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 المقـــدمــــة

قياص ، بكد ينين من لفهص ال يرفي ا يماميي بدعص من بنك البركي  فكر  إعداد كتا  تنبث 
ن كانت ال يرفي ا يماميي تجربي را د ، إاّل  الم ار  ا يماميي في لبنان وبماد أخرى. وا 

أنها لص ُتشرح كفايًي: فتارً  قاص الخلط في  هن الكاّمي ما إ ا كانت الم ار  ا يماميي مإلييات 
وطورًا ما إ ا كانت تتكامل مع غير الميلمين من أبنا  ه و البماد... نّتى أّن كثرًا من  ،ييدين

ٍّفين والم رفيين أنفيهص يجهلون كي  تكمل الم ار  ا يماميي. ك لك يجهلون  ضوابط المث
تشددًا من نيث الرقابي وضوابط ايدا  من  يكتبرها البكض أكثر عمل ه و الم ار  التي

ضافي إلى جهاز الرقابي الداخلي والخارجي لتجاريي غير ا يمامييالم ار  ا . ففي لبنان مثمًا، وا 
والجهات الرقابيي من م ر  لبنان ولجني الرقابي على الم ار  وهي ي التنٍي  الخا ي 

ن هما "وند  ا دار  الرشيد " و"وند  التدقي  ان ر يييالمكافني تبييض ايموال، ثمي جهاز 
ن تشرفان على أعمال الم ر  ب ور  منتظمي وتٍومان بالموافٍي على إ دار كل االشرعي" اللت

بال ندو  "ما يتكّل  بالمنتجات الجديد . و لك ما يجكل الم ار  االيماميي شبيهي بما ييّمى 
(، وهي تاليًا تكطي المتكاملين الثٍي Ethical Fundفي الواليات المتند  ايميركيي ) "ايخماقي

 طّلبها عمليات ال يرفي.تت التيوالطمأنيني 

 

من هنا تكمن الناجي إلى تٍديص كتا  مبّيط وواضح عن ال يرفي ا يماميي من شأنه  
 الكثير من يو  الفهص وأن يٍّدص  ور  واضني ونٍيٍيي عن الم ار  ا يماميي. يبّددأن 

 

 فياذا يقّدم الكتاب ين رديد؟ 
 

لكربيي بكض المجّلدات عن ال يرفي ا يماميي تتكّدا على رفو  المكتبات ا يماميي وا 
ن أ نا  ايطاريح و ن من  وي الناجي أو عند االقتضا ، ايكاديميو يكاد ال يٍرأها يوى البانث

 الجامكيي.
بكض الم ار  ا يماميي في خمال الينوات المن رمي بجهود نثيثي وخمّاقي  تقام    

ماميي. إال أن ه و الجهود النميد  كانت بكض اينيان، في مجال التكري  بال يرفي ا ي
 تخّ  يي الى نّد كبير أو من ور  التأثير.

ينبغي إبراز جدوى ه و الجهود وقياا تأثيرها على المجتمكات الكربيي وا يماميي  
من شأنه أن يكود بالفا د  خ و ًا على توييع قاعد  المتكاملين مع بما ( Impactالم رفيي )

 الم ار  ا يماميي.
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يشتمل الكتا  الناضر على تكري  بال يرفي ا يماميي وضوابط عمل الم ار   
بها عن  يصالمزايا التي تتّ و ا يماميي ومآثرها ا جتماعيي وأثرها على مبدأ التكافل االجتماعي 

لكماقتها بالم ار  المركزيي والم ار  التجاريي  ، وتوضيحالم ار  التجاريي التٍليديي
 التٍليديي. 

 التجاريي التٍليدييأن الكماقي بين الم ار  ا يماميي والم ار  ا شار  إلى  تجدر
وأنشطي ال  أعماالً  ثمييج  أن ُينظر إليها ككماقي تكامليي ال ككماقي تنافييي أو إنماليي، إ  أن 

في نين ُيمكن للم ار  ا يماميي  ،ُمماريتها يمامييغير ا ُيمكن للم ار  التجاريي 
 تٍديمها. 

 
بطبيكتها م ار  متكدد  هي الم ار  ا يماميي ك لك من المفيد التوضيح أن  

الوظا  ، إ  أنها تإلدي دور الم ار  التجاريي والم ار  االيتثماريي والم ار  المتخ  ي 
، ل لك ُيمكن الٍول بأن الم ار  ا يماميي ينطب  عليها مفهوص الكمل وم ار  التنميي

 : 1با  التالييالم رفي الشامل، و لك لألي
 إن م ادر أموال الم ار  ا يماميي متأتيي من ايفراد والٍطاعات االقت اديي كافي.  -0

االقت اديي المختلفي، دون إن الم ار  ا يماميي تٍُّدص التمويل لجميع ايفراد والٍطاعات  -0
 بتمويل قطاع مندد كالٍطاع الكٍاري أو ا يكاني أو ال ناعي، الخ. التخّ ص

ن مفهوص الم ار  التجاريي في مجاالت التمويل المختلفي وم ادرها )دون تجمع بي -3
االعتماد على الفا د ( وبين مفهوص الم ار  االيتثماريي من نيث توظي  الودا ع في 
أوعيي ايتثماريي نيابًي عن المودعين أو الميتثمرين، وبين مفهوص  نادي  االيتثمار 

يي تكتبر وعاً  ايتثماريًا يوّزع منافكه على من نيث كون الم ار  ا يمام ،المشترك
 الُمشتركين فيه. 

 تٍوص بتٍديص مجموعي كبير  وُمتكاملي من الخدمات والمنتجات الم رفيي والتمويليي. -4

تٍّدص بكض الخدمات التي ال تٍُّدمها الم ار  غير ا يماميي مثل الٍياص بدور الو ي  -5
 ًٍا لألنكاص الشرعيي. المختار  دار  التركات وتنفي  الو ايا وف

ينّ  لها مماريي بكض ايعمال واينشطي مثل تمّلك ايموال المنٍولي وغير المنٍولي  -2
وبيكها وايتثمارها وتأجيرها وايت جارها لُمختل  الغايات، في نين أن مثل ه و ايعمال 

                                                 
لم ار  ا يماميي: تكامل خدماتها، عماقتها مع الم ار  المركزيي والتنديات التي  أبو عبيد، أنمد، "ا 1

 .0225تواجهها"، النشر  الداخليي لجمكيي م ار  لبنان، آ  
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واينشطي منظور مزاولتها من الم ار  غير االيماميي بما فيها الم ار  التجاريي 
 وم ار  االيتثمار. 

 
وبالرغص من وجود اختمافات جوهريي بين الم ار  والمإلييات الماليي ا يماميي، من  

جهي، والم ار  والمإلييات الماليي التجاريي )غير ا يماميي(، من جهي أخرى، ينبغي التأكيد 
يات، بين ه ين النوعين من المإليمتكّدد  كاون تعلى أن ثّمي قنوات ات ال جيد  وأوجه 

 : 2ومنها
الدخول في عمليات التمويل الُمشترك لبكض المشاريع الكبير ، وف   يغ تمويل متطور   -0

 .B.O.Tمثل 

 تغطيي االعتمادات الُميتنديي. -0

  نادي  االيتثمار المشترك. -3

 التنويمات المنليي والدوليي من خمال الكمل كم ار  مرايلي لبكضها البكض.  -4

 ات الضمان(.قبول الكفاالت وا  دارها )خطاب -5

 عمليات ال رافي )بيع وشرا  الكممات(. -2

 إنشا  شبكات ات االت خا ي بالم ار . -7

 التدري  الُمتبادل. -8

*** 

ه و عجلي ُيكنى الكتا  الناضر بالم ار  ا يماميي في الك ر النديث، ين 
للم ار   نتى باتت منافياً  ،التي انطلٍت مع بدايي اليتينات، تيرع في الدوران الم ار 
 .التٍليديي

ن كانت الم ار  و   إالّ  ،أوالً  خجولي مبادرات فرديي إلىنديثي الكهد، مرتكز   ييماميا ا 
جز ًا ال يتجزأ من النظاص المالي  راهناً عليها نتى باتت  قبال يشتدّ وا  ،أن شأنها يتكاظص

ًً  الكاص والم رفي القت اديي الوياطي بين الوندات ا جهيلدور ال ي تٍوص به يوا  لا إلى نظرًا
الخدمات الماليي الم رفيي التي تٍدمها والتي تشبه  جهيخرى  ات الكجز، أو ل ات الفا ض واي

المجتمع بكيدًا  حفي كثير منها تلك التي تٍدمها الم ار  التٍليديي التي تلبي ناجات جميع شرا 
قراض يي عن طري  ا و الفا د  التي تتكامل بها الم ار  التٍليدأ ،في ا يماص صعن الربا المنرّ 

 قتراض.وا 

                                                 
 أبو عبيد أنمد، المرجع الياب . 2



8 

 

يايووًا أ اكتمود فوي ربنيتهوالتووي تآفوي الم وار  التٍليديوي  لميوولمينا إلوىبالنيوبي  يكتبور الربواو 
وقوود  .يضووالمٍر   مكوودقل الفا وود  علووى المبووالغو ضووي المٍتر   علووى المبووالغ الفا وود  مكووّدلعلووى الفوور  بووين 

با ال يقومون إال كما الذين يأكلون الر  " :الكوريص نآفي الٍر  نيث جا  ّل البيع،نأيماص الربا و ا  صرّ ن

ثل الر  الشيطان به الم   هطيقوم الذي يتخب   يع م ما الب قالوا إن بأنهم  لك  م أبا وس ذ يع وحر  حل  هللا الب

با  .3"الر 

 ،يوا ييطو  في ا ثاني الخلفا  الراشدين، ،بن الخطا عمر  الخليفيعندما كان  ،قديماً و 
ٍقووت  ي يوووقنا إال موون بيووع فووي "ال :كووان يٍووول الّ  ،هف بوون ويٍووول ا موواص علووي  .أكوول الربووا شووا  أص أبووى" وا 
 ه فٍد ارتطص في الربا ثص ارتطص ثص ارتطص".فٍ  تجر بغير تّ امن " :أبي طال 

زا  هوو ا التنووريص  لتووزصتيجوواد  وويغ جديوود  للتكاموول فووي الم ووار  التووي إكووان ال بوود موون  ،وا 
الوبكض منهووا  ،ومكروفوويمكتموود  فوي هو و الم ووار  قديموي ال ويغ ال أن نيووث ،ييوماميا الشوريكي 

جواد يإ إلوى ييماميا وب لك عمدت الم ار   .تطويرو بما يتف  مع التكامل التجاري الوايع جرى
 .وويا لها البدا ل الشرعيي ييالي  االيتثمارات

 الطمأنينوي لودى تووفيرالم ار  تتوخى الٍيص الشرعيي فوي التكامول وهوي تنورص علوى و فه 
أو البيوع ) يملوك، وبيوع النيوي ي موا المي ككٍد الغرر، وبيع المتكاملين مكها بكيدًا عن الكٍود المنرّ 

علوى  ي تكتموديوماميا  لوك أن الم وار   رهن المشغول بالدين، وبيع الكيني، وغيرها.وال المإلّجل(
المكافأ  بالمكاملي في المبيع والشرا ، وعلى تٍايص المخاطر، و  ،في االيتثمار ،الربح في المشاركي

 واعتماد الزكا .

ن كانوووووت عبوووووار    التكامووووول  إلوووووىواقين توووووالعواطووووو  الميووووولمين  دّ تشووووو ييوووووماميا  ال ووووويرفيوا 
، إال أننووووا ال نيووووتطيع الٍووووول أن هوووو ا التكاموووول ينايوووو  هوووو و ييووووماميا وااليووووتثمار وفوووو  الشووووريكي 

دوات أبموووا فيهوووا مووون  ،ييوووماميا الم وووار   نأبووول  ،فنيووو  الشووريني مووون الميوووتثمرين والمموووولين
ا هص الووديني علووى موو  عنوود انتالتوق وو دون تكوواملينالم يووا ر تلبووي ناجووات ،يوولايووتثمار وأيووالي  تمو 

 .4ليا نكرًا على الميلمين ييماميا اعتبار أّن التكامل مع الم ار  
                                                 

 .075يور  البٍر ، اآليي  3

ي التٍليدي، مٍّدمي إلى منتدى مرقص، بول، درايي مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رف 4
ال يرفي ا يماميي في م ر  لبنان، من تنظيص إتناد الم ار  الكربيي، م ر  لبنان، بيروت، 

 .0، ص 0/8/0228
مرقص، بول، الم ار  ا يماميي والم ار  التٍليديي: مٍارني موجز ، مجلي جمكيي م ار  لبنان )النشر  

 .23- 58، ص 0229الداخليي(، تشرين ايول 
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كبيور فوي منوأى نود  إلوىالتوي بٍيوت  ييوماميا ي عمل الم وار  ن عمليًا  وابيّ تبيّ " ،ك لك
و ثموينوه لويا أالرغص مون بو، و (0229) زمي الماليوي الكالميويعن اي هو و ايزموي،  إزا ن قطواع من ق

ال تتوواجر بالووديون  أن هوو و الم ووار  لووك ، 5مٍوودر  كبيوور  علووى ال وومود" يووماميظهوور التمويوول ا أ
 .كتملُ وال تبيع ما ال 

 كي  تطوقرت الم ار  ا يماميي؟

 ؟6"لتٍليدييما هي الفروقات ايياييي مع "الم ار  ا

 ما ا عن الم ار  ا يماميي في لبنان؟

 وكي  تكمل ه و الم ار ؟

 أي لي ينيكى ل جابي عليها في  فنات ه ا الكتا .

 

 00/2/0202 بيروت، في 
 اليحايي الدكتور بول يرقص

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

عضو مجلا إدار  بنك البركي في ندو  "ميتٍبل الم ار   -منم اني، مكت ص، كلمي المدير الكاص  5
ا يماميي في ظل ايزمي الماليي الكالميي" بإدار  الدكتور بول مرقص، مجّمع عدنان الٍّ ار ل قت اد الكربي، 

 .09/3/0229بيروت، 

لتجاريي غير ا يماميي، فري  بين الم ار  ا يماميي والم ار  ارغص تنف ظنا عن ه و الكبار  الشا كي للت 6
 .الكبار  ايخير  ه و   اعتمادوكنا ننبّ 
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 ةلسمايياإلر اليصارف تطو   –الفرع األول 
 

 التقليديةاليصارف ليحة عن  :النبذة األولى

ايدا  دورًا جوهريووًا فووي النيووا  االقت وواديي المكا وور  وهووي  ب ووور  عامووي، ّدي الم ووار تووإل 
 .فيها لبماد وانتكاش التجار ل ييقت ادا نهضي الفي  الفاعلي

إنشووووا   علووووى أثوووورو لىاليتووووو  0057فووووي البندقيووووي فووووي إيطاليووووا عوووواص أول م وووور  ظهوووور وقوووود 
 التي أنش ت بكدها في الٍرن اليابع عشر على مّر الزمن ومن أهص الم ار التٍليديي الم ار  

 .0822وبنك فرنيا عاص  0294وبنك إنكلترا عاص  0229بنك أميترداص عاص 

ا يطاليي التي تكنوي  -وبانك -شتٍي من كلمي ممن اي ل "بنك" و بي ي مكرق مكل "م ر "و
الكامووي  اكنمووواياللمبووارديين يجليووون فووي الموودا ن الٍوورون الويووطى  وويارفي  كووان، نيووث الطاولووي

 النٍوود، ويماريوونعليهوا يضوكون  للمتاجر  بالنٍود وأمامهص مكات  خشبيي يطل  عليها ايوص "بنكوو"
 .ارا هوش بيع الكممات المختلفي فيها

نيث تتشكل أربانها من  "،الفا د "وجه عاص على في  رتكزم التٍليديي الم ار  عملإن 
الك ور الٍديمي  في اأم ."الربا"أو ما ُيكر  بو  نيالفر  بين يكر الفا د  الدا ني والفا د  المدي

وأريطو في  ،واليونان كأفماطون في كتا  الجمهوريي ،شيشرونك "الربا" ص فمايفي الروماننرّ ف
 كتابه الييايي.

 ،يوفر الماويوينو  ثنيويالتالتوورا  الخميوي كيوفر  ارأيوفت الدياني اليهوديي الربا في مرّ ك لك ن
يايوي فوي تيويير شوإلون الكبواد عمومًا بٍوول أاتخوا  الموال كجووهر  يضواً أي ونرمت الدياني الميويني

عبووور  والماهوتيوووون الكبوووار ين اهلل والموووال". وقووود نووو ا نووو وو وتماميووو وّبووواليووويد الميووويح: "ال تكبووودوا ر 
 كتوماا ايكويني ومارتن لوثر وغيرهما. التاريخ

كووو لك عووودد كبيووور مووون و  يووواتانبهوالر  المإلييوووات الكنيوووييمووون  عووودد   بوووالرغص مووون  لوووك، لكووو 
، وعلووووى وجووووه ديوووواد التكاموووول بالربوووواز ايموووورا  ايوروبيووووين فووووي الك ووووور الويووووطى دورًا كبيوووورًا فووووي ا

نيووث  ،0008نشوو ت عوواص أوهووي مإلييووي دينيووي  ،(Les Templiersالخ وووص فريووان المكبوود )
 يرفييه.  وأ االبابن م ر  لو كّ فأ بنوا يش طا ليرادها ثروات فأجمع 

مون أجول نفظهوا فوي  عند ال يارفي تودع مٍتنياتهص الثمينيو  ا  وايمرا ايغني أموال توكان
 نفظ ه و الودا ع.مٍابل يتلٍون أجرًا  كان هإلال و  ،خزا نهص خوفًا من الضياع واليرقي
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دوا االنتٍال من اوا  ا أر  .قيمي وديكتهص من ال ه  اينادًا يثبتون فيهأوكان المودعون يتلٍون 
بلووود آخووور بتيوووليمهص المبلوووغ  وووا غ آخووور فوووي  إلوووىون مووون ال وووا غ أمووورًا كوووانوا يأخووو  ،آخووور إلوووىبلووود 

ا ايموووال والوو ه  فتوور  تكوودّ  إلووىى هوو ا ا يووداع الطا وول لوودى ال وويارفي وال وواغي دق وأ .7المطلووو 
ال يتجاوز عشر مٍدار موا هوو موودع هو أمر ييير ن لهإلال  أن ما يتص ايتردادو فكليًا طويلي. وتبيق 

 قراضه بالربا.إهو مكنوز لديهص عن طري   افي ايتغمال م يفكرون فرانوا لديهص
إيودا  ايوتغمالها عون طريو   إلىأفضى  ا الثروات في مٍر ه و المإليياتوهك ا فإن تكد  

 .8مٍابل فا د  ضقرا، وب لك نشأت فكر  ا ا عتمادات
ريووي التووي أدت نوقوود تطووور النشوواط الم وورفي فووي الٍوورن اليووادا عشوور مووع االكتشووافات الب

تويووويع  إلوووى والناجوووي وأدت الثوووور  ال وووناعيي فوووي أوروبوووا .ي التجوووار  عبووور البنوووارقكووواتيووواع ر  إلوووى
نشا   ناعات جديد ال ناعات الٍا مي  إلوى تاليواً و  ،واتيواع التبوادل التجواري الرخوا ازديواد  إلى  وا 

الربووا بكوودما كووان منرمووًا موون  حتبوويعوود   وودرت بكوودها تشووريكات فتطووور النشوواط لوودى ال وويارفي، 
 الكنييي.

ً   نوووّرصالربوووا و  أنووولق ف يوووماميص ا أموووا الكوووال    ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً فوووت المنطٍوووي الكربيوووي البيوووع، وقووود عر 
ليها، شوماالً ٍوافل تيير من مكّ فكانت النركي تبادل تجاريي فاعلي وخ و ًا في منطٍي مكي،   ي وا 

 .9الشتا  وال ي  يفي رنلتين عرفتا برنلت ،وجنوباً 
ووو )ص(منمووودوكوووان الريوووول  عنووودو ، نيوووث بٍيوووت 10  مشوووهورًا بوووين النووواا بوووايمينوق النبووو لقب 

 أ نابها. إلىها ليتولى ردّ ًا ل بها عليّ يثر ، فوكّ  إلىمن مكي قبيل الهجر   نتىالودا ع 
ير ايموال بطريٍي المضواربي علوى ثمما االتجار وتإن اليتثمار ايموال، اتطريٍ ثّمي كانتو 

 لكر  أنفيهص وبينهص وبين اليهود.شا كًا بين ااض بالربا ال ي كان قر ا  ، أوالربحن ي من 
 ربوا.القوراض بص ا كانوت يوا د  بيونهص ونورّ التوي عٍيود  الكور  فوي  ح ونّ ا يوماص ا جوا  فلمّ 

وأخورى كنموا ل لألعموال الم ورفيي من المماريوات التوي كانوت يوا د  فوي فتور  عدد د يمكن تر ّ و 
موروان بون الزبيور ابون الكوواص و وكوك ودا وع  ومنهوا 11التي قاص بها الميلمون وكانت مألوفوي بيونهص

 يأواموور الووودفع مووون يووي  الدولوووي النموووداني، وم وووارفو تناويووول ابووون عبوواا وابووون الزبيووور، و النكووص، 

                                                 
الجمال، غري ، الم ار  وايعمال الم رفيي في الشريكي ا يماميي والٍانون، دار ا تناد الكربي للطباعي،  7

 .02الٍاهر ، ص 
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ار  ا يماميي، بالتكاون بين م ر  لبنان والبنك ا يمامي للتنميي، بيروت، الغري ، نا ر، أعمال الم  9
 .7، ص0227
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 وايتمر الميلمون في مماريي ايعمال الم ورفيي وتطويرهوا .12الكممات وظهور ايورا  التجاريي
 وقد أنشأوا المدارا الم رفيي في  لك الوقت.

 ةلسمايياإل اليصارف نشأة :الثانيةالنبذة 

 .ييماميا تطبي  الشريكي و تنريص الربا  على ييماميا  لم ار نشأت ا
لجانو  مون جوانو  النظواص  إنيوا   وتجديود   يهوففي شوكلها المكا ور  ييماميا أما ال يرفي 

اليووابع منوو  الٍوورن منوو  أيامهووا ايولووى أي  ييووماميا الوو ي نشووأ مووع الدولووي  يووماميا  ياالقت وواد
النظوواص االقت ووادي بالكموول أّن  غيوور . اتهووا ييووماميا هووو جووز  ال يتجووزأ موون الكٍيوود  الموويمادي، و 

تطبيو  اينظموي الغربيوي  إلوىدرجوي االضومنمال والتنوول  إلى قد تراجع الٍا ص على مبادئ الشريكي
 يووماميو لووك غوودا  اننيووار الموود ا قووراض مٍابوول الربووا، وا  الم ووار الميووتندثي فووي تكوواممات 

 نتيجي االيتكمار والغزوات التي طالت المنطٍي الكربيي بأيرها.وانكيار دولي الخمافي 

  يوالوو ،الخميوويناتايووتٍمالها الييايووي منوو   ييووماميا الكثيوور موون الوودول الكربيووي  نيوول بكوودو 
 صالثانيوي تكواظو  ،ايولى ظهور الثرو  النفطيي وما  انبها من انتكواش اقت وادي ،ناظاهرت هرافٍت

 ييوووماميا إنيوووا  التوووراث والثٍافوووي  إلوووىالرغبوووي والناجوووي بووورزت  الثوووروات لووودى ايفوووراد والمإلييوووات،
إنشوا   إلوىالربا والناجوي تنريص في المكاممات والييما على  كيد  ييماميا التكاليص  إلىوالكود  

  نيح. إيمامينظاص م رفي 

 إلووووىالك وووور النووووديث فووووي  ييووووماميا ممامووووح ال وووويرفي والم ووووار  بدايووووي ظهووووور  وتكووووود
انتٍلووت و ماليزيووا  ونادي  االدخووار بودون فا وود ،  فوي أنشوو ت نينمواايربكينوات موون الٍورن الماضووي، 

المملكووي الكربيووي اليووكوديي عنوودما افتووتح الهولنووديون فرعووًا فووي جوود  يٍوودص الخوودمات  إلووىتلووك التجربووي 
ال  اك الم ووور  موجوووودًا وال يوووز  - الميوووتكمر  الهولنديوووي آنووو اك –اآلتوووين مووون أندونييووويا  للنجوووال

 .ر  ناليًا بالبنك اليكودي الهولنديكوي

نشوووا ها   0952 عووواصباكيوووتان  قاموووت ووونادي  االدخوووار بووودون فا ووود ، بكووود تجربوووي ماليزيوووا وا 
 وغار  إلوىقراضوها إرين بودون عا ود ثوص تكواود و يويتٍبول الودا وع مون الم ريو بإنشا  مإلييي فوي ال
 .بالنمط عينهالمزارعين بما فوا د 

أنموود عبوود الكزيووز  بمبووادر  مووننشووأت فووي الريوو  الم ووري فكوور  الم ووار  الماربويووي  ككوو ل
 ادخار منليي. لم ار ال ي كان يكمل في ألمانيا خبيرًا النجار 

                                                 
 .9-8الجمال، غري ، المرجع الياب ، ص  12
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ا أهميووي بنوووك موووزار  االقت وواد الم ووريي يظهوور فيه إلووىتٍوودص النجووار بتٍريوورين  0922 عوواصو 
 الفكر  في م ر. إعمال ه ونول دخار، وتص توقيع اتفاقيي بين م ر وألمانيا الا

هليووي قالواقكووي فووي منافظووي الد "ميووت غموور"فووي مدينووي منلووي دخووار إتح أول بنووك وبالفكوول افتُوو
شووربين عوواص أخوورى مثوول "مووا لبثووت هوو و التجربووي أن انتشوورت فووي موودن وقوورى م ووريي و  0923عوواص 

 .13م ر الجديد ، وبلٍاا"، المن ور ، دكرنا، ق ر الكيني، زفتى، المنطي، 0925

در التوي تكمول هوا النجواح بيوب  نٍوص الكوواللص يكتو   "ميت غمر"أن تجربي ويرى البكض 
أيواا واضوح  ا فونتافضومًا عون  ييوماميا في مثل تلوك الم وار   دا هأو  النشاطمن أجل تييير 

 .14ييماميا  الم ار للكمل في 

ميوووت "بوووي تجديووود لتجر كتبووور بمثابوووي والووو ي يُ  0970ثوووص أنشووون بنوووك نا ووور االجتمووواعي عووواص 
عودص التكاموول بالفا ود  الم وورفيي أخو ًا وعطووا ، كمووا أن  م وور إنشوا  ال نظوواصورد فوي وقوود ، "غمور

 .15م رفيي تاجتماعيي وليي كانت م ر ال في مكامماتالطبيكي نشاط 

والدتهوووا وكانوووت  ،ييوووماميا بفكووور  إنشوووا  الم وووار   اد الجووو بكووود  لوووك االهتمامووواتتوالوووت و 
مدينووي جوود  بالمملكووي الكربيووي  فووي ييووماميا زرا  الخارجيووي للوودول مووإلتمر و الفكريووي موون تو وويات 

وقكوت اتفاقيوي تأيويا ف ،ييماميا دولي للدول  إيماميوضرور  إنشا  بنك  0970اليكوديي عاص 
الو ي باشور نشواطه عواص  0974عواص  ييماميا وزرا  المال في الدول  للتنميي من يماميالبنك ا 
نكوموووات وال يتكامووول موووع ايفوووراد  م ووور  يكتبووور الم ووور  ا هووو أن ولووووجووود  مدينوووي فوووي  0977

 بالمكاممات الم رفيي الكاديي.

 ةلسمايياإلفكرة اليصارف رّواد : النبذة الثالثة

فكريووي وتجووار  عمليووي  ي ب ووور  ارتجاليووي بوول يووبٍتها جهووود  يووماميلووص تظهوور الم ووار  ا 
 ياهص فيها الكديد من الميلمين بفكرهص وخبرتهص.

لمكاممات الربويي على اعتبار لبدا ل شرعيي  إيجاد بغيي ييماميا فيي   الم ر الميير قامت 

                                                 
 .25، ص 0985ر ، النجار، أنمد عبد الكزيز، بنوك بما فوا د، مطابع ا تناد الدولي للبنوك ا يماميي، الٍاه 13

الغولي، أيامي منمد، تٍييص التجربي الماليزيي في إقامي أول يو  نٍدي إيمامي، مجلي النٍو ، جامكي  14
 .05، ص 0/0/0995ا يكندريي، عدد 

، ص 0984نّمود، يامي، تطوير ايعمال الم رفيي بما يتف  والشريكي ا يماميي، مطبكي الشر ، عمان،  15
05. 



04 

 

ظهرت أهميوي إعواد   ،وانطماقًا من تنريص الربا .16والمجتمكات خطير  رار الربا على ايفرادأضأن 
 .ييماميدوات التمويليي في الدول ا النظر في الهياكل الماليي والنٍديي واي

الربوووا فوووي المكووواممات الم ووورفيي كوووان الشوووغل الشووواغل للمفكووورين تنوووريص وهكووو ا نمانوووظ أن 
 يجوواد بوودا ل شوورعيي للمكوواممات  يووماميوالبووانثين يوووا  فووي الشووريكي أو فووي مجووال االقت وواد ا 

فغوودت الفكوور  مطلبووًا  قتووراض مٍابوول الفا وود  أي الربووا.قووراض وا علووى ا  يالتٍليديووي الٍا مووالم وورفيي 
 .اً واجتماعي اً اقت ادي اً بمطل كونها إلىشرعيًا إضافي 

بووين فكوور المإلييووين والواقووع  يووماميمنموود علووي الٍوورى فووي مٍالووه "البنووك ا  الوودكتورويكتبوور 
 :17ن الياد و البانثن أوا ل المإلييين لفكر  البنك الماربوي هص أالمكا ر"، 

  المكا وور  لم وورفييمٍالووي بكنوووان "المكوواممات ا 0925 عوواصكتوو   الوو ي منموود عبووداهلل الكربووي -
 أي ا يماص فيها".ر و 

أنموود عبوود الكزيووز النجووار وهووو موون اآلبووا  المإلييووين علووى الميووتوى النظووري ولووه كتابووات عوود   -
 .0970أهمها "بنوك بما فوا د كايتراتيجيي للتنميي" عاص 

فوووي تأيووويا بكوووض  0972يووواهص مووون خووومال كتابوووه "بنووووك بوووما فوا ووود" عووواص  الووو يعبووودو عييوووى  -
 .18يماميبيت التمويل الكويتي وبنك قطر ا ومنها  ييماميا الم ار  

الوو ي و " يوومامي"البنووك الماربوووي ا  هأ وودر فووي أواخوور اليووتينات كتابوو الوو يمنموود بوواقر ال وودر  -
 خارطي الطري  لتأييا البنك الماربوي. ل  شكق 

 في الهند وباكيتانال ادر  Banking without interestمنمد نجا  اهلل  ديٍي في كتابه  -
 .0929عاص 

 An outline of interest less bankingمنمد عزيوز مون الباكيوتان فوي كتابوه المخت ور  -
 .095519 عاصال ي نشرو في كراتشي 

                                                 
الكربيي اليكوديي، ر يا هي ي كبار الكلما ،   البدا ل  للمملكيالكزيز بن عبد اهلل، المفتي الكاص  آل الشيخ، عبد 16

 الشرعيي للوديكي بأجل في البنك.

الٍرى، منمد بن علي، البنك ا يمامي بين فكر المإلييين والواقع المكا ر، درايي مٍدمي إلى المإلتمر  17
/ 0/5هو المواف  0402ربيع ايول  03ى الفكر ا يمامي، جد ، ا يمامي، مجّمع الفٍه ا يمامي، منتد

0225. 
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 .05، ص 0222الرفاعي، فادي منمد، الم ار  ا يماميي، منشورات النلبي، بيروت،  19
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بوودا ل الشوورعيي للم ووار  التٍليديووي الجانوو  هوو و الطا فووي موون الداريووين والبووانثين فووي  إلووى
 :على يبيل المثال ال الن ر ن كر أيضاً 

 "ايعمال الم رفيي وا يماص".ابه الشيخ م طفى الهمشري في كت -

 .""الم ار  في ا يماص في كتابه الشيخ منمود أنمد -
 ييوماميا "الم ار  وايعمال الم ورفيي فوي الشوريكي  في كتابه غري  الجمال الدكتور -

 والٍانون".
 ،"ا يماص واتجاهات البنوك النديثي"في كتابه منمد عبد المنان  كتورالد -
 وغيرهص.   

فوي مون البوانثين والمهتموين  اً كبيور  اً عودد ضوصّ  موإلتمر 0972مي عواص مكي المكرق في ٍد عُ  دوق
بنووووث تشووومل االقت ووواد الوكانوووت موضووووعات  ييوووماميا االقت ووواديي الشوووأن الم ووورفي والٍضوووايا 

 .ييماميا بما فيها الم ار   يماميا 

اهتموواص أكثوور ب نظوويأن  ،وانوود فووي آن اً وجديوود اً الوو ي يكتبوور قووديم ،مووا لبووث هوو ا الموضوووعو 
مون  هبواالهتمواص  لىاالدرايوات وتوو  نولوه وشوهد نمووًا كبيورًا وكثورتالكاملين فوي الٍطواع الم ورفي، 

 فوي تنميوي النشواط االقت وادي ييوماميا  الم وار  تإلديوهي  لدور الوا إلىالميلمين وغيرهص نظرًا 
 .مع النفاظ على خ و يات الميلمين

فكوان "بنوك  .ي تتكامول موع ايفورادإيوماميم وار  إنشوا   لوىإالناجوي  بورزتإزا  ه ا الواقع 
بنيووث يكتبوور الووبكض أنووه بوابووي الكموول  0975عوواص خوواص  إيوومامي م وور " أول يووماميدبووي ا 

ص كامل ديٍ م ر ، وكان ه ا الييماميوالبدايي النٍيٍيي لوجود الم ار  ا  يماميالم رفي ا 
 الخدمات الم رفيي.

ي دفكووي إيووماميم ووار   يثماثوو 0977 عوواص فٍامووت ييوومامي اتأيوويا الم ووار   لىاتووو ثووص 
الم ووري" و"بنووك في وول  يوومامي"بنووك في وول ا  يوهوو ،"يووماميوانوود  علووى منهووال "بنووك دبووي ا 

 اليوداني" و"بيت التمويل الكويتي".

دعووص  إلووى رموويمووي كجهوواز يمكووي المكرق فووي " ييووماميا االتنوواد الوودولي للم ووار  "ثووص ظهوور 
وتأكيوود  نشوواطاتها وور التكوواون بينهووا والتنيووي  بووين أوا ثيوو وتو  ييووماميا  ر الم ووابووين الووروابط 

 .20ويياهص في إنشا ها" ييماميا ل على نشر فكر  الم ار  كموي يماميطابكها ا 
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 القانوني انظايهين حيث  ةلسمايياإل اليصارفتقلسيم  :النبذة الرابعة

يرعووى ايعمووال الم وورفيي  اليوووصنتووى  د علووى الميووتوى الوودوليإطووار قووانوني موّنوو ثّموويلوويا 
 .ييماميا 

وموون أهمهووا أنهووا تكموول فووي ظوورو  منليووي  عوود  عٍبووات ييووماميا ٍوود واجهووت الم ووار  ف
بينموووا الٍووووانين واللووووا ح واينظموووي  ييوووماميا تموووارا أعمالهوووا وفٍوووًا للشوووريكي  فهوووي .21غيووور وافيوووي

غيووور ميوووتمد  مووون الشوووريكي ي، إيوووماميالتوووي تكتبووور  تلوووك المطبٍوووي عليهوووا فوووي بكوووض البلووودان، نتوووى
 .22ييماميا 

 :أربع مجموعات إلىالٍانوني  إطارهامن نيث  ييماميا وتنٍيص الم ار  

الٍا مووووي فووووي بووووماد تيووووود فيهووووا الوووونظص الم وووورفيي ي يووووماميا وتشوووومل الم ووووار   :المجموعووووي ايولووووى
ي لألنكوواص يووماميال فووي م ور نيووث تخضووع الم وار  ا نووال كمووا هويالتٍليديوي، 
 0223ليووووني  88الم وووورفي والنٍوووود رقووووص ٍووووانون البنووووك المركووووزي والجهوووواز الكامووووي ل

 الم وووار ن وووص تووونظص عمووول  يوال نتووه التنفي يوووي ولوووص يتضوومن هووو ا الٍوووانون أيووو
 الم ووار ي، وموون ثووص تخضووع للٍواعوود والشووروط نفيووها التووي تخضووع لهووا يووماميا 

رأا الموال  واليويولي ومكودالت كفايوي نتيواطبنيو  ا ما يتكل   التٍليديي يوا  في
 .23"ومتطلبات الند ايدنى لرأا المال

في بوماد تيوود فيهوا الونظص الم ورفيي  تكملي التي يماميالمجموعي الثانيي: وهي تشمل الم ار  ا 
ال نووال كمووا هويت لهو و الم ووار  بكوض الٍووانين الخا ووي بهوا نق التٍليديوي، إنموا ُيوو

لووص ينّررهووا  هأّنوو إالّ  00/0/0224توواريخ  575نيووث  وودر الٍووانون رقووص  لبنووانفووي 
تطبووو  علوووى هووو و الم وووار  بموجووو  المووواد  نيوووث مووون قيوووود الم ووور  المركوووزي 

يوورد نووص خوواص موون هوو ا الٍووانون،  فووي كوول مووا لووص، 575ايولووى موون الٍووانون رقووص 
ي متكّلٍوووبهوووا فووي لبنووان اليووويما تلووك ال المكمووولجميووع اينكوواص الٍانونيوووي والنظاميووي 

 البريوويبمووا فيهووا كوول موون قووانون التجووار   ب ووور  مباشوور  وغيوور مباشوور  بالم ووار 
 وقانون النٍد والتيلي  وقانون يريي الم ار .

                                                 
المرعيي ا جرا ، ريالي دبلوص درايات عليا،  أبو يالص فتح اهلل، بشرى، الم ار  ا يماميي في ظل الٍوانين 21

 .02، ص 0228جامكي النكمي، بيروت، 

، 0982أبو عويمر، جهاد عبد اهلل، الترشيد الشرعي للبنوك الٍا مي، ا تناد الدولي للبنوك ا يماميي، الٍاهر ،  22
 .455ص 

 .00/5/0229 نيفي الشر  ايويط،  23
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والمطبووو  علوووى جميوووع  08قوووانون البنووووك رقوووص  0222عووواص وفوووي ايردن  ووودر 
ت نوددي و يومامي الم ار  ون ت بكض موادو على تنظيص عمول الم وار  ا

بووووي البنووووك وبٍيووووت هوووو و الم ووووار  تنووووت رقا وغاياتووووه يووووماميالبنووووك ا أهوووودا  
 .شرافها  و  المركزي ايردني

 إيومامي إلوىبتنويول نظامهوا الم ورفي مون تٍليودي  ييماميا كض الدول ب قاص :لثيالمجموعي الثا
 يووماميبالكاموول. وعليووه، فووإن الم ووار  الكاملووي فووي هوو و الوودول لهووا نظامهووا ا 

تكتبوور الوونظص نيووث باكيووتان و  ،اليووودان، إيووران :هوو و الوودولموون الخوواص بهووا. و 
 .24ايكثر تطوراً  ات ال لي 

رغبي من البنوك المركوزي الباكيوتاني فوي ضومان يومامي التطبيو ، وبكود بنوث "و 
قاص بإ دار تكليموات جديود   ،0220و 0220خمال عامي  ميتفيضين وتشاور

فووي والتٍليديووي  ييووماميا تيوومح بمماريووي نظوواص م وورفي مووزدول يجمووع ال وويرفي 
الرقابيووي المازمووي لضوومان يوومامي تطبيوو  مووع وضووع الٍواعوود التنظيميووي  آن وانوود

ي كاملووي أو إيوومامي م ووار  يوووا  موون خوومال إنشووا  ييووماميا نظوواص ال وويرفي 
 .25"يإيماميأو مجرد فتح فروع  ،تٍليديي لم ار شٍيٍي 

 مرانل:ثماث ب ليودان فإن نظامه الم رفي مرّ ا إلىأما بالنيبي  

 عوواصفي   الجهوواز الم وور لتٍليوودي منوو  نشووأا الم وورفي النظوواص هووي أولووى يرحلووة 
 يماميا الم رفي مرنلي النظاص  هي رحلة ثانيةيو ،0984 عاصنتى  0923

هووي مرنلوي النظوواص  يرحلووة ثالثووةو  ،0225 عواصنتووى  0984 عواصالو ي بودأ موون 
نظاص م رفي  إلىوينٍيص  ،ه ا التاريخ نتىو  0225 عاص المزدول ال ي بدأ من 

 ي جنو  اليودان.في شمال اليودان وآخر تٍليدي ف إيمامي
هووا  دون إعفاو التووي قامووت دون تنظوويص ينكمهووا  ييووماميا  الم ووار مجموعووي  :الرابكوويالمجموعووي 

 تأيواالتٍليديي كموا فوي الودانمارك نيوث  الٍواعد المطبٍي على الم ار من 
فووووي  00/02/0978بتوووواريخ  )كشووووركي قابضووووي( الوووودولي يووووماميالم وووور  ا 

بالدرجوي ايولوى ولخدموي  ييماميا  ر للم ايكمل كمرايل هو و  يمبوراللوك
                                                 

ميي بين النريي والتنظيص والتٍويص وا جتهاد والنظريي والتطبي ، المإلييي عطيي، جمال الدين، البنوك ا يما 24
 .52، ص 0993، 0الجامكيي للدرايات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 

تٍويص المإلييات التطبيٍيي ل قت اد  )الر يا التنفي ي لم ر  البنرين الشامل(، يكيد بن يكد مرطبان، 25
 www.alnahrain.org ار  التٍليديي، درايي منشور  على ا نترنت ا يمامي، النواف  ا يماميي للم
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 .26في الغر  بالدرجي الثانيي ييماميا الجاليات 

بتوووواريخ  ى نشووووأُ الدوليووووي المنوووودود ، نيووووث  مجموعووووي البركووووي إلووووىبالنيووووبي ايموووور وكوووو لك 
كشوووركي ميووواهمي بإيوووص "هوووارجين يووويليوريتبز ليمتووود" م ووور   فوووي المملكوووي المتنووود  00/3/0980

ه إيووترليني. وبكوود ن وووله علووى التوورخيص لتلٍووي الودا ووع موون البنوووك جنيوو م ووي مٍووداروبوورأا مووال 
اليووويدين  وووالح عبووود اهلل كامووول ونيوووين منيووون  إلوووىليوووزي، بيكوووت أيوووهص الشوووركي كالمركوووزي ا ن

 .27شركي البركي ل يتثمار والتنميي في جد  وهما كبار المياهمين في المارتي
 

 ةلسمايياإلاليصارف  أنواع: النبذة الخايلسة

تنٍيوو  التنميووي  إلووى ترموويم ووار   إلووىموون نيووث أغراضووها  ييووماميا م ووار  ٍيووص التُ 
غرضوها و وزير الخزينوي لو الو ي أنشون كهي وي عاموي تابكوي "بنك نا ور االجتمواعي"االجتماعيي مثل 

جمووووع  إلووووى ترموووويوم وووار   ،الميووواهمي فووووي تويوووويع قاعوووود  التكافووول االجتموووواعي بووووين المووووواطنين
نظامهووووا  "أيوووولمت"، وم ووووار  مركزيووووي فووووي الووووبماد التووووي "ييوووومامدار المووووال ا "الموووودخرات مثوووول 

وتطوووير الكموول الم وورفي كمووا هووي  الم وورفي ومهمتهووا إ وودار ايورا  الماليووي ومراقبووي اال تمووان
والوو ي نووص  0/9/0983فووي  ال ووادر يووماميالٍووانون الم وورفي ا  ييووودنيووث  ،النووال فووي إيووران

هووو ا  أهووودا أن " :علوووى منوووه د  ايولوووىعلوووى التنظووويص الكامووول للجهووواز الم ووورفي، وقووود ن وووت الموووا
النفوواظ علوووى الٍيموووي و ، النظوواص هوووي ايووتٍرار النظووواص النٍوودي واال تمووواني علووى أيووواا النوو  والكووودل

يجادو النٍديي   ."التكادل في ميزان المدفوعات وتيهيل التبادل التجاري ا 

كون التٍليديوي ولم وار  المتكودد  علوى غورار الم ار   ات ايغراض ال  لك إلى يضا  
 إليها النًٍا. التي ينشير ييماميا وف  المكايير 

يصوارف  إلوى ييوماميا يمكون ت وني  الم وار   ،ك لك وفًٍا للمجال التووظيفي للم ور 
 ة زراعيوةإلسومايييصوارف و، ل للمشوروعات ال وناعييمتخ  ي بتٍديص التموي ة صناعيةإلسمايي

تٍوص بج   الودا ع وايوتثمارها  اريةة ترإلسمايييصارف و، على توظيفاتها النشاط الزراعي ل يغ
                                                 

              .52عطيي، جمال الدين، المرجع الياب ، ص  26
 للمزيد نول الم ار  ا يماميي في الغر ، يراجع:    

MORCOS, Paul, Le Secret Bancaire Face à ses Défis: Liban, France, Suisse, 

Luxembourg et Moyen - Orient, éd. Sader - Beyrouth & Bruylant-  Bruxelles, 608 

p., p.125. 

 .58عطيي، جمال الدين، المرجع الياب ، ص  27
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، هووي موون هوو ا النوووع ييووماميا م ووار  ال غالبيوويو  ،فضوومًا عوون أدا  الخوودمات الم وورفيي المختلفووي
هي ووات للن لألفووراد أو يوواكممتخ  ووي فووي تٍووديص يوول  عٍاريووي لبنووا   ة عقاريووةإلسوومايييصووارف و

ص التوي ت ودرها الشوركات تٍووص بتيووي  اليوندات واييوه يصوارف السوتثياريةو، 28مٍابل ضمانات
 والنكومي.

 ةلسمايياإلاليصارف  أهداف: النبذة اللسادلسة

التكامول  إلوىي الراميوو المتكواملين مكهوا تلبيوي رغبوي  فيأهميتها  ييماميا الم ار   تكتي 
الفكلووووي ييووووا التطبيوووو  الكملووووي و  تاليووواً و  ،منرموووويعووون الربووووا والفا وووود  ال اً موووع نظوووواص م وووورفي بكيوووود

 ،خ ا  ووه الكديوود  إلووىإضووافًي  ،يووماميللم وور  ا  فووإن. وموون أجوول  لووك يوومامياالقت وواد ا 
 في ضو  مٍا د الشريكي. يماميا االقت اد  أهدا تنٍي   فيتتجلى ريالي تنمويي 

هي: نفظ الدين والونفا خميي الضروريي في اتجاهات ص الكلما  مٍا د الشريكي خق لوقد 
 .29وزاد بكضهص نفظ الكرض ،والكٍل والنيل والمال

مون خومال  أو ،ا مون خومال إقاموي الكماقوي االقت واديي واالجتماعيويوتتنٍ  ه و المٍا د إّمو
 تٍايووصاعتمووادًا علووى مبوودأ المشوواركي فووي  ،تنميووي ايموووال وتكثيرهووا والمنافظووي عليهووا موون الضووياع

 .30ل المخاطرايرباح وتنمّ 

 هي: يماميالشرعيي ييالي  االيتثمار ا  هدا أبرز اي ولكلّ 

 دالي في الجوان  االقت اديي والماليي وا نما يي.الك -0
 الربح النمال والنما  الطي . -0

وأكثور  ل النٍوود وا شوتراك موع عن ورا او فالمال وجد لتثميرو وليا ل كتناز ويكون  لك بتز  
موووون عنا وووور ا نتووووال لتثميوووور رأا المووووال النٍوووودي. فووووالنٍود ال تنمووووو بوووو اتها ولكنهووووا تنمووووو 

   وال ناعي.بايتخدامها في التجار 

 ا عمان عن الخدمات وااليتثمارات المطلوبي.الشفافيي ب د  المكاملي و   -3

 يرعي التداول المالي يجل تنشيط نركي رإلوا ايموال.  -4

التكاون والتآزر من خمال المشاركي في إقامي مشاريع ايتثماريي تٍود المجتمكات   -5
                                                 

 .08الرفاعي، فادي منمد، المرجع الياب ، ص  28

الهيتي، قي ر عبد الكريص، أيالي  ا يتثمار ا يمامي وأثرها على اييوا  الماليي، دار ريمان للطباعي  29
 .27-22، ص 0222، 0النشر والتوزيع، دمش ، ط و 

 .73المرجع عينه، ص  30
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 لرقي.ننو ا ييماميا 

 ن الميتثمرين.شٍي بيمالتييير ورفع الجرح وال  -2

يجاد البدا ل  ،اجتنا  الضرر الناتج عن التكامل الربوي اليا د في الم ار  التٍليديي  -7 وا 
 .31الشرعيي

 تنميي الٍيص الكٍا ديي وايخماقيي في المكاممات وتثبيتها لدى المتكاملين.  -8

 المشاريعالشرعيي بغرض دعص  بالويا لتوفير ايموال المازمي ي نا  ايعمال   -9
 ت اديي واالجتماعيي النافكي.االق

تنميي المهارات البشريي لدى الكاملين في الم ر   عبرتنميي الموارد البشريي  -02
 أفضل ميتوى أدا  في الكمل. لبلوغ هصوتدريب يماميا 

 والمنافيي في اييوا  من االيتمرار  ييمامين الم ار  ا ك  م  تنٍي  مكدل نمو يُ  -00
 الم رفيي.

االجتماعي وتوفير الخدمات الم رفيي للمتكاملين مع الم ر  االنتشار الجغرافي و  -00
 في أماكن قريبي منه.

 
 اييوووواا هووووي ،ثماثوووويأنهووووا تٍوووووص علووووى أيووووا  هوووودا يمكوووون تو ووووي  تلووووك اي ،وختاموووواً 

 .32التنمويايياا و  ،االيتثماريوايياا االجتماعي ا يجابي، 
 

 ةلسمايياإل: الهيئات التي ترعى الصناعة اليصرفية النبذة اللسابعة

نجانهووا  ييووماميا  وير ال ووناعي الم وورفييعلووى تطوو عوود  هي ووات ومنظموواتتكموول   لبلوووغوا 
 :هامن أهمّ  ،المٍا د الشرعيي النٍيٍيي للكمل الم رفي

 www.aaoifi.comالبنرين  في ييماميا هي ي المنايبي والمراجكي الماليي  -0
 www.islamicfi.comالبنرين في  ييماميا والمإلييات الماليي  للم ار المجلا الكاص  -0
 www.imcbahrain.comماليزيا في مجلا الخدمات الماليي  -3
 www.isdb.org جد  في للتنميي يماميالبنك ا  -4

                                                 
 .75-74الهيتي، قي ر عبد الكريص، المرجع الياب ، ص    31

زعتري، الشيخ عما  الدين، الكمل الم رفي ا يمامي، مشروع، درايي على ا نترنت     32 
www.banquecentrale.gov.sy ،9/4/0222، أرشي  ايخبار ا قت اديي. 

http://www.islamicfi.com/
http://www.imcbahrain.com/
http://www.isdb.org/
http://www.banquecentrale.gov.sy/
http://www.banquecentrale.gov.sy/
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 www.imcbahrain.com ييماميا الييولي الماليي للم ار  مركز  -5
  www.itfc-idb.org ويل التجار  اليكودييملت ييماميا المإلييي الدوليي  -2
 www.ifm.net دبي في الدوليي ييماميا اليو  الماليي  -7
 www.iirating.com البنرينفي الدوليي للت ني   ييماميا الوكالي  -8

 

 واليصارف التقليدية ةلسمايياإل: الفرق بين اليصارف الفرع الثاني
 

 همطالبوو تلبيوويتنٍيوو  يووكاد  ا نيووان عوون طريوو   إلووى يووماميالنظوواص االقت ووادي ا ييووكى 
االقت وواد ويٍوووص  .ين ا نيووان روح وجيوود وال يمكوون الف وول بينهمووافووي آن مكووًا  الماديووي والمكنويووي

 وعلى التفري  بين واند نفظ التوازن بين م لني الفرد وم لني المجتمع في آنعلى  يماميا 
 النمال والنراص.

ومون  ،ك التٍليدياو  يماميوعليه تكمن فروقات أياييي وجوهريي بين الكمل الم رفي ا 
 :أبرزها

 

 : فللسفة العيل اليصرفيالنبذة األولى

فوووي فليوووفي الكمووول الم ووورفي،  لجهووويي، التٍليديووو ال ووويرفي عووون ييوووماميا  تختلووو  ال ووويرفي
 :ثماثي عنا ر

  بوووينالتفريووو  يكووون  ييوووماميا رفي يفووي ال وووف ،نيوووث المكووواييرموون خوووتما  الاالكن وور ايول:  -أ
 المفايد.و النمال والنراص، الخبيث والطي ، الم الح 

المنفكي والٍيمي الماديي  علىاقت ادي منض يٍوص التركيز فما في الم ار  التٍليديي أ
 رأا المال. المتمثلي في عا د

فوي جووهر مكامماتهوا اختمافوًا جو ريًا  ييوماميا وظوا   الم وار  اختما   الكن ر الثاني: - 
 .عن الم ار  التٍليديي

عوودص الف وول بووين أمووور الوودنيا  وهوو ،ييووماميا  م ووار اييوواا الكوواص الوو ي تٍوووص عليووه ال
مون أبرزهوا تنوريص الربوا واعتبوار النٍوود ويويلي و  ،الدين، واعتماد الشريكي أيايوًا لجميوع التطبيٍواتو 

http://www.imcbahrain.com/
http://www.ifm.net/
http://www.iirating/
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بشوروطها ي زمنيي إال من خمال ارتباطها بالتكامل باليولع قيملها يلكًا  تللتبادل وأدا  للوفا  وليي
 الشرعيي.

في الم ار   عن تلك ييماميا اقدين مع الم ار  اختما  عماقي المتك الكن ر الثالث:  -ل
 الٍا مويعن ر الفا د  )أي الربا(، هو قاعد  التكامل في الم وار  التٍليديوي نيث  التٍليديي،

  .وا قتراض ا قراضعلى 

 نالمشاركي في الربح بتٍديص المال م أو المضاربي، ل بنظاصكمفت ييماميا ما الم ار  أ
 الم ر  من خمال نيابات االيتثمار.والجهود من الميتثمر 

 وطبيعة النشاط: النشأة النبذة الثانية

 ين حيث النشأة: -1
ا ثرا  من خمال التكامول بهد  االتجار بايموال و نتيجي  عموماً التٍليديي  الم ار نشأت 
 نظواص إلوىلناجوي انتيجوي با ضوافي إلوى هود  ا ثورا ، جوا ت  فٍود ييماميا الم ار  فيها، إنما 

 .يماميلكلمي والكملي لماقت اد ا لتطبي  ال وفٍاً  شرعي مالي
 :ين حيث اليفهوم -2

مارا عملها بٍبوول الودا وع الم ورفيي اليوتكمالها فوي عمليوات تالم ار  التٍليديي و ترتكز 
تجاريي كخ ص ايورا  التجاريوي وشورا ها وبيكهوا ومونح الٍوروض وغيور  لوك مون عمليوات اال تموان 

علوى أيواا  مون الجمهوورالودا وع  فتٍبل ييماميا . أما الم ار  فر  يكر الفا د من لمايتفاد  
 الشرعيي. واينكاص اتيلماتجار بها وايتثمارها وف  الغا "بالغنص صر لغا"و "الخرال بالضمان"تي قاعد

 ين حيث طبيعة النشاط والدور: -3
ا د  أخ ًا وعطاً  أي التٍليدي على أياا نظاص م رفي عالمي، يتكامل بالف الم ر يٍوص 

عواد  تأجيرهوا )بإعواد  )ايت جار النٍود عن طريو  اقتراضوها بيع أو  قراضوها مٍابول إأي الودا وع( وا 
ع التكاقود و المال هوو موضو أن أي ،الفا د من الفر  بين يكري  الم ر ربح  بنيث يتمثلفا د ( 

أن ايموووال  هووو يووااايف، ييووماميا ويكووون هووو اليوولكي التووي تبوواع أو تووإلجر. أمووا فووي الم ووار  
أي أدا  التوووداول ولوويا اليووولكي )فتكوووون ايموووال هووي ويووويلي للتكاقوود  .ال فيهووا بهوووا وجوودت لماتجووار

 بنيث تٍوص الكماقي بين الم ر  والمتكاملين مكه على نظاص المشاركي في الربح. ( اتها
ين الموودعين بوطي ومنايود  ييكتبر دور الم ار  التٍليديي وكأنه مإلييوي ماليوي ويو ،وعليه
 .خيووا ر يأيوو الم ووار  التٍليديووي ما تتنموولفوو ،موون جهووي أخوورى الميووتثمرينو  موون جهووي، والموودخرين

المهنوووي الم ووورفيي والويووواطي الماليوووي بوووأدوات  يكمووون فوووي مماريوووي ييوووماميا الم وووار   دورإنموووا 
 يوار  أوخ يمنوأى عون أيوفي  يكون دون أن، فيها با كًا ومشتريًا وشريكاً  الم ر  ايتثماريي يكون
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 مخاطر .
 

 والعماقة باليرتيع ضوابط الستثيار األيوال :الثالثةالنبذة 

 إيوودا موون  ، فووالكبر علووى فكوور  النوومال أو النووراص التكاموول مووع الم ووار  التٍليديوويال يٍوووص 
 ،بالضمانات التي يٍدمها طال  الٍرض ومٍدر  المشوروع علوى يوداد الٍورض وفوا ودو الٍرض تكمن

وموووون ثووووص توووووفر كوووول الووووربح. أمووووا فووووي  ،ضوووومن عنا وووور تكلفووووي رأا المووووالالفا وووود  تنتيوووو   بنيووووث
كود ب، ويكوون عن ور الوربح والخيوار  للمكوايير الشورعيي اً وفٍو فتوظ  ايمووال ييماميا الم ار  

  .ني ص الم روفات والنفٍات فني
 ،الشوووركاتالتٍليديوووي الخدموووي للمجتموووع مووون خووومال تمويووول رجوووال ايعموووال و  الم وووار  تووووفر

 .ي من المجتمع قادر  على الٍياص بالمشاريع التجاريي أو ال ناعيي أو غيرهاطبٍوتميز 
 

 ويليوصيغ الت والصناعيييارلسة النشاط التراري النبذة الرابعة: 

الٍوووووانين واينظمووووي الناكمووووي يعمووووال هوووو و  غالوووو التٍليديووووي فووووي  الم ووووار علووووى  ُينظّوووور
علووى أن  ،علووى الغيوور الوودين لهوو اً ال يوودادالبضوواعي والكٍووارات إ تملّووك، مماريووي التجووار  و الم ووار 

 .المماريوي أعمالهو نتوال إليهواتبايوتثنا  الكٍوارات التوي  و لوك ،بيكها خومال مهلوي ينوددها الٍوانونت
التجاريوووي وال وووناعيي وشووورا  البضووواعي النريوووي فوووي مماريوووي ايعموووال  ييوووماميا لم وووار  ل بينموووا

 ت بالضوابط الشرعيي.ها وشرا  الكٍارات والتكامل في أيهص الشركاتمّلكو 
 

 الرقابة على اليصارف النبذة الخايلسة:

ا الرقابوووي فوووي الم وووار  التٍليديوووي مووون الجمكيوووي الكموميوووي باعتبوووار الم ووور  شوووركي تموووار  
 والم رفيي. التدقي  الداخلي ومن اليلطات النٍديي دا ر  منو  مياهمي

 يوماميت الم ور  ا مكوامما كولبالرقابوي الشورعيي علوى  ييوماميا تنفورد الم وار  بينما 
الرقابوي  إلوى ، إضوافيً تخضوعو النٍوي  رقابوي متمازموي أو رقابوي رقابي ميوبٍي أو إلىبنيث تنٍيص إما 

 لتدقي  الشرعي.لللرقابي الشرعيي و ، الموجود  في الم ار  التٍليديي

شوووهاد  فوووي شوووكل تٍريووور مكتمووود لوووه قوووو  تٍريووور مراقووو  النيوووابات وت ووودر الرقابوووي الشووورعيي 
التزامووه بأنكوواص الشووريكي  موودىعوون للم وور  تشووهد بموجبهووا أموواص الجمكيووي الكموميووي و  ،الخووارجي

 .ييماميا 
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 إعلسار اليدين النبذة اللسادلسة:

بمهلوووي  فوووي المبووودأ الم وووار  التٍليديوووي بفوا ووود التوووأخير وال ييووومح لوووه أمووواصتووورض يلتوووزص المٍ
تلجووووأ هوووو و فتوووو  عليووووه مموووواطمًا بيووووداد مووووا هووووو متر . أمووووا إ ا كووووان إ ا كووووان غيوووور مماطوووول ،لليووووداد

 لتن يل ديونها. المراجع الٍضا يي أو التنكيميي إلى غالباً  الم ار 

مهلوي يوداد  كطوىيُ ف، إ ا كان المتكامل مع الم ور  غيور مماطول ييماميا في الم ار  
كفوى وقود يُ بول  ،زيواد  علوى الودين يييور (، وال يلتوزص بأيوم إلوىنظور  فكان  و عير   )على قاعد  إن

يلجوأ الم ور  فأما إ ا كان مويورًا وممواطمًا  .في نالي ا عيار الكلي مع ضآلي المبلغمن الدين 
اطوول غرامووات تووأخير ت وور  فووي موتفوورض علووى الموودين الم جبووراً  تن وويل الووديون إلووى يووماميا 

 .وجوو الخير
 

 ويليالت صيغ :اللسابعةالنبذة 

 قتراض.قراض وا التٍليديي هي ا ويل في الم ار  مإن  يغ الت
المرابنوووي و المضووواربي و ويووول كالمشووواركي مللت عووود   ووويغ فثموووي ييوووماميا أموووا فوووي الم وووار  

علوووى أنوووه  وووفي المتكامووول موووع الم ووور  التٍليووودي  دتنووودّ  ،وعليوووه .33ا جوووار و اليووولص و  ا يت وووناعو 
كماهموا علوى أيواا الفا ود  أو علوى أيواا تورض ومودين و ٍأو م ،رض ودا نٍمودع ومدخر أي م

 الم رفيي ك نادي  ايمانات والخزاني النديديي.ميتأجر لبكض الخدمات 

 جار على أياا الٍرض النين والخورالفهو  ان  نيا   ييماميا أما في الم ار  
البيوعووات  أنووواع كوولبووا ع فووي ايووتثماري فهووو ر  مووال أو مشووترك و بالضوومان، أو  ووان  نيووا  

 .أيضاً ومشارك النمال 

 

 الخدياتطبيعة و  اليوارد الخاررية لليصرف :الثاينةالنبذة 

 والم ور الكماقوي بوين الموودع  ُتنوّددنيوث  ،هي من أهوص مووارد الم ور  التٍليودي الودا ع
عادتهوا مضوافًا إليهوا الفا ود  المنودد   بيودادها الم ور ي يلتزص الوديكي الت عٍد في إطار شروط وا 

 في مواعيد مندد  بغض النظر عن النتا ج الفكليي اليتخداص ه و ايموال.

موووع مودعيوووه فوووي إطوووار عٍووود  يووومامييتكامووول الم ووور  ا ف ييوووماميا ي الم وووار  أموووا فووو

                                                 
 للمزيد راجع الفرع اليادا من ه و الدرايي. 33
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نيا  االيتثمار الكاص : بل يكتمد نيابين لمايتثمار ،ترض بفا د ٍرض وال يٍهو ال ي .المضاربي
ا علوى ا على قواعد المضاربي المطلٍي، والثاني نيا  االيتثمار الخاص الو ي يإليقوال ي يإليق 

هوووو المضوووار ،  يوووماميا والم ووور  كوووون  وووان  الموووال، يفوووالمودع  ٍيووود .قواعووود المضووواربي الم
 االتفا  الميب  لكٍد المضاربي. وف بين الطرفين  (ويوزع ما يتص تنٍيٍه من نتا ج )ربح

تكتبر الخدمات الم رفيي أيواا الكمول من نانيي الخدمات التي يٍّدمها كل من النظامين، 
الخووودمات  كووولموووع الم وووار  التٍليديوووي فوووي تٍوووديص  يمييوووماا لتٍوووي الم وووار  ت، ولهووو ا الم ووورفي

التوي تيووتخدص  وأ، ييوماميا أنكواص الشوريكي و التووي تتكوارض  المنّرموي الم ورفيي موا عودا الخودمات
 الفا د  في تنفي  تلك الخدمات.

تكتبر م درًا من م وادر التي ى عمولي ييمّ مٍابل ما  إلّدىتفالخدمات الم رفيي التٍليديي 
 تٍيد بطبيكي الخدمي أو بالنمال أو النراص.ال تو ا يراد 

مٍابووول أيضوووًا مٍابووول عمولوووي أو الخووودمات الم ووورفيي  ىتوووإلدّ ف ييوووماميا أموووا فوووي الم وووار  
ومون هو و الخودمات علوى  والنراص. لوتتٍيد بالنما)كالٍرض النين( التكالي  الفكليي له و الخدمي 

لنووووواالت، إ وووودار شوووويكات اليووووفر، ، ايووووبيل المثووووال: خطابووووات الضوووومان، االعتمووووادات الميووووتنديي
تن يل الديون بموج  يندات، تأجير ال نادي  النديديوي، ايورا  التجاريوي )تن ويلها، قبولهوا، 

خ وووص ايورا  التجاريوووي، ال ووور  ايجنبوووي )شووورط مراعوووا  قاعووود  التٍوووابض النٍيٍوووي أو  ،نفظهوووا(
تيوووهيل  ،غيووور اال تمانيوووي تالبطاقوووا ،بشوووروط الضووووابط الشووورعيي(البطاقوووات اال تمانيوووي ) ،النكموووي(

 34...ايخرىالتكامل مع الدول 

 

 

 في لبنان ةلسمايياإل: اليصارف الفرع الثالث
 : قطاع العيل اليصرفي التقليديالنبذة األولى

                                                 

 بالنيبي إلى الفوار  بين الم ار  التٍليديي وا يماميي، يراجع: 34 
 .000، ص 0229مطرجي، فإلاد، ميتٍبل الم ار  ا يماميي، المركز الكربي للمكلومات، بيروت،   -
بول، درايي مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رفي التٍليدي، المرجع الياب ، ص مرقص،   -

5. 
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 ي.يماميالكربيي وا  ٍطاع الم رفي التٍليدي في لبنان هو قطاع را د في المنطٍيالإن 

وولووص ي   غيوور يًا بووالمكنى النٍيٍووي للكلمووي،  وورفثانيووي نظامووًا مقبوول النوور  الكالميووي ال  لبنووان ر  ك 
لظوورو  الييايوويي فووي البلوودان المجوواور  وتوودف  الوونفط الكربووي، اغرافووي، و جكووان لموقووع لبنووان الأّنووه 

 الدور الكبير في ازدهار ه ا الٍطاع في المرانل ايولى.

ل الم رفي، االهتماص على ضرور  تٍنين الكم ، ان  ق 0943لبنان عاص  ما ايتٍلّ وبكد
 .3/9/0952 بتاريخ ال ادر يرّيي الم ار وكان أول الغيث نظاص 

نشا  م ر   إ دار قانون النٍد والتيلي بالكمل الم رفي  تنظيص إلىبادرت الدولي ثص  وا 
 .الم رفي وتنظيص الكمل الم ر  المركزي  ىُأنشوال ي بموجبه  0923عاص  لبنان

 : يلي كما الم ر  منه 000الماد   وقد عّرفت
لنيابها الخاص في  ا يتكمالموضوعها اييايي يكون عى م رفًا المإلييي التي د  "تُ 

 عمليات التيلي ، ايموال التي تتلٍاها من الجمهور".

، وما ترت  على الٍطاع الم ورفي مون نتوا ج يولبيي 0922نترا عاص إبنك  إفمااثر إوعلى 
مون مباشور   تودخلت بموجبوهف 9/00/0922تواريخ  20/22وضع الٍانون رقص  إلىالنكومي  تعمد

 دفووع مبلووغ للنكومووي فيووهوأجووازت  الم وور  الموو كورأجوول ضوومان نيووابات الودا ووع واالدخووار لوودى 
مون  المواد  االولوىمن المال يإلخ  يلفي من الخزيني اللبنانيي أو من م ر  لبنان لنيا  الدولي )

 (.20/22الٍانون 

لوووي مّ لووودى الدولوووي مووون أجووول إ ووودار تشوووريكات مكالنوووافز  وتوووداعياتها نتوووراإبنوووك  يزمووويكوووان 
وأخضووووكت الم ووووار   0/27رقووووص  ٍووووانونال 0927 عوووواص وووودرت أمووووي للٍطوووواع الم وووورفي، فومدعّ 

 08/27الٍووانون رقووص  يووّنت ثووص وأنشووأت لهووا منكمووي م وورفيي ،اص خا وويالمتوقفووي عوون الوودفع ينكوو
ي عن ف ار  المتوقوندد أ ول وضع اليد على الم ،ال ي أنشأ مإلييي مختلطي لضمان الودا ع

 الدفع.

الم ار   من م رفيي عد  وتوق  عددأزمات  0989و 0984 عاميبين شهد لبنان  كما
 ر يلبًا على تطور الٍطاع الم رفي وازدهارو.مما أثّ  ،الدفع بيب  انهيار اللير  اللبنانيي عن

طووواع مووون أجووول إ وووماح الوضوووع الم ووورفي وتووودعيص الثٍوووي بهووو ا الٍ ،بوووادرت الدولوووي اللبنانيوووي
بوورأا مووال  متكلّوو ال 0990 عوواص 99إ وودار عوودد مون التشووريكات منهووا الٍووانون رقوص  إلووى ،ونمايتوه

بإ ووووماح الوضووووع  متكلّوووو ال 0990عوووواص  002يووووي، ثووووص الٍووووانون رقووووص الم ووووار  اللبنانيووووي وايجنب
ثوووص  بتيوووهيل انووودمال الم وووار ، متكلّووو الو  وتمديداتوووه 0993عووواص  090والٍوووانون رقوووص  ،الم ووورفي
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بتطوووير اليووو  الماليووي والكٍووود اال تمانيووي الوو ي  متكلّوو ال 0992عوواص  502انون رقووص أ وودرت الٍوو
 ييوماميا قبول  ودور قوانون إنشوا  الم وار   ييوماميا ل المخرل الٍانوني لكمول الم وار  شكّ 
 بإ وودارو لبنووان بموضوووع مكافنووي تبيوويض ايموووال نشووغلاوكوو لك  ،00/0/0224توواريخ  575رقووص 

 .022035ص عا 308رقص الٍانون 

 

  في لبنان ةلسمايياإلاليصارف تاريخ  :النبذة الثانية

فووي ظوول هوو و التشووريكات الكديوود  للٍطوواع الم وورفي التٍليوودي فووي لبنووان، كانووت الم ووار  
الو ي ُعور  فوي ولويا غريبوًا علوى لبنوان  .ًا متزايوداً نموو في الدول المجاور  تشهد تطورًا و  ييماميا 

 أن يهتص به ا النظاص الم رفي الجديد.ر المنطٍي بٍطاعه الم رفي المتطوّ 

 575قبوول أن ي وودر الٍووانون رقووص عوود  فووي منطووات موورق  يووماميالٍطوواع الم وورفي ا  لكوونّ 
 :36هيو  ،في لبنان ييماميا الم ار   أنشأال ي  0224عاص 

 0993عاص  يماميالمنطي ايولى: اقتراح قانون الم ر  ا 

بواقتراح قوانون  اللبناني مجلا النوا في  ييماميا تٍدمت كتلي نوا  الجماعي  0993 عاص
في نينه لجني ا دار  والكودل دون أن يتخطوى عليه و دقت  ،إيماميتأييا م ر   إلىيرمي 

  ".د  مطرقي الر يا في الجليي الكامي بكلمي " ُ 

 

عوواص  502المنطووي الثانيووي:  وودور قووانون تطوووير اييوووا  الماليووي والكٍووود اال تمانيووي رقووص 
0992   

كوان  إال أنوه ،ييوماميا وهوو يكمول وفو  الشوريكي  0990تأيا بنوك البركوي فوي لبنوان عواص 
التجاريوووي التٍليديوووي  الم وووار للتشوووريكات الم ووورفيي التوووي تخضوووع لهوووا  0224عووواص  نتوووى خاضوووكاً 

                                                 
 للمزيد نول ه ا الموضوع ايخير، راجع:  35
مرقص، بول، مكافني تبييض ايموال وتمويل ا رها ، منشورات مجلا النوا  اللبناني وبرنامج ايمص  -

 ص. 24 ،0228، بيروت، UNDPالمتند  ا نما ي 
النلبي، عباا ومرقص، بول، مكافني تبييض ايموال وتمويل ا رها ، منشورات بنك بيروت والبماد   -

 ص. 78، 0220الكربيي، بيروت، 

 .02/0/0224الكبيدي، زهير،  نيفي اليفير، بيروت،  36
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 .ييماميا  بالم ار بيب  غيا  التشريكات الخا ي  ،ايخرى في لبنان

مخرجوًا قانونيوًا   تمانيويالتطوير اييووا  الماليوي والكٍوود اب متكّل ال 502/92الٍانون  وشّكل
أن فووي  ترغوو  التووي الم وورفيي الكاديووي مإلييوواتلل غطووا و  فووي لبنووان يووماميا  للكموول الم وورفي

وقوود نووص هوو ا  .بنووك البركووي كنووال يووماميتكموول وفوو  النظوواص الم وورفي ا  أو يإيووماميتفووتح نوافوو  
ً  شخ و هي بموجبولعٍود يوو ٍود اال تموان علوى أنوه "  عوعرّ  منه ن في الماد  ايولىالٍانو   اً طبيكيو ًا

يوودعى المنشوون شخ ووًا يوودعى المووإلتمن نوو  ا دار  والت وور  يجوول منوودد بنٍووو  أو  اً أو مكنويوو
 ."بأموال منٍولي تدعى ال مي اال تمانيي

 0992قانون شركي "بيت التمويل الكويتي اللبناني" عاص مشروع المنطي الثالثي: 

بتطووووير اليوووو  الماليوووي والكٍوووود اال تمانيوووي أنالوووت  متكلّووو ال 502انون رقوووص بكووود إقووورار الٍووو
إنشوا  شوركي مغفلوي  إلوىمشوروع الٍوانون الراموي  07/7/0992بتواريخ  مجلوا النووا  إلىالنكومي 

 يووووماميالبنووووك ا "" وهووووي تضووووص "بيووووت التمويوووول الكووووويتي" واللبنوووواني بايووووص "بيووووت التمويوووول الكووووويتي
 للتنميي".

أن الهي ي الكامي لمجلا  إال مشروععلى ال 04/7/0992 دار  والكدل بتاريخ لجني ا وافٍت
   عليه. دّ تلص  النوا 

 575/0224في لبنان رقص  ييماميا المنطي الرابكي: قانون إنشا  الم ار  

ترغو  فوي إنشوا  عود  إزا  تطور الكمل الم رفي، وبكدما تبين لوزار  الموال أن مإلييوات 
ر ايووي مجلووا الوووزرا  بطلوو  يوون  مشووروع قووانون إنشووا   إلووىوزار  الوومت ي، تٍوودإيووماميم ووار  

ي فوي إيوماميمشوروع قوانون إنشوا  م وار  اقترنوت و ي اللبناني" من المجلوا "بيت التمويل الكويت
فو  فٍوووط ي وانووود إيوووماميلمإلييوووي م ووورفيي  بالكمووولرغبوووي منهوووا بكووودص ن ووور اليوووماح  ،لبنوووان  حيووواا 

، فكووان أن أقوّر مجلووا هأموواص كول الووراغبين فيو وتنظيموه مامييوومويص الكموول الم ورفي ا المجوال بتك
 ي.يماميبإنشا  الم ار  ا  متكّل ال 00/0/0224بتاريخ  575/0224النوا  الٍانون رقص 

 في لبنان يماميالمتكاقبي للكمل الم رفي ا  اينظميالمنطي الخاميي: 

ايولوووى لكمووول ال ووويرفي فوووي لبنوووان اللبنوووي  يوووماميل قوووانون تنظووويص الكمووول الم ووورفي ا شوووكق 
 ييووماميا  عموول الم ووار  آليوويتنوودد ا موون إ وودار التشووريكات التووي وكووان ال بوود بكووده ييووماميا 

 والكمليات التي تٍوص بها.

 في ه ا المجال:عد  قرارات  عن م ر  لبنان ن  درتأفكان 
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ون - قان  ن.ي في لبنايماميبإنشا  الم ار  ا  متكّل ال 00/0/0224تاريخ  575رقص  ال

ي فوي يوماميبكيفيوي مماريوي عمول الم وار  ا  متكلّو ال 02/8/0224تواريخ  8808الٍرار رقص  -
 لبنان.

 في لبنان. ييماميا شروط تأييا الم ار  ب متكّل ال 02/8/0224تاريخ  8809الٍرار رقص  -

بهوا  بكمليوات المشواركي أو الميواهمي التوي تٍووص متكلّو ال 09/0/0225تواريخ  8954الٍرار رقص  -
 .ييماميا الم ار  

منتهيوووي ال ا جوووار التشوووغيليي و  ا جوووار بكمليوووات  متكلّووو ال 0/2/0225تووواريخ  9240الٍووورار رقوووص  -
 .ييماميا التي تٍوص بها الم ار   بالتمليك

بكمليووات المضوواربي التووي تٍوووص بهووا الم ووار   متكلّوو ال 02/7/0225توواريخ  9284الٍوورار رقووص  -
 .ييماميا 

توووواريخ  8954بتكووووديل الٍوووورار اييايووووي رقووووص  متكلّوووو ال 00/8/0225توووواريخ  9024ص الٍوووورار رقوووو -
 ي.يماميبكمليات المشاركي أو المياهمي التي تٍوص بها الم ار  ا  متكّل ال 09/0/0225

بكمليوات بيوع اليولص التوي تٍووص بهوا الم وار   متكلّو ال 02/00/0225تواريخ  9027الٍرار رقوص  -
 ي.يماميا 

التي تٍوص بها الم وار   ا يت ناعبكمليات  متكّل ال 02/00/0225تاريخ  9028ص الٍرار رق -
 .ييماميا 

 .ييماميا بوضكيي الم ار   متكّل ال 07/0/0227تاريخ  9502الٍرار رقص  -

ايدنووى  نتيوواطا لزامووي النٍوودي وا  نتيوواطبا  متكلّوو ال 9/00/0227توواريخ  9723الٍوورار رقووص  -
 ميي.لزاي وتوظيفاتها ا يماميالخاص للم ار  ا 

بووووا دار  الم وووورفيي الرشوووويد  فووووي الم ووووار   متكلّوووو ال 07/9/0227توووواريخ  9705قووووص ر الٍوووورار  -
 .ييماميا 

تووووواريخ  8808بتكووووديل الٍووووورار اييايوووووي رقوووووص  متكلّووووو ال 2/5/0228تووووواريخ  9898الٍوووورار رقوووووص  -
 لبنان. ي فييماميمماريي عمل الم ار  ا كيفيي ب متكّل لا 02/8/0224

بالموجبات التي يٍتضي أن يتٍيد بهوا الم ور   متكّل ال 00/7/0228تاريخ  9952الٍرار رقص  -
 في عمليات التنويل. يماميا 
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توووواريخ  8808بتكووووديل الٍوووورار اييايووووي رقووووص  متكلّوووو ال 00/7/0228توووواريخ  9959الٍوووورار رقووووص  -
 ن.ي في لبنايماميبمماريي عمل الم ار  ا  متكّل ال 02/8/0224

تووواريخ  9723تكوووديل الٍووورار اييايوووي رقوووص ب متكلّووو ال 04/4/0229تووواريخ  02007الٍووورار رقوووص  -
ايدنوووووى الخووووواص للم وووووار   نتيووووواطا لزاموووووي النٍووووودي وا  نتيووووواطبا  متكلّووووو ال 9/00/0227
 ميي.لزاي وبتوظيفاتها ا يماميا 

 

  في لبنان ةلسمايياإلياهية اليصارف  :النبذة الثالثة

كموا هوو منودد فوي  يوماميتكري  الم ور  ا  علىإلٍا  الضو   منال بد  بادئ  ي بد ،
جرا ات تأيييه وآليي عمله:الٍانون اللبناني   وا 

 
 :لسماييتعريف اليصرف اإل -1

 منووووه فووووي الموووواد  ايولووووى 575فووووي لبنووووان رقووووص  ييووووماميا   قووووانون إنشووووا  الم ووووار  عوووورق 
اييايوووي التزاموووًا بكووودص مخالفوووي الشوووريكي بأنهوووا "تلوووك التوووي يتضووومن نظامهوووا  ييوووماميا الم وووار  

 ."عدص التكامل بالفا د  أخ ًا وعطا ً   و اً في الكمليات التي تٍوص بها وخ ييماميا 

ي لوووص يخووورل عووون التكووواري  التوووي اعتمووودتها الووودول يوووماميونمانوووظ أن تكريووو  الم وووار  ا 
 نظر التكامل بالفا د .  إلىوالتي ترمي  ،ايخرى في مكامماتها

أنوووه "يكوووون للم وووار   المووو كور الٍوووانوندت الفٍووور  ايولوووى مووون المووواد  الثالثوووي مووون نووود فٍووود
النوو  فووي الٍيوواص بجميووع الخوودمات والكمليووات الم وورفيي والتجاريووي والماليووي وااليووتثماريي  ييووماميا 

 ."بما في  لك تأييا الشركات المياهمي في مشاريع قا مي أو قيد التأييا
 

 ر  الثانيوي موون الموواد  ايولوى موون الٍووانون، بموجو  الفٍوومييووماتطبوو  علوى الم وور  ا كموا 
جميع اينكاص الٍانونيي والنظاميي المكموول بهوا فوي  ،شأنه نص خاصفي ، في ما لص يرد الم كور
بمووا فيهووا كوول موون قووانون  ،ي ب ووور  مباشوور  أو غيوور مباشوور  بالم ووار متكّلٍوويوويما تلووك الوال ،لبنووان

نشا  م ر  لبنان لتيلي التجار  البريي وقانون النٍد وا  وقانون يريي الم ار . وا 
 
 في لبنان: لسماييإرراءات تألسيس اليصرف اإل -2

تأيووووويا الم وووووار   575 رقوووووص أخضوووووكت الفٍووووور  ايولوووووى مووووون المووووواد  الثانيوووووي مووووون الٍوووووانون
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 لترخيص المجلا المركزي لم ر  لبنان. ،له و الم ار  في لبنانأي فرع  وك لك ،ييماميا 
أو تشووارك  اً إيوومامي اً الكاملووي فووي لبنووان أن تإليووا م وورف ييووماميا  ووار  كوو لك يمكوون للم

 شرط:ي قا مي في لبنان إيماميفي م ار   اً أو أن تمتلك أيهم فيه
 االيتن ال على موافٍي ميبٍي من المجلا المركزي لم ر  لبنان.   -أ

بكوي مون المواد  الفٍور  الرابنيو   مون قوانون النٍود والتيولي  053 المواد مراعا  أنكاص   - 
 .575ٍانون الالثانيي من 

الميوتندات مون بكودد  مرفٍواً  م ر  لبنان إلىص إجرا ات التأييا بطل  يٍدص وعليه تتلخّ 
رقوووص  االقت ووواديي تتكلووو  بتأيووويا الم ووور  أو الفووورع. وقووود نووودد الٍووورار اييايوووي ىدرايوووي للجووودو و 

 يوووومامير  ا شووووروط تأيوووويا الم وووو 02/8/0224توووواريخ  ال ووووادر عوووون م وووور  لبنووووان 8809
شوأنه فوي فوي كول موا لوص يورد  ،وأنال في الماد  الثامني منه أجنبي. إيماميوتأييا فرع لم ر  

 .ي بالم ار متكّلٍنظمي الجميع اينكاص واي إلىنص خاص، 
 

 التلسريل: -3   
 التلسريل في اللسرل التراري: -أ

الميووتندات  ل المشوور  علووى اليووجل التجوواري الم وور  مووعبكوود انتهووا  التأيوويا، ييووج  
 .ر ووويا مجلوووا إدار  الم ووور  إفووواد  تثبوووت تيوووجيل الم ووور  لديوووه طووويكيي بالتأيووويا، و متكّلٍوووال

 شركي في اليجل التجاري. يي عينها تيجيلالفا جرا ات هي إجرا ات 

قبول المباشور  فوي التيوجيل فوي  فيجو ، ايجنبوي يوماميفرع الم ر  ا  إلى أما بالنيبي
- ن الميوووتندات المطلوبووي للتيووجيل فوووي وزار  االقت وواد والتجوووار عوونيووخ إيوووداع  ،اليووجل التجوواري
اليوجل  قلوصوبكودها توودع  ، در علمًا وخبرًا بتيجيل الفرعدا ر  الشركات التي تُ  -م لني التجار 

إ ودار إفواد  بتيوجيل  إلوىكمود بكودها يالو ي و  ،التجاري نيوخي عون الميوتندات المطلوبوي للتيوجيل
 الفرع.

 اليصارف: الئحة فيالتلسريل  -ب

 ،الم ووور  المركوووزي إلوووىمووون ينوووو  عنوووه طلبوووًا  وص ر ووويا مجلوووا إدار  الم ووور  أديٍووو
 فورعال إلوىأموا بالنيوبي  بموجبه تيجيل الم ر  على ال نوي الم وار  الكاملوي فوي لبنوان. يلتما
 أو من ينو  عنه. يماميالطل  الشخص المكل  بإدار  الفرع ا  فيٍدص

جنبوي المورخص اي يوماميا لم ور  اوكو لك فورع  ،اللبناني يماميوعلى الم ر  ا 
مهلوي أق واها يوتي أشوهر مون تواريخ تبلغوه  فوي جرا اتها  و  التأيياأن ييتكمل مكاممات  ،بتأيييه
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تواريخ  95قرار الترخيص تنت طا لي إلغا  ه ا الترخيص )بني  الماد  اليابكي من التكميص رقص 
02/8/0224.) 

ر نشواطه موع الجمهوور خومال يوني مون تيوجيله أن يباشو يوماميك لك على الم ر  ا 
ال ُشوو عوون الم وور  المركووزي )الفٍوور    ط  موون ال نووي الم ووار  ال ووادر علووى ال نووي الم ووار  وا 

 من قانون النٍد والتيلي (. 042من الماد   "د"
 

 :لسمايير على اليصرف اإليا يحظ   -4

ر علوى نظقون موا يُ ي هي م ار  بالمكنى الٍانوني لها، فوإيماميطالما أن الم ار  ا 
مون أعموال ال يمكون بوه ، بايتثنا  ما ُييمح لهوا على اليوا عليها  ُينظقرالم ار  ب ور  عامي 

بكض المنظورات التي ن ت عليهوا الٍورارات والتكواميص  إلى للم ار  التٍليديي الٍياص بها. إضافيً 
 :ييماميي بأعمال الم ار  ا متكّلٍال

 المواد مون أموالوه الخا وي ) ( مرتبطوي بأيوهمه إالّ G.D.R)إيداع عموميوي  شهادات إ دار -أ
 (.09/00/0999تاريخ  24التكميص رقص  من ايولى

        طلغايووووات التنوووووّ  الٍيوووواص لنيووووابه الخوووواص بأيووووي عمليووووي علووووى ايدوات الماليووووي المشووووتٍي إالّ   - 
       (. 08/2/0992تاريخ  07من التكميص رقص  04 فني  )الماد 

 09تكميص رقوص ولوى مون الووالماد  ايمال الوياطي في ردهي بور ي بيروت )المشاركي في أع -ل
 (.7/9/0995تاريخ 

بإ وودار  متكلّوو ال 3/4/0220توواريخ  328موون الٍووانون رقووص  5شوورا  أيووهمه بموجوو  الموواد   -د
الكٍووارات موون الم ووار  التووي  تملّووكأيووهص الم ووار  والتووداول بهووا وا  وودار يووندات الوودين و 

ر أن تدرل في اييوا  الماليي المنظمي أيهص أّي ظق ُين  "آخر،  ي نصوخمافًا ي اعتبرت أنه
ر ، كمووا نووي الم ووا م وور  لبنوواني قيوود التأيوويا أو أي م وور  لبنوواني ميووّجل علووى ال

نّظر شرا  م ر  يي نيبي من أيهمه المدرجي ه و إاّل بكد ا يتن ال على ترخيص يُ 
 جلا المركزي لم ر  لبنان".ممن ال

 مووون قوووانون النٍووود  030الم ووورح عنوووه أو ايوووترداد أي جوووز  منوووه )المووواد   خفوووض رأا مالوووه -ه
 هو(. ،5الفٍر   ،0/8/0923تاريخ  03503ال ادر بالمريوص رقص  والتيلي 
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 ةلسمايياإل: يصادر األيوال في اليصارف الفرع الرابع
 

 نوعين: إلى ييماميا م ادر ايموال في الم ار  ٍيص تُ 

 ي.م ادر داخليي وم ادر خارجي

 
 : اليصادر الداخليةالنبذة األولى

ر عنهوا أيضوًا بالم وادر ال اتيوي ويمكون تٍيويمها بق ك  الخا ي ويُ  أموال الم ار  بهاٍ د ويُ 
 كما يلي:

 :رأس اليال -1

اميووي ا لز ل الم ووادر الداخليووي للم وور  موون رأا المووال الموودفوع أو موون االنتياطووات تشووكق ت
 ييوماميا والمخ  ات. وتتفو  هو و الم وادر فوي الم وار  وايرباح غير الموزعي  ختيارييالوا

  .الم ار  في لبنان تتكون من شركات مياهمي أنمع الم ار  التٍليديي  لك 

بشوووروط تأيووويا  متكلّووو ال 8809/0224الٍووورار اييايوووي رقوووص  مووون ون وووت المووواد  الثالثوووي
تووواريخ  95قوووص مووويص ر كم ووور  لبنوووان بموجووو  التعووون فوووي لبنوووان وال وووادر  ييوووماميا الم وووار  

فوووي لبنوووان والووورأا الموووال  ييوووماميا للم وووار   دنوووىينووودد الرأيووومال اي علوووى أن، 02/8/0224
فووي لبنووان ايجنبيووي الموورخص لهووا بالكموول  ييووماميا لفووروع الم ووار   هايدنووى الواجوو  تخ ي وو

ًا في ر بكامله نٍدنرق ي (ن مليار لير  لبنانيييم ي وخميل.ل )/ 052,222,222,222/بمبلغ مٍدارو 
دها المجلوووا المركوووزي كأمانوووي دنووويلبنوووان ويجمووود مووون أ ووله، قبووول مباشووور  أعمالوووه، نيووبي  م وور 

 لدى الخزيني اللبنانيي، تكاد إليه بدون فا د  عند ت فيي أعماله. يلنيا  الم ر  المكن
 

 ات:حتياطاإل -2

 :ييماميا والم ار  ات في الشركات نتياطمن ا عد   أنواع ثمي
 لزايي أو القانوني:اإل  حتياطاإل -أ

يجو  علوى أعضوا  مجلوا ا دار  أن يإللفووا مبلغوًا  ،مون قوانون التجوار  025بموج  المواد  
أن ي وووبح المبلوووغ  إلوووى يووونوياً  مووون ايربووواح ال وووافيي (عشووور  فوووي الم وووي) %02 باقتطووواعًا يوووإنتياط
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 مكاداًل لثلث رأا مال الشركي. نتياطا 

   ووي  موون ايربوواح علووى الميوواهمين إ ا لووص تتنٍووالٍووانوني لتوزيووع ن نتيوواطال ييووتكمل ا 
غيور المووفى مون رأا الموال  الكجوزلودفع وال يجووز ايوتكماله  أرباح كافيي للتوزيع في يوني مكينوي.

 أو اليتهماك أيهص الشركي أو لشرا  ه و اييهص.

ا لزاموووي  نتيووواطبا  متكلّووو وال 9/00/0227تووواريخ  9723وقووود نوووص الٍووورار اييايوووي رقوووص 
 متكلّووو ال" أوالً " تنووت بووا  ،وتوظيفاتهووا اييايوويي ييوووماميا ايدنووى للم ووار   نتيوواطوا  النٍوودي

 ،بواللير  اللبنانيوي فوي المواد  ايولوى ييوماميا باالنتياط ا لزامي النٍودي علوى التزاموات الم وار  
 إلزامووي لوودىنٍوودي  إنتيوواطالكاملووي فووي لبنووان تكوووين  ييووماميا الم ووار   علووى أنووه يٍتضووي علووى

 الشكل التالي: علىم ر  لبنان على مجموع االلتزامات باللير  اللبنانيي المندد  و لك 

موون المتويووط اييووبوعي لمجموووع االلتزامووات تنووت  (فووي الم ووي خميووي وعشوورين) %05نيووبي  -أ
 الطل .

مووون المتويوووط اييوووبوعي لمجمووووع االلتزاموووات يجووول  (فوووي الم ووويخميوووي عشووور ) %05نيوووبي  - 
 مكين.

 ظايي:االحتياط الن -ب

جانو   إلوىإجورا ات لتكووين رأا موال انتيواط  يوماميالم ر  ا يتضمن نظاص يجوز أن 
 االنتياط الٍانوني، يطل  عليه ايص االنتياط النظامي.

ونيووبي اقتطاعووه موون ايربوواح ونيووبته موون رأا المووال ينوودد هوو ا النظوواص مٍوودار هوو ا االنتيوواط 
هو و الوجهووي بٍوورار موون الجمكيووي الكموميووي غيوور تكووديل لغايووي منووه، ويمكوون او  هايووتكمال وووتنودد وجوو
 الكاديي.

اليصوارف  لود األدنى الخاص علوى حلسوابات االلسوتثيار اليقيودة بوالليرة اللبنانيوة  حتياطاإل -ص
 ةلسمايياإل

 النٍودي نتيواطبا  متكلّو ال 9/00/0227تواريخ  9723الٍرار رقص  من الماد  الثالثي بموج 
وتوظيفاتهووا ا لزاميووي "علووى الم ووار   ييووماميا لم ووار  باص ايدنووى الخووا نتيوواطا و ا لزامووي 

كافووي الكاملووي فووي لبنووان تكوووين انتيوواط أدنووى خوواص نٍوودي لوودى م وور  لبنووان بنيووبي  ييووماميا 
من المتويط اييبوعي لمجموع نيابات االيتثمار المٍيد  يجول  (الم يفي خميي عشر ) 05%

االنتياطوات التوي يٍورر الم ور   من ضومن ص هوا نتياط ايدنى الخا نأويكني  لك  مكين".
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اقتطاعهوووا بغيوووي تووودعيص مركوووزو الموووالي، للمنافظوووي علوووى يووومامي رأيوووماله وعلوووى ثبوووات قيموووي ودا كوووه 
 .37وموازني أربانه

الميووواهمين مووون  إلوووىيجووو  أن يوووتص اقتطاعوووه مموووا آل فإنوووه  للميووواهمين نووو    نتيووواطوين ا 
دخل فيهوا توفوي ككول، والتوي نود  مون المووارد الموظّ  افي ايرباح، ولويا مون  وافي ايربواح المتو 

الف وول بووين أواًل  يراعووي ييووماميا لم ووار  فووي انظوواص التوزيووع  وال المووودعين. وهوو ا يكنووي أنأموو
تنميوول بد  التووي تخووص الميوواهمين، وتلووك التووي تخووص المووودعين ثووص يٍوووص ثانيووًا ا يوورادات المتولّوو

 وووافي الوووربح الووو ي يخوووص  لبلووووغلي  عاموووي بموووا يجووو  أن تتنمووول مووون تكووواالميووواهمين إيووورادات 
 .38المياهمين

لي في أنها تكتبور م ودرًا تمويليوًا نٍيٍيوًا يودخل فوي ات وايرباح المرنق نتياطوتبرز أهميي ا 
 .39التوظي  الكاص

 :حلسابات ودائع يرتبطة بالنتائج إحتياط -د

ٍوانون ب متكلّو ال 02/8/0224تواريخ  8808اييايوي رقوص  من الٍرار الرابكيالماد   إعتبرت
النتياطات المفروضي قانونًا على ا إلىإضافي  ،أنه في لبنانعملها ي يماميمماريي الم ار  ا 

اقتطوواع انتيوواط "نيووابات ودا ووع مرتبطووي  يوومامي، علووى الم وور  ا ييووماميا الم ووار  غيوور 
ر تزيود علوى خيوا  يبالنتا ج" لمواجهوي مخواطر االيوتثمار فوي النيوابات المو كور  و لوك لتغطيوي أيو

من  افي أرباح  %00طاع بما ال يٍل عن مجموع أرباح االيتثمار خمال يني مكيني، ويتص االقت
 ثلثويع االيتثمار علوى مختلو  الكمليوات الجاريوي خومال اليوني، نتوى ي وبح مٍودار المبلوغ المتجّمو

  اللبنووواني أو لمخ  وووات رأا الموووال لفوووروع الم وووار  يوووماميرأا الموووال المووودفوع للم ووور  ا 
 ايجنبيي. ييماميا 

فوي لي م درًا نٍيٍيًا للتوظي  وااليتثمار بما قد ييواهص وتكتبر االنتياطات وايرباح المرنق 
و ضوا عن فتر  منودد ، ومون ثوص يراعوى  لوك عنود التوزيوع نيوث يُ  الم ر أرباح  ها مون موا يخ  

 .40ن ي  المياهمين إلىايرباح 

                                                 
 .022الرفاعي، فادي منمد، المرجع الياب ، ص  37

كاممات الم رفيي في الشريكي ا يماميي والٍانون، دار الهادي، النييني، أنمد منمد نيين راضي، نكص الم 38
 .39-38ص  ،0223، 0بيروت، ط 

 .38عينه، ص المرجع  39

 .53أبو يالص فتح اهلل، بشرى، المرجع الياب ، ص  40
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مووووع أنكوووواص الشووووريكي  غيوووور متكووووارضا ربوووواح بووووبكض اي يووووماميانتفوووواظ الم وووور  ا  يكوووودّ و 
مون ايربواح  مكوين جوز باعتبارو يكمل مضاربًا بأموال المودعين ومن ثوص يمكنوه تجنيو   ييماميا 

 .41لمواجهي ما قد يطرأ على الم ر  من ظرو  غير عاديي

 

 اليخصصات: -3

تمول ٍتطوع مون مجمول ايربواح لمواجهوي خطور مني تُ لتتكتبر المخ  ات مجموع المبالغ ا
ال  النودوث أو وقتندوث خمال الفتر  الماليي المٍبلي، وه ا الخطر انتمالي قد ال يكون مكلومًا ال

 .مكلوماً  مٍدارو يكون

فووووإن المخ  ووووات هووووي تنميوووول علووووى ايربوووواح قبوووول الم ووووروفات والخيووووا ر وهووووي  ،وعليووووه
ظ وو  وُ ، وا  ا كوور  بكووديُ  لووصفاقووًا إنكتبوور تكلفووي أو كتبوور نٍووًا موون نٍووو  الملكيووي ينهووا تُ بطبيكتهووا ال تُ 

ن وووي  الميووواهمين  إلوووىنوووين الناجوووي إليوووه، فوووإن ايربووواح الناتجوووي عووون الكمليوووات ال تضوووا   إلوووى
 الكلي ال ي يوزع بين المياهمين والمودعين.التوزيع   اعو  إلىوندهص ولكنها تضا  

 

 : اليصادر الخارريةالنبذة الثانية

من غيور الميواهمين  يماميالم ر  ا  إلى الخارجيي ايموال التي تتدف الم ادر ب ُيفهص
تشووبه الم ووادر الخارجيووي للم ووار  التٍليديووي موون نيووث الشووكل إال أنهووا تختلوو  عنهووا موون وهووي 

: الودا وع تنوت الطلوو  )أي أنوواعهوي علووى و هو و الم ووادر الودا وع الم ورفيي أهوص  .نانيوي الهود 
 .ابات االيتثمار(أي نيالنيابات الجاريي( والبطاقات الم رفيي وودا ع االيتثمار )

وعليوووه، يٍتضوووي تكريووو  الوديكوووي الم ووورفيي وبيوووان تكييفهوووا الشووورعي والٍوووانوني ثوووص التكووورض 
 ينواع ه و الودا ع.

 

 تعريف الودائع اليصرفية: -1

 ،00/0/0224تواريخ  575رقوص  ييوماميا من قانون إنشوا  الم وار   الثالثين ت الماد  
ينكواص الفٍورتين  ييوماميا دا ع النٍديي التي تتلٍاها الم ار  الو  إخضاععلى  ،في فٍرتها الثانيي

موون قووانون التجووار  البريووي وينكوواص البووا  الثوواني موون الٍووانون رقووص  327ايولووى والثانيووي موون الموواد  
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على أن  الكميلبمإلييي ضمان الودا ع ما لص يتص االتفا  مع  متكّل ال 9/5/0927تاريخ  08/27
تأثر بها وفًٍا آلليي يضكها تتا ج الم ر  الينويي أو بنتا ج الكمليات وأن تكون وديكته مرتبطي بن

 .له و الغايي المجلا المركزي لم ر  لبنان

رقص  الودا ع وفًٍا للفٍر  الثانيي من الماد  الثالثي من الٍانونوال يجوز أن تٍل آجال ايتنٍا  
بريوي، عون التجوار  ال مون قوانون 327لماد  وفًٍا للفٍرتين ايولى والثانيي من او  أعماو الم كور 575

فووووتح نيووووابات جاريووووي لكمما هووووا لٍيوووود إيووووداعات  ييووووماميا إال أنووووه ينوووو  للم ووووار   .يووووتي أشووووهر
وغيرهوووا مووون عمليوووات الم وووار  ولٍيووود عمليوووات بيوووع وشووورا  ايورا  الماليوووي  ،ويووونوبات ايمووووال

 .ييماميا 

الم ر  ال ي يتلٍى على يبيل : "أنمن قانون التجار  البريي على  327وقد ن ت الماد  
 الوديكي مبلغًا من النٍود ي بح مالكًا له ويج  عليه أن يوردو بٍيموي تكادلوه دفكوي وانود  أو دفكوات

 ."عند أول طل  من المودع أو بني  شروط المهل أو ا عمان الميب  المكيني في الكٍد عد 

  .رك والتخلييالودا ع جمع وديكي وأ لها في اللغي الت  و 

مون قوانون الموجبوات والكٍوود بأنوه عٍود  292  الٍوانون اللبنواني الوديكوي فوي المواد  رق وقد ع  
 بمٍتضاو ييتلص الوديع من المودع شي ًا منٍواًل ويلتزص نفظه وردو.

إ ا كانووت الوديكووي مبلغووًا موون  موون قووانون الموجبووات والكٍووود علووى أنووه، 290الموواد   توونّص و 
الكٍوووود بمثابووووي عاريووووي ايووووتهماك  دق  ن للوديووووع فووووي ايووووتكمالها، ُعووووأو  اتيوووولثالنٍووووود أو أشوووويا  موووون الم

 الماد نفظه )بلمودع ب اته ول لك يتكهد االمبلغ  دّ ( بر الم ر وبالمكنى الم رفي، يلتزص الوديع )
 (.من قانون الموجبات والكٍود 700والماد   292

وتختل  الوديكي الكاديوي  .دالوديكي الكاديي والوديكي الم رفيي يلتزص المودع بالر  في كّل من
الوديكوووي التوووزاص بوووالنفظ، أموووا فوووي  ثمووويالكاديوووي  الوديكوووي فوووي أنوووه مووون نيوووثالم ووورفيي الوديكوووي عووون 

وكول موا هنواك أنوه ينفوظ للوديوع نٍوه   اتها ما يلتزص الم ر  بالمنافظي على الوديكيفالم رفيي 
 في ايترداد مثل ما أودعه.

النٍووود التووي يكهوود بهووا ايفووراد أو "أنهووا  علووى ر  أشوومل  الوديكووي ب ووو كوور  نيمكننووا أن  ،وعليووه
، والتي ييتخدمها في نشاطه المهني، على أن يتكهود هو ا ايخيور بردهوا أو الم ر  إلىالهي ات 

 .42"شخص آخر مكين، لدى الطل  أو بالشروط المتف  عليها إلىبرد مبلغ مياوا لها إليهص أو 

                                                 
 ،0980، 0دار النهضي الكربيي، الٍاهر ، ط  عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهي الٍانونيي، 42
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أشويا  مكينوي مون الو ه  ع عينيوي نٍيٍيوي كإيوداع نووعين، ودا و إلوىٍيص الودا ع الم رفيي تو 
فووي خزنووي نديديووي بووايجر ، وودا ووع نٍديووي تتنوووع فووي الم ووار   ظُتنف وو الم وور أو ميووتندات لوودى 

 الم ووار وتشووبه فووي هوو و النووال الودا ووع الم وورفيي فووي  ،ايووتردادها مواعيوودموون نيووث  ييووماميا 
 .43التٍليديي

 :صور الودائع اليصرفية -2

، فأ وووبنت تتخووو  منهوووا وووع الم ووورفيي بنيووو  الوظيفوووي االقت ووواديي أو الغووورض الودا تتنووووع
 متكدد  بني  ما دفكت إليه التطورات االقت اديي، ويج  النظر في ق د المتكاقدين.أشكااًل 

شأن الودا ع الم رفيي )نيا  الم ار ( فوي في  يماميا  الفٍه مجمع قرار ٍد ورد فيف
  ي الٍكوود  2–0موون الكربيووي المتنوود   فووي دولووي ا مووارات ي ظبوويبووأب المنكٍوود دور  المووإلتمر التايووع

ايقيوواص وتخضووع لألنكوواص  ن الودا ووع الم وورفيي تتووأل  موونبووأ ،2/4/0995–0الموافوو  هووو 0405
 :التاليي

أو  ييوووماميا  لم وووار يووووا  أكانوووت لووودى ا الودا وووع تنوووت الطلووو  )أي النيوووابات الجاريوووي( :أوالا 
لم ر  المتيلص له و الودا ع للمنظور الفٍهي، نيث أن هي قروض با التٍليديي، م ار ال

 الم وور ضوومان وهووو ملووزص شوورعًا بووالرد عنوود الطلوو ، وال يووإلثر علووى نكووص الٍوورض كووون يوود 
 )المٍترض( ملي ًا.

 :نوعين بني  واقع التكامل الم رفي إلىالم رفيي الودا ع تٍُيص  :ثانياا 

في  ميرّ هي قروض ربويي من ،التٍليديي الم ار الودا ع التي تدفع لها فوا د، كما في  -0
 ويوا  أكانت من نوع الودا ع تنت الطل  )النيابات الجاريي(، أ ييماميا ال يرفي 

 نيابات التوفير. وبإشكار، أودا ع  وودا ع يجل، أ
بكٍوود ايووتثماري  ييووماميا الملتزمووي فكليووًا بأنكوواص الشووريكي  م ووار الودا ووع التووي تيوولص لل -0

أو  – الووربح هووي رأا مووال مضوواربي، وتطبوو  عليهووا أنكوواص  )الٍووراضعلووى ن ووي موون 
( الم وور منهووا عوودص جووواز ضوومان المضووار  )و التووي  يوومامي( فووي الفٍووه ا المضوواربي

 لرأا مال المضاربي.
إن الضوووومان فووووي الودا ووووع تنووووت الطلوووو  )النيووووابات الجاريووووي( هووووو علووووى المٍترضووووين لهووووا  :ثالثوووواا 

                                                 
الّلهو، عامر بن عييى، الوديكي البنكيي في الم ار  ا يماميي، درايي تطبيٍيي، إشرا  الشيخ عبد اهلل بن  43
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وال يشوترك  ،ينفوردون بايربواح المتولود  مون ايوتثمارها ( موا داموواالمياهمون في الم وار )
في ضمان تلك النيابات الجاريي المودعون في نيابات االيتثمار، ينهص لوص يشواركوا فوي 

 ايتنٍا  أربانها. في اقتراضها وال
يوا  أكانت من الودا ع تنت الطل  )النيابات الجاريي( أص الودا ع إن رهن الودا ع جا ز،  :رابعاا 

، وال يتص الرهن على مبالغها إال بإجرا  يمنع  ان  النيا  من الت ر  فيه ييتثمارياال
النيووا  الجوواري هووو الموورتهن لووزص نٍوول  يميووكالوو ي  الم وور  وا  ا كووان .موود  الوورهن والطوو

الٍوووراض  إلوووىنيوووا  ايوووتثماري بنيوووث ينتفوووي الضووومان للتنوووول مووون الٍووورض  إلوووىالمبوووالغ 
  انبه تجنبًا النتفاع المرتهن )الدا ن( بنما  الرهن.ليتن  أرباح النيا  تو )المضاربي( 

 والكميل. الم ر يجوز النجز من النيابات إ ا كان متفًٍا عليه بين  :خايلساا 

فووع ر ايمانووي وال وود  با ف وواح عوون البيانووات ب ووور  ت ،اي وول فووي مشووروعيي التكاموول :لسادلسوواا 
 إلوىويتأكود  لوك بالنيوبي  .رعياللبا أو ا بهاص وتطواب  الواقوع وتنيوجص موع المنظوور الشو

موون نيووابات الت ووال عملووه بايمانووي المفترضووي ودفكووًا للتغريوور تجوواو مووا لديووه  الم وور 
  ب وي الكماقي.

إموووا علوووى شوووكل ودا وووع لغايوووات تيووويير أعموووال  ييوووماميا  م وووار الودا وووع لووودى الوتكوووون 
(Transaction Deposits وتكووون ) تكوووون و عا وود. أي  ايتنٍوو  عليهووخاليووي موون المخوواطر وال
تنٍوو  عليهووا تالتووي تتنموول المخوواطر كمووا  (Investment Depositsااليووتثمار )ودا ووع ودا ووع ال

نيوووابات جاريووي، نيوووابات  إلووىتٍيوويص الودا وووع ، يمكووون يووماميا  الفٍوووه مجمووعوبنيووو   .عا وودات
 .البكض إيداع الوثا   والميتندات إليها ودا ع بالمشاركي، ويضي دخاريي، نيابات ايتثمار، إ

 

 إنشاء عقد الوديعة: -3

، ييوماميا نيوابات الودا وع التوي تتلٍاهوا الم وار   ا وداتمن أجل إنشا  عٍوود وتنديود ع
 ،يوا  كانت مرتبطي بنتا ج الم ر  الينويي أو بنتا ج الكمليات، يج  أن يتضومن عٍود الوديكوي

 منووودرجات ،ودع(ن والمنووول )أي الشوووي  المووويكال ووويغي والكاقووودأركوووان عٍووود الوديكوووي،  إلوووىإضوووافي 
بمماريوي  متكلّو ال 02/8/0224تواريخ  8808يايي رقص الماد  االولى من الٍرار اينّ ت عليها 

 :وهي في لبنان ييماميا عمل الم ار  

 الم ر  المكني مع تنديد شروط الت ر  بها وتاريخ ايتنٍاقها. إلىمي لّ مبلغ الوديكي المي -

 بي م ويي شا كي وليا مبلغًا منددًا.ن ي كل طر  من الربح على أن تكون ني -
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 لها ر  المال.الم اري  كافي التي يتنمّ  -

 كيفيي توزيع الخيا ر في نال ندوثها. -

قبووول ايووتنٍا  أجلهوووا  أو كاملهووا مووون الوديكووي بيووون  جووز  أو عوودص إمكانووه قيوواص الموووودع إمكووان -
 وشروط ه ا الين .

ل الم ر  الخا ي أو ايمووال التوي للم ور  مع أموا مكانهاإأو عدص  اختماط الوديكيإمكان  -
 بها. المطل ن  الت ر  

يضووًا بنيوو  الموواد  أنوعووان نيووابات الودا ووع ب ووور  عامووي فهووي  ا ووداتع إلووىأمووا بالنيووبي 
 :الم كور أعماو الٍرارولى من اي

يمح يع، و مكن أن تكون الوديكي مرتبطي بنتا ج الم ر  الينويي، بني  عٍد الوديكي الموقّ ي -أ
أموال الم وور  الخا ووي أو ايموووال التووي بووالمووودع فووي هوو ا الكٍوود أن تكووون وديكتووه مختلطووي 
 ال ادر عن م ر  لبنان(. 042رقص  ميصكللم ر  ن  الت ر  المطل  بها )بني  الت

أن تخوتلط بوإ ا لوص ييومح الموودع  إليهوامكن أن ترتبط الوديكي بنتا ج الكمليوات الكا ود  يك لك  - 
 .للم وور  الت وور  المطلوو  فيهووا ينوو ّ  لم وور  الخا ووي أو ايموووال التوويوديكتووه بووأموال ا

 تدوينها خارل ميزانيي الم ر  وتكتبر كأنها نيا  ايتثمار مٍيد غير مختلط. تالياً  يويجر 

ال ووادر عووون م وور  لبنوووان علووى تطبيووو   94المووواد  ايولووى مووون التكموويص رقوووص  ن ووتوقوود 
الفتر  الماليي المتفو  عليهوا، دوريوًا أو يونويًا، ايوتنادًا   نا  الودا ع في نهاييأ إلىالنيبي الكا د  

 الٍيمي الدفتريي )أي الر يد الميجل في دفاتر الم ر (. إلى

 

 :الودائع اليصرفية أنواع -4

 (Current Accountsالنوع األول: الحلسابات الرارية )

اليون  من ها ب انن مك  يص الوديكي تنت الطل ، وهي ودا ع تُ إ نيا ال ه ا علىطل  يُ 
منهوا فووي أي وقوت، وبالكميووي التوي يريوود، وهووي تشوبه النيووا  الجواري فووي الم وار  التٍليديووي، مووا 

 وال تنٍ  أي عا ود ل وانبها.وديكي مضموني اليداد،  بمثابي هي .عدا تيجيل فوا د لها أو عليها
ض االيتثمار، أي ربح، وهي ال تودع بغر خيا ر وال يجني منها  يأي من ورا ها المودعال يتنمل 

 إ  ال يٍ د من إيداعها المشاركي في ايرباح.

 ُييوولقص ،عنود فوتح النيوا و  تيويير ايعموال. مون أجولويوتص االنتفواظ بهو ا النووع مون الودا وع 
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 دزوق يوووو لكترونوووي، دفووواتر شووويكات، وتت ووول بهووو ا النيوووا  أيضوووًا خدموووي بطاقوووي ال ووور  ا  الكميووول
النوووال فوووي  يكموووا هووو)   وغيرهوووا مووون الخووودمات ايخووورىن نركوووي النيوووادوريوووي تبووويّ  الكميووول كشووووفاً 

 .النيا  الجاري في الم ار  التٍليديي(

فوووتح للنيوووا   خووودمات موووه لووه مووونٍدّ ييتٍاضووى الم ووور  مووون الكميووول م وواري  مٍابووول موووا 
 والخدمات ايخرى.

عوووودص  إلووووىموووون أجوووول تشوووجيع أ وووونا  هوووو و الودا وووع،  ،أنيانووواً  ييووووماميا تكمووود الم ووووار  
قوود تموونح أ وونا  هوو و النيووابات جوووا ز  ،وأكثوور موون  لوك .علووى النيووا   م وواري يأيووانتيوا  

أو قوووروض نيوووني  ،44مووون  وووافي أربانهوووا يٍووودرها ر ووويا مجلوووا ا دار  فوووي نوووال تنٍيووو  أربووواح
 .45تتجاوز أر دتهص الجاريي وفًٍا للشروط التي يٍررها مجلا إدار  الم ر 

تمويووول  إلوووى تنوووال انتاجووو علوووى هووو ا النووووع مووون الودا وووع، فوووي ييوووماميا تكتمووود الم وووار  
الكميوول الوو ي يتنووازل ميووبًٍا  االيتن ووال علووى موافٍوويق ووير ايجوول لووبكض الكمليووات، ولكوون بكوود 

 عن أرباح أمواله، مٍابل تكهد الم ر  بالنفظ والوفا  والضمان.

 .الم ر  إلىالودا ع الجاريي على أنها بمثابي أماني أو قرض نين من المودع  إلىينظر و 
 (Saving Accounts: الودائع االدخارية أو الحلسابات االدخارية )النوع الثاني

ه ا النووع مون ال يختل  ر عنه بالمفهوص التٍليدي للم ار ، نيابات التوفير. كبق وهي ما يُ 
دفتور  بمٍابل فوتح النيوا ،المودع  تيّلصوي ،الودا ع عن الودا ع الجاريي من نيث تكييفها الشرعي

فووووي بكووووض  هوووو و النيووووابات ىيوووومّ تُ الم ووووار  التٍليديووووي( و  ى غوووورارعلووووتوووووفير  دفتوووور )أي ادخووووار
، وهوووي تكووون خاضووكي للووربح والخيووار  وفٍوووًا ""نيووابات االيووتثمار المشووترك ييووماميا الم ووار  

 بداًل من الفا د  التي تٍدمها الم ار  التٍليديي. لمبدأ المضاربي

ٍيوص الودا وع وتُ  ،موع الم ور  ر  نيابات التوفير بأنها ايموال التي يٍدمها المتكواملونكتُ 
 قيمين: إلىاالدخاريي 

 حلساب االدخار يع التفويض بااللستثيار: -أ

ني  الربح أو الخيار  على أقول ر ويد شوهري ي، و على ه ا النيا  ييتن  المودع ربناً 
   وا يداع في أي وقت يشا .نوين  للمتكامل الي

                                                 
 .83، ص 0988ليميع، الم ر  ا يمامي علميًا وعمليًا، مكتبي وهبي، الٍاهر ، الم ري، عبد ا 44

 .020الرفاعي، فادي منمد، المرجع الياب ، ص  45
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 :حلساب االدخار دون التفويض بااللستثيار -ب

 ربح. أي لمودعلنكمه نكص النيا  الجاري وال ييتن  عليه  من النيابات عه ا النو 

 النوع الثالث: ودائع االلستثيار

بغورض الن وول علوى عا ود  ييوماميا هي ايموال التوي يودعهوا أ ونابها فوي الم وار  
بايوووتثمار تلوووك ايمووووال وتخضوووع هووو و ايمووووال للٍاعووود  الشووورعيي  يووومامينتيجوووي قيووواص الم ووور  ا 

 رص بالغنص".الغ"

تٍوووص و  ييووماميا د المضوواربي بووين المووودعين والم ووار  ٍووتأخوو  ودا ووع االيووتثمار  ووور  ع
بموجبه ه و الم ار  بايتثمار ايموال المودعي مٍابل نيبي من الربح تن ل عليها، ويج  أن 

 ن،ن ي شا كي في الربح غير مندد  بمبلغ مكي على أن تكونتندد ه و النيبي مٍدمًا في الكٍد، 
 قيمين: إلىٍيص وهي تُ 

 :اإليداع يع التفويض -أ

منليوووًا أو خارجيوووًا،  مشووواريكهللم ووور  نووو  ايوووتثمار المبلوووغ الموووودع فوووي أي مشوووروع مووون 
 قابلي للتجديد. اآلجاله و تكون و  (شهراً  04-00-9-2-3)ويكون ه ا النوع آلجال مختلفي 

 ييوماميا وقد تلوزص الم وار  على أياا المضاربي المطلٍي، ويٍوص ه ا النوع من التكامل 
منهوا إال بكود انٍضوا  المود  المنودد  للوديكوي  جوز اً بأال يين  الوديكي أو المودع )أي المضار ( 

 تنت طا لي فٍدانه الكا د عن الجز  المينو  منه.

 

 :اإليداع بدون تفويض -ب

، بمكنى م ر ع في التكامل بين المودع والعلى ه ا ا يدا د قواعد المضاربي المٍيّ  طب ت
 مر أموالوه المودعووي لديووهثكووي تيووت يوماميأن يختوار المووودع مشووروعًا مون مشووروعات الم وور  ا 

 الوديكي أص ال.، وله الخيار في تجديد مد  على أياا ه ا المشروع

 : صكوك االلستثياررابعالنوع ال

دات همي، وهوي البوديل الشورعي لشوهامتشكل ه و ال كوك أند م ادر ايموال الخارجيي ال
ويتيع في الوقت الراهن نطوا  تطبيٍهوا علوى مختلو  ات وال كوك االيتثماريي، دااليتثمار والين

كر  تيونيد الموجوودات وتنويلهوا فالميتويات ا قليميي والدوليي والمنليي. وتٍوص ه و ال كوك على 
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  "الكوووزص إلوووى أورا  ماليوووي قابلوووي للتوووداول ويوووهلي ا يوووترداد والتيوووييل. وتنكوووص هووو و ال وووكوك قاعووود
  .بالغنص"، فالخيار  فيها على ر  المال )أي أ نا  ال كوك( وليا على الم ر  )الكامل(

 :ك االلستثيار اليخصصة ليشروع يعينصكو  -أ

نكووص هوو و المكاملووي قواعوود المضوواربي المٍيوود ، نيووث توهووي التووي تخ ووص لمشووروع منوودد، و 
ا، ثووص ي وودر  ووكوكًا ايووتثماريي ويلهووميٍوووص الم وور  باختيووار أنوود المشووروعات التووي يرغوو  فووي ت

 مد  ال ك طبًٍا للمد  التٍديريي للمشروع. دوُتندق  به ا المشروع ويطرنها لماكتتا  الكاص،

تيووويي  تصّ تووموون الكا وود تنووت النيووا  كوول ثماثووي أشووهر أو يووتي أشووهر علووى أن  جووز   ع وزق ُيوو
علوى  عموال ا دار  مٍابول أ النيا  النها ي نين انتهوا  الكمول فوي المشوروع، وين ول الم ور 

 د نيبته مٍدمًا في ال ك.ندق جز  من الربح تُ 

 

 :صكوك االلستثيار اليخصصة لنشاط يعين -ب

باختيار  يماميأنكاص المضاربي المٍيد ، نيث يٍوص الم ر  ا  أيضاً  نكص ه و ال كوكت
 تجاريوووي،  وووناعيي، عٍاريوووي أو زراعيوووي، ثوووص يٍووووص بإ ووودار  وووكوكيووووا  أكانوووت  النشووواطاتأنووود 

 ويطرنها لماكتتا  الكاص. النشاطاتايتثمار له و 

ظهورو المركوز الموالي ثماث ينوات، و لوك طبٍوًا لموا يُ  إلىيني  منمد  ه و ال كوك  دوُتندق 
د نيووبته مٍوودمًا نوودق ايربوواح مٍابوول ا دار  تُ اليونوي لهوو ا النشوواط، وين وول الم وور  علووى جوز  موون 

 في ال ك.
 :صك االلستثيار العام -ص

بإ ووودار هووو و  يووومامييٍووووص الم ووور  ا  .و ال وووكوك أنكووواص المضووواربي المطلٍووويتنكوووص هووو 
الم ر  ه و ال كوك على االكتتا  ال كوك مندد  المد  من دون تنديد نوع النشاط، ويطرح 

نوين تيوويي النيوا  النهوا ي، فوي نهايوي  إلوىتيوتن  عا ودًا عون ايربواح كول ثماثوي أشوهر و الكاص، 
لمركوز الموالي للم ور ، ويكوون للم ور  عا ود مون ايربواح مٍابول إدارتوه ا ظهورويُ الكاص، وفًٍا لما 

 مٍدمًا في ال ك.د نيبته ندق للمشروع تُ 

 

 ةلسمايياإلاليصارف  فيالتيويل  : صيغالفرع الخايس
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 عيليات اليضاربة ولى:النبدة األ 

 تعريف اليضاربة: -1

اآليوووي  ،يوووور  المزمووولقبووول ا يوووماص، ثوووص وردت فوووي الٍووورآن الكوووريص فوووي رفوووت المضووواربي عُ 
 (020 اآليوي) "وآخورون يضوربون فوي ايرض يبتغوون مون فضول اهلل"، وفوي يوور  النيوا  :نو عشور 
ني الّيوعليهوا ت ، وقود نثّو"إ ا ضربتص في ايرض فليا عليكص جناح أن تٍ وروا مون ال وما " ورد:
جول والمٍارضوي أ إلوى"ثوماث فويهن البركوي البيوع  :منمود )ص( النبوي عونيي الشريفي نيث ورد النبو 

 .46وخلط البر بالشكير" )المضاربي(

"بودن وموال وتيومى قراضوًا، ومكناهوا  شوتركوالمضاربي فوي اال وطماح الشورعي هوي أن ي
نيووو  موووا بآخووور يتجووور لوووه فيوووه علوووى أن موووا ن ووول مووون الوووربح بينهموووا  إلوووىأن يووودفع رجووول مالوووه 

 .47يشترطانه"

دفووع مووااًل مضوواربي اشووترط  كووان الكبوواا بوون عبوود المطلوو  إ ا"بوون عبوواا: إ ي عوونو رُ  وقوود
على  انبه أن ال ييلك به بنرًا وال ينوزل بوه واديوًا وال يشوتري بوه  ات كبود رطبوي، فوإن فكول فهوو 

 وه و الروايي ثابتي با جماع. ،"ص فأجازوريول اهلل  لى اهلل عليه ويلّ  إلىضامن، فرفع شرطه 

 :هًا عد نتمل أوجتو ، ني والمضاربي كانت في التجار  ف

 بالمجهول بل بالمكدوص ولكمل مجهول. نها الستئرارإ -أوالا 

 في الوكالي. حوالشرط الفايد ال ي  ،إنها وكالة -ثانياا 

ين المووال  يفيوود الكٍوود إ ا اشووترط علووى ر  المووال الكموول فووي عٍوود المضوواربي ،إنهووا أيانووة -ثالثوواا 
 ورأا المال. شركي بين الكمل وهيالمضار   إلىبكد تيليص رأا المال أماني فما يتص إال 

 فر أركان الكٍد ب ور  عامي وهي:افالمضاربي تفترض تو 

 .أي الكاقدان ،طرا د اي( تكدّ 0

 المتبادل. اا يجا  والٍبول وهي الرضأي ( ال يغي، 0

 .)أي اليب  والموضوع( نثمن والمثمق ال( المنل، أي 3

                                                 
 .003رواو إبن ماجي بإيناد ضكي ، من كتا : الرفاعي، فادي منمد، المرجع الياب ، ص  46

 .035، ص 0983إبن قدامي، المغني، دار الكتا  الكربي، بيروت،  47
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وعي إ ا موووا وهوووي عمليوووي مشووور  شوووركي بوووالمكنى المكا ووور. تفيووود قيووواصوهووو و الشوووروط كلهوووا 
 تمّلكروعيت شروطها، ومن نكص مشروعيتها تنريك رأا المال، تنشيط الكٍول، واييدي التي ال 

المووال، وبوو لك تٍضووي علووى البطالووي والكيوواد، وقوود تأخوو  نكووص الوكالووي، أو الوديكووي، أو الشووركي، أو 
 .48، وجميع ه و المكاممات جا ز  ومشروعيا جار 

كمليوات المضواربي ب متكلّو ال 02/7/0225تواريخ  9284 اعتبر الٍرار اييايي رقصوقد 
أن "عمليات المضاربي هي الكمليات التي تنكٍد بين الم ر   ييماميا التي تٍوص بها الم ار  

 .""رأا المال" ه ا مٍدص "رأا المال" والكميل "المضار " ال ي يٍوص بايتثمار

رأا المووال" ورأا المووال  ووان  "و  ،يووماميالم وور  ا  هبأنوو "ر  المووال"  كوو لك عوورّ 
هووووو "المبلووووغ المخ ووووص موووون أموووووال الم وووور  الخا ووووي و/أو نيووووابات االيووووتثمار المطلٍووووي أو 

 ."المٍيد 

هووو "عميوول ر  المووال" الوو ي يٍوووص بايووتثمار "رأا المووال" وفٍووًا ينكوواص الكٍوود والمضووار  
 الموقع مكه وينكاص الٍوانين واينظمي المكمول بها.

االيوتثمار  بهي ي متكّل ال 9240/0225الٍرار اييايي رقص المضاربي في  جرى تكري 
ص ايول في الماد  ايولى على أنها "اتفا  بين ر  المال والمضار  نيث يٍدّ  يماميالجماعي ا 

 .ني  االتفا "ماله والثاني عمله بهد  اقتياص الربح 

 اليضاربة وشروطها: أنواع -2

ايولووى هووي المضوواربي الخا ووي والمضوواربي  مجموووعتين: إلووىٍيووص التمويوول بالمضوواربي يُ 
 هي المضاربي المطلٍي والمضاربي المٍيد .المشتركي، والمجموعي الثانيي 
 اليضاربة الخاصة واليضاربة اليشتركة اليريوعة األولى:

ص الموووال مووون دق ٍوووعنووودما يُ تكوووون  ،  بالمضووواربي الثنا يووويكووور  أو موووا يُ  :اليضووواربة الخاصوووة 
وع موون المضوواربي ييووهل إجوورا  ت ووفيي للكموول فووي نهايووي اليووني الماليووي وفووي هوو ا النوو .شووخص وانوود

وهوو و ال ووور  هووي غيوور  .49وييووهل إعوواد  رأا مووال المضوواربي ي وونابه نتووى يووتص اقتيوواص الووربح
االعتمواد  ييوماميا الم وار   ولويا بويوعللمكاممات االيتثماريي والم رفيي المكا ر ، منايبي 

                                                 
زيد، منمد الرماني، عٍد المضاربي في الفٍه ا يمامي، مٍالي على ا نترنت، جامكي الكويت، مجلا النشر  48

 www.pubcouncil.kuniv.edu.kwالكالمي، 

 يي الجامك الشكراوي، عايد فضل، الم ار  ا يماميي، درايي علميي فٍهيي للمماريات الكلميي، الدار 49
 .020، ص 0227، 0ط  الطباعي والنشر،   

http://www.pubcouncil/
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 .50عليها لكجزها عن تلبيي ناجاتها
د فيها أ ونا  ايمووال والمضواربين كموا هوو هي النالي التي يتكدق ف :اليضاربة اليشتركة

 إلووىمووه ٍد  أ وونابه بو ووفها مضوواربًا وتُ فهووي تتلٍووى المووال موون  ييووماميا نا وول فووي الم ووار  
 .51أربا  الكمل المتكددين ليضاربوا به بو فها ر  المال

 عمووزق  نهوا يتوأل  مون جمهوور عوريضوه و المضاربي هي ثماثيي ايطرا  وكول طور  م
 :52على الشكل التالي

 ل الطر  ايول.ويمث   ،جمهور المودعين، أو الميتثمرين، أو أربا  المال ( 0

 لهص الم ر  كوييط في المضاربي المشتركي، وهص الطر  الثاني.، ويمث  جمهور المياهمين ( 0

مضوواربي بووه، وعماقووتهص بالم وور  ( جمهووور المضوواربين الوو ين يأخوو ون المووال موون الم وور  لل3
 لون الطر  الثالث.تشبه عماقي المضار  الخاص ب ان  المال، وهص يمث  

 دةاليضاربة اليطلقة واليضاربة اليقي   اليريوعة الثانية:

د موون بنوووع منوودق  المضووار د  ووان  المووال يٍيقوو ال بنيووث  نوورق  هووي :اليضوواربة اليطلقووة
 ه نشاطه.في، أو بمكان أو زمان يزاول صمكهالتجار ، أو بأشخاص منددين يتاجر 

التي يراها منايبي اليتثمار ايموال والكفيلي  لطريٍييكون للمضار  النريي المطلٍي وباف
بالمنافظووي علووى رأا المووال، وتنٍيوو  الووربح، وهووي نالووي نيووابات االيووتثمار الكوواص فووي الم ووار  

 .ييماميا 
كوووأن الكمووول أو اليووولع،  ن أو مكوووان أو بنووووعدت بزمووواي وووالتوووي قُ هوووي  :دةاليضووواربة اليقي ووو

أخوورى ط و ن، أو أي شوور موون شووخص مكوويّ  أو يشووتري إالّ  المضووار  يبيووع يشووترط مٍوودص المووال بووأالّ 
 المضار  طالما كان  لك في إطار الشرع.ر  المال لتٍييد  يريدها

، ينهوووا أكثووور انضوووباطًا مووون ييوووماميا د  فوووي الم وووار   د  هوووي اليووواوالمضووواربي المٍيقووو
 متابكي ايتثمار أموالها بالوجه اليليص. ييماميا ي، وتتيح للم ار  طلٍمضاربي المال

 

 شروط صحة عقد اليضاربة: -3
                                                 

 .005فادي منمد، المرجع الياب ، ص الرفاعي،  50

 المرجع عينه. 51

 .020الشكراوي، عايد فضل، المرجع الياب ، ص  52
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 شروط صحة رأس اليال: -أ

إموا ببيوان قودرو  مكلوميتوه وتكوون .يج  أن يكون رأا المال مكلومًا، و لك منكًا للمنازعوي
ما با شار  إليه.  وو فه ونوعه، وا 

المووووال مجهووووواًل كانووووت المضوووواربي فايوووود  باعتبووووار أن هوووو ا المووووال الموووودفوع وا  ا كووووان رأا 
 يتجري إعادته عند ت فيي المضاربي.

 .الشركات جميعرأا المال في المضاربي هو كرأا مال و 

وا  ا  را جووي. ي أو أمووواالً ٍووود يوووا   هبووًا أو فّضوونن يكووون موون الأويشووترط فووي رأا المووال  
 تدخل في رأا المال.لتخمينها وتٍويتها كان عٍارًا أو عروضًا ي ار إلى 

ولو عمول  .الكامل نتى يتمكن من الت ر  إلىالمال مال المضاربي  ص ر ُ ال بد أن ييل  
وأي شوورط يمنووع ل بالتيووليص، خووالمضوواربي ين  لووك م ت  د  ُيووف ووان  رأا المووال مووع المضووار ، 

 يجكلها عٍدًا  وريًا. هفيد المضاربي ينّ المضار  من الت ر  يُ 

بكمليات المضاربي التي تٍوص بها  متكّل ، ال9284/0225 لك الٍانون رقص  نص علىقد و 
 :نيث تضمنت منه ، في الماد  الثالثيييماميا الم ار  

نيوووابًا بايوووص "المضوووار " الووو ي يٍووووص "علوووى "ر  الموووال" أن يفوووتح لديوووه، عنووود االقتضوووا ، 
يرادبالين  منه وبإيداع "رأ  ."فيهتها اا المال" المضاربي وا 

تاريخ وكيفيي تيليص "رأا مال" المضاربي أو  تنديد الماد  الثانيي منهاشترطت وك لك 
 وضكه تنت ت ر  "المضار ".

 شروط تتعلق بالربح: -ب

ب ووفته مضوواربًا بووإدار  وايووتثمار أموووال المووودعين لٍووا  نيووبي موون  يوومامييٍوووص الم وور  ا 
، وا  ا تلوك النيوبي فٍوط فوي نوال تنٍو  الوربحن  يوتتو  ،ناتج االيتثمار على أياا عٍد المضاربي

 ل  ان  المال الخيار  الماليي.وتنمق  ،لص يتنٍ  الربح خير الم ر  جهدو

بوووأجر مٍطووووع أو نيوووبي مووون الموووال الكا ووود  يوووتثمارهااو  غيووورالأمووووال كموووا أنوووه يٍووووص بوووإدار  
ل يووا  تنٍوو  وييوتن  هو ا ايجوور بوأدا  الكموو. "و لوك علووى أيواا "عٍوود الوكالوي بووأجرللميوتثمر، 
 الربح أص ال.

 في الربح: الشروط التاليي فراوعليه يٍتضي تو 

 ن ي  كل طر  مكلومًا عند التكاقد.أن يكون  -0-
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 بين المتكاقدين بنيث ال يختص به أندهما دون اآلخر.أن يكون الربح مشتركًا  -0-

و الثلوث أو أن يكون توزيع الوربح ن وي شوا كي لكول مون المضوار  ور  الموال، كالن و  أ -3-
الربووع، أو أي شووي  شووا ع يتفٍووان عليووه، وال يجووووز تنديوودو ميووبًٍا بمبلووغ مكووين، كم ووي ليووور  

مووع  ثابتوواً  ال يجوووز أن يشووترط ينوودهما مبلغووًا مكينوواً و ، اً مووثمًا، ين الكاموول هنووا ي ووبح أجيوور 
 .منددًا أو ثابتاً  ن ي شا كي من الربح، أو ن ي شا كي ناق ي مبلغًا مكيناً 

الكامول طالموا لوص يٍ ور أو يخوال  دون ر  المال مون رأا مالوه  عات  الخيار  علىتكون  -4-
أنووه ومكنوى  لووك  .الشوروط، إ  يكتفووي بموا تنملووه الكامول موون ضوياع وقتووه وجهودو دون عا وود

فووي الخيووار  يتنموول كوول طوور  موون جوونا مووا يوواهص بووه فووي المضوواربي، ر  المووال موون رأا 
 ماله والكامل من عمله.

 02/7/0225 تاريخ 022رقص  اييايي التكميصالرابكي والياديي من  انتن ت المادوقد 
الخيوووا ر كافوووي الناتجوووي عووون عمليوووي يتنمووول "ر  الموووال" علوووى أن ، ال وووادر عووون م ووور  لبنوووان

 ي عن تٍ ير "المضار " أو إهماله أو إخماله بشروط المضاربي.مالمضاربي ما لص تكن ناج

 ق بالعيل:شروط تتعلّ  -ص

 يان هما:الشرطان ايياي

 .ن راً الكمل من اخت اص المضار   -0

في عملوه، ين الوربح هوو الهود . وا  ا أخو   الكاملل على ماعدص تضيي  ر  ال -0
وظيفتوه كوان ضوامنًا لوه  مٍتضوىبوه تيوامنًا عون  الكمول أو خورل الكامل مال المضواربي ولوص ينجوز

موون  تهن وو فتكووونلكاموول بالكموول، االتفووا  بينهمووا علووى إلووزاص ا يوونّص إ ا لووص أّمووا ، و التلوو  فووي نالووي
  .على تٍدير الكمل مبنّييالربح 

 اوالكامووول ال يضووومن تلووو  موووال المضووواربي وال يتنمووول الخيوووار  الطار وووي عليوووه، إال إ 
  مكتديًا خارجًا عن مٍتضى وظيفته. إ ا كاننه له المالك في الكٍد أو يق خال  ما ع  

 

 يضيون عقد اليضاربة: -4

ال ووادر  02/7/0225توواريخ  022التكموويص اييايووي رقووص  موونن ووت الموواد  الثانيووي 
 ووريح  علووى ننوووو  ،علووى أنووه يجوو  أن يتضوومن عٍوود المضوواربي، علووى ايقوول عوون م وور  لبنووان،

 ودقي ، المندرجات التاليي:
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 تنديد واضح "لرأيمال" المضاربي، نٍدًا كان أص عينًا، ولألعبا  التي تدخل من ضمنه. -0-

 مد  المضاربي. -0-

خ و ووًا لجهووي تمكووين "ر  المووال" موون المراقبووي والتوودقي  فووي و ، موواتهصاوالتز  و  ايطوورا نٍوو -3-
 نيابات المضاربي وميتنداتها المميوكي من قبل "المضار ".

نتيجي تٍ يرو أو إهماله أو إخماله بشوروط  غّطيالتي تو الضمانات المٍدمي من "المضار "  -4-
 عٍد المضاربي.

  فيي أو قيمي المضاربي.شروط وأ ول تمديد أو ت -5-

بًا شوا كي مون ايربواح ي وكيفيي توزيع ايرباح الناتجوي عون المضواربي، والتوي يجو  أن تكوون ن   -2-
 وليا مبلغًا مٍطوعًا أو نيبي من "رأا مال" المضاربي.

 تاريخ وكيفيي تيليص "رأا مال" المضاربي أو وضكه تنت ت ر  "المضار ". -7-

ر  مووال" يوافوو  علووى قيوواص "المضووار " بااليووتداني علووى "رأا مووال" ا إ ا كووان "عّموو ت ووريح -8-
رأا مووال" أو علووى إعطا ووه لغيوورو علووى يووبيل المضوواربي "الوو قووراض هوو اإالمضوواربي أو علووى 

 ه و ايعمال.وشروط 

ووومُ علوووى  لوووك أنوووه ال يشوووترط فوووي ر  الموووال أن يكوووون ويترتووو   مًا ين المضووواربي هوووي ل  ي 
ل صتوكيل، وتوكيل ال ل صر المن غي ُمي  ز، كموا أنوه يجووز للمضوار  أن يخلوط موال المضواربي جوا  ُمي 

 كون في ه و النالي شريكًا في المضاربي.فيبماله الخاص شرط أخ  إ ن ر  المال، 

ل بطُووجهالووي الوربح، بوول ي   إلوىشوتمل الكٍوود علوى شوورط فايود يووإلدي االمضوواربي إ ا  وال تفُيود
 .ني الشرط ف

الووربح لوور  المووال  عووادو انٍطكووت الشووركي،  موون اييووبا ليووب   دت المضوواربيُيووإ ا ف  أّمووا 
 .ان للمضار  أجر المثل كونه عاملوك

وجووود عٍوود  إلووىقيوواص شووركي، والمضوواربي الفايوود  تووإلدي  إلووىال وونيني تووإلدي المضوواربي و 
هوو و تشووبه و  ،مووا إ ا كووان عٍوود إيجووار أو جكالووي الكٍوودتكييوو   إلووى ووار يُ  أنووه أي ،إجووار   وونيني

وفووي نالووي المضووواربي  تكييووو  الكٍوود. إلووىي ووار نيووث أنووود أركانهووا  تخلّوو الشووركات التووي ي نووال
 ضمن في فيادو.ضمن في  نينه ال يُ الفايد  ال ضمان على المضار  الكامل، ين ما لص يُ 

 

 لسندات عقد اليضاربة: -5
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على لها لشمو ، ييماميا جوز في الشريكي تاليندات التٍليديي أو يندات الٍروض ال 
 الو ي مويمكوي المكرق فوي  يوماميي لرابطوي الكوالص ا الفٍهو مجموعال جا  فوي قورار كماي، الفا د  الربوي

: "إن الكٍوود الكاجلوي واآلجلوي علوى يوندات ص08/00/0224هوو الموافو   05/02/0405در في  
 ها غير جا ز  شرعًا، ينها مكاممات تجري بالربا المنرص".أنواعمختل  في الٍروض بفا د ، 

فوووي  بجووود  يوووماميالتوووابع لمنظموووي الموووإلتمر ا  يوووماميا  الفٍوووه مجموووع فووويوقووود ورد 
–04- المواف  هو0402 شكبان 03–07من  الياديي تهالمنكٍد في دور  المملكي الكربيي اليكوديي

 :نظرًا يهميته بالكامل نوردو هيكالج فيه موضوع اليندات وه ا ن ّ  شامل ، قرار02/3/0992

مع فا د  منيوبي إليه أو نفوع مشوروط، منرموي شورعًا  بدفع مبلغ إن اليندات التي تمثل التزاماً  -أ"
موون نيووث ا  وودار أو الشوورا  أو التووداول، ينهووا قووروض ربويووي يوووا  كانووت الجهووي الم وودر  

ايوووتثماريي، أو  اً وال أثووور لتيوووميتها شوووهادات، أو  وووكوك لهوووا خا وووي أص عاموووي تووورتبط بالدولوووي.
 ص بها ربنًا، أو ريكًا، أو عمولي، أو عا د.إدخاريي أو تيميي الفا د  الربويي الملتز 

يجوري بيكهوا بأقول مون قيمتهوا قروضوًا ، باعتبارهوا فريأيضًا اليندات  ات الكوبون ال وص تنرّ  - 
 يميي، وييتفيد أ نابها من الفرو  باعتبارها نيمًا له و اليندات. ا

فيهووا نفووع أو زيوواد  النيووبي ص أيضووًا اليووندات  ات الجوووا ز، باعتبارهووا قروضووًا اشووترط كمووا تنوورّ  -ل
 ".لمجموع المٍرضين، أو لبكضهص ال على التكيين، فضمًا عن شبهي الٍمار

اليوو   فيوهكامول تتإيجواد بوديل شورعي،  إلوىدت الناجي أماص ه ا التنريص لليندات، أ
 مووا ُييووّمى ييووماميا مووي واليووندات الربويووي، لوو لك نجوود فووي المكوواممات عوضووًا عوون ايدوات المنرق 

 .ا جار دات المٍارضي ويندات بين

فوووي دورتوووه الرابكوووي  يوووماميا  الفٍوووه مجموووع اعليهووو أموووا يوووندات المٍارضوووي، فٍووود نوووصق 
 :تههميق أ إلىنظرًا النص التالي نوردو بنرفيقته  ضمن ه ا الٍرارتهو وقد 0428 عاصالمنكٍد  

"المضواربي" بإ ودار يندات المٍارضي هي أدا  ايتثماريي تٍوص على تجز ي رأا موال الٍوراض " -أ
نودات متيواويي الٍيموي، وميوجلي بأيووما  ي بورأا موال المضواربي، علووى أيواا و  وكوك ملكيو

موا يتنوول إليوه بنيوبي و ن  ًا شا كي في رأا مال المضواربي، أ نابها باعتبارهص يملكون 
 ملكيي كل منهص فيه.

 الكنا ر التاليي فيها:ال ور  المٍبولي شرعًا ليندات المٍارضي بوجه عاص ال بد من توافر  - 

الكن ر ايول: أن يمثل ال ك ملكيوي ن وي شوا كي فوي المشوروع الو ي أ ودرت ال وكوك 
 إلوووىالمشوووروع مووون بدايتوووه  طووووال نشوووا ه وتنويلوووه، وتيوووتمر هووو و الملكيوووي 
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للمالووك فووي شوورعًا   عليهووا جميووع النٍووو  والت وورفات المٍوورر  نهايتووه، وترتّوو
ا، مووع ممانظووي أن ال ووكوك تمثوول رث وغيرهووا  ملكووه موون بيووع وهبووي ورهوون و 

 رأا مال المضاربي.

يٍوووص الكٍوود فووي  ووكوك المٍارضووي علووى أيوواا أن شووروط التكاقوود تنووددها الكن وور الثوواني: 
، وأن ا يجووا  يكبوور عنووه االكتتووا  فووي هوو و ال ووكوك، وأن نشوور  ا  وودار

مل نشوور  ا  وودار تالٍبوول تكبوور عنوه موافٍووي الجهووي الم ودر ، وال بوود أن تشو
ميع البيانات المطلوبي شرعًا في عٍد الٍراض "المضاربي" من نيث: على ج

شووروط الخا ووي بوو لك مووع بيووان ال بيووان مكلوميووي رأا المووال، وتوزيووع الووربح،
 .ن تتف  جميع الشروط مع اينكاص الشرعييا  دار، على أ

المٍارضووووي قابلووووي للتووووداول بكوووود انتهووووا  الفتوووور  المنوووودد  الكن وووور الثالووووث: أن تكووووون  ووووكوك 
لماكتتا ، باعتبار  لك مأ ونوًا فيوه مون المضوار  عنود نشوو  اليوندات موع 

 مراعا  الضوابط التاليي:

يوزال ال ع بكد االكتتا  وقبل المباشر  في الكمول بالموال، إ ا كان مال الٍراض المتجم   -
ص كوووانٍوووودًا، فوووإن توووداول  وووكوك المٍارضوووي يكتبووور مبادلوووي نٍووود بنٍووود وتطبووو  عليوووه أن

 ال ر .

أ وووبح موووال الٍوووراض ديونوووًا تطبووو  علوووى توووداول  وووكوك المٍارضوووي أنكووواص توووداول إ ا  -
 التكامل بالديون.

إ ا  ار مال الٍراض موجودات مختلطي من النٍوود والوديون وايعيوان والمنوافع، فإنوه  -
يجووز توداول  وكوك المٍارضوي وفٍوًا لليوكر المتراضوى عليوه، علوى أن يكوون الغالو  

 فع.في ه و النالي أعيانًا ومنا

قامووي المشووروع ن موون يتلٍّووإالكن وور الرابووع:  ى ن وويلي االكتتووا  فووي ال ووكوك اليووتثمارها وا 
بها هو المضار ، أي عامل المضاربي، وال يملك من المشروع إال بمٍدار 

هص بوووه بشووورا  بكوووض ال وووكوك، فهوووو ر  موووال بموووا أيوووهص بوووه، اموووا قووود ييووو
الن ووووي أن المضووووار  شووووريك فووووي الووووربح بكوووود تنٍٍووووه بنيووووبي  إلووووىضووووافي إ

المنووودد  لوووه فوووي نشووور  ا  ووودار، وتكوووون ملكيتوووه فوووي المشوووروع علوووى هووو ا 
ن يوود المضووار  علووى ن وويلي االكتتووا  فووي ال ووكوك وعلووى ا  اييوواا، و 

موجوووووودات المشوووووروع هوووووي يووووود أمانوووووي، ال يضووووومن إال بيوووووب  مووووون أيوووووبا  
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 الضمان الشرعيي.

 رضوي فوي أيووا  ايورا يجووز توداول  وكوك المٍا ،مع مراعا  الضوابط اليوابٍي فوي التوداول -ل
جوودت، بالضوووابط الشوورعيي، و لووك وفٍووًا لظوورو  الكوورض والطلوو  ويخضووع  راد  الماليووي، إن وُ 

الكاقدين. كما يجووز أن يوتص التوداول بٍيواص الجهوي الم ودر  فوي فتورات دوريوي مكينوي بوإعمان أو 
موون ربووح الجمهووور، تلتووزص بمٍتضوواو خوومال موود  منوودد  بشوورا  هوو و ال ووكوك  إلووىيوجووه إيجووا  

مال المضاربي بيكر مكين، وينين أن تيتكين في تنديد اليكر بأهول الخبور ، وفٍوًا لظورو  
اليووو  والمركووز المووالي للمشووروع. كمووا يجوووز ا عوومان عوون االلتووزاص بالشوورا  موون غيوور الجهووي 

 الم در  من مالها الخاص على الننو المشار إليه.

مٍارضوي علوى نوص بضومان عامول المضواربي مل نشر  ا  دار أو  كوك التتشال يجوز أن  -د
رأا المووال، فووإن وقووع الوونص علووى  لووك  إلووىرأا المووال، أو ضوومان ربووح مٍطوووع أو منيووو  

 شرط الضمان وايتن  المضار  ربح مضاربي المثل. ل  طُ ب   راني أو ضمنًا 

ال يجوووز أن تشوومل نشوور  ا  وودار وال  ووك المٍارضووي ال ووادر بنووا  عليهووا علووى نووص يلووزص  -هووو
نمووا يجوووز أن يتضوومن  ووك المٍارضووي وعوودًا بيع ولووو كووان مكلّ بووال ٍووًا أو مضووافًا للميووتٍبل. وا 

 الطرفين. ابالٍيمي المٍدر  من الخبرا  وبرضو بكٍد  ال يتص البيع إالّ  النالبالبيع، وفي ه و 

 إلوووىال يجوووز أن تتضووومن نشووور  ا  ووودار وال ال وووكوك الم وودر  علوووى أيايوووها، ن وووًا يوووإلدي  -و
 لشركي في الربح، فإن وقع، كان الكٍد باطمًا. ويترت  على  لك:انتمال قطع ا

عدص جوواز اشوتراط مبلوغ منودد لنملوي ال وكوك أو  وان  المشوروع فوي نشور  ا  ودار  -
 و كوك المٍارضي ال ادر  بنا  عليها.

منل الٍيمي هو الربح بمكناو الشورعي، وهوو الزا ود عون رأا الموال، ولويا ا يوراد أو  نق إ -
ويكر  مٍدار الربح إما بالتنضيض أو بالتٍويص للمشروع بالنٍد، وما زاد عن رأا  الغلي.

الموووال عنووود التنضووويض أو التٍوووويص، فهوووو الوووربح الووو ي يووووزع بوووين نملوووي ال وووكوك وعامووول 
 المضاربي وفًٍا لشروط الكٍد.

 لمشروع وأن يكون مكلنًا وتنت ت ر  نملي ال كوك.انيا  أرباح وخيا ر  دّ ك  ن يُ أ -

لمشوروع ا إلوى يلزص بالٍيومي. وبالنيوبييتن  الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التٍويص وال ي -ز
ته، وما يوزع على طرفي الكٍد قبل التنضيض ع غلّ إيرادًا أو غلي فإنه يجوز أن توزّ  ال ي يدرّ 

 يكتبر مبالغ مدفوعي تنت النيا .

اقتطاع نيبي مكيني في نهايوي كول ما يمنع شرعًا من النص في نشر  ا  دار على  ثّميليا  -ح
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مووا موون ل ووم  دور ، إمووا موون ن ووي ن   ي ال ووكوك فووي ايربوواح فووي نالووي وجووود تنضوويض دوري، وا 
خواص لمواجهوي  ي تنوت النيوا ، ووضوكها فوي انتيواطعي الموزّ ن  هص في ا يراد أو الغلّ 
 مخاطر خيار  رأا المال.

أو  كوك المٍارضي، على وعد طر  ما يمنع شرعًا من النص في نشر  ا  دار  ثّميليا  -ط
ثالوووث منف ووول فوووي شخ ووويته و متوووه الماليوووي عووون طرفوووي الكٍووود، بوووالتبرع بووودون مٍابووول بمبلوووغ 
مخ ووووص لجبوووور الخيووووران فووووي مشووووروع مكووووين، علووووى أن يكووووون التزامووووًا ميووووتٍمًا عوووون عٍوووود 

عليوه بوين   أنكاموه تقور  الكٍود، وتُ  نفادلالمضاربي، بمكنى أن قيامه بالوفا  بالتزامه ليا شرطًا 
أطرافوووه، ومووون ثوووص فلووويا لنملوووي ال وووكوك أو عامووول المضووواربي الووودفع بوووبطمان المضووواربي أو 

ي أن ع بوه، بنّجوع بالوفوا  بموا تبورّ االمتناع عون الوفوا  بالتزامواتهص بهوا، بيوب  عودص قيواص المتبورّ 
 .(نص الٍرار انتهى) "ه ا االلتزاص كان منل اعتبار في الكٍد

 

 ليشاركةاعيليات  :النبذة الثانية

ي بهووا متكّلٍونيوتكرض فوي هوو و النبو   تكريو  المشوواركي وأنواعهوا وأركانهوا والم ووطلنات ال
إجووورا ات عٍووود المشووواركي وضووووابطه فوووي  إلوووى إضوووافيوشوووروطها وموووا نوووص عليوووه الٍوووانون اللبنووواني 

 .يماميالم ر  ا 

 تعريف اليشاركة: -1

 يوووماميطبيكوووي الكماقوووي التوووي توووربط الم ووور  ا  أهميوووي ويووول بالمشووواركيالتمبووورز  ووويغي تُ 
 تٍديص الم ور  أو عموما  لوه، مواالً لهص وليا دا نًا، عن طري   يككتبر بمثابي شر يُ بكمما ه، فهو 

بنيوو  متيوواويي أو متفاوتووي موون أجوول إنشووا  مشووروع جديوود أو الميوواهمي فووي مشووروع قووا ص، بٍ وود 
نهص مالكوًا لن وته فوي رأا الموال بنيووبي اقتيواص موا ينوتج عنوه مون ربوح، بنيوث ي ووبح كول وانود مو

موووون عٍوووود الشووووركي ويليووووي ميووووتمد  هووووي شووووركي م وووورفيي، وهوووو و ال وووويغي التموالمشوووواركي  .تٍديماتووووه
 ي المكا ر.فتيميتها بالمشاركي في الكر  الم ر  ت، وقد جر يماميفي الفٍه ا المكرو  

 إلووى در االيووماصواليوويما فووي فتوور  مووا بكوود  وو يووماميعبوور التوواريخ ا وقوود تطوور  الفٍهووا  
شوركي و  ماكمواي يزوا بوين شوركهوا وأنكامهوا وشوروطها، ومّيوأنواعالشركات في ا يماص، من نيث 

، وبوين المشواركي من قانون الموجبوات والكٍوود 830ك لك فكل المشترع اللبناني في الماد   ،الكٍود
 بايموال وايعمال.
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 :53قيمين إلىص الفٍها  الشركات وقد قيّ 

 لووك مثوول ا رث، الو وويي، ي التووي تنشووأ بووين طوورفين أو أكثوور، وهووي الشووركشووركي الملووك: 
الهبووي والو وويي، وهووي ا مثوول قيامهووا بالشوورا ، وقبووول مووبفكلهوالهبووي، وقوود تنشووأ بووين طوورفين أو أكثوور 

 على قيمين: إجباريي ورضا يي.

 تٍووووصعلووى أنهووا منووه  804الملوووك فووي الموواد  عوورق  قووانون الموجبووات والكٍووود شووركي وقوود 
ينشووأ عوون  لووك كيووان عديوودين و  أشووخاصا كًا ومشووتركًا بووين نوودما يكووون شووي  أو نوو  مووا ملكووًا شووع

 قانوني ُييّمى شركي ملك أو شبه شركي وهي تكون إختياريي أو إضطراريي.

شورعي، أو قوانوني، تكاقود بنوا  علوى  ،تنشوأ بوين طورفين أو أكثورالتي هي و  :شركي الكٍود
ز من المإلييوات الماليوي التوي تتمّيو ييماميا كد الم ار  تُ . و وبنا  على رغبتهما وبمبادر  منهما

تتطلو  من الكمليات، ففي ه و الكمليات نجد أن الكوامل ا يجابيي تبودو واضوني نيوث  به ا النوع
 ،الممكنوي الويوا لإنجواح عمليوي االيوتثمار بكول  إلوىكميل المشوارك أن ييكى ال الكمل آليي إنجاح

 التكامل ا يجابي:وتبدو أهص المرتكزات التي تظهر  .التكامل وعييمشر بشرط أن ال تتكارض مع 

 بين م لني الطرفين(.ال ضرر وال ضرار في المشاركي )أي الموازني  -0-

 .دارتهاا  و  ايموال المودعياليبل لتشغيل اختيار أرشد  -0-

 مي شرعًا.االبتكاد عن أي نشاط أو تداول ليلع منرّ  -3-

 أي الترشيد في ا نفا  الجاري لمايتثمار. ،يرطال إيرا  وال تٍ -4-

 ترتي  أولويات المشاركي بما يتما ص والضرورات. -5-

مكاناتوه الفنيوي فوي ايوتخداص ايمووال إن أيلو  المشاركات يودعو الم ور  لتجنيود  -2- طاقاتوه وا 
 تنشيط النركي الكمرانيي واالقت اديي في المجتمع. إلى تالياً ويإلدي ، هاإل نما  المكلّ 

اليوتثمار رأيوماله وخدموي ايموي  يوماميت الكوالص ا ايكفل نظاص المشاركي النهوض باقت اد -7-
 والمجتمع.

موودع  ايوتغمالدون ينٍ  نظاص المشاركي الكدالي في توزيع ايرباح بين المودعين أنفيوهص،  -8-
 في مشروع مكين أرباح أموال مودع آخر في مشروع ثان.

 

 لسمام وتقلسيياتها:أنواع اليشاركات في اإل -2
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كنووان، ايبوودان، الوجوووو أنووواع، شووركي ال أربكوويأن الشووركات هووي علووى  54إعتبوور إبوون قدامووي
 . المضاربيو 

عتبورت فوي المكيوار ا، "ييوماميهي ي المنايوبي والمراجكوات للمإلييوات الماليوي ا "كما أن 
كروفووي فووي كتوو  أن الشووركات الم ،والشووركات بالمشوواركي متكلّوو وال 00الشوورعي ال ووادر عنهووا رقووص 

، الوجوووو )الوو مص( وشووركي ايعمووال )ال وونا ع، أو ايبوودان، أو شووركي الكنووان :الفٍووه هووي ثماثووي أنووواع
 . 55التٍّبل(

مكلووص مون كول شوريك  ي التوي يشوترك إثنوان أو أكثور بموالوعّرفت شركي الكنان بأنهوا: "هو
ا  والخيووار  بٍوودر بنيووث ينوو  لكووّل منهمووا الت وور  فووي مووال الشووركي والووربح بينهمووا بنيوو  ا تفوو

 .56الن ص في رأا المال"

تفووا  طوورفين أو أكثوور علووى ا شووتراك فووي ابوورت أن شووركي الوجوووو )الوو مص(: "هووي تكوو لك اع
دا  ثمنهوووا بنيووو  النيووو  التوووي يوووتص تنديووودها بوووين أشووورا  موجوووودات فوووي ايجووول وا لتوووزاص بضووومان 

 ضووومان ايدا  أو مختلفووويالمنوووّدد  لالشوووركا  موووع تنديووود نيووو  ايربووواح ب وووور  متفٍوووي موووع النيووو  
 .57"عنها

اص فووي ز وأضووافت "لييووت لشووركي الوجوووو رأيوومال نٍوودي، يّن منوول المشوواركي فيهووا هووو ا لتوو
 .58 مي، أي الضمان المبني على الوجاهي )اليمكي المتمّيز ("ال

أمووا شووركي ايعمووال فهووي "إتفووا  طوورفين أو أكثوور علووى تٍّبوول ايعمووال البدنيووي أو الفكريووي 
 .59نع أو تٍديص الخبر  أو الخدمي، مع تنديد ني  ايرباح بينهص بني  ا تفا "والٍياص بال 

 .60"ليا لشركي ايعمال رأيمال نٍدي، ين منل المشاركي هو الكمل أو تٍّبله"

الشوركي المتناق وي مون  "هي ي المنايبي والمراجكات للمإلييات الماليي ا يماميي"  ّنفت

                                                 
 .000، ص 5إبن قدامي، المغني، المرجع الياب ، ل   54

. كما ورد في نص المكيار والييما البند اليادا وبموجبه يج  تطبي  ه ا 0/0/0، 00شرعي رقص المكيار ال 55
 .0223هو المواف  كانون الثاني 0404منرص  0المكيار إعتبارًا من 

 .3/0، 00المكيار الشرعي رقص  56

 .3/0/0المرجع عينه،  57

 .3/0/0المرجع عينه،  58

 .3/3/0المرجع عينه،  59

 .3/3/0 المرجع عينه، 60
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نووود الشوووركا  بشووورا  ن وووي اآلخووور أنهوووا التوووي "يتكهّووود فيهوووا وعّرفتهوووا بأ 61ضووومن الشوووركات النديثوووي
المشتري المشروع بكامله. وه و الكمليي تتكوّون مون الشوركي فوي أّول ايمور،  تمّلكأن ي إلىتدريجيًا 
نمووا  نوالشوورا  بووين الشووريكين وال بووّد أ عثووص البيوو تكووون الشووركي غيوور مشووترط فيهووا البيووع والشوورا ، وا 

نف ل عن الشركي، ك لك يٍع البيع والشرا  بكٍد منف ل عن الشركي، يتكهد الشريك ب لك بوعدا م
 .62واليجوز أن ُيشترط أند الكٍدين في اآلخر"

شوووركي  للشووركات، وبخا وويثووص طّبٍووت الهي ووي علوووى المشوواركي المتناق ووي اينكوواص الكاموووي 
  فوي وعليه "يجوز أن يتضّمن عٍد الشركي أي نوص ُيكطوي أيوًا مون طرفوي المشواركي النو .الكنان

 .63ايترداد ن ته في رأيمال الشركي

 

 :أركان اليشاركة وشروطها -3

الكٍوود التووي  . وفيمووا يلوويمتكوودد هووي  يووماميأن المشوواركات فووي الفٍووه ا  إلووىيووبٍت االشووار  
 أركانها وشروطها: ننبيّ ي

 :شركة العقدأركان   -أ

 .في الم طلح الٍانوني المكا ر( رضا)وهو الال يغي  -

 .(أيضًا في الم طلح المكا ر تكدد الشركا  وهي)الكاقدان  -

 .المكٍود عليه المال أو ايعمال -

 .اً مشروع يكون يج  أنو  ،ومنهص من يضي  اليب  أي غرض الشركي
 شروط شركة العقد:   -ب

 دشووركي الكٍوود علووى أنهووا: "عٍوو 844  قووانون الموجبووات والكٍووود فووي الموواد  عوورق 
فووووي شووووي  بٍ وووود أن  عوووود  صأشووووخامتبووووادل بمٍتضوووواو يشووووترك شخ ووووان أو 

الشووووروط فر بكووووض اموا مووووا ينووووتج عنووووه موووون الووووربح". وعليووووه يجوووو  أن تتووووو يوووويٍت
 :وهي خا ي بشركي الكٍدال

                                                 
. اعتبرت الهي ي أن الشركات النديثي هي المياهمي، التضامن، التو يي البييطي، 0/0/0المرجع عينه،  61

 التو يي باييهص، المنا ي والمشاركي المتناق ي )المنبثٍي من شركي الكنان(.

 .3/0، 00المكيار الشرعي رقص  62

 .5/0 ،00المكيار الشرعي رقص  63
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 .تكدد الشركا  أي وجود أكثر من شخص واند -

 .المياهمي في رأا المال -

 .تنديد ن ي  ايرباح والخيا ر لكل من الفرقا  -

 توافر نيي المشاركي لدى الشركا . -
 

 ة باليشاركة:يتعّلقريف بعض اليصطلحات العت  -4

فووي  عمووماإلوو  الم وور هووو مجموووع المبووالغ التووي ييوواهص فيهووا  :رأس اليووال -
 المشاركي.

 .هو المبلغ الزا د على رأا مال المشاركي في نهايي مدتها :ربح اليشاركة -
هي مجموع اير د  اليوميي للشوريك فوي نيوا  المشواركي  حصة الشريك: -

 تر  المشاركي.خمال ف
هووووووي الوووووونٍص الوووووو ي يظهوووووور علووووووى رأا مووووووال المشوووووواركي عنوووووود  الخلسووووووارة: -

 التنضيض.
هي النفٍات التوي اتفو  الشوركا  علوى تنميلهوا علوى رأا  نفقات اليشاركة: -

 مال المشاركي قبل الٍيمي.
 تٍايص الربح بين الشركا  والمخال ي النها يي للمشاركي. القلسية: -
 باليبلنٍود فكليًا بالبيع أو نكميًا  إلىلمشاركي اتنويل أ ول  التنضيض: -

جورا  الٍيومي المنايبيي  التي تكتمد على تٍويص اي ول فوي تواريخ منودد وا 
 بنا  على  لك.

فوووي دورتوووه الياديوووي  يوووماميي ا الفٍهووو مجموووعقووورار مجلوووا الرد فوووي قووود و و    
 المملكووووي الكربيووووي اليووووكوديي بتوووواريخ - موووويالمنكٍوووود  فووووي مكووووي المكرق   عشوووور 
 :02/0/0220 المواف هو  02/02/0400

الموووراد بالتنضووويض النكموووي تٍوووويص الموجوووودات مووون عوووروض، وديوووون "إن    
بوديل  وهوو ،بٍيمتها النٍديي كما لو توص فكومًا بيوع الكوروض وتن ويل الوديون

عوون التنضوويض النٍيٍووي الوو ي يتطلوو  الت ووفيي النها يووي للمنشووآت وأوعيووي 
وهووووووووا، وبيووووووووع كوووووووول مونيووووووووتثماريي اليووووووووتثمار المشووووووووتركي، كال وووووووونادي  االا

 ."الموجودات، وتن يل كل الديون
أهول الخبور  الٍرار أنوه " يجو  إجورا  التنضويض النكموي مون قبول  يضي و    
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وفوي نوال  ،دهص بنيوث ال يٍول الكودد عون ثماثويفي كل مجوال، وينبغوي تكودّ 
 إعتموووادتويوووط منهوووا، واي ووول فوووي التٍوووويص مال إلوووىتبووواين تٍوووديراتهص ي وووار 

  .ليوقيي الكادلي"الٍيمي ا
 ها  الربح يند  إلىفياد عٍد المشاركي لشرط قد يإلدي  انقطاع الشركة: -

 الشركا .
 

 اليشاركة: شروط -5

ت التووي تيووتهد  الووربح يوووا  أكانووااليووتثماريي  النشوواطاتالمشوواركي توودخل فووي تمويوول إن 
 ر المنرمي شرعًا.النشاطات ايخرى المباني وغيتجاريي أو  ناعيي أو عٍاريي أو غيرها من 

 ٍتضي توافر بكض الشروط وهي:يو 

 :حصص الشركاء .أ

 ومكلوموويالكاموول، ب ركي مدفوعوويمشووايجوو  أن تكووون ن ووي كوول شووريك فووي رأا مووال ال -
  .ومندد ، وال يشترط فيها التياوي، ويج  إيداع رأا المال في نيا  م رفي جارا 

وعموومات مختلفووي كي مٍوودمات عينيووي أو نٍديووي لمشووار إ ا كانووت ن ووص الشووركا  فووي ا -
 ت جميكًا بكملي واند  لتنديد رأا مال الشركي ون ص الشركا .م  و  ق

الم ووورفيي  المشووواركينووود الشوووركا  ن وووي فوووي أأن يكوووون الووودين الميوووتن  علوووى  مكوووني -
 مكيرًا.ن ال يكون المدين أتاريخ الكٍد، و  منشرط أن يكون ه ا الدين نااًل 

ييوووون  منووووه الشووووركا  نيوووو  كووووون ن ووووي أنوووود الشووووركا  منوووودد  بيووووٍ  تيجوووووز أن  -
 .صناجاته

ن وووي الم ووور  تووودريجًا  يشوووتري الكميووولأن علوووى  مشووواركييجووووز ا تفوووا  فوووي عٍووود ال -
موا  وهوو ،الكميول إلوىول بكودها ملكيوي الموجوودات بالكامول إل وتوخمال مد  متفو  عليهوا 

وقت الن .  إلىي، ولكن بشرط أن يترك التكاقد على البيع ر  بالمشاركي المتناق كيُ 
للكميوول ونوودد الووثمن والتوواريخ  ن ووتهه إ ا تضوومن الكٍوود علووى بيووع الم وور  نووأعلووى 

 وأن يترك له الخيار ب لك. غير ملزص بالشرا ، يج  أن يكون الشريك في ه و النالف

 :تعدد الشركاء . 

ن أيجوووز و  دنووى لكوودد الشووركا  علووى أنووه ال يجوووز أن يكووون أقوول موون إثنووينأنوود  ثّموويلوويا 
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 شخا ًا طبيكيين وأشخا ًا مكنويين.ركي أمشاليكون الشركا  في ا

 :األرباح والخلسائر .ل

 بينهص.في ما كي بني  ا تفا  مشار توزع ايرباح بين الشركا  في ال -

 .ني  مشاركي كل منهصبين الشركا  في المشاركي بني   خيا رتوزع ال -

ال يجوووز تخ وويص أنوود الشووركا  بمبلووغ مٍطوووع موون الووربح، كمووا ال يجوووز تخ وويص  -
 ند الشركا .أو  فٍي مكيني ي ربح فتر  مكيني

 الربح. من إيتثناإلويجوز  كما الكفى أند الشركا  من الخيار  يُ ال يجوز أن  -

 النمووريووتخداص نظوواص التنديوود ن ووص الشووركا  وتوزيووع ايربوواح والخيووا ر بيوونهص يجوووز  -
ملوي وهي طريٍي نيابيي تكتمد على المدد الزمنيي التي تظول فيهوا ميواهمي الشوركا  عا

 الشركي. في نشاط

بالشخ وويي المكنويووي الميووتٍلي عوون  متووععوون توووافر شووروط هوو و الشووركي أنهووا تت عويتفوورّ  -
عون  موص الشوركا  وكول موا  يالماليوي ميوتٍل  ّمتهواكتبور تُ بنيوث  ،شخ يي الشركا  فيها

دار  الشوووركي إ إلوووى  علوووى هووو و الشخ ووويي المكنويوووي مووون إلتزاموووات. أموووا بالنيوووبي يترتّووو
خوارل الشوركي  مونويمكون أن يكوون المودير  أكثورلشركا  أو أند ا إلىفيمكن أن توكل 

 أي غير شريك فيها.

 

 اليشاركة في القانون اللبناني: -6

وووورق   09/0/0225توووواريخ  97رقووووص  اييايووووي التكموووويصفووووي   المشووووترع اللبنوووواني المشوووواركي ع 
 09/0/0225 تووواريخ 8954 ال وووادر عووون م ووور  لبنوووان، والووو ي تضووومن الٍووورار اييايوووي رقوووص 

التكمويص  وكو لك نوص .ييماميا التي تٍوص بها الم ار  بكمليات المشاركي أو المياهمي  كّل متال
تنديود بكوض ايطور الٍانونيوي التوي تكمول فوي ضوو ها  إلوىه و المشاركي إضوافي  أنواععلى  أعماو

 بنظاص المشاركي أو المياهمي. ييماميا  الم ار 

المشواركي "تٍوديص الم ور  وعميول أو عموما  تكتبور  ،التكمويص ه ا بموج  الماد  ايولى من
بني  متفاوتي أو متياويي من أجل إنشا  مشروع جديد أو المياهمي في مشروع قا ص، بٍ د  ماالً 

اقتيواص موا ينوتج عنوه مون ربوح، بنيوث ي ووبح كول وانود مونهص مالكوًا لن وته فوي رأا الموال بنيووبي 
 تٍديماته".
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الم ر  أيهمًا أو قيموًا منٍولوي تمثول ملكيوي فوي  فيها تمّلكوالمياهمي هي "المشاركي التي ي
 ."رأا مال مإلييي أو منشأ  أخرى

مشوواركي ثابتووي أو  :نوووعين إلووىبالمشوواركي ٍيووص التمويوول ي ،الموو كور أعووماو التكموويصوبموجوو  
شوكل شوركات أو هي وات ال يترتو  علوى ميواهمي أو مشواركي الم وار  وتأخ   ،مشاركي متناق ي

 وليات غير مندود .ميإل  يفيها أي ييماميا 

فالمشوواركي الثابتووي هووي التووي تبٍووى فيهووا ن ووي الشووريك أو الشووركا  فووي رأا مووال المشووروع 
 طوال أجلها المندد في الكٍد.

هووي المشوواركي التووي يكطووي فيهووا الم وور  فأو المتناق ووي،  أمووا المشوواركي المنتهيووي بالتمليووك
بنيوووث تتنووواقص ن وووي  ،اً يجتووودر النووو  للشوووريك أو للشوووركا  اآلخووورين فوووي شووورا  ن وووي الم ووور  

أن ينفوورد هووإلال  بملكيووي كاموول رأا مووال  إلووىالم وور  وتزيوود ن ووي الشووريك أو الشووركا  اآلخوورين 
 المشروع.

وفي المشاركي المتناق ي أو المنتهيوي بالتمليوك، يكوون مون نو  الشوريك فيهوا أن ينول منول 
يه الشووروط المتفوو  علووى دفكووات، نيووبما تٍتضوو أومووا دفكووي وانوود  إالم وور  فووي ملكيووي المشووروع، 

 عليها وطبيكي الكمليي.

مون يوكيها لميواعد  ر  بالمشواركي المتناق وي انطماقوًا كوموا ي ييوماميا ابتكرت الم وار  
وورش نووووداد  ونجووووار ، واليووووواقين فووووي  آالتالنوووورفيين والمهنيووووين والمووووزارعين فووووي امووووتماك أدوات و 

 امتماك الييارات لألجر  وغيرها من المشروعات.

يجوو  أن يتضوومنها عٍوود المشوواركي علووى  التووي بكووض المنوودرجات 97تكموويص رقووص وقوود نوودد ال
 وهي: ،وبشكل  ريح ودقي  ،ايقل

 .موضوع المشاركي -

 .عيني( ونيبي رأا المال المياهص به –نجص وشكل )نٍدي  -

 .مد  المشاركي -

خ و ووووًا لجهووووي تمكووووين الم وووور  موووون مراقبووووي أعمووووال و ، لتزاموووواتهصاو  ايطوووورا  نٍووووو  -
 نفراد بإدار  المشاركي. في نال تكلي  الكميل با ومتابكتها ركيالمشا

 مبلغًا مٍطوعًا بنيث التوزيع ايرباح والخيا ر التي يج  أن تكون نيبًا شا كي  طريٍي -
 ح اشتراط خما   لك.كل شريك في رأا المال وال ي  وف  نيبيالخيار   توّزع
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جي تٍ يرو أو إهمالوه فوي إدار  أعموال الضمانات المٍدمي من الكميل التي تضمنت نتي -
 الشركي في نال تفويضه به و ا دار .

 97رقوووص ص لتكمووويمووون ا 3المووواد  ) وشوووروطها نووول المشووواركي وقيووومي موجوداتهووواأ وووول  -
 .(ال ادر عن م ر  لبنان 09/0/0225تاريخ 

أن يتضووومن عٍووود المشووواركي أي نوووص رت ظّووون 97مووون التكمووويص رقوووص كموووا أن المووواد  الرابكوووي 
أموا إ ا كانوت المشواركي متناق وي، أيوًا مون أطرافهوا النو  بايوترداد ن وته مون رأا الموال. طي يك
 يج  النص على شروط االيترداد في  ك منف ل عن عٍد المشاركي اييايي.ف

موون الشووراكي المتناق ووي، و لووك لٍيوواص نظامهووا علووى أيوواا قواعوود الشووريكي  اً ال مووانع شوورعي
يووي تالال ووور الص، 0979عوواص دبووي المنكٍوود فووي  يوومامير  ا  ووممووإلتمر الفٍوود أقوور  .ييووماميا 

 :للمشاركي المتناق ي

ال ور  ايولى: أن يتف  الشريك مع الم ر  على أن يكون نلول الشوريك منول الم ور  بكٍود 
ميوتٍل يوتص بكود إتموواص التكاقود الخواص لكمليوي المشوواركي، وبنيوث يكوون للشووريكين 

 ريكه أو لغيرو.الت ر  ببيع ن  ه لش في نريي كاملي

ي موون ال ووور  الثانيووي: أن يتفوو  الشووريك مووع الم وور  علووى ن ووول الم وور  علووى ن ووي نيووبيّ 
 ووافي الوودخل الميووتن  فكوومًا مووع نوو  الم وور  فووي الن ووول علووى جووز  موون 

موه الم ور  ا يراد المتف  عليه ليكون  لك الجز  مخ  ًا لتيديد أ ول موا قدّ 
 من تمويل.

لكول منهوا قيموي مكينوي ل شوريك فوي شوكل ن وص أو أيوهص يكوون ال ور  الثالثي: يندد ن وي  كو
ل مجموعهوووا إجموووالي قيموووي المشوووروع أو الكمليوووي. ين ووول كووول شوووريك علوووى ويمثّووو

ن وويبه موون ا يووراد المتنٍوو  فكوومًا، وللشووريك إ ا شووا  أن يٍتنووي موون هوو و اييووهص 
بمٍودار  الم ور المملوكي للم ور  عوددًا مكينوًا كول يوني بنيوث تتنواقص أيوهص 

 أن يمتلك كامل اييهص فت بح ملكيته كاملي. إلىتزيد أيهص الشريك ما 

 

 

 :لسماييفي اليصرف اإل وضوابطه يشاركةإرراءات عقد ال -7

وعنود  ،ص الكميل طل  مشاركي يندد فيه نوع البضاعي ومكانهوا وقيمتهوا ونيوبي المشواركييٍد  
 :لتالييالتوقيع على الكٍد وف  اآلليي ا إلىي ار الموافٍي على طلبه 
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يوداع ن وتهما فوي المشواركي  -0 يبدأ تاريخ المشاركي من تاريخ التوقيع على الكٍد من الطورفين وا 
 قيمي البضاعي موضوع المشاركي وبيكها وت فيتها. تيديدوتنتهي بتماص 

يوودع الطرفووان ن وتهما فووي المشواركي فووي نيوا  مخ ووص لهو ا الغوورض وال يجووز اليوون   -0
 .منه إال يعمال المشاركي

يوداع الطور  الثوواني )الكميول( ن وته فووي المشواركي -3 يبودأ الطوور   ،بكود توقيوع عٍود المشوواركي وا 
م ووروفات  جميووع( م وور ايول فووي إجوورا ات ايووتيراد البضوواعي ويتنموول الطوور  ايول )ال

ن ووي الشووركي  إلووىالمينووا ، وتضووا  هوو و الم ووروفات  إلووىايووتيراد البضوواعي نتووى و ووولها 
 ( عند ت فيي عٍد الشركي.)ينها هي التي دفكتها

على  ضمانتكالي  الكل طر  ل تنمّ يف  عليها و متّ  ضمانن على البضاعي لدى شركي إلمق يُ  -4
 قيمي البضاعي بني  نيبي مشاركته.

 نين بيع البضاعي منل الشركي. إلىيأ ن الكميل للشركي بايتخداص ايمه ويجله التجاري  -5
بو لك، ويوتص الت ور  فيهوا إموا  )الكميول( طور  الثوانيال الم ور  ُيكل وصعند و ول البضواعي  -2

الم ور  أو الشووركي ويودفع ثمنهووا ببيكهوا فووي اليوو  أو أن يٍوووص الطور  الثوواني بشورا  ن ووي 
آخوور، والكوول  إلووى إيووماميبووثمن يتفوو  عليووه. وقوود تختلوو  ا جوورا ات والضوووابط موون م وور  

 ملتزص قواعد الشركي الكامي.
 

 

 

 

 

 

 ناترة عن الديونالصيغ ال :الفرع اللسادس
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 يالمنتهيووو  جوووار عٍووود اليووولص وعٍووود ا  ،ا يت وووناععٍووود  ،وتشووومل هووو و ال ووويغ عٍووود المرابنوووي
 بالتمليك.

 عقد اليرابحة ولى:النبذة األ 

 تعريف اليرابحة: -1

 :من نيث تنديد الثمن أنواعالبيع في ا يماص هو على أربكي 

أي البيووع دون  كوور ثمنووه  هبيووع الميوواومي: هووو البيووع الوو ي ال يظهوور فيووه رأا مالوو -
 ايول.

هو أن يكرض البا ع يلكته في اليو  ويتزايد عليه المشترون فيها،  بيع المزايد :  -
 .ايعلىفتباع لمن يدفع الثمن 

 نوووي، بأو وووا  مكيّ  مكّينووويبيوووع بالمناق وووي: هوووي أن يكووورض المشوووتري شووورا  يووولكي  -
علووى  فيتنووافا الباعووي فووي عوورض البيووع بووثمن أقوول، ويريووو البيووع

لووص يتنوودث الفٍهووا  قووديمًا عوون مثوول هوو ا  .موون رضووي بأقوول يووكر
البيووووع ولكوووون ييووووري عليووووه مووووا ييووووري علووووى المزايوووود  مووووع مراعووووا  

 .64التٍابل

بيووووع ايمانوووي: هوووي التوووي ينووودد فيهوووا الوووثمن بمثووول رأا الموووال أو أزيووود أو أنٍوووص  -
 ،ويميت بيوع ايماني ينه يإلمن فيه البا ع في إخبارو برأا المال

 :أنواعثماثي وهي 

 البوا ع موع  فيوه هوو بيوع اليولكي بمثول الوثمن ايول الو ي اشوتراها :بيع المرابنوي
 زياد  ربح مكلوص متف  عليه.

 هو بيع اليولكي بمثول ثمنهوا ايول الو ي اشوتراها بوه دون زيواد  أو  :بيع التوليي
 نٍ ان.

 أي  ع به اشتراها الباايول ال ي  ثمنها أقّل منهو بيع اليلكي  :بيع الوضيكي
 لوص من الثمن، أي بخيار  مندد .ك( مبلغ موضع )نط  

وكلموووي مرابنووي موووأخو   مووون  ،كتبووور المرابنووي أنووود أيووالي  االيوووتخدامات البيكيوويتُ وعليووه 

                                                 
 ، البيع في الفٍه ا يمامي )مشروعيته وأنواعه(، بنث تمهيدي لنيل درجي ماجيتير، نمزو، منمد عبد الرإلو  64

 www.books.bdv.130.net، 0227-0222بإشرا  الدكتور ميلص اليوي ، 



24 

 

 الربح أي النما  في الشجر.

أن بيع المرابني يٍووص علوى أيواا " :يتخلص منهان ،للمرابني عد  وقد  درت تكريفات
ويج  أن يكون الثمن مكلومًا وأن يكوون الوربح مكلوموًا كوون  .اد  ربح عليهمكرفي الثمن ايول وزي

الوثمن ايول وزيواد  هوو البيوع بمثول ريو  المرابنوي ك يكوون تكوبو ل .المرابني هي أند بيووع ايمانوي
 ."ربح مكلوص متف  عليه بين المتكاقدين

اآليوووي مووون  هوووااز الفٍهوووا  علوووى جو  ايوووتدلّ والمرابنوووي هوووي مووون البيووووع الجوووا ز  شووورعًا وقووود 
 .65"ص الربارّ وأنل اهلل البيع ون": الكريمي

أن يوو كر ""أجمووع الكلمووا  علووى أن البيووع  وونفان: ميوواومي ومرابنووي، والمرابنووي هووي  وقوود
 .66"اشترى به اليلكي، ويشترط عليه ربنًا ما للدينار أو الدراهصالثمن ال ي البا ع للمشتري 

 

 بيع اليرابحة لآلير بالشراء: -2

ود فوي يوامي نّمو الدكتور ايتنبطهنديث،  حبالشرا  هو ا طما مرالمرابني لآلإن بيع 
وقوود تووص  ،"ييووماميا دكتوووراو بكنوووان "تطوووير ايعمووال الم وورفيي بمووا يتفوو  مووع الشووريكي أطرونووي 
الينهوري ال ي كان  عبد الرزا  الشيخمي الكماّ ه ا الكنوان اال طماني بتوجيه من  إلىالتو ل 

 – 0895) جامكوي الٍواهر في كليي النٍو  في المٍارن للدرايات الكليا  يماميه ا أيتا  ماد  الفٍ
0970). 

الم وور  طالبووًا منووه  إلووى"يتٍوودص الكميوول  بووأنود هوو ا الم ووطلح نّموو   الوودكتوروقوود عوورّ 
شوورا  اليوولكي المطلوبووي بالو وو  الوو ي ينووددو الكميوول وعلووى أيوواا الوعوود منووه بشوورا  تلووك اليوولكي 

 .67"الثمن مٍيطًا ني  إمكانياته المشتري لنيبي التي يتفٍان عليها ويدفعفكمًا مرابني، با

اعتبور "بيوع المرابنوي لآلمور بالشورا " أو لوو "الواعود  فٍودرفي  يوونا الم وري  الدكتورأما 
الم ور ، ينوه ال يملوك الموال الكوافي ليوداد ثمنهوا  إلىبالشرا " "أن يتٍدص الراغ  في شرا  يلكي 

المإلجلووووي، أو لكوووودص مكرفتووووه لكوووودص مزاولتووووه للبيوووووع  ،أجوووول مووووا إلووووىع ال يبيكهووووا لووووه نٍوووودًا، وين البووووا 
عميلوه بوثمن  إلوىتريها الم ر  بوثمن نٍودي ويبيكهوا شالمال النٍدي، في إلىبالمشتري، أو لناجته 

                                                 
 .075يور  البٍر ، اآليي  65

 .0995، 042، ص 0إبن رشد، النفيد، بدايي المجتهد ونهايي المٍت د، دار الفكر، بيروت، ل  66

 .   0980، يامي، تطوير ايعمال الم رفيي بما يتف  والشريكي ا يماميي، مطبكي الشر ، عمان، نّمود 67
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 .68"مإلجل أعلى

 92اييايووي ال ووادر عوون م وور  لبنووان رقووص  موويصكالت موون الموواد  ايولووى وقوود ورد فووي
 ييوماميا بكمليوات المرابنوي المجورا  موع/أو عون طريو  الم وار   متكّل ال 02/02/0224تاريخ 
شووأنه فووي "البيووع الوو ي يتفوواوض  أنقهوواعلووى  بالشوورا  رالمرابنووي لآلمووفووت كمووا عرّ  .للمرابنووي تكريوو 

ر شورا  مو طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفي  ه ا التفاوض ال ي يطل  بمٍتضاو اآلمر من الموأ
الموأمور  تملّوكبكود اآلمر المأمور بشرا ه منه وتربينوه فيوه، علوى أن يكٍود بيكوًا  دُ ك  ي  أ ل لنفيه، و 

 .لأل ل الم كور"

"البيوع بتكلفوي شورا  اي ول موع زيواد  ربوح مكلووص"  يكما أن المرابني وف  ه ا التكميص ه
 ".غير منٍول منٍول أو"واي ل هو كل مال 

 

 اليرابحة في لبنان: -3

شوأن في ال ادر عن م ر  لبنان  92ى من التكميص اييايي رقص أوردت الماد  ايول
 :امر بالشرا  أنهالمرابني بكض التكريفات التي توضح عمليي المرابني واعتبرت المرابني لآل

ى تنفيوو  هوو ا التفوواوض الوو ي لوو"البيووع الوو ي يتفوواوض بشووأنه طرفووان أو أكثوور ويتواعوودان ع
(، شوورا  يوومامي( موون المووأمور )الم وور  ا ييووماميطلوو  بمٍتضوواو اآلموور )عميوول الم وور  ا 

تووواريخ  575فر  فيوووه شوووروط المووواد  الخاميوووي مووون الٍوووانون رقوووص اأ ووول )هوووو كووول موووال منٍوووول متوووو 
وو، موضوووع عمليووي المرابنووي( نفيووه، ويُ 00/0/0224 اآلموور المووأمور بشوورا ه منووه وتربينووه فيووه،  د  ك 

 المأمور لأل ل الم كور". تمّلكعلى أن يكٍد بيكًا بكد 

النٍوو  الكينيوي  إلوى"إضوافي ، علوى أنوه 575ن ت الماد  الخاميي من الٍانون رقص  وقد
تواريخ  00204ينكواص الٍوانون المنفو  بالمريووص  الكٍاريي التي يجووز للم وار  اكتيوابها وايوتثنا ً 

يجوووووز  ،وتكديماتوووه )اكتيوووا  غيووور اللبنوووانيين النٍوووو  الكينيوووي الكٍاريوووي فوووي لبنوووان( 04/0/0929
 أن تكتي  النٍو  الكينيي الكٍاريي ن رًا  قامي مشاريع ايتثماريي". ييماميا للم ار  

أن هوووامش  ال وووادر عووون م ووور  لبنوووان 92رقوووص واعتبووورت المووواد  ايولوووى مووون التكمووويص 
( بنووا  علووى طلوو  موون المووأمور يووماميموور )عميوول الم ور  ا الجديوي "هووو المبلووغ الوو ي يدفكووه اآل

ووإ ا فووي طلبووه. علووى أنووه  دآلموور جووا( للتأكوود موون أن ايوومامي)الم وور  ا  اآلموور عوون شوورا   ل  د  ع 

                                                 
، بيروت، 0  ا يماميي، مإلييي الريالي، ط الم ري، رفي  يونا، بيع المرابني لآلمر بالشرا  في الم ار  68

 .03ص 



22 

 

ض الضرر الفكلوي الو ي لنو  بالموأمور مون هو ا المبلوغ. فوإ ا لوص يو   وق اي ل في نالي ا لزاص، ع  
هامش الجديي بالضرر ال ي أ ا  الموأمور، فلوه أن يكوود علوى اآلمور بموا تبٍوى مون خيوار . أموا 

 اآلمر". إلىرد الر يد المتبٍي إ ا فا  مٍدار الضرر، فكلى المأمور 

  "عمليات المرابني موضوع المرابني مجموع اي ول لياتموجودات لكم"كتبر وتُ 

منفوو   هووي مجموووع اي ووول التووي تووص الموجووودات موون عمليووات مرابنووي غيوور ال"ن أو كمووا 
 ."إجرا  عمليات مرابني ونكل اآلمر بالشرا  بوعدو بالشرا  غييبُ نيازتها 

ي هبوط قيمي الموجوودات هوو مبلوغ يوتص تخ ي وه لمٍابلوي انخفواض فوي مإلون"ك لك فإن 
قيمي اي ول موضوع عمليات المرابني و لك لتٍوويص هو و الموجوودات بالتكلفوي أو بالٍيموي اليووقيي 

 ."أيهما أقل
 

 األلسس التي تقوم عليها اليرابحة لآلير بالشراء: -4

 هص:ايطرا  و  ،ايطرا  رباعيّ هو  لآلمر بالشرا إن بيع المرابني  :أوالا 

 .ايول: اآلمر بالشرا  أي عميل الم ر 

 .يماميالثاني: الم ر  ا 

 .يماميالثالث: با ع اليلكي ال ي يتكاقد مكه الم ر  ا 

 اليلكي المباعي.الرابع: 

المنوودرجات التووي يجوو  أن يتضوومنها عٍوود المرابنووي لآلموور بالشوورا  نيوو  التكموويص  :انيوواا ث
 هي:ادر عن م ر  لبنان ال  92 اييايي رقص

موور علووى وجووه يثبووت فيووه أن الكمليووي هووي مرابنووي لآل موواتهصاوالتز  نٍووو  ايطوورا  -أ
 بالشرا .

 هن تكووون اليووولكي مموووا يجووووز التكامووول بوووأوعليوووه يجووو   .اي وول موضووووع الكٍووود - 
يوووهص ن تنطبووو  عليهوووا ضووووابط ايأو أيوووهص تجاريوووي شووورط أمووون بضووواعي  شووورعاً 

المنكٍووود فوووي دور  موووإلتمرو  يوووماميا  الفٍوووه مجموووع قووورارالمبانوووي بموووا يتفووو  موووع 
 وهو 0400 ي الٍكود   00-7جد  في المملكوي الكربيوي اليوكوديي مون في اليابع 
 .04/5/0990-9المواف  

مون الموأمور )أي لضرا   المدفوعوي اص و لريو ا اري  و لمالثمن المتوقع و اتنديد  -ل
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ل الم وووور (، ( كمووووا وتلووووك المتوجبووووي علووووى اآلموووور )عميوووويووووماميالم وووور  ا 
بنيث  وجلياً  ن يكون ه ا التنديد واضناً أيج  و  الييما ايرباح المتف  عليها.و 

  .هالي عن الثمن والربح والم روفاتجيرفع ال

نووه ال يجوووز تنميوول أغيوور  .ات المٍدمووي موون اآلموور بالشوورا تنديوود جميووع الضوومان -د
و أشووونن خيووور ضووومان موووا يطووورأ علوووى اليووولكي مووون أضووورار أثنوووا  مرنلوووي الهوو ا اي

 ،ب ووور  عامووي )أي قبوول تملووك الكميوول لهووا بالكٍوود( و مخوواطر البضوواعيأالتخووزين 
 .فهي على عات  الم ر 

ر بالشورا  والو ي يجو  أن يكوون موهامش الجديي المدفوع يلفًا من قبول اآلتنديد  -هو
موووون قيمووووي المبلووووغ ا جمووووالي المتوقووووع الوووو ي يوووويٍوص  %05نٍووووديًا وال يٍوووول عوووون 

 المأمور بتنفي و.

 التيوديد  عون قياص اآلمر بالشورا  بتيوديد ثمون المبيوع وجوزا  التخلّو طريٍي تنديد -و
 في المواعيد المٍرر .

 إن بيع المرابني لآلمر بالشرا  يتص وف  ا جرا ات التاليي:: ثالثاا 

 .منّدد لشرا  يلكي  يماميطل  من الكميل يٍدمه للم ر  ا  -أ

الم ووور  شووورا   ، يٍبوولنووات والمكلومووواتالطلووو  والتأكوود مووون  وووني البيا درابكوود  - 
  .نّدداليلكي الم

الم وور  لهووا،  تملّووكشوورا  اليوولكي المو وووفي موون الم وور  بكوود بوعوود موون الكميوول  -ل
الم وور  تطبيو  قاعوود  إلووزاص الكميول بالشوورا  فووي عمليوات بيووع المرابنووي،  هوو ا وعلوى

بكود مطابٍوي اي ول مرابني ال يلتزص فيهوا الكميول بالشورا   يعدص الدخول في أي تالياً و 
اي ول مون أموالوه الخا وي  يماميالم ر  ا  تمّلكيوا   69للموا فات المطلوبي

  .70أو من ايموال التي له ن  ت ر  مطل  أو مٍيد بها

لزموًا أو غيور وعد من الم ر  ببيع اليلكي المو وفي للكميل وقد يكون الوعد م -د
الخوووواما  وي دور  مووووإلتمر المنكٍوووود فوووو يووووماميا  الفٍووووه مجمووووععتبوووور اوقوووود  .ملووووزص

ن أ 05/00/0988-02هوووو الموافووو   0429 ىولووويا ىجمووواد 2-0بالكويوووت مووون 
يكوون ملزموًا  ،المأمور على وجه ا نفراد إلىوعد، "وهو ال ي ي در من اآلمر ال

                                                 
 .92الماد  الثالثي من التكميص اييايي لم ر  لبنان رقص  69

 الثانيي من التكميص.الماد   70
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إال لك ر وهو ملزص قضاً  إ ا كوان مكلٍوًا علوى يوب  ودخول الموعوود  ديانيً للواعد 
موا  مواا لزاص في ه و النالوي إ قتو  في كلفي نتيجي الوعد. ويتندد بتنفيو  الوعود، وا 

 .بالتكويض عن الضرر الواقع مثمًا بيب  عدص الوفا  بالوعد بما ع ر"

 .بنيث تدخل في  مي الم ر  وملكيته شرا  الم ر  لليلكي المو وفي نٍداً  -هو

مووع زيوواد  ربووح متفوو  منووّدد أجوول إلووى بيووع الم وور  لليوولكي المو وووفي للكميوول  -و
 يها بين الكميل والم ر .عل

مووا  الوورد فووي يميووإلوليي الهووماك قبوول التيووليص، وتبكوو يووماميتٍووع علووى الم وور  ا  -ز
 .71ييتوج  الرد بكي  خفي

 

 ضوابط عقد اليرابحة: -5

ي كومرنلووي التملووك لليوول : مرنلووي الوعوود ومرنلووي البيووعثماث مرانوولعٍوود المرابنووي بوويموور 
ضووووابط يجووو  أن يتٍيووود بهوووا الم ووور  المووورنلتين  فووويلكووول و  .والتوووي هوووي أيايووويي فوووي المرابنوووي

 .ييماميا من أجل إخرال عٍد بيع مرابني متواف  مع الشريكي  يماميا 

ن تنيووجص مووع تكوواليص أ علووى ،م وور  وهوو و الضوووابط تنووددها الهي ووي الشوورعيي الكا وود  لكوول
  .بيع الكيني وبيع ما ال يملكو ا يماص بنيث تكون بكيد  عن بيع الغرر 

 

 
 تطبيق اليرابحة في الترارة الخاررية واالعتيادات اليلستندية: -6   

في التجار  الخارجيي وما  نبه من  كوبات كبير  فوي تيوويي  لكبيرلتطور اا إلى نظراً 
المدفوعات وتوفير الضمانات الكفيلي بتنٍي  م لني كل من البا ع والمشتري وايطرا  ايخرى، 

في التجار  الخارجيوي كويويلي دفوع أكثر أهميي وأ بح دورها  العتمادات الميتندييظهر نظاص افٍد 
 مان" وهو االيتكمال الغال  اآلن في نظاص االعتمادات الميتنديي. تقد يٍترن بها وي انبها "ا

 

                                                 

جمادى ايولى  2 – 0فتوى مإلتمر الم ر  ا يمامي الثاني المنكٍد بالكويت في دور  مإلتمرو الخاما من  71
 .05/00/0988-02هو المواف  0429
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 حول اليرابحة: لسمايياإل الفقه يريعقرار  -7

 0ن الكويوت موفوي ، المنكٍد في دور  مإلتمرو الخاما يماميا  الفٍه مجمعمجلا قرر 
  :05/00/0998 – 02 المواف هو 0429 ىايول ىجماد 2 إلى

إ ا وقوع علوى يولكي بكود دخولهوا فوي ملوك الموأمور ون وول  ،ن بيع المرابنوي لآلمور بالشورا أ :أوالً 
المطلو  شورعًا، هوو بيوع جوا ز طالموا كانوت تٍوع علوى الموأمور ميوإلوليي التلو  قبول الٍبض 
شووروط ننوووو موون موجبووات الوورد بكوود التيووليص، وتوووافرت الوورد بالكيوو  الخفووي، و  يوتبكووالتيووليص، 

 البيع، وانتفت موانكه.

يكوون ملزموًا للواعود ديانوًي  ،نفرادوهو ال ي ي در من اآلمر أو المأمور على وجه ا  ،الوعد :ثانياً 
إال لكوو ر، وهووو ملووزص قضوواً  إ ا كووان مكلٍووًا علووى يووب ، ودخوول الموعووود فووي كلفووي، نتيجووي 

بووالتكويض عوون الضوورر  أوا لووزاص فووي هوو و النالووي إمووا بتنفيوو  الوعوود، الوعوود. ويتنوودد أثوور 
 بيب  عدص الوفا  بالوعد بما ع ر. الواقع فكمًا،

الخيووار للمتواعوودين، جوووز فووي بيووع المرابنووي ي ،موون الطوورفينوهووي التووي ت وودر  ،المواعوود فووي  :ثالثواً 
واعود  الملزموي فوي بيوع ، فإ ا لص يكن هنواك خيوار فإنهوا ال تجووز، ين المكليهما أو أندهما

ال تكوون المرابني تشبه البيع نفيه، نيث يشترط عند  ا أن يكون البوا ع مالكوًا للمبيوع نتوى 
 عن بيع ا نيان ما ليا عندو. منمد )ص(مخالفي لنهي النبي  ثمقي

 غال اتجه في  ييماميا نظه من أن أكثر الم ار  في ضو  ما الوقد أو ى المإلتمر 
 بما يلي:عن طري  المرابني لآلمر بالشرا ،  مويلالت إلىنشاطاته 

 

إنشا  ييما شتى أيالي  تنميي االقت اد، وال في ييماميا : أن يتويع نشاط جميع الم ار  أوالً 
التجاريووي بجهووود خا ووي، أو عوون طريوو  المشوواركي والمضوواربي مووع  أوالمشوواريع ال ووناعيي 

 أطرا  أخرى.

، ييووماميا طبيوو  )المرابنووي لآلموور بالشوورا ( لوودى الم ووار  : أن توودرا النوواالت الكمليووي لتانيوواً ث
كوين علووى مراعوا  اينكواص الشوورعيي لوضوع أ وول تك وص موون وقووع الخلول فووي التطبيو ، وت  

 الكامي أو الخا ي ببيع المرابني لآلمر بالشرا .
 



72 

 

 لماللسّ  عقد :النبذة الثانية

 :مل  تعريف اللس   -1

 .72تكني اليل  في اللغيص ل  اليق 

ى يومّ ويُ فوي الشورع )بيوع آجول( هوو و  73  هو لغي أهول الكورا  واليولص لغوي أهول النجوازاليل
لص ويُ  ، ان  الدراهص ر  اليلص  .74ص إليه والثمن هو رأا المالى اآلخر الميلق يمّ والي 

 .منمد )ص(وبيع اليلص هو من البيوع الشرعيي التي كانت مكروفي على زمن الريول 

وا علووى  لووك موون نووديث ابوون عبوواا وقوود ايووتدلّ  ،يووع اليوولصوقوود أجمووع الفٍهووا  علووى جووواز ب
ووالمدينووي وهووص يُ  منموود )ص(قوودص النبووي "قووال:  .المشووهور مون فووي التموور اليوونتين والووثماث، فٍووال ل  ي 

أجووول مكلووووص". واتفٍووووا علوووى  إلوووىييووول  فوووي ثمووون مكلووووص ووزن مكلووووص ل: "مووون أيووول  ف)ص( النبوووي
 .75لكٍار"امتناعه فيما ال يني  في ال مي وهو الدور وا

عٍوود بيوع يكجوول "بمكنوى أنوه  ،اليولص علووى أنوه بيووع مو وو  فوي ال مووي بوثمن مكجوول  كورّ ويُ 
 .76"أجل مندود إلىبيع مفيه الثمن، يإلجل فيه تيليص ال

 

 

ي وا جمواع ومخوال  للٍيواا وقد ورد في شرح المجلوي أن اليولص "هوو مشوروع بالكتوا  واليونّ 
 .77وص"دينه بيع المك

أركانووه وشووروط  وونته ونطووا   المجلّووي تكريفووًا لووه بوول اكتفووت بوو كر أنكوواصإنمووا لووص تتضوومن 
فوي "البوا  الثالوث بكنووان  فيورد  ، نيثتطبيٍه. ك لك تضمن قانون الموجبات والكٍود بيع اليلص

 (.490الماد   إلى 487ف ل ثانا عنوانه بيع اليلص )الماد   "خا ي من البيع أنواعبكض 
                                                 

الن كفي، الدر المختار، شرح تنوير ايب ار في فٍه م ه  ا ماص أبي ننيفي النكمان، دار الفكر للطباعي  72
 .353، ص 5توزيع، بيروت، ل والنشر وال

 .097شكراوي، فضل عايد، المرجع الياب ، ص ال 73

 الن كفي، الدر المختار، المرجع الياب . 74

 .020إبن رشد، النفيد، المرجع الياب ، ص  75

الفياض، الشيخ منمد إين ، أنكاص البنوك واييهص واليندات واييوا  الماليي )البور ي(، مطبكي أمير، قص،  76
 .    42ص  ،0ط 

 .005هو، ص 0325، 0ريتص، باز يليص، شرح المجلي، دار الكت  الكلميي، بيروت، ط  77
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"عٍود بمٍتضواو ييول  أنود علوى أنوه  بيوع اليولص  كورالم ٍانونالمن  487فت الماد  وقد عرّ 
الفريٍين اآلخر، مبلغًا مكينًا من النٍود فيلزص ه ا الفريو  مٍابول  لوك أن ييولص إليوه كميوي مكينوي مون 

 ."المواد الغ ا يي أو غيرها من ايشيا  المنٍولي في موعد يتف  عليه الفريٍان وال يثبت إال كتابي

أ وودر نوواكص م وور  لبنووان  ،فووي لبنووانالكموول الم وورفي  ييووماميا ومووع دخووول الم ووار  
 متكلّووو وال 02/00/0225تووواريخ  9027ن الٍووورار اييايوووي رقوووص تضووومق  020رقوووص تكميموووًا أيايووويًا 

 .ييماميا بكمليات بيع اليلص التي تٍوص بها الم ار  

وو ييوول  ضوواو بيووع اليوولص علووى أنووه "عٍوود بمٍتمنووه   هوو ا التكموويص فووي الموواد  ايولووى رق وقوود ع 
(، مبلغوًا مكينوًا عميول الم ور  ص إليوه )أي البوا عل  ي  المُ  إلىالمشتري(  يماميص )الم ر  ا يل  مال

من النٍود فيلزص هو ا ايخيور مٍابول  لوك أن ييولص كميوي مكينوي مون المنٍووالت فوي موعود يتفو  عليوه 
 ."الفريٍان

الماليوي وهو من النانيي  ،يييماما ويل التي تكتمدها الم ار  مواليلص هو من أيالي  الت
يوولكيي ييوود ناجووي إنتاجيووي وموون النانيووي ال للمشووتريللبووا ع وناجووي ايووتثماريي ييوود ناجووي تمويليووي 

 للبا ع وناجي ايتهماكيي للمشتري.

مٍارنووي مووع عٍوود المرابنووي،  ييووماميا الكموول ب وويغي اليوولص منوودودًا فووي الم ووار   وال يووزال
أنوووه أنووود  ووويغ  إلوووى التوووي تشوووير ييوووماميا يي للم وووار  بووورغص الووونص عليوووه فوووي اينظموووي اييايووو

ن الم وار  مون الن وول وهو يغني عن الٍرض بالفا د . وه و الوييلي تمك و ،والتمويل االيتثمار
و إل علوووى اليووولع موضووووع تجوووار  الميووولص إليوووه، كموووا أنهوووا تووووفر للبوووا ع ويووويلي لبيوووع موووا ينتجوووه شوووركا

 .ومإليياته وأرضه من منتجات

نيوث  ،يويوا مارات يويالكويتالتشوريكات  ،الكربيي التي ن ت على بيوع اليولصومن التشريكات 
المواد  إلى 528تطبي  اليلص من المواد ل تومجاال اً شروط 5/0985تضمن الٍانون المشترك رقص 

 ميص م ر  لبنان الم كور يابًٍا.جا  أشمل من تك قده ا الٍانون  نصو  منه 579

دولووي فووي  ظبووي وبووأفووي منكٍوود فووي دور  مووإلتمرو اليووابع ال يووماميا  الفٍووه مجمووعأمووا مجلووا 
بخ وووص  2/4/0995-0 فوو االمو هووو 0405 ي الٍكوود  عوواص  2-0ا مووارات الكربيووي المتنوود  موون 

 25 فووي ال ووفني مجمووعكمووا يظهوور موون قوورار النوودد شووروط بيووع اليوولص ونطووا  تطبيٍووه  فٍوود ،اليوولص
 .منه

 

 :شروط بيع اللسلم -2
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ين أو أ وونا  النوور  جووي طرفيووه وخ و ووًا  ووغار المنتبمووا أن عٍوود اليوولص ينٍوو  م وولن
لو لك يٍتضوي أن ، االيوتداني بالربوا المنورص إلوىلو ما يضوطروا النورل ويووفر لهوص النٍود عونهص ويرفوع 

أن هو ا الكٍود بو . ولكن قبل تبيان شروط بيع اليلص يٍتضي التنويوهعد  فر في بيع اليلص شروطاتو ت
 يمر بثماث مرانل عمليي.

 لى:األو  اليرحلة

المشوتري  يومامييتٍدص عميل الم ر  )وهو البوا ع والميولص إليوه( بطلو  أمواص الم ور  ا 
لم ور  لعن رغبته في تمويول يولكي مكينوي وينودد موا وفاتها علوى أن يودفع فيه ص( يكر  ل  ي  )المُ 

 مٍابوول  لووك كميووي مكينووي موون المنٍوووالت فووي موعوود يتفوو ص وييوولّ ل ثمنهووا النٍووود يمثّوومبلغووًا مكينووًا موون 
 عليه الفريٍان.

يومى طلو  تمويول ب ويغي اليولص تظهور فيوه البيانوات يُ  اً نمو ج ييماميا وتكتمد الم ار  
 التاليي:

 الكميل أن يندد الموا فات والكميات موضوع التيليص. على -أ

 الثمن ال ي يٍترنه الكميل له و اليلكي ومٍدار التمويل المطلو . - 

 يل )مثمًا إ ا كان يملك شركي أو مإلييي...(.ي بالكممتكّلٍبكض الميتندات ال -ل

 ومكانه.وشروطه ميكاد التيليص  -د

 الثانية: اليرحلة

 الطل  من الم ر  وأهميتها: دراوهي مرنلي 

 .ت ريفهااليو  ونوعيي اليلكي ومدى إمكان  -أ

 التنٍ  من البيانات المٍدمي من الكميل و دقيتها. - 

 مكن أن ينٍٍه الم ر .يالربح ال ي اليلكي وشرعيتها وثمنها ونيبي  -ل

 والكفاالت المٍدمي من الكميل.الضمانات  -د

 الثالثة: اليرحلة

ل لك يٍتضي مكرفي شروط  ،إبراص عٍد اليلص نينماوهي مرنلي ما بكد الموافٍي على الطل  
 .عٍد اليلص ونطا  تطبيٍه
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 :اللسلم بيع عقدشروط  .أ

  يوولّ يٍووود بيووع اليوولص علووى أنووه عٍوود بمٍتضوواو موون قووانون الموجبووات والك 487فووت الموواد  عرق 
ص إليوه كميوي مكينوي لّ أند الفريٍين اآلخر، مبلغًا مكينًا من النٍود فيلزص ه ا الفري  مٍابول  لوك أن ييو

 020موون تكموويص م وور  لبنووان رقووص  0موون المووواد الغ ا يووي أو غيرهووا موون ايشوويا . كمووا أن الموواد  
وموا يليهوا  487اليويما الموواد و الٍووانين واينظموي النافو   )بيع اليلص( أخضكت بيووع اليولص ينكواص 

 من قانون الموجبات والكٍود.

 علوووى ننووووتضوومن عٍوووود "بيوووع اليوولص" تأنووه يجووو  أن  عينوووه موون التكمووويص 3واعتبوورت المووواد  
وهوو ا يكنووي أن هوو و المنوودرجات لييووت علووى يووبيل  .علووى ايقوول  ووريح ودقيوو  بكووض المنوودرجات

ال موووانع مووون إضوووافي منووودرجات أخووورى تتوافووو  موووع طبيكوووي عٍووود اليووولص الن ووور بووول أنهوووا أيايووويي و 
 :هي وه و المندرجات ،الشروط التي يمكن أن يراها الطرفان منايبيغيرها من وخ و يته و 

 على وجه يثبت فيه أن الكمليي هي عمليي "بيع يلص".والتزاماتهص ايطرا  نٍو   -أ

موون  كوور  مكلومووًا إ  ال بوودّ  "ص فيووهلّ لميووا"يكنووي يجوو  أن يكووون و ص فيووه" موضوووع الكٍوود، لّ "الميوو - 
نوعه و وفاته ومٍودارو، وضوبط البضواعي بايو وا  والمميوزات بالمٍودار الو ي يكتبورو الكور  

 كافيًا لجكل البضاعي مكلومي لرفع الجهالي.

 ص" كما وتاريخ الدفع.لريوص والضرا   المدفوعي من "الميل  الم اري  و الثمن و ل تنديد -ل

يج  أن يكون مكلوموًا وواضونًا ويجو  ففي عٍد اليلص  عن ر أياييهو  إن تنديد الثمن
أموا  .كٍوودالموجبوات و المن قوانون  488 بموج  الماد إنشا  الكٍد  وقتالبا ع  إلىدفع الثمن كله 

اعتبرت أنووه يشووترط فووي الووثمن )رأا المووال( أن يكووون فووقووانون اليوولص فووي الكويووت موون  572الموواد  
 كون غير مإلجل مد  تزيد على ثماثي أياص.مكلومًا قدرًا ونوعًا وأن ي

عند أبي ننيفي والشافكي والننابلي يج  دفكوه كلوه فوي مجلوا البيوع وقبول في اليلص والثمن 
 خ الكٍد وكان باطمًا.ي  ص إليه، فُ لق رأا المال من المي صيلق أن يُ قبل   المتكاقدان فترا ، وا  ا تفرّ ا 

في الم ه  الجكفري إ ا دفع المشوتري و  ،ثماثي أياص إلىفٍد أجاز تأخيرو  ابن أنا أما مالك
وو  ،البوواقي إلوىالبيووع بالنيوبي  ل  طُوالبيوع بمٍودار الووثمن المودفوع وب   حق بكوض الوثمن فووي مجلوا البيوع   

 .78ولكن ال يجبر الم ر  على الٍبول إ  يبٍى له الخيار في فيخ الكٍد

 .كميلال ص إليه"ت المٍدمي من قبل "الميلق ناتنديد لجميع الضما -د

                                                 
 .042المدريي، الييد منمد تٍي، أنكاص المكاممات، دار منبي النيين، بغداد، ص  78
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ص فيه" )المبيع من المنٍوالت( بتيليص "الميلق ص إليه" )البا ع( لتاريخ وكيفيي قياص "الميلق  تنديد -هو 
 ول جرا ات المتبكي في نال التخل  عن التيليص في الموعد المٍرر.

ل لك يج  أن يكون ايجل مإلجمًا بأجل مكلووص،  ،فكٍد اليلص من  فاته أنه ييلص في ال مي
عودص تنديود ويوإلدي باييواص أو ايشوهر أو اليونين،  ماإديد المد  المٍرر  لتيليص البضاعي ويمكن تن
 فيخ الكٍد. إلىالجهالي  إلىضي فالمد  الم

عواص الوجوود وموأمون االنٍطواع وقوت نلوول أجول التيوليص، فلوو  "ص فيوهالميلق "ويج  أن يكون 
 فوماال وي   ال فويإهو و المواد   تتووافر الشوتا  بينموا ال ف ول بيع مواد زراعيوي يوتص تيوليمها فوي تصّ 

 ي ح البيع.

تكيوووين مكوووان التيوووليص  وكووو لك ،عنووود نلوووول ايجووول وتنفيووو و تنديووود كيفيوووي قيووواص اليووولص ويجووو 
 الموواد بنيوو  االتفووا  بووين الفووريٍين وا  ا خووما الكٍوود موون  لووك يكووون منوول التيووليص هووو منوول الكٍوود )

 (.من قانون الموجبات والكٍود 490

ر علووى البووا ع بيووب  الٍووو  الٍوواهر  أنووه "إ ا تكوو ّ موون الٍووانون الموو كور  490 وأضووافت الموواد 
فللمشوتري أن يفيوخ الكٍود وييوترد الوثمن الو ي أيولفه أو  ،ص ما وعد بوهوبدون خطأ منه من أن ييلّ 

البيوع، وجو  الشوي  المكٍوود عليوه اليني التاليي. إ ا عرض البا ع فوي اليوني التاليوي  إلىأن ينتظر 
 ص أيضًا إ ا كان المشتري قود تيولصوليا له أن يفيخ الكٍد، وييري ه ا النك مهتيلّ ي على المشتر 

قيمًا من المبيع أما إ ا كان الشي  المتكاقد عليه غير موجود فتطب  أنكاص الفٍر  ايولى من ه و 
 والتي تنص على أنه "إ ا تكّ ر على البوا ع بيوب  قوو  قواهر  وبودون خطوأ أو توأخر منوه أن "الماد 

اليوووني  إلوووىييوولص موووا وعوود بوووه فللمشوووتري أن يفيووخ الكٍووود وييوووترد الووثمن الووو ي أيووولفه أو أن ينتظوور 
 التاليي".

في نال تك ر  عينه من قانون بيع اليلص ا ماراتي والكويتي النل 570وقد اعتمدت الماد  
 نين وجودو. إلىنتظار  رت المشتري بين الفيخ أو اتيليص اليلكي، إ  خيق 

أنووه "إ ا مووات البووا ع فووي اليوولص قبوول نلووول أجوول  نفيووهموون الٍووانون  573الموواد  وقوود أضووافت 
أو شووا  انتظوور نلووول  ،لمشووتري الخيووار إن شووا  فيووخ الكٍوود وايووترد الووثمن موون التركوويلالبيووع كووان 

إال إ ا قوودص الورثووي كفوويمًا ملي ووًا  ،جووز موون التركووي مووا يفووي بٍيمووي المبيووعُينوفووي هوو و النالووي  ،ايجوول
 ."المبيع عند نلول أجلهيضمن تيليص 

فيه بجنيه ونوعه إنموا  صلميلق أن يكون قضا  ا اته من الٍانون  577اشترطت الماد   ك لك
بوه مكجومًا، مموا ي وح أن  ىٍضويجوز قضاإلو اتفاقًا بغيور جنيوه علوى أن يكوون هو ا البودل الو ي يُ 
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 ص فيه رأا المال، وأن ال يكون طكامًا.يلق يُ 

 :ماللسلبيع نطاق تطبيق عقد   .ب

ويوويلي لتوووفير التمويوول للشووركات التجاريووي والمإلييووات و للٍوورض الربوووي  يكتبوور اليوولص بووديماً 
بشووورا  منتجووووات تلووووك الشووووركات  الم وووور قيوووواص ال وووناعيي أو الزراعيووووي أو ا نشووووا يي عووون طريوووو  

 .79والمإلييات يلماً 

عي تووى ال ووناموون عٍوود اليوولص تشووجيع الٍووادرين علوى ا نتووال الزراعووي والنيووواني ون هود وال
المويووص ليوووفروا ناجوواتهص الضووروريي، أي ايووتثمار طاقوواتهص ومووواردهص المنتظوور إنتاجهووا قبوول  علووى

 توفير الييولي النٍديي لهص.

ظبوي  وأبوفوي موإلتمرو اليوابع   المنكٍود فوي دور  يوماميا  الفٍوه مجمعمجلا  نص قراروقد 
 2/4/0995-0 فووووواالمو هوووووو 0405 ي الٍكووووود   2-0دولوووووي ا موووووارات الكربيوووووي المتنووووود  مووووون فوووووي 
 :اآلتي على وص اليلص بخ

 شأن اللسلمفي أوالا:  "

ويمكن ضبط  فاته ويثبت دينوًا فوي اليلع التي يجري فيها اليلص كل ما يجوز بيكه تشمل  -أ
 المزروعات أو الم نوعات. وال مي، يوا  أكانت من المواد الخاص أ

بووالربط بووأمر مإلكوود الوقوووع  مووا بتوواريخ مكووين، أوإيجوو  أن ينوودد لكٍوود اليوولص أجوول مكلوووص،  - 
 لتنازع كمويص الن اد.ا إلىيييرًا ال يإلدي  اً وكان ميكاد وقوعه يختل  اختماف

مال اليلص في مجلا الكٍد، ويجوز تأخيرو ليومين أو ثماثي ولوو  رأال تكجيل قبض  اي -ل
 بشرط، على أن ال تكون مد  التأخير مياويي أو زا د  عن ايجل المندد لليلص.

 ص إليه )البا ع(.كفيمًا من الميلق  ص )المشتري( رهنًا أو مانع شرعًا من أخ  الميل  ال  -د

بكوود نلووول  –غيوور النٍوود  –بشووي  آخوور  "الميوولص فيووه"ص )المشووتري( مبادلووي يجوووز للميوول    -هووو
ايجوول يوووا  كووان االيووتبدال بجنيووه أو بغيوور جنيووه، نيووث أنووه لووص يوورد فووي منووع  لووك نووص 

بشووورط أن يكووون البووودل  وووالنًا ين يجكووول ميوولمًا فيوووه بووورأا موووال  ثابووت وال إجمووواع و لوووك
 اليلص.

ص )المشووتري( عنوود نلووول ايجوول فووإن الميوول   "فيووه صالميوولق "ص إليووه عوون تيووليص إ ا عجووز الميوولق  -و

                                                 
 .42الفياض، الشيخ منمد إين ، المرجع الياب ، ص  79
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فيوخ الكٍود وأخو  رأا مالوه، وا  ا كوان بوين و  "ص فيوهالميولق "أن يوجد  إلىنتظار  ا ر بينخيق يُ 
 ميير . إلى عجزو عن إعيار فنظر 

ال يجوز الشرط الجزا ي عن التأخير في تيليص الميلص فيه، ينه عبار  عن دين، وال يجوز  -ز
 اشتراط الزياد  في الديون عند التأخير.

 ."الدين رأا مال لليلص ينه من بيع الدين بالدين جكلال يجوز  -ح

 ثانياا: بشأن التطبيقات اليعاصرة لللسلم

وفي  يماميقت اد ا ي عاليي في ا يالناضر أدا  تمويل  ات كفافي ع رنا اليلص  يكتبر
المختلفووي، يوووا  ، موون نيووث مرونتهووا وايووتجابتها لناجووات التمويوول ييووماميا نشوواطات الم ووار  

، وايوتجابتها لناجوات شورا ع مختلفوي ومتكودد  مون ًا أص طوويماً  ير ايجل أص متويطقأكان تمويمًا 
أص ال وووووناعيين أص المٍووووواولين أص مووووون التجوووووار، نتجوووووين الوووووزراعيين الكموووووما ، يووووووا  أكوووووانوا مووووون الم

 مويل نفٍات التشغيل والنفٍات الرأيماليي ايخرى.توايتجابتها ل

 تكددت مجاالت تطبي  عٍد اليلص، ومنها ما يلي: ل لكو 

موووع  يوووماميي ووولح عٍووود اليووولص لتمويووول عمليوووات زراعيوووي مختلفوووي، نيوووث يتكامووول الم ووور  ا  -أ
ين يتوقوع أن توجود لوديهص اليولكي فوي المويوص مون منا ويلهص أو منا ويل غيورهص المزارعين ال 

 .في التيليص من منا يلهصالتي يمكن أن يشتروها وييلموها إ ا أخفٍوا 

يمكوون ايووتخداص عٍوود اليوولص فووي تمويوول النشوواط الزراعووي وال ووناعي، واليوويما تمويوول المرانوول  - 
عاد  تيويٍها بأيكار  ، و لك بشرا ها ديرهاوت اليابٍي  نتال اليلع والمنتجات الرا جي يلمًا وا 

 .أ جز م

و غار المنتجين الوزراعيين عون طريو  إمودادهص عٍد اليلص في تمويل النرفيين يمكن تطبي   -ل
الن ووول  أو مووواد أوليووي كوورأا مووال يوولص مٍابوولبميووتلزمات ا نتووال فووي  ووور  مكوودات وآالت 

عاد  تيويٍه   .اعلى بكض منتجاتهص وا 

 :م اليوازياللسل  .ص

أن يبيوع فوي ال موي يولكًا ن ولكون دون ربوط بينهموا، أي يتخدص  يغتا يلص متوازيتواأن تُ هي 
هو و ال ويغي مون  إلوى ييوماميا من جنا ما أيلص فيوه دون الوربط بوين الكٍودين وتلجوأ الم وار  

 وقت التيليص.و اختما  اليكر بين وقت الكٍد  الناتجي عن بكض المخاطر  أجل در 

يلمًا مع أند المنتجين أو المزارعين مون جهوي ثوص  يماميأن يكٍد الم ر  ا  هومن  يغ
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يوربط بوين الكٍودين ينوه يكوون مون  أن ، ولكون دونأخورى من جهويا  آخر يكٍد يلمًا آخر مع طر ا 
 ي.نّ قبيل بيع ما ال يملك وه ا البيع منهي عنه في اليُ 

ل ضووومان الوووربح وضووومان  ووويغي اليووولص المووووازي مووون أجووو إلوووى ييوووماميا وتلجوووأ الم وووار  
يتكاقود أو ين الم وار  ال تكوون فوي الغالو  هوي الميولقص إليوه النٍيٍوي ف الت وري  وقوت التيوليص.

ع الميولقص إليوه النٍيٍوي، مص، ثص يتٍاعد بكٍد يلص آخر مواز ومنف ل الم ر  مع الكميل بكٍد يل
 يكون منتاجًا إلى المال لكنه ال يملكه.و لك ين الكميل 

 

 اإللستصناع عقدالثالثة: النبذة 

 :اإللستصناعتعريف  -1

 نوىك، بمٍوال  ونع فومان بابواً ويُ  80 ونكه إلوىلغوي: ايت ونع الشوي  أي دعوا  ا يت ناع
 .81يأل أندًا أن ي نع له باباً 

 ووونع وفٍوووًا للطلووو ، وهوووو مكووورو  قبووول ا يوووماص، وقووود هوووو شووورا  موووا يُ  ا يت وووناعوبيوووع 
 .82على وجه مخ وص اً خا    الكمل منه شي اً هو طل شرعاً و ، أجمكت ايمي على مشروعيته

 
بون ا  بن نموز ، و إ، كولوص يتكوّر  إاّل قلوي مون الفٍهوا  علوى هو ا الكنووان اصطماحاا: اإللستصناع

 .83هو عٍد أص ال فهل يكيد، ل لك لص تتضح نٍيٍته

 :وقد جا  في مويوعي الشيخ اين اري

 ووناع الخفووا ، والفكووال، فووي الخووما : ايت"ويظهوور موون كووماص الشوويخ أنووه عٍوود فايوود، قووال 
ا ّنوووإموون الخشووو  وال ووفر والر وواص والنديووود ال يجوووز... ثوووص قووال دليلنووا علوووى بطمانووه:  وانوويواي

والمشوتري ال يلزموه قبضوه، ر بين التيليص ورد الوثمن بالخياأجمكنا على أنه ال يج  تيليمها، وأنه 
كاينووي، وال مو ووو  فووي مكلوووص بالمفلووو كووان الكٍوود  وونينًا لمووا جوواز  لووك ين  لووك مجهووول غيوور 

                                                 
 هو.0425، نشر أد  النوز ، قص، إيران، أبي الفضل جمال الدين، ليان الكر إبن منظور،   80

هو، 0405اين اري، الشيخ منمد علي، المويوعي الفٍهيي الميّير ، مجّمع الفٍه ا يمامي، مإلييي الهادي،  81
 .374، ص 0ل 

 .357، ص 5، ل 0995 ناشيي رد المنتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، لبنان، إبن عابدين،  82

 .304يخ منمد علي، المرجع الياب ، ص اين اري، الش 83
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 .84ال مي فيج  المنع منه"

كتووا  الفٍهووا  الٍوودما ، وقوود ورد فووي  بووينموضووع جوودل  ا يت ووناعوقوود كانووت طبيكووي عٍوود 
أن يٍول إنيان ل انع مون خفوا  أو  وفار أو غيرهموا أعمول لوي خفوًا أو آنيوي : "بدا ع ال نا ع""

درو و فته فيٍول ال انع نكص. أما من  ه  أو نناا من عندك بثمن ك ا ويبين نوع ما يكمل وق
مكنوواو فٍوود اختلوو  الفٍهووا  فيووه قووال بكضووهص أنووه مواعوود  ولوويا ببيووع وقووال بكضووهص هووو بيووع لكوون 
للمشووووووتري فيووووووه خيووووووار وهووووووو ال وووووونيح بوووووودليل أن منموووووود رنمووووووه اهلل  كوووووور فووووووي جوووووووازو الٍيووووووواا 

 .85وااليتنيان"

  به قيايًا وايتنيانًا، يثبوت ايخ إلىواعتبر آخرون أن الرأي الراجح "أنه عٍد ينه إضافي 
فووي االيتنيووان خيووار الرإليووي ويجووري فيووه التٍاضووي ولووو كووان وعوودًا لمووا  ووح أن ينكووص فيووه بكوودص 

 .86ال ني، وهي  في خا ي بالكٍود"

جووووا ز فووووي االيتنيووووان لتكاموووول النوووواا، وقوووود اعتبوووور الووووبكض أنووووه "إ ا كووووان  ا يت ووووناعو 
دلويمًا ميوتٍمًا مٍابول الكتوا   ولكن ال مكنوى لكود   االيتنيان هو ايخ  بأقوى الدليلين فهو  وا ،

، وهوو عٍود علوى مكودوص، و وح ا يت وناعفوي عٍود االيتنيوان خو  فوي وينتظص فيوه موا أُ  ،ينّ واليُ 
 .87ايتنيانًا يخ  الكر  به"

أنوود  هووووهووو  وونيح ين الكوور   ،أجيووز ايتنيووانًا عرفوواً  ا يت ووناعوفووي الخما ووي أن 
هووو موون الكٍووود الٍديمووي التووي تطووورت علووى موودى  ا يت ووناع"عٍوود . ويووماميا  تشووريعم ووادر ال

ونوووددت لوووه  ا يت وووناعالمكا ووور  ب. وقووود أخووو ت الٍووووانين 88الٍووورون لتوووتما ص موووع ناجوووات النووواا"
علووى أنووه "عٍوود  004فووي الموواد   ا يت ووناعالكدليووي  االنكوواص فووت مجلوويشووروطه وأنكامووه. وقوود عرق 

  ًا فالكامووول  وووانع والمشوووتري ميت ووونع والشووويشوووي  يكمووول مٍاولوووي موووع  وووان  ال ووونكي علوووى أن
 م نوع".

 وشروطه. ا يت ناع من المجلي 390 إلى 388المواد  ونددت

                                                 
 .اين اري، الشيخ منمد علي، المرجع الياب  84

أبو بكر ميكود بن منمد الكاياني الفٍيه الننفي، كتا  بدا ع ال نا ع في ترتي  الشرا ع، المكتبي النبيبيي،  85
 .0، ص 5، ل 0989باكيتان، 

 www.saaid.netأبو زيد:  86

 .429ي، المرجع الياب ، ص اين اري، الشيخ منمد عل 87

الٍرى، منمد بن علي، مٍدمي في البنوك والنٍود مع تطبيٍات على المملكي الكربيي اليكوديي وعنايي بالمفاهيص  88
 .009، ص 0992، 0ا يماميي، مكتبي دار جد ، جد ، ط 
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 204الماد   من 0الفٍر   هقانون الموجبات والكٍود بابًا خا ًا لمايت ناع وعرفت د  ر  ف  ك لك أ  
لووى أنووه "عٍوود يلتووزص ع "عٍوود المٍاولووي أو إجووار  ال ووناعيتنووت بووا  "كٍووود الموجبووات و موون قووانون ال

ل الموور  بمٍتضوواو إتموواص عموول مكووين لشووخص آخوور مٍابوول بوودل منايوو  يهميووي الكموول"، وقوود فّ وو
 منه. 289الماد   إلى 257د  امن الم ا يت ناعأنكاص الٍانون 

 ييوماميا الم رفي دخل نديثًا على مفهوص التكامل موع وجوود الم وار   ا يت ناعإنما 
التمويول التوي يغ د بوديل شورعي للتكامول الربووي، وهوو يشوكل أنود  وإيجوا إلوىكانوت الناجوي  نيث
 التمويلييال يغ من أهص  ا يت ناعالمختلفي، ويكتبر  ناجاتهمن تلبيي من خمالها ن الكميل يتمكّ 

 .ييماميا على الياني الم رفيي 

 أجوواز ،وأهميتووه فووي تيووهيل أمووور النوواا وتيوويير أعمووالهص ا يت ووناعوانطماقووًا موون شوورعيي 
الموإلتمر   فوي دور  ا يت وناععٍود بيوع  ،يوماميالتوابع لمنظموي الموإلتمر ا  يوماميا  الفٍه مجمع

 ه، نيووث نوودد ضوووابط هوو ا الكٍوود وشووروطجوود  فووي المملكووي الكربيووي اليووكودييفووي اليووابع المنكٍوود 
لوووه دور كبيووور فوووي تنشووويط ال وووناعي، وفوووي فوووتح مجووواالت وايوووكي  ا يت وووناععٍووود  نأ إلوووى اً "نظووور 

 .89"يماميوالنهوض باالقت اد ا للتمويل 

 متكلّو ال 02/00/0225تواريخ  9028الٍورار اييايوي رقوص ع المشور  أ ودر  ك لك فوي لبنوان
 .ييماميا الم ار   ص بهاالتي تٍو  ا يت ناعبكمليات 

 ريفات التاليي:تكنت الماد  ايولى منه الوتضمق 

 .يماميميل الم ر  ا ع :"ال انع" )البا ع( -

  ان  ايمر. يماميالم ر  ا  : نع" )المشتري("الميت -

": هو عٍد بيع بين "الميت نع" و"ال انع" بنيث يٍوص ه ا ايخير، بنا  على ا يت ناع"عٍد  -
طل  من ايول، ب ناعي يلكي مو وفي أو الن ول عليها عند أجل التيليص و لك في مٍابل 

 ال ي يتفٍان عليه.الثمن 

اليوويما و ينكواص الٍووانين واينظموي النافو    ا يت وناععمليوات منوه  9أخضوكت المواد  قود و 
 الموجبات والكٍود.وما يليها من قانون  370والمواد  258أنكاص الفٍر  الثانيي من الماد  

اعتموواد عبووار  بيووع وبوو لك يكووون الٍووانون اللبنوواني قوود  ا يت ووناعوالمافووت موون تكريوو  عٍوود 
 بيكًا ال وعدًا.واعتبارو  ا يت ناععٍد  نيص الجدل ال ي كان دا رًا نول طبيكي

                                                 
 .9009مجّمع الفٍه ا يمامي المنكٍد في دور  مإلتمرو اليابع في جد ، أيار قرار مجلا   89
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 :اإللستصناعشروط عقد  -2

نووعين موون الشووروط  فرايٍتضووي تووو  ،هوو عٍوود بووالمكنى الٍوانوني ا يت ووناع أنّ  إلووىايوتنادًا 
 .ا يت ناعكمليات ب متكّل ال 9028الٍرار اييايي رقص  ضو  في

 الشروط العاية: -أ

هو عٍد بين الميت نع وال انع  ا يت ناعأن بكل عٍد طالما  يمتكّلٍالهي ايركان 
وهو الشي   والموضوعفي ه ا الكٍد، الخالي من أي عي   رضاأن يتوافر ال تالياً  ويج 

المتكاقدين  إلىنمااًل، إضافي  يمامييج  أن يكون مشروعًا ومبانًا وبالمكنى ا الميت نع 
 .( ان  ايمر مامييالم ر  ا ) ، والميت نع(يماميعميل الم ر  ا )ال انع 

 
 :اإللستصناععقد بالشروط الخاصة  -ب

 ا يت ووناعبكمليوات  متكلّو ال 9028/0225المواد  الثانيوي مون الٍورار اييايوي رقوص  ن وت
بمفهووووص هووو ا الٍووورار  ا يت وووناععمليوووات تكتبووور " :هأنووو علوووى فوووي لبنوووان ييوووماميا فوووي الم وووار  

مها ال ووانع هووي الموضوووع اي وولي فووي الكٍوود عمليووات ال ووناعي التووي تكووون فيهووا المووواد التووي يٍوود
 والكمل المٍدص فرعًا".

أن تكووون  ا يت ووناعموون مجلووي اينكوواص الكدليووي ورد أن موون شوورط  004وفووي شوورح الموواد  
 الكين من الميت نع كان الكٍد إجار .فإن كانت الكين والكمل من ال انع 

شروط أو المندرجات التوي يجو  ثص أضافت الماد  الثالثي من الٍرار الم كور أعماو بكض ال
وهوووي لييوووت علوووى يوووبيل  وووريح ودقيووو ،  علوووى ننووووعلوووى ايقووول و  ا يت وووناعأن يتضووومنها عٍووود 

ن اشوووروط خا وووي يراهوووا الطرفووو إلوووىالن وور إنموووا هوووي الشوووروط اييايووويي الواجووو  توافرهوووا إضوووافي 
 منايبي لترتي  الكماقي التكاقديي بينهص.

 وه و المندرجات هي:

يثبووت فيووه أن الكمليووي هووي عمليووي ايت ووناع وفٍووًا  علووى ننووو ايوواتهموالتز  األطوورافحقوووق  .أ
 ينكاص ه ا الٍرار.

 متكلّو بالمواد  الثانيوي مون الٍورار ال اأن يتٍيود ا يت وناعوعليه يج  على الفريٍين في عٍود 
 .ا يت ناعبكمليات 
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يجوووو  أن يكووووون منوووول الكٍوووود هووووو الكووووين الم وووونوعي، وموووون أثوووور  لووووك ثبوووووت ملووووك  تاليوووواً و 
  نع لليلكي المو وفي وفي  مته، وثبوت ملك ال انع في الثمن.الميت

يقوودارها تحديووداا واضوووحاا و  صوووفاتهاو  تحديوود اللسوولعة يوون حيوووث بيووان رنلسووها ونوعهووا  .ب
 ووثيقاا:

إن الهوود  موون هوو ا التنديوود هووو رفووع الجهالووي وتفووادي النووزاع الوو ي قوود ينشووأ عوون هوو ا التكاقوود 
بٍووورارو  الفٍوووه مجموووع ا الشووورط نوووص عليوووه مجلوووا وهووو .لليووولكيويكفوووي بيوووان ايو وووا  اييايووويي 

"بيوان  ا يت وناعورد أنوه مون ضومن شوروط في الفٍر  الثانيي منه نيث  ا يت ناعبكٍد  متكّل ال
 .90ع فيه مكلوماً كون الميت ن  يع ونوعه وقدرو وأو افه المطلوبي"؛ ويج  أن جنا الميت ن  

يف والتكواليف والرلسووم والضورائب تحديد الثين العائد لللسلعة وكيفيوة تلسوديدو واليصوار   .ص
 :عكافة اليدفوعة ين قبل اليلستصن  

 يمنع النزاع، كالكملي اللبنانيي أو أي عملي أجنبيي أخرى.يج  بيان الثمن جنيًا ونوعًا بما 

لويا شورطًا مون نفيوه الدفع وتيديد الثمن، فالتٍابض فوي المجلوا  طريٍي ك لك يج  تبيان
 تأجيل الثمن أو تٍييطه على دفكات. يجوز انما، ا يت ناععٍد شروط 

 0992 عوواصاليووادا جوود   والمنكٍوود فووي دور  مووإلتمر  يووماميا  الفٍووه مجمووعوقوود أجوواز  لووك 
علووى  ا يت ووناععوون طريوو  عٍوود  الميت وونع تملّووك" علووى:  والثانيووي موون قوورار   ت الفٍوور نيووث نّ وو

الودقي  المزيول للجهالوي أياا اعتبارو الزمًا، وب لك يوتص شورا  الميوكن قبول بنا وه، بنيو  الو و  
المإلديي للنزاع، دون وجو  تكجيل جميع الثمن، بل يجووز تأجيلوه بأقيواط يتفو  عليهوا موع مراعوا  

 عن عٍد اليلص". زووميّ لدى الفٍها  ال ين  ا يت ناعالشروط واي ول واينوال المٍرر  لكٍد 

والو ي  0990جود  عواص  فوي المنكٍود في دور  مإلتمرو اليوابع مجمعالقرار  جا  بالمكنى  اته
أقيواط مكلوموي آلجوال  إلوىتأجيل الثمن كله، أو تٍيويطه  ا يت ناعاعتبر أيضًا أنه: "يجوز في 

 مندد ".

علوووووى أنوووووه "يجووووووز تأجيووووول ثمووووون  0/0/3وقووووود ن وووووت هي وووووي المكوووووايير الشووووورعيي فوووووي الفٍووووور  
 بٍيووويديد أقيووواط مكلومووي آلجووال منوودد  أو تكجيووول دفكووي مٍدمووي وتيوو إلووىأو تٍيوويطه  ا يت ووناع

                                                 
هو المواف  0400 ي الٍكد   00-7مجلا مجّمع الفٍه ا يمامي المنكٍد في دور  مإلتمرو اليابع في جد  من  90

9-04/5/0990. 
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 .91الثمن على دفكات متوافٍي مع مواعيد التيليص يجزا  من الم نوع"

 .الرهنو الكفاالت  كالضيانات العينية، رييع الضيانات اليثبتة ين الصانعتحديد د. 

ف ء التخلّواتلسليم اللسلعة يوضوع العقد وكذلك روز  ةوكيفيتحديد تاريخ وكيفية قيام الصانع  . هو
 :اليقرر في اليوعدعن التلسليم 

ن و  ،ليا شرطًا من شروط  ني الكٍد ا يت ناعإن تنديد ايجل في عٍد  عدص  كرو ال ا 
 .يتمهاليتكجال وليا ل يكون ل بطمانه بل إن تنديد ايجل  إلىيإلدي 

 وقد ثار خما  نول ايجل: 

 .92يلص إلىٍل  نفي ا يت ناعايجل في فأبو ننيفي اعتبر أنه إ ا ضر  

نمووا يٍ وود بووه  ا يت ووناعأن الكوواد  جاريووي بضوور  ايجوول فووي  خووراآل واعتبوور الووبكض وا 
 .93تكجيل الكمل ال تأخير المطالبي

للنوزاع  اشتراط ايجل فيوه قطوع   ر أنوقرّ الدولي ه ا الجدل  يماميا  ع الفٍهمجموقد نيص 
أو ووا  فووي الكووين الم وونوعي،  إلووىالميت وونع كمووا ينتووال والخ ووومي، وقوود اعتبوور الووبكض "أن 

يدو فوي أقور  وقوت ممكون، وعودص تنديود ايجول فيوه مماطلوي، كموا  تنت أن تكون إلىنتال فهو م
 .94"أن في تنديد ايجل ن ن لل انع على يرعي إنها  عمله

فت والييما الماد  ايولى عندما عرّ  ا يت ناعبكمليات  متكّل ويفهص من الٍرار اييايي ال
ب وووناعي يووولكي مو ووووفي أو  ،لووو  الميت ووونععلوووى ط ال وووانع يٍووووص، بنوووا ً  أنّ  ،ا يت وووناععٍووود 

 .أجل التيليصالن ول عليها عند 

تخضوووع ينكووواص الٍووووانين واينظموووي النافووو   واليووويما الموووواد  ا يت وووناعوطالمووا أن عمليوووات 
 9028موون الٍوورار اييايووي رقووص  9 والموواد ومووا يليهووا موون قووانون الموجبووات والكٍووود اللبنوواني  370

طالموا هوو عٍود  ا يت وناعفإنه يٍتضوي تطبيو  هو و الموواد علوى  ،نانفي لب ا يت ناعب متكّل ال
 الم كور أعماو. الٍراربيع بتكري  

وفووي هوو ا المجووال ثووار  .يجوو  تنديوود جووزا  التخلوو  عوون التيووليص ،تنديوود ايجوول إلووى إضووافيً 
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هووو عٍوود غيوور الزص قبوول الكموول فووي الجووانبين  ا يت ووناعإن عٍوود " الخووما  يووابًٍا واعتبوور الووبكض
مشروط فيه خيار كل واند منهما خيار االمتناع قبل الكمل كالمبيع اللكان  تىكًا بما خما  مجمي

 .95"الفيخ بأن يكون لكل واند منهص نللمتابكي

نموووا الووورأي الوووراج ملوووزص لطرفيوووه، إ ا موووا فهوووو بيوووع، والبيوووع  .عٍووود الزص هوووو ا يت وووناعأن  حوا 
عودص ايوتٍرار التكامول  إلوىص ثوعنوه  ن ورا ا  إلوىإلزاميوي هو ا الكٍود يوإلدي  فكدصروعيت شروطه، 
لنووووزاع بووووين اإثووووار   إلووووىمووووا يووووإلدي مر ، إلغا ووووه ييووووبا  غيوووور مبوووورّ بد بالفيووووخ أو بهوووو ا الكٍوووود المهوووودق 

موا فوي  لوك مون لهوو عٍود الزص بمجورد الكٍود،  ا يت ناعن عٍد المتكاقدين، والراجح من ايقوال أ
زالي الضرر عن ا ا يت ناع أهدا م لني بتنٍ    لمتكاقدين.وا 

شوورطًا  ا يت ووناعأنووه يجووز أن يتضوومن عٍود  يووماميا  ع الفٍوهمجموووعليوه اعتبوور مجلوا 
 ظرو  قاهر ، ومن ه و الشروط ايجل. ثمقيجزا يًا بمٍتضى ما اتف  عليه الكاقدان ما لص تكن 

بكمليوووات  متكلّوو ال 9028اييايووي رقووص  الٍوورارموون  3موون الموواد  وأضووافت الفٍوور  الياديووي 
أدا  الكووض عون اليولكي  ،نوه مون ايموور الواجو  أن يتضومنها هو ا الكٍودأ ،في لبنوان  ناعا يت

 من ال انع. ا يت ناعموضوع عٍد 

 :اإللستصناعنطاق تطبيق عقد  -3

ويمتود نطاقوه علوى ال وناعات  ،هو أند البدا ل الشرعيي للتمويل بفا ود  ا يت ناعإن عٍد 
فوي  ا يت ناعيمكن تطبي  عٍد  ،عليهو  .جها تلك اينشطيينه يتيح التكاقد على اليلع التي تنت

 اليي:المجاالت الت

 هووو ووالبٍوووول وغيرهوووا، إنموووا  الثموووارعلوووى المنتجوووات الطبيكيوووي كوووالنبو  و  ا يت وووناع ال يجوووري -
إ ا دخلها الت نيع ال ي يخرجها عن نالتها الطبيكيي  أمقايتص بيكها بطريٍي عٍد اليلص المنتجات 

فووي هوو و  ا يت ووناعيكنووي  لووك أن مجووال  .ا يت ووناعبطريوو  ى أن تبوواع وتشووتر فكند وو  يجوووز 
 .من قانون التجار  البريي 2لماد  طب  عليها اتالنالي هي ال ناعي التنويليي و 

كو لك يوتص علوى أرض مملوكوي مون الميت وونع ى الخريطوي والمنوازل قبول إقامتهووا بيوع المبواني علو -
 من قانون الموجبات والكٍود. 204انيي من الماد  بكٍد مٍاولي و لك بموج  الفٍر  الث

المخ ووص  0992جوود  فووي الكوواص فووي المنكٍوود فووي دورتووه الياديووي  يووماميالفٍووه ا مجلووا  أقوورّ  -
الميووووواكن بطريووووو  عٍووووود  تملّوووووكإمكوووووان  ،لموضووووووع التمويووووول الكٍووووواري لبنوووووا  الميووووواكن وشووووورا ها
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 .ا يت ناع

ات، ك وناعي اليووفن واليويارات، واآلليووات، فووي جميوع ال ووناع ا يت وناعيمكون ايوتخداص عٍوود  -
اليوووولع وال ووووناعات التمويليووووي وال ووووناعات االيووووتراتيجيي، والطووووا رات، واييوووولني، وغيرهووووا موووون 

والثيا  وايوانوي، والونٍش علوى المكوادن، وغيور  لوك مون ال وناعات  و ناعي اين يي والنلي،
 االخرى.

 

تواريخ  الصادر عن يصرف لبنان 102ييم األلسالسي رقم عبحلسب الت بعض اليحظورات -4
10/12/2005: 

علووووى  هإللوووو  ديونووووتُ أن  ا يت ووووناععنوووود إنشووووا  عٍوووود ُينظقوووور علووووى "الميت وووونع":  -0
 (.الرابكي الماد "ال انع" أو على غيرو، عوضًا عن ثمن اليلكي المنوي أداإلو )

 (.نش ت )الماد  الخامييقبول أو تمويل عٍود ايت ناع يب  وأُ  -0

د ايت وناع موع مإلييوات مملوكووي منوه، بشوكل مباشوور أو الودخول لنيوابه فوي عٍووو  -3
 (.غير مباشر، بنيبي الثلث أو أكثر )الماد  الياديي

" ا يت ووناعموضوووع "عٍوود  اتهووا إجوورا  عٍوود مرابنووي مووع "ال ووانع" وعلووى اليوولكي  -4
 (.)الماد  اليابكي

 

 :اإللستصناععقد  يراحل  -5

 :اإللستصناعيرحلة عقد بيع  -أ

له  دّ ك  أو أن يُ عٍار  بنا م نع أو  إنشا الم ر  من أجل  إلىل  التٍدص من الكميل بط -0-
المشوووروع طبيكوووي   الطلووو  بالميوووتندات المازموووي بنيووو  رف وووخوووط إنتوووال لم ووونع مكوووين، ويُ 

أو عووون خوووط ا نتوووال، يوووندات ن البنووا  وموا وووفاته عووو)خوورا ط مووون المهنووودا االيتشووواري 
 ميانته...(.مع بيان الملكيي، خريطي أياييي للكٍار 

مووع طلبووه، وطريٍووي دفووع المبووالغ  يووماميا  الم وور دفكووي أولووى يكرضووها المتكاموول مووع  -0-
مها مٍابول هو ا الكٍود )كفواالت ك لك الضومانات التوي يٍودّ  .ايخرى والمد  ومرانل التٍييط

 م رفيي، نيابات جاريي، أورا  ماليي...(.

ات التوووي يٍوووودمها ا المشووووروع وجووودوى تمويلوووه والتنٍووو  موووون الميوووتنديٍووووص الم ووور  بووودر  -3-
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 الكميل.

علووى الطلوو  يطلوو  موون الكميوول تٍووديص الضوومانات المازمووي  يووماميإ ا وافوو  الم وور  ا  -4-
 التزامات الطرفين وفًٍا للشروط المبيني يابًٍا.و مكه عٍد ايت ناع يندد فيه نٍو   ويوّقع

 :اليوازي اإللستصناعيرحلة  -ب

ايت وناع الشوي  الو ي التوزص بوه فوي  ر فيوه الم ور  عون رغبتوه فويوهوو الكٍود الو ي يكّبو -0-
للكٍوود ايول(، ويتفوو  مووع ال ووانع هووا عينالشووروط والموا ووفات بايول ) ا يت ووناععٍوود 

 )أو المٍاول، ينه مٍاولي من الباطن( على الثمن وايجل المنايبين.

عٍوود التنفيوو   يوقووعيٍوووص بووإجرا  مناق ووي، ثووص  ا يت ووناعبكوود أن يوقووع الم وور  عٍوود بيووع  -0-
)المٍاول من البواطن( وتبٍوى عماقوي  وان  عٍود  المناق يعليه  المٍاول ال ي تريومع 

 المٍاول.ودون من ور  مع الم ر   ا يت ناع

لمتابكووي يووير الكموول  اً وأن يكووين مهنديوو تنفيوو موون الممكوون أن ينوودد الكميوول شووركي مكينووي لل -3-
 في المشروع.

مووووازي مكتمووودين ومشوووروطين علوووى ال ا يت وووناعو  ا يت وووناعال يجووووز أن يكوووون عٍووود  -4-
 بكضهما البكض، مثل نالي اليلص واليلص الموازي.

 

 ا يت ناعالتي تضمنها عٍد  اتها الموازي، الشروط  ا يت ناعمكن أن يتضمن عٍد ي -5-
 بما في  لك البند الجزا ي.

 ا يت ووووناعإبووووراص عٍوووود  ووووياني، وعٍوووود إدار  فووووي نالووووي  إلووووى ييووووماميا تلجووووأ الم ووووار   -2-
 الكٍاري.

في دور  مإلتمرو اليادا وأورد قرارًا ب لك في  ا يت ناع يماميا  ع الفٍهمجم وقد أقرق 
 ،ص0992آ ار  02-04 المواف  0402شكبان  03-07 جد  في المملكي الكربيي اليكوديي من

 ويل الكٍاري لبنا  المياكن وشرا ها.لموضوع التم اً مخ  
 قرر ما يلي:و 
علوى أيواا اعتبوارو الزموًا  ا يت وناعالمياكن عن طري  عٍد  تمّلكن إثانيًا: الفٍر  د: "

للجهالي المإلديي للنزاع، دون  النافيوب لك يتص شرا  الميكن قبل بنا ه بني  الو   الدقي  
وجوووو  تكجيووول جميوووع الوووثمن، بووول يجووووز تأهيلوووه بأقيووواط يتفووو  عليهوووا، موووع مراعوووا  الشوووروط 
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 ."الفٍها  ال ين ميزوو عن عٍد اليلص لدى ا يت ناعواينوال المٍرر  لكٍد 

جووود  فوووي المملكوووي الكربيوووي فوووي المنكٍووود فوووي دور  موووإلتمرو اليوووابع  عمجمووومجلوووا ال وكووو لك
 .ا يت ناعبكٍد  متكّل ، ال04/5/0990-9 المواف هو 0400 ي الٍكد   00-7اليكوديي من 

مجواالت وايوكي له دور كبيور فوي تنشويط ال وناعي، وفوي فوتح  ا يت ناععٍد  أن إلىنظرًا و 
 ما يلي: عمجمال قرر ،يماميللتمويل والنهوض باالقت اد ا 

هو عٍد وارد علوى الكوين علوى الكمول فوي ال موي، ملوزص للطورفين إ ا  ا يت ناعإن عٍد  أواًل:"
 توافرت فيه ايركان والشروط.

 ما يلي: ا يت ناعيشترط في عٍد  ثانيًا:
  افه المطلوبي.الميت نع ونوعه وقدرو وأو بيان جنا  -أ-
 فيه ايجل.أن يندد  - -

 أقياط مكلومي آلجال مندد . إلىتأجيل الثمن كله، أو تٍييطه  ا يت ناعيجوز في  ثالثًا:
شرطًا جزا يًا بمٍتضى ما اتف  عليه الكاقودان موا لوص  ا يت ناعيجوز أن يتضمن عٍد  رابكًا:

 "ظرو  قاهر . ثّميكن ي
 

 

 

 

 الينتهية بالتيليك اإلرارةو  ارةاإلرعقد  النبذة الرابعة:

 :حكيه ويشروعيته  -1

 .لغوووي مشوووتٍي مووون ايجووور ا جوووار  .جمووواعي وا مشوووروع فوووي الكتوووا  واليووونّ  ا جوووار إن عٍووود 
 ول الكرا  على الكمل، والثاني الجبر.اي :وايجر في اللغي له مكنيان

و مو وووفي ا ووطمانًا: هووي عٍوود علووى منفكووي مكلومووي مبانووي علووى عووين مكينووي، أ ا جووار و 
 مد  مكلومي.لبال مي، أو على عمل مكلوص بكوض مكلوص و 

 97 صيبايتثنا  عبد الرنيص بن ا 96ول"م ار وال در اي"وهي جا ز  عند جميع فٍها  اي
بيع المنفكي والمنافع للموال مكدوموي والمكودوص ال  ا جار ال تجوز والٍياا ماله ين "ال ي قال أنها 

                                                 

 .078، ص 3إبن رشد، النفيد، المرجع الياب ، ل  96
 .02، ص 2إبن رشد، النفيد، المرجع الياب . أيضًا به ا المكنى: إبن قدامي، المرجع الياب ، ل  97
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 .98"ما يإلخ  في الميتٍبل إلىفي البيع ينتمل البيع فما يجوز اضا
 ضووا  الووبكض " بكووث الريووولأالووبكض علووى مشووروعيتها موون الكتووا  وكوو لك  وقوود ايووتدلّ 

د وجووو أنووالناا يإلجرون وييتأجرون فلص ينكر عليهص فكوان  لوك تٍريورًا منوه والتٍريور  )ص(منمد
 .99"اليني

مون  ا جوار يث يكٍدون عٍد ن جمكت على  لك قبل وجود اي صّ أ"أما ا جماع فإن ايمي 
 .100يومنا ه ا من غير نكير" إلىزمن ال نابي رضي اهلل عنهص 

 

 :الينتهية بالتيليك اإلرارةنشأة   -2

المنتهيووي بالتمليووك هووي موون الكٍووود التمويليووي المكا وور  والتووي ظهوور التكاموول بهووا  ا جووار 
تجووار الدما قوواص أنوود عنوو 0840الكوواص فووي إنكلتوورا  (hire purchase)" هوواير بيرتشووا"تنووت إيووص 

إبوراص عٍود بيوع  إلوىثمانهوا بٍ ود التشوجيع والوروال ولكون لوص يلجوأ أتٍيويط بو اآلالت الموييٍيي ببيع 
اآللوووي عنووود نهايوووي مووود   تملّوووكعطووواو النووو  بأيجوووار موووع الطووور  اآلخووور الميوووتأجر و إبووورص عٍووود أإنموووا 

 وايتيفا  الثمن المندد في الكٍد. يجار ا

 

آلالت الخياطي،  Singer رجيين الم انع والييما م نع إلىي وبكدها انتٍلت ه و ال غي
لىو   .101شركات اليكك النديديي وشركات المٍاوالت ا 

تأيووويا شوووركي بإيوووص  نيوووث توووص  0953 عووواصيووويما الو وقووود تطوووورت هووو و ال ووويغي فوووي أميركوووا 
“United States leasing corporation”   وموضوعها إنشا  عٍود تأجيريي تمويليوي وهوو موا

ل  Leasing" 102" الليزنوووغ بم وووطلح يكووور  المنتجوووات الكبيووور  وال وووغير  ابتوووداً  مووون وأخووو ت تموووو 
 اليلع االيتهماكيي المكمر . إلىالمكدات ا نتاجيي 

 0920 عواصأوروبا بكد النر  الكالميي الثانيي وظهر فوي فرنيوا  إلىه ا الكٍد  ومن ثّص امتدّ 
                                                 

 .073جع الياب ، ص الكاياني، المر  98
 .074المرجع عينه، ص  99

 المرجع عينه. 100

يي ماجيتير مٍدمي                             عجص، عبد الكريص عبد الجواد، المٍا د الشرعيي من عٍد ا جار  المنتهيي بالتمليك، درا 101
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 وور  متطوور  ل جوار  المنتهيوي بالتمليوك ينوه كتبر ه ا الكٍود ويُ  .Credit Bail"103تنت تيميي "
اتخوو  طابكووًا متطووورًا بتوودخل طوور  ثالووث، وهووي شووركات أو مإلييووات بووين طرفووي الكٍوود اييايوويين 

 ويٍوص بتمويل اليلكي موضوع الكٍد. (المإلجر والميتأجر)

الموإلجر المنتهيي بالتمليك هوو أنوه فوي الليزنوغ ال يكوون  ا جار والفر  بين عٍد الليزنغ وعٍد 
 .104مالكًا لأل ل أو ايشيا  المراد تأجيرها إنما يٍوص بشرا ها خ ي ًا له ا الغرض

تنويول  إلوىالتكامل الم رفي المكا ر وموع الناجوي  إلى ييماميا ومع دخول الم ار  
االقت وواديي  المإلييوواتعلووى ايفووراد و  ي ووك المنووافع وتأجيرهووا كبووديل للشوورا ، واليوويما تلووك التووي 

هو ا النووع مون  ييوماميوا  دخلوت الودول الكربيويأدص قدرتهص علوى توأمين اليويولي المازموي، ها لكتمّلك
  درت الٍوانين التي تنظص ه و ال يغي من  يغ التكامل.أتشريكاتها، و  إلىالكٍود 

الثانيووي  ا فووي دورتهوواهووتونظم كيووالمنتهيووي بالتمل ا جووار  أقوورّ  جّمووع الفٍووه ا يوومامي الوودوليفم
ٍوووص تجووز ًا موون الكمليووات االيووتثماريي التووي  اهوتوجكل 0222 أيلووولفووي الريوواض فووي المنكٍوود    عشور 
 ييوماميا ع اللبنواني مون ضومن الكمليوات التوي تٍووص بهوا الم وار  المشورّ  ادخلهوأوفوي لبنوان  .بها

التشووووغيليي  ا جووووار )ويتكلوووو  بكمليووووات  0/2/0225توووواريخ  9240رقووووص  يبموجوووو  الٍوووورار اييايوووو
واعتبورت  ا جوار الٍورار نووعين مون  اوقد نددت المواد  الثانيوي مون هو  .بالتمليك(المنتهيي  ا جار و 

وتكووون منتهيووي الميووتأجر للموجووودات المووإلجر ،  تملّووكعنوودما ال تنتهووي ب تكووون تشووغيليي ا جووار ان 
 المأجور. تمّلكعندما تتضمن خيارًا للميتأجر ب كتمليبال

ويتكلووو  بكمليوووات  047التكمووويص رقوووص  فوووي لبنوووان ثوووص أ ووودرت لجنوووي الرقابوووي علوووى الم وووار 
هو ا التكمويص  كدّ يُ و  .ييماميا التي تٍوص بها الم ار   منتهيي بالتمليكال ا جار التشغيليي و  ا جار 

 0/2/0225تووواريخ  99موضووووع تكمووويص م ووور  لبنوووان رقوووص  9424يايوووي رقوووص تطبيٍوووًا للٍووورار اي
أهوووص موووا جوووا  فوووي التكمووويص و  ،عوووّد  مورأبووود التٍّيووو ييوووماميا مووون الم وووار   بموجبوووه وطلبوووت اللجنوووي

 .منتهيي بالتمليكال ا جار التشغيليي و  ا جار النطا  التطبيٍي لكمليات  الم كور انه ريص

بواريا مون فوي المنكٍود   08 در المجلا ايوروبي ل فتا  فوي دورتوه أ عينهوفي ا طار 
 التمويليي. جار ا التشغيليي و  ا جار ي بأنكاص متكّلٍقرارات  5/7/0228 إلى 0

الكاملووي فيهووا موون البووا   ييووماميا الوودول الكربيووي والم ووار   إلووىالكٍوود  اوكوو لك دخوول هوو 

                                                 
دويدار، هاني منمد، الجديد في التمويل الم رفي، أعمال المإلتمر الكلمي الينوي لكليي النٍو  في جامكي  103

 .00-02ص ، 0بيروت الكربيي، النلبي، ل 

 .04عجص، عبد الكريص عبد الجواد، المرجع الياب ، ص  104
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 الوايع.

 :اإلرارة الينتهية بالتيليكشروط عقد  -3

 الشروط العاية: -0-

فر فيووه الشووروط اعٍوود متبووادل يجوو  أن تتووو  يهوو ،كانووت تشووغيليي أص تمويليووييوووا   ،ا جووار 
ويجوو  أن يكوون موضووع الكٍود مشوروعًا ومبانوًا ومنووددًا  ،ي بوالكٍود ب وور  عامويٍومتكلّ الٍانونيوي ال
 ومكلومًا.

هو المالك المإلجر للكين موضووع الكٍود والميوتأجر هوو عميول  يماميويكون الم ر  ا  
 .الم ر  والمنتفع بالكين

 الشروط الخاصة: -0-

 ا جوووووار ب متكلّووووو وال 0/2/0225توووواريخ  9240يايوووووي رقوووووص مووووون الٍوووورار اي 4ن ووووت المووووواد  
 المكٍود يجار ن يتضمنها عٍد ا أعلى بكض البنود التي يج   منتهيي بالتمليكال ا جار التشغيليي و 

 أنهوووا بمكنوووى ،علوووى يوووبيل المثوووال وال الن ووور مكوووّدد  وهووو و الشوووروط ،موووإلجراً  ب وووفته موووع الم ووور 
شورط أن  ،رتيو  عماقاتهمواالمتكاقدان ضوروريي لت ىخرى ير أشروط  اضا  إليهن تُ أياييي ويمكن أ

 هي:  الشروطوه و  .ا جار نكاص ال تتكارض مع ضوابط المنع المٍرر  ي
 :اإلرارةنوع  -أ

مووا إ ا  ، فوويالكميوول الميووتأجرالمووإلجر و م وور  المكٍووود  بووين ال ا جووار يجوو  تنديوود نوووع  
الموود   انتهووا  عنوود ٍووعن يأي التبوواا يمكوون يك منكووًا يووو إجووار  منتهيووي بالتملأجووار  تشووغيليي إكانووت 

 التكاقديي المٍرر  لكل من الكٍدين واآلثار التي يمكن أن تترت  عليها.
 :الستعيالهإوورهة  ةاليؤرر  العينتحديد   -ب

بمكنى أن ه و المنفكي يج  أن تكون مكلوموي  ايتكمالهإووجهي   المإلجر  كينيج  تنديد ال      
 علمًا واضنًا يمنع الجهالي ويٍي من النزاع.

 :ينتهية بالتيليكال اإلرارةالعين اليؤررة في حالة  تيّلكليلستأرر بخيار ا -ص

الكوين  تملّوكيجو  أن يو كر فوي الكٍود خيوار الميوتأجر بف منتهيوي بالتمليوك ا جار إ ا كانت        
ال ووادر عوون  047بنيوو  التكموويص رقووص اآلتيووي  موضوووع الكٍوود وقوود يكووون التمليووك بإنوودى ال ووور



92 

 

 :02/02/0225بتاريخ  في لبنان لجني الرقابي على الم ار 

الميووتأجر فووي نهايووي  إلووىعوون طريوو  الهبووي موون المووإلجر  منتهيووي بالتمليووكجووار  إ: ولووىال ووور  اي
 المد  المندد  في الكٍد.

وفوي هو و النالوي  .وقوت البيوعو غيور رموزي ينودد أالمنتهيوي بوثمن رموزي  ا جار : ال ور  الثانيي
جور  منودد  فوي مود  أالموإلجر  فوي مٍابول نتفاع بوالكين يتمكن الميتأجر من ا 

الكين في نهايي المود  مٍابول  تمّلكعلى أن يكون للميتأجر الن  في  ،مندد 
 .يو نٍيٍأثمن رمزي 

 .ا جار قياط أ بٍييبثمن يكادل  ا جار الكين ببيكها قبل انتها  مد   تمّلك: هي ال ور  الثالثي

يتفوو  الم وور  "المووإلجر" مووع الكميوول بووأن موجبووه ب: هووي  ووور  البيووع التوودريجي و ال ووور  الرابكووي
ر الوو ي يملكووه الم وور  مووثمًا موون الشووي  الميووتأج   %52يٍوووص الكميوول بشوورا  

و مإلجل عن طريو  المرابنوي، ثوص يوإلجر الم ور  موا يملكوه مون أبمبلغ نٍدي 
ن ينتهوووي الكٍووود أ إلوووىلميوووتأجر" موووع بيوووع تووودريجي لن وووي الم ووور  لالكوووين "

 الميتأجر . الكميل كامل الكين تمّلكب
وكووووأن الكميوووول ي ووووبح شووووريكًا علووووى الشوووويوع مووووع الم وووور  المووووإلجر، ويٍوووووص 

قيواط وكأنهوا جوز  مون الووثمن بايوت جار الن وي الكا ود  للم ور  وتنيوو  اي
لكميووول اجر أالميوووت إلوووىتوووإلول الكوووين كلهوووا فقيووواط أن تكتمووول اي إلوووىالمنووودد 

 بني  الشروط التي يتف  عليها الفريٍان.
 

 يفية تلسديدو ويدته: يرار وكبدل اإل -د
جول تٍودير أو لوك مون  ،منتهيوي بالتمليوك ا جوار خ و وًا إ ا كانوت و  ،ه ا التنديد هو مهص
والموود  الواجوو  تيووديد المبلووغ  ،قيوواط الواجوو  تيووديدها وطريٍووي التيووديدقيمووي اليوولكي والبوودالت واي

جوور    فتووا  ربووط اوروبوي لالجوواز المجلووا اأوقوود  .الميوتأجر إلووىجوول نٍول ملكيووي الكووين أفيهوا موون 
زا ووودًا أو  ( Libor) بليبووورر  مرتبطووي جوور  المتغّيوووأن يتفووو  الطرفووان علووى أن ا كوو ،بمإلشوور مكلوووص

 ناق ًا.
 

 يصاريف الصيانة: -هو
علوووى عوووات   عووواد ً هوووي يتنمل م ووواري  ال وووياني و يوووالووو ي تكيوووين الفريووو   فوووي الكٍوووديجووو  
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تلووك ي أ 105والهيكليووي غيوور التشووغيلييل تكوالي  ال ووياني المووإلجر بنيووث يتنّموو يووماميالم ور  ا 
 الناتجي عن الت نيع.

يتكمال فهي علوى عوات  الميوتأجر ويوتص تنديود عمال ال ياني الدوريي والناتجي عن ا أا مّ أ
 ه و الٍواعد في الكٍد.

 
 فائها:يرر وطريق الستأتحديد الضيانات اليفروضة على اليلست -و

( ال علوووى يووومامي)أي الم ووور  ا  إن ضووومان الكوووين الموووإلجر  هوووي علوووى المالوووك الموووإلجر
من غير تل  ناشن من عي  ل المإلجر ما يلن  الكين الميتأجر )عميل الم ر (، وب لك يتنمّ 

 .106ص الميتأجر بشي  إ ا فاتت المنفكيلز  و تفريطه، وال يُ أن تكدي الميتأجر ع
 

 ها أو ترديدها:ءوانتها اإلرارةحاالت فلسخ  -ز
موون  ،د المازموويو "ال يفيووخ الكٍوود إال بمووا تنفيووخ بووه الكٍوونووه أ م وواراعتبوور جماعووي فٍهووا  اي

يجوووز فيووخ الكٍوود للكوو ر : "بووو ننيفوويأويٍووول  ،المنفكووي ايووتيفا وجووود الكيوو  بهووا أو  هووا  منوول 
 .107"و يير أيتجر فيه فينتر  متاعه  دكاناً ن يشتري أالطارئ على الميتأجر مثل 

الكوورا  عٍوود علووى منووافع، وينووه عٍووود  " ينأوفوووا بووالعقود: "لىاقووول اهلل تكوو إلووى"وييووتندون 
 .108" له البيعأمكاوضي فلص يفيخ 

عودص قيواص الموإلجر ب وياني الكوين الموإلجر  أو  ،بيوببهايجار ومن الناالت التي يفيخ فيه ا 
فووي مثوول هوو و  فينوو  للمووإلجر فيووخ الكٍوود ،ا جووار فلووا الميووتأجر ولووص يمووض  شووي  موون موود  أإ ا 

 واختيار كل منهما. رضاعلى فيخ الكٍد ب ،الم ر  والكميل ،إ ا اتف  الطرفان ك لك .اينوال

 ،وال تفووريط موون الميووتأجر ثنووا  فتوور  الكٍوود بوودون تكوود  أمووإلجر  وينتهووي الكٍوود إ ا تلفووت الكووين ال
 الميتأجر لليلكي المإلجر  بكٍد جديد. تمّلكب وأ، ا جار ك لك بانتها  مد  

 لزايي على العين اليؤررة:اإل  الضيان  -ح

 الضوووومانلزامووووي علووووى الكووووين المووووإلجر  ويكووووون الميووووتفيد موووون هوووو ا ا  نتووووأميالجوووورا  إ نبغوووويي
 ر.المإلج   يماميالم ر  ا 

                                                 
 .5/7/0228-0 ،، المنكٍد في باريا08قرار المجلا ايوروبي ل فتا  في دورته  105
 المتكّل  بموضوع ا يجار المنتهي بالتمليك و كوك التأجير. 002قرار مجّمع الفٍه ا يمامي رقص  106
. وفٍها  ايم ار هص: مالك، الشافكي، شكبان، النوري، وأبو 085ب ، ص إبن رشد، النفيد، المرجع اليا 107

 ثور وغيرهص.
 المرجع عينه. 108
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المنتهيوووي بالتمليوووك أنوووه "إ ا  ا جوووار ب متكلّووو فوووي قووورارو ال يوووماميا  ع الفٍوووهمجمووووقووود اعتبووور 
ويتنملوه  ال تجاريواً ًا إيماميتكاونيًا  نتأميال اشتمل الكٍد على تأمين الكين المإلجر  فيج  أن يكون

 ص.التجاري منرّ  نتأميالالمالك المإلجر وليا الميتأجر" ين 
 

 :ينتهية بالتيليكال اإلرارةيراحل تنفيذ عقد   -4

 صور العقد اليينوعة: -أ

بكمليووات  متكلّوو ال ووادر عوون م وور  لبنووان ال 99ايووتثنت الموواد  الثالثووي موون التكموويص رقووص 
بهوووو و  متكلّوووو نكوووواص الٍوووورار الأموووون نطووووا  تطبيوووو   هيووووي بالتمليووووكمنتال ا جووووار التشووووغيليي و  ا جووووار 

 الكمليات، عمليات التأجير الثابتي:

النفط والغوواز كووي بنٍووو  التنٍيوو  وايووتخداص الموووارد الطبيكيووي، متكّلٍووعٍووود التووأجير ال .0
 خشا  والمكادن وما شابهها.وغابات اي

ختووووراع ا  را اتكبوووو ،موووووال المنٍولووووي غيوووور الماديوووويعٍووووود التوووورخيص اليووووتثمار اي .0
 ونٍو  التألي  وغيرها.

 ي.جار  الخدمات المهنيّ ا  عٍود الكمل و  .3

  ًا عودّ ن  وور أالتشوغيليي  ا جوار بكمليوات  متكلّو ال يوماميا  ع الفٍهمجمك لك اعتبر قرار 
 ممنوعي له ا الكٍد:

خوومال  بوودلالكووين المووإلجر  مٍابوول مووا دفكووه الميووتأجر موون  تملّووكجووار  ينتهووي بإعٍوود  .0
فووي نهايووي الموود  بيكووًا  ا جووار بنيووث تنٍلوو   ،بووراص عٍوود جديوودإلمنوودد ، دون الموود  ا
 تلٍا يًا.

تيديد كل   على جار  عين لشخص بأجر  مكلومي ولمد  مكلومي مع عٍد بيع مكلّ إ .0
 وقت في الميتٍبل. إلىخمال المد  المكلومي أو مضا   المتف  عليه البدل

 إلوىط ل والح الموإلجر، يكوون موإلجمًا جار نٍيٍي، اقترن به بيوع بخيوار الشور يإعٍد  .3
 (.ا جار مد   نهاييأجل مندد )هو 

فوي مود   بودل مكلووصن الميتأجر من االنتفاع بالكين الموإلجر  مٍابول يمكّ  إيجارعٍد  .4
بوثمن  البودلكامول  تيوديدمكلومي واقترن به وعد ببيع الكوين الموإلجر  للميوتأجر بكود 
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 يتف  عليه الطرفان.

 :ليكتيبال ةلينتهيا اإلرارة عقد يراحل -ب

ه ا الكٍد على مرنلتين، و لك بوجود عٍدين منف لين ييتٍل كل منهما عون اآلخور  يجري
. ا جووار فووي نهايووي موود   تملّووكوجووود وعوود بالبو أ، ا جووار بووراص البيووع بكوود عٍوود إزمانووًا، بنيووث يكووون 

ن يكوون ألبيوع علوى فكليوي غيور يوا ر  ل ا جوار نكاص، ويج  أن تكوون والخيار يوازي الوعد في اي
 .109مالكًا للكين المراد التكاقد عليها يماميالم ر  ا 

 جرا ات بايمور التاليي:ل ه و ا وتتمثّ 

 

 

عن رغبته بايوت جار الكوين  فيه كر يُ  يماميالم ر  ا  إلىيتٍدص الكميل بطل   .0
 :110مع بكض الميتندات التي هي على يبيل المثال

  ، وغيرها.أيفيني، م نع، آلي تنديد الكين ما إ ا كانت ييار 

  ّيجار.ر  له و الكين مع قيمي بدل ا الٍيمي المٍد 

  ّوضاعه الماديي.أ  التي يراها منايبي مع المد 

ر ربنيتوه مون الطلو  مون النوواني الشورعيي والفنيوي ويٍودّ  يومامييدرا الم ر  ا  .0
مانات هوو ا الكٍوود، كوو لك موون النانيووي الماليووي وقوودر  الميووتأجر علووى التمويوول، والضوو

 المٍدمي منه.

يبورص موع الكميول  ،شروط المطلوبيال ياً ميتوف وإ ا واف  الم ر  على الطل  ووجد .3
 عٍد وعد بااليت جار وعٍد وعد بالشرا ، ين الم ر  لص يملك الكين بكد.

التووي بشوورا  الكووين موضوووع الكٍوود ويوودخلها فووي ملكيتووه و  يوومامييٍوووص الم وور  ا  .4
المطلوبوي مون عميول الم ور  بكود أخو  موافٍوي  يج  أن تكون مطابٍي للموا فات

                                                 
هو إلى غّر  رج  0400جمادى اآلخر   05قرار مجّمع الفٍه ا يمامي في دورته الثانيي عشر في الرياض من  109

 .08/9/0222-03هو المواف  0400

يبيي ل جار  وا جار  المنتهيي بالتمّلك كما تٍوص بها الم ار  شناته، نيين، اييا والمكالجات المنا 110
     www.darelmashora.com، 0222ا يماميي، الٍاهر ، 
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موون التكموويص االيايووي رقووص  2كمووا ن ووت الموواد   ،م وور  لبنووان علووى هوو و الكمليووي
 .0/2/0225بتاريخ  ال ادر عن م ر  لبنان 99

توقيووووع عٍوووود  إلووووىبكوووود شوووورا  الكووووين ودخووووول اليوووولكي فووووي ملكيووووي الم وووور  ي ووووار  .5
اليولكي.  تيول صمنضور و لم ور ، ا لم ولني، وعٍد ال ياني وعٍود التوأمين  يجار ا 

يوووووتكمال الكميووووول لهووووو و الكوووووين إوالتشوووووغيل ينووووو  للم ووووور  متابكوووووي  التيووووولصوبكووووود 
عوداد تٍوارير دوريوي إواالطم نان على وجودهوا وتشوغيلها فوي الوجهوي المكود  لهوا موع 

 المد  المتف  عليها للتأجير. طوالعن المتابكي 

الميوتأجر  إلوىٍود بيوع وتنٍول الملكيوي بوراص عإ إلوى وار عند انتها  المد  التأجيريوي يُ  .2
 المشتري بكد تيويي النيا  بينهما، و لك وفًٍا لآلليي المتف  عليها بينهما.

تجديوود  إلووىي ووار أن مووا إف ،تشووغيليي فٍووط عنوود انتهووا  الموود  ا جووار أمووا إ ا كانووت  .7
 يد الم ر  المإلجر. إلىوتكاد الكين  ،نها هإ إلى أوالكٍد 

على  :نهأال ادر عن م ر  لبنان  99يايي رقص تكميص ايمن ال 5وأوجبت الماد  
أشهر  يتيوغير المإلجر  في مهلي  ا جار موال المملوكي بهد  ت فيي اي ييماميا الم ار  
على  ا جار موال المشمولي بكمليات عاد  تأجير ايإها. كما أنه يج  عليها تمّلكمن تاريخ 

إ ا لص ييتكمل  ا جار جل عٍد أأشهر من تاريخ نلول ما خمال مد  يتي إ ،نوعيها أو ت فيتها
 نها  الكٍد يي يب  كان قبل نلول أجله. إمن تاريخ  أو ،الميتأجر نٍه بشرا ها
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 الخـــاتـــــمة

الكمليووووات التووووي  ووووار عرضووووها فووووي الكتووووا  عنوووود ي يووووماميعموووول الم ووووار  ا   ال يتوقّوووو
ٍليديووووي يمكوووون أن نجوووودها فووووي الم وووووار  مها الم ووووار  التالخوووودمات التووووي تٍوووودّ  لّ ُجووووف ،الناضوووور

 :ومن ه و الخدمات ،المكايير الشرعيي معبٍي اطتوم تكون خاليي من الرباشرط أن  ييماميا 

 بطاقات ا  تمان. -

 االعتمادات الم رفيي. -

 خطابات الضمان. -

 ورا  الماليي.اي نيص -

 الشيكات.و النواالت  -

يووبا  أ إلووىوهوو ا يكووود  "الشوواملالم وور  "تيووميي  ييووماميا طلوو  علووى الم ووار  تُ لوو لك 
الم ور   وينتأتي من أفراد وقطاعات اقت واديي،  ييماميا موال الم ار  أمتنوعي منها كون 

فووراد والٍطاعووات االقت وواديي المختلفووي دون التخ ووص بتمويوول يٍوودص التمويوول لجميووع اي يووماميا 
 . 111قطاع مندد كالٍطاع الكٍاري أو االيكاني او ال ناعي

الم وووار  التٍليديوووي  توّفرهووواص بكوووض الخووودمات التوووي ال تٍووودّ  ييوووماميا لم وووار  كموووا أن ا
. كما ييماميا كالٍياص بدور الو ي المختار  دار  الشركات وتنفي  الو ايا وفًٍا ينكاص الشريكي 

موووال المنٍولووي وغيوور المنٍولووي وبيكهووا اي تملّووكأنووه ينوو  لهووا مماريووي بكووض ايعمووال واينشووطي ك
 .112لغايات مختلفيا وتأجيرها وايت جارها وايتثماره

كنشوووواط الٍوووورض النيوووون،  ييووووماميا أخوووورى تنفوووورد فيهووووا الم ووووار   نشوووواطات إلووووىإضووووافي 
 البيع اآلجل.و التور ، و نشطي ثٍافيي م رفيي، أو ندو  الزكا ، و 

نجووود أن كثيووورًا مووون  ،ييوووماميا هووو و الخ و ووويي التوووي تتمتوووع بهوووا الم وووار   إلوووىبوووالنظر 
ي إيووماميي فيهووا أو أنهووا تٍوووص علووى تأيوويا م ووار  إيوومامييديووي بوودأت تفووتح نوافوو  الم ووار  التٍل

                                                 
مرقص، بول، مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رفي التٍليدي، مٍدمي إلى منتدى     111

 .0/8/0220  لبنان، بيروت، ال يرفي ا يماميي من تنظيص إتناد الم ار  الكربيي، م ر 

 المرجع عينه. 112



92 

 

الم ووووي مووووون فوووووي  52 إلووووى 42ننوووووو  ييووووماميا الم وووووار   تيووووتنو  أن كضميووووتٍلي ويتوقووووع الوووووب
  .113الكالميي في الينين الكشر  المٍبلي ييماميا دخارات ا 

مليار دوالر على ميتوى  752الوكمل بها البنوك ا يماميي عالميًا تبلغ نجص اي ول التي 
 .0202114الكالص، ويتوقع أن ي ل نجص اي ول إلى ترليون دوالر في الكاص 

مواص هو و الم وار  تنوديات كبورى بنيوث يوتما ص أتبٍوى  ،وأماص ه ا االزدهار والنموو اليوريع
 وتكتوورض عموول هوو  تووزالبكووض ال ووكوبات التووي ال  ثّموويين  0وبووازل  0بووازل  مكوواييرعملهووا مووع 

 وودر مجلووا الخوودمات أوقوود  .لم ووار  فووي تكييوو  مووا جووا  فووي االتفوواقيتين مووع طبيكووي عملهوواا
  مكهوووا  ووويغي مكينوووي مووون اجووول التكّيووو إلوووىبغيوووي الو وووول  قترانووواتالابكوووض  ييوووماميا الماليوووي 

نتى تكون منيجمي مع الضوابط الشرعيي لألعموال  0دخال بكض التكديمات على اتفاقيي بازل ا  و 
ن كانوووت تتبنوووى ا  ئ االرشووواديي التوووي ي ووودرها المجلوووا و دالمكوووايير والمبووواو" .ييوووماميا الم ووورفيي 

وبهو ا تكتبور المكوايير  .ييماميا فيي ر المكايير الدوليي الموجود ، إال أنها تتناول خ و يي الم 
مًا للمكووايير الرقابيووي الدوليووي التووي موووالمبووادئ االرشوواديي ال ووادر  عوون المجلووا بووديمًا متجانيووًا ومك

الم ووووورفيي مووووون المنافيوووووي الكادلوووووي موووووع نظيراتهوووووا  ييوووووماميا مإلييوووووات الخووووودمات الماليوووووي ن تمّكووووو
 .115"التٍليديي

فووي الم ووار   جهوواز إداري تهي وويضوورور   تكمن فوويخوورى فووأمووا ال ووكوبات والتنووديات اي
بمكنووى أن يكووون لديووه ثٍافووي  ييووماميا  لووه  هنيووي الكموول الم وورفي علووى قاعود  الشووريكي ييوماميا 

 ل بها.كمالمإلييي التي ي أهدا ب ور  عامي وعن  ييماميا  عن ال يرفي

هو ا  ثٍافويي مون أجول نشور يوماميوتتضافر الجهود مون المإلييوات التوي ُتكنوى بال ويرفي ا 
منايووبي لعوودنان ق ووار ل قت وواد الكربووي  مجمووعقت وواديي فووي ا   نوودو ال وفوويالنوووع موون ال وويرفي. 

نضووورها نشووود مووون التوووي لبنوووان، ركوووي الم ووورفيي إلوووى لمجموعوووي البزيوووار  الهي وووي الشووورعيي المونووود  
ير ي في لبنان، اعتبر المديماميا قت اديين ورجال ايعمال وا عماميين والمهتمين بال يرفي ا 

أنووه يجوو  "أن نكموول مكووًا لتريوويخ ثٍافووي  ، بنووّ ،مكت ووص منم ووانيفووي لبنووان  لبنووك البركوويالكوواص 

                                                 
طربيه، جوز ، دور الم ار  والمإلييات الماليي ا يماميي في تكب ي الموارد في البلدان الكربيي، المإلتمر  113

 .7/00/0224الكربي المتخ ص لل يرفي ا يماميي، بيروت، النهار، 

برى الشركات ا يتثماريي للتمويل ا يمامي المدير التنفي ي لدار ا يتثمار، واند  من ك ،خان، عا ص 114
، مركز أخبار ال ناعي الماليي ا يماميي www.cibafi.org :مٍالي على ا نترنت ،بالمملكي المتند 

05/5/0202. 

 www.badla.comرفكت، عبد الكريص، نٍمًا عنه في موقع فٍه الم ار  ا يماميي  115

http://www.badla.com/
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والتٍليودي، وفو   يومامينانيوه ا جم ورفي اللبنواني بي، لمزيد من نمو الٍطاع اليماميال يرفي ا 
 .116اييا المهنيي وايخماقيي والشفافيي"

 

                                                 
 منم اني، مكت ص، المرجع الياب . 116
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