: 

 تعج األوراؽ التجارية أداة وفاء لمجيػف. أداة وفاء: –أ 

 تقـػ األوراؽ التجارية بعسميات االئتساف التجارؼ.أداة ائتسان: –ب 

 االستغشاء عغ نقل الشقػد:  –ج 

 أنػاع األوراق التجارية: 

 .أنػاع: الذيظ والكسبيالة والدشج اإلذني )الدشج ألمخ(لؤلوراؽ التجارية ثبلثة 

 وسشتحجث عشيا باخترار في ما يأتي:

 



151 
 

 ثانيًا: الذيظ:
 :تعخيف الذيظ 

يعّخؼ الذيظ بأنو "أمخ مكتػب وفقًا ألوضاع حجدىا العخؼ, يصمب بو اآلمخ ويدسى 
أف يجفع بسقتزاه وبسجخد االشبلع  –البشظ غالبًا  –"الداحب" مغ السدحػب عميو 

 عميو مبمغًا معيشًا مغ الشقػد إلذف شخز معيغ أو لحاممو" .
 :أنػاع الذيكات 

 الذيظ السدصخ: –أ 
وىػ شيظ يحخر وفق شكل الذيظ العادؼ لكشو يتسيد بػجػد خصيغ متػازييغ عمى 

لػفاء صجر الذيظ, ويتختب عمى ىحا التدصيخ إلداـ السرخؼ السدحػب عميو بعجـ ا
بقيسة ذلظ الذيظ إال ألحج عسبلء ذلظ السرخؼ السدحػب عميو الذيظ أو لسرخؼ 

 آخخ.
 الذيظ السرجق: –ب 

وىػ صظ يحخر وفق شكل الذيظ العادؼ, ويتسيد بػجػد كمسة "مرجؽ" أو مقبػؿ, 
ويكػف السرخؼ السدحػب عميو قج صادؽ بسػجب ذلظ عمى صحة تػقيع الداحب 

 ابو لمػفاء بقيسة ذلظ الذيظ لمسدتفيج., ووجػد رصيج كاٍؼ في حد
 الذيظ السرخفي ) السعتسج (: –ج 

وىػ صظ يحخره السرخؼ السدحػب عميو, ويعتسج بسػجبو دفع قيسة الرظ السحػؿ 
 لصخؼ ثالث.

 الذيظ السقيج في الحداب: –د 
شيظ يحخر وفق شكل الذيظ العادؼ, يزيف إليو الداحب عبارة تفيج عجـ جػاز 

بقيستو نقجًا, بل عغ شخيق القيػد الكتابية, كأف يكتب عمى صجر الذيظ عبارة الػفاء 
 ) لمقيج في الحداب (.

 الذيكات الدياحية ) شيكات السدافخيغ (: -ىـ 
شيكات ترجرىا البشػؾ بقيع متفاوتة لسرمحة السدافخ الحؼ يدتصيع الحرػؿ عمى 

 قيستيا بسجخد عخضيا لمػفاء إلى شخؼ يقبميا.
 ت التحػيالت السرخفيةشيكا –و 
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 ثالثًا: الكسبيالة:

ىي صظ يحخر وفقًا لذكل معيغ أوجبو القانػف, يتزسغ أمخًا مغ الداحب إلى 

شخز آخخ يدسى السدحػب عميو, بجفع مبمغ معيغ أو قابل لمتعييغ ألمخ السدتفيج 

 أو لحامل الرظ في تاريخ محجد.

 رابعًا: الدشج اإلذني ) الدشج ألمخ (:

يتعيج بسػجبو محخره بأف يقػـ بجفع مبمغ معيغ في تاريخ معيغ إلى شخز ىػ صظ 

 آخخ يدسى السدتفيج .

ويشبغي التشبيو إلى أف الدشج إذا كاف مذخوشًا فيو الديادة عغ شخيق الفائجة, 

 كالدشجات التي ترجرىا الذخكات والبشػؾ, يكػف التعامل بو محخمًا.

 رية:خامدًا: أحكام التعامل باألوراق التجا

يجػز التعامل باألوراؽ التجارية بأنػاعيا الثبلثة )الكسبيالة, الذيظ, الدشج  –1

 اإلذني(.

ال يجػز التعامل بالكسبيالة والدشج ألمخ فيسا يذتخط فيو القبس, مثل جعميسا  –2

مع.  بجلي عقج الرخؼ ورأس ماؿ الدَّ

تحريل األوراؽ التجارية: تتع عسمية التحريل بصمب العسيل الجائغ مغ  –3

 السرخؼ تحريل حقػقو في األوراؽ التجارية.
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 حدع )خرع( األوراؽ التجارية: ىشاؾ أحكاـ عجة تتعمق بحدع األوراؽ التجارية: –4

 .ال يجػز حدع ) خرع ( األوراؽ التجارية ألف حقيقتيا قخض بفائجة 

 ل مغ قيسة الػرقة إذا كاف ذلظ بيغ حامميا والسدتفيج األوؿ يجػز الػفاء بأق

 )الجائغ( قبل حمػؿ أجميا.

  ال يجػز بيع الػرقة التجارية السؤجمة بسثل مبمغيا, ألف في ذلظ ربا الشديئة, وال

 بأكثخ مشيا, ألف في ذلظ يجتسع ربا الفزل والشديئة.

 .يجػز جعل الػرقة التجارية ثسشًا لدمعة معيشة 

 األوراق التجارية: قبس–5

  ُيعج تدمع الذيظ الحاؿ الجفع قبزًا حكسيًا لسحتػاه إذا كاف شيكًا مرخفيًا أو كاف

مرجقًا, وذلظ بأف ُتدحب الذيكات بيغ السرارؼ أو بيشيا وبيغ فخوعيا وبشاء 

عمى ذلظ يجػز التعامل بالذيظ فيسا يذتخط فيو القبس مثل: صخؼ العسبلت 

مع.وشخاء الحىب والفزة بو,   وجعل الذيظ رأس ماؿ لمدَّ

  ,تدمع الذيظ غيخ السرجؽ أو غيخ السرخفي فبل يعج قبزًا حكسيًا لسحتػاه

 وذلظ الحتساؿ أف يكػف دوف رصيج, أو بخصيج غيخ كاٍؼ لتغصيتو.
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 الػديعة السرخفية الشقجية: السبحث الخامذ

 أواًل: مفيػم الػديعة السرخفية الشقجية وأىسيتيا:

الشقػد التي يعيج بيا األفخاد أو الييئات إلى ع السرخفية الشقجية:يقرج بالػدائ

السرخؼ, عمى أف يتعيج السرخؼ بخدىا, أو بخد مبمغ مداٍو ليا إلييع لجػ الصمب, 

 أو بالذخوط الستفق عمييا.

وتعج ىحه الػدائع مغ أىع مرادر األمػاؿ الخارجية في السرارؼ اإلسبلمية 

 والتقميجية.

 الػدائع في السرارف اإلسالمية وتكييفيا الفقيي:ثانيًا: أنػاع 

 الحدابات الجارية: ) تحت الصمب (: –1

تسثل مبالغ مالية يزعيا صاحبيا في السرخؼ, ويدتصيع استخدادىا وسحبيا نقجًا 

أو عغ شخيق استعساؿ الذيكات متى يذاء, فيي بسثابة وديعة بالشدبة لمدبػف 

لمسرخؼ, فبل يجػز لمعسيل أخح زيادة مغ السػدع وبسثابة قخض حدغ بالشدبة 

 السرخؼ مقابل ىحا الحداب.

  الػدائع االستثسارية السصمقة: –2

تدسى أيزًا حداب االستثسار السذتخؾ, وىي الحدابات التي يقـػ السرخؼ 

باستثسارىا في مجاالت االستثسار السختمفة بشاء عمى رضا أصحابيا, وتكيف فقيًا 

عمى أساس عقج السزاربة, حيث يكػف السرخؼ بسثابة )السزارب( العامل, 
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ؽ, وتكػف الخدارة عمى والسػدع صاحب رأس الساؿ, ويػزع الخبح بيشيسا حدب االتفا

 صاحب رأس الساؿ.

 والػدائع اآلجمة: –ويسكغ ترشيف ىحه الحدابات إلى نصشفيغ: ودائع التػفيخ 

 ودائع التػفيخ ) حدابات االدخار (: –أ 

ىي ودائع شخرية وليدت ودائع شخكات, يسكغ سحبيا في أؼ وقت مغ السرخؼ, 

يا أكثخ سيػلة مغ الػدائع ولكغ ال يعصى ليا دفاتخ شيكات, لحا فيي تترف بأن

 اآلجمة.

 الػدائع اآلجمة: –ب 

ىي ودائع مختبصة بأجل ال يحق لراحب الػديعة أف يدحبيا قبل انقزاء األجل 

الستفق عميو مع السرخؼ, فقج تكػف قريخة أو متػسصة أو شػيمة األجل, وقج تكػف 

 ديعة.ودائع إخصار, بأف يخصخ العسيل السرخؼ قبل وقت مغ حاجتو لدحب الػ 

 حدابات االستثسار السخرز: –3

وتدسى أيزًا حدابات االستثسار السقيجة, وبسقتزى ىحه الحدابات يقـػ السرخؼ 

باستثسارىا حدب قيػد صاحب االستثسار ) السػدع (, وقج يكػف القيج بالدماف أو 

 بالسكاف أو نػع االستثسار.

 

 بصاقات االئتسان: السبحث الدادس
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 االئتسان:أواًل: تعخيف بصاقة 
ىي: بصاقة مسغشصة مدجل عمييا اسع الذخز والخقع وتاريخ السشح والربلحية, 

ويتع إدخاليا في جياز الحاسب اآللي ) الكسبيػتخ ( ليتأكج البائع مغ تػافخ رصيج 

 لمسذتخؼ يدسح بعقج ىحه الرفقة بالبصاقة.

 ثانيًا: أشخاف العقج في بصاقة االئتسان:
 الجية الُسرجرة: كالسشطسات الجولية. –1
 الجية القابمة: وىي التي تقبل التعامل بيحه البصاقات. –2
 الجية الحاممة: وىع العسبلء الحيغ يذتخوف ىحه البصاقة ويحسمػنيا. –3

 ثالثًا: أنػاع بصاقة االئتسان:
 يسكغ ذكخ ثبلثة أنػاع مغ ىحه البصاقات االئتسانية:

 :(Debit Cardبصاقة الحدع الفػري ) 

ترجر السرارؼ اإلسبلمية ىحه البصاقة لسغ لو رصيج في حدابو, وتخػؿ صاحب 

البصاقة الدحب, أو تدجيج ائتساف الدمع والخجمات بقجر رصيجه الستاح, ويتع الحدع 

 مشو فػرًا, وال تخػؿ صاحبيا الحرػؿ عمى ائتساف.

( التي يدتصيع A.T.Mومغ أمثمة ىحا الشػع مغ البصاقات بصاقة الرخاؼ اآللي )

 العسيل أو صاحب البصاقة استخجاميا عمى مجار الداعة.

ويجػز لمسرارؼ إصجار ىحه البصاقة ما داـ حامميا يدحب مغ رصيجه وال يتختب 

 عمى التعامل بيا فػائج ربػية.

 (:Charge Cardبصاقة االعتساد ) الحدع الذيخي ( )  
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لدمع والخجمات والحرػؿ عمى الشقج تسكغ ىحه البصاقة صاحبيا مغ تدجيج أثساف ا

في حجود سقف معيغ لفتخة محجودة, فيقػـ العسيل بجفع ما عميو مغ مدتحقات ناتجة 

 عغ استخجاـ ىحه البصاقة في آخخ كل شيخ. 

 ويجػز إصجار ىحه البصاقة والتعامل بيا بالذخوط اآلتية:

سجاد السبالغ  أال يذتخط عمى حامل البصاقة فػائج ربػية في حاؿ تأخخه عغ –أ 

 السدتحقة عميو.

في حالة إلداـ السرخؼ صاحب البصاقة بإيجاع مبمغ نقجؼ ضسانًا, ال يسكغ  –ب 

 لراحب البصاقة الترخؼ فيو.

أف تذتخط السؤسدة ) أو السرخؼ( عمى حامل البصاقة عجـ التعامل بيا فيسا  -جػ 

 حخمتو الذخيعة.

 (:Credit Cardبصاقة االئتسان اآلجل )  

تترف ىحه البصاقة برفات ومدايا بصاقة االعتساد, وال يذتخط أف يكػف لمعسيل 

حداب لجػ السرخؼ الُسرجر, وإذا كاف ىشاؾ حداب لمعسيل ال يذتخط تػافخ رصيج 

لحدع ما عميو مغ مبالغ استخجاـ ىحه البصاقة, ولكغ يعصى العسيل في ىحه البصاقة 

لدجاد بذكل فػرؼ أو عمى أقداط يدتصيع ا –سقف ائتساني –حجًا أعمى لمرخؼ 

 شيخية.

 رابعًا: أحكام تتعمق ببصاقات االئتسان:



157 
 

  يجػز لمسؤسدات السالية اإلسبلمية االنزساـ إلى عزػية السشطسات العالسية

السرجرة ليحه البصاقات بذخط أف تجتشب السخالفات الذخعية التي قج تذتخشيا 

 تمظ السشطسات.

  أف تتقاضى مغ حامل البصاقة رسع يجػز لمسؤسدة السرجرة لمبصاقة

 عزػية.

  يجػز لمسؤسدات السرجرة لمبصاقة أف تفخض رسسًا مقصػعًا متشاسبًا مع خجمة

 الدحب الشقجؼ, وليذ مختبصًا بسقجار السبمغ السدحػب.

  يجػز لمسؤسدات السرجرة لمبصاقة أف تتقاضى عسػلة مغ قابل البصاقة بشدبة

 مغ ثسغ الدمع والخجمات.

 الحىب أو الفزة أو الشقػد ببصاقة الحدع الفػرؼ, وبصاقة الئتساف  يجػز شخاء

 والحدع اآلجل.

 

 

********************** 

 

 

 الفرل التاسع
 إدارة السخاشخ ومدتشجىا مغ القخآن والدشة والفقو اإلسالمي: السبحث األول
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 :أواًل: تعخيف إدارة السخاشخ 
الحؼ يعسل بذكل شامل ومتكامل لتييئة يسكغ تعخيف إدارة السخاشخ بأنيا: الشطاـ 

سػاء أكانت -البيئة واألدوات السشاسبة البلزمة لتحجيج حالة محتسمة الػقػع وقياسيا 
 يسكغ أف يػاجييا نطاـ أو مؤسدة. –متعمقة بالسػارد البذخية أـ السالية, أـ التذغيل

 :بيان عشانصخ التعخيف 
 إدارة السخاشخ نطام شامل ومتكامل:* 

و يذسل أعساؿ السرخؼ والعامميغ فيو, والسعامبلت والػسائل السدتخجمة بسعشى أن
جسيعيا, إذ أف أنػاع السخاشخ السختمفة قج يقع في أؼ مفرل مشيا, وتأثيخ السذكمة 

 حاؿ حجوثيا قج يريب كامل السرخؼ وأعسالو.
 يقرج بتييئة البيئة السشاسبة: *

واضحة ومكتػبة ومعخوفة مغ قبل وجػد أىجاؼ وسياسات واستخاتيجيات وإجخاءات 
 العامميغ.

 يبيغ التعخيف الػضائف األساسية إلدارة السخاشخ, وىي: *
 :وضيفة وقائية 

 لمػقاية مغ السخاشخ الستػقعة, أو التي يسكغ تػقعيا قبل حجوثيا.
 :وضيفة اكتذافية 

لكذف السذاكل حاؿ حجوثيا, والتعخؼ عمى الشتائج غيخ السخغػب بيا, ودراسة 
 مجػ تأثيخىا.شجة 

 :وضيفة ترحيحية 

 لتجارؾ آثار السخاشخ السكتذفة, وتبلفييا والعسل عمى عجـ تكخارىا.

أشار التعخيف إلى مرادر السخاشخ التي تسثمت بالسػارد البذخية والسالية * 
 والتذغيل والدػؽ.

 مرادر السخاشخ في السرارف اإلسالمية وشخائق إدارتيا: السبحث الثاني
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سػاء أكانت إسبلمية أـ تقميجية إلى مخاشخ عجة, تذغيمية  تتعخض السرارؼ

 وتدػيقية وائتسانية ومالية.

وإذا كاف الخبلؼ األساس بيغ السرارؼ اإلسبلمية والتقميجية ىػ االلتداـ بالزػابط 

الذخعية, لحلظ فإف السرارؼ اإلسبلمية يسكغ أف تتعخض لسخاشخ أخخػ, كسخاشخ 

التداميا بالزػابط الذخعية في جسيع معامبلتيا, عجـ االلتداـ الحؼ يحجد مجػ 

 ومخاشخ الدسعة والسرجاقية.

ويسكغ بياف مرادر السخاشخ في السرارؼ اإلسبلمية, وأىع شخائق إدارتيا 

 باخترار مغ خبلؿ األمػر اآلتية:

 مخاشخ عجم االلتدام: –أواًل 

ذخعية, أو ىي السخاشخ الشاشئة عغ عجـ التداـ السرخؼ اإلسبلمي بالزػابط ال

 السعاييخ الجولية, أو تعميسات البشػؾ السخكدية, ويسكغ بياف ذلظ فيسا يأتي:

 مخاشخ عجم االلتدام بالزػابط الذخعية: –أ 

إف أىع عشاصخ نجاح السرارؼ اإلسبلمية ىػ مرجاقيتيا في االلتداـ بالزػابط 

تعدز لجػ الذخعية, فإذا اختل ىحا العشرخ فقجت ىحه السرارؼ ىػيتيا, ومغ ثع ي

العامميغ في السرارؼ اإلسبلمية والستعامميغ معيا مخاشخ عجـ الثقة, باإلضافة إلى 

مخاشخ الدسعة والسرجاقية, وسيؤدؼ ذلظ إلى مخاشخ الدحب) بأف يدحب 
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السػدعػف ودائعيع( ويذعخوف حيشئٍح بأنو قج ال يػجج فخوؽ جػىخية بيغ السرارؼ 

 اإلسبلمية والبشػؾ التقميجية.

 إدارة ىحا الشػع مغ السخاشخ عبخ األمػر اآلتية:ويسكغ 

وجػد ىيئة شخعية مدتقمة ومتخررة وتتستع بثقة الشاس, وإذا كانت ىحه الييئة –1

غيخ متخررة باالقتراد اإلسبلمي بعامة والسعامبلت السالية بخاصة فإف وعي 

 جسيػر الشاس مدتقببًل سيكذف ذلظ.

ية متخررة بالعمـػ االقترادية والسالية وجػد إدارة لمخقابة والسخاجعة الذخع–2

 اإلسبلمية والعسل السحاسبي.

 إيجاد نساذج وعقػد مشزبصة شخعًا.–3

 تشسيةالتعاوف والتشديق بيغ الييئات الذخعية في السرارؼ اإلسبلمية .–4

تػعية الشاس وعسبلء السرخؼ وكػادره بأىسية االجتياد ومجػ الحاجة إليو, –5

 .ومعخفة قػاعجه العامة

 مخاشخ عجم االلتدام بالسعاييخ الجولية: –ب 

قج تكػف السعامبلت السرخفية اإلسبلمية محمية أو دولية, ومغ ثع فإف عجـ االلتداـ 

بالسعاييخ الجولية يؤدؼ إلى مخاشخ عجـ قبػؿ البشظ مغ قبل السجسػعة الجولية, 

 ويسكغ إدارة ىحه السخاشخ عبخ األمػر اآلتية:
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 مي بشدبة كفاية رأس الساؿ السحجدة دوليًا )اتفاقية بازؿ التداـ السرخؼ اإلسبل

 ( لكي يتسكغ مغ الجخػؿ إلى الدػؽ السالية العالسية.2و1

 .وجػد إدارة لمخقابة عمى السخاشخ 

 .تصبيق السعاييخ السحاسبية لمسرارؼ اإلسبلمية 

 مخاشخ عجم االلتدام بتعميسات البشظ السخكدي أو مؤسدة لمشقج: –ت 

السرارؼ اإلسبلمية باألنطسة والتعميسات الرادرة مغ البشظ السخكدؼ أو تمتـد 

مؤسدة الشقج, وعجـ االلتداـ بيحه األنطسة والتعميسات يعخض السرخؼ اإلسبلمي إلى 

 خصخ العقػبات السعشػية والسادية, وقج يؤدؼ إلى تجسيج بعس أنذصة السرخؼ.

صة بالسرارؼ اإلسبلمية بغخض وتشبع أىسية وجػد ىحه القػانيغ والسعمػمات الخا

 السحافطة عمى أمػاؿ العسبلء والسداىسيغ في البشػؾ, وىػ الجور الخئيذ لمبشظ السخكدؼ.

 ويسكغ إدارة مخاشخ عجم االلتدام بتعميسات البشظ السخكدي عبخ قيامو بإيجاد األمػر اآلتية:

  مغ قػانيغ خاصة بالعسل السرخفي اإلسبلمي, لتتسكغ السرارؼ اإلسبلمية

 تصبيق أدواتيا بقجر مغ الحخية في الدػؽ السرخفية.

  رقابة عمى العسميات السرخفية اإلسبلمية, مغ أجل بعث االشسئشاف في

 نفػس الستعامميغ مع السرارؼ اإلسبلمية وكدب ثقتيع.

 .بيانات ومعمػمات دورية عغ السرارؼ اإلسبلمية 

 مخاشخ التذغيل: -ثانياً 
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مخاشخ الخدارة السباشخة وغيخ السباشخة الشاشئة عغ تعخؼ مخاشخ التذغيل بأنيا: 

العسميات الجاخمية, وأداء األفخاد والشطع غيخ الدميسة أو الفاشمة أو عشج الحػادث 

 الخارجية.

وبسعشى آخخ ىي السخاشخ التي يكػف مرجرىا األخصاء البذخية أو التي تشجع عغ 

 التجييدات أو األفخاد أو التقشية .الحػادث الجاخمية في السرخؼ بدبب عجـ كفاية 

 ويسكغ ذكخ بعس مرادر مخاشخ التذغيل في ما يأتي:

 االحتياؿ السالي واالختبلس والجخائع الشاجسة عغ فداد ذمع السػضفيغ. –1

 مخاشخ ناجسة عغ أخصاء السػارد البذخية لمسػضفيغ: –2

لكػادر وتتعخض السرارؼ اإلسبلمية ليحا الشػع مغ السخاشخ بدبب نقز ا 

 والخبخات السؤىمة.

 ويسكغ إدارة ىحا الخصخ مغ خبلؿ تأىيل السػارد البذخية شخعيًا ومرخفيًا وفشيًا.

 مخاشخ التدويخ وتدييف العسبلت: –3

 وتذسل تدويخ الذيكات والسدتشجات والػثائق السختمفة. 

 السخاشخ الشاشئة عغ استخجاـ أجيدة الرخؼ اآللي: –4

غي العسل عمى تصػيخ أنطسة الحاسب اآللي لتبلئع الريخفة وإلدارة ىحا الخصخ يشب 

 اإلسبلمية.

 السخاشخ الشاتجة عغ الدخقة والجخائع االلكتخونية:  –5
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وال سيسا بعج التػسع في استخجاـ التقشيات السختمفة في السعامبلت السرخفية التي 

 ياتف والجػاؿ.تذسل بصاقات االئتساف ونقاط البيع بالبصاقات واستخجاـ االنتخنت وال

مخاشخ ناشئة عغ أخصاء أو عيػب أو أعصاؿ أو عجـ كفاية في األجيدة  –6

 والبخامج التقشية السدتخجمة في السرارؼ.

السخاشخ القانػنية:وتشتج السخاشخ القانػنية مغ عجـ التداـ البشظ لقػانيغ الجولة  –7

القانػنية جدءًا مغ التي يعسل بيا, وعجت اتفاقية بازؿ لمخقابة السرخفية السخاشخ 

 مخاشخ التذغيل.

السخاشخ الدياسية: وآثارىا ومخاشخىا االقترادية التي تشذأ مغ القخارات  –8

 الرادرة عغ بعس الجوؿ الكبخػ.

وبذكل عام يسكغ ذكخ مجسػعة مغ السبادئ اإلرشادية التي أنصجرتيا لجشة بازل 

 ضسغ وثيقة خانصة بسخاشخ التذغيل في السرارف اإلسالمية:

  يجب أف تعتسج مؤسدات الخجمات السالية اإلسبلمية أنطسة وضػابط كافية, بسا

 في ذلظ ىيئة شخعية لزساف االلتداـ بالذخيعة.

  يجب أف تعتسج مؤسدات الخجمات السالية اإلسبلمية آليات مشاسبة لحساية

 مرالح جسيع مقجمي األمػاؿ.

 

 مخاشخ االئتسان: –ثالثًا 
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بالصخؼ السقابل أؼ: السجيغ أو العسيل, إذ يحتسل عجـ وىي السخاشخ التي تختبط 

قجرتو عمى الػفاء بالتداماتو التعاقجية كاممة في مػعجىا تجاه البشظ, فبل يدتصيع 

العسيل تدجيج الجيغ في الػقت السحجد لمدجاد, وىحه السخاشخ مػجػدة في السرارؼ 

ابحة واالسترشاع اإلسبلمية مغ خبلؿ بعس صيغ التسػيل السػلجة لمجيػف, كالسخ 

والبيع بالتقديط واإلجارة السشتيية بالتسميظ التي تشتيي بالسجايشة, إذ يتختب الثسغ أو 

 جدء مشو في ذمة العسيل ليجخؼ تدجيجه عمى أقداط خبلؿ مجة زمشية محجدة.

وقج تأتي ىحه السخاشخ أيزًا مغ صيغتي السذاركة أو السزاربة في السرارؼ 

خيظ بتدميع نريب السرخؼ مغ رأس الساؿ أو الخبح, اإلسبلمية عبخ قياـ الذ

ويسكغ إدارة مخاشخ االئتساف عبخ إدارة مخاشخ صيغ التسػيل السػلجة لمجيػف التي 

 سشحكخىا الحقًا.

 مخاشخ الدػق: –رابعًا 
وىي السخاشخ الشاشئة عغ التعامل في األسػاؽ نتيجة التغيخ في الدياسات 

 لعخض والصمب.االقترادية, أو التغيخ في قػػ ا
 وتذسل مخاشخ الدػق األمػر التالية:

 مخاشخ أسعار الدمع: –1
ف السرخؼ أوتبجو تأثيخاتيا واضحة في السشتجات اإلسبلمية السختمفة حيث 

اإلسبلمي ىػ مالظ الدمعة في فتخات مختمفة, فقج يحتفع السرخؼ بسخدوف مغ 

عقج سمع, أو يستمظ  الدمع يقرج البيع, أو كشتيجة لجخػلو في عقج استرشاع أو

عقارًا أو ذىبًا مثبًل, ومغ َثّع فإف انخفاض سعخىا بذكل لع يدبق تػقعو أو دراسة 
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احتساالتو سيؤدؼ إلى خدارة محققة, وتججر اإلشارة إلى أف اختبلؼ مخاشخ أسعار 

 الدمع تكػف نتيجة تسمظ السرخؼ سمعًا أو أصػاًل حقيقية.

 مخاشخ أسعار األسيع: –2
بشظ مالكًا ألسيع وتشخفس أسعارىا, أو تكػف األسيع ضسانًا لجيو حيغ يكػف ال

 فيشخفس قيسة الزساف الحؼ لجيو مقابل تدييبلت أو تسػيل مسشػح لعسبلئو.
 مخاشخ أسعار الرخف: –3

والسقرػد اختبلؼ أسعار صخؼ العسبلت السختمفة, نتيجة لطخوؼ عامة أو ضخوؼ 
 خاصة بعسمة بمج ما.

 مخاشخ االعتساد عمى نصشف واحج: –4
 ,صشاؼ قميمة مغ العسبلء في الدػؽ كالتخكيد عمى بعس األفخاد أو الذخكاتأأو  

ف تعخض ىحه األصشاؼ القميمة السحجودة لسخاشخ السختمفة )كاإلفبلس( سيؤثخ أإذ 

سمبيًا في السرخؼ, لحلظ يشرح بديادة ىحه األصشاؼ كسيًا ونػعيًا مغ أجل الحج مغ 

 السخاشخ.ىحه 

 مخاشخ اعتساد تعامل السرخف مع قصاع اقترادي معيغ: –5
) زراعة , صشاعة , تجارة , خجمات ( وىحا خصخه عطيع, ألف انييار القصاع 

السعتسج عميو سيتدبب في اإلضخار بالسرخؼ, لحلظ يشرح بديادة عجد القصاعات 

 التي يتعامل معيا السرخؼ وتشػعيا لمتخفيف مغ ىحا الخصخ.

 

 خاشخ السشافدة:م–6



166 
 

تعج زيادة الحرة الدػقية لمسرخؼ باإلضافة إلى مبلئسة مشتجاتو السرخفية السقجمة 
لمعسبلء, ومعجؿ نسػىا الدشػؼ مغ أىع السؤشخات عمى نجاح السرخؼ اإلسبلمي, 

 وقجرتو عمى السشافدة, لحلظ يسكغ إدارة ىحه السخاشخ عبخ:
 زيادة حرة السرخؼ الدػقية. -أ 

 ر الجغخافي.االنتذا –ب 
 زيادة معجؿ الشسػ الدشػؼ لمسرخؼ. –ج 

 السخاشخ السالية: –خامدًا 
 وتتزسغ السخاشخ السالية األمػر اآلتية:

 مخاشخ انتقال السخاشخ بيغ مرادر األمػال: –أ 
تذكل الػدائع بأنػاعيا السختمفة الجارية واالستثسارية مرادر تسػيل أساسية 

تسػيل مذخوعات متػسصة أو شػيمة األجل يديج  لمسرخؼ, لحلظ فإف استخجاميا في
 مغ السخاشخ.

ويسكغ إدارة ىحه السخاشخ في إدارة جيجة لمديػلة في السرارؼ اإلسبلمية عبخ 
تحفيد العسبلء وتخغيبيع بالتخكيد عمى الػدائع االستثسارية متػسصة وشػية األجل, 

 ية ومخاشخ قميمة.ليتسكغ السرخؼ مغ الجخػؿ بعسميات استثسارية ذات ربحية عال
 الخبحية: –ب 

تذكل الخبحية أحج أىجاؼ السرارؼ اإلسبلمية, وتدعى لتحقيقيا بالػسائل 
السذخوعة, ولكغ ذلظ قج يعخضيا أيزًا لمخدارة العتسادىا عمى صيغ التسػيل 
واالستثسار الذخعية التي ال تخمػ مغ مخاشخ الخدارة, ويسكغ تحقيق الخبحية 

يع مرادر أمػاليا ودخػليا باستثسارات متشػعة ذات ربحية وتجشب الخدارة عبخ تشػ 
 مأمػنة.

 مخاشخ الديػلة: –ت 



167 
 

بل يذكػ معطسيا مغ كثخة الديػلة  سبلمية ال تشقريا الديػلة غالباً إف السرارؼ اإل
 وعجـ قجرتيا عمى تػضيفيا, وتذسل مذكمة الديػلة أمخيغ: 

بة الحرػؿ عمييا بتكمفة معقػلة, قمة الديػلة وعجـ تػافخىا بذكل كاٍؼ وصعػ  األوؿ:
وىحا يعخض السرخؼ لسخاشخ عجـ قجرتو عمى الػفاء بالتداماتو السختمفة في 

 مػاعيجىا السحجدة.

كثخة الديػلة وبقاؤىا وىحا يزع السرخؼ في خصخ مجػ قجرتو عمى  والثاني:
 تػضيفيا.

األصػؿ )تعحر ولمحج مغ مخاشخ بقاء الديػلة ال بج أف يمحع السرخؼ مخاشخ بيع 
بيع األصػؿ( بحيث يكػف السرخؼ قادرًا عمى بيع األصػؿ وتحػيميا إلى نقج عشج 

 الحاجة.

وتكػن مخاشخ الديػلة أكثخ شجة في السرارف اإلسالمية نطخًا لصبيعة السرارف 
 اإلسالمية وألسباب مشيا:

  )بجور السقخض )السدعف( تقػـ إف السرارؼ السخكدية )حتى اآلف عمى األقل
األخيخ لمسرارؼ اإلسبلمية كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمسرارؼ التقميجية, وال بج 
مغ التشػيو ىشا إلى أف عمى السرارؼ السخكدية العسل عمى تصػيخ أدواتيا لتقـػ 
بجور السقخض األخيخ لمسرارؼ اإلسبلمية بػسائل تتػافق مع الذخيعة 

 يا.اإلسبلمية, وتدتصيع السرارؼ اإلسبلمية االستفادة مش

 

  معطع الػدائع في السرارؼ اإلسبلمية ىي ودائع في الحدابات الجارية )ترل
% مغ إجسالي الػدائع ( وتعج قخضًا حدشًا مغ السػدع لمبشظ, 70إلى أكثخ مغ 

 يمتـد البشظ بزسانو وسجاده عشج الصمب.

 

 مخاشخ الدسعة والسرجاقية: –سادسًا 
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سرجاقية مغ خبلؿ قجرتيا عمى تتعخض السرارؼ اإلسبلمية لسخاشخ الدسعة وال

 تقجيع السشتجات السرخفية السشزبصة شخعًا, حيث يدعى العسبلء لمتأكج مغ مجػ

 مغ خبلؿ ثقتيع بالييئة الذخعية لمسرخؼ. التداـ السرخؼ بالزػابط الذخعية

 ويسكغ إدارة ىحه السخاشخ عبخ األمػر اآلتية:

قياـ السرارؼ اإلسبلمية بإقشاع العامميغ فييا أواًل, ومغ ثع جسيػر العسبلء  –1

وغيخىع بأىجافيا العامة الجيشية واألخبلقية واالجتساعية واإلندانية والتشسػية واختبلفيا 

 عغ السرارؼ التقميجية.

اختيار أعزاء الييئة الذخعية عمى أساس الكفاية العمسية التخررية في  –2

 لذخعي والسرخفي واالقترادؼ اإلسبلمي.السجاؿ ا

اختيار القيادة اإلدارية السشاسبة التي تتػافخ فييا الكفاية العمسية واألخبلقية  –3

 والسيشية إلدارة السؤسدات السالية اإلسبلمية.

تأىيل العامميغ في السرارؼ اإلسبلمية شخعيًا واقتراديًا ومحاسبيًا كٌل حدب  –4

 مػقعو.

البشػؾ السخكدية والسؤسدات السخترة بأعساؿ التفتير والخقابة عمى  قياـ إدارات –5

 أعساؿ البشػؾ اإلسبلمية بتفعيل الخقابة والسحاسبة عمى ىحه السرارؼ.

 

 مخاشخ نصيغ التسػيل واالستثسار وشخائق إدارتيا: السبحث الثالث
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 أواًل : السخاشخ في السخابحة:
عة بسثل ما اشتخيت بو مغ الثسغ مع زيادة السخابحة الفقيية )البديصة( ىي: بيع الدم

ربح معمػـ, وأما السخابحة السرخفية )السخكبة( أو السخابحة لآلمخ بالذخاء: فتسثل قياـ 

السؤسدة بذخاء سمعة وتسمكيا بشاًء عمى شمب العسيل ) اآلمخ بالذخاء ( ووعجه 

ثسشيا األصمي بذخائيا, ثع بيعيا لمعسيل بثسغ مؤجل أو مقدط فيو زيادة محجدة عمى 

 الحؼ اشتخيت بو.

 ويسكغ ذكخ أىع السخاشخ التي تتعخض ليا السخابحة عبخ األمػر اآلتية:

 مخاشخ تغيخ أسعار الدمع الدػقية: –1
البشظ عادًة يذتخؼ الدمع بشاًء عمى الػعجويستمكيا قبل أف يبيعيا إلى عسيمو, ففي 

التي يتسمظ فييا السرخؼ الدمعة ثع يشقل ممكيتيا إلى  –وإف كانت قريخة  –الفتخة 

 العسيل قج تتغيخ األسعار.

 السخاشخ االئتسانية:–2
مغ السعخوؼ أف السخابحة تشتيي إلى ديغ في ذمة العسيل لكامل الثسغ أو جدء مشو, 

وىحا يعشي أف السساشمة في أداء الجيغ أو التأخيخ في الدجاد ال يتختب عميو أؼ 

رخؼ عغ الفخصة التي ضاعت عميو بدبب ذلظ, وإلدارة ىحا الخصخ تعػيس لمس

أخحت بعس السرارؼ اإلسبلمية بفخض غخامات عمى السجيغ السساشل ال يشتفع بيا 

 السرخؼ ويتع صخفيا في الجيات التي تخاىا الييئة الذخعية.

 مخاشخ ىامر الخبح ) سعخ الفائجة (: –3
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بدعخ الفائجة, فيشبغي أف ال تتعخض ما دامت السرارؼ اإلسبلمية ال تتعامل 
 لمسخاشخ الشاشئة عغ الستغيخات في سعخىا.

ففي عقج السخابحة يتحجد ىامر الخبح إضافة إلى ىامر السخاشخة )سعخ الفائجة( في 
الدعخ السخجعي, وىامر الخبح وزيادتو عادة مغ أجل األجل في السخابحة يكػف 

ج وال يجػز تغييخه, لحلظ فإف التغيخات في سعخ ثابتًا ومحجدًا مخة واحجة شػاؿ فتخة العق
الفائجة تؤثخ عادة في عقػد السخابحة وال سيسا في عسميات التسػيل ذات األجل 

 الصػيل.

  مخاشخ تمف الدمعة أو تعّيبيا:  –4
إذا ىمكت الدمعة أو جدء مشيا أو ضيخ فييا عيب أو تبيغ عجـ صبلحيتيا, فإف 

ػكة لو قبل تدميسيا لمعسيل, ويكػف ضامشًا لػجػد البشظ يتحسل ىبلؾ الدمع السسم
العيب الحادث في ممكو, والعيب الخفي. ويسكغ لمسرخؼ إدارة ىحا الخصخ مغ 
خبلؿ االشتخاط عمى العسيل البخاءة مغ العيب, أو اشتخاط رجػع العسيل عمى البائع 

 األوؿ اذا كاف العيب حادثًا في ممكو.

 مخاشخ عجم تشفيح االلتدام: – 5
يسكغ أف تشذأ ىحه السخاشخ مغ خبلؿ عجـ رغبة العسيل أو قجرتو عمى تشفيح ما 
التـد بو مغ الػعج بالعقج والسيسا بعج شخاء السرخؼ الدمعة وتسمكيا, ويسكغ إدارة 
ىحا الخصخ عبخ األخح بإلدامية الػعج ودفع مبمغ يسثل ىامر ججية, ففي خيار 

خيار الذخط لسجة معيشة فإف وّفى  الذخط يذتخؼ السرخؼ الدمعة ويذتخط لشفدو
اآلمخ بالذخاء بالتدامو وأخح الدمعة مغ السرخؼ يربح العقج حيشئٍح الزمًا ويدقط 
خيار الذخط بالشدبة لمسذتخؼ )السرخؼ( ألنو وجج مشو ترخؼ يجؿ عمى إجازة 
البيع, وإف نكل اآلمخ بالذخاء فيجػز لمسرخؼ رد الدمعة لمبائع بسقتزى خيار 

 الذخط.
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 لسخاشخ في عقجي االسترشاع والدمعثانيًا: ا

 مخاشخ االسترشاع: –أ 
 :االسترشاع 

عقج يصمب فيو السدترشع مغ الرانع صشاعة شيء معيغ مػصػؼ في الحمة بسػاد 
 مغ الرانع, ثسغ معمـػ يجفع مؤجبًل أو مقدصًا.

 وتتعخض عسمية االسترشاع إلى جسمة مغ السخاشخ يسكغ إجساليا فيسا يأتي:

 اشخ االئتسانية:السخ 
إذا كاف الثسغ في االسترشاع مؤجبًل أو مقدصافإنو سيؤوؿ إلى الجيغ, وحيشئح  

 تكتشفو السخاشخ االئتسانية التي مخ ذكخىا في السخابحة.

 :مخاشخ عجم التشفيح 
في االسترشاع السرخفي أو السػازؼ ىشاؾ عقجاف مشفربلف ومدتقبلف: عقج بيغ 

السرخؼ والعسيل )شالب الرشاعة( يػازيو عقج آخخ بيغ السرخؼ والسقاوؿ )السشفح 

لمعقج(, وفي العقج األوؿ الحؼ يجخؼ بيغ السرخؼ والعسيل يكػف السرخؼ صانعًا, 

دة في الثسغ مقابل تأجيمو, أما في العقج فيبيع الدمعة إلى السدترشع )العسيل( مع زيا

فخد أو شخكة( فإف السرخؼ  –الثاني الحؼ يجخؼ بيغ السرخؼ والرانع )مقاوؿ 

يكػف مدترشعًا يجفع الثسغ غالبًا نقجًا, فإذا لع يدتصع السقاوؿ االلتداـ بتدميع الدمعة 

سيل, في الػقت السحجد لمسرخؼ فإف السرخؼ سيتأخخ في تشفيح التدامو مع الع

وحيشئح تقع مخاشخ عجـ التشفيح عمى مدؤولية السرخؼ, ألنو مدؤوؿ عغ تدميع 

 الدمعة لمعسيل في الػقت السحجد.
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 ويسكغ إدارة ىحا الخصخ عبخ األمػر اآلتية:
 األول: الذخط الجدائي:

الحؼ يسكغ أف يذتخشو السرخؼ عمى السقاوؿ حيغ تأخيخه في تشفيح التدامو في 

 حسل حيشئٍح السقاوؿ األضخار الفعمية التي تشتج عغ ىحا التأخيخ.السػعج السحجد, ويت

 الثاني: الكفالة السرخفية:
التي يسكغ أف يصمبيا السرخؼ )إذا كاف مدترشعًا( مغ السقاوؿ مغ أجل االلتداـ 

 لتشفيح العسل السصمػب.

 الثالث: سجاد ثسغ الدمعة لمسقاول تقديصًا:
 عمى وفق مخاحل تشفيح األعساؿ. –بجاية تشفيح العقجبجالمغ سجادىا دفعة واحجة عشج -

  :مخاشخ تعيب الدمعة السدترشعة أو عجم نصالحيتيا أو خمل في أدائيا 

إذا ضيخ شيء مغ ذلكع في الدمعة فإف العسيل يخجع إلى السرخؼ الحؼ يتحسل ىحه 
 السخاشخ.

 مخاشخ الدمع: –ب 
 :مجمذ العقج, ويتأخخ تدميسيا بيع سمعة مػصػفة في الحمة يجفع ثسشيا في الدمع

 إلى أجل محجد.
 وتبجو مخاشخ الدمع في األمػر اآلتية:

 مخاشخ تغيخ أسعار الدمع الدػقية: –1
يذتخؼ السرخؼ سمعة )السدمع فيو( سمسًا بثسغ أقل مسا يطغ أنو سيبيعيا بو بعج 

تدمسيا بقرج بيعيا بثسغ أعمى عشج تدمسيا, فسغ السحتسل انخفاض سعخ الدمعة 

شج تدمسيا, فحيشئح يتحسل السرخؼ مخاشخ الخدارة الشاجسة عغ الفخؽ بيغ ثسغ ع

 شخاء الدمعة وبيعيا.



173 
 

  مخاشخ عجم التشفيح: –2
إذا لع يدتصع البائع )السدمع إليو( تدميع الدمعة لمسذتخؼ )السدمع( في الػقت السحجد 

ألف الدمع فإف ذلظ قج يحسل السذتخؼ تكاليف التخديغ إذا كانت الدمعة تحتاجو, 

 يقـػ غالبًا عمى بيع السشتجات الدراعية التي تحتاج إلى مدتػدعات لمتخديغ.

وتكػنالسخاشخ أكبخ في الدمع السػازؼ حيث يقـػ السرخؼ بتسػيل عقج الدمع مع 

السشتج فيجفع لو رأس الساؿ كامبًلفي مجمذ العقج ويحجد أجبًل يتع فيو تدميع الدمعة, 

مػازيًا لؤلوؿ ومدتقبًل عشو مع شخكة يبيعيا فيو الدمعة  ثع يعقج السرخؼ عقجًا آخخ

سمسًا ويحجد مػعجًا لمتدميع بعج أجل التدميع في العقج األوؿ, لحلظ إذا أخل البائع 

األوؿ بالتدامو بالتدميع لمسرخؼ في السػعج السحجد فإف ذلظ يجعل أماـ السرخؼ 

 أحج أمخيغ:

لتي تع االتفاؽ عمييا في عقج الدمع, األوؿ: أف يذتخؼ سمعة بالسػاصفات نفديا ا

وتدميسيا لمسذتخؼ )الذخكة(, وبحلظ يتعخض لسخاشخ أسعار الدمع فقج يذتخييا 

 بدعخ أعمى مسا اشتخػ, وحيشئح يكػف قج تعخض لمخدارة.

الثاني: أف يخل بالتدامو لعجـ القجرة عمى تدميع الدمعة, وىحا يعخضو لسخاشخ 

 قانػنية.

 كغ لمسرخف إجخاء ما يأتي:وإلدارة ىحا الخصخ يس

أف يأخح مغ العسيل ) البائع ( رىشًا أو كفالة إلدارة خصخ عجـ قجرة السرخؼ  –أ 

 عمى استخداد الثسغ مغ العسيل في حاؿ عجد العسيل عغ تدميع الدمعة.
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يجػز لمسرخؼ مبادلة الدمعة بذيء آخخ غيخ الشقج بعج حمػؿ األجل, سػاء  –ب 

 كاف االستبجاؿ بجشدو أو غيخ جشدو.

 ثالثًا: مخاشخ السذاركة والسزاربة:

تعشي السذاركة اشتخاؾ السرخؼ والعسيل في رأس ماؿ ليسا, حيث يتع االتفاؽ عمى 

 الخبح وتػزع الخدارة بشدبة مداىستيسا في رأس الساؿ.

ويقرج بالسزاربة اشتخاؾ بيغ السرخؼ والعسيل, حيث يجفع السرخؼ رأس الساؿ 

إلى العسيل الحؼ يقػـ بالعسل فيو, ويتع اقتداـ الخبح بيشيسا عمى حدب االتفاؽ, 

بيشسا تقع الخدارة عمى صاحب رأس الساؿ إال في الحاالت التي يثبت فييا إىساؿ 

 غ.العسيل أو تقريخه وتعجيو فإنو حيشئح يزس

 تعج السذاركة والسزاربة مغ أكثخ الريغ مخاشخة وذلظ بدبب:

   عجـ التسكغ مغ السعخفة الجقيقة لمكفاية األخبلقية لمذخكاء, إذ ليذ لجػ

السرخؼ الػسائل الفعالة الكافية لسخاقبة ترخفات شخكائو العسبلء, وىحا 

 يزع السرخؼ أماـ خياريغ:

إما أف يتحسل مخاشخ عجـ قياـ العسيل باإلفراح الدميع أو الجقيق عغ نتائج  األول:

السذخوع, حيث يتػقف نريب السرخؼ مغ الخبح عمى ما يعمشو العسيل عغ بيانات 

أرباحو, فقج يقـػ العسيل باإلعبلف أو اإلفراح عغ أرباح أقل مغ الػاقع, مغ أجل 

 التقميل مغ نريب السرخؼ.
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تكاليف قج تكػف غيخ قميمة لمتأكج مغ سبلمة التقاريخ والشتائج  أف يتحسل الثاني:

السالية لمسذخوع, وإف كاف األمخ كحلظ فمغ يكػف كافيًا في حج ذاتو لمتأكج مغ سبلمة 

 األفعاؿ والشػايا السؤدية إلى الشتائج.

  تي تبيغ ضعف كفاءة السرخؼ في مجاؿ تقييع السذخوعات وتقشيتيا وال

 والسخاشخ السحتسمة التي يتػقعيا السرخؼ. لمسرخؼاألرباح السحتسمة 

 ويسكغ إدارة ىحه السخاشخ عبخ األمػر اآلتية:

 .قياـ السرخؼ بجراسة محكسة لمججوػ االقترادية لمسذخوع 

  قياـ السرخؼ بجراسة اجتساعية مػضػعية شاممة لسعخفة مجػ تػافخ عشاصخ

 الكفاية األخبلقية في الذخكاء.

 في حالة التعجؼ والتقريخ ومخالفة الذخوط  الحرػؿ عمى كفيل مميء

 والعخؼ التجارؼ.

 رابعًا: مخاشخ اإلجارة:

قج تكػف اإلجارة عادية ) تذغيمية ( تتسثل بتسميظ السدتأجخ مشفعة عيغ معمػمة لسجة 

معمػمة وبعػض معمػـ, وقج تكػف مشتيية بالتسميظ, حيث يقـػ السرخؼ بإجارة عيغ 

ويعجه  –تديج عادة عغ أجخة السثل  –لمسدتأجخ مجة زمشية معيشة بأجخة معمػمة 

غ رمدؼ, أو اليبة ( إذا قاـ بدجاد األقداط الستفق بتسمكيا بعقج ججيج ) إما البيع بثس

 ثشائيا.اعمييا في نياية مجة اإلجارة أو في 
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وتعج اإلجارة السشتيية بالتسميظ مغ الريغ اإلسبلمية األقل مخاشخة, ألف السرخؼ 

يسمظ األصل السؤجخ ويحرل عمى اإليخاد ) األقداط ( بذكل مدتقخ, وعمى الخغع 

 كغ أف يتحسل مخاشخ عجة مشيا:مغ ذلظ فإف السرخؼ يس

مخاشخ تتعمق بالعيغ السؤجخة مغ حيث تزخرىا كميًا أو جدئيًا, فإف السؤجخ  –1

يتحسل مخاشخ ذلظ فيقـػ بريانتيا, ألنو مالظ األصل ويسكغ إدارة ىحا الخصخ عبخ 

 التأميغ عمى األصل.

مخاشخ فدخ السدتأجخ لعقج اإلجارة لعحر شارغ, وىحا يعخض السرخؼ  –2

 لسخاشخ تغيخ األسعار الدػقية.

مخاشخ ائتسانية تتسثل بعجـ قجرة السدتأجخ عمى سجاد األقداط أو السساشمة في  –3

 سجادىا لمسرخؼ.

  

 

******************** 
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