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 المقدمة
 

 ػػ  بمػػدا  ل الةربمػػة ك ا فػػأممة  ػػ  أكالػػر القػػرف التلفػػ   التقممػػدم بػػدأ امػػلـ ال ظػػلـ الم ػػر  
ك ا تشرت    الةػللـ  ،   فبةم ملت القرف الملض  ا فأممةالم لرؼ   شأتإلى أف  ،عشر

 ػػلرؼ ا فػػأممة إ ػػػدل  أ ػػب ت الم ،بةػػد أف أتبتػػػت   ل  ػػلا فػػأم  ك رمػػر ا فػػأم  
إمكل مػة ك كداػل  ػكؿ مكك لت المش د االات ػلدم  ػ  الةػللـ ك ا ت ػى ال ػدؿ الػذم كػلف ال مػلن 

عبػػر  التكفػػ  الكمػػ   ػػ  ك أ ػػب ت بلضػػؿ اي عممقػػة ال ػػذكر ك تلبتػػة اللطػػى ،أك افػػتمرارال
 فػتتملرمؤففة تقـك بل 053 مث بمغ عدد المؤففلت الم ر مة ا فأممة  تى اآلف  ،الةللـ
 .(5)ةبللمل  03 -55ممملر دكالر ك ا  ت قؽ  فبة  مك ف كمة مف   533

ك ا   ػػػلزات الةمممػػػة ك اللكرمػػػة ا اػػػـ  ،مػػػ  كػػػؿ اػػػذت ا   ػػػلزات المللمػػػة ك االات ػػػلدمة ال لمػػػة
ال م بغ  ل ل أف  ةتقد  ،ل ذت ا مةتككمف الشل مة ال ضلرمة الة رمة المفتقمة  ببدءالمتمتمة 

ك الكتمػػػر مػػػف  ، مػػػل زل ػػػل  ػػػ  بدامػػػة الطرمػػػؽ ، ل إلػػػى القمػػػة  ػػػ  ت قمػػػؽ أاػػػدا  لبأ  ػػػل اػػػد ك ػػػم
كال فممل    ابتكلر أدكات تمكمؿ  دمدة مقبكلة شرعلن ك ممك ة  ،ال ةكبلت ك المشلكؿ تكا   ل

 تػػى  ،تةكػػس عدالػػة اػػذا الػػدمف ال  مػػؼ ك ك ت قػػؽ  ػػكار مقل ػػدتك  ،التطبمػػؽ بشػػكؿ كافػػ 
أكبر  إ ملعك  تى   قؽ  ،اذا ال  ج ك متب ك ه ك مدا ةكف ع همشةر علمة المفمممف بلمرمة 

ت لظػػػلن عمػػػى بةػػػض  ػػػمغ التمكمػػػؿ كالفػػػممل   ـبةضػػػلػػػدل مػػػف عممػػػلء الشػػػرمةة المػػػذمف مػػػل زاؿ 
ك اػػػػ  ال ػػػػمغة ا كتػػػػر تطبمقػػػػلن اآلف  ػػػػ  كػػػػؿ الم ػػػػلرؼ  ،المركبػػػػة لبمػػػػر بللشػػػػراء المراب ػػػػة
 ػػ   ػػمف أف بػػلا   ،الم ػػلرؼكظملػػلت تمػػف  تقرمبػػلن  %75 مػػث تشػػكؿ مػػل  فػػبته  ،ا فػػأممة

ك مةمػؿ  ، مغ التمكمؿ متػؿ المشػلركة ك المضػلربة ك االفت ػ لع ك الفػمـ تشػكؿ بػلا  ال فػبة
 ،بػأف لممراب ػة ممػزات لمفػت مك ػكدة  ػ  رمراػلالقل مكف عمى الم لرؼ ا فأممة فبب ذلؾ 

مػى رفػـ لطػط الةمػؿ ك اػذت الممػزة تفػلعد ا دارة ع ،متؿ ا تظلـ التػد ؽ ال قػدم  ػ  الم ػرؼ
 ممة المللطر ك ال ت تػلج إلػىل ضل ة إلى أ  ل امب ،مف لأؿ ضملف تكا ؽ اآل لؿ المفتقبم 

ال تطبػؽ إال  ػ   ػلالت   ػنف ال ػمغ ا لػرل لػذلؾ ،بةكس ال مغ ا لػرلضمل لت شل مة 
ةكػػػس اللػػػرؽ ال ػػػكارم بػػػمف ت التػػػ مػػػ  أف اػػػذت ال ػػػمغ اػػػ   ،ك  ػػػ  المشػػػلرم  الكبمػػػرة لل ػػػة
الرأفػػمللمة  ػػ  ال ظػػر لممػػلؿ ك الةمػػؿ كالضػػملف  اللمفػػلة ك الرؤمػػةلة ك الرؤمػػة ا فػػأممة ك اللمفػػ

 .)المللطرة( ك افت قلؽ الربح
كل ت ضركرمة  اأع عمؿ  ،الم لم  اللق مة كازالب  تأ تالت  مف أف المراب ة المركبة     

ك لكػف البل ػث  ، ػةبة ك ال ك مػة اذت الم لرؼ ضمف بم ة ا تملعمة ك اات لدمة ك ألأامة
اطػػػب  المراب ػػػة اعتبػػػلر ك بةػػػد مػػػركر اػػػذت المػػػدة مػػػرل أف اػػػذا ال مبػػػرر لمم ػػػلرؼ ا فػػػأممة

                                                           

  2002طالٍِت فً دِقك أ.د فؤاد شاوز، تطىر و ّٔى اٌصٍزفت اإلطالٍِت، ورلت عًّ ِمذِت فً ِؤتّز اٌّصارف اإل -1
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 فػػأم  ك الر ػػى  ػػ  الةمػػؿ الم ػػر   ا فػػأم     ػػل  ػػ  ال قمقػػة ال تةكػػس  ػػكار اللكػػر ا
كال ع ػب  ػ  ذلػؾ   ػك  ،زاد عمم ػل بكك ه  كل كؿ مممزات ا  ظمة الكضػةمة ك ،فمكت قمقة 

 .مفتمد مف كأـ اي كادم رفكله للتـ ا  بملء م مد  مى اي عممه ك فمـ
 مشكمة الب ث

 ت قفـ  مغ التمكمؿ    الم لرؼ ا فأممة إلى افممف ر مفممف
 ـ كلك ػػػه مقػػػز   ،ا كؿ ممتػػػلز بفػػػ كلة تطبمقػػػه الكافػػػ  ك امػػػة ملػػػلطرت ك افػػػتقرار أربل ػػػه

لأات ػػػػػلد  ال ظرمػػػػػةا اػػػػػداؼ  بػػػػػمفا فػػػػػأم  كال م قػػػػػؽ اال فػػػػػ لـ  ال ػػػػػرح اللكػػػػػرم
ذكػػػػػػرت بةػػػػػػض   قػػػػػػد كمتػػػػػػلؿ ذلػػػػػػؾ المراب ػػػػػػة كالتػػػػػػكرؽ، ،المملرفػػػػػػةبػػػػػػمف ك ا فػػػػػػأم  

ا   ػػلءات أف  ػػمغة التمكمػػؿ بللمراب ػػة ك ػػمت  ػػ  بةػػض الم ػػلرؼ إلػػى  ػػكال  
اػػػػد أتػػػػلر اػػػػذا كتمػػػػران مػػػػف اال تقػػػػلدات عمػػػػى  ك ،% مػػػػف م مػػػػؿ عممملتػػػػه الم ػػػػر مة93

ك الػػػبةض اآللػػػر متةمػػػؽ  ،ةمػػػؽ بللشػػػب لت الشػػػرعمةمتل بةضػػػ  ،الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة
ك لدمػػة االات ػػلد  ،بةػػدـ  ػػدكل اػػذت الةمممػػلت  ػػ  بمػػلف مةػػللـ االات ػػلد ا فػػأم 

ء إلػػػى ممػػػل أفػػػل الػػػكط    ضػػػأن عػػػف أ  ػػػل اربػػػت بػػػمف الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة ك الربكمػػػة
 (5)الةمؿ الم ر   ا فأم  كمه

 كمةكػس بشػكؿ كاضػح  مفػلة  ،ا فػأم  التل   ممتلز بل ف لمه التلـ م   كار اللكر
إمل رمػر مطبػؽ أك اممػؿ  ك لك ه ،ا فأـ كرؤمته اللل ة لمملؿ ك الةمؿ ك االفتتملر

لةػػػػدـ تػػػػكا ر الب ػػػػى ا لأامػػػػة ك اال تملعمػػػػة ك  ك ذلػػػػؾ ،التطبمػػػػؽ كمػػػػل  أ ػػػػظ كااةمػػػػلن 
 ػػػػلالت لػػػػذلؾ ال مػػػػتـ تطبمقػػػػه إال  ػػػػ   ،الأزمػػػػة ال فػػػػملبه المػػػػرمحك اللق مػػػػة القل ك مػػػػة 

الكبمػػر ك ال مػػتـ عمػػى  طػػلؽ الم شػػ ت ال ػػغمرة أك ا  ػػراد ك متػػلؿ  ،التمكمػػؿ المؤففػػ 
 .ذلؾ االفت  لع ك المشلركة ك المضلربة ك الفمـ

 ،ال لل  ا فأم  الكاا  الم ر   ال ظرمة ك التطبمؽ    كالمشكمة ا  ك كد اكة كافةة بمف
كلػػك أدت  ،لمتطبمػػؽ ا مكل مػػة الةمممػػة لضػػؿ تػػر محإلػػى أف الم ػػلرؼ ا فػػأممة ت مشػػمر الػػذم

الم الت االات ػلدمة ك  مف  مث اآلتلر ك ،ال مكذج الربكم إلى  د إلى اال ت لء ب مكذج مشلبه
تمرار اػذا الكضػ  لػف فػا ك أف ،مف  مػث الشػكؿ ك أفػللمب الةمػؿ لن ك إف كلف ملتمل ،الت مكمة

ػػػػ لءة ا دارمػػػػة ك االات ػػػػلدمة مػػػػف   ػػػػة الكلػػػػ التممػػػػزف الم ػػػػلرؼ ا فػػػػأممة مػػػػف ت قمػػػػؽ ممك 
كمػػل فػػمؤتر فػػمبلن  ،  ػػللةمأ الم ػػلرؼ ا فػػأممة إلػػى لفػػلرة ؤدممفػػك بللتػػلل   ،كالمشػػركعمة

 ،عمى فمةت ل ك تقة ال لس ب ل
 

  كرة الب ث
                                                           

 راجع: فٍاض اٌظٍذ اٌظٍذ عطٍت، اٌتذذٌاث اٌذاخٍٍت ٌٍّصارف اإلطالٍِت، دار اٌذىّت،  -1
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ممكف  ،مف  مث كك ه مؤففة رمر رب مة ،م رؼ إفأم  ملتمؼ عف كؿ مل اك مك كد
مقـك ب لؤال ال ظرم عمى  ،ك التطبمؽالةمممة بمف  ،ك المبلدئ ك بمف القمـت قؽ التكازف  أف

 ة:ا فس التللم
 . ف ة لن اركض  لسال مل   شرعلن مف كاؼ ال قكد    فبمؿ إاراض ل لم -
  ك ارض  فف مف ابؿ الةممؿ  ،لن التأ مؿ الشرع  لم فلب ال لرم أ ه ارض ال م ر  لة -

 .لمب ؾ
ك اذا الرأم م قكؿ عف  ،مى المقرضتق  زكلة القرض ال فف عمى المقترض ك لمس ع -

 .ةمملءكعف بةض ال (5)الللركؽ رض  اي ع ه فمد ل عمر
 .(0)ممكف  فلب الزكلة المترتبة عمى المقترض بطرمقة ال مر -

 الدرافلت ك التطبمقلت الفلبقة
 اػػػراض اللقػػػراء اػػػرض  فػػػف  ػػػ   ممػػػكؿ مػػػف الكدا ػػػ  ال لرمػػػة ـ أف  كػػػرة إ شػػػلء  ػػػ دكؽررػػػ

مك ػػػػكدة ك مطرك ػػػػة  ػػػػ   ،تأفػػػػمس  ػػػ دكؽ كالػػػػ  لمقػػػػرض ال فػػػف ممة أكالم ػػػلرؼ ا فػػػػأ
اػػك إ شػػلء م ػػرؼ  ،ال دمػػد ا ػػل ربػػر أف أدبمػػلت االات ػػلد ا فػػأم  ك ال ػػمر ة ا فػػأممة،

بكلمػػؿ أبةلداػػل، ك  دمة ك المللمػػةدلؿ إلػػى امػػب ال مػػلة االات ػػلتػػ ،كمؤففػػة رمػػر رب مػػة كلمػػؿ
القػػػراءة ك  اللكػػػرة  دمػػػدة لػػػـ م ػػػد البل ػػػث بةػػػد كاػػػذت ، ػػػ  افت  لضػػػ ل ك ت لمزاػػػل لمةػػػب دكراػػػت

 .الب ث أم درافة فلبقة تت لكؿ  لس المكضكع
 

  رضمة الب ث

أف مككف م رؼ إفأمملن مؤدم دكرت    االات لد  ،ا فأم (الكاؼ ممكف ل مكذج )م رؼ 
 ك أف مككف مقبكالن مف ال ل مة الشرعمة كالقل ك مة كالتشغمممة. ،ك الم تم  بلمتملز

 

 الب ث اممةأ
 ،ت ػلكؿ  كػرة إ شػلء م ػرؼ إفػأم  رمػر رب ػ م   كك ػه أكؿ ب ػث  تكمف أاممة اذا الب ث

لمػل مقدمػه  ،كاض لن    ت لمز االات لد بشقمه ا  تل   ك االفػت أك  ان دكر  له أف مككفمكف م
ؽ الطبقمػة  ػ  الم تمػ  مػف ك ر بل ضػل ة إلػى تللمػؼ اللػ ،%(0.5مػف ا تمػلف مػ للض الكملػة)

 تكزم  الزكلة. لأؿ
 

 م   مة الب ث ك شكمه ك اد ه

                                                           

  1336 1، دار اٌّؤٌذ، ط45د. صاٌخ بٓ عثّاْ بٓ عبذ اٌعشٌش اٌهًٍٍ، سواة اٌذٌٓ، ص -2

تزضت و عٍى عذد أٌاَ اٌمزض بٕفض طزٌمت تمظٍُ % عٍى عذد اٌٍٍزاث اٌّم2.5طزٌمت إٌّز: أي تمظٍُ ٔظبت اٌشواة اٌّعزوفت  - 2
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الػذم مبػدأ مػف المشػلادات الةلمػة ك مػف مأ ظػلت فمقكـ اذا الب ث عمى الم  ج االفػتقرا   
ك التقػػػلرمر  بل ضػػػل ة إلػػػى بةػػػض ا   ػػػل ملت ،تفػػػلؤالت ـ ال ػػػلس الةػػػلدممف أك الملت ػػػمف ك

لؼ ت ػكر  دمػد مػؤدم إلػى إم ػلد    م لكلة الفتكشػ ،الم شكرة عف الم لرؼ القل مة المللمة
 . ؿ لمشكمة الب ث

بأ كػلر اػػد تكػػكف م لكلػة إر ػػلء ال ػمر ة ا فػػأممة  كاد ػػه ،أمػل شػػكمه   ػك ب ػػث  ظػرم  ػػكع 
الػذم تةػمش  مػف اػذا الكااػ  الفػم  ملمدة ل  كض الم تمةلت ك البمداف ا فػأممة ك اللػأص

  مه.
 

 لطة الب ث

 اإلسالمي الوقفاألول:مصرف  الفصل 
 كآلمة عممه ا كؿ:  كرة الم رؼ مب ثال

 ال ظلـ الدالم التل  :  المب ث
 الةمأءالتللث:  المب ث
 الةمكممةالم رؼ  ممزا مةالراب :  المب ث

 ال مة الدلؿالللمس: المب ث 
 الثاني: الدراسة الشرعية فصلال 

 : كاؼ ال قكداألول المبحث 
  كؿ: تةرمللتالمطمب  
 ه ك كمه ع د اللق لءالتل  : مشركعمتالمطمب  
 التللث: كاؼ ال قكد كمقل د الشرمةةالمطمب  
 : الكدا   ال لرمة    الم رؼالثاني المبحث 
 ا كؿ: تةرمل ل كمكضكع ل كآلمة عمم لالمطمب  
 التل  : تكممل ل الشرع  ك كم ل ع د اللق لءالمطمب  
 الكدا   ال لرمة كمقل د الشرمةة التللث:المطمب  
 ض: زكلة القرك الثالث المبحث 
 تةرمللتا كؿ:  المطمب 
 التل  : آراء اللق لء المطمب 
 رأم البل ثالمطمب التللث:  
 و التشغيمية و القانونية: الدراسة الثالث الفصل 

 المبحث األول: إدارة الموجودات و المطموبات
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 المبحث الثاني: إدارة المخاطر المصرفية
 المبحث الثالث: الدراسة القانونية

 لنتائج و التوصياتا 

 المصادر و المراجع 

 المرفقات 

 
 اإلسالميالوقف األول: مصرف  الفصل

 :تمييد

كال  ،لقد كلف المفممكف م ذ  شكء  ضػلرت ـ ك تػى القػرف التلفػ  عشػر فػلدة الةػللـ
ك لػػـ مكػػف اػػذا لم ػػدث  ،ل ضػػلرت ـ اللللػػدة آتػػلرتكػػلد ت ػػد بمػػد دلمػػكت ال تك ػػد  مػػه 

 الل مػػة ك ك ك اال تملعمػػة االات ػػلدمة  ال مػػلة اللكرمػة ك لػكال تػػألق ـ  ػػ  كل ػة م ػػل 
  قػد  ققػكا التػكازف المطمػكبككلف لم ل مة االات لدمة   مب اػلـ مػف ذلػؾ  ،رمرال

ك كػػلف أاػػـ مػػل مممػػز  ،بػػمف مػػل اػػك رك ػػ  ك إممػػل   كبػػمف مػػل اػػك عممػػ  ك  مػػلت 
 .كا كالؼمفمف امل الزكلة  مكضكعمف ر المزدارة شل مت ـ االات لدمة 

ك ممػػزاف  االات ػػلدماالزداػػلر ؼ مةمػػلر الم ػػلر   قػػد أ ػػبح ازداػػلر ،ال ػػلل  الة ػػر أمػػل  ػػ 
 ،االفػتغ لء ع  ػل عمػى ا طػأؽ  ػد  أ د أاـ أركلف المد مة ال دمتة الت  ال ممكػف ك ، رارته

ك  ،  ػةك أم تلكمر ب ذا مل اك إال ضرب مف اللملؿ الفلذج الللرج عػف إطػلر الة ػر مػف 
 .تمةلب رفللة ا فأـ مف   ة ألرلالقل ر عف اف

االزدالر أاـ مةللـ الدمج بمف  عمىتفلعد  ، دمدةلتلكمر    طرمقة البل ث إلى ا اذا مل د  
 ،االات ػػػلدم ال ػػػدمثاالزداػػػلر  مةػػػللـ أاػػػـ كبػػػمف ، ػػػ  الفػػػلبؽ لألمػػػة ا فػػػأممة االات ػػػلدم

" إذا أراد  م ػػػػرمك ػػػػ  اػػػػذا المكضػػػػكع مقػػػػكؿ د مػػػػك س ر مػػػػؽ الملمػػػػدة،   كػػػػرة عفػػػػى أف تكػػػػكف
ر مفػمة الةممػل التػ  تت ػؿ َل لتلػردت ك أ ػللته ك مبلد ػه المػالم تم  ا فأم  المكـ أف مظػؿ ك 

 ةممػػه أف مبػػدأ ببػػذؿ ال  ػػد مػػف أ ػػؿ التلمػػؿ ك الت ػػكر ك ا بػػداع  ،بنممل ػػه ك عقل ػػدت مبلشػػرةن َ 
)المق ػكد ا ػل لت  مةمػد ال ظػر  ػ  اػذت المؤففػ ،بمل مأ ػـ  ضػلرته ك مبلد ػه الةزمػزة الغللمػة

ة االات ػلدمة لك م م  الة ل ر الت  تفػمح لػه بللمشػلركة اللةللػة  ػ  ال مػالم لرؼ التقممدمة(
 .(5) .”ال دمتة عمى المفرح الدكل 
 ا كؿ:  كرة الم رؼ ك آلمة عممه المب ث

                                                           

  1311 1، ِؤطظت اٌزطاٌت، ط55د.رفٍك ٌىٔض اٌّصزي، ِصزف اٌتٍّٕت اإلطالًِ، ص -1
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إلػى  االفػم م قفػـ رأفػملل ل  ،رمر رب مة س شركة مفلامةمأفتاذا الم رؼ عمى   كرة قكـت
 فػػةرك ملضػػؿ أف مكػػكف  ،الةػػلـ لم م ػػكر االكتتػػلبمػػف ا فػػ ـ الكالمػػة التػػ  تطػػرح عمػػى عػػدد 

اػػذت ا مػػكاؿ فتشػػكؿ رأس مػػلؿ الم ػػرؼ  .الفػػ ـ أ ػػغر مػػل ممكػػف  تػػى م لفػػب كل ػػة الشػػرا ح
ك ال ػزء  ،ك أ ػكله التلبتػة شراء مقػرات الم ػرؼلتمكمؿ  كالذم فمفتلدـ  زء م ه ،ا فلف 
ددال  ػػػذلػػػؾ ضػػػمف آلمػػػة عمػػػؿ م ك ، ػػػرؼ التمكمممػػػة ك اللدملتمػػػةالم ب شػػػلطلت لمقمػػػلـ اآللػػػر

 س ا دارة ك ال مةمة الةمكممة.ك ارارات ال  لت الك ل مة ك م م ظلمه الدالم  
آلػػػر متػػػؿ  ػػػتح  ،مقػػػدـ الم ػػػرؼ لةمأ ػػػه كل ػػػة اللػػػدملت التػػػ  مقػػػدم ل أم م ػػػرؼ إفػػػأم 

ك  لشمكلت ك تأ مر اللػزا فاالعتملدات المفت دمة ك لطلبلت الضملف كال كاالت ك ت  مؿ ا
رمر أف اللدمة الر مفمة التػ  مقػدم ل ل ػـ ك فػتككف  ،ك متقلضى عمم ل أ كرت كللمةتلد ،رمرال

  اػذت ا مػكاؿ مػ  أمػكاؿ متـ ت م ،ا  ابكؿ الكدا   ال لرمة ك بمتلبة اطب الر ى بمف أعملله
ف التأ ػػػمؿ الشػػػرع  ك إ ،لم ػػػرؼعمػػػى اكملػػػة ت كعػػػلء مللمػػػلن كا ػػػدان بػػػدكف المفػػػلاممف لتشػػػكؿ

تكػػكف   ػػنذا كل ػػت بػػدكف  ل ػػدة ك اػػذا اػػك الشػػل   ، مػػكاؿ الكدا ػػ  ال لرمػػة اػػذت اػػك أ  ػػل اػػرض
 .مف المكدع لمم رؼ لن  ف  لن ارض

تقـك ا دارة الةممل    الم رؼ ك مف لأؿ تةممملت الم رؼ المركزم ك كل ة المةلممر 
د  فبة مل ممكف اعتبلرت كدا   مفتقرت بت دم بكض  الفملفة اال تمل مة ك ،الم ر مة ا لرل
ممكف لمب ؾ أف مقدم ل كل تملف مم كح لةمأ ه عمى شكؿ ارض  فف  ،الت مف اذت ا مكاؿ

 . قدم ا مر أك متكفط ا  ؿ
 ػ   عمػى أ  ػل ػنذا  ظر ػل ل ػذت الكدا ػ   ،لزكلة المػلؿ مف المةمكـ أف ال قكد الفل مة تةتبر مطرح

 كقػرض أمل إذا  ظر ل ل ل  فب تأ مم ل الشرع  ،مؤدكا زكلت ل مكب أ  لب ل  ةمم ـ اـ أف 
ك اػػذا رأم لةػػدد مػػف ال ػػ لبة ك الةممػػلء  ػػ  أف  ، ػػممكف أف  طللػػب المقتػػرض بتأدمػػة زكلت ػػل

تل ػػػمؿ ذلػػػؾ فػػػمككف  ػػػ   مػػػى المػػػدمف ك القػػػرض ألػػػص مػػػف الػػػدمف ك فػػػمتـزكػػػلة الػػػدمف تقػػػ  ع
 .التل   الل ؿالتللث مف  المب ث

تـ مف الم رؼ إلى  ،فم تقؿ أداء الزكلة مف عمى المكدع إلى الم رؼب لء عمى مل فبؽ 
 .ته لمم رؼ  فب ا  ؿ المتلؽ عممهالمقترض ا لمر الذم فمةمد القرض م  زكل

عمى  ت فب كممة الزكلة المترتبة عمى الةممؿ المقترض أك المفقطة عف الةممؿ المكدع
 :لعدة التللمةأفلس الر مد المت رؾ  فب الق

    الةلـلمرة  533لكؿ ؿ 0.5
 ةلـلكؿ لمرة ا  ال ؿ3.305=0.5/533
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إف شلء  ؿ لكؿ لمرة    المـك الكا د(ك فمتـ تل مؿ ذلؾ 3.333375=(5) 050/ 3.305
 .القركضاي    مب ث زكلة 
ك إ مػػل مقػػػـك  ،مػػف أمػػكاؿ الزكػػػلة الم مكعػػة لدمػػه مػػػف المقترضػػمف االفػػػتللدةال م ػػؽ لمم ػػرؼ 

بلفػػتت لء  فػػبة مةم ػػة  ،تػػ  ت لق ػػل  فػػب م ػػلر  ل الشػػرعمةت اللمرمػػة البت كمم ػػل إلػػى ال مةمػػل
% ك ػد أا ػى بلعتبػلر 50.5عمػى أف ال تت ػلكز كأ كر أتةػلب بلعتبػلرت مػف الةػلمممف عمم ػل 

 .م لرؼ الزكلة التمل مة
ك ممكػف أف ملػػرض  ،مغطػ  الم ػرؼ م ػلرمله مػف أ ػكر اللػدملت ك مػف  فػبة أمػكاؿ الزكػلة

 .طمب ا تملف مقلبؿ أتةلب المكظلمفكؿ  رفمَل مةم َل عمى
ممكف لمم رؼ أف ممتمؾ بةض ا كراؽ المللمة )أف ـ ك  ككؾ إفأممة( تفػلعدت عمػى إدارة 

لمم ػرؼ  ممكػفالفمكلة المكفممة ك تغطمة  لقلته ك ت قمؽ بةض ا ربػلح لأ تملطمػلت، كمػل 
ك مكػػكف  م ػػل  ،كالػػهأف مػػدمر  ػػ دكؽ أك م لظػػة افػػتتملر مل ػػص بػػدكف أف مشػػلرؾ  م ػػل بأم

  تملطملت أك لتةزمز رأس ملله.بأ ر، ك مفتلدـ الةل د المت قؽ لأ أن أك ككم لن مضلرب
،  تػػػػى مفػػػػتطم  تقػػػػدمـ أ ضػػػػؿ م ػػػػب عمػػػػى اػػػػذا الم ػػػػرؼ االاتمػػػػلـ بكل ػػػػة التق مػػػػلت ال دمتػػػػة

 زبل  ه كبذلؾ م قؽ أادا ه. تتكف  بذلؾ ك تت كع دا رة  اللدملت،
  فلف  لمم رؼالتل  : ال ظلـ ا المب ث

مضػػػػةه  ،ال بػػػػد لكػػػػؿ شػػػػركة مفػػػػلامة مػػػػف  ظػػػػلـ أفلفػػػػ  م ػػػػدد طبمةت ػػػػل ك طرمقػػػػة إدارت ػػػػل
كتمػػر مػػف العمػػى  عػػلدةن  ك م تػػكم اػػذا ال ظػػلـ ،ال ل ػػذة ك  لظمػػةمؤففػػكف مػػراعمف القػػكا مف الال

ـ  قػد تػ كلشمة ا طللة رمػر الضػركرمة ،الشركةأمكر الب كد التل مممة ا  را مة المتةمقة بندارة 
 فػمتـ  المب ػثأمػل  ػ  اػذا  ،  لمػة الب ػث  ػ  كػلمأَ  لمم ػلرؼال ظلـ ا فلف    مكذج إر لؽ

 م لاشة المكاد الت  مرل البل ث  م ل ضركرة لمتةدمؿ أك ا ضل ة مف اذا ال مكذج.

 (ال بد مف إضل ة عبلرة )رمر رب مة ،الت  تةرؼ الشركة ك مر ةمت ل القل ك مة :(2)المادة -
 .الم ظـ  مكاؿ الكاؼ ل كف ا كالؼف ا شلرة إلى اكمل ال بد م

 م ػػرح بػػلف رلمػػة الشػػركة اػػك تقػػدمـ مػػرل البل ػػث أف ،التػػ  ت ػػدد رلمػػة الشػػركة :(3)المااادة -
بل ضػػػل ة إلػػػى تقػػػمـ  ،الم ػػػر مة ا فػػػأممة التػػػ  تكا ػػػؽ عمم ػػػل ال م ػػػة الشػػػرعمة اللػػػدملت كل ػػػة

ك م ظػػر عمػػى  ،لمغمػػر ك م ػػل ظ افػػتتملرمةك إدارة  ػػ لدمؽ القػػركض ال فػػ ة ك ابػػكؿ الكدا ػػ  
.بلفتت لء التداكؿ بل كراؽ المللمة مطمقلَ  ل فلب ل مبلشرة اذت الشركة القملـ ب شلطلت افتتملرمة

  
م ػب أف ت ػدد عل دمػة اػذت ا مػكاؿ بةػد ا ت ػلء  تكزم  ا ربلح ال ل مةتتةمؽ ب :(28المادة) -

                                                           

 عذد أٌاَ اٌظٕت اٌهجزٌت 1-
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مػف أ ػكر ك إذا ت ققػت أربػلح  ،تػكزع أربػلح  ف اػذت الشػركة ال ،مدة الشركة ك  ػؿ الم ػرؼ
أك مف أربلح  ،أك مف   ة الم رؼ كمضلرب أك ككمؿ بأ ر لمم ل ظ االفتتملرمة اللدملت

  .اال تملطملت م ت زة ك تضـ إلى فتةتبر أربلح  ،ا ف ـ ك ال ككؾ المممككة
تقػػػدمـ اػػػدؼ الم ػػػرؼ  ػػػ  افػػػت داؼ الل ػػػلت المتكفػػػطة  ػػػ  ال بػػػد مػػػف إضػػػل ة مػػػلدة تبػػػمف  -

 القركض ال ف ة م  بملف اال ت لد اللق   المةتمد    مكضكع زكلة القركض.
 المتةلمممفالتللث:  المب ث

كاـ م قفمكف إلى  ،مق د بللمتةلمممف كل ة ا شللص المذمف ل ـ عأالت عمؿ م  الم رؼ
 ،اذت ا   لؼ إذا رلب أ د أك ت قمؽ أادا ه أ  لؼ كال مفتطم  الم رؼ الةمؿفتة 
لؾ ال بد مف درافة كض  كؿ م  ـ لمةر ة  ممل إذا كلف اذا الم رؼ فم  ح ب ذب ـ لذ

 لمتةلمؿ مةه كاذت ا   لؼ ا :
 ( المفلاممف5
 ( المكدعمف0
 ( طللب  التمكمؿ ك اللدملت0
 ( الةلمممف4
 ( ال مةملت اللمرمة5
 ( ال  لت الك ل مة6

 :المفلاممف
مى المفلامة ككاؼ ملله كرأس ملؿ أفلف  ل ذا ع لمةر ة  ممل إذا كلف ا لؾ مف أ د فمقدـ

 .ا  لبة عمى الفؤاؿ التلل  لعمم  ،المشركع
 ؟أمكال ـ م  الةمـ أ  ـ لف م  مكا عمى أم  ل دة ملدمةبكاؼ المفلاممف فمقـك  لملذا

 :لإل لبة أاكؿ
  كاذا دا   أ مؿ مك كد   ،للةؿ اللمر بلطرته لن إف اي تةللى اد لمؽ ا  فلف م ب (5

لمس أدؿ عمى ذلؾ مف ك كد مؤففلت لمرمة أك رمر رب مة  ك ،فممـ اللطرة أعملؽ كؿ  رد
 .    مم  دكؿ الةللـ

مػف اي مػلال  مةمػـ لمػل ،بػذؿ ك الةطػلء ع ػدت ػنف ذلػؾ فػمزمد مػف دا ػ  ال( أمل إذا كلف مفػممَل 0
عمى ذلؾ مف دؿ ك لمس أ ،كلك كلف اذا الملؿ المبذكؿ رمر الزكلة الملركضة ،اآللركف همةمم

 مػل اػك الػدا    ،عمى مفل ة الةللـ ا فػأم  ك عبػر  ممػ  الة ػكر ا تشلر مشلرم  ا كالؼ
ك اػػك الػػذم مقػػكؿ  ػػ  كتلبػػه  ،دة مػػف اي تةػػللىك المكعػػ ع ػػد كػػؿ اػػؤالء رمػػر التػػكاب ك المغلػػرة

لمػـك لػمس البػر أف تكلػكا ك ػكاكـ ابػؿ المشػرؽ ك المغػرب ك لكػف البػر مػف آمػف بػلي ك ا)الةزمز
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اآللػػػػر ك المأ كػػػػة ك الكتػػػػلب ك ال بمػػػػمف ك آتػػػػى المػػػػلؿ عمػػػػى  بػػػػه ذكم القربػػػػى ك المتػػػػلمى ك 
المفػػػلكمف ك ابػػػف الفػػػبمؿ ك الفػػػل ممف ك ػػػ  الراػػػلب ك أاػػػلـ ال ػػػأة ك آتػػػى الزكػػػلة ك المك ػػػكف 

ك ال ػػػلبرمف  ػػػ  البأفػػػلء ك الضػػػراء ك ػػػمف البػػػأس أكل ػػػؾ الػػػذمف  ػػػداكا ك  إذا علاػػػدكابة ػػػداـ 
 مػػػتأن، كلػػػك أرد ػػػل أف    ػػػ  ا مػػػكاؿ التػػػ  تػػػد   فػػػ كمَل لب ػػػلء المفػػػل د متقػػػكف(أكل ػػػؾ اػػػـ ال

مفػل د  (5)(638) ػل اآلفمك ػد  التػ  م ك ػدال لت لكزت م لت المأممف مػف الممػرات  ػ  فػكرمة
مػػػ  أف امػػػلس المفػػػل د عمػػػػى  ك ،عمػػػى فػػػبمؿ المتػػػلؿ امػػػد ا  شػػػلء ك آالؼ المفػػػل د المةمػػػرة

رمػر أ ػه مةطػ  مؤشػر كاضػح عمػى أف دا ػ  البػذؿ ك  ،اللػلرؽالم رؼ المقترح اك املس مػ  
 .ع د المفمممف الةطلء مل زاؿ مك كدا

اػػذا المل ػػـك أ ػػبح  ػػزء  ،مك ػػد المػػـك  ػػ  م تمػػ  ا عمػػلؿ مػػل مفػػمى )الةأاػػلت الةلمػػة( (0
ك أ ػػبح افػػمَل مفػػتقَأ  ػػ   ،َ مػػف ا دارة ال ل  ػػة لمشػػركلت ك المؤففػػلت االات ػػلدمة فػػمللأف

 تػػى أاػػـ أادا ػػه اػػك ت ممػػؿ  ػػكرة الشػػركة ضػػمف م مط ػػل  ك إف مػػف ،لةممػػل لمشػػركةا دارة ا
ك ت مؿ  ،الكتمر مف الشركلت ت شأ ال دا ؽ المكـ   رل ،تكفب كالء ال لس ك ال  لت الرفممة

إف اػػذا الم ػػرؼ  .اػػذا ال ػػدؼ أ ػػؿ مػػف ،ك ت ػػتـ بللبم ػػة ،ك تػػدعـ المشػػلرم  اللمرمػػة ،الشػػكارع
أف مفػلامكا  مػه ك  ،ال ف ة ركلت ك ا  راد الراربمف بللفمةةملـ اذت الشملفح م لاَل إضل مَل أ
    البمد. ك متبكؤا مكلف مرمكال راللم   أاؿ ك أف م ضمكا إلى م تم  ،لك بمبللغ متكاضةة

 الةمكممػػػػةإلػػػػى ال مةمػػػػة  اال ضػػػػملـإف المفػػػػلامة  ػػػػ  اػػػػذا الم ػػػػرؼ فػػػػتلكؿ  ػػػػل ب ل  (4
 ،الػػػذم فػػػمةمف أعضػػػلء ا دارة الت لمذمػػػة ، مػػػس ا دارةبػػػدكرال فػػػت تلب م ك التػػػ  ،لممفػػػلاممف
ك إتبػػلع  ،ال مةمػػة الةمكممػػة عػػف ت قمػػؽ أاػػداؼ الم ػػرؼ مفػػؤكلة أمػػلـ فػػتككف التػػ  بػػدكرال

إ مػل ا ػلؾ آلمػة تمكػف  ،القضمة تبرع بللملؿ تـ اال  ػراؼ ا عراؼ ك ا  كؿ ا دارمة  ممفت
التأكد مف أف الملؿ فمكض     مكضةه  ك ،اذا المفلاـ مف المشلركة    إدارة ملله المبذكؿ

مفػتطم   ال التػ  ،ك لةؿ اذا مل مممػز اػذا المشػركع الػكال  عػف رمػرت مػف المشػلرم  ،ال  مح
التبػػرع  ػػ   عػػف ممػػل م ةمػػه م  ػػـ ،رمػػب ك ال مػػف بةمػػدال مػػف اإدارت ػػل  المشػػلركة  ػػ  عر المتبػػ

ممػػزة إضػػل مة  ػػ  أ ػػه مػػف رمػػر  ك ا ػػلؾ ،لةػػدـ ك ػػكد التقػػة الكل مػػة بػػل دارة كتمػػر مػػف ا  مػػلف
 ف ذلػؾ متطمػب التبػرع  ،امممة مف المفلاممف عمى اذا الم ػرؼ م مكعة أف تفمطر المتكا 

 بأمكاؿ طل مة دكف ال  كؿ عمى عل د ملدم م زم  ممس مف المر ح أف م  ؿ ذلؾ.
 ( ممكف لدكا ر ا كالؼ  لف ل أف تفلاـ    اذا الم رؼ  مػث أف ا ػلؾ ا فػ لـ كبمػر  ػ 5

إالمػػػة الم شػػػ ت ك ) ػػػ  أ ػػػد ب ػػػكد أاػػػداؼ الػػػكزارة ذلػػػؾ ذكػػػر ك اػػػد ،ا اػػػداؼ ك الرؤمػػػة بم  مػػػل
 .(0)المؤففلت اللمرمة ك مفلعدة المتلمى ك البل فمف(
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ك ال فػػممل مػػرل البل ػػث أف  ػػ  اػػذا مػػل مشػػكؿ بلعتػػَل كل مػػَل لممفػػلاممف  تػػى مقػػدمكا عمػػى ذلػػؾ 
عكامػػؿ دمتػه عػف الم ػرم  ػ  مةػرض   كمػل مقػػكؿ د مػك سأ ػه  المفػممكف مػ  ـ ك فػبب ذلػؾ

" بلل فبة لمم تم  ا فأم     ال لضر كمل    الملض  تمتزج المبلدئ ا لأامة ك    لحال
التقل مػػة ك اال تملعمػػة مػػ  المبػػلدئ الدم مػػة امتزا ػػَل كتمقػػَل ك فػػبب ذلػػؾ أف الم تمػػ  ا فػػأم  

لػػذلؾ ال  (5)لػػدمف ك تةللممػػه "عػػلش م ػػذ كالدتػػه ك لػػأؿ  تػػرة طكممػػة مػػف تلرملػػه ت ػػت اػػل كف ا
 المفلاممف إذا ت ققت كؿ المتطمبلت ا لرل.  قصمتكا  أف مكا ه اذا الم رؼ مشكمة 

 
 المكدعمف

ك ال بد مف التأكػد مػف ك ػكد  ،ا  اكاـ   لح اذا الم رؼ ال لرمةكمل ذكر فلبقَل إف الكدا   
ال  ،دا   اكم لمةمأء  تى مكدعكا أمكال ـ    اذا الم رؼ  .لمس ا لؾ إال اللشؿكا 

إف كػػػؿ اللػػػدملت التػػػ  م  ػػػؿ عمم ػػػل أ ػػػ لب الكدا ػػػ  ال لرمػػػة  ػػػ  الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة ك 
 :(0)م ل اذا الم رؼ ك ا  بللت لردممكف أف مق ،التقممدمة

 الم ل ظة عمى ا مكاؿ مف مللطر الفراة ك الضملع ك ال رمؽ -
  ل لمب ؾتكللمؼ  ملمة اذت ا مكاؿ ك  رافت ل ك ت مممتقممؿ  -
 ضملف ك رت ل ك فمكلت ل ك تك مرال ع د ال ل ة -
 متلبةة أر دت ل ك ال  كؿ عمى بملف ب ركت ل -
 ؽ ك افتلداـ أكامر الد   الم ر مة لت لمذ فتَ لتزاملت الدكرمة ك رمر الدكرمة الت  ت   أداء ا -

 ذلؾ بأاؿ
 التكللمؼ ك أفرع الكفل ؿ

 ة المللمةتأكمد المركز الملل  ك تقكمة الفمة -
 ، ل ػدتمف ألػرممف ا فػأم  مقػدـ لممػكدعمفالكاؼ  نف م رؼ  ،إضل ة لملدملت الفلبقة كم ل

ك  ،فمةمد الم رؼ إاراض مل ممكػف م  ػل اػرض  فػف آلػر لن  ف  لن عمى اعتبلر أمكال ـ ارض
 (0)بقكله: زعترم عأء الدمف.د التمف اللل دتمف اد  ددامل

مة كمػػة: ك اػػ  تػػكاب اي فػػب ل ه ك تةػػللى مػػف ا  ةػػلـ  إ ػػداامل:لمقػػرض ال فػػف  ل ػػدتلف " -
ػ ،عمى المقرضمف ببركة أمكال ـ    الد مل ك مغلرة ذ كب ـ    اآللرة ـ ب ػل مػف  ل ػدة لمػف ك أ ة 

)إف تقرضكا اي ارض  فف مضلعله لكـ ك مغلر افتمفؾ بدم ه ك لش  ربه مقكؿ اي تةللى 
ؿ رفػػكؿ اي  ػػمى اي عممػػه أمػػل مػػف الفػػ ة  قػػد اػػل 57|64التغػػلبف:  (لكػػـ ك اي شػػككر  مػػمـ

رأمت لممػة أفػرم بػ  عمػى بػلب ال  ػة مكتكبػَل: ال ػداة بةشػر أمتلل ػل ك القػرض بتمل مػة )كفمـ 
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اػلؿ:  ف الفػل ؿ مفػأؿ ك ع ػدت ك  ؟مل  برمؿ مػل بػلؿ القػرض أ ضػؿ مػف ال ػداة :عشر  قمت
 (المفتقرض ال مفتقرض إال مف  ل ة

ع د  ،لدمة: ك تتمتؿ    إعللء المقرض مف زكلة الملؿ عمى اركضه لغمرتاللل دة التل مة، م
% ك كأ اللل دتمف م تمةتمف  ل ز م ـ 0.5 ق لء ال  لمة ك  ق لء المللكمة أم بمةدؿ 

 "لإلاراض ال فف بدكف  كا د ربكمة 
أف مؤفػػس  ػػ دكؽ افػػتتملر مل ػػص مػػف  ،كمػػل ممكػػف لمم ػػرؼ مػػف أ ػػؿ تكلمػػؿ لدملتػػه -

رمػػر  ك اػػذا ال مت ػػل ى مػػ  طبمةػػة الم ػػرؼ ،بػػأ ر أك ككػػمأن  لن مكػػكف  مػػه مضػػلرب ،رأمػػكاؿ الغمػػ
ك له ممزا مة مفػتقمة  ، ف اذا ال  دكؽ مككف مفتقؿ    الةلدة عف  شلط الم رؼ ،ةرب مال

ك  ،المػػػذمف فم  ػػػمكف عمػػػى عكا ػػػد مػػػف افػػػتتملر أمػػػكال ـك شػػػركط لل ػػػة بلل فػػػبة لممػػػكدعمف 
 مف تةزمز رأفملله ك ا تملطملته. فم  ؿ الم رؼ عمى أ ر ممك ه

ك ا ل مرل البل ث أف لمس ا لؾ مل مدعكا لأعتقلد بل تملؿ عزكؼ ال لس عف إمػداع أمػكال ـ 
شػػرط أف مطم  ػػكا لكلػػلءة إدارتػػه ك فػػأمة مركػػزت المػػلل  ك رعلمتػػه مػػف  ، ػػ  الم ػػرؼ المقتػػرح

 طة ال قدمة    البمد.ابؿ الفم
 

 طللب  التمكمؿ ك اللدملت
 ف كملػة اال تمػلف  ،متك ر ع د اؤالء الدا   القكم لمتةلمػؿ مػ  اػذا الم ػرؼالتمكمؿ:  طللب  

مضػػلؼ إلم ػل بةػػض  ،% فػػ كمَل كزكػلة المػلؿ0.5ع ػدت أرلػص مػػف رمػرت بللتأكمػد كاػػ  تفػلكم 
لػػػذلؾ مػػػف  ،الشػػػرمةة ا فػػػأممة بل ضػػػل ة إلػػػى أ  ػػػل ك ػػػؽ ،الرفػػػـك المقطكعػػػة كػػػأ كر مػػػكظلمف

كعممه كضػ  فملفػة ا تمل مػة م لفػبة ك  ،رؼ طمب شدمد عمى القركضالمتكا  أف مش د الم 
ك مقتػرح البل ػث أف  ، ة البمػدت مػ  الم ػرؼ ك ت قػؽ م ػم تراعى  م ل ا كلكملت ك متكاز ة

كػػػلل ر ممف ك م ػػػدكدم الػػػدلؿ القػػػلدرمف عمػػػى تقػػػدمـ قػػػركض لمل ػػػلت المتكفػػػطة، التك ػػػه اػػػذت 
ـ فم  مكف عمى الزكلة مف ال مةملت التػ  م ػكؿ ل ػل  ن   ،أمل اللقراء  قران مداةلن  ،الضمل لت

ك اػػذا أ ضػػؿ ل ػػـ ك لمم ػػرؼ مػػف إعطػػل  ـ اػػركض  ،الم ػػرؼ أمػػكاؿ الزكػػلة الم مةػػة لدمػػه
  ف ة.

لذلؾ  نف  ،رللبَل مل مترا ؽ طمب التمكمؿ م  طمب اللدمة ك الةكس بللةكس :طللب  اللدملت
ك ال فػممل إذا فػلمر ،اللػدملت الم ػر مةالطمب الشدمد عمى التمكمؿ فػمرا قه طمػب متمػه عمػى 

 مدركفة للدملته. ان فةلر أ  مل ال دمتة    عممه ك ادـالم رؼ التك كلك 
 المكظلمف

فمتقلضكف أ ػكراـ المتةػلرؼ عمم ػل     اذا الم لؿ  للمكظلكف لمس ا لؾ مف مشكمة متكاةة
 مقلبؿ أتةلب ـ كال مشكمة    ذلؾ.
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 ال مةملت اللمرمة
ك م ب أف  ،مف المقترضمف الت  فمتـ  مة للأل ل إ للؽ أمكاؿ الزكلة  ك ا  الت  فمتـ مف

 مةمػػلت تػػزكمج  ك اػػ  عمػػى فػػبمؿ المتػػلؿ ،بػػؿ المة مػػمفاتكػػكف مرل ػػة ك مكا ػػؽ عمم ػػل مػػف 
مػػػػلت فػػػػتككف شػػػػلكرة الشػػػػبلب ك الة لمػػػػة بللمرضػػػػى ك ا متػػػػلـ ك اللقػػػػراء ك رمراػػػػل كاػػػػذت ال مة

 ل ـ بللةكض. لمم لقمف داعمةن 
 الك ل مةال  لت 

التػػػ   ك المةلممػػػة اللل ػػػة المطمكبػػػة  ػػػ  بةػػػض ا  مػػػلف إف مػػػدل الػػػدعـ ك الرعلمػػػة المة كمػػػة
اػػػ  التػػػ  فتفػػػمح ل ػػػذا  ،ات الةأاػػػةالمشػػػر ة كذفػػػمتمقلال الم ػػػرؼ مػػػف ال  ػػػلت ال ككممػػػة 

الل ك ػػمة تقتضػػم ل  ك اػػذا الػػدعـ كاالفػػتمرار تل مػػل،  ك ـ بلل  ػػلحالم ػػرؼ بػػللك كد أكاَل تػػ
 :للمةا مكر الت

 
تفت ؽ      بذلؾ م تمة ـ،شركة رمر رب مة ادـ أ  لب ل أمكال ـ    فبمؿ لدمة  لأ   .5

 كؿ دعـ

مف مكا  الم لرؼ بشػكؿ عػلـ  ػ  امػب  ت لمز االات لد ك الت ممة آت  ل ل دكر كبمر     .0
 ال ملة االات لدمة

 مكاط مف.ل ل دكر كبمر    م لربة اللقر بشكؿ مبلشر ك تللمؼ اللكارؽ الطبقمة بمف ال .0

مػػف الممكػػف أف تكػػكف ال  ػػلت ك  ،الفػػلبقة ال قػػلطت قمػػؽ التللػػث ب ل ػػة ل الةػػللـ أرمػػب بمػػداف فإ
ك  ،بشػػػرط ضػػػملف االفػػػتقرار المػػػلل  ك ال قػػػدم ،متػػػؿ اػػػذت الشػػػركلت لػػػدعـال ككممػػػة مفػػػتةدة 

ك ا تػػراـ اػػكا مف  ،ضػػملف م  مػػة ا دارة ك التقػػة  ػػ  عػػدـ تفػػممس ال شػػلطلت اللمرمػػة لمم ػػرؼ
إذا  ،كلػػمس ا ػػلؾ مػػل مػػدعكا الفػػت للة تطبمػػؽ ذلػػؾ ،رفػػمؿ ا مػػكاؿ ك تمكمػػؿ ا راػػلب مكل  ػػة

 .تك رت ا رادة ال قمقمة ك التقة بمف  مم  ا طراؼ
 الممزا مة الةلمة لمم رؼالراب :  المب ث

ممزا مة م رؼ إفأم  ال ـ ك ت ممؿ ب كدال تـ تكاػ  شػكؿ ممزا مػة اػذا م لاشة مف الملمد  إ ه
تـ إر ػلؽ الممزا مػة الةلمػة ك مف أ ؿ ذلؾ فم ،أفمكب عممهم  طبمةته ك  متأءـل الم رؼ بم

 المب ػػثأمػػل  ػػ  اػػذا  كمتػػلؿ عممػػ  الب ػػث مر قػػلتمػػ   0337لةػػلـ  لمب ػػؾ الةربػػ  ا فػػأم 
 . فمتـ ت ممؿ ب كدال

 أكال:المك كدات
 لب ؾ المركزمأر دة لدل ا ك  قد (5

 أر دة لدل ب كؾ ك مؤففلت م ر مة (0
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 بلل ل   –ع المؤ مة ك الذمـ ا لرل ذمـ البمك  (0

 التمكمأت (4

 مك كدات مللمة متل ة لمبم  (5

 مك كدات مللمة م تلظ ب ل  تى تلرمخ االفت قلؽ (6

 مك كدات إ لرة م ت مة بللتمممؾ (7

 اركض  ف ة (8

 مك كدات تلبتة (9

 مك كدات رمر مممكفة (53

 مك كدات ضرمبمة مؤ مة (55

 مك كدات ألرل (50

لة    ممزا مة م رؼ الكاؼ ا فأم  المقترح إال مل لػه إف كؿ الب كد الفلبقة مطمكبة ك مقبك 
الفػلب  أمػل ب ػد الضػرمبة عمػى  ك ا  الب د التللث ك الراب  ك اآل مة عأاة بلالفتتملر ك البمكع

  كال مكزع أربلح. الدلؿ  أ إمكل مة لك كدت ا ل  مث أف الم رؼ رمر رب  
 

 تل ملن: المطمكبلت
 م ر مة فلبلت الب كؾ ك المؤففلت ال (5

  فلبلت الةمأء ال لرمة (0

 تأمم لت  قدمة (0

 مل ص تةكمض   لمة اللدمة (4

 مل ص ضرمبة الدلؿ (5

 مطمكبلت ضرمبمة مؤ مة (6

 مطمكبلت ألرل (7

  فلبلت االفتتملر المطمقة (8

   دكؽ ضرمبة مكا  ة مللطر االفتتملر (9

  قكؽ المفلاممف ك تشمؿ: (53
 رأس الملؿ المكتتب به -5
 ال ك   ا تملط  -0

 ملتملر ا ا تملط  -0
 ا تملط  للص -4
 مللطر م ر مة علمة ا تملط  -5
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 القممة الةلدلة  ا تملط  -6
 ا ربلح المدكرة -7

 ،إف كل ػػػػة الب ػػػػكد الفػػػػلبقة مطمكبػػػػة ك مقبكلػػػػة  ػػػػ  ممزا مػػػػة م ػػػػرؼ الكاػػػػؼ ا فػػػػأم  المقتػػػػرح
ك  ك الفػػلدس ك اػػ  الب ػػد اللػػلمس ،بلفػػتت لء مػػل لػػه عأاػػة بػػللكدا   االفػػتتملرمة ك الضػػرا ب

  ػػه  ، كػػؿ ب ػػكدت مقبكلػػة بلفػػتت لء الب ػػد ا لمػػر ،أمػػل ب ػػد  قػػكؽ المفػػلاممف ،ك التلفػػ  التػػلمف
 .م رؼ رمر رب  

 :ب لء عمى مل فبؽ  نف الشكؿ المتكا  لممزا مة م رؼ الكاؼ ا فأم  فتألذ الشكؿ التلل 
 0336 0337 المك كدات

    قد ك أر دة لدل الب ؾ المركزم
   مؤففلت م ر مة أر دة لدل ب كؾ ك

   أكراؽ مللمة متل ة لمبم 
   اركض 

   مك كدات تلبتة
   زكلة مفت قة عمى الةمأء

   مك كدات ألرل
 

 0336 0337 المطمكبلت
    فلبلت الب كؾ ك المؤففلت الم ر مة

    فلبلت الةمأء ال لرمة
   تأمم لت  قدمة

   زكلة مفت قة لم لر  ل
   مطمكبلت ألرل

 
 0336 0337  قكؽ المفلاممف

   رأس الملؿ المكتتب به
   ا تملط  ال ك  
   ا تملط  التملرم
   ا تملط  للص

   ا تملط  مللطر م ر مة علمة
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  متـ إدرا ه للرج الممزا مة مل صإذا الـ الم رؼ بتأفمس   دكؽ افتتملر 
 الللمس: ال مة الدلؿ المب ث
راػمف بنمكل مػة تغطمتػه لم ػلرمله الةلمػة ك ت قمػؽ  ،تطػكرتإف افتمرار ك ػكد اػذا الم ػرؼ ك 

ك إف اللشػؿ  ػ  ذلػؾ  ، ل ض مةقكؿ لأ تملطملت ك الم ك لت ك ملـ أمػلف لم ػلالت الطلر ػة
ك لم لكلػػة افتشػػراؼ إمػػرادات الم ػػرؼ ك  لقلتػػه فػػمتـ  ،مة ػػ  عػػدـ إمكل مػػة االفػػتمرار بللتأكمػػد

 ،     لمة الب ث 0337عف الةلـ  ك تقممدمة مةم لرؼ إفأم  ربةةاكا ـ دلؿ  أربةةإدراج 
ك  ت كر الشكؿ الذم فتككف عممه ال مػة دلػؿ اػذا الم ػرؼ تـ ،ت ممؿ ب كدال أمل ا ل  فمتـ

 :(5)م   فبة كؿ م  ل إلى الم مكع الم لرؼ ا ربةةإمرادات  ب كد  ممل مم   دكؿ مبمف
 

 بملف ا مرادات
 
 ا ردف
 
% 

ا فكلف 
لمت لرة ك 
 التمكمؿ
% 

لةرب  ا
 ا فأم 
 
% 

دب  
 ا فأم 
 
% 

إ لرات أك  افتتملرات ك بمكع ك
  كا د مقبكضة

76.8 70.0 80.5 64.0 

  ة الب ؾ مف إمرادات 
 االفتتملرات المقمدة ب لته ككمأن 

  5.0  

ك إمرادات  أربلح الةمأت ا   بمة
 ألرل

5.5 50.6 0.7 0.6 

 55.7 0.0 53.5 53 إمرادات لدملت م ر مة
إمرادات أكراؽ مللمة متل ة 

 )أذك لتأك  () ككؾ، أف ـلمبم 
 (كأف ـ كف دات

7.0 0 5.5 03.0 

 %200 %200 %200 %200 المجموع
 

بلفػتت لء ا ذك ػلت ك   أ ظ مف ال ػدكؿ أ ػه بلفػتت لء الب ػد ا كؿ  ػنف  ممػ  ا مػرادات البلامػة
% مػػف ا مػػراد الكمػػ  05فػػط  ممكػػف ت قمق ػػل  ػػ  الم ػػرؼ المقتػػرح ك اػػ  بشػػكؿ ك  الفػػ دات

  لمم لرؼ.
  :(0)م   فبة كؿ م  ل إلى الم مكعالم لرؼ ا ربةة ك  ممل مم   دكؿ مبمف ب كد  لقلت
                                                           

 اٌبٍأاث إٌّقىرة ٌٍّصارف إٌّىىرة - 1

  اٌبٍأاث إٌّقىرة ٌٍّصارف اٌّذوىرة -1
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 بملف ال لقلت 

 
 ا ردف
% 

ا فكلف 
لمت لرة ك 
 التمكمؿ
% 

 
الةرب  

 ا فأم 
% 

 
دب  

 ا فأم 
% 

 48.5 05.6 00.7 08.7  لقلت مكظلمف
م ػػػػػػػػػػػػػلرمؼ إدارمػػػػػػػػػػػػػة ك 

 كممةعم
04.5 06.4 57.9 08.0 

افػػػػػػػػػػػػت أؾ مك ػػػػػػػػػػػػكدات 
 تلبتة ك إطللءات

6.7 6.9 6.0 4.7 

مل ػػػػػػص تػػػػػػد   اممػػػػػػة 
االفتتملرات ك ا  لرات 
أك التفػػ مأت اال تمل مػػة 

  المبلشرة

50.8 3.0 9.5 57.4 

 3.79 43.6 00.6 06 ضرمبة دلؿ
 %533 %533 %533 %533 الم مكع

 
ممكػػف تكبػػدال بلل فػػبة ب ػػدمف ا لمػػرمف كػػؿ ال لقػػلت المتبقمػػة  أ ػػظ مػػف ال ػػدكؿ أ ػػه بلفػػتت لء ال

  %مف م مكع الم لرمؼ65لمم رؼ المقترح ك ا  بشكؿ متكفط 
تشػػمؿ مػػف مةمػػؿ مػػ  ـ  ػػ  ال شػػلطلت  ك الم ػػلرمؼ الةمكممػػة إف أ ػػكر المػػكظلمف: مالحظااة

  ػػػ   للػػػة  ػػػنذا تػػػـ طػػػرح   ػػػمب اػػػؤالء مػػػف م مػػػؿ ا  ػػػكر لمم ػػػرؼ المبلشػػػرة االفػػػتتملرمة
  فت للض الم لرمؼ بللتأكمد. الم رؼ المقترح

 :ممكف إضل ة ب دمف لإلمرادات املكمل 
 أ كر لقلء ال  كؿ عمى ارض ك رفكـ -
   ة الم رؼ مف أمكاؿ الزكلة بلعتبلرت مف الةلمممف عمم ل -

 
  أ ب ت ا مرادات تتضمف الب كد التللمة:

 0337 ا مرادات
مقمدة ب لته ككمأن أك   ة الب ؾ مف إمرادات االفتتملرات ال

 مضلربلن 
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  متل ة لمبم مللمة  أكراؽإمرادات 
  إمرادات لدملت م ر مة

  أربلح التداكؿ بللةمأت ا   بمة
  رفكـ ك أ كر لقلء ال  كؿ عمى ارض

    ة الب ؾ مف الزكلة بلعتبلرت مف الةلمممف عمم ل
  إمرادات ألرل

؟مة ال لقلت ك ت قمؽ بةض اللل ضا مرادات لتغط كا ل مرد فؤاؿ مشركع كاك اؿ تكل  اذت
  

كلف  ل   دلؿ ب ؾ تشمس  ،كمف  ل ب آلر"(5)ملمح عقؿ ال أن  ا فتلذم مب عؿ ذلؾ  
    مف ترا ةت  ،% مف  ل   دلمه83مل  لتف مف اللكا د    مطم   ترة التمل م لت مشكؿ 

ك المق كد  ".ؿ مف الةمكالتالدل % كذلؾ ل فلب43.5إلى  0333اذت ال فبة ب  لمة علـ 
مم لرؼ اك التقممؿ مف االعتملد عمى إمرادات اللكا د المقبكضة اك أف االت لت الةلـ ل
 إمرادات اللدملت.بللمقلبؿ تزداد أاممة 

 
 أمل ال لقلت  مف المتكا  أف تشمؿ عمى:

  ال لقلت
   لقلت مكظلمف

  م لرمؼ إدارمة ك عمكممة
  افت أكلت ك إطللءات

   ص تد   اممة أكراؽ مللمة متل ة لمبم مل
  مل ص دمكف مةدكمة

  م لرمؼ ألرل
 تى  ،كض  ضكابط لكؿ ب د مف الب كد الفلبقة مف ابؿ ام ة الرالبة الشرعمة ا  ضؿمف 

 مككف الةمؿ شلل لن ك
 الغػرض ،تبةمػلن  ة لمتداكؿ بػللةمأت أف مكػكف  شػلطلن ك مقترح البل ث بلل فب ،للؿ  مف الشب لت

أمػػل بلل فػػبة لمرفػػـك ك  ،مكػػكف مق ػػكدان بذاتػػه ك الغػػرض م ػػه الػػربح أف ال م ػػه لدمػػة الةمػػأء
ك  ، م ب أف ال تت لكز التكللمؼ اللةممة الت  أ لقت عمم ػل ،ا  كر لقلء ال  كؿ عمى ارض

                                                           

كراة عمؿ بة كاف ت ل فمة القطلع الم ر      ا ردف، المكا  ا لكترك   لممؤلؼ،  ملمح عقؿ،أ. -5
www.muflehakel.com  
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 ك ممكػف أف مػربط الرفػـ بمقػدار القػرض ك مػدة ا  ػؿ ،إال ا قمبت إلى ارض  ر  لػ    ػك ربػل
أمػػل بلل فػػبة ل  ػػة الب ػػؾ مػػف أمػػكاؿ الزكػػلة  م ػػب أف تقػػدر بشػػكؿ  ف مبمػػغ مقطػػكع،أك أف مكػػك 

ك أف ال تت ػلكز ب ػلؿ مػف ا  ػكاؿ مقػدار الػتمف  ،دامؽ  فب التكللمؼ اللةممة المترتبػة عمم ػل
 .عمى اعتبلر م لرؼ الزكلة التمل مة

 : الدراسة الشرعيةالفصل الثاني
 مقدمة:

لم ػػرؼ ا التػػ  فػػمب ى عمم ػػل اللق مػػةاال ت ػػلدات م لاشػػة  فػػمتـ  ػػ  اػػذا الل ػػؿ إف شػػلء اي
 المب ػث ا كؿ فػمتـ لػ   .تأتػة مبل ػثعمػى كاػد كزعػت  ،مكاضػم تأتة  ك ذلؾ    ،المقترح

ك آراء اللق ػلء  ػكؿ مشػركعمة كاػؼ  ،م لاشة التأ مؿ الشرع  لرأس مػلؿ الم ػرؼ ا فلفػ 
مكممػػة لممفػػػلاممف ك  ػػدكد الػػدكر الػػػذم بل ضػػل ة إلػػى التأ ػػػمؿ الشػػرع  لم مةمػػة الة ،ال قػػكد

أمل    المب ث التل   ذلؾ.ك مدل مفؤكلمت ل الشرعمة     ،ممكف أف تمةبه    إدارة الم رؼ
 ػػ  كك  ػػل اػػرض أـ  ، فػػمتـ م لاشػػة التأ ػػمؿ الشػػرع  لمكدا ػػ  ال لرمػػة التػػ  فػػمكدع ل الةمػػأء

أمػل  ػ  المب ػث  .الرأم الػرا حكبملف  ،ك بفط آراء اللق لء المةل رمف    اذا الم لؿ ،كدمةة
مػف  مػث ال  ػػة ك  ،التللػث  فػمتـ م لاشػة مكضػكع زكػلة القػركض مػف  مػث ك كب ػل أك عدمػه

بفػػط آراء اللق ػػلء ك تػػر مح الػػرأم  ك ذلػػؾ بةػػد ،رضتػػقالمالمقػػرض أـ  ،اػػلعمم ػػل أداؤ  المتك ػػب
 .ذلؾم  بملف فبب  ،لن را   الذم مرات البل ث

 المب ث ا كؿ: كاؼ ال قكد
 :مدتم 

 بشػػكؿ عػػلـ ا  كػػلـ اللق مػػة لمكاػػؼأف إلػػى  أف مشػػمر البل ػػث مػػكد  ػػ  بدامػػة اػػذا المطمػػب
الكاػؼ لػـ مػرد  ػص عمػى طرمقتػه "(5)الػدكتكر م ػطلى الزراػل اػلؿكمػل  ،أ كلـ املفمة ا ت لدمة
كأف الػػذم كرد  ػػ  الفػػ ة أمضػػلن اػػك  كػػـ  ،كا  مػػل تبتػػت طرمقتػػه بللفػػ ة ،بل ك ػ ل  ػػ  الكتػػلب

، أف م بس أ ؿ المكاكؼ دكف أف مبػلع أك مكاػب أك مػكرث كأف تفػبؿ تمرتػه إ ملل  علـ   
 ، ػػ  اللقػػه   ػػ   ممةػػلن ا ت لدمػػة املفػػمة لمػػرأم  م ػػل م ػػلؿ أمػػل تلل ػػمؿ أ كػػلـ الكاػػؼ المقػػررة

رمػػر أف  ق ػػلء ا مػػة أ مةػػكا عمػػى شػػ ء اػػك أف الكاػػؼ م ػػب أف مكػػكف اربػػة إلػػى اي تةػػللى 
كمأ ػظ  (0)ؿ مقػك  أمضػلن  كػد الػدكتكر كابػة الز ممػ  اػذت ال قمقػةكمؤ " .مبتغ  ب ل رضكا ه كتكابه

بل ت لد اللق لء بلالعتمػلد عمػى  ةكمةظـ أ كلمه تلبت ،الكاؼ تلبت بللف ة أف القممؿ مف أ كلـ
  ".االفت فلف كاالفت أح كالةرؼ

                                                           

 1947 2، طانظٕرٚح، يطثعح انجايعح 15.يصطفٗ انشرقا، ألدكاو ٔاألٔقاف، ص د - 1
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بللشػػكؿ الػػذم  ،ء  ػػكؿ مكضػػكع الكاػػؼفػػمتـ  ػػ  اػػذا المب ػػث إف شػػلء اي بفػػط آراء اللق ػػلك 
 ،ك فػمككف المطمػب ا كؿ لمتةرملػلت ،دكف تكفػ  ممػؿ أك الت ػلر ملػؿ البل ث كل مػل ن  ظ هم

 ػػػ  المطمػػػب التللػػػث بمػػػلف ، ك مشػػػركعمته ك  كمػػػه ع ػػػد اللق ػػػلء ك  ػػػ  المطمػػػب التػػػل   بمػػػلف
كاػؼ  عػف ك المطمػب ا لمػر ،الراب  عف إدارة الكاؼ المطمب فمككفك  ،كاؼ ال قكد مشركعمة

 .ةةال قكد ك مقل د الشرم
 لتالتةرمل المطمب ا كؿ:

: اػك ال ػبس عػف الت ػرؼ مقػلؿ كالػت كػذا أم  بفػته ك مة ػل أكاػلؼ متػؿ كاػت الوقفأواًل  
 أكالت.

 :(5)التعريف االصطالحي
 كاك بشكؿ علـ  بس أ ؿ كتفبمؿ م لةته أك تمرته أك رمةه.

 :(0)أمل ع د اللق لء  مألذ تةرمللت ملتملة
ك  بس الةمف عمى  كـ ممػؾ الكااػؼ كالت ػدؽ بللم لةػة عمػى كا: التعريف األول ألبي حنيفة

 ك   ة اللمر. 
 :التعريف الثاني لمجميور وىام الصااحبان وبرأييماا يفتاد عناد الحنفياة والشاافعية والحنابماة

 ،بقط  الت ػرؼ  ػ  رابتػه مػف الكااػؼ كرمػرت ،كاك  بس ملؿ ممكف اال تللع به م  بقلء عم ه
 تقربلن إلى اي تةللى. ،ؼ رمةه عمى ك  ة بر كلمرم رؼ مبلح مك كد أك ب ر عمى 

أك  ةؿ  ،كاك  ةؿ المللؾ م لةة مممككة كلك كلف مممككلن بأ رت:(0)التعريف الثالث لممالكية
 رمته كدرااـ لمفت ؽ ب مغة مدة مل مرات الم ب س.

 م در مل مةطى مف التمف مة أن مة   الدراـ  مةه  قكد. :النقدثانيًا 
 (4)ال قداف: الذاب كاللضة، قد أم كازف  مدمقلؿ دراـ 

الش ء الذم ممقى ابكالن علملن    التداكؿ كمفتلدـ كفمطلن لمتبلدؿ  كا :(5)التعريف االصطالحي
 كفممة لممد كعلت اآل مة.ك ل ل  لن كمقملفلن لمقمـ كمفتكدع

 
 المطمب التل  : مشركعمته ك  كمه ع د اللق لء

 ،إلم ػل   ػك مػف التبرعػلت الم دكبػة ،مػر ال  لمػة فػ ة م ػدكبع د ال م ػكر ر بشكؿ علـ الكاؼ
  0/90 :لقكا ممل ت دكف( آؿ عمرافت  )لف ت للكا البر  تى :لقكله تةللى

                                                           

  1333 2، دار اٌّىتبً، ط42د. رفٍك ٌىٔض اٌّصزي، األولاف فمهاً و التصاد، ص - 1

  1996 2انًعاصز، ط، دار انفكز 137د.ْٔثح انشجٛهٙ، انٕصاٚا ٔ انٕقف فٙ انفقّ اإلطاليٙ، ص أ. - 2

 .135ص  ،َفض انًصذر انظاتق -3
 قايٕص انًُجذ. -4
 يُشٕراخ جايعح ديشق، 24ص ، انُقٕد ٔانًصارف، كًال شزف ٔآخز -5
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ممػل ألر  ػل لكػـ مػف ا رض( ك مػل أم ػل الػذمف آم ػكا أ لقػكا مػف طمبػلت مػل كفػبتـ ) :كاكله تةللى
كالكاؼ إ للؽ الملؿ  ػ    ػلت  ،كالبر .  ك بةمكمه ملمد ا  للؽ    ك كت اللمر0/067البقرة 
 البر.

 : )إف شػػػ ت  بفػػػت أ ػػػم ل(5)أمػػػل مػػػف الفػػػ ة  مقكلػػػه  ػػػمى اي عممػػػه كفػػػمـ  ػػػ   ػػػدمث عمػػػر
ملقراء كالقربػى ل ،أ ه ال مبلع أ م ل كال مكاب كال مكرث عمى، عمر ب ل كت دات ب ل(  ت دؽ

كلم ػػػػل أف مأكػػػػؿ م  ػػػػل ال   ػػػػلح عمػػػػى مػػػػف  ،كالراػػػػلب ك ػػػػ  فػػػػبمؿ اي كالضػػػػمؼ كابػػػػف الفػػػػبمؿ
: )لمػػر مػػل ملمػػؼ الر ػػؿ مػػف بةػػدت (0)كلقكلػػه أمضػػلن  بػػللمةركؼ كمطةػػـ  ػػدمؽ رمػػر متمػػكؿ(.

 .ـ مةمؿ به مف بةدت(تأث كلد  للح مدعك له ك داة ت رم مبمغه أ رال كعم
ككلف كاؼ عمر م ة فػ ـ  ،كأكتر أاؿ الةمـ مف الفمؼ كمف بةداـ عمى القكؿ ب  ة الكاؼ

: مل بقػ  أ ػد مػف (0) لبر رض  اي ع ه    ا فأـ عمى المش كر كالؿ مف لمبر أكؿ كاؼ
  أ  لب رفكؿ اي  مى اي عممه كفمـ له مقدرة إال كاؼ.

ممل مدؿ عمى ش رة  ،كاذا ا مر شل   المكـ  ل  كؿ الدكؿ ا فأممة كزارات كدكاكمف لألكالؼ
 مشركعمته كافت بلبه.

 
 (4)أنواع الوقف

 :اؼ بللتأؼ االعتبلراتتلتمؼ أ كاع الك 
طػأب، أب ػلء  ،اػراء ،عممػلء ،م لاػدمف ،أ كاع الكاؼ بلعتبلر   لت المفتلمدمف م ه:  قراء -5

  لقطلء....الخ. ،أمتلـ، ع زة،  ـ بكـ، عمملف، مفل مف ،مرضى ،فبمؿ
مػدارس، مةلاػد، م ػ لت، ا ػلطر، كفػل ط  قػؿ،  ،أ كاع الكاؼ بلعتبػلر أ شػطته: مفػل د -0

  ألبفة، أفم ة. ،أ  ، آبلر،  دا ؽمقلبر، م
  أ كاع الكاؼ بلعتبلر طبمةته: كاؼ االفتةملؿ، كاؼ االفتغأؿ.-0
أ كاع الكاؼ بلعتبلر مشػركعمته: كاػؼ عمػى اربػة، كاػؼ عمػى مبػلح، كاػؼ عمػى مة ػمة  -4

 كاك رمر  ل ز.
  أ كاع الكاؼ بلعتبلر مدته: كاؼ مؤبد، كاؼ مؤات. -5
  :ات لله كا قطلعهأ كاع الكاؼ بلعتبلر -6
 ،كللكاؼ عمى   ة ال ت قط  كال ت قرض كػلللقراء كطمبػة الةمػـكاؼ مت ؿ ابتداءن كا ت لءن:  -أ

                                                           

 كتاب انٕصاٚا تاب انٕقف. 2565صذٛخ تخار٘ رقى انذذٚث  -1

  237 طٍُ اتٍ ياجح -2

 1996 2،طدار انفكز، 136ص فٙ انفقّ اإلطاليٙ،  انٕصاٚا ٔانٕقف، أ.د.ْٔثح انشدٛهٙ -3

 1999 2ار انًكتثٙ، طد، 287ص ، ألٔقاف فقّ ٔاقتصادَٕٚض انًصز٘، ا رفٛق د. -4
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كػػللكاؼ عمػػى إ فػػلف بةم ػػه تػػـ  ،مػػف ال م قػػرض تػػـ مػػف بةػػدت عمػػى عمػػى مػػف م قػػرض  كالكاؼ
 عمى اللقراء.

  كاؼ م قط  ابتداءن م قط  ا ت لءن: كللكاؼ عمى كلدت كلمس له كلد. -ب
 كاػػػؼ مت ػػػؿ ابتػػػداءن م قطػػػ  ا ت ػػػلءن: كػػػللكاؼ عمػػػى ر ػػػؿ مةػػػمف  ػػػنذا مػػػلت ا قطػػػ  الر ػػػؿ.-ج
 كاػػػػػؼ م قطػػػػػ  ابتػػػػػداءن مت ػػػػػؿ ا ت ػػػػػلءن: كػػػػػللكاؼ عمػػػػػى مػػػػػف فػػػػػمكلد لػػػػػه تػػػػػـ عمػػػػػى اللقػػػػػراء. -د
كاؼ م قطػ  الكفػط مت ػؿ ابتػداءن كا ت ػلءن: كػللكاؼ عمػى اللقػراء تػـ عمػى مػف مكلػد لػه تػـ  -اػ

 عمى اللقراء.
  الكاؼ بلعتبلر ال  ة الكاالة: أ كاع -7
  أكالؼ القطلع الللص. -أ

أكالؼ القطلع الةلـ )ا ر لد(: كاك أف مقؼ أ د الفأطمف أك الػكالة أرضػلن مػف أراضػ   -ب
  بمت الملؿ عمى م م ة علمة.

 أ كاع الكاؼ بلعتبلر ررضه: -8
ى ا كالد أك الذرمػػػة أم عمػػػ ،الكاػػػؼ الػػػذرم )ا امػػػ (: كاػػػك الكاػػػؼ عمػػػى الم ػػػللح الةل ممػػػة -أ

  كمؤكؿ اذا الكاؼ الذرم إلى كاؼ لمرم إذا مل ا قرضت الذرمة.
  الكاؼ الللص: الكاؼ عمى الم للح اللردمة كالشل مة كللكاؼ عمى ال لس. -ب
  أم   لت البر  قراء أمتلـ. ،الكاؼ اللمرم: كاك الكاؼ عمى الم للح اللمرمة-ج
كللمفػػػػل د  ،لمد م ػػػػه الم تمػػػػ  كمػػػػه  قػػػػراؤت كأر مػػػػلؤتالكاػػػػؼ الةػػػػلـ: كاػػػػك الكاػػػػؼ الػػػػذم مفػػػػت -د

ك تةتبر أمكاؿ المفلاممف    الم رؼ المقتػرح مػف اػذا ال ػكع   ػ   كالمدارس كالطرؽ كاآلبلر
 للل دة كؿ الم تم .

 
 :(5)ركن الوقف

 ،كاػػػػػ  الكااػػػػؼ كالمكاػػػػػكؼ كالمكاػػػػكؼ عممػػػػػه كال ػػػػػمغة ،ال م ػػػػكر: لمكاػػػػػؼ أركػػػػلف أربةػػػػػة رأم
 مػػث مةتبػػر  ،مة كالمللكمػػة كبةػػض ال  لبمػػة مشػػترط  م ػػل ا م ػػلب كالقبػػكؿكال ػػمغة ع ػػد الشػػل ة

ال  مشػػترط ابػػكؿ كلمػػه كلل بػػة  ،القبػػكؿ رك ػػلن إذا كػػلف الكاػػؼ عمػػى مةػػمف إف كػػلف أاػػأن لمقبػػكؿ كا 
 كالك مة.

 
 (8) الواقف:

                                                           

 .996 0، دار اللكر، ط509-508أ.د.كابة الز مم ، الك لمل كالكاؼ    اللقه ا فأم ، ص  -5
  50 لس المر   الفلبؽ،ص -0



 يصزف انٕقف اإلطاليٙ

انًصزفٛحٔ ًٛح انعزتٛح نهعهٕو انًانٛحٚاألكاد  

- 23 - 

 ،أاممة التبرع كبلا  التبرعلت مف ابػة ك ػداة كرمراػل لكااؼ ل  ة الكاؼ ك للذتمشترط    ا
 كممكف ت ممؿ اذا الشرط إلى أربةة شركط ا : ، ف الكاؼ تبرع

  ػػه ال ممػػؾ لػػه كال م ػػح كاػػؼ  ، ػػأ م ػػح كاػػؼ الةبػػد :أف مكػػكف الكااػػؼ  ػػران مللكػػلن  -5
إذ البػػػد  ػػػ  الكااػػػؼ مػػػف أف مكػػػكف مللكػػػلن  ،م ػػػح كاػػػؼ الغل ػػػب لممغ ػػػكب كال ،الغمػػػر مػػػلؿ

 كات الكاؼ ممكلن تلملن. المكاكؼ
  ػػه  ،كال كاػػؼ المةتػػكت ،  ػػه  لاػػد الةقػػؿ ، ػػأ م ػػح كاػػؼ الم  ػػكف :أف مكػػكف عػػلاأن  -0

   ه رمر فممـ الةقؿ. ،كال كاؼ ملتؿ الةقؿ بفبب مرض أك كبر ، لاص الةقؿ
 ف البمػػكغ  ،فػكاء أكػػلف مممػػز أـ رمػر مممػػز ،أف مكػكف بللغػػلن:  ػػأ م ػح كاػػؼ ال ػػب -0

 مظ ة كملؿ الةقؿ كللطكرة التبرع.
كلػػػك بػػػللكل  كفػػػل ر  ،: رمػػػر م  ػػػكر عممػػػه بفػػػله أك  مػػػس أك رلمػػػةأف مكػػػكف رشػػػمدان  -4

  أ م ح الكاؼ مف الفلمه كالملمس أك المغلؿ عف ال م كر. ،الت ر لت المللمة
مػػػرض المػػػكت كالمرتػػػد كالكػػػل ر كالمكػػػرت  كاػػػد   ػػػؿ الةممػػػلء  ػػػ  كاػػػؼ المػػػدمف كالمػػػرمض

 كا عمى.
 

 (5)والموقوف عمي
 ف: إمل كا د اك ات لف أك  م . للمةم   ،ف أك رمرتالمكاكؼ عممه إمل مةم  

 مف أك ال  ة متؿ اللقراء كالةمملء كالقراء كالم لادمف كالمفل د كالكةبة كرمرال.كرمر المة  
 ف:شركط الكاؼ عمى مةم   -

أف مككف أاأن لمتممؾ كالتمؼ الةمملء  ػ  الكاػؼ عمػى  ،ف بل تللؽمشترط    الكاؼ عمى مةم  
 لفه.  المةدـك كالم  كؿ كعمى

 ف )ال  ة(:شركط رمر المةم   -
كاػذا متلػؽ  ،كأف مككف   ة لمر كبر م تفػب ا  لػلؽ عمم ػل اربػه ي تةػللى ،ن أف مككف مةمكمل

كالبػر افػـ  ػلم  لملمػر كأ ػمه طلعػة اي  ،كال  ة تممؾ المكاكؼ  كملن  ،عممه    المفمـ  قط
 كالمػػػدارس كالمشػػػل   كالمأ ػػػ تةللى.متػػػؿ الكاػػػؼ عمػػػى اللقػػػراء كالةممػػػلء كا اػػػلرب كالمفػػػل د 

  ػػه لػػمس  ،أمػػل ا ر مػػلء  ة ػػد ال  لمػػة ال م ػػح الكاػػؼ عمػػم ـ ك ػػداـ ،كال ػػج كال  ػػلد كرمراػػل
 ،بقربػػػه كم ػػػح ع ػػػد الشػػػل ةمة كالمللكمػػػة.كال م ػػػح بلالتلػػػلؽ كاػػػؼ المفػػػمـ عمػػػى   ػػػة مة ػػػمة

  مة.كأ دمة الممفر كدكر الم ك ك مةملت ا ل لد كالضأؿ كرمرال مف أمتمة المة
 

                                                           

 5996 0، دار اللكر،ط564فأم ،صالك لمل ك الكاؼ    اللقه ا  أ.دكابة الز مم ، - 5
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 (5)فشروط الموقو 
اتلػػؽ اللق ػػلء عمػػى اشػػتراط كػػكف المكاػػكؼ مػػلالن متقكمػػلن مةمكمػػلن مممككػػلن ممكػػلن تلمػػلن أم ال لمػػلر 

  مه.
  كم فف بملف شركط المكاكؼ    كؿ مذاب عمى  دة لت كع ل.

 
 المذىب الحنفي:

 مشترط    المكاكؼ أربةة شركط:
 ،كللم ػػل   دكف ا عمػػلف ،لػػمس بمػلؿ اػػؼ مػل ػأ م ػػح ك  ،أف مكػكف مػػلالن متقكمػلن عقػػلران  -5

لػػمس  كال م ػح كاػؼ مػل، ككػلل قكؽ المللمػة متػؿ  قػكؽ االرتلػلؽ  ف ال ػؽ لػمس بمػلؿ ع ػداـ
 ف التأبمػد  ،كال م ػح كاػؼ الم قػكؿ مق ػكدان ، كللمفػكرات ككتػب الضػأؿ ،ن بملؿ متقػكـ شػرعل
كم ػكز افت فػل لن كاػؼ  ،لغمػرت ككاؼ الم قكؿ ال متأبد لكف م كز كاله تبةلن  ،شرط  كاز الكاؼ

ك القدكـ كمل رآت المفممكف  ف لن   ك  مل  رت الةلدة بكاله ككاؼ الكتب كأدكات ال  لزة كالمر
 .ع د اي  فف

أك بتةممف  فبة مةم ػة  ،إمل بتةممف ادرت ككاؼ دك ـ أرض :أف مككف المكاكؼ مةمكملن  -0
 كال م ح كاؼ الم  كؿ. ،إلى مةمف

 ف الكاػؼ  ،اكؼ مممككلن لمكااؼ  مف كالػه ممكػلن تلمػلن: أم ال لمػلر  مػهأف مككف المك  -0
تأتػة   مػف اشػترل شػم لن بةقػد بمػ   مػه لمػلر لمبػل   ،ن  م ػب كػكف المكاػكؼ مممككػل ،إفقلط ممؾ

   ه كاؼ ملال مممؾ ممكلن تلملن. ،أملـ تـ كاله    مدة اللملر لـ م ح الكاؼ
 ف تفػػػػممـ  ،    ػػػػ  رمػػػػرت إذا كػػػػلف اػػػػلبأن لمقفػػػػمةأف مكػػػكف المكاػػػػكؼ ملػػػػرزان رمػػػػر شػػػػل -4

 المكاكؼ شرط  كاز الكاؼ ع د م مد كالشمكع مم   القبض كالتفممـ.
 المذىب المالكي:

كمشػػػػمؿ  ،ملػػػرزان إذا كػػػػلف البػػػؿ لمقفػػػمة ،أف مكػػػكف المكاػػػكؼ مممككػػػػلن ال متةمػػػؽ بػػػه  ػػػػؽ الغمػػػر
كم ػزؿ  ،ةػلـ كالػد ل مر كالػدرااـكمػل مشػمؿ ال مػكاف كمشػمؿ الط ،المممكؾ ذات الش ء أك م لةتػه

كال م ػح كاػؼ المراػكف أك  ،كلكػف المػذاب  ػكاز كاػؼ الطةػلـ كال قػكد ،بدله م زلػة بقػلء عم ػه
 مأ كر.

 المذىب الشافعي والحنبمي:
 ،مممككه ممكلن مقبؿ ال قؿ بللبم  ك  ػكت ،اشترطكا أف مككف المكاكؼ عم لن مةم ة ال مل    الذمة

 أ م ح كاػؼ الم لةػة دكف ان، كمدكـ اال تللع به ا تللعلن مبل لن مق كد ممكف اال تللع به عر لن 
كال م ػػح الكاػػػؼ الممتػػػـز  ػػػ  الذمػػة: كالػػػت تكبػػػلن أك داران  ػػػ  ، كم لةػػػة الةػػػمف المفػػػتأ رة،الرابػػة

                                                           

  160ٔفض اٌّزجع اٌظابك،ص -1



 يصزف انٕقف اإلطاليٙ

انًصزفٛحٔ ًٛح انعزتٛح نهعهٕو انًانٛحٚاألكاد  

- 25 - 

، ككاػؼ كمػب أك  ل دة  مه أك مػلالن م لةػة م ػه كال م ح كاؼ ملال ،كال كاؼ أ د دارمف ،الذمة
كال م ح كاؼ مػل  ،ال مدكـ اال تللع به كللطةلـ كالشراب كالشم  كالرم لفكال م ح ملل زمر، 

 كلف اال تللع به رمر مبلح ككاؼ آالت المأا .
مػػف عػػرض آراء المػػذااب ا ربةػػة  ػػرااـ اػػد التملػػكا  ػػ  مشػػركعمة كاػػؼ ال قػػكد كاػػذا المكضػػكع 

 .المطمب التللثف ب ته بللتل مؿ    
 قكدمشركعمة كاؼ ال المطمب التللث: 

 قد م ةه ال م كر كأ لزت المللكمة كبةض ال  لمة كال  لبمة كف فػتةرض  ،بلل فبة لكاؼ ال قكد
 مم  آراء الم مزمف تـ  رل رأم الةمملء المةل رمف.  ممل

 المذىب الحنفي: 
أف متقػػػدم  ال  لمػػػة أ ػػػلزكا كاػػػؼ الػػػد ل مر كالػػػدرااـ " :(5)ذكػػػر ا فػػػتلذ الػػػدكتكر كابػػػة الز ممػػػ 

 ."كزكفكالمكمؿ كالم
القكؿ ب كاز كاله )أم ال قكد(    مكض  تةلر ه أامه ب لءن عمػى  ،كاد ذكر    اللتلكل الةتلبمة

كاؼ بقرة عمى ربلط مشرب مف لب  ػل أب ػلء الفػبمؿ اػلؿ: ال م ػكز   ػه رمػر  " :(0)العدة م مد
ض امػؿ كمػؼ؟ اػلؿ: الػدرااـ تقػر  ،متةلرؼ  تى لك كلف    مكضػ  تةػلر كا ذلػؾ ملتػى بػلل كاز

كالتمػػػػلب  ،كال  طػػػة تقػػػرض لملقػػػػراء تػػػـ تؤلػػػذ مػػػ  ـ ،لملقػػػراء كتػػػد   مضػػػلربة كمت ػػػػدؽ بػػػللربح
أف  ،. كمػػرل  ػػل ب اػػذت الملطكطػػة"كا كفػػمة تةطػػى لملقػػراء لممبفػػكال ع ػػد  ػػل ت ـ تػػـ تؤلػػذ

ك ػ  ردت ، ال  لمة اػد امػدكا  ػكاز كاػؼ الم قػكالت بشػكؿ عػلـ بػللةرؼ ال ػلرم بللزمػلف كالمكػلف
امت:  زؿ بقلء أمتلل ل م زلػة بقػلء " :(0)الؿ م  بقلء عم  ل )ال قكد(ف اال تللع ب لعمى عدـ إمكل

لمػػه أشػػلر بقكلػػه ،كبػػذلؾ تػػـ  ػػدؽ التةرمػػؼ كترتػػب ا  كػػلـ عمم ػػل ،أعمل  ػػل الػػدرااـ تقػػرض  :كا 
 قػد  ةػؿ  ،كال  طػة تقػرض لملقػراء تػـ تؤلػذ مػ  ـ ،لملقراء أك تد   مضػلربة كمت ػدؽ بل ربػلح

 كأ ه مشمر ب كرة ا اراض إلى  ،المفتقرض أك مد المضلرب بم زلة بقلء الةمف بقلءت    ذمة
 ،كت قمقه أ  ـ  ةمكا القرض ،كب كرة المضلربة إلى اال تللع بغم ته ،ا تللع اللقمر بةمف الكاؼ

 ،ن  ف رد المتؿ ال ـ مقلـ رد الةػمف  كمػل ،إعلرة كأالمكا رد المتؿ    ذلؾ مقلـ رد عمف المألكذ
م ػكز  ػمكف  ػبس أمتػلؿ ال قػكد  كذلػؾ ال ، لز افتقراض اللضػة كلػك كػلف  ػر لن ب فػم ة كل ذا

 رؽ بم  مل  ممل  إذا ال ،كبقلء أمتلل ل    أت لء االفتةملؿ     كـ بقلء أعمل  ل ،بم زلة أعمل  ل
 ."مر    إلى المق كد

 المذىب المالكي:

                                                           

 .1996 2، ط، دار انفكز141أ.د.ْٔثح انشدٛهٙ، انٕصاٚا ٔانٕقف فٙ انفقّ اإلطاليٙ، ص  -1
ٔعُٕاٌ ْذِ  ،ْـ982-911، يذًذ تٍ يذًذ تٍ يصطفٗ انعًاد٘ أتٕ انظعٕد األفُذ٘ فٙ يٕانٙ انزٔو يٍ كثار أئًح انذُفٛح -2

  1997 1، طدار اتٍ دشو ،تذقٛق أتٕ األشثم شاغف انثاكظتاَٙ ،19ص  ،طح رطانح ألتٙ طعٕد فٙ جٕاس ٔقف انُقٕدانًخطٕ
 .31َفض انًصذر انظاتق ص  -3
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 م ػػكز كاػػؼ ال ممػػ  مػػف رمػػر امػػد  ،مؤاتػػلن كمؤبػػدان  ،م ػػكز كاػػؼ الم قػػكؿ كرمػػر الم قػػكؿ ع ػػداـ
 الشرط. 

 .(5)ك لء    المدك ة     رع زكلة ا  بلس لإلملـ مللؾ
أمػػل مػػل ت ػػب الزكػػلة  ػػ  عم ػػه كال ت ػػب  ػػ  رمتػػه إال مػػل ت ػػب  مػػه الزكػػلة مػػف اللكا ػػد كذلػػؾ: "

 بفػلن  ػنذا كػلف ذلػؾ م ،المكاش  مف ا بػؿ كالبقػر كالغػ ـ كالةػمف مػف الػد ل مر كالػدرااـ كأتبلرامػل
 ػأ لػأؼ أف الزكػلة ت ػب  ػ   ممػ  ذلػؾ كػؿ  ،مكاك لن لأ تللع بغمته    ك ه مػف ك ػكت البػر

 "ف ة
 :(0)مكااب ال ممؿ لشرح ملت ر اللممؿ كذكر   

  ػه ت  مػر مػف  ،بقػلء عم ػه  مػمس إال الم ػ  ،إذا  رضت  ممل إذا ا د بكاؼ الطةلـ ك  ػكت" 
ف  ،إلى  فلد الطةلـ المؤدم إلى إضػلعة المػلؿ كذلؾ ممل مؤدم ،رمر م لةة تةكد عمى أ د كا 

 قػد عممػت أف مػذاب  ،كلف عمى مة ى أ ه أكاؼ لمفمؼ إف ا تلج إلمه م تلج تـ مرد عكضه
 "المدك ة كرمرال ال كاز كالقكؿ بللكراامة ضةمؼ.

،)......( كػرتمك م ل  كاز كاػؼ الػد ل مر كالػدرااـ ك مػؿ عممػه الطةػلـ كامػؿ  :كالؿ    الشلمؿ"
 ."ف  بس عمى ر ؿ م ة دم لر مت ر ب ل أمدان مةمكملن ضمف  ق  ل كا  كفمؼم

 المذىب الحنبمي:
 :(0)أ لز شمخ ا فأـ ابف تمممة كاؼ ال قكد  مث الؿ

ذا  ،لػػـ مكػػف  ػػكاز اػػذا بةمػػدان  ،كالػػت اػػذت الػػدرااـ عمػػى اػػرض الم تػػل مف :كلػػك اػػلؿ الكااػػؼ" كا 
 ، ػػنف م ػػ   ػػ ة اػػذا الكاػػؼ  مػػه  ظػػر ،لػػلع ببدلػػهأطمػػؽ كالػػلن ل قػػدمف ك  كامػػل ممػػل ممكػػف اال ت

 "ل ك لن عمى أ م ل  ن ه م كز ع د ل بم  الكاؼ إذا تةطمت م لةته
 المعاصرونالفقياء 

 (4)الدكتور رفيق يونس المصري
اللأ ػػة  ػػن   أرل  ػػكاز كاػػؼ ال قػػكد بغمػػة القػػرض أك بغمػػة االفػػتتملر كاػػد ذكػػر مػػل   ػػه " 

أمػل كاػؼ ال قػكد بغمػة إم لراػل  ،رؼ م  ػل عمػى ك ػكت الكاػؼكال ػ ،ب  ة مف الربح )القػراض(
م ػػكز   ػػه رػػرض كمػػلل  ال   قػػد رأل بةػػض الةممػػلء ا ػػه ال ،لتػػزممف ال كا مػػت ب ػػل كمػػل شػػلب ه

 "متأءـ م  الكاؼ الذم مراد به ا  فلف.
 (5)الدكتور مصطفى الزرقا

                                                           

 ، دار اٌىتب اٌعٍٍّت 156 /5اإلِاَ ِاٌه، اٌّذؤت، -1

 2112 1انفكز، طار ، د24ص/6ٙ يٕاْة انجهٛم نشزح يختصز خهٛم أتٙ عثذ اهلل يذًذ تٍ يذًذ عثذ انزدًٍ انًغزت -2

  دار انًعزفح.، 516ص  4جشء ، انتفأٖ انكثزٖ، اتٍ تًٛٛح -3

 1999 2، ط51ألٔقاف فقًٓا ٔاقتصاد، ص ،د.رفٛق َٕٚض انًصز٘ -4

 1947 2، طيطثعح انجايعح انظٕرٚح، 48ص ، أدكاو األٔقاف، د. يصطفٗ انشرقا -5



 يصزف انٕقف اإلطاليٙ

انًصزفٛحٔ ًٛح انعزتٛح نهعهٕو انًانٛحٚاألكاد  

- 27 - 

ح  ػل ز كذكػػرت اللق ػػلء كمػف الم قػػكؿ الػػذم تةػلرؼ ال ػػلس عمػػى كالػه مفػػتقأن  أ ػػب مػث اػػلؿ:" 
ر كالػدرااـ كاؼ القدكـ كاللأس كالقدكر كال  ل ز كتملب ل كا كفمة الشتل مة لملقراء كالفلف كالشػ 

 "ا مكاؿ الكز مة كالكمممة كللقمح كالد ل مر كبةض أ كاع
رمػػر أ  ػػ  فػػألت مػػرة  ،كربمػػل كػػلف ا ػػلؾ آلػػركف م مػػزكف لػػـ متفػػ ى لػػ  االطػػأع عمػػى آراءاػػـ

لمم ػلرؼ كالمؤففػلت المللمػة ا فػأممة  ػ   الفتلر أبػك رػدة  ػ  المػؤتمر ا كؿ الدكتكر عبد
 ، ػػ    ػػدؽ مرمػػدملف دمشػػؽ عػػف مشػػركعمة كاػػؼ ال قػػكد 54/0/0336-50فػكرمة الم ةقػػد  ػػ  

  أ لب ب كازال.
  استخدامات النقود الموقوفة

 ذكر الةمملء الم مزكف لكاؼ ال قكد ال كر التأث التللمة:
تػـ تفػترد مػ  ـ كتقػرض  ،ؼ(: كذلؾ بأف تقرض ال قكد لبةض الم تػل مفالقرض )الفم-5

 آللرمف.
القراض )المضلربة( كذلؾ بلف مػتـ افػتتملر المػلؿ ال قػدم المكاػكؼ بد ةػه اراضػلن إلػى  -0

 لمتـ تفبمؿ اذا الربح    م لرؼ الكاؼ. ،مف مت ر به عمى   ة مف الربح
عمػػى أف مكػػكف الػػربح كمػػه لػػرب  ، ػػر بػػها بضػػلع: كذلػػؾ بػػد   المػػلؿ ال قػػدم لمػػف مت -0
 كم رؼ اذا الربح    م لرؼ الكاؼ. ،الملؿ

كاك ػػػة م ةم ػػػػل كذلػػػؾ  ف اػػػرض ال قػػػػكد الم ،كمػػػرل البل ػػػث أف ال ػػػػكرة ا كلػػػى اػػػ  ا  ضػػػػؿ
بقػلء  متأكػدكبػذلؾ  ،رض كممكػف تكتمق ػل بل شػ لد عمم ػل كالػراف كالكلللػةتقمضمك ة    ذمة الم

ذا ع ػػػز ال ،أمتلل ػػل  ا مػػكاؿ مضػػػمك ة مػػف فػػػ ـ ،رض عػػػف رداػػل  فػػػبلب مةتبػػرة  تكػػػكفتػػقمكا 
)إ مػػػػل ال ػػػػدالت لملقػػػػراء كالمفػػػػلكمف كالةػػػػلمممف عمم ػػػػل   ػػػػ  آمػػػػة ال ػػػػدالت:الغػػػػلرممف المػػػػذككر 

 كالمؤللة امكب ـ ك   الرالب كالغلرممف ك   فبمؿ اي كابف الفبمؿ( البقرة.
 ،الة ػػػلء كال  ػػد  دارة اػػذا المػػػلؿ اػػك عػػػدـ  ل ػػة ال ػػكرة ا كلػػػى لكتمػػر مػػف :كالفػػبب التػػل  

كاػذا أمػر ضػركرم  ،كبل ضل ة إلى  ةكبة التملر الشػرمؾ المضػلرب كمةر ػة كللءتػه كأمل تػه
 . نذا مل لفرت ت لرته ضلع الملؿ ،ف المضلرب ال مضمف رأس الملؿ 
 

 المطمب الراب : إدارة الكاؼ 
  :(5)حكم الوقف و زوال ممك الواقف

 ػ  ك اػد التمػؼ اللق ػلء  ،المترتػب عمػى  ػدكث الكاػؼ مػف   ػة الكااػؼالمق كد بذلؾ ا تػر 
 : كـ ذلؾ  فب مل فمأت 

                                                           

  1336 2،ط141اٌفمه اإلطالًِ،صراجع د.وهبت اٌشدًٍٍ، اٌىصاٌا و اٌىلف فً  -1
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ك تظػؿ الةػمف المكاك ػة عمػى ممػؾ  ،اػك التبػرع بػللرم  رمػر الـزك : أتػر الكاػؼ فعند أبي حنيفاة
ك م كز له الر ػكع  ،ك إذا ملت الكااؼ كرت ل كرتته ، م كز له الت رؼ ب ل كمل مشلء ،الكااؼ
 .ه متى شلء كمل م كز له أف مغمر    م لر ه ك شركطه كململ مشلء   كال

ك  ػلر  بمفػلن  ،لػرج عػف ممػؾ الكااػؼ ،: إذا  ػح الكاػؼو عند الصااحبين و برأييماا يفتاد
 .ك لـ مدلؿ    ممؾ المكاكؼ عممه ،ممؾ اي تةللىعمى  كـ 

ممكػػلن الزمػػلن لممكاػػكؼ أف المكاػػكؼ مظػػؿ مممككػػلن لمكااػػؼ، لكػػف تكػػكف الم لةػػة  :و ياارى المالكيااة
   ـ كأب    ملة ك دلمم ـ اكله  مى اي عممه ك فمـ " بس ا  ؿ، ك فب ؿ التمرة". ،عممه

أم م لػؾ  ،: أف الممػؾ  ػ  رابػة المكاػكؼ م تقػؿ إلػى اي تةػللىو األظير في المذىب الشاافعي
  عممه. ك م ل ةه لممكاكؼ ، أ مككف لمكااؼ ك ال لممكاكؼ عممه ،عف الت لص اآلدم 

  ػه فػبب مزمػؿ الت ػرؼ  ػ  الرابػة ك  ،إذا  ػح الكاػؼ زاؿ بػه ممػؾ الكااػؼ :و قال الحنابمة
 .الم لةة   ك كللةتؽ

  :(5)تأقيت الوقف
ا ف لملن م  اآلراء الفلبقة ال م ح الكاػؼ ع ػد ال م ػكر رمػر المللكمػة بمػل مػدؿ عمػى التأامػت 

ك  ،المللكمػػة  مػػـ مشػػترطكا التلبمػػد  ػػ  الكاػػؼ أمػػل ،ك البػػد مػػف اشػػتملله عمػػى مة ػػى التأبمػػد ،بمػػدة
تكفػػةة عمػػى أاػػؿ  ،كػػلن لمكااػػؼ أك لغمػػرتم  ػػؿ مةمػػكـ تػػـ مر ػػ  مأ ػػلزكا الكاػػؼ فػػ ة أك أكتػػر 

  اللمر.
إلػى تأتػة (  ن ه افـ الكاؼ مف اذت ال ل مة 5946لف ة  48( راـ )5أمل القل كف الم رم )ـ

 أافلـ
 ،ك كاؼ المف د ك الكاؼ عمى المف دا: ك امته بلطؿأكاؼ ال م ح إال مؤبدان، ك ت -5

  .ك اذا رأم ال م كر رمر المللكمة
كللمشػػػل   ك  ،كاػػػؼ م ػػػكز كك ػػػه مؤاتػػػلن ك مؤبػػػدان: ك اػػػك الكاػػػؼ عمػػػى رمػػػر المفػػػ د -0

ك اذا مألكذ مف مذاب المللكمة لمتكفةة  ،المأ   ك المدارس ك اللقراء ك   ك ذلؾ
 عمى ال لس    عمؿ اللمر.

 ل   ممػغػك اػذا ال ػكع أل ،مؤاتأن ك تأبمدت بلطؿ: ك اك الكاؼ ا ام كاؼ ال مككف إال  -0
 بةد.

 :(8)الوقف نظارة
م ػح بلالتلػلؽ لمكااػؼ  ةػؿ الكالمػة ك ال ظػر ل لفػه أك لممكاػكؼ عممػه : تةممف ال لظر -5

ك اػػد  ،إمػػل بتةمػػمف شػلص مةػػمف أك بك ػػله كل رشػد أك ا  ػػزت أك ا كبػػر ،أك لغمرامػل
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ذا لػـ  ،ال ظػر الب ػه ال فػف تػـ ال فػمف رضػ  اي ع  مػلشرط عم  رضػ  اي ع ػه  كا 
 ػػ   ػػمف  ،مشػػترط الكااػػؼ ال ظػػر   ػػد  ػػلل ظر لمقلضػػ  كمػػل اػػلؿ المللكمػػة ك الشػػل ةمة

ال مرل ال  لبمة أف ال ظر  م  ذ لممكاكؼ عممه إذا كلف مةم لن ك لم ػلكـ إذا كػلف   ػة 
كاء شػرط ل ل لفػه أـ ال تػػـ ت   ػر، ك مػرل ال  لمػة أف الكالمػػة تكػكف لػ لس الكااػؼ فػػ

 لك مه تـ لم لكـ.
   شركط ال لظر: -0

كاذا ع د  ،الشرعمةالةدالة الظلارة: ك ا  التزاـ المأمكرات ك ا ت لب الم ظكرات  -
 . ال م كر ك الؿ ال  لبمة ال تشترط الةدالة

كا   ،الكللمة: ك ا  اكة الشلص ك ادرته عمى الت رؼ  ممل اك  لظر عممه -
 ف عمر أك ى إلى  ل ة رض  اي  ،غ ك الةقؿ كال تشترط الذككرةتتطمب البمك 

 ع  ل.
لقكله  ،أك كل ت ال  ة مف د أك   كتا فأـ إف كلف المكاكؼ عممه مفمملن:  -

كلـ مشترط  ]4/545ال فلء [تةللى " ك لف م ةؿ اي لمكل رمف عمى المؤم مف فبمأ" 
 ال  لمة ا فأـ    ال لظر.

كظملػػػة ال ػػػلظر ع ػػػد التلػػػكمض الةػػػلـ لػػػه  لػػػظ الكاػػػؼ ك عملرتػػػه  إف كظملػػػة ال ػػػلظر: -0
كعممػػه اال ت ػػلد  ػػ  ت ممػػة الكاػػؼ ك لظػػه  ،كت  ػػمؿ رمتػػه كافػػمت ل عمػػى المفػػت قمف

 لضملف افتمرارت.

ال ػػلظر مطمقػػلن ك تكلمػػة رمػػرت كمػػل  عػػزؿااػػؼ اتلػػؽ اللق ػػلء عمػػى أ ػػه لمك  :عػػزؿ ال ػػلظر -4
   .مةزؿ المككؿ ككممه
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 اؼ ال قكد ك مقل د الشرمةةالمطمب الللمس: ك 
 .(5)أربةة  د الشرمةة    أ كلـ التبرعلتمق إف

مػػف  اي لػػذلؾ  ةم ػػل ،لمػػل  م ػػل مػػف الم ػػللح الةلمػػة كاللل ػػة ،التكتمػػر م  ػػل :المقصااد األول
إذا ملت ابف آدـ ا قطػ  عممػه إال "رمر الم قط  تكابه بةد المكت  ل  ال دمث ال  مح  الةمؿ

 .مقل د الشرمةة إكتلر اذت الةقكد  أ شبه    أف مف ".....الخ داة  لرمة :مف تأث
   ػػػل مػػػف  ،تػػػردد لأف تكػػػكف التبرعػػػلت  ػػػلدرة عػػػف طمػػػب  لػػػس ال مللل  ػػػ :المقصاااد الثااااني

 المةركؼ كالفللء.
  .ل ؿ ا ةقلدال  فب رربة المتبرعمفالتكف     كف :المقصد الثالث
 .فمأك د رثا  ك مف  ؽ  ،ضلعة ملؿ الغمرأف ال م ةؿ التبرع ذرمةة إلى إ المقصد الرابع:
 لألفبلب التللمة:م قؽ مقل د الشرمةة    التبرعلت  الم رؼ المقترح مرل البل ث أف

 التػ  ،مػف لػأؿ ا فػ ـ المطرك ػة لأكتتػلب :مش   عمػى ا كتػلر مػف التبرعػلت -
 مػركتك اػذا مفػلعد عمػى ت ،ك ا     مت لكؿ ال مم علدة ال تككف مرتلةة التمف 

كممػػػل زمػػػلدة رأس مػػػلؿ الم ػػػرؼ  إمكل مػػػةك ا مػػػر اآللػػػر اػػػك  ،لمتبػػػرعمفا دأعػػػدا
 كاذا مفمح بتكتمر ا مكاؿ المتبرع  م ل.  ،ف  ت اللر ة

 لـ تكف مك كدة مف ابؿ.مضمؼ الم رؼ المقترح كفممة  دمدة ال ةقلد التبرعلت  -

 ػ  عػدـ لبمػة لمتػداكؿ م قػؽ المق ػد الرابػ  قفمـ الملؿ المتبرع به إلػى أفػ ـ اإف ت -
لمػكرث إلػى  ممكمة ا فػ ـ فػت تقؿ مػف ا ، ةؿ التبرع كفممة  ضلعة أمكاؿ الغمر

كمػػل  ،إلػػى مػػف مررػػب  ػػ  المفػػلامةإف شػػلء الػػذم بنمكل ػػه إعػػلدة بمة ػػل  ،الكرمػػث
م  ز عمى أف ـ مدم ه ل لل ه  تى ممكف أف ملمر الدا ف لدمف مفت ؽ    أف 

 مفتك    قه.

 لأ ة المب ث ك رأم البل ث:
  ػذا أمػػر  ،مةتبػر الكاػؼ أ ػػد أبػرز مةػػللـ ال ضػلرة ا فػأممة  ػػ   ل ب ػل االات ػػلدم-5 

 دكف رمراـ. التص به المفممكف
 .ه عمى رأم ال م كراك عمؿ م دكب إلمه شرعلن مأ كر  لعم-0
لذلؾ اد تكف  عمملؤ ل    أ كلمػه ككتمػران  ،م در ا  كلـ اللق مة لمكاؼ اك اال ت لد-0

 قكا.لتكا مل التملكا
كم ةه آلركف ككذلؾ  ،أ لز المللكمة كمتألرك ال  لمة كبةض ال  لبمة كاؼ ال قكد-4

.الةمملء المةل ركف.
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كاػػػ  القػػػرض  ،ذكػػػر الم مػػػزكف لكاػػػؼ ال قػػػكد  ػػػكر تأتػػػة الفػػػتلداـ المػػػلؿ المكاػػػكؼ-5
 .عبضلكالقراض كا  ال فف
 ممػػػؾ عػػػدـ زكاؿ  للمللكمػػػة مػػركف ،الكاػػػؼ مػػػف   ػػة الكااػػػؼالتمػػؼ الةممػػػلء  ػػػ   كػػـ  -6

أمػل ال م ػكر  ،ك تغممػر م ػلر ه ب ػلء عممػه تأامتػه كافػتر لعه الكااؼ عف المكاكؼ ك م ؽ له
 ا تقلله ي تةللى.  مركف زكاؿ ممؾ الكااؼ ك

  ككمؿ رمرت.أف م  ةؿ الكااؼ الكالمة ك ال ظر ل لفه أكم أف اتلؽ اللق لء عمى  كاز -7
 رأي الباحث:

 التػػػ  ا تم ػػػػل  ػػػػ   مػػػػلة ال مكمػػػػة المكل ػػػػة لمتةمقػػػػة بػػػػللكاؼ دلمػػػؿ عمػػػػىإف كتػػػرة اآلراء اللق مػػػػة ا
المرك ة الكل مة لمتر مح بػمف  أف    الشرمةة ا فأممة كعمى ،المفمممف    الملض  مف   ة
 .مف   ة ألرلالزملف ك المكلف ك ال لؿ   فب اآلراء ك ا لذ بللرأم ا  ضؿ

ملؿ مكاكؼ مف ابػؿ المػكاط مف المقترح   رؼالمأف مككف رأس ملؿ أ ه ال مل   مرل البل ث 
 .ل رمة كالةقؿ كالبمكغ كالرشدشرط ا عمى أف مت قؽ  م ـ ،عمى التأؼ أدمل  ـك 

  ػػ  كػػللكااؼ الػػذم شػػرط ال ظػػلرة ل لفػػه تػػـ أككػػػؿ  ،الشػػرع  لم مةمػػة الةمكممػػة التأ ػػمؿأمػػل 
م مػػس ا دارة  ػػؽ الكالمػػة كعممػػه  ػػنف لم مةمػػة الةمكممػػة ممتمػػة ب ،ا دارة الت لمذمػػة اػػذت الم مػػة

كعمم ػػل ت مػػؿ المفػػؤكلمة ال  ل مػػة  ،عمػػى ا دارة كتك م  ػػل ضػػمف القػػكا مف كا عػػراؼ الم ػػر مة
  .ك ملمة أمكاؿ المكدعمف عف ت قمؽ أاداؼ الم رؼ كفأمة مركزت الملل 

مػػ   ،كمػػل مػػر ح البل ػػث رأم المللكمػػة  ػػ  بقػػلء ممػػؾ المكاػػكؼ لمكااػػؼ تكفػػمةلن عمػػى الم فػػ مف
أك تةػدمؿ  ،ع ػد تأفمفػه مػف ابػؿ المفػلاممفالم ػرؼ   مػلةل مةقكلػة زم مػة ت دمد مدةمكل مة إ

  ػكات كمكا قػة ال  ػلت الك ػل مة، كعمػى مف ال مةمة الةمكممة م ظى بأرمبمػة االمدة بقرار 
 .كؿ  لؿ مةكد الملؿ المكاكؼ لمكااؼ بةد  ؿ الم رؼ

 المب ث التل  : الكدا   ال لرمة
 تم مد:
ظ ػػػر مػػػ   ،ةمػػػـك أف مكضػػػكع الكدا ػػػ  ال لرمػػػة اػػػك مكضػػػكع  دمػػػد مػػػف ال ل مػػػة اللق مػػػةمػػػف الم

ك أف المك ػػكد  ،لػػذلؾ ال مك ػػد لػػه ذكػػر  ػػ  كتػػب اللق ػػلء المتقػػدممف ،ظ ػػكر الم ػػلرؼ ال دمتػػة
التمػؼ  ، لػذلؾا  ممة الت  ممكف أف ت بتػؽ ع  ػل اػذت المةلممػة ال دمػدة اك أ كلـ المةلمأت

ك م ب ػػ   ، ػػ  أ  ػػل اػػرض أـ كدمةػػةمكدمةػػة ال لرمػػة لالتكممػػؼ الشػػرع   الةممػػلء المةل ػػرمف  ػػ 
عمى اذا االلتأؼ مقتضػلت  ػ  ترتمػب اآلتػلر ك ا  كػلـ المتةمقػة بػه لػذلؾ فػمتـ م لاشػة ذلػؾ 

 كمل مم :   اذا المب ث 
 المطمب ا كؿ:  قمقة الكدا   ال لرمة ك مكضكع ل ك آلمة عمم ل
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  المطمب التل  : تكممق ل اللق  
  تللث: الكدا   ال لرمة ك مقل د الشرمةةالمطمب ال

 المطمب ا كؿ:  قمقة الكدا   ال لرمة ك مكضكع ل ك آلمة عمم ل
 تعريفات: 

فػ ب أم مبمػغ  ،: كاػك  فػلب متػلح ل ػل به  ػرد أك م شػأة(5)صرفمالحساب الجاري عند ال
     دكد المبمغ المكدع أ أن ك   أم كات مشلء ك مر مف مشلء.

اك أف مقػـك الةممػؿ بنمػداع المبػللغ التػ  مررػب  ػ  إمػداع ل كأمل ػة  :(8)حساب الجاري الدائنال
 كعمى الب ؾ أف م تلظ  م ل فل مة لتككف ت ت ت رؼ الةممؿ. ،ت ت الطمب

كمفػتلدم ل  ،ارض م ل   لمم ػرؼ مضػمف رداػل ع ػد الطمػب   ػ لب ل :(3)الودائع الجارية
م ل مة ذات  ػمة بلللػدملت الم ػر مة كلتػك مر الفػمكلة  أك مفتلدـ  زء م  ل     تح اركض

 المطمكبة  عملله.
كال لظر    كتب البل تمف المةل رمف الذمف كتبكا  ػ  اػذت المفػل ؿ، فػكاء أكل ػت مػف ال ل مػة 
الشػػػرعمة أـ القل ك مػػػة، أـ االات ػػػلدمة الب تػػػة، مم ػػػظ الػػػتأؼ المفػػػمملت التػػػ  أطمقكاػػػل عمػػػى 

  المفمى، كمف تمؾ التفمملت: ال فلب ال لرم م  ات لد
  ( ال فلب ال لرم.5)
  ( ال فلب ت ت الطمب.0)
  .( الكدمةة ال لرمة0)
  .( الكدمةة المت رؾ4)
 . ( الكدا   ت ت الطمب5)
  ( كدا   ال فلب ال لرم.6)
  ( الكدا   الكا بة لمد   ع د الطمب.7)
 اػ(.5095 فأم  )تأفس علـ ( كدا   بدكف تلكمض بلالفتتملر، كاذت تفممة ب ؾ دب  ا8)

كمػػف المفػػمملت الفػػلبقة مظ ػػر أف بةضػػ ل افػػتلدـ عبػػلرة ال فػػلب، كبةضػػ ل اآللػػر افػػتلدـ 
،  بةضػػ ل م ػػل ل بلل لرمػػة أك ت ػػت الطمػػب أك  ،عبػػلرة الكدمةػػة، مػػ  تةػػدد الك ػػؼ عمػػى كػػؿ 

ل  ظػر كااللتأؼ    اذت ا طأالت اك مف بػلب الت ػكع ال التضػلد، إال أف بةضػ  المت ركة.
إلى ذات المبمغ الذم تـ التةلاد عممه بمف الم رؼ كالةممؿ  أطمؽ للظ الكدمةة، كالقفـ اآللر 
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 ظػػػر إلػػػى المةلممػػػة كالقل مػػػة التػػػ  تقمػػػد ب ػػػل المةػػػلمأت المتبلدلػػػة بػػػمف الطػػػر مف  للتػػػلر للػػػظ 
ى كال قمقػػػة أف الكدمةػػػة الم ػػػر مة أك المبػػػللغ أك ال قػػػكد التػػػ  مة ػػػد ب ػػػل الشػػػلص إلػػػ ،ال فػػػلب

 ال فلب ال لرم، كلمفت ا  ال فلب ال لرم ذاته. .الم رؼ ا  الت  ت ش 
 موضوعيا وآلية عمميا:

أم اك  ،اك ال قكد الفل مة ةال لرمالكدا   أف مكضكع  التةرمللت الفلبقة المذككرةمتبمف مف 
إمداع لم قكد كمف تـ ف ب ل، كال ممكف التةلمؿ ب فلب  لرم بل مكاؿ ا لرل كللمةلدف 

   ال قكد الفل مة  ةم  كر   كا  مل ا ، لمفة كال كاار كف دات اللزم ة كرمرال مف ا كراؽال
  قط عمى التأؼ عمأت ل.

 :اآلية عممي
 (5)عدة إ راءات  مل  ل  ممل مم  ةال لرم الكدا    فلبمفتمـز  تح 

مل لت تقدمـ الطمب: مقدـ الةممؿ طمبلن للتح  فلب  لرم كمبمف عمى  مكذج مةمف الب -(5
 الضركرمة المتةمقة به 

إذا كا ؽ الم رؼ عمى  تح ال فلب مقكـ الةممؿ بللتكام  عمى افممتمف مف افل ـ  -(0
ف الةممؿ مالت  تظ ر عمى ا كراؽ الكاردة  تفتلدـ إ داال لمت قؽ مف التكاام  ،التكام 

إلى إلى الم رؼ كللشمكلت كا كراؽ الت لرمة الت  م درال  ل ب ال فلب ال لرم 
  .الم رؼ

بةد تكام  الةممؿ عمى القفممة المكض ة أعأت مقـك بتف مؿ المبمغ الذم مرمد أف مبدأ به  -(0
 فلبه ال لرم    القفممة ك كع الةممة الت  ادم ل ك  لت ل تـ مكا  الةممؿ عمى افممة 

 .ا مداع كبد   المبمغ      دكؽ الم رؼ
كمةتبر ، الةممؿ د تر شمكلت مراـ بأرالـ متفمفمةكبةد اذت ا  راءات مقكـ الم رؼ بتفممـ 

شلص المكدع إلى الم رؼ الذم متةلمؿ مةه بد   المبمغ الالشمؾ أمران كتلبملن  لدر بأمر 
 الشمؾ: آلر،مف ا ل ا لؾ تأتة أطراؼ    المدرج    الشمؾ ك مرت أك  مر شلص

 الفل ب: الشلص ا مر بللد  .
 قكـ بد   مبمغ الشمؾ مف أمكاؿ الفل ب.المف كب عممه: الم رؼ الذم م

 المفتلمد: الشلص الذم مقبض مبمغ الشمؾ
 كممكف تداكؿ الشمكلت بةدة طرؽ ب فب ال مغة الت   رر ب ل الشمؾ كأام ل:

إذا كلف الشمؾ ل لممه: ك   اذت ال للة مد   الم رؼ اممة الشمؾ  م شلص م ممه  -(5
 كمقدمه لمم رؼ.
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 م ػكز ا تقػلؿ ممكمػة الشػمكلت  ،مر شلص مةمف أم ذكر افـ المفتلمدإذا كلف الشمؾ   -(0 
أم التكامػ  عمػى ظ ػر الشػمؾ، كممكػف أف مكػكف التظ مػر لل ػلن أم ،عف طرمؽ التظ مػر

مػػذكر افػػـ المفػػتلمد التػػلل  أك علمػػلن، كب ػػذا مت ػػكؿ الشػػمؾ إلػػى شػػمؾ ل لممػػه، كمػػل ممكػػف 
كتمقػػى  ، ػػ   لػػس الم ػػرؼ أك رمػػرتلممفػػتلمد أف ال مفػػ ب مبمػػغ الشػػمؾ كم كلػػه ل فػػلبه 

براء الذمـ.  الشمكلت المكـ ابكالن كافةلن لتفكمة المبلدالت كا 
 اللق   تكممل لالمطمب التل  : 

  إ  ل ارض؛  للمكدع اك المقرض، كالم رؼ اك المقترض القول األول:
تػػؽ مػػف كاػػذا اػػكؿ أكتػػر اللق ػػلء كالبػػل تمف المةل ػػرمف، كاػػك رأم م مػػ  اللقػػه ا فػػأم  الم ب

(  ػػػػ  دكرتػػػه التلفػػػػةة 0/9) 86م ظمػػػة المػػػؤتمر ا فػػػػأم  ب ػػػدة، ك ػػػػص عممػػػه بػػػػللقرار راػػػـ 
  :اػ، ك ممل مم   ص القرار5455ذم القةدة  5-5الم ةقدة    أب  ظب  

"إف م مػس م مػػ  اللقػػه ا فػػأم  الم ةقػػد  ػػ  دكرة مػؤتمرت التلفػػ  بػػأب  ظبػػ  بدكلػػة ا مػػلرات 
ـ، بةػػػد 5995 مفػػػلف )أبرمػػػؿ( 5-5اػػػػ، المكا ػػػؽ 5455لقةػػػدة ذم ا 5-5الةربمػػػة المت ػػػدة مػػػف 

اطأعػػه عمػػى الب ػػكث ا لػػكاردة إلػػى الم مػػ  بل ػػكص مكضػػكع الكدا ػػ  الم ػػر مة ) فػػلبلت 
  الم لرؼ(، كبةد افتملعه إلى الم لاشلت الت  دارت  كله، ارر مل مم :
ؾ ا فػأممة أك الب ػكؾ أكالن: الكدا   ت ت الطمب )ال فلبلت ال لرمة(، فػكاء أكل ػت لػدل الب ػك 

الربكمة ا  اركض بللم ظكر اللق  ،  مػث إف الم ػرؼ المفػتمـ ل ػذت الكدا ػ  مػدت مػد ضػملف 
قػػرض كػػكف الب ػػؾ )المقتػػرض( ل ػػل كاػػك ممػػـز شػػرعلن بػػللرد ع ػػد الطمػػب، كال مػػؤتر عمػػى  كػػـ ال

  ممم لن.
ل ػرمف، كبػه ألػذ ب ػؾ إ  ل كدمةة بللمة ى اللق  ، كالؿ به بةض البل تمف المة القول الثاني:

 دب  ا فأم . 

  : (5)أدلة القول األول
إف المػػلؿ  ػػػ  ال فػػػلب ال ػػلرم عبػػػلرة عػػػف  قػػكد مضػػػة ل  ػػػل ب ال فػػلب كاػػػك مةمػػػـ أف  -5

دلػػػػلؿ بمل لت ػػػػل  الم ػػػػرؼ مت ػػػػرؼ  م ػػػػل، كملمط ػػػػل بػػػػل مكاؿ التػػػػ  لدمػػػػه بم ػػػػرد افػػػػتأم ل كا 
 كػػلف إذ ػػلن بللت ػػرؼ؛   ػػذت ا مػػكاؿ  ػػ  بلل لفػػب، تػػـ مفػػتتمرال، كاػػد د ة ػػل إلمػػه راضػػملن بػػذلؾ 

  قمقت ل ارض كلمفت كدمةة.
أف الم رؼ مممؾ الملؿ    ال فلب ال لرم، كمت رؼ  مه  مككف ارضلن، كلمس إمداعلن،  -0

إذ  ػػ  عقػػد ا مػػداع ال مممػػؾ الكدمػػ  الكدمةػػة، كلػػمس لػػه أف مت ػػرؼ  م ػػل، كالةبػػرة  ػػ  الةقػػكد 
ممت ل كدمةة إ مل اك عمى فبمؿ الم لز ال ال قمقة لةدـ تك ر لممةل   ال لأللللظ كالمبل  ، كتف

   قمقة الكدمةة  م ل.
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أف الم رؼ مةد ضلم لن  مكاؿ ال فلب ال لرم برد متم ل، كلك كل ت اذت ا مكاؿ كدمةة  -0
بللمة ى ال قمق  لمل ضم  ل الم رؼ، كالمدمك مة كالضملف م ل مػلف ا مل ػة، بػؿ لػك شػرط رب 

الكدم  ضملف الكدمةة لـ م ح الشرط ؛   ه شرط م ل   مقتضػى الةقػد، ككػذلؾ الكدمةة عمى 
لػػػك اػػػلؿ الكدمػػػ : أ ػػػل ضػػػلمف لمكدمةػػػة لػػػـ مضػػػمف مػػػل تمػػػؼ بغمػػػر تةػػػد أك تلػػػرمط؛  ف ضػػػملف 

قػكؿ أف مػلؿ ال ممػل مػر ح ا مل لت رمر   مح، كاذا عمى لأؼ المةمكؿ به    الم ػلرؼ
  ال فلب ال لرم ارض كلمس كدمةة.

ف المةمـك أف الم ػرؼ ال مألػذ أمػكاؿ ال فػلبلت ال لرمػة كأمل ػة م ػتلظ بةم ػل لتػرد إلػى م -4
أ  لب ل، كا  مل مفت مك ل كمفتتمرال  ػ  أعمللػه، كمػف عػرؼ أعمػلؿ الب ػكؾ عمػـ أ  ػل تفػت مؾ 
 فػػبة كبمػػرة مػػف اػػذت ال فػػلبلت، كتمتػػـز بػػرد متم ػػل، كاػػذا كاضػػح  ػػ  أمػػكاؿ ال فػػلبلت ال لرمػػة 

الم ػػلرؼ عمم ػػل  كا ػػد ربكمػػة،  مػػل كػػلف الم ػػرؼ لمػػد   اػػذت اللكا ػػد مقلبػػؿ  التػػ  تػػد   بةػػض
 اال تللظ بل مل لت كردال إلى أ  لب ل  قط.

   :(5)أدلة القول الثاني
أف أمكاؿ ال فلب ال لرم عبلرة عف مبللغ تكض  لدل الم رؼ كمف ب م  ل    الكات  -5

  .ال قمقمة، كال تك د أم شل بة    ذلؾ الذم ملتلرت المكدع، كذلؾ كؿ مل مطمب    الكدمةة
ف كػلف المق ػكد رداػل ع ػد الطمػب،  ك كاش اذا االفتدالؿ بةػدـ التفػممـ؛ كذلػؾ  ف الكدمةػة كا 
إال أ ه مق د ب ل أمضلن عدـ الت رؼ  م ل، كأمكاؿ ال فلبلت ال لرمػة مت ػرؼ  م ػل الم ػرؼ 

   لت الشرع  ال عمى الكدمةة.بم رد افتأم ل تـ مرد بدل ل، كاذا م طبؽ عمى القرض بمة
أف الم ػػرؼ ال متفػػمـ اػػذت الكدمةػػة عمػػى أ  ػػل اػػرض، بػػدلمؿ أ ػػه متقلضػػى أ ػػرة )عمكلػػة(  -0

  عمى  لظ الكدمةة ت ت الطمب، بةكس الكدمةة   ؿ الت  مد   اك عمم ل  ل دة.
 ك كاش بأف ا  كر الت  مألذال الم رؼ مف  ل ب ال فلب ال لرم ال م فمـ عمى أ  ل   
مقلبؿ ال لظ، بؿ ا     مقلبؿ اللػدملت التػ  مقػدم ل الم ػرؼ ل ػل ب ال فػلب؛ كن ػدار 
د تر الشمكلت، كبطلاة الف ب اآللػ ، ككشػكؼ ال فػلب كرمراػل مػف اللػدملت، مػ  أف الكااػ  

 . أف أرمب الم لرؼ ال تألذ أ كران    مقلبؿ  تح ال فلب
ال فػلبلت ال لرمػة كالت ػرؼ  م ػل،  أف الم رؼ متةلمؿ ب ذر شػدمد ع ػد افػتةملؿ أمػكاؿ -0

 . تـ مبلدر بردال  كران ع د طمب ل ممل مدؿ عمى أ  ل كدمةة
 كاش بأف اذا الت رؼ مف الم رؼ ال مغمر مف  قمقة الةقد، كالكاا  أف الم رؼ مت رؼ 
 ػػ  مػػلؿ ال فػػلب ال ػػلرم بلػػأؼ مػػل ذ كػػر  مػػث مقػػكـ بلمط ػػل بمللػػه كمػػلؿ الةمػػأء اآللػػرمف 

   ل، تـ مت رؼ  م ل كمل لك كل ت ممكه.بم رد افتأم
كأمػػل كك ػػػه مبػػلدر برداػػػل ع ػػػد طمب ػػل   ػػػذا ال م لػػػ  كك  ػػل ارضػػػلن؛  ف المقػػػرض لػػه طمػػػب بػػػدؿ 
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القػػػرض  ػػػ  ال ػػػلؿ مطمقػػػل؛  ف القػػػرض متبػػػت  ػػػ  الذمػػػة  ػػػلالن  كػػػلف لػػػه طمبػػػه كفػػػل ر الػػػدمكف 
نف المبلدرة بردال ع د طمب ػل ككذلؾ  ،  لالن  ال للة، ك  ه فبب مك ب رد المتؿ أك القممة  كلف

 مػػه  لػػلظ عمػػى فػػمةة الم ػػرؼ، كت لمػػز لمتةلمػػؿ مةػػه، ك ػػ  اػػذا التةلمػػؿ  كا ػػد تر ػػ  إلػػى 
.    الم رؼ، كمل اك مةمـك

أف المػػػكدع ع ػػػدمل مػػػد   المػػػلؿ  ػػػ  ال فػػػلب ال ػػػلرم لمم ػػػرؼ ال مق ػػػد أبػػػدان أف مقػػػرض  -4
افتغأؿ لمػلؿ المػكدع كمػلؿ رمػرت، الم رؼ، كال أف مشلركه    ا ربلح الةل دة لمم رؼ مف 

 لػػػظ مللػػػه تػػػـ طمبػػػه ع ػػػد ال ل ػػػة إلمػػػه كاػػػذا مقتضػػػى عقػػػد  –أم المػػػكدع  –كا  مػػػل مق ػػػكدت 
 الكدمةة؛  أ مفمى  ةمه إاراضلن.

 ػػػكاش بػػػأف كػػػكف المػػػكدع ال مق ػػػد إاػػػراض الم ػػػرؼ ال مػػػؤتر  ػػػ   قمقػػػة الةقػػػد؛  ف علمػػػة 
 ى القرض كمة ى الكدمةة، كال مفت ضركف المتةلمممف م  الم لرؼ ال مدرككف اللرؽ بمف مة

اللػػركؽ بم  مػػل،   ػػـ ال ت م ػػـ الم ػػطم لت بقػػدر مػػل ت م ػػـ ال تػػل ج كالغلمػػلت، كال ل ػػؿ أف 
المتةػػػلمممف مػػػ  الم ػػػلرؼ بكضػػػ  أمػػػكال ـ  ػػػ  ال فػػػلبلت ال لرمػػػة مرمػػػدكف  لػػػظ أمػػػكال ـ مػػػ  

لؾ أف الم ػرؼ ال ضمل  ل مف الم رؼ، كاذا     قمقتػه اػرض ال كدمةػة، كمػف المةمػـك كػذ
مقبػػؿ  لػػظ اػػذت ا مػػكاؿ إال   ػػؿ الت ػػرؼ  م ػػل، كاػػذا اػػك مة ػػى القػػرض، كالقلعػػدة أف الةبػػرة 

    الةقكد بللمقل د كالمةل   ال بل لللظ كالمبل  .
  : (5)التر مح

أف ا مػػكاؿ التػػ  مضػػة ل أ ػػ لب ل  ػػ   فػػلب  ػػلر   –كالةمػػـ ع ػػد اي تةػػللى  –الػػذم متػػر ح 
  ارب أ  ل ارض كلمفت كدمةة، كذلؾ لألفبلب اآلتمة:لدل الم رؼ ا 

مػ  اػذت المفػػألة؛  قػد عػرؼ القػػرض بأ ػه "عبػلرة عػػف  متكا قػػةأف تةرمػؼ القػرض كأ كلمػه  -5
د ػػػػ  مػػػػلؿ إلػػػػى الغمػػػػر؛ لم تلػػػػ  بػػػػه كمػػػػرد بدلػػػػه"، كمػػػػلؿ ال فػػػػلب ال ػػػػلرم مد ةػػػػه  ػػػػل به إلػػػػى 

 الم رؼ، لم تل  به كمرد بدله.
م مةمـ أف الم رؼ الذم متمقػى مللػه لػف م ػتلظ لػه ب ػذا المػلؿ أف  ل ب ال فلب ال لر  -0

فػلك لن مفػػتقران  ػ   ػػ لدمقه لمةمػػدت بةم ػه ع ػػد الطمػب، بػػؿ إ ػػه فػكؼ ملػػتمط بغمػرت مػػف ا مػػكاؿ 
كبأمكاؿ الم رؼ، كمل أف الم رؼ فكؼ مفتةمؿ اذت ا مكاؿ    أعملله كافتتملراته، كاػذا 

ؿ مةمػد متمػه ع ػد الطمػب، كاػذت ا مػكاؿ  ػ   قمقت ػل مة   أف الم رؼ لف مةمد عمف الملؿ، بػ
  اركض ال كدا  .

بػؿ مرمػد ال لػظ  ،أف  ل ب الملؿ إذا كضةه     فلب  لر  ال مق د م رد ال لظ  قػط -0
كالضملف مةلن، بدلمؿ أ ه ال مقكـ عمى ا مداع مل لـ مكػف المػلؿ مضػمك لن، ككػذلؾ الم ػرؼ ال 
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  لأ تللع ب ل م  ضمل  ل، كاذت  قمقة القرض. مقبؿ اذت ا مكاؿ ل لظ ل  قط، بؿ
 –مل لـ مكف المػكدع ملرطػلن  –   القرض مضمف المقترض، ك   الكدمةة مضمف المكدع  -4

ككؿ م  مل ضلمف   ه مللؾ، كعمى اذا  للكدمةة    الةرؼ الم ر   القل ـ ارض    الشرع 
 ا فأم .

لةبػػػػرة  ػػػػ  الةقػػػػكد بللمقل ػػػػد كالمةػػػػل   ال أف القلعػػػػدة اللق مػػػػة المشػػػػ كرة   ػػػػت عمػػػػى أف ا -5
بل لللظ كالمبل  ، كتفممة اذا الةقػد بػمف  ػل ب المػلؿ كالم ػرؼ كدمةػة ال مغمػر مػف  قمقػة 

  الةقد كأ ه ارض، كا  مل فم  كدمةة أك إمداعلن  فبلب م  ل:
ككػػة أف اػذت الكممػػة افػػتةممت بمة لاػػل المغػكم؛  ن  ػػل  ةممػػة مػػف "كدع مػدع: بمة ػػى أ  ػػل متر  -أ

  ع د المكدع، كاك الم رؼ ا ل بغض ال ظر عف كك  ل أمل ة أك مضمك ة.
 ف تأرمل ػػل بػػدأت بشػػكؿ كدا ػػ  كتطػػكرت لػػأؿ ت ػػلرب الم ػػلرؼ كاتفػػلع أعملل ػػل إلػػى  -ب

ف  قػدت المضػمكف اللق ػ  ل ػػذا  اػركض؛  ظمػت م تلظػة مػف ال ل مػة الملظمػػة بلفػـ الكدا ػ ، كا 
اػػػركض" إ مػػػل كػػػلف  ػػػ م لن  ػػػ  مر مػػػة  ػػػ " بػػػدالن مػػػف "الم ػػػطمح، كعممػػػه  لفػػػتلداـ للػػػظ "كدا

رملمػػػة مػػػف مرا ػػػؿ التطػػػكر الم ػػػر  ،  مػػػث كػػػلف ال ػػػلس مكدعػػػكف  قػػػكداـ ع ػػػد ال ػػػل غ أك تل
ال ػػػػمر   مقلبػػػػؿ أ ػػػػر متقلضػػػػلت، لكػػػػف ع ػػػػدمل بػػػػدأ اػػػػؤالء ال ػػػػملر ة بلفػػػػتغأؿ اػػػػذت ا مػػػػكاؿ 

، ككلف م بغػ  م ػذ ذلػؾ الكاػت كبناراض ل إلى رمراـ أك افتغأل ل، لـ تةد اذت الةممملت كدا  
ا ػػر اػػذت التفػػممة كترك ػػل لةمممػػلت ألػػرل؛ )كنمػػداع ا شػػملء التمم ػػة( كاال تقػػلؿ إلػػى التفػػممة 

 مقمة اركض.ال ق
 المطمب التللث: الكدا   ال لرمة ك مقل د الشرمةة

: ركا  ل (5)ؿ الطلار بف علشكر أف المق د الشرع     ا مكاؿ كم ل لمفة أمكرك قم
 .ك لظ ل كتبلت ل كالةدؿ  م لككضك  ل 

كاك م قؽ بكضكح تلـ،  مث أف ا مكاؿ المكدعة    الم رؼ تمك ه مف  مقصد الرواح:
 إاراض ل لبلرمف كب ذا ا تقلؿ الملؿ مف مد إلى مد بفأفة كف كلة كمفر.

: كاذا م قؽ أمضلن لمل ع د الم لرؼ مف عممملت م لفبمة دامقة مقصد وضوح المال
  أ  ل مف أ    الكفل ؿ كأكترال مكتكامة. عمى ال لأؼ ككفل ؿ تكتمؽ

ف الفراة كاذا مق د م قؽ  مث أف الم رؼ ضلمف ل ذا الملؿ ممقصد حفظ المال: 
رضمف ضمل ة تلمة شلممة كلممة، كال مك د أد ى شؾ    أف ال مؤدم تقأك إ أس الم كا تأؼ

 الم رؼ الملؿ ل ل به ع د طمبه. 

                                                           

  5985، ، الشركة التك فمة لمتكزم 575لار بف علشكر، مقل د الشرمةة ا فأممة، ص طم مد ال -1
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كاذا  ،ه ال لطر  مه كال م لزعة المق كد به تقررال    لب ل بك ك  ال:ملمقصد ثبات ا
ك ل ب الملؿ مممؾ  ،م قؽ أمضلن،  للم رؼ مقكـ ب فلبلت دامقة تبمف لكؿ ذم  ؽ  قه

 ر ه    الكات الذم مشلء كبف كلة   رمة مطمقة    الت رؼ بملله بف به أك ت كممه أك
 مته به تردد كال لطر. كبمرة،  أ مك د    الت ل ه ب ذا الملؿ كأ ق

كا   ،متلؽ عمى  كازال اركضال لرمة الكدا   أف  اذا م قؽ أمضلن  مث أما مقصد العدل:
 نف تبتـ  مكـ رؤكس أمكالكـ )كاد الؿ تةللى:  ربل ك ال ررر مقلبمه الدرااـ بمتم ل  أ ظمـ كال

 ال تظم مكف كال تظممكف(.  دؽ ي الةظمـ. 
مف المةلمأت المللمة الم ققة لمقل د الشرمةة الكممة     ةل لرما الكدا  ا  أف  اللأ ة
كافم ل ال ل      تقرمر  ،    لظه مف التمؼ كالضملع كالفراة م   افم ل الضركر الملؿ 

 ركا ه تداكله ك مل ه.
 :لأ ة المب ث كرأم البل ث

تب اللق لء لذلؾ لـ   دت    ك ،ارتبط ك كد اذا ال كع مف الةممملت بك كد الم لرؼ -5
 كلك  ل ك د ل مة لت كمضمك ه.  المتقدممف بشكمه،

ارض رمر مشركط مقترضه الم رؼ مف   ل م كر اللق لء المةل رمف عمى أ   لكمل - 0
 فب الةرؼ  المكدع كمةمدت إلمه متى شلء دكف زملدة أك  ل  ملدم أك لدم ، كذلؾ

 الفل د.
مكملن بةد مكـ بلل فبة لأل راد كالم لرؼ  ال فلب ال لرم()تزداد أاممة اذت المةلممة  - 0

كأ بح مدل ا تشلرال أك ا  فلرال مدؿ عمى مدل التقدـ االات لدم  ،كاالات لد ككؿ
 كالملل  لم تم  مل أك تألرت. 

إف اذت المةلممة م ققة تململن لمق د الشرمةة    الملؿ الضركرم كال ل   كمف  ل ب   - 4
 الك كد كالةدـ. 

 رأم البل ث:
ل البل ث      لمة اذا الب ث أ ه لمل كلف التكمؼ الشرع  ل ذت المةلممة عمى أ  ل ارض، مر 

،  مذلؾ ممكف اعتبلرت ارضلن كمل اك فل د كلمل كلف اذا القرض ال م ر  لةلن مشركطلن لممقرض
بؿ اد مككف )لن ع ف لن مف  ل ب المكدع إلى الم رؼ، كبللتلل    ك عمؿ م دكب إلمه شر 

ت  ت ض عمى اذا الةمؿ كتدعك ال (5)ر  لعمه ع د اي لكترة اآلملت كا  لدمثمأ ك  (كا ب
                                                           

لمه تر ةكف)الؿ تةللى  -1  .045لبقرة آمة ، ا(مف ذا الذم مقرض اي ارضلن  ف لن  مضلعله له أضةل لن كتمرة كاله مقبض كمبفط كا 
كلقد ألذ اي ممتلؽ ب   إفرا مؿ كبةت ل م  ـ أت   عشر  قمبلن كالؿ اي إ   مةكـ ل ف أامتـ ال أة كأتمتـ الزكلة كأم تـ )  -

برفم  كعززتمكاـ كأارضتـ اي ارضلن  ف ل  كلرف ع كـ فم لتكـ ك دلم كـ   لت ت رم مف ت ت ل ا   لر  مف كلر بةد 
 . 50ضؿ فكاء الفبمؿ(، المل دة آمة ذلؾ م كـ  قد 

 . د58ال دمد آمة  (،إف الم دامف كالم دالت كأارضكا اي ارضلن  ف لن مضلعؼ ل ـ كل ـ أ ر كرمػـ)  -
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إلمه، كتبمف تكابه كأ رت الكبمر، كلل ة إذا مل افت ضر  ل ب الملؿ  مة عمؿ اللمر كالبر 
 ل ة ضركرمة ل ل ال ب ع د إمداع الملؿ، كأف ككف الم رؼ ر   عف اذت ا مكاؿ كلمس

 ،ا الملؿب ل ة ضركرمة ل ذ ف االات لد الكط  ل قمقة أ  ه    ا ،مغمر اذا ال كـ
. كال   س ا ل أف اذت المةلممة كمل بم ل م ققة  ل ذا القرضأن كفمطلن ملة   مةتبركالم رؼ ا ل 

    تكا ؽ   كص الشرمةة لم م ة مةتبرة شرعلن كمق دان م ملن مف مقل د الملؿ، كبللتلل  
ظـ تلكؽ عمى ال  الات لد ا فأم ا أفؼ   ل ممكف بكضكح مأ ظة كم ، كمقل دال

 نذا مل اعتبر ا  راد اذت المةلممة م دكب إلم ل أك كا بة ،كضةمة    ال ظر ل ذا ا مرال
كبللتلل   نف مل مفمك ه الم ر مكف  ،ارعكا إلى إ را  ل طللبمف ا  ر كالتكاب مف اي تةللى

ع  دم   بدؿ ع ه،  نذا مل ت قؽ تقدم ل ك  مه كب ل ة إلىلف  ةكد ب ل ة إل ،بللكع  الم ر  
 ا كالت.  كبمرة بأفرع لطكات

 
 المب ث التللث: زكلة القركض

 تم مد:
كعممػػه  ،كتكمػػف  مػػه اممػػة اػػذا الب ػػث بم ممػػه ،بمػػت الق ػػمد  ػػ  المكضػػكع مةتبػػر اػػذا المب ػػث

داء ، عمػػه بػػذلؾ مػػتمكف مػػف إبػػك الشػػرح التكفػػ  ث فػػمكلمه ااتملمػػلن لل ػػلن بشػػ ء مػػف ػػنف البل ػػ
 لكف  بؿ ذلؾ مكد البل ث ا شلرة لمل مم : ك ،بأكضح مل ممكف ك  ة  ظرت

إف مكضػػػكع  قػػػه الزكػػػلة بشػػػكؿ عػػػلـ اػػػك مكضػػػكع  ل ػػػؿ بلاللتأ ػػػلت بػػػمف المػػػذااب بةضػػػ ل 
مػػل مػػدؿ عمػػى الل ػػكبة ك ب بػػمف الركامػػلت ك ا اػػكاؿ ك اػػذا ك  ػػ  دالػػؿ كػػؿ مػػذا ،الػػبةض

                                                                                                                                                                 

 . 57إف تقرضكا اي ارضلن  ف لن مضلعله لكـ كمغلر لكـ كاي شككر  ممـ( التغلبف آمة )  -
زكلة كأارضكا اي ارضلن  ف لن كمل تقدمكا   لفكـ مف لمر ت دكت ع د اي اك  لارءكا مل تمفر م ه كأاممكا ال أة كآتكا ال)  -

 . 03، المزمؿ آمة (لمران كأعظـ أ ران كافتغلركا اي إف اي رلكر ر مـ
 أمػل ا  لدمث الشرملة:

آمر  تمل   أف م ظركا  تمقت المأ كة ركح ر ؿ ممف كلف ابمكـ الؿ أعمؿ مف اللمر شم لن الؿ ك ت)الؿ  مى اي عممه كفمـ -
ركات البللرم     ،ك ت أمفر عمى المكفر كأ ظر المةفر()ك   ركامة  ،كمت لكزكا عف المكفر الؿ الؿ  ت لكزكا ع ه(

 ال  مح. 
 ركات مفمـ      م ه.  (كمف فرت أف م  مه اي مف كرب مـك القملمة  مم لث عف مةفر أك مض  ع ه)  -
الد مل  لس اي ع ه كربة مف رب مكـ القملمة كمف مفر عمى ممفر مفر اي عممه    مف  لس عف مؤمف كربة مف كرب )  -

   عكف ألمه إلى   لمة ال دمث(  الد مل كاآللرة كمف فتر مفمملن فترت اي    الد مل كاآللرة كاي    عكف الةبد مل داـ الةبد
 ركات مفمـ      م ه. 

 ابف مل ه.  ، ف ف(ك دات ل مرةمل مف مفمـ مقرض ارضلن مرتمف إال كلف )  -
رأمت لممة أمرم ب  عمى بلب ال  ة مكتكبلن ال داة بةشرة أمتلل ل كالقرض بتمل مة عشر،  قمت مل  برمؿ مل بلؿ القرض )  -

 ، ف ف ابف مل ه(أ ضؿ مف ال داة الؿ  ف الفل ؿ مفأؿ كع دت كالمفتقرض ال مفتقرض إال مف  ل ة
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ل ؿ اللق مػػػة فػػػ ػػػك مػػػف الم الػػػدمكف بشػػػكؿ لػػػلص  مكضػػػكع زكػػػلة ،أمػػػلالفػػػةة ك التفػػػلمح اللكرم
 دكتكر ر مؽ مك س ال اتاد عز  اذا ا مرالشل كة ك المتشةبة ك 

 :(5)إلى  الم رم
دمكف ي ك دمكف لمةبلد ك دمكف مر كة ك دمكف مظ ك ة ك     لؾالتقفمملت  م ل كتمرة  -5

 دمكف  للة ك دمكف مؤ مة إلى آلرت مف اذت التقفمملت 
 ق لء    الدمكف لأؼ كاف  المدلللأؼ ال -0
  كض كم  أك  ز  مال تلمك الكتلبلت مف ر -0

داعمػػلن إلػػى التمػػلر أر ػػح اآلراء ك قػػلن  (0)أشػػلر الػػدكتكر مكفػػؼ القرضػػلكم لفػػ ل ك إلػػى المشػػكمة 
طبمةػػة ع ػػر ل ك تطػػكر مػػ  مراعػػلة  ،ل  ػػكص الشػػرمةة ك مقل ػػدال الكممػػة ك اكاعػػدال الةلمػػة

ك م مح لبم ة كال م ػمح  ، قد م مح رأم لزمف ك ال م مح لغمرت ،م أكضلع الم تم  ا فأ
كمػػرل  ،بػػللتأؼ الزمػػلف ك المكػػلف ك ال ػػلؿ تلتمػػؼك ل ػػذا اػػرر الم ققػػكف أف اللتػػكل  ، لػػرل

فػػمل ته أف الزكػػلة ك إف كل ػػت تػػذكر مػػ  ال ػػأة  ػػ   قػػه الةبػػلدات   ػػ  لمفػػت  ػػ  ال قمقػػة 
   ػػل مػػف الشػػؤكف المللمػػة لممفػػمممف ك  ،ةػػلمأتبػػؿ اػػ  أاػػرب لمةػػلدات أك المعبػػلدة م ضػػة 

ك اذا ال ملرج الزكػلة مػف دا ػرة  ،الدلمؿ أف كتب اللقه الملل  ك ا دارم تذكرال ضمف مبل ت ل
إذا ك ػػد  م ػػل التةبػػد  ػػأ بػػد مػػف التفػػممـ ك الكاػػكؼ مػػ  الةػػلدات  فالتةبػػد  قػػد اػػرر الشػػلطب : أ

  .أمل ا  ؿ  م ل االلتللت لممةل   ،ال  كص
 المطمب ا كؿ: تةرمللت 

 (0)الزكاة 
 تألذ كممة زكلة عدة مةل   أام ل: المة ى المغكم: 

 ال ملء ك الزملدة -5
 المدح -0

 التط مر -0

 ال أح -4

المة ػػى اال ػػطأ  : إم ػػلب  ػػزء مقػػدر مػػف المػػلؿ مل ػػكص لطل لػػة مل ك ػػة  ػػ  كاػػت 
 ل كصم

  القرض
مػل تةطمػػه رمػرؾ مػػف مػػلؿ  .لءة: القَػرض أك الق ػػرض مػل فػػملت مػػف إ فػلف أك إفػػ ػى المغػػكمالم

  (5)بشرط أف مةمدت لؾ بةد أ ؿ مةمـك 
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 (0)المة ى اال طأ  :
  "مل تةطمه مف متم  لتتقلضلت" :بأ هالحنفية  -
ال عل َأ، تلضأن  قط، ال مك ب  ،"د   متمكؿ    عكض رمر ملللؼ له عرفو المالكية: -

 إمكلف علرمة ال ت ؿ، متةمقلن بذمة"
 "تمممؾ الش ء عمى أف مرد بدله" ة:عرفو الشافعي -
 "د   ملؿ إر لالن لمف م تل  به ك مرد بدله" عرفو الحنابمة: -

  (0)اللرؽ بمف الدمف ك القرض
 :ا كؿ ،ك مقفػػـ إلػػى افػػممف ،  ػػك مشػػمؿ كػػؿ مػػل متبػػت  ػػ  الذمػػة ،الػػدمف أشػػمؿ مػػف القػػرض
اك  قكؽ رمر  :لتل  ك ا ،أك عكض إتأؼدار أك بدؿ ارض  أ رة قكؽ مللمة كتمف بم  أك 

أك  ،ك م شػ  الػدمف إمػل بةقػد مػف الةقػكد المةلكضػلت ،مللمة كلل أة اللل تة أك زكػلة أك  ػملـ
  مف إتأؼ أك   لمة أك رمر ذلؾ. ، ةؿ ضلر

التةرملػلت الفػلبقة   ػ  مبػمفكمل اػك  ،ؼ كاضحمتةر مةرؼ بأمل القرض:   ك عقد مل كص 
  .ببم  أك افت أؾ أك رمرامل   م دث    الذمةأمل تةرمؼ الدمف:  ك ملؿ  كم .لملق لء

 ػؿ اػك أف ا  ،بشكؿ للص كالدمف بشػكؿ عػلـمرل البل ث أف اللرؽ ال كارم بمف القرض ك 
أمػػػل الػػدمف  ل  ػػؿ  مػػه تبػػػلدؿ  ،كاػػػك رمػػر م ػػدد المػػدة رضتػػق ػػ  ا كؿ البػػر ك ا  فػػلف لمم

أم ػل المػذمف آم ػكا إذا تػدام تـ بػدمف ك م ب ت دمد مدته لقكله تةللى)مػل  بمف كأ الطر مف الم ل  
 .إلى أ ؿ مفمى  لكتبكت(

     زكلة القركض لق لءآراء الالمطمب التل  : 
ك التل مة  فب  ،اللق   ا كلى  فب المذاب ،فمتـ إف شلء اي بفط اذت اآلراء بطرمقتمف 

كعمى  ،رمالم  مك س عمى كتلب زكلة الدمكف لمدكتكر ر مؽ    ذلؾ مةتمدان  اللق  الرأم 
د عمى ك كعمى ب ث الزكلة    القرض مك  ،كتلب زكلة الدمف لمدكتكر  للح بف عتملف ال ممؿ

 مث أف  مكا   لمةة ا مملف ا لكترك   الت  مرأف ل أ.د عبد الم مد بف عزمز الز دا  ،
ا البل ث مرل أ ه مف الملمد االفتللدة مف   كد الةمملء المذمف أ ردكا أب لتلن أك كتبل ل ذ

  .ابدكف الر كع لمكتب ا ـ ع د كؿ مذ المكضكع
 :حسب المذىب الفقييأواًل 

 (4) المذىب الحنفي:
 .دمكف اكمة ك متكفطة ك ضةملة ،افـ أبك   ملة الدمكف إلى تأتة أافلـ:الدمف الذم له -أ

                                                                                                                                                                 

 لاِىص إٌّجذ -1 

 ، بذث غٍز ِٕقىر20،21طتثّار اإلطالٍِت، صد. أدّذ اٌعٍادي، فمه اٌّعاِالث و صٍغ اٌتّىًٌ و اال - 2

  2002 1، دار اٌفىز،ط130راجع: أ.د وهبت اٌشدًٍٍ، اٌّعاِالث اٌّاٌٍت اٌّعاصزة، ص - 3
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 .عف ملؿ مزكى كلل قكد ك عركض الت لرة الن د للدمف القكم اك الذم مممكه الدا ف ب -
 .لدمف المتكفط اك الذم مممكه الدا ف بدالن عف ملؿ ال مزكىك ا -
عمل لمس بملؿ ك الدمف الضةمؼ اك الذم مممكه الدا ف بدال_  كللدمة عمى الةلامة ك  ، ن

 .الم ر ك بدؿ اللم  ك رمرال
 533ك    الدمف المتكفط كممل ابض  ،دراملن أدل دراملن  43الدمف القكم كممل ابض  ل  

ك    الدمف الضةمؼ ال تمزمه الزكلة مل لـ مقبضه ك م كؿ ال كؿ  ،درااـ دراملن أدل لمفة
 .ع دت

ك كممػل اػبض شػم لن أدل  ،الدمكف كم ل فكاء ال ت ب الزكلة  م ل ابؿ القػبض :ك الؿ ال ل بلف
ك ك ك ه اكل مل أف الدمكف    المللمة كم ل فكاء  ،مل لأ دمف الكتلبة ،زكلته بقدرت اؿ أك كتر

أمػل أبػك  ،مل م ؿ إلمه ر ت ب الزكلة  م ل كم ل ك ممزمه ا داء بقد ،بللقبض  قمقة ت مر مل ن 
 ممػؾ المللمػة  ، للػدمف لػمس بمػلؿ عمػى ال قمقػة ع ػدت  أمػل مػل كػلف بػدالن عػف مػلؿ الت ػلرة  ملة 

 ف اللمػػؼ مةمػػؿ عمػػؿ ا  ػػؿ  ،كػػلف تلمػػلن  ػػ  أ ػػمه ابػػؿ أف م ػػمر دم ػػلن  بقػػ  عمػػى مػػل كػػلف
 .ك لكف ك كب ا داء متكاؼ عمى القبض ،ة ابؿ القبض م ب  مه الزكل

فكاء كلف  لالن أـ مػؤ أن ك  ،الدمف الذم عممه: مفقط كؿ دمف مطللب به مف   ة الةبلد -ب
 ، ف المػدمف م تػلج إلػى المػلؿ  ل ػة أ ػممة ،فكاء كلف ذلؾ    ا مكاؿ الظلارمة أـ البلط ة
 ال عف ظ ر ر ى.ك  ف الدمف ال مت قؽ به الغ ى ك ال  داة إ

 (5)المذىب المالكي:
  ػمف لدمف م زكى ع د المللكمة زكلة كا دة، إذا ابضه  ل به لف ة مفاالدمف الذم له: -أ

كفػكاء أاػلـ ع ػد المػدمف فػ مف، أك فػ ة أك بةػض فػ ة، كمػل زكى أ مه، أك ممػؾ أ ػمه، 
 لك أالـ الدمف ع د مللكه بةد زكلته فتة أش ر، كفتة أش ر ع د المدمف. 

ال زكػلت لكػؿ عػلـ مضػى،  كم ؿ تزكمته لةلـ  قط، إف لػـ مػؤلر ابضػه  ػراران مػف الزكػلة، كا 
ع ػػد ابػػف القلفػػـ، بلػػأؼ مػػل إذا كػػلف الػػدمف أ ػػمه ابػػة أك  ػػداة، كافػػتمرا بمػػد الكااػػب 
كالمت ػدؽ، أك كػػلف  ػػداالن بمػػد الػػزكج، أك كػػلف لمةػلن بمػػد دا ةػػه، أك كػػلف أرش   لمػػة بمػػد 

 أ زكلة  مه، إال بةد  كؿ مف ابضهممل تقدـ ذكرت،  كؿ   ،ال ل  ، أك ككمؿ
كالػد ل مر، إال  مػلؿ الػدرااـالػدمف مم ػ  زكػلة ذاب المللكمة إلى أف  الدمف الذم عممه: -ب
مف لػػه عػػركض ت ػػلرة  م ػػل ك ػػلء مػػف دم ػػه،  ن ػػه ال مم ػػ إذا  . اػػلؿ ابػػف رشػػد  ػػ  كػػلف المػػد 

 م ػل ض   قػط، إال أف مكػكف لػه عػركض كالؿ مللػؾ: الػدمف مم ػ  زكػلة ال ػل بدامة الم ت د:
. كاك مل  ص عممػه  ػ  المدك ػة ك  ػت ـ  ػ  أف الػدمف مم ػ  ك لء مف دم ه،  ن ه ال مم  

الزكػػػػلة  ػػػػ  مػػػػلؿ مػػػػف عممػػػػه الػػػػدمف، أف  ػػػػؽ  ػػػػل ب الػػػػدمف متقػػػػدـ بللزمػػػػلف عمػػػػى  ػػػػؽ 
                                                           

  ،اٌشواة فً اٌمزض ،www.jameataleman.orgِىلع جاِعت اإلٌّاْ اإلٌىتزؤً  -1 
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كلممللكمػػػة المفػػػلكمف، كاػػػك  ػػػ  ال قمقػػػة مػػػلؿ  ػػػل ب الػػػدمف ال مػػػلؿ مػػػف اػػػك  ػػػ  بمػػػدت. 
 .كتلرمةلت كتمرة، لمس المقلـ م أن ل ل تلل مؿ

 (5)المذىب الشافعي:
زكمه    كؿ  كؿ إذا كلف الدمف  لالن ك الدا ف الدر عمى ألذت ك كذلؾ الدمف الذم له: م-أ

 إذا كلف المدمف ممم لن  ل دان ك لمدا ف بم ة.
: مفقط، ك ب_ الدمف الذم عممه:  مه تأتة أاكاؿ ا كؿ: ال مفقط ك اك ا  ح، ك التل  

 البلط ة  ا مكاؿالتللث: مفقط    
 (0)المذىب الحنبمي:

ك إذا كلف  ،إذا كلف عمى مم ء مزكمه ع د  بضه لمل مضى مف الف مفله: الدمف الذم -أ
ك التل مة: مزكى بةد  ،عمى مةفر أك  ل د أك مملطؿ  لمه ركامتلف: ا كلى ال ت ب  مه زكلة

  .مم ءابضه لمل مضى مف الف بف كللدمف ال

دكف  ،كض الت لرة(ر الدمف الذم عممه: مفقط    ا مكاؿ البلط ة )ا تملف ك ع -ب
 .الظلارة)الفكا ـ ك الزركع كالتملر(

 (0)المذىب الظاىري:
اء كلف  لالن أك ك  ف ،)مف كلف له عمى رمرت دمف:ال مزكى الؿ ابف  ـزالدمف الذم له:  -أ

ك ال زكلة  مه  ،ـ مقر أك م كر كؿ ذلؾ فكاءع د مم ء مقر أك م كر أك ع د عدم ،مؤ أن 
ك ،  نذا ابضه افتأ ؼ به كفل ر اللكا د ،ف  تى مقبضهمعمى  ل به ك لك أالـ ع دت ف 

ا تج ابف  ـز بقكؿ عل شة ك عطلء ك ابف عمر )لمس    الدمف زكلة( ك كأ ه ال مكلد مرل 
 .الدمف ملالن 

مػف عممػه دمػف ك ع ػدت مػلؿ " :اػلؿ ابػف  ػـز ،: ال مفقط مػف كعػلء الزكػلةالدمف الذم عممه -ب
فكاء كلف أكتر مف الدمف الذم عممه أك متمه أك ااؿ م ه مف   فه كلف  ،ت ب    متمه الزكلة
مف أ ؿ الدمف الذم عممه شم لن مف زكلة مل ك ال مفقط  ن ه مزك  مل ع دت  ،أـ مف رمر   فه

ك مأكػػؿ  ،أك مبتػػلع بػػه  لرمػػة مطؤاػػل ،مد ةػػه م ػػران مػػل بمػػدت مػػف مػػلؿ لػػه أف " ك ا ػػتج بػػأف ".بمػػدت
ك لػـ  ، ػنذا اػك لػه ،ك لك لـ مكف له لـ م ؿ له الت رؼ  مه بش ء مف اػذا ،ك م لؽ م ه ،م ه

  " زكلة ملله عممه بأ شؾ ،ملر ه عف ممكه ك مدت مل عممه مف دمف

 ثانيًا: حسب الرأي الفقيي

 :(4)ى لمفة آراء إل    زكلة الدمف الت  افم ل أبك عبمد ءرااآلقد تةددت ل
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 ك إف لـ مقبضه ت ب زكلة الدمف    كؿ  كؿ -5
 ت ب زكلة الدمف بةد ابضه لمل مضى مف الف مف -0

 ت ب زكلة الدمف بةد ابضه ف ة كا دة -0

 زكلة الدمف عمى المدمف ال عمى الدا ف -4

 المدمف(الدا ف ك ال عمى ال زكلة عمى الدمف )ال عمى  -5

 (2)إن لم يقبضو و الرأي األول:تجب زكاة الدين في كل حول
كممػػف اػػلؿ بػػه  ،ابػػف عمػػر ك  ػػلبر رضػػ  اي عػػ  ـ أ مةػػمف ك اػػلؿ بػػه مػػف ال ػػ لبة عتمػػلف

 ،ك اك مذاب الشػل ةمة ك ركامػة ع ػد ال  لبمػة ،اـ ر م ـ ايطلكس كال لة  ك الزارم ك رمر 
ك كمػػل أف  ،ك اػػؤالء افػػتدلكا بػػأف الػػدمف إذا كػػلف عمػػى ممػػ ء بػػلذؿ مةتػػرؼ كػػلف كللكدمةػػة ع ػػدت

كمػل أف اػذا الػدمف ال  ، ػلؿتكف    مدت  كذلؾ الدمف ال ـك إف ل ، ل ب الكدمةة ملرج زكلت ل
  أ مؤتر كك ه    مد رمر مللكه  ت ب زكلته كممل مر ال كؿ. ،مل   مف ابضه

  الرأي الثاني: تجب زكاتو بعد قبضو لما مضد من السنين

 اػػؤالءك  ،اػػك المػػذاب ع ػػد ال  لبمػػةك  ،ذاػػب إلػػى اػػذا القػػكؿ مػػف التػػلبةمف التػػكرم ك أبػػك تػػكر
عف عم  ك ابف عمر ك عل شة رض  اي ع  ـ أ مةمف اػللكا " ال زكػلة  افتدلكا بلآلتلر الكاردة
ك لػمس مػف  ،مب مة عمى المكافػلة مرل أ  لب اذا الرأم أف الزكلة ك ،   الدمف  تى مقبض"

لكف     لس الكات  ، تل  بهـز الشلص بنلرا  ل عمل لمس    مدت اآلف ك ال ممالمكافلة أف م
 ػػنذا كػػلف المػػدمف مكفػػران  ػػنف  ػػل ب الػػدمف اػػلدر عمػػى ابضػػه ك  ،اػػك مػػلؿ مممػػكؾ ل ػػل به

  تمزمه زكلته املفل  عمى فل ر أمكاله ك ذلؾ لمل مضى مف الف كات. ،اال تللع به
الفمدة عل شة ك ابف عمر لػأؼ ذلػؾ ك اػك "لػمس  ػ   بأ ه اد كرد عف الرأمك مرد عمى اذا 

تػـ  ،مكػف اال تلػلع بػه ك ابضػهمةتػرؼ م كمل أف القكؿ أف الػدمف عمػى ممػ ء بػلذؿ ،الدمف زكلة"
 تػػه ال ممكػػف إلػػزاـ الشػػلص بتزكمػػة مػػل لػػمس  ػػ  مػػدت ك ال م تلػػ  بػػه  مػػه القػػكؿ بتػػألمر زكلتػػه 

ك لةؿ أ  لب اذا الرأم مرمدكف فد البلب عمى مف مػؤلر اػبض دمك ػه  ػراران  ،ت لاض كاضح
 اي اعمـ. مف الزكلة ك

 تجب زكاتو بعد القبض عن سنة واحدةالرأي الثالث: 
ك اػػك  ،اػػلؿ بػػذلؾ بةػػض التػػلبةمف مػػ  ـ فػػةمد بػػف المفػػمب ك عطػػلء ابػػف أبػػ  ربػػلح ك رمرامػػل

أف اعتبػلر ك ػكب الزكػلة ك اػؤالء اػللكا  ،المذاب ع د ال  لمة ك المللكمة ك ركامة ع ػد ال  لبمػة
لمػػل مضػػى ك إ مػػل  مضػػى مػػف الفػػ مف ال ممكػػف أداء زكلتػػهاػػك امكل مػػة ا داء ك الػػدمف  ػػ  مػػل 

 .لف ة كا دة
 زكاة الدين عمد المدين ال عمد الدائن الرأي الرابع:
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أمل  ،ال لة  ك عطلء ك ال فف بف    إبراامـالؿ بذلؾ عمر ابف اللطلب رض  اي ع ه ك 
ا مػػ  ذلػػؾ "إذا  مػػت ال ػػداة  ل فػػب دم ػػؾ ك مػػل ع ػػدؾ ك  :ا تػػر عػػف عمػػر رضػػ  اي ع ػػه

 ،م ػػ ء إبػػلف  ػػدات   أبػػلدر ال ػػداة :" أف ر ػػأن اػػلؿ لػػه ممةػػلن تػػـ زكػػه"،ك  ػػ  ركامػػة ألػػرل 
ك زؾ  ،ك مػل عممػؾ ،الؿ عمر: ال تبلدر ب ل ك ا فب دم ػؾ ، ل لؽ عمى أام  ك أاض  دم  

   " .ذلؾ أ م 
بةػػمف  لة تتةمػػؽالزكػػ أف  مػػف ال ػػؿ ،كالتةممػػؿ الةقمػػ  ل ػػذا الػػرأم مفػػت د إلػػى مفػػألة متةمػػؽ الزكػػلة

عمػى القػكؿ بػأف  الرابػ  رأم ػـك اػد رتػب أ ػ لب الػرأم  ،تتةمؽ بللذمػة ك مف ال ؿ بأ  ل ،الملؿ
ك مػرد عمػى اػذا  ،الزكلة تتةمػؽ بةػمف المػلؿ ك تػدكر مةػه  متمػل دار ك  مػث أمكػف اال تلػلع بػه

ف الزكػلة بػأ ال لةػ  إبػراامـأمل اػكؿ  ، ظر  م لالقكؿ بأف  فبة القكؿ إلى عمر رض  اي ع ه 
 مػػث ذكػػر ع ػػه اػػلؿ:   الػػدمف الػػذم  ،إذا كػػلف ممػػلطأن ك لػػمس عمػػى ا طػػأؽ ،عمػػى المػػدمف

كػذلؾ  ،كذلؾ     للة المملطمػة ك لػمس عمػى ا طػأؽ ،ممطمه " زكلته عمى الذم مأكؿ م  أت"
بأف كؿ ارض  ر  ل  مشػركطلن   ػك  ،ؼ أمر أ م  عممه الةمملءله مللمرد عمى اذا الرأم بأ 

  الزكلة عمى المقترض أمر مةكد بلل ل  عمى المقرض ك اذا م ـر شرعلن. ك ت ممؿ ،ربل
 الرأي الخامس:ال زكاة عمد الدين)ال عمد الدائن وال عمد المدين( 

ك اػػك  ،عل شػػة ك ابػػف عمػػر رضػػ  اي ع  مػػل :مػػ  ـ ،كاػػذا القػػكؿ مػػركم عػػف بةػػض ال ػػ لبة
 ػػأ ت ػػب  مػػه  ،أف الػػدمف مػػلؿ ال  مػػلء  مػػه ك دلػػمم ـ الظلارمػػة، مػػة ع ػػد ال  لبمػػة ك مػػذابركا

ك افػتدؿ الظلارمػة بػأف الػدمف مةػدـك   ػك ك ػؼ  ،الزكلة كفل ر أمكاؿ الق مة لةمػة عػدـ ال مػلء
ك  ،ذمف لػػه ع ػػدت لػػـ ت ػػ   بةػػدمػػك لةػػؿ الػػذاب أك اللضػػة ال ، ػػ  ذمػػة المػػدمف   ػػك كللمةػػدكـ
 كمػػؼ تمزمػػه زكػػلة مػػل اػػذت  ،دك الملشػػمة التػػ  لػػه لػػـ تلمػػؽ بةػػ ،اللضػػة تػػراب لػػـ تفػػتلرج بةػػد

ك الزمػلدة إذا اػبض بلػأؼ فػل ر أمػكاؿ ك مػرد عمػى اػذا القػكؿ بػأف الػدمف البػؿ لم مػلء  ، لته
 إذ ا  مر كدة لأفتةملؿ ك ا  أارب لأفت أؾ ال لم ملء. ،الق مة

 ترجيح الفقياء المعاصرين
أم ا كؿ  ػػػ  زكػػػلة مػػػر ح الػػػدكتكر مكفػػػؼ القرضػػػلكم الػػػر :(5)لااادكتور يوساااف القرضااااوي -أوالً 

أمػػل  ،أم أف عمػػى  ػػل ب الػػدمف أف مزكمػػه كػػؿ  ػػكؿ   ػػه بم زلػػة مػػل  ػػ  المػػد ،الػػدمف المر ػػك
 ػنذا ابضػه  ػل به  مةتبػرت كللمػلؿ ال دمػد المفػتللد  ػأ مزكػى لمػل مضػى  ،م ػهس  ك الدمف المم

 .مف الف كات إ مل لف ة كا دة ع د ابضه دكف ا تظلر ال كؿ
مرل الػدكتكر ر مػؽ مػك س الم ػرم أ ػه م ػب ت قمػؽ : (0)نس المصريالدكتور رفيق يو  -ثانياً 

 مك ام ل متأن إف الدمف الدا ف المؤ ؿ  ،التكازف    المةلممة بمف الدمكف الدا  ة ك الدمكف المدم ة

                                                           

  2001، 1، ِؤطظت اٌزطاٌت،ط111راجع د. ٌىطف اٌمزضاوي، فمه اٌشواة، ص- 1

  2006 1،دار اٌّىتبً،ط41،52راجع أ.د رفٍك ٌىٔض اٌّصزي، سواة اٌذٌىْ، ص - 2
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كذلؾ إ ػل ام ػل ال زكػلة عمػى  ، ةمم ل إفقلط الدمف المدمف المؤ ؿ مف كعلء الزكلةال متـ إفقلطه 
ك إذا ام ػػل بللزكػػلة عمػػى الػػدمكف المدم ػػة  ػػأ بػػد مػػف  ، ػػأ إفػػقلط لمػػدمكف الدا  ػػةالػػدمكف المدم ػػة 

 مػث أف القػرض   . كمػل مممػز الػدكتكر الم ػرم بػمف القػركض ك الػدمكف،إفقلط الدمكف الدا  ة
 مرل إعللءت مف الزكلة لألفبلب التللمة:مف عقكد ا ر لؽ 

 القرض لمس ملالن  لمملن -5

ك  ،رضتػبؿ اك ملؿ  كم     ذمػة المق ،كفلن    ممؾ المقرضالقرض لمس ملالن ممم-0
 ،ا مكاؿ المزكلة    الشرمةة كم ل مممكفػة كػلل قكد ك ا  ةػلـ ك الػزركع ك عػركض الت ػلرة

  .ك اد ركم عف رفكؿ اي  مى اي عم  ك فمـ أ ه فف الزكلة    الةمف ال    الدمف
 تلمة  لمفتممكمة المقرض لمقرض  -0
 . أ ملرض عمى المقرض إ فلف آلر بزكلة القرض  لفه ،مه إ فلفالقرض   -4
 مةلمؿ مةلممة الملؿ  ،  ه مفد  ل ة أ ممة لمغمر ،القرض كللةلرمة ال زكلة  مه -5

 . زكلته إعلرته أك إاراضه ،الذم مفد  ل ة أ ممة لم لس
 ػللح الػرأم ا كؿ مر ح الػدكتكر  :(2)الدكتور صالح بن عثمان بن عبد العزيز اليميل -ثالثاً 

ك عمى  ل به إلراج زكلتػه كػؿ  ػكؿ فػكاء  ،القل ؿ بك كب الزكلة    الدمف الذم عمى مم ء
 ػػنذا  ، ػػأ زكػػلة  مػػه ،أمػػل الػػدمف الػػذم عمػػى مةفػػر أك مملطػػؿ أك  ل ػػد، ابضػػه أـ لػػـ مقبضػػه

 ابضه افتأ ؼ به ال كؿ كفل ر ا مكاؿ الت  ت ب  م ل الزكلة.
إذا كلف   همرل الدكتكر عبد الةزمز أ :(0)عزيز عبد المجيد الزندانيالدكتور عبد ال -رابعاً  

ل كؿ، مل لـ متألر    عمى مقر به بلذؿ،   ذا ت ب  مه الزكلة، إذا ابضه كدار عممه ا الدمف
ف لـ مقبضه ابضه عمدان  ال  ، كلملرار مف الزكلة،  م فب عممه ال كؿ عمى اللكر،  تى كا 

 ف ك كدت كعدمه عمى الفكاء،  ،فر أك  ل د به أك مملطؿزكلة    القرض إف كلف عمى مة
 أ م  م  عمى المقر ض بمف مشقتمف: مشقة الب ث عف دم ه كت  ممه، كمشقة إم لب الزكلة 

 . ذا، كالذم ال مفتطم  الك كؿ إلمهعممه عف ملله الضل   ا
ي دورة انعقااد المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي فقرار مجمع الفقو اإلسالمي  -خامساً 

 (كاانون األول )ديسامبر84 – 88ىاا/2002ربياع اخخار 22-20مؤتمره الثاني بجادة مان 
كبةد الم لاشػة المفتلمضػة  ،بةد أف  ظر    الدرافلت المةركضة  كؿ زكلة الدمكف .م2541

  الت  ت لكلت المكضكع مف  كا به الملتملة، تبمف له: 
  .ى أك فػػػػػػػ ة رفػػػػػػػكله مل ػػػػػػػؿ زكػػػػػػػلة الػػػػػػػدمكفأ ػػػػػػػه لػػػػػػػـ مػػػػػػػرد  ػػػػػػػص مػػػػػػػف كتػػػػػػػلب اي تةػػػػػػػلل :أكالن 
مػػف ك  ػػلت  ظػػر  ػػ   ،أ ػػه اػػد تةػػدد مػػل أتػػر عػػف ال ػػ لبة كالتػػلبةمف رضػػكاف اي عمػػم ـ :تل مػػلن 
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   .طرمقة إلراج زكلة الدمكف
بم لن  :تللتلن     .التملت المذااب ا فأممة ب لءن عمى ذلؾ التأ ل ن
 ال  ػكؿ اػؿ مةطػى المػلؿ الػذم ممكػف عمى االلػتأؼ  ػ  العػدة  ب ىاأف اللأؼ اد  :رابةلن 

   .عممه  لة ال ل ؿ 
   :ارر مل مم ك ب لء عمى ذلؾ 

   .إذا كلف المدمف ممم لن بلذالن  ،ت ب زكلة الدمف عمى رب الدمف عف كؿ ف ة :أكالن 
ت ب الزكلة عمى رب الدمف بةد دكراف ال كؿ مػف مػكـ القػبض، إذا كػلف المػدمف مةفػران،  :تل مل ن 

 .أك مملطأن 
 المطمب الثالث: رأي الباحث

أف  مػمة ـ مشػترككف تبػمف  ،مف ا طأع عمى آراء الةمملء الذمف  لاشكا مكضػكع زكػلة الػدمف 
مفػألة ا ت لدمػة لػـ مػرد  م ػل  ػص مػف كتػلب أك  اك   القػكؿ بػلف اػذا المكضػكع )زكػلة الػدمف(

أ  ػـ ك تر م ػلت ـ   ػد    ػـمػف آرا هكمػل أ ػ ،مق  ضمف دا رة التةممؿ ك لمس التةبد ك أ ه ،ف ة
ك  ،كلكػػػ  ـ تبػػػلم كا امػػػمأن  ػػػ  التػػػر مح ك اللتػػػكل ،)زكػػػلة الػػػدمف( مشػػػترككف  ػػػ  ت ػػػكر المشػػػكمة
  أشػػمؿ ك أكفػػ  مػػف اػػك  ،دمػػف  ػػردم أك ت ػػلرم زكػػلة    ػػكرةال ػػكرة التػػ   كمػػكا عمم ػػل اػػ

ث ك الػػذم مػػرل البل ػػ ،المشػػكمة الم لاشػػة  ػػ  اػػذا المب ػػث ك اػػ  زكػػلة القػػرض ك لػػمس الػػدمف
مػف أشػلر إلػى  ،ك لةؿ الدكتكر ر مؽ مك س الم رم ك دت عمى مػل اػرأت ،التأ لن كبمران بم  مل

ك كػػلف  تم ػػة ذلػػؾ مممػػه إلػػى إعلػػلء المقػػرض مػػف زكػػلة ارضػػه فػػكاء كػػلف القػػرض  ،اػػذا اللػػرؽ
 ،تملمػلن عػػف التػ   لاشػػ ل الةممػلء ا  ػػأءملتملػة  المطرك ػة ا ػػل لل ػػكرة  ،مر ػك الفػداد أـ ال

 للػػػة م ػػػرؼ الكاػػػؼ  ػػػ  الكدا ػػػ  ال لرمػػػة  نف البل ػػػث مػػػر ح الػػػرأم القل ػػػؿ بػػػلف زكػػػلةلػػػذلؾ  ػػػ
 ك ذلؾ لمةمؿ التللمة: ،كمةللة عف المقرض ،ا فأم  كا بة عمى المقترض

تةتبػػر الكدا ػػ  ال لرمػػة المكدعػػة  ػػ  الم ػػلرؼ  فػػب رأم  م ػػكر الةممػػلء المةل ػػرمف  -أوالً 
لممقػػرض   ػػ  إذان  ت اػػذت القػػرض ال ت ػػر  لػػ ك لمػػل كل ػػ ،اػػركض مػػف الةمػػأء إلػػى الم ػػرؼ

 ف القػػركض دا مػػلن  ،ك ال مغمػػر اػػذا ال كػػـ كػػكف الكدمةػػة ت ػػت طمػػب الةممػػؿ ،اػػركض  فػػ ة
  ػللقرض ع ػداـ تبػرع،(5)ك ال م ح اشتراط ا  ؿ ع د ال م كر بلفػتت لء المللكمػة ،ن شرعل  لل ة

ال لرمػة  مةػةب ػذت ال للػة كللكد اػكك  ،ن ك ا  ؿ رمر الـز ك لك كلف مشػركطل ،م كز الر كع  مه
ال متغمػر كمػل اػلؿ اللق ػلء فػكاء كػلف المقتػرض ر مػلن أـ  ارض  فف بأ ه ، كمل أف ال كـتململ
 . قمران ن 
  ف الةممػؿ ، مضلؼ إلى ذلؾ أف  م ل مة ى ا  فػلف ،أمل     للة الم رؼ المقترح -ثانياً 

الػذم فم  ػؿ عمػى  ،مقتػرض ا لمػرالم رؼ فػمككف كفػمطلن بم ػه ك بػمف المةمـ أف  المكدع
                                                           

 ،5/3132د.وهبت اٌشدًٍٍ، اٌفمه اإلطالًِ و أدٌته، - 1
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ك لػػػمس  ك اػػػذا مػػػل مممزاػػػل عػػػف بقمػػػة الػػػدمكف المب مػػػة عمػػػى تبػػػلدؿ الم ػػػل   ،آلػػػر اػػػرض  فػػػف
 للػدا ف  ،كاذا كاضح    بمكع التقفػمط ك االفت ػ لع ك رمراػل مػف الػدمكف الت لرمػة ،ا  فلف

ك لػـ مكػف م فب  فلب ا  ؿ ع د ت دمد الفػةر ك بللتػلل  م ػبح مللػه علمػؿ لم ػم ته ك لػ
  أ داع  ا ل  علل ه مف زكلة الدمف المر ك. ،ت ت مدت

مػػػد أف مفػػػت مؾ )اال تمػػػلف( اآلف اػػػك ذلػػؾ اللقمػػػر البػػػل س الػػذم مر التمكمؿلػػـ مةػػػد طللػػب  -ثالثااااً 
ملكػر كاػك  لفػه ال  ،  ػذا ال ػكع مػف ال ػلس ال تتةلمػؿ مةػه أمػة م ػلرؼ ،القرض  طةلـ أامػه

ك اػذت  ،بػدكف ضػمل لت كل مػة التمكمػؿلم لرؼ ال تفػتطم   للمةمـك أف ا ،طمب ذلؾ م  ل   
ك لػػػمس مػػػف ال ػػػكر ت ممم ػػػل زكػػػلة ذلػػػؾ  ،رمػػػر مك ػػػكدة إال ع ػػػد الطبقػػػة المتكفػػػطة أك الترمػػػة

 ، كلل ػػة أف القػػركضفػػ  أعملل ػػل أك لتزمػػد مػػف ر لامت ػػلالػػذم ترمػػد أف تفػػتلدمه لتك  ،القػػرض
المػكـ أمػران شػل ةَل عػف طرمػؽ البطلاػلت  أ ب ت (الت  ال ت ت  )االفت أكمة  لتمكمؿ ال ل لت
 ػػػدكث  ك ا فػػػةلرك  ( ممػػػل أدل إلػػػى ازدمػػػلد الطمػػػب ك ارتلػػػلعcredit cardا لكترك مػػػة )

 مفالمفػػت مك  ت ممػػؿ زكػػلة القػػرض عمػػى اػػؤالء المػػذمف ال ذ ػػب ل ػػـ،  ػػ  ك ػػه اللقػػراء التضػػلـ
 .أفت أؾالذم أ لب ـ  تم ة   م ـ ل عمى اللقراءفمللؼ مف اذا ا تر الفم  

ممل متطمب  ،دكر الدكلة ال دمتة أكتر تةقمدان ك شمكلمة مف أم كات مضى المكـ أ بح -رابعاً 
ال تةتبػر  ،رمراػلمػة كلدملتمػة كتةممممػة ك  ػ مة ك اات ػلدمة ك ا تملع م  ل إ شلء مؤففػلت كا 
تقمة مفػممزا مػة فػ كمة  مف اػذت المؤففػلت كلكؿ مؤففة ،مفتقمـ أمر البمد الدكلة مق رة ك ال

كمل أف لمم تم  المد   ال ػدمث الكتمػر  ،ك  فلبلت م ر مة البد م  ل لمقملـ بةمم ل المطمكب
ك التػػػ  لكػػػؿ م  ػػػل أمضػػػلن ممزا مػػػة مفػػػتقمة ك  ،مػػػف ال قلبػػػلت ك الم ظمػػػلت ك ال مةمػػػلت ا اممػػػة

فػلت ال ككممػة ك شػبه ال ككممػة  ػذت المؤفل الم ػر مة كدا  الم مكع  أفك  ، فلبلت م ر مة
ك اذت الكدا   مفتللد م  ل ضػمف ال  ػلز الم ػر   كػأم  ،لا اممة ال مفت لف ب  مةملت ك ال

 الم ػػلرؼ أربػػلب ل ػػللح كدا ػػ  ألػػرل  ػػ  عمممػػة إعػػلدة ا اػػراض ك زمػػلدة المةػػركض ال قػػدم
ك فػتؤتر  ك االفتتملر بمة ى أ  ل فتدلؿ إلى فكؽ الملؿ ،)    للة ال فلبلت ال لرمة(، قط

رمػػر أف اػػذت ا مػػكاؿ لمفػػت  ،فػػت  ػػ  اللػػزا ف ال دمدمػػة ل ػػذت المؤففػػلت  ػػ  لم  مػػه كغمراػػل
مػػف ابػػؿ  أمضػػلن  ك اػػ  ال تزكػػى ،كمػػل اػػك الػػرأم الفػػل د (5)مطػػرح لمزكػػلة    ػػل مػػف المػػلؿ الةػػلـ

 االات ػػلدم تكازفلل  ػػذا ملػػؿ بػػ ، ػػ  ذمػػت ـ تطػػرح مػػف أكعمػػة زكػػلت ـ   ػػل دمػػكف  ، لمرضػػتقم
إعلدة تكزم      االات لدم لك  ل إذا اعتبر ل دكر الزكلة ،م م ة اللقراء  فلب مم تم  عمىل

 ػػر ح عػػدـ تػػرؾ  مػػف لػػأؿ آلمػػة ملدمػػة عمممػػة، ،الػػدلكؿ ك ت قمػػؽ التػػكازف بػػمف أ ػػراد الم تمػػ 
ك التػػ  مكا ػػؽ  ،اعتبلراػػل مطػػرح لمزكػػلةأمػػكاؿ علممػػة ضػػلمة تػػدكر  ػػ  شػػراممف االات ػػلد دكف 
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    ػػػل أمػػػكاؿ علمػػػة لمفػػػت مممككػػػة   ػػػد ،تالبل ػػػث أف ال تكػػػكف زكلت ػػػل عمػػػى تمػػػؾ المؤففػػػل
 .رض ال  ل  تقعمى الم زكلت ل إ مل ،مةمف

 ال قكد   تكلمد  الم لرؼدكر  -خامساً 
    تةتمد عمى العدة  ،تكلمد اال تملف كا المكـ ال دمتة لمم لرؼالر مفمة  ؼل الكظ مف فإ

ك أف ا لؾ كدا    ،ا دلف مقكمكا بف ب كدا ة ـ    كات ك علمة مللدال أف أ  لب الكدا   
لذلؾ  ، دمدة تأت  بشكؿ مفتمر ك ذلؾ عمى مفتكل الم رؼ الكا د أك القطلع الم ر  

 مف المةركؼك  ،متؿ أر دة مفتقرةت نف ا لؾ تبلت  فب  بفبب ك كد  زء مف الكدا   
 ،ال ت تلظ بل تملط   قدم فل ؿ مقلبؿ    م مكعه مل تقدمه مف اركض الم لرؼأف  أمضلن 
بؿ إف  ،لممكدع أف مطللب الم رؼ بأف م تلظ له بكدمةته عمى  للت ل كلكلمؿ اممت ل كلمس

أف مقدـ له مل مرمد ف به مف كدا ةه  الم رؼتة د بالمل كـ ضم لن اك أف اذا المكدع مكتل  
كافت لدان إلى ذلؾ متب  الم رؼ فملفة ا تمل مة اكام ل كممة  ز مة مف  ،ع د  ل ته

دكف أف متلمى عف ال قد الةمأء إاراض  البلا     كمفتلمد مف ،لفل ؿاال تملط  ال قدم ا
 ،نف كؿ ارض مقدمه الم رؼ مكلد    الكات  لفه كدمةة تضلؼ إلى أ كله ذلؾ بالفل ؿ، 

 كاذا مل مةبر ع ه بتكلمد اال تملف.
كممكف  فلب كممت ل  ،إف اذت الكدمةة ال لت ة عف القرض ا كؿ تفمى بللكدا   المشتقة

 للمةلدلة التللمة:ب
 الكدمةة ا كلمة _ اممة اال تملط  الفل ؿ = الكدا   المشتقة

   فبة اال تملط  الفل ؿ 
 مك  رض ل أف  ،ف الةأاة الفلبقة متضح ل ل أاممة الكدا   ا كلمة    تكلمد الكدا   المشتقةم

 :53.333كأف اممة اال تملط  الفل ؿ  533.333اممة الكدمةة ا كلمة 
  3.33339 =53.333 -533.333ف الكدا   المشتقة مف اذت الكدمةة =  تكك 
 53% 

 مث أف ا لؾ عدة عكامؿ تؤتر    ادرة  ،أف اذا ا مر لمس   م لن بشكؿ مطمؽإال 
 الم رؼ عمى تكلمد اال تملف كا :

 ،ب فبة ا تملط   قدم  فبلغ مزمد مف ا ملف عمى فمكلة الم رؼا تللظ الب ؾ  -5
 .اال تملط  ا  بلرمبل ضل ة إلى 

ك ت دد  فبته  فب  ،ك كد  فبة مةم ة مف التفرب ال قدم للرج الم لرؼ -0
 .ال قكد الم ر مة أك القل ك مةتلضمأت ا  راد ك علدات ـ    افتلداـ 

   لؾ أك ه  .اال تملف لمس اك الم لؿ الك مد الفتتملر ا مكاؿ المتل ة لمم رؼ -0
  .لكدا   ك لل ة    الم لرؼ ا فأممةلأفتتملر متـ تمكمم ل مف األرل 
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ك لل ة     لالت  ،بلرضمة افتقرار  زء كبمر مف الكدا   م ةب التفممـ دا ملن   -4
 .ضطراب االات لدم أك الفملف اال

 ك كد طمب مفتمر مف الزبل ف الفتقراض كؿ  قد مكلد ك اذا رمر مفمـ  مه  -5
تبقػى مك ػكدة ك لػك ب فػب  لرؼ لأ تمػلفظلارة تكلمد الم   نف الفلبقة م  كؿ اذت الةكامؿ  

د  قػػكدان مػػف الشػػ ء،  للشػػمكلت مػػتكل ك اػػ  بللت ػػلر ،متللكتػػة  فػػب البم ػػة التػػ  تةمػػؿ  م ػػل
تفتلدـ ك قكد دكف أف مككف ا لؾ تبػلدؿ  ـلمك لء بللتزاملت  الةمأءالم ر مة الت  مفتلدم ل 

 مةممة ال قدمة.ل
مػؤدم ،تق  عمى المقترض    للة الم رؼ المقترحإف تر مح الرأم القل ؿ بأف زكلة القرض   

 مػث مػتـ ذلػؾ إذا  ،مػف ابػؿ الم ػرؼ المقتػرح إلى تكلمد لمزكلة ع د كؿ تكلمد لم قكد الم ػر مة
مف الم رؼ كاذا مل م  ؿ علدة  مث أف المقترضػمف ال  المقترض كلمؿ القرض ف بم لـ

ك لػػػك  ػػػغمر  ػػػ  ال فػػػلب  مفػػػتلدمكف كلمػػػؿ الفػػػقؼ اال تمػػػل   المم ػػػكح ل ػػػـ بػػػؿ مبقػػػى  ػػػزء
فمفػتلدـ الم ػرؼ  ػزء م  ػل  عػلدة إاراضػ ل ك  ، الذم مةتبر كدمةة  دمػدةال لرم لممقترض

ك اػػػػذا مػػػػل مفػػػػلعد كمػػػػل ذكػػػػر  ػػػػ  الب ػػػػد الرابػػػػ  عمػػػػى امػػػػلـ الزكػػػػلة بػػػػدكرال  ،تكلمػػػػد الزكػػػػلة م  ػػػػل
 ،دم عمى أكمؿ ك هاالات ل

 ، ممػػػ  طبقػػػلت الم تمػػػ للعػػػؿ بػػػمف ك بللتػػػلل   ػػػنف تػػػر مح البل ػػػث ل ػػػذا الػػػرأم ا ػػػل م قػػػؽ الت
 قرضػػػػ للم، للكدمةػػػػة ا كلمػػػػة التػػػػ  كضػػػػةت  ػػػػ  الم ػػػػرؼ الدمػػػػة مػػػػف طبقػػػػة متكفػػػػطة أك ترمة

كقػػركض  فػػ ة عمػػى أف تػػؤدم  (القػػلدرة عمػػى تقػػدمـ الضػػمل لت) ،لمطبقػػة المتكفػػطة الم ػػرؼ
ك لمطبقػػػة اللقمػػػرة  اػػػذت الزكػػػلة لتةطػػػى ،تةػػػلبا % مضػػػلؼ إلم ػػػل أ ػػػكر 0.5أم بكملػػػة زكلت ػػػل
 لت فف ب ل مةمشت ل ك تللؼ ع  ل آالـ التضلـ ال قدم المك ةة.البل فة 
  ػلح اػذا ك ت كع ػل ممةػب دكران  لفػمل  ػ  إ الكدا ػ  ال لرمػة   ػـ كمل ذكر فلبقلن إف -سادساً 

لذلؾ  نف تر مح الرأم الملتػلر ممةػب دكران كبمػران  ػ  تشػ م  المػكدعمف عمػى ا مػداع الم رؼ 
أمػكال ـ مر ػكدة   ػد المشػلرم  ك ال مةممػكف تػلرمخ لزكم ػل  كضػػة ل   مػه ك لل ػة إذا كل ػت

إف اذا فمشكؿ دا ةل ملدملن     الم رؼ المقترح مفقط ع  ـ تكللمؼ زكلت ل ل مف افتلدام ل،
لممقػػرض لمتةلمػػؿ مػػ  الم ػػرؼ المقتػػرح رمػػر ا  ػػر ك التػػكاب مػػف اي تةػػللى ممػػل فػػمزمد مػػف 

   رص   لح الم رؼ.
ممػػػؿ المقتػػػرض لمزكػػػلة  ػػػ  الم ػػػرؼ المقتػػػرح مػػػؤدم بػػػدكرت إلػػػى تكزمػػػ  ا مػػػكاؿ إف ت  -ساااابعاً 

ك اػذا ملمػد االات ػلد مػف ال ل مػة االات ػلدمة ك إ تل مػة المتل ة عمى المشػلرم  ا كتػر  ػدكل 
  الكط   أكتر ك مرشد الطلاة المللمة لمم تم .

ك بللتػلل   اؼ عف المكاكؼ   عدـ زكاؿ ممؾ الكالمل كلف البل ث مر ح رأم المللكمة  -ثامناً 
 ػػنف زكػػلة رأس مػػلؿ الم ػػرؼ ا فلفػػ  تترتػػب عمػػى المفػػلاممف المػػذمف ال م  ػػمكف عمػػى أم 
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عل ػػػد كاػػػذا فمشػػػكؿ عػػػػبء رمػػػر م طقػػػ  عمػػػػم ـ، ك الػػػرأم الملتػػػلر م ػػػػؿ اػػػذت المشػػػكمة   ػػػػـ 
 فمةلممكف مةلممة المكدعمف ك فم تقؿ كا ب أداء الزكلة عمى المقترضمف.

)ك مػل آتمػتـ مػف ربػل لمربػكا  ػ  أمػكاؿ ال ػلس  09اآلمػة  تةللى    فػكرة الػركـ مقكؿ اي -تاسعاً 
اي  ؽاػػػـ المضػػػةلكف(  ػػػد ػػػأ مربػػػكا ع ػػػد اي ك مػػػل آتمػػػتـ مػػػف زكػػػلة ترمػػػدكف ك ػػػه اي  أكل ػػػؾ 

 .الةظمـ
: "أم مػػف أعطػػى مرمػػد أف مػػرد ال ػػلس (5)ك اػػد كرد  ػػ  تلفػػمر ابػػف كتمػػر عػػف اػػذت اآلمػػة مػػل ممػػ 

أاػػػدل ل ػػػـ   ػػػذا ال تػػػكاب لػػػه ع ػػػد اي، ب ػػػذا  فػػػرت ابػػػف عبػػػلس ك م لاػػػد ك  عممػػػه أكتػػػر ممػػػل
كاذا ال  م  مبلح ك إف كلف ال تكاب  ،اتلدة ك عكرمة ك م مد بف كةب كالشةبىالض لؾ ك 

إال أ ػػه اػػد   ػػى ع ػػه رفػػكؿ اي  ػػمى اي عممػػه ك فػػمـ " تبػػلدر إلػػى ذاػػف البل ػػث أف  ػػ   ، مػػه
اللػػرؽ بػػمف القػػرض الربػػكم الػػذم مػػد   المقتػػرض ل ػػل به زمػػلدة إلػػى اػػذت اآلمػػة الكرممػػة تممػػمح 

مشػركطة ك بػػمف القػػرض ال فػف الػػذم مػػف الممكػف أف مػػد   المقتػػرض ل ػل به زكلتػػه الفػػ كمة 
  ك اي أعمـ.  فب مل كرد فلبقلن ع د بةض اللق لء

 إشكاالت عمد الرأي المختار
رضػ ل البل ػث ك فػمرد عمم ػل ردكد ك التػ  فمة ،اد ترد عمػى الػرأم الملتػلر بةػض ا شػكلالت

 مةتر لن أ  ل ب ل ة لمزمد مف الم لاشة ك الت ممؿ. ،فرمةة ك مقتضبة
  اإلشكال األول:
 ةمػى أم ر ػمد فػكؼ مةتمػد  ،أف ال فلبلت ال لرمة    الم لرؼ كتمػرة الت رمػؾمف المةمـك 

ك  ،ال ػػكؿ أـ م ػػب أف مألػػذ متكفػػط الر ػػمد عمػػى كلمػػؿ ،مػػف كعػػلء زكلتػػه  فػػقلطه المقػػرض
 ؟أش ر  قط دكف إتملـ ال كؿ 6ملذا لك أكدع مبمغ لمدة 

اػػك أ ػػه مك ػػد  ػػ  اللقػػه مػػل مفػػمى بللمػػلؿ المفػػتللد الػػذم مكفػػبه  ػػل به  ،ك ال ػػكاب بللت ػػلر
ك  ػ  اػذا مقػكؿ أبػك  ،رمراػلك  ااتضلء دمف ك ابة أكلرته أك مف إرث أأت لء الةلـ مف أربلح ت 

ااتضػػلت ربػػه متقطةػػلن كللػػدرااـ اللمفػػة ك الةشػػرة ك أكتػػر مػػف ك ذلػػؾ أف الػػدمف ربمػػل "  (0)عبمػػد
مةر ػػة مػػل رػػلب ع ػػه مػػف  ى  ػػك م تػػلج  ػػ  كػػؿ دراػػـ مقبضػػه  مػػل  ػػكؽ ذلػػؾ إلػػ ،ذلػػؾ أك أاػػؿ

ك  ػػ  ااػػؿ مػػف اػػذا مػػل  ،تػػـ ملػػرج مػػف زكلتػػه ب فػػلب مػػل م ػػمبه ،الفػػ مف ك الشػػ كر ك ا مػػلـ
 قػللكا: مزكمػه مػ   ممػة أمكالػه  ػ  رأس مػلط  م ذا ألػذكا لػه بلال ت ،تككف  مه المألة ك التلرمط

 نف أطلؽ ذلػؾ الك ػه اآللػر مطمػؽ  تػى ال مشػذ م ػه شػ ء  ،ك اك ع دم ك ه ا مر ،ال كؿ
اػػللكا بػػذلؾ لر ػػ  ال ػػرج ك   ػػك كافػػ  لػػه إ شػػلء اي."  للةممػػلء الػػذمف اػػللكا بر ػػمد آلػػر ال ػػكؿ 

 ػل مر بفػمط  ػدان أف  ،المقتػرحأمػل  ػ   للػة الم ػرؼ  ،ك لػك لػـ مكتمػؿ ال ػكؿ ،تبفمط ا مػر

                                                           

 ، دار إدٍاء اٌىتب اٌعزبٍت، 434ص 3عّاد اٌذٌٓ أبً اٌفذاء إطّاعًٍ بٓ وثٍز، تفظٍز اٌمزآْ، جشء  - 1

 2006 1، دار اٌّىتبً، ط33د.رفٍك ٌىٔض اٌّصزي، سواة اٌذٌىْ، ص - 2
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مفػقط الةممػؿ المقػرض ك عمػى أفلفػه  ،ف ة /بممرة  ر مد الةممؿ مةر لن عبر ال لفكب  ةرؼ 
ك بػػ لس الطرمقػػة مطللػػب المقتػػػرض بتأدمػػة زكػػلة القػػرض عمػػػى  ،اػػذا الر ػػمد مػػف كعػػلء زكلتػػػه

 ك ذلؾ  فب القلعدة التللمة: ف ة /أك لمرة  مكـ /أفلس ر مد لمرة 

 لمرة    الةلـ 533ؿلك ؿ 0.5
 ؿ لكؿ لمرة ا  الةلـ3.305=0.5/533

 ؿ لكؿ لمرة    المـك الكا د 3.333375=(5) 050/ 3.305
  ذا ا شكلؿ كاي أعمـ. أن لاذا مل مرات البل ث 

 اإلشكال الثاني:
  ؿ م ؽ لممقرض أف مشترط عمى المقترض بأف  ،إذا فمم ل بأف زكلة القرض عمى المقترض

ك ملذا لك كلف ،تـ م لق ل المقرض    م لر  ل ،لة ارضه  تى مضمف أ ه فمؤدم لمد   له زك
 لممقترض أاربلء  قراء مرمد أف م لق ل عمم ـ؟

ه لمػػػػػل كػػػػػلف الم ػػػػػرؼ المفػػػػػتقبؿ لمكدا ػػػػػ  ال لرمػػػػػة اػػػػػد ت مػػػػػؿ زكلت ػػػػػل عػػػػػف مػػػػػرل البل ػػػػػث أ ػػػػػ
ح بت ال للة أ   ك ب ذ ،قرض ا لمرعتبلرت المقترض تـ  مم ل عمى المفتالمكدع)المقرض(بل

طم ف المكدع إلى أف المػلؿ  تى م ،ك ضملف زكلتهكفمطلن بم  مل ك عممه ضملف الملؿ لألكؿ 
ك إال  قػػد ملقػػد الم ػػرؼ المقتػػرح تقػػة عمػػأءت إذا تػػرؾ لممفتقرضػػمف  رمػػة إ لػػلؽ  ،أن مزكػػى  ةػػ

لمػػة  فػب اكاعػد رعكا ػل  ،كفبػذلؾ كال ملةمػػ كفك ربمػل متة ػد ،زكػلة القػرض عمػى مػف ممػػكذ ب ػـ
 ػػ  مقلبػػؿ ت قمػػؽ م ػػم ة  ،(كاػػ   ػػمة الػػر ـ)،الم ػػللح ممك  ػػل التلمػػ  عػػف م ػػم ة مةتبػػرة

  .  .ةتبرة أكبر م  لم
ك ػػه الةمػػؿ إال بةػػد إتمػػلـ التػػرالمص مممكػػف القػػكؿ بػػأف اػػذا الم ػػرؼ ال م ،بل ضػػل ة إلػػى ذلػػؾ

كاػذا  ،ضك التػ  مػف الملتػرض أف تكػكف آذ ػة لػه بت  ػمؿ الزكػلة مػف المفػتقر  ،لمطمكبة م ها
الػذم مةتبػر مػف الت ل ػه بل  ػؿ ك ا ذف مككف بمتلبػة تككمػؿ مػف كلػ  ا مػر ب ػذا الةمػؿ 

 اي أعمـ.
  اإلشكال الثالث:

 مػل  ،لقػرضاتلتح لمةممؿ المقترض  فلبل   لرملن بلفػمه ع ػد م  ػه إف مف علدة الم لرؼ أف 
لرت اػػرض مةػػلكس مػػف ك اػػؿ ممكػػف اعتبػػ ،الشػػرع  ل ػػذا ال فػػلب  ػػ  اػػذت ال للػػة التأ ػػمؿاػػك 

بمة لاػػل   دمػػدة أـ أ ػػه كدمةػػة ،مةػػكد أداء زكلتػػه ى الم ػػرؼك عمػػ الةممػػؿ المقتػػرض لمم ػػرؼ
 ؟اللق  

 ػػ  التكممػػؼ اللق ػػ  لمكدمةػػة  مف اػػد التملػػكا ػػر  ػػ  المب ػػث الفػػلبؽ تػػـ ذكػػر أف اللق ػػلء المةل
مػؼ عمػى أ ػػه ال فػلب ال ػلرم لممقتػرض  ػنذا كأمػػل  ،الػرا ح أ  ػل اػرض الػرأمك كػلف  ،ال لرمػة

                                                           

 عذد أٌاَ اٌظٕت اٌهجزٌت 1-
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شل ػػلف كػػؿ م  مػػل مقػػرض ك مقتػػرض لبلػػر ك مػػف  لػػس اػػرض كاػػ  الت ػػلاض  كمػػؼ مكػػكف 
 كػػكف اػػد  ، مػػف  فػػلبه مكػػكف اػػك مبمػػغ القػػرض ةػػأن أف مػػل مفػػ به  أمػػل إذا ام ػػل ،المػػلؿ  ػػ س

ب  ػلرم بلفػـ لمضطردان بأف ابض القرض مككف  كمملن بكضةه  ػ   فػ م ر ملن  لللل ل عر ل
ال فػػلب  ر ػػمدك بللتػػلل  مػػرل البل ػػث ر ةػػلن لم ػػرج أف مكمػػؼ  ،بللمػػدالمقتػػرض ك لػػمس ابضػػه 

عأاػػة ل ػػل بػػللقرض الفػػلبؽ( ك   ػػ  الم ػػرؼ عمػػى أ ػػه كدمةػػة )الال ػػلرم المتبقػػ  لممقتػػرض 
  تأدمة زكلت ل ك اي أعمـ.  أ مت مؿ الم رؼ ،لمس ارض  دمد

 شكال الرابع:اإل
أ  ل بكؿ اممة الكدا   الت  لدم ل  ل  اذت تقدـ تف مأت لةمأف  تفتطم  الم لرؼ علدةن ن ال 

ال للػػػة فػػػتللض اممػػػة الزكػػػلة المد كعػػػة مػػػف المػػػكدعمف بػػػأكتر مػػػف القممػػػة التػػػ  فػػػت مؿ عمػػػى 
لػػف تػػتـ تزكمتػػه، ك ال ػػؿ المقترضػػمف بمة ػػى أف ال قػػد المك ػػكد  ػػ  الم ػػرؼ كل تمػػلط   قػػدم 
ة ممكػػػػف تكزمة ػػػػل عمػػػػى الػػػػذم مقتر ػػػػه البل ػػػػث اػػػػك أف زكػػػػلة اػػػػذت ال قػػػػكد تةتبػػػػر تكػػػػللمؼ  ةممػػػػ

 المقترضمف متؿ أ كر أتةلب المكظلمف ك اي اعمـ.
    اإلشكال الخامس:

 كمػؼ ممكػف مطللبتػه بللزكػلة عمػى  )اشترل فػمةة افػت أكمة(ملذا لك افت مؾ المقترض القرض
 ارضه ك اك لـ مةد مك كدان ع دت؟

لربمػػػل  مكضػػػكع الزكػػلة إذا أرد ػػل أف  لػػرؽ بػػػمف القػػرض االفػػتتملرم ك القػػػرض االفػػت أك   ػػ 
م قػػؽ مػػ  كػػؿ عممػػؿ عػػف أف  ع ػػدال لك ػػب عمػػى الم ػػرؼادعػػى المقتػػرض أ ػػه أفػػت مكه ك 
ك ال ػػػؿ بػػػرأم البل ػػػث أف عقػػػد القػػػرض  ػػػ  اػػػذا الم ػػػرؼ  إ لػػػلؽ القػػػرض ك اػػػذا أمػػػر عفػػػمر

متضمف شرط  رمح أك ضم      أف مؤدم المقترض زكلته ك اػذا الشػرط ال م ػـر  ػأالن ك 
  ك  ل ز ك اي أعمـ.ال م ؿ  راملن  

 لأ ة المب ث كرأم البل ث
إف مكضػػكع  قػػه الزكػػلة بشػػكؿ عػػلـ اػػك مكضػػكع  ل ػػؿ بلاللتأ ػػلت بػػمف المػػذااب بةضػػ ل  -5

ك اػػذا مػػل مػػدؿ عمػػى الل ػػكبة ك  ،الػػبةض، ك  ػػ  دالػػؿ كػػؿ مػػذاب بػػمف الركامػػلت ك ا اػػكاؿ
مػػػف المفػػػل ؿ اللق مػػػة الفػػػةة ك التفػػػلمح اللكرم،أمػػػل مكضػػػكع زكػػػلة الػػػدمكف بشػػػكؿ لػػػلص   ػػػك 

 الشل كة ك المتشةبة.
 إلى لمفة آراء: قد تةددت اآلراء    زكلة الدمف الت  افم ل أبك عبمدل -0

 ت ب زكلة الدمف    كؿ  كؿ ك إف لـ مقبضه -5
 ت ب زكلة الدمف بةد ابضه لمل مضى مف الف مف -0

 ت ب زكلة الدمف بةد ابضه ف ة كا دة -0

 ال عمى الدا ف زكلة الدمف عمى المدمف -4
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 ال زكلة عمى الدمف )ال عمى المدمف ك ال عمى الدا ف( -6

 مم  ارر م م  اللقه ا فأم  مل -0
  .إذا كلف المدمف ممم لن بلذالن  ،ت ب زكلة الدمف عمى رب الدمف عف كؿ ف ة :أكالن 

فران، ت ب الزكلة عمى رب الدمف بةد دكراف ال كؿ مف مـك القبض، إذا كلف المدمف مة :تل مل ن 
 . كذلؾ كلف رأم  م كر اللق لء المةل رمفأك مملطأن 

ة م ػرؼ الكاػؼ ا فػػأم  مػر ح البل ػث الػرأم القل ػؿ بػػلف زكػلة الكدا ػ  ال لرمػة  ػػ   للػ -4
  الت  فبؽ ذكرال. التمل مة المقترض، كمةللة عف المقرض، ك ذلؾ لمةمؿ كا بة عمى

ك رد  تػ  عرضػ ل البل ػث ضػمف المب ػثال ،اد ترد عمى الرأم الملتلر بةض ا شكلالت -5
 ك الت ممؿ. ك الب ث مةتر لن أ  ل ب ل ة لمزمد مف الم لاشة ،عمم ل ردكد فرمةة ك مقتضبة

 الفصل الثالث: الدراسة والتشغيلية والقانونية

 :مقدمة
مػػػف إتمػػػلـ درافػػػته مػػػف كل ػػػة ال بػػػد  ، تػػػى مكػػػكف الم ػػػرؼ المقتػػػرح البػػػؿ لمتطبمػػػؽ  ػػػ  الكااػػػ 

درافػػػػة الشػػػػرعمة الفػػػػلبقة اػػػػ  درافػػػػة تأ ػػػػمممة، لمةر ػػػػة إمكل مػػػػة   ػػػػكله عمػػػػى ال كا ػػػػب،  لل
المشركعمة اللق مػة، أمػل درافػة اػذا الل ػؿ،  م مت ػل مةر ػة إمكل مػة   ػكله عمػى المشػركعمة 
الل مة ك الم  مة ب لته م رؼ ك بكؿ مل ل ذت الكممة مف مة ى، ب مث مقـك بةممه بلاتدار ك 

  مف التمف المشركعمتمف بدكف ا لرل عمى ا طأؽ.دكف مشلكؿ، ك ال اممة  م 
ـ بمكضكعمف ر مفمف امل إدارة المك كدات ك المطمكبػلت ك تإف الدرافة التشغمممة لمم رؼ ت 

إدارة الملػػػلطر الم ػػػر مة ك اػػػ  كمػػػل اػػػك مةػػػركؼ ملػػػلطر الفػػػمكلة ك اال تمػػػلف ك الفػػػكؽ ك 
طر فػػتكا   ل الم ػػلرؼ م مػػل كػػلف الةمػػأت ا   بمػػة ك رمراػػل ك كػػؿ اػػذت ا  ػػكاع مػػف الملػػل

   كع ل ك فمتـ م لاشة ذلؾ ضمف مب تمف كمل مم 
  : إدارة المك كدات ك المطمكبلت المبحث األول
  : إدارة المللطر الم ر مةالمبحث الثاني

أمػػػل الدرافػػػة القل ك مػػػة   ػػػد ل درافػػػة التشػػػرمةلت القل ك مػػػة ال ل ػػػذة اآلف  ػػػ  فػػػكرمة لمةر ػػػة مػػػدل 
الم ػرؼ أك أف ا ػلؾ  ل ػة لتشػرمةلت أك اػكا مف لل ػة ك ذلػؾ بنلقػلء الضػكء  مأ مت ػل ل ػذا
ى ال كف الشركلت ال لظـ لةمؿ الم لرؼ ا فأممة بل ضل ة إل 0335لةلـ  05عمى المرفـ 

  المبحث الثالث.فمتـ ذلؾ إف شلء اي     ك ال كف الكاؼ ك
 المبحث األول: إدارة الموجودات والمطموبات

 تم مد:



 يصزف انٕقف اإلطاليٙ

انًصزفٛحٔ ًٛح انعزتٛح نهعهٕو انًانٛحٚاألكاد  

- 55 - 

   الكاا  اآلف  مكذ مف لمم لرؼ، الم لرؼ ا فأممة ك التقممدمة، ك اللرؽ بم  مل ال  مك د
ممكف ت لامه مف ال ل مة التشغمممة، عمى الررـ مف ك ػكد الكتمػر مػف المشػتركلت،  للم ػلرؼ 

 ػػػ   ػػػمف أ  ػػػل تشػػػترؾ مػػػ  الم ػػػلرؼ التقممدمػػػة  ا فػػػأممة ال تتةلمػػػؿ بػػػللقركض ك الفػػػ دات،
، كمػػػػل أف الم ػػػػلرؼ التقممدمػػػػة ال تقػػػػـك راؽ المللمػػػػة ك الةمػػػػأت ا   بمػػػػةا ك  متأؾ كتػػػػداكؿلبػػػػ

بلالفتتملر المبلشر ك تممؾ ا  كؿ ك المشػلرم ، عمػى عكػس الم ػلرؼ ا فػأممة، أمػل اػذا 
مػػف ال ل مػػة التشػػغمممة بػػمف اػػذمف ال مػػكذ مف، مػػف   ػػة أ ػػه ال ممك ػػه  الم ػػرؼ المقتػػرح  مقػػ 

الربكمػػػة، ك بللتػػػلل  لػػػف مفػػػتلدـ اػػػذت ا دكات  دارة الرب مػػػة ك  التةلمػػػؿ بللفػػػ دات ك القػػػركض
الفػػػمكلة ع ػػػدت، كمػػػل أ ػػػه ال ممكػػػف لػػػه أف مقػػػـك بلالفػػػتتملر المبلشػػػر ك امػػػتأؾ ا  ػػػكؿ   ػػػه 

بلفػػػتت لء إدارة  ػػػ دكؽ افػػػتتملر  ،م ػػػرؼ رمػػػر رب ػػػ  اد ػػػه ا اػػػراض المبلشػػػر بػػػدكف  ل ػػػدة
بػػػأ ر، لػػػذلؾ   ػػػك ال مشػػػلبه أم مػػػف ل فػػػلب الغمػػػر مكػػػكف  مػػػه مضػػػلرب أك ككمػػػؿ  مل ػػػص

ال مكذ مف بشكؿ تلـ، رمر أف البل ػث مػرل أ ػه مػف ال ل مػة التشػغمممة أاػرب لم مػكذج التقممػدم 
م ه إلػى ال مػكذج ا فػأم ، ك ذلػؾ لكػكف  شػلطه التمػكمم  الك مػد اػك تقػدمـ القػركض ال قدمػة 

اػك افػتبداؿ اللل ػدة المقبكضػة المبلشرة لمةمأء متؿ الم رؼ التقممدم تململن، مػ  ك ػكد  ػلرؽ 
أمل الضملف  أ ملتمؼ كك ه مشمؿ أ ؿ المبمغ ك الزكلة  ،بللزكلة المقبكضة م  بةض الرفكـ

المترتبػػة بػػدؿ اللل ػػدة، ك المتػػلف ت فػػبلف بػػ لس اآللمػػة المرتبطػػة بػػللزمف ارتبلطػػلن عضػػكملن، عمػػى 
دأ كك ػػػه بمػػػ  ال عكػػػس بمػػػ  التقفػػػمط  ػػػ  الم ػػػرؼ ا فػػػأم ، الػػػذم ملتمػػػؼ مػػػف  مػػػث المبػػػ

مت مػػؿ الم ػػرؼ  م ػػل  التػػ  إاػػراض، ك ال بػػد  مػػه مػػف فػػمةة أك أ ػػؿ متكفػػط عمممػػة التمكمػػؿ،
لػػػػذلؾ فػػػػمتـ إف شػػػػلء اي افػػػػتةراض ملػػػػلامـ إدارة  الضػػػػملف)المللطرة(  تػػػػى مفػػػػت ؽ اللػػػػراج،

المك ػػػػػكدات ك المطمكبػػػػػلت  ػػػػػ  الم ػػػػػلرؼ التقممدمػػػػػة، ك افتشػػػػػراؼ مػػػػػدل م لفػػػػػبت ل لطبمةػػػػػة 
 ترح.الم رؼ المق

 مفيوم إدارة الموجودات و المطموبات في المصرف التقميدي
إف إدارة المك ػػكدات ك المطمكبػػلت عبػػلرة عػػف   ػػد مركػػزم م فػػؽ، ت ػػدؼ إدارة الم ػػرؼ مػػف 
لأله إلى ت دمد   ـ ك تركمبة أ ػكله، كػذلؾ مطمكبلتػه ك رأفػملله، التػ  ت قػؽ أادا ػه عمػى 

ر  ػ  مفػتكل الفػمكلة، ك اللكا ػد، ك الةمػأت، أ ضؿ ك ه، ضمف ال دكد المقبكلة مف المللط
 .ك ا اراض

تةد الم لرؼ التقممدمة مؤففلت ت لرمة، رللبمة مك كدات ل ك مطمكبلت ػل مللمػة، تتػكلى القمػلـ  
بتقدمـ التمكمؿ اللدملت المللمة لأات ػلد القػكم  الػذم ممكػف افػمته، مػف  مػث االفػتللدة مػف 

اطػلع اللػكا ض البل تػة عػف  ػرص االفػتتملر، ك  :ف امػلإلى اطلعم ،اذت اللدملت ك التمكمؿ
لػػذا، ت  ػػد الم ػػلرؼ لتركمػػب  ل ػػب المطمكبػػلت .اطػػلع الة ػػز البل ػػث عػػف م ػػلدر التمكمػػؿ

لػػدم ل بمػػل مت لفػػب ك رربػػلت اطػػلع اللػػل ض، ك  ػػ  الكاػػت  لفػػه، تفػػةى لتمبمػػة رربػػلت اطػػلع 
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ك ػػػه المبلشػػػر إلػػػى اطػػػلع الة ز، تػػػى ت ػػػل ظ عمػػػى دكر الكفػػػمط بم  مػػػل بشػػػكؿ م ػػػكؿ دكف الت
اللل ض، ك مةتبر تقدمـ الم لرؼ ا مكاؿ لك دات الة ػز، بللشػكؿ المت لفػب ك ا تمل لت ػل ك 
بكملػػػة مةقكلػػػة، أمػػػرا ال مقػػػؿ  ػػػةكبة عػػػف   ػػػدال  ػػػ  إرضػػػلء ك ػػػدات اللػػػل ض، لل ػػػة ك أف 
بةض ك دات اللػل ض أ ػب ت تػزا ـ الم ػلرؼ  ػ  تقػدمـ التمكمػؿ المبلشػر لك ػدات الة ػز، 

 .مر الذم أدل إلى مرا ةة شركط تمكمم ل ك أفللمبه لت ل ظ عمى مكال ل الت ل ف ا 
إف التةػػػػلرض بػػػػمف رربػػػػلت اطػػػػلع  اللػػػػل ض ك الة ػػػػز مقػػػػكد إلػػػػى  ػػػػكار المشػػػػكمة  ػػػػ  إدارة 
مك ػػػكدات الم ػػػلرؼ ك مطمكبلت ػػػل، ك اػػػ  د ػػػ  تكػػػللمؼ عللمػػػة ل ػػػذب ا مػػػكاؿ مػػػف ك ػػػدات 

 ػدات الة ػز ل ػذب اػذت الك ػدات أمضػل، ك  ػ  الكاػت اللل ض، ك افتمللء  كا د مةقكلة مف ك 
 لفػػػػه، الم ل ظػػػػة عمػػػػى اػػػػلمش م لفػػػػب بػػػػمف اللل ػػػػدة المد كعػػػػة ك المقبكضػػػػة، لمقلبمػػػػة  لقػػػػلت 

 .الم رؼ، بل ضل ة إلى ت قمؽ عل د م لفب ل ممة ا ف ـ
 ك اد ازداد االاتملـ بندارة المك كدات كالمطمكبلت    الم لرؼ التقممدمة  فبلب عدمدة،

  :(5)م  ل
ضمؽ اكامش اللل دة بفبب الم ل فة المتزامدة بمف الةدمد مف المؤففلت المللمة، الت   -5

ألذ كؿ م  ل م كع    لدملته كم ت لته الات لـ ا فكاؽ التقممدمة لممؤففلت ا لرل،  قملـ 
الم لرؼ الت لرمة بلات لـ فكؽ ا اراض المتل ص، كاملـ مؤففلت ا اراض المتل ص 

 .دمـ الةدمد مف اللدملت التقممدمة لمم لرؼ الت لرمة ا  أمتمة كاض ة عمى اذا التك هبتق
تزامد ااتملـ الةمأء ب كعمة اللدمة الت  مرمدكف، ككللمة تقدمم ل، م  تكا ر بدا ؿ لألتبلر  -0

مف بم  ل، أتر    كملة الكدا   كتركمب ل، كمل أتر    تكزم  المك كدات، ك   الكات  لفه 
رمر اللل دة )بشكؿ أفرع مف زملدة الدلؿ  ل إلى زملدة ال لقلت )رمر اللكا د المد كعة(أد

 المقبكضة(، ممل أدل    ال  لمة إلى زملدة الةبء عمى دلؿ لم رؼ.
تزامد المللطر بفبب الم ل فة،  قد ك دت الم لرؼ  لف ل م برة عمى القبكؿ بمللطر  -0

مدت مللطرال اال تمل مة لتكفة ل    ا اراض أعمى لت فمف اكامش الرب مة، كذلؾ تزا
 .لةمأ  ل ال للمف ل ةكبة إم لد عمأء  دد

أدل ا تقلؿ الم لرؼ التقممدمة مف بم ة ال تك د  م ل م ل فة مبلشرة مف المؤففلت المللمة  -4
ا لرل إلى بم ة تفكدال الم ل فة الشدمدة مف الةدمد مف اذت المؤففلت، كمفكدال التغمر 

تمر    الظركؼ االات لدمة، إلى زملدة مللطر عمم ل، كمل أدل الى ارتللع كملة المف
 .ا مكاؿ، كا لللض مردكد اللدملت الم ر مة
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إذا مل اكر ت اذت الةكامؿ، أم اال لللض    أفةلر اللدملت، كارتللع كملة ا مكاؿ، 
تقمص الذم كتد    كعمة بةض الدمكف بفبب الظركؼ االات لدمة، أمكف إدراؾ مدل ال

 . دث عمى دلكؿ الم لرؼ
دراؾ الم لرؼ بأف فأمة االفتتملرات كالقركض ك دال أ ب ت ال تكل  لضملف إ -5

  لح الم رؼ، بؿ ا لؾ  ل ة اكمة لمتأكد مف أف اكامش اللكا د أمضل كل مة لت قمؽ 
دلؿ م لفب. اذا ا مر لمؽ  ل ة إلى املـ الم لرؼ بت ممؿ ال كامش المت ققة مف 

 ؿ م تج كمف كؿ عممؿ، كمل لمؽ ال ل ة إلى أف م بح الم رؼ أكتر التملراك
 .بل كص ا  شطة الت  فمملرف ل

، الت  افتمزمت تطكمر التقممدمةكؿ اذت التطكرات المفت دة    م لخ عمؿ الم لرؼ 
افتراتم ملت، كلطط عمؿ، كأ ظمة رالبة  ةللة، لمقت  دارة الم رؼ ت دمل،  ف ا فللمب 

دارمة الت  افتةممت    الملض ، كأتبتت   لعت ل، ك ققت الم لرؼ مف لأل ل  تل ج ا 
ممتلزة، علل عمم ل الزمف، كأ ب ت الم لرؼ اآلف    مكا  ة ظركؼ اات لدمة تت ؼ 
بفرعة التقمب، ككترة القمكد القل ك مة كالت ظمممة، كفرعة التطكر التك كلك   المكمؼ، 

كبقدر مل    اذت التطكرات مف ت دملت  دارة الم لرؼ  .الةمأءكالم ل فة، ككترة متطمبلت 
بقدر مل  م ل الكتمر مف المكل أة لمة ل ر ال مدة القلدرة عمى افتغأل ل، كمف ا ل راج الطمب 

 .عمى ا دارة المكاكبة القلدرة عمى مكا  ة الت دملت
دات ك المطمكبلت، ممكف إف كؿ الب كد الفلبقة الت  أدت إلى ازدملد أاممة إدارة المك ك 

الت لرال بلكرة كا دة ك ا  اشتداد الم ل فة بمف الم لرؼ ك المؤففلت المللمة، لتقدمـ 
أ ضؿ اللدملت كأرلص ا فةلر لمزبل ف، ك تقدمـ أ ضؿ الةكا د لممكدعمف ك المفلاممف، 

المقترح لذلؾ مرل البل ث أف اذت المشكمة أاؿ تةقمدان ك أكتر ا لرا لن     للة الم رؼ 
 لألفبلب التللمة:

إف المفلاممف    اذا الم رؼ اـ متبرعكف، ك ال م تظركف أمة عكا د ملدمة م ه،  ممس  -5
 ا لؾ أم ضغط عمى ا دارة مد ة ل لقبكؿ مللطر عللمة مف أ ؿ تةظمـ ا ربلح.

إف كؿ أمكاؿ الكدا      اذا الم رؼ، ا  كدا    لرمة ال م تظر المكدع م  ل أم عل د  -0
م، بلفتت لء   دكؽ االفتتملر المل ص،   ذا له شركط لل ة، كمدرج للرج ملد

ممزا مة الم رؼ، ك تتـ إدارته عمى مفؤكلمة أ  لب الكدا      الم لرؼ ا فأممة، 
ك ال مضمف الم رؼ رأس الملؿ ك ال الربح، إال     للة التةدم ك التق مر، لذلؾ ال 

 لته.مق  ضمف دا رة مك كدات الم رؼ ك مطمكب
إف كملة القرض بلل فبة لممقترض مف اذا الم رؼ رلم ة  دان إذا مل اكر ت ببقمة  -0

% كزكلة عمى القرض مضلؼ إلم ل بةض 0.5الم لرؼ ا فأممة ك التقممدمة،     
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الرفكـ ك أ كر أتةلب،     إذف كملة م ل فة كل مة ل ذب مل مكل  ك مزمد مف الزبل ف، 
  ـ، كاذا مفلعد الم رؼ عمى التملر الزبكف ا كتؽ دكف بذؿ أم م  كد    الب ث ع

 دكف ت مؿ مللطر أعمى.

إف الب كد التأتة الفلبقة، ت ةؿ الم رؼ مكل  كؿ ااتملمه لملدملت الم ر مة الت   -4
فمقدم ل لةمأ ه، ك الت  فتةتبر أ كرال مكردت ا فلف ، كمل أ  ل فتضمف له  ذب 

بلن مل مب ث أ  لب ل عف اللدملت المممزة ال عف المزمد مف الكدا   ال لرمة، الت  رلل
 الةل د. 

 :(5)مصادر األموال واستخداماتيا في المصارف التقميدية 
مةتبر الم رؼ التقممدم م مةل لألمكاؿ مفتمرة ال ركة،  مث ترد إلمه ا مكاؿ مف ملتمؼ  

تكف  الم لدر بشكؿ مفتمر، كمفتةمم ل    أرراض متةددة،  كممل زادت الكدا  ، 
ذا مل  دث الةكس، أم  ق ت الكدا  ،  ةممه أف  افتلدام ل    ا  كؿ المغمة لمدلؿ، كا 
مك ر ا مكاؿ الأزمة لتغطمة ف كبلت المكدعمف،  لف تكا ر لدمة ال قد كلف بمفتطلعه تمبمة 
ال كلف عممه إمل أف مفمؿ بةض مك كداته، أك أف مقترض مف الم لدر  اذت الطمبلت، كا 

 لرل.المتل ة ا 
 :ت  ؿ الم لرؼ عمى أمكال ل مف تأتة م لدر ر مفة، ا  :مصادر األموال )المطموبات(

  الودائع: -2
، أكبر م لدر أمكاؿ الم لرؼ (طمب، ك تك مر، ك   ؿ)تةتبر الكدا   بأ كاع ل الملتملة،  

%( مف إ ملل  الم لدر كمل اك مبمف    83 - 73ك أام ل، إذ تشكؿ  كال ) التقممدمة
ل دكؿ اآلت ، ك مف الملمد التمممز بمف االفت قلؽ القل ك   لمكدا  ، ك االفت قلؽ الةمم  ا

إذ أف ا لؾ مفتكل مف الكدا   بررـ أ  ل ا مرة ا  ؿ مف  مث مدة ا مداع  .ل ل
 القل ك  ،    مفتقرة مف ال ل مة الكااةمة.

  األموال المقترضة: -8
عف طرمق  الشراء، ك االاتراض الق مر ا  ؿ، ت  ؿ الم لرؼ عمى ا مكاؿ المقترضة  

 .ك اد تكفةت الم لرؼ    متؿ اذا ال كع مف ا مكاؿ، ك أ ب ت تفتةممه بشكؿ مفتمر
مدة الم در ك طكؿ  ترة االفتلداـ  ك ا ل، ال بد مف التأكمد عمى ضركرة المأ مة بمف طكؿ

% مف إ ملل   5,8 كال  ك مشكؿ اذا الم در  لتأ   آتلر التغمر    أفةلر اللكا د،
م لدر ا مكاؿ    ا ردف، ك تةتبر اذت ال فبة م للضة  دا مكاز ة م  مةدالت اد ت ؿ 

 .%    البمداف ا لرل 43 -%  03إلى 
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  رأس المال و االحتياطيات: -3 
الم در الر مس لرأس الملؿ اك ا ف ـ الةلدمة الم درة، بل ضل ة إلى اال تملطملت 
المكك ة، ك ا ربلح الم تلظ ب ل عمى مدل الف كات، ك مةتمد   ـ الم درمف ا لمرمف عمى 
رب مة الم رؼ ك فملفته    تكزم  ا ربلح، ك ممكف اعتبلر الدمكف المشلركة، أك المت لزؿ 

 م درا آلر مف م لدر رأس الملؿ. عف أكلكمت ل،
  (5)0337ك  ممل مم   دكؿ مبمف م لدر أمكاؿ بةض الم لرؼ ا فأممة كالتقممدمة لةلـ 

اركض  الكدا     افـ الم رؼ
ك فلبلت 
لم لرؼ 

 ألرل

رأس الملؿ ك 
 اال تملطملت

م لدر 
   ؿ تك مر  لرمة ألرل

دب  
 ا فأم 

56.4% 53.4% 49.7% 0.6% 50.7% 8.0% 

الةرب  
 ا فأم 

50.0% 0.5% 46.4% 03.0% 50.4% 5.0% 

ا فكلف 
لمت لرة ك 
 التمكمؿ

55.0% 59.5% 05.0% 4.5% 57.7% 8.0% 

 %50.5 %55 %0,0 %04 %05.4 %58.0 ا ردف

 :(الموجودات)استخدام األموال 
مفلاممف، تفتةمؿ الم لرؼ ا مكاؿ الت    مت عمم ل مف الكدا   ك االاتراض ك مف ال 

   أ كاع متةددة مف المك كدات الت  ت قؽ الدلؿ، بدر لت متللكتة تت لفب عكفمل م  
 :فمكلت ل ك تتكزع مك كدات الم رؼ التقممدم عمى الم لدر اآلتمة

 :مدلؿ ضمف المك كدات ال قدمة مل مأت  :الموجودات النقدية -2
  النقد في خزائن المصرف: -أ 
ة ا تمل لت التشغمؿ، ك طمبلت الف ب ال قدم، ك د   ال لقلت م تلظ ب ذا ال قد لمكا   

ال قدمة، ك ت لكؿ الم لرؼ أف ت ةؿ اذا الب د     دت ا د ى، الرتللع تكللمؼ اال تللظ به، 
% مف مك كدات الم لرؼ  0/5ك لةدـ ت قمقه لمدلؿ، لذا ال مشكؿ اذا الب د إال  كال  

 .التقممدمة    ا ردف
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  البنك المركزي:األرصدة لدى  -ب
 :مشمؿ اذا الب د، مل مم  
 .اال تملط  ال قدم  فب متطمبلت الب ؾ المركزم القل ك مة - 

 .المربكطة   ؿ ت قمؽ دلؿ  كا ض الكدا   -
 ك القمكد المكممة.  الكدا   ال لرمة لمكا  ة عممملت التقلص -

  األرصدة لدى المصارف المحمية و األجنبية: -ج
المفتتمرة    فكؽ مل بمف الم لرؼ لت قمؽ الدلؿ، ك لمكا  ة متطمبلت ك ا  المبللغ  

 .ع د ال ل ة الةمؿ ك الفمكلة
  :االستثمارات -8

تتككف اذت الم لظة علدة مف أذك لت اللزم ػة ك الفػ دات ك ا فػ ـ،  مػث مػتـ االفػتتملر  ػ  
المػردكد  :قمؽ رلمتمف امػلاذا الب د، الذم متككف    رللبمته مف ا كراؽ المللمة ال ككممة، لت 

 لفمكلته الةللمة. ك الفمكلة، ك مطمؽ عمى مكك لت اذا الب د اال تملط  التل كم
  القروض: -3

أاػػػػػـ مك ػػػػػكدات الم ػػػػػرؼ التقممػػػػػدم عمػػػػػى ا طػػػػػأؽ،  ف القػػػػػركض اػػػػػ  ال شػػػػػلط ا فلفػػػػػ  
لمم ػػرؼ التقممػػدم ك م ػػدر دلمػػه الػػر مس، ك تػػكزع الم ػػلرؼ عػػلدةن م لظت ػػل مػػف القػػركض 

مػػػػى ملتمػػػػؼ ا  شػػػػطة االات ػػػػلدمة آلػػػػذة بةػػػػمف االعتبػػػػلر الةكا ػػػػد، ك متطمبػػػػلت الةمػػػػأء، ك ع
 الفملفلت المةمكؿ ب ل.

  الموجودات الثابتة:-0
 ك ا  ا مكاؿ المفتتمرة    مقرات الم رؼ ك أتلته ك ت  مزاته.

 (5)0337ك  ممل مم   دكؿ مبمف افتلداملت أمكاؿ بةض الم لرؼ ا فأممة كالتقممدمة علـ 
افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 الم رؼ 

افتتملرات  مك كدات  قدمة
   أكراؽ 
مللمة ك 
 مراب لت

تف مأت 
ا تمل مة 
 مبلشرة

مك كدات 
 تلبتة

مك كدات 
 قد ك  ألرل

أر دة لدل 
الب ؾ 
 المركزم

أر دة لدل 
الم لرؼ 
 ا لرل

دب  
 ا فأم 

5.8% 5.4% 89.0%  3.7% 0.9% 

الةرب  
 ا فأم 

4.5% 06.4% 56.9%  5.4% 5.0% 
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ا فكلف 
لمت لرة ك 
 التمكمؿ

00.5% 55.4% 05% 08.5% 5.0% 5.7% 

 %4.4 %5.0 %55.5 %50,0 %54.9 %54.7 ا ردف

 مصادر األموال و استخداماتيا في المصرف المقترح: 
تلتمؼ م لدر ا مكاؿ ك افتلداملت ل    الم رؼ المقترح عف بقمة الم لرؼ التقممدمة ك 

 اللتأؼ طبمةته ع  ل.ا فأممة،  ظرَا 

 في المصرف المقترح: مصادر األموال)المطموبات(
ك ا  كمل فبؽ ذكرت فتشكؿ الم در الر مس  مكاؿ الم رؼ المقترح،  الودائع الجارية: -ا

كمػػل أ  ػػل مػػف أاػػـ م ػػلدر ا مػػكاؿ  ػػ  الم ػػلرؼ التقممدمػػة ك ا فػػأممة ك أرل ػػ ل، كتبػػمف 
 مػػكاؿ  فػػبة مفػػلامة اػػذت ا مػػكاؿ  ػػ  تمكمػػؿ الم ػػلرؼ ا راػػلـ الػػكاردة  ػػ   ػػدكؿ م ػػلدر ا

%. ك البػػػػد مػػػػف ا شػػػػلرة ا ػػػػل أف المػػػػكدعمف لمكدا ػػػػ  ال لرمػػػػة  ػػػػ  55ا لػػػػرل ك اػػػػ   ػػػػكال  
الم لرؼ ا لرل ال مد ة ـ أم دا   دم ػ  كللػدا   المك ػكد  ػ   للػة الم ػرؼ المقتػرح،  ػ  

عل ػد متكاػ  كػللمك كد  ػ  الم ػرؼ التررمب بللقرض ال فف ك إتلبة  لعمه، ك ال مػد ة ـ أم 
الكدمةػػة( عػػف المقػػرض، لػػذلؾ  ػػنف الكدا ػػ  ال لرمػػة فػػت تؿ )المقتػػرح،  ػػ  إفػػقلط زكػػلة القػػرض

مكاةلن أكتر أاممة بكتمر ممل اك عممه ال لؿ    بقمة الم لرؼ، ك مفتطم  الم ػرؼ إذا أراد 
متل  ػة  ػ  ذلػؾ  ع ػد شػركة تػأممف  ػـكدا ةتقػة المػكدعمف بػه، أف مػؤمف عمػى  أف مزمد مف

كمؤففػػػة ضػػػملف الكدا ػػػ   ػػػ  ا ردف، كال مػػػل   شػػػرع  مػػػف ذلػػػؾ  ف الةقػػػد بػػػمف الم ػػػرؼ ك 
  الةممؿ اك عقد ارض ك لمس مضلربة.

ممكف أف  ودائع التوفير: -8
م ضـ اذا ال كع مف الكدا   
الم ر مة إلى م لدر أمكاؿ 
الم رؼ المقترح،     للة 
ا لللض الةل د عمم ل    

 فأممة الم لرؼ ا
أك أاؿ،  ف % 0.5إلى

المتكا  مف أرمب المتةلمممف 
بللم لرؼ ا فأممة أف 

مكك كا ممف مؤدم زكلة الملؿ، 

8003 8002 
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ك إمداع اذا الملؿ    
الم رؼ المقترح فكؼ 

مفقط ع  ـ اذت اللرمضة عف 
اذا الملؿ المكدع كك  ـ 
مقرضمف، لذلؾ فم  مكف 
عمى  لس ال تم ة الملدمة إذا 

مقبكض مف كلف الةل د ال
% ك 0,5الم رؼ ا فأم 

عمم ـ د   الزكلة 
%، أك أ  ـ أكدعكا 0,5بمقدار

الملؿ    الم رؼ المقترح ك 
لـ م  مكا عمى ش ء ك لمس 
عمم ـ أداء الزكلة،لكف اللرؽ 
اك   كل ـ عمى تكاب 

القرض ال فف مف اي تةللى 
ك لل ة إذا افت ضركا  مة 

أمل إذا ا للض   ةؿ اللمر،
ى كدا   التك مر إلى الةل د عم

%،  فكؼ 0,5ااؿ مف 
م بح إمداع ـ    الم رؼ 
المقترح أكتر  دكل،ك  ممل 
مم   دكؿ مبمف  فبة الةل د 
المكزع عمى كدا   التك مر    
بةض الم لرؼ ا فأممة

   
 اسم المصرف

 %1.2 %1.3 بيت التمويل الكويتي

 %8.5 %8.4 العربي اإلسالمي
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تةتبػػػػػر ا فػػػػػ ـ المكتتػػػػػب  م ػػػػػل أفػػػػػلس اػػػػػذا الم ػػػػػدر، أمػػػػػل  واالحتباطياااااات: رأس الماااااال -3
اال تملطملت  نف ككف الم رؼ شركة رمر رب مة، ال مة   أ  ػل لػف ت قػؽ أم أربػلح، ك إ مػل 
المق ػػكد أ  ػػل لػػف تػػكزع أم م  ػػل،  للم ػػرؼ ب ل ػػة لتكػػكمف اال تملطمػػلت ك المؤك ػػلت لزمػػلدة 

ك اذا م ةكس عمى تقة الةمأء به ك إابلل ـ  ت الطلر ة،المش ا ملف ع دت ك لمكا  ة ال لال
عمى التةلمؿ مةه، لذلؾ ال بد مف ت قمػؽ اػلمش مػف الػربح مر ػد ل ػذت الم مػة، كا ػلؾ أربةػة 
مػػػف ب ػػػكد إمػػػرادات الم ػػػرؼ ممكػػػف أف ت قػػػؽ اػػػذت ا ربػػػلح ك اػػػ  أ ػػػكر اللػػػدملت، ك أربػػػلح 

ح  ػػػ دكؽ االفػػػتتملر المل ػػػص التػػػداكؿ بػػػللةمأت ا   بمػػػة، ك   ػػػة الم ػػػرؼ مػػػف أربػػػل
 .بلعتبلرت مضلرب أك ككمؿ بأ ر ك أربلح ا ف ـ ك ا كراؽ المللمة المممككة لمم رؼ

  استخدام األموال)الموجودات( في المصرف المقترح:
 تتكزع مك كدات الم رؼ المقترح عمى الب كد التللمة:

لتقممػدم أك ا فػأم  ك ك تشػمؿ  ممػ  الب ػكد المك ػكدة  ػ  الم ػرؼ ا موجودات نقدية: -2
 ا :
  قد    لزا ف الم رؼ -
 أر دة لدل الب ؾ المركزم -
 أر دة لدل الم لرؼ ا لرل -

تتشػػلبه كظملػػة الب ػػد ا كؿ ك التػػل    ػػ   ممػػ  الم ػػلرؼ، بمػػل  م ػػل الم ػػرؼ المقتػػرح، ك اػػ  
مػػػػػذ بللت ػػػػػلر مكا  ػػػػػة طمبػػػػػلت الفػػػػػ ب ك الم ػػػػػلرمؼ التشػػػػػغمممة بلل فػػػػػبة لمب ػػػػػد ا كؿ، ك ت ل

تةمممػػلت الب ػػؾ المركػػزم بلل فػػبة لمب ػػد التػػل  ، أمػػل الب ػػد التللػػث ك اػػك أر ػػدة لػػدل الم ػػلرؼ 
ا لرل  تلتمؼ كظملة اذت ا مكاؿ  فب طبمةػة الم ػرؼ،  للم ػرؼ التقممػدم مكظػؼ اػذت 
ا مكاؿ لم  كؿ عمى عل د دكف التلم  عف ع  ر الفمكلة، ك اذا متلح لمم لرؼ التقممدمة 

فػمى بفػكؽ )اال تربل ػؾ(، أمػل  ػ  الم ػرؼ المقتػرح  ػللمر ح أف مفػتلدـ اػذا عف طرمؽ مػل م
الب ػد بلل ػػد الكػػل    قػط لتمكػػمف الم ػػرؼ مػػف تقػدمـ أ ضػػؿ اللػػدملت لمزبػل ف  ػػ  عأاػػت ـ مػػ  
الم تمػػ  الم ػػر  ، ك لػػمس لػػه دكر  ػػ  ت قمػػؽ أم دلػػؿ، لػػذلؾ مػػف المػػر ح أف مبقػػى ضػػمف 

  أضمؽ ال دكد.
 
اػػ  ال شػػلط التمػػكمم  الك مػػد لمم ػػرؼ المقتػػرح، ك فتشػػكؿ ال فػػبة  كالقااروض الحساانة:  -8

ا كبر مف افتلداملت ا مكاؿ المتل ة، ك لف م  ؿ الم رؼ عمى أم عل د م  ل، رمر أ ه 
فػػم مم ل   ػػمب ل مػػف ال لقػػلت اللةممػػة، ك لك  ػػل فػػت قؽ لمم ػػرؼ عل ػػد عػػف طرمػػؽ اللػػدملت 

تضػػػلمف بػػػمف المقترضػػػمف مفػػػتلدـ  ػػػ دكؽ  ، ك ممكػػػف لمم ػػػرؼ إ شػػػلءالمقدمػػػة المرا قػػػة ل ػػػل
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 عللء المقترض مف القرض     لالت مةم ة كللك لة اك الة ز الكم  أك ال ز   ك اذا ملمػد 
 .ل مم  ا طراؼ ك مش   الم رؼ عمى التللمؼ مف  رامة الشركط عمى المقترضمف

 
ل كػػأدكات ك اػػ  أفػػ ـ ك  ػػككؾ إفػػأممة البػػد لمم ػػرؼ مػػف امتأك ػػ األوراق الماليااة: -3

 دارة الفمكلة لدمه ك إال  نف الم رؼ فمضطر لت ممد أتمل  ػل ك قػد فػل ؿ لمكا  ػة ال ػلالت 
الطلر ة دكف ال  كؿ عمى أم  ل دة     مف أف شراء ا كراؽ المللمة القكمػة م قػؽ لمم ػرؼ 

 عل د مفلعدت عمى تغطمة  لقلته ك ت قمؽ بةض ا ربلح دكف التلم  عف الفمكلة.
 (5)وجودات في المصارف التقميديةإدارة الم

تة   إدارة المك كدات، تكزم  ا مكاؿ المتل ة لمم رؼ مف ملتمؼ الم لدر بمف البدا ؿ  
االفتتملرمة الملتملة متؿ ال قد، ك ا كراؽ المللمة، ك المك كدات التلبتة، لت قمؽ أعمى دلؿ 

كلة م لفبة لمكا  ة أم ممكف ضمف  دكد المللطر المقبكلة، إلى  ل ب الم ل ظة عمى فم
لركج لألمكاؿ دكف أم تةدمؿ     ل ب المطمكبلت، ك تكزم  مكارد الم رؼ التقممدم بمف 

 :ملتمؼ أ كاع المك كدات عمممة م ككمة بللةدمد مف االعتبلرات ك الةكامؿ، م  ل

القمكد القل ك مة ك الت ظمممة، ك الرالبة الشدمدة الت  ت دد مقدار االفتتملر، ك  -5
 .القطلعلتملمته    ملتمؼ أ كاع ك

الم ل ظة عمى الفمكلة، ك  تقكـ عأاة الم رؼ بللمكدعمف ك المقترضمف عمى  -0
أفلس التقة ك االفت لبة لمتطمبلت ـ، إذ عمى الم رؼ أف مفت مب  كرا لطمبلت 

 .ف ب الكدا  ، ك ب لس ا اممة، عممه أف ممب  طمبلت المقترضمف أمضل
 .تمرمف عمى افتتملرات ـ مت لفب ك المللطر الت  مت ممك  لت قمؽ دلؿ لممفت -0

ك مف لأؿ فةم ل لممكاز ة بمف اد   الفمكلة ك الرب مة، طكرت الم لرؼ الت لرمة الةدمد 
مف المدالؿ  دارة المك كدات، تلتمؼ    مل بم  ل بل فمكب ك بدر ة التركمز عمى افتةملؿ 

تل ة. ك ابؿ ت لكؿ أم مف اذت المدالؿ، ال بد مف ا فللمب الكممة    ك دة البدا ؿ الم
ا شلرة إلى أف أمل مف اذت البدا ؿ ك دت ال مشكؿ  أ متللمل لك كد مشكأت ك ا كر    

 :ك مف اذت المدالؿ .كؿ م  ل
 :طريقة مجمع األموال :أوال
لطرمقػة ك ت لفػب اػذت ا تةتبر اذت الطرمقة مف أبفط الطػرؽ المفػتةممة  ػ  إدارة المك ػكدات، 

الم لرؼ ال غمرة الت  تةتمد  ػ  م ػلدرال عمػى كدا ػ  الةمػأء، ك القػركض طكممػة ا  ػؿ، 
ك رأس الملؿ، ك ال تدلؿ الفكؽ لم  ػكؿ عمػى المزمػد مػف الم ػلدر، كمػل تقػـك اػذت الطرمقػة 

ا مػػكاؿ التػػ  م  ػػػؿ عمم ػػل الم ػػػرؼ مػػف ملتمػػؼ الم ػػػلدر  ػػ  كعػػػلء  عمػػى ا تػػراض  مػػػ 
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 ػػػل، ب مػػث مفػػػت مؿ التمممػػز بم  ػػػل، تػػـ افػػتةملؿ مػػػل  ػػ  اػػػذا الكعػػلء  ػػػ  كا ػػد، ك القمػػلـ بلمط
 .ملتمؼ أ شطة الم رؼ بللمقدار ك الكمؼ الذم م قؽ أادا ه

ك تتطمػػب اػػذت الطرمقػػة مػػف إدارة الم ػػرؼ، أف تةطػػ  ع ػػد ترتمػػب أكلكمػػلت تكظمل ػػل، ع لمػػة 
مػػى ملتمػػؼ أ ػػكاع لل ػػة لة  ػػرم الفػػمكلة ك الرب مػػة،  مػػث مػػتـ تكزمػػ  ا مػػكاؿ الم مةػػة ع

ا  ػػػكؿ ضػػػمف عػػػدد مػػػف ا كلكمػػػلت التػػػ  تفػػػتةمف ب ػػػل ا دارة  ػػػ   ػػػؿ التةػػػلرض الػػػدا ـ بػػػمف 
 الفمكلة ك الرب مة.

ك تتممز اذت الطرمقة،  دارة مك كدات الم ػرؼ التقممػدم، بكضػة ل اكاعػد م مػة مفترشػد ب ػل 
إلػى ذلػؾ بشػكؿ عػلـ، ك    تكزم  المكارد المللمة بمف ملتمؼ أ كاع ا  ػكؿ، ك لك  ػل أشػلرت 

كمل  .لـ ت دد  فبة مل م ب افتتملرت مف المكارد المللمة    كؿ ب د مف ب كد ا  كؿ الملتملة
أ  ل لـ تقدـ  أ لمشكمة تةػلرض الفػمكلة ك الرب مػة، بػؿ تركػت ذلػؾ ل كمػة إدارة الم ػرؼ ك 

   ل ت ل.
 :تخصيص الموارد طريقة :ثانيا

ؿ  ػ  إدارة ا  ػكؿ اػد ركػزت كتمػرا عمػى الفػمكلة، إال أ  ػل بللررـ مف أف طرمقػة م مػ  ا مػكا
أللقػػت  ػػػ  التمممػػػز بػػمف تلػػػلكت ا تمل ػػػلت الكدا ػػػ  ال لرمػػة ك كدا ػػػ  التػػػك مر ك   ػػػؿ ك رأس 
المػػلؿ، إلػػى الفػػمكلة، لدر ػػة أف بةضػػ ـ اعتقػػد مة ػػل بػػأف اػػذا الةمػػب اػػد كػػلف فػػببل  ػػ  ت كػػؿ 

 م ػػل كدا ػػ  الم ػػلرؼ ت تقػػؿ مػػف  فػػلبلت رب مػػة الم ػػرؼ، لل ػػة لػػأؿ اللتػػرة التػػ  بػػدأت 
الطمب لتتركز    ال فلبلت اآل مة ذات ال ل ة ا اؿ لمفمكلة، ك تقر اػذت الطرمقػة بػأف كممػة 
 .الفػمكلة التػػ  م تػػلج إلم ػػل الم ػرؼ تػػرتبط ارتبلطػػل كتمقػػل بللم ػدر الػػذم  ػػلءت م ػػه ا مػػكاؿ

لت اال تمػػلط  القػػل ك   ك فػػرعة طبقػػل لمتطمبػػ لػػذا،   ػػ  ت ػػلكؿ التمممػػز بػػمف م ػػلدر ا مػػكاؿ،
 متأ، تتممز  فلبلت الطمب بلرتللع اال تملط  الللص ب ل، ك ارتللع مةدؿ دكرا  ل  .دكرا  ل

بللمكاز ة م  الكدا   المربكطة. لذا، م ب تل مص ال زء ا كبر مػف كدا ػ  الطمػب  رػراض 
أاػػـ مزامػػل اػػذا المػػدلؿ أ ػػه  اال تمػػلط  ا كلػػ  ك القػػل ك  ، ك ال فػػبة ا اػػؿ لأفػػتتملر، ك لةػػؿ

مقمػػػػؿ االفػػػػتتملر  ػػػػ  المك ػػػػكدات الفػػػػل مة، ك مزمػػػػد االفػػػػتتملر  ػػػػ  القػػػػركض ك االفػػػػتتملرات 
 .الملتملة، ك بذلؾ مؤدم إلى ت فمف الرب مة

 ثالثًا: طريقة تحويل األصول:
الذاتمػة، تةتبػر مػف  طرمقة ت كمؿ ا  كؿ، أك مل مفمى ب ظرمة القػرض الت ػلرم ذم الت ػلمة

دـ الطػػرؽ التػػ  مػػل زالػػت مفػػتةممة  ػػ  إدارة المك ػػكدات. كلقػػد  ػػلءت  كػػرة اػػذت الطرمقػػة مػػف أاػػ
طبمةة الةمؿ الم ر  ، الت  تقض  بضركرة افتةملؿ المكارد الم ر مة ذات اآل لؿ الق مرة 
للترات تت لفب كاذت اآل ػلؿ، كتقػـك اػذت الطرمقػة عمػى أفػلس أف مػ ح اػركض ا ػمرة ا  ػؿ، 

، تمكػػػف الم ػػػرؼ مػػف مكا  ػػػة  ممػػػ  ا تمل لتػػػه مػػف الفػػػمكلة مػػػف   ػػػممة ذات ت ػػلمة ذاتمػػػة
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الت  فتفت ؽ ك كا دال، ككذلؾ مف لأؿ افتدعلء بةض القػركض التػ  تمػ ح رللبػل  القركض
عمػػى شػػكؿ  ػػلر مػػدمف م ػػؽ لمم ػػرؼ افػػتدعلؤت  ػػ  الكاػػت الػػذم مرمػػد، كطبقػػل ل ػػذت الطرمقػػة، 

كمػػؿ المكفػػم ، كلتمكمػػؿ تلػػزمف البضػػل   عمػػى الم ػػرؼ أف مق ػػر افػػتةملؿ أمكالػػه عمػػى التم
 .كال فلبلت المدم ة، ل مف اكتملؿ الدكرة الت لرمة، ككذلؾ بل كراؽ المللمة ال ككممة

إف المشػػكمة  ػػ  اػػذا المػػدلؿ، اػػك ا تمػػلؿ  ػػكات الةدمػػد مػػف اللػػرص المرب ػػة بفػػبب ا  ػػرار 
المتبػػػػ  ل ػػػػذت  عمػػػى ا اػػػػراض ا ػػػػمر ا  ػػػؿ، ك رمػػػػلف الم ػػػػلطؽ التػػػ  متكا ػػػػد  م ػػػػل الم ػػػرؼ

الفملفػػة مػػف م ػػلدر ا اػػراض طكمػػؿ ا  ػػؿ، التػػ  اػػد تكػػكف ب ل ػػة إلم ػػل أكتػػر مػػف ا اػػراض 
 .ا مر ا  ؿ

 رابعًا: الطرق العممية:
مقكـ المدلؿ الةمم   دارة أ كؿ الم رؼ الت لرم عمى افتةملؿ مةلدالت كأفللمب رملضمة 

كتتطمػػب الطرمقػػة  مزا مػػة كال مػػة الػػدلؿ،متقدمػػة لت ممػػؿ الةأاػػلت المةقػػدة بػػمف ملتمػػؼ ب ػػكد الم
  :الةمممة ل ؿ المشكأت المتةمقة بندارة ا  كؿ    الم رؼ التقممدم، القملـ بمل مأت 

ت دمد ال دؼ مػف إدارة ا  ػكؿ، كال شػؾ  ػ  أف ال ػدؼ  ػ  اػذت ال للػة اػك زمػلدة القممػة  -5
 ال للمة لممؤففة. 

ت التػػ  فػػمتـ اتللذاػػل، كالتػػ  تشػػمؿ ب ػػكرة ر مفػػة ت دمػػد المتغمػػرات التػػ  تػػؤتر  ػػ  القػػرارا -0
  .المد كعة، كالمقبكضة، كالم رك لت، كمةدالت الضرا ب أفةلر اللكا د

التةػػرؼ إلػػى الم ػػددات التػػ  اػػد ملرضػػ ل الم ػػرؼ عمػػى  لفػػه، متػػؿ كملمػػة تكزمػػ  أ ػػكله  -0
طمػػػػلت بػػػػمف ملتمػػػػؼ أ ػػػػكاع المك ػػػػكدات، أك تمػػػػؾ الملركضػػػػة عممػػػػه مػػػػف اللػػػػلرج، متػػػػؿ اال تمل

 .القل ك مة كالفمكلة
 إدارة الموجودات في المصرف المقترح

تلتمػػؼ أاػػداؼ إدارة المك ػػكدات  ػػ  الم ػػرؼ المقتػػرح ع  ػػل  ػػ  الم ػػلرؼ ا لػػرل التأ ػػلن 
م ملن،  مث أف المكاز ة بمف الرب مة ك الفمكلة ال تألذ  لس ا اممػة، كػكف الم ػرؼ المقتػرح 

عكا د لممفلاممف، ك إ مل بةػض ا ربػلح لأ تملطمػلت رمر رب  ، ك لمس مطمكبلن م ه ت قمؽ 
 قط، لذلؾ ال ت تؿ الرب مة    اذا الم رؼ  لس أاممة الفمكلة، ك ب لء عممه ت بح الم مة 
ا كلػػى  دارة المك ػػكدات  ػػ  اػػذا الم ػػرؼ اػػ  الم ل ظػػة عمػػى مفػػتكل آمػػف مػػف الفػػمكلة، 

 كال لقلت ا دارمة ك التشغمممة.لمكا  ة التزاملت الم رؼ، كطمبلت الف ب مف الكدا   

ك لمػػػػل كػػػػلف اػػػػذا الم ػػػػرؼ ال مفػػػػتقبؿ الكدا ػػػػ  االفػػػػتتملرمة)  ؿ(إال  ػػػػ   ػػػػ دكؽ افػػػػتتملر 
مل ص، ك تقت ر كدا ةه عمى الكدا   ال لرمة بللدر ة ا كلى، ك كدا ػ  التػك مر ) ػ   للػة 

تلدـ فػػةر ك بمػػل أ ػػه ال مفػػ لل ػػة(، ك أف اركضػػه مك  ػػة لمطبقػػلت الكفػػطى مػػف الم تمػػ ،
اللل ػػػدة أمضػػػلن لمتػػػأتمر عمػػػى مك كداتػػػه ك مطمكبلتػػػه،  مػػػرل البل ػػػث أف افػػػتلداـ طرمقػػػة ت كمػػػؿ 
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ا  ػػػػػكؿ  دارة مطمكبػػػػػلت الم ػػػػػرؼ اػػػػػ  الطرمقػػػػػة ا  ضػػػػػؿ، ك مللداػػػػػل أف مػػػػػ ح الم ػػػػػرؼ 
لمقركض الق مرة ا  ؿ ذات الت لمة الذاتمة، تمك ه مػف مكا  ػة كل ػة ا تمل لتػه مػف الفػمكلة 

لقػػركض المفػػت قة، ك ال فػػممل أف مفػػلكئ اػػذت الطرمقػػة لمفػػت مةتبػػرة  ػػ  اػػذا مػػف   ػػممة ا
 ػػرص راب ػػة،  مػػث أف  الم ػػرؼ،  ػػ  أف ا  ػػرار عمػػى اال تمػػلف ا ػػمر ا  ػػؿ ملػػكت عممػػه

    طبمةته رمر رب مة.
  :(5)إدارة المطموبات في المصارف التقميدية 
ا مكاؿ الكل مة ال تمل لت  كلمل كلف ال دؼ مف إدارة المطمكبلت اك التأكد مف تك ر 

الم رؼ    كؿ ا  كاؿ، بررـ أمة ظركؼ اد تفكد    الفكؽ الملل ، لذا تركز الم لرؼ 
عمى ت قمؽ اذت الغلمة مف لأؿ الطرؽ التقممدمة    زملدة الكدا  ، كمف لأؿ الطرؽ رمر 

 :التقممدمة، كا 

ا مكاؿ ع د تك ر اللكا د  ب لء فمةة  مدة    فكؽ مل بمف الب كؾ، مف لأؿ إاراض -5
لدم ل لمف ؿ عمم ل االاتراض ع دمل ت شأ ال ل ة إلمه،مؤدم إلى لمؽ ا تملطملت، تتمتؿ    

 .التف مأت المقدمة مف الم لرؼ ا لرل، لل ة    م لؿ الةمأت ا   بمة
الم رؼ    االاتراض بدال مف تركمزال    عدد  ت كم  الم لدر الت  مةتمد عمم ل -0

 .كد، كذلؾ مف لأؿ ال دكد المقررة لأاتراض مف كؿ م درم د
تكزم  مكاعمد افت قلؽ التف مأت ال ل مة عمم ل مف ملتمؼ الم لدر، بشكؿ م  ب ل  -0

 .مشكمة افت قلا ل د ةة كا دة
 إدارة مطموبات المصرف المقترح

االاتػػراض مػػف لػػمس لػػدل اػػذا الم ػػرؼ الكتمػػر مػػف ا دكات  دارة مطمكبلتػػه،   ػػك ال مفػػتطم  
الم ػػلرؼ، أك إ ػػػدار الفػػ دات أك شػػػ لدات االفػػػتتملر، أك ر ػػ  فػػػةر اللل ػػدة المدم ػػػة ل ػػػذب 
الكدا ػػ ، لػػذلؾ البػػد لػػه مػػف ت كمػػ  ك تكفػػم  العػػدة عمػػأءت،   ػػذا مشػػكؿ لػػه أ ضػػؿ اػػلمش مػػف 
ا مػػلف، ك ذلػػؾ مػػف لػػأؿ االاتمػػلـ بلل ػػدكات ا عأممػػة ك التتقملمػػة، التػػ  تشػػرح طبمةػػة اػػذا 

 ػػػرؼ ك أادا ػػػه ال بممػػػة  ػػػ  لدمػػػة االات ػػػلد ك الم تمػػػ ، ممػػػل مزمػػػد الػػػدا   ع ػػػد ال م ػػػكر الم
لإلمداع  مه ك ت  مؿ التكاب مف اي تةللى، ك مضمف لمم رؼ افتمرار تد ؽ الكدا   عممه، 
لكػػف اػػذا لػػف مفػػتمر إال إذا اػػدـ الم ػػرؼ لةمأ ػػه أ ضػػؿ اللػػدملت ك أ ػػدت ل،  ة ػػدال إذا مػػل 

فمكلة  مل عممه إال إمقلؼ التفممللت  ترة مف الزمف،  تى تةػكد ا مػكر إلػى ا تلج الم رؼ لم
 طبمةت ل. 

أمػػل  ػػ  ال ػػلالت الللر ػػة عػػف فػػمطرة الم ػػرؼ، كل زمػػلت الفملفػػمة أك االات ػػلدمة،  أبػػد 
الػػػذم مػػػػف  ع ػػػدال مػػػف تػػػدلؿ الم ػػػػرؼ المركػػػزم   قػػػلذ المكاػػػؼ، ك اػػػػذا اػػػك دكرت الطبمةػػػ 

                                                           

 راجع ٔفض اٌّصذر اٌظابك - 1
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ذلػؾ بػأف مقػػدـ لمم ػرؼ اػرض ا ػمر ا  ػػؿ ك بػدكف  ل ػدة، رمتمػػل ك  الملتػرض أ ػه مفػتةد لػػه،
 . تةكد ا مكر إلى طبمةت ل

أمػػل عمػػى المػػدل البةمػػد،  بةػػد تأفػػمس الم ػػرؼ ك تبػػكت   ل ػػه، فمشػػ   ذلػػؾ عمػػى تأفػػمس 
متمه    عدد مف الدكؿ ا فأممة،   ه كمػل ذكػر فػلبقلن إف تقل ػة الكاػؼ م تشػرة عمػى مفػل ة 

 ػػػنذا مػػػل   ػػػؿ ذلػػػؾ،  ة ػػػدال ممكػػػف ل ػػػذت الم ػػػلرؼ أف تةقػػػد  ممػػػل بم  ػػػل الةػػػللـ ا فػػػأم ، 
 اتللاملت تةلكف لمكا  ة ال لالت الطلر ة ع د أم م  ل.

 المبحث الثاني: إدارة المخاطر المصرفية
 تم مد:

مةتبػػػر مكضػػػكع إدارة الملػػػلطر الم ػػػر مة، أاػػػـ المكضػػػكعلت التػػػ  تشػػػغؿ بػػػلؿ الم ػػػر ممف ك 
عمى المفتكل الةللم ، ك ل ك لن م ذ الف كات القمممة الملضمة،  تفت كذ عمى  ؿ ااتملم ـ

ك  ػ  أعقػػلب تػكال  ا زمػػلت المللمػة ك الم ػػر مة التػػ  كل ػت  تم ػػة تزامػد الملػػلطر الم ػػر مة 
 الت  كا  ت ل الم لرؼ مف  ل مة، ك عدـ إدارت ل ب كرة  مدة مف  ل مة ألرل.

الفمكلة ك اال تملف ك الفػكؽ ك الةمػأت  أاـ المللطر الم ر مة كمل اك مةركؼ مللطر إف
ا   بمػػة ك الملػػلطر التشػػغمممة، ك كػػؿ اػػذت ا  ػػكاع بلفػػتت لء ملػػلطر إدارة الفػػمكلة ال تلتمػػؼ 
إدارت ل    اذا الم رؼ عف إدارت ل  ػ  بقمػة الم ػلرؼ،  بلل فػبة لملػلطر اال تمػلف التػ  اػد 

تػػه ت ػػلت الم ػػرؼ، مػػتـ التللمػػؼ تػػ  ـ عػػف تلمػػؼ أك ع ػػز الطػػرؼ اآللػػر عػػف الك ػػلء بللتزامل
م  ػػل بكضػػ  فػػقكؼ ا تمل مػػة لمةممػػؿ ك لم ػػ لعة أك القطػػلع، ممػػل م ػػكؿ دكف  ػػدكث التركػػز 
اال تمل  ، بل ضػل ة إلػى تطبمػؽ مبػلدئ ا اػراض ال مػد، ك اػ  الغػرض ك المبمػغ ك الفػداد ك 

لتةػػػرض الشػػػركط ك الضػػػملف، ك كضػػػ  فملفػػػة كاضػػػ ة لمتقمػػػمـ اال تمػػػل   لمةممػػػؿ، ك امػػػلس ا
مقترضػػمف  فػػقلط الػػدمف عػػف ، ك إ شػػلء  ػػ دكؽ تضػػلمف بػػمف اللمملػػلطر اال تمل مػػة بلفػػتمرار

. أمػػل ملػػلطر الفػػكؽ، ك اػػ  بةضػػ ـ  ػػ   ػػلالت مةم ػػة كللك ػػلة أك الة ػػز الكمػػ  أك ال ز ػػ 
 متـ املف ل بةػدة أدكات، م  ػل  مللطر تذبذب القممة الةلدلة ك التد قلت ال قدمة لألدكات المللمة

(، أمل مللطر الةمػأت ا   بمػة، ك اػ  VARمؿ ال فلفمة ك القممة المةرضة لممللطر)ت م
ال ل مة عف التغمػر  ػ  أفػةلر  ػرؼ الةمػأت، ك التػ  ل ػل أتػر عمػى مك ػكدات ك مطمكبػلت 
الم ػػرؼ بػػللةمأت ا   بمػػة،  مػػتـ املفػػ ل أمضػػلن بت ممػػؿ ال فلفػػمة، لمراابػػة اتػػر التغمػػرات  ػػ  

%( عمى  ل   ا ربلح ك اللفػل ر، أمػل الملػلطر التشػغمممة  5- /)+ أفةلر ال رؼ بمقدار
ك ا  الت  ت شأ عف عدـ كللمة أك  شؿ الةممملت الدالممة أك المػكظلمف أك ا  ظمػة، أك ت شػأ 
 تم ػػة أ ػػداث للر مػػة بمػػل  ػػ  ذلػػؾ الملػػلطر القل ك مػػة،  مػػتـ ال ػػد م  ػػل مػػف لػػأؿ الرالبػػة ك 
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ت الم ػرؼ ضػمف أفػس ك مةػلممر دكلمػة بةػد ت دمػد مؤشػرات التلتمش المفتمر ك تقمػمـ ك ػدا
   ا داء.

بلل فػػػػػبة لمم ػػػػػرؼ المقتػػػػػرح  ن ػػػػػه فػػػػػمكا ه مةظػػػػػـ الملػػػػػلطر الم ػػػػػر مة التػػػػػ  تكا   ػػػػػل بقمػػػػػة 
الم ػػلرؼ، ك عممػػه التةلمػػؿ مة ػػل ك ال ػػد م  ػػل كمػػل تلةػػؿ بقمػػة الم ػػلرؼ، ك ذلػػؾ بلفػػتت لء 

ؼ عف رمرت اػد ال تفػمح لػه بػندارة ملػلطر مللطر إدارة الفمكلة،  للتأؼ طبمةة اذا الم ر 
الفػػمكلة كغمػػرت، لػػذلؾ فػػمتـ م لاشػػة اػػذا المكضػػكع  ػػ  اػػذا المب ػػث بشػػكؿ أعمػػؽ  ػػ  م لكلػػة 

اػػػذا  ل مػػػف أاػػػـ ك ألطػػػر مػػػل ممكػػػف أف م ػػػددالفتشػػػراؼ كملمػػػة إدارتػػػه لملػػػلطر الفػػػمكلة كك  ػػػ
   الم رؼ. 

  
 :إدارة مخاطر السيولة

عمػػى تػػك مر ا مػػكاؿ لمكا  ػػة االلتزامػػلت  القػػدرة :ل ػػل بأ  ػػلتةرم الفػػمكلة كمل ػػـك م ػػرد، ممكػػف
التةلادمة، ك متطمبلت الةمأء بأفةلر م لفػبة  ػ  كػؿ ا كاػلت. ك ممكػف لمم ػلرؼ أف ت قػؽ 
رلمت ػػل  ػػ  الفػػمكلة مػػف لػػأؿ اال تلػػلظ بمقػػدار م لفػػب م  ػػل  ػػ  كػػؿ ا كاػػلت، أك مػػف لػػأؿ 

  رك  ل م  ل.إ راء التزامف بمف دلكؿ ا مكاؿ إلم ل، ك ل
ك مر   االاتملـ بللفػمكلة لضػمل  ل اػدرة الم ػرؼ عمػى االفػت لبة اللكرمػة لطمبػلت المػكدعمف 
 ػػ  فػػ ب أمػػكال ـ، أك ت كمم ػػل إلػػى   ػػلت ألػػرل، إذ إف أم تػػألر  ػػ  االفػػت لبة لمتػػؿ اػػذت 
الطمبلت، أك أم ر ض رمػر مق ػ  ل ػل مػف ابػؿ الم ػرؼ، فػمؤتر عمػى تقػة مكدعمػه، ك مػؤدم 

ى الت ل ت عمى ف ب كدا ة ـ عمى   ك  ملع ، م  مل اد مترتب عمػى ذلػؾ مػف آتػلر ب ـ إل
    ك كد الم رؼ ك ادرته عمى االفتمرار.

  :السيولة و الربحية
الفمكلة ك الرب مة اد لف متأزملف، ك متةلرضلف    الكات  لفه، ك مبدأ التأـز بم  مل 

ارال،  للفمكلة ضركرمة لتللدم لطر  لش  عف أاممة كمم مل لك كد أمة مؤففة ك افتمر 
ا  أس ك الت لمة، ك الرب مة ضركرمة لم مك ك افتمرار البقلء،  ف اللفلرة فتؤدم إلى 
ت كؿ  قكؽ أ  لب المؤففة، ك بللتلل  ت لمت ل أمل التةلرض بمف اذمف الة  رمف،   لش  

فمكلة تتطمب االاتراب مف أف ت قؽ المزمد مف أ دامل ال بد أف مككف عمى  فلب اآللر،  لل
ا كتر مف ال قد ك شبه ال قد، ك الرب مة تتطمب االبتةلد ا كتر ع  مل، بلعتبلر أف دلؿ 
االفتتملر    ا  كؿ ا ارب إلى ال قد، رللبل مل مككف أاؿ مف دلؿ االفتتملر    ا  كؿ 

  ا لرل ا اؿ فمكلة ب كـ مل  مه مف مللطر.
الم لرؼ التقممدمة ك ا فأممة،   ك مظ ر بشكؿ كاضح  إف متؿ اذا التةلرض مك كد   

التةلرض بمف م للح الم مكعتمف المتمف ادمتل لمم رؼ م لدرت التمكمممة، ك امل  ممة 
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 للمفلامكف مممككف الم رؼ، ك متطمةكف إلى رب مة عللمة عمى  ا ف ـ ك المكدعمف،
ت فمف الرب مة، ك المكدعكف ادمكا التض مة    الفمكلة ل افتتملرات ـ، لذا   ـ ممللكف إلى

متطمةكف إلى ا ملف ك  لمم رؼ ال زء ا كبر مف الم لدر المللمة الت  مفتةمم ل، ك اـ
إمكل مة افترداد أمكال ـ ع د ال ل ة إلم ل دك مل  ةكبلت، لذا   ـ ممللكف إلى مزمد مف 

التةلرض، كل ت الفمكلة، ك اذا متطمب تض مة مف الم رؼ ببةض ا ربلح، ك بفبب اذا 
الم مة ال ةبة الممقلة عمى إدارة الم رؼ ا  المكاز ة بمف الفمكلة ك الرب مة، إذ دكف اذت 

 .المكاز ة اد ملقد الم رؼ إ داامل، ك اك أمر م ةب التةلمش مةه
أمل    الم رؼ المقترح  للتةلرض لمس بتمؾ القكة بمف الرب مة ك الفمكلة، أك بمف 

ك ذلؾ لطبمةة الم رؼ رمر الرب مة  للمفلاممف لمس مف  المفلاممف ك المكدعمف،
م م ت ـ التض مة بللفمكلة لت  مؿ المزمد مف ا ربلح،  ف كؿ مل اك مطمكب مف 
الم رؼ أف مغط   لقلته التشغمممة ك م قؽ بةض ا ربلح لأ تملطملت، أمل المكدعمف  أ 

لبل ث أف متب  الم رؼ فملفة بد مف إشةلراـ بل ملف التلـ عمى كدا ة ـ، لذلؾ مرل ا
الفمكلة اآلم ة،  للتكف     تفممؼ القركض ال ف ة فم دد الم رؼ دكف تةكمض ذلؾ 

  بأربلح أك  كا د   ك لذلؾ مف رمر  دكل ك ا  ضؿ    اذت ال للة إتبلع فملفة مت لظة.
  :(5)مصادر السيولة في المصارف التقميدية

أك مف لأؿ  ،إمل مف لأؿ ت لمة بةض أ كل لممكف أف ت  ؿ الم لرؼ عمى الفمكلة، 
 : ةمى  ل ب ا  كؿ تت قؽ الفمكلة مف لأؿ .عمم ل الت  ترتمب التزاملت

تفدمد الةمأء لمقركض المفت قة ك  كا دال أك أربل  ل، ك ت  مؿ الم لرؼ  -5
 .الفتتملرات ل الت  ا ت ت آ لل ل

تل كمة، متؿ بم  ا ف ـ، ك الف دات، ك بم  بةض ا  كؿ ابؿ افت قلا ل    ا فكاؽ ال -0
 القركض المف دة

أمل بلل فبة لتكلمد الفمكلة عمى  ل ب المطمكبلت،  متـ مف لأؿ ت ممة الكدا  ،  نذا لـ مكف 
إلى الم رؼ  تم ة تفدمد القركض، ك االفتتملرات  ا لؾ تكازف بمف ا مكاؿ الدالمة

ا مكاؿ الللر ة م ه عمى شكؿ اركض  دمدة،  المفت قة، ك الزملدة    الكدا   مف  ل ب، ك
أك كدا   مف كبة مف  ل ب آلر، مككف الم رؼ ا ل ب ل ة إلى الفمكلة، ك تقدر اذت 

ك ا ل م ب عمى  .ال ل ة بمقدار الللرؽ بمف التد قلت ال قدمة الدالمة ك التد قلت الللر ة
مكاؿ، ك اك مل مفمى بندارة افتةملؿ فمكلته الملزك ة، أك القملـ بشراء ا  الم رؼ، إمل

  .الل كـ
 مصادر السيولة في المصرف المقترح

                                                           

 www.muflehakel.comراجع أ.يفهخ عقم،إدارج انظٕٛنح فٙ انًصارف االردَٛح،انًٕقع اإلنكتزَٔٙ انخاص تانًؤنف، -1
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 عمى  ل ب المك كدات ا لؾ م درمف ر مفمف:
 تفدمد الةمأء لمقركض المفت قة م  أ كر أتةلب ل ك زكلت ل. -5
تفممؿ بةض ا كراؽ المللمة الت  كلف اد امتمك ل لمكا  ة الطمب المكفم  أك  -0

 ال لالت الطلر ة
 للكفممة ا اـ ا  ت ممة الكدا   ك ت كمة ل أك تكبمر رأس الملؿ  : ل ب المطمكبلت أمل عمى

  ا فلف  بل عأف عف طرح أف ـ كالمة  دمدة كممل ف  ت اللر ة لذلؾ.

 مقاييس السيولة:
لكف  ةكبة تقدمر متؿ  .أ ضؿ مقلممس الفمكلة مل كلف م  ل ال مل عمى أفلس التد ؽ ال قدم 

  :ت ةؿ المقلممس القل مة عمى ا فلس الكم  ا  ا كتر افتةملالاذت التد قلت، 
  فبة الكدا   إلى المك كدات -5

تقمس ال فبة مدل أاممة الكدا      تمكمؿ مك كدات الم رؼ، اذا ك ملضؿ افتةملؿ 
( ع د ا تفلب اذت ال فبة، بدال مف  مم  الكدا  ، CORE DEPOSITSالكدا   المفتقرة )
  المفتقرة تمؾ الت  متكا  أف تبقى    الم رؼ بررـ الظركؼ االات لدمة ك مق د بللكدا 

الملتملة، ك تمؾ الت  تقؿ عف ال د ا د ى لمتأممف الكط   عمى الكدا  ، إذا ك د متؿ اذا 
التأممف، ك متكا  أف تككف  فبة الكدا   المفتقرة إلى المك كدات عللمة    الم لرؼ 

ة كافةة مف الةمأء، ك م للضة لتمؾ المةتمدة عمى إدارة ال غمرة الت  تةتمد عمى العد
  .المطمكبلت

   فبة التف مأت إلى المك كدات -0
بمل أف القركض أاؿ مك كدات الم رؼ فمكلة، لل ة    البمداف الت  ال مك د  م ل فكؽ 
تل كمة لمقركض، لذا  لف اذت ال فبة تةبر، مشكؿ رمر مبلشر، عف مدل  للة الفمكلة، 

(، ك بللتلل  ا لللض LOANED UP فبة الةللمة مؤشر عمى التكف     ا اراض ) لل
 الفمكلة، بم مل تشمر ال فبة الم للضة إلى كض  فمكلة  مد، ك طلاة ااراضمة كلم ة.

   فبة التف مأت الم ر مة إلى الكدا   -0
ل افتةملؿ تةتبر اذت ال فبة إ دل المقلممس التقممدمة لفمكلة الم لرؼ، ك ا  تقمس مد

 COREالكدا      عممملت ا اراض، اذا، ك تةتبر  فبة التف مأت إلى الكدا   المفتقرة )

DEPOSITS ال كرة ا كتر تةبمرا عف الفمكلة، ك كممل ا للضت اذت ال فبة كل ت ،)
  .مؤشرا عمى ك رة ملزكف مف الفمكلة لدل الم رؼ، ك الةكس   مح

   ل لمفت إال مقملفل تقرمبمل )كك  ل مقملفل دامقل لمفمكلةإف أاممة اذت ال فبة ال تكمف    
ل ذت الغلمة(، ك إ مل تكمف    كك  ل إشلرة ت ذمر  دارة الم رؼ لمرا ةة فملفلت ل اللل ة 
بتكزم  ا  كؿ ل للح الفمكلة، ك ع د ال قطة الت  تزمد  م ل  فبة التف مأت إلى الكدا   



 يصزف انٕقف اإلطاليٙ

انًصزفٛحٔ ًٛح انعزتٛح نهعهٕو انًانٛحٚاألكاد  

- 72 - 

امة لمل ؿ بمف الم رؼ الذم مةتمد عمى الفمكلة ، مككف ذلؾ بد5 :5المفتقرة عمى 
  .دارة المطمكبلت لت قمؽ فمكلتهالملزك ة، ك الم رؼ الذم مةتمد عمى إ

  : فبة المك كدات الفل مة إلى المك كدات -4
تقمس اذت ال فبة أاممة ا  كؿ ا كتر فمكلة بلل فبة   ملل  ا  كؿ، اذا كتتككف 

ة ال قدمة لدل الم رؼ  لفه، ك كدا ةه لدل ال  لز الم ر   المك كدات الفل مة مف ا ر د
ك تتممز اذت الب كد بف كلة .ك الب ؾ المركزم، ك كذلؾ ا كراؽ المللمة الت  تقؿ مدت ل عف ف ة

  .ك فرعة ت كمم ل إلى  قد دكف لفلرة تذكر
  : فبة المك كدات الفل مة إلى الكدا   -5

عمى عأاة مبلشرة بمف المك كدات الفل مة ك الكدا  ، بدال تكتفب اذت ال فبة أاممت ل لقملم ل 
مف الةأاة رمر المبلشرة الت  تةكف ل  فبة القركض إلى الكدا  ، لكف مؤلذ عمى اذت ال فبة 
ك كد  زء مف المك كدات الفل مة لمكا  ة ا تمل لت الفمكلة القل ك مة، الت  ملرض ل الب ؾ 

 .بلفتةملل لالمركزم، ك الت  ال مفمح لمم لرؼ 
  ك  ممل مم   دكؿ مبمف  فب الفمكلة لبةض الم لرؼ ا فأممة ك التقممدمة

اسم 
 المصرف

الودائع إلد 
 الموجودات

التسييالت 
إلد 

 الموجودات

التسييالت 
 إلد الودائع

الموجودات 
السائمة إلد 
 الموجودات

الموجودات 
 إلدالسائمة 
 الودائع

دبي 
 اإلسالمي

83% 45% 56% 7% 9% 

لعربي ا
 اإلسالمي

80% 45% 49% 43% 48% 

اإلسكان 
لمتجارة و 
 التمويل

74% 08% 55% 07% 53% 

 %07 %09 %60 %53 %85 األردن

 :إدارة السيولة في المصارف التقميدية
 :ا لؾ لمفة  ظرملت مةرك ة    إدارة الفمكلة 
   ظرمة القرض الت لرم: -5

الت لمة الذاتمة، كمل م ب بةض ـ أف مطمؽ  ظرمة القرض الت لرم، أك  ظرمة ا  كؿ ذات 
عمم ل، تقكـ عمى أفلس فمكلة الم رؼ الت لرم تت قؽ تمقل مل مف لأؿ الت لمة الذاتمة 
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لقركضه الت  م ب أف تككف للترات ا مرة، ك لغلملت تمكمؿ رأس الملؿ الةلمؿ،  مث مقـك 
  . لرمة ب  لحالمقترضكف برد مل ااترضكت مف أمكاؿ بةد إكملل ـ لدكرت ـ الت

ك طبقل ل ذت ال ظرمة، ال تقرض الم لرؼ لغلملت الةقلرات، أك الفم  االفت أكمة، أك 
ك فترداد المتكاةة    اذت الم لالت، االفتتملر    ا ف ـ ك الف دات، ك ذلؾ لطكؿ  ترة اال

مأء ت لفب اذت ال ظرمة    الفمكلة الم تمةلت الت لرمة،  مث تككف الغللبمة الةظمى مف ع
  .الم رؼ مف الت لر الذمف م تل كف إلى تمكمؿ ل لقلت م ددة ك  مترات ا مرة

  :ك مؤلذ عمى اذت ال ظرمة
إلللا ل    أف تألذ    االعتبلر ا تمل لت االات لد القكم  الأزمة لتف مؿ  مكت،  –أ 

  .لتركمز ا اراض لمقطلع الت لرم
المشلرم  ال  لعمة ك إعلدة ت  مزال   ملل ل دكف تقدمـ القركض الأزمة لتكفم  –ب 

  .بلآلالت، ك ذلؾ لطكؿ مدة اذت القركض، ك بللتلل ، عدـ إمكل مة تشغمم ل لأؿ  ترة ا مرة
إلللا ل    أف تألذ بةمف االعتبلر االفتقرار ال فب     كدا   الم لرؼ، ك عدـ إاداـ  –ج 

  .زمةالمكدعمف عمى ف ب أمكال ـ د ةة كا دة، إال     للة ا 
 املم ل عمى ا تراض إمكل مة إكملؿ الدكرة الت لرمة ب  لح، ك اك أمر ال مت قؽ دا مل، –د 

  لل ة    أكالت الكفلد ك ا زملت االات لدمة.
تةممم ل ل ظرمة، ت مح لم رؼ م لرد، عمى ال  لز الم ر   بأكممه،  مث رللبل مل  –ق 

فمكلة عمى مفتكل ال  لز الم ر  ، ك  تش د  ترات الكفلد ك ا زملت االات لدمة مشكمة
  .لمس عمى مفتكل م رؼ كا د

 : ظرمة إدارة الل كـ -0
ك اك مل كـ  دمد  دارة الفمكلة، مقكؿ ا ه بمفتطلع الم رؼ الت لرم الم ل ظة عمى 

المللمة لمكا  ة ا تمل لته إلى ا اراض، أك  فمكلته مف لأؿ شراء ا مكاؿ مف الفكؽ
مكدعمف، أم أف اذت ال ظرمة طر ت مل كمل لمفمكلة عمى أفلس ادرة لمكا  ة طمبلت ال

الم رؼ عمى  ذب أمكاؿ  دمدة، أكتر مف اعتملدت عمى فمكلة أ كله، ك م ذ ذلؾ التلرمخ 
  .أ بح اذا المل ـك  دارة الفمكلة مل كمل علمل تفتةممه الم لرؼ عمى  طلؽ كاف 

ة    الفمكلة، إلى  د كبمر، بفمةة الم رؼ ك ترتبط ادرة الم رؼ    افتلداـ اذت ال ظرم
ك تقكمـ الم تم  الملل   دا ه، لذا   د أف االفتللدة م ه تركزت    الم لرؼ الكبمرة، 
المك كدة    المراكز المللمة الر مفة، ك الت  ادمت ا  بدكرال دعمل ل ذت ال ظرمة، ا مر 

 مس لمفمكلة لمم لرؼ الكبمرة، الذم فلعد عمى ا تشلرال لدر ة أ  ل أ ب ت الم در الر 
  .لل ة    المراكز المللمة المتطكرة
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الملزك ة  ك مرل مؤمدك اذت ال ظرمة أ ه ال ضركرة العتملد الم رؼ كممل عمى فمكلته
لمكا  ة ا تمل لته مف الفمكلة،  مث بمفتطلعه أف مم أ إلى بم  ش لدات إمداع، أك 

 ت ا لؾ  ل ة إلى ذلؾ، أمل مةلرضك اذت االاتراض مف فكؽ مل بمف الم لرؼ، كممل كل
ال ظرمة  مركف أف المشكمة ا فلفمة  م ل ا   ةكبة ال  كؿ عمى الفمكلة مف اذا 
الم در ع دمل تككف ال ل ة إلم ل    الذركة، ك ذلؾ  فبلب مف أام ل رربة الم لرؼ    

  .كلت لا مداع لدل الم لرؼ ا كتر  أبة، ال تمؾ الت  تةل   مف ضغط عمى فم
   ظرمة  قؿ ا  كؿ: -0

تقكـ اذت ال ظرمة عمى أفلس إمكل مة م ل ظة الم لرؼ الت لرمة عمى فمكلت ل مف لأؿ 
  .ا تللظ ل بأ كؿ ممكف بمة ل لم لرؼ ألرل، أك لمفتتمرمف آلرمف،  قدا

ك تةكد اذت ال ظرمة    أ كل ل إلى مطم  القرف ال لل ، ع دمل تكفةت الم لرؼ    
لشركلت ال  لعمة للترات أطكؿ مف تمؾ الت  اعتلدت تقدمم ل لمت لر. ك  تم ة ل ذا إاراض ا

التكف     ا اراض طكمؿ ا  ؿ، المت الم لرؼ بللب ث عف كفل ؿ ل ملمة فمكلت ل، 
 كلف أف تطكرت أفكاؽ مللمة لتداكؿ ا  كؿ بملتمؼ أ كاع ل، ا مر الذم مكف الم لرؼ 

لأؿ إمكل مة بم  بةض أ كل ل    اذت ا فكاؽ ع د  مف الم ل ظة عمى فمكلت ل مف
  .ال ل ة

ك تألذ اذت ال ظرمة بةمف االعتبلر القممة الد ترمة ك القممة الفكامة لأل كؿ الت  ممكف 
ك مةتبر الم رؼ فل أ، إذا ااتربت القممتلف مف بةض ل، أمل إذا كل ت القممة  .تداكل ل

الم رؼ متردد كتمرا    بم  أ كله، تللدمل لمكاكع     الفكامة أاؿ مف القممة الد ترمة،  لف
  .اللفلرة، ا مر الذم مؤتر    فمكلته

ك ممكف ل ذت ال ظرمة أف تةمؿ بشكؿ  مد عمى مفتكل الم رؼ اللرد الذم بنمكل ه أف مةزز 
فمكلته ببم  بةض مك كداته، لكف مبدك متؿ اذا ا مر  ةبل ع دمل مككف ال  لز الم ر   

  .مةل   مف مشكمة فمكلة،  مث    اذت ال للة ال بد مف تدلؿ الب ؾ المركزمبأكممه 
ك بللررـ مف ك لاة اذت ال ظرمة، إال أف تطبمق ل لـ مم    دكث مشكأت فمكلة لدل بةض 
الم لرؼ، بفبب عدـ ادرت ل عمى تفممؿ بةض أ كل ل،  كل ت ال كرة المةدلة ل ذت 

د مف ا كراؽ المللمة ال ككممة ذات الفمكلة الةللمة ال ظرمة التركمز عمى اال تللظ بمزم
  .لمكا  ة ا تمل لت الفمكلة

  : ظرمة الدلؿ المتكا  -4
ع دمل طر ت اذت ال ظرمة لمفمكلة، كل ت م لكلة ل قؿ إدارة الفمكلة مف مل كـ التركمز عمى 

إلى مل ـك  القركض الت لرمة الق مرة كعمى الضمل لت المقدمة ل ل لتأممف فمكلة ا  كؿ،
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مربط بمف الفمكلة ك كعمة القركض، مف لأؿ التزامف بمف مكاعمد افت قلؽ القركض، كمكاعمد 
  .ت قؽ الدلؿ لممقترض

كال تتةلرض اذت ال ظرمة م   ظرملت الفمكلة ا لرل، لك  ل عززت  كرة الربط بمف مكعد  
ض، بلعتبلر أف ادرته عمى الك لء كت قؽ الدلؿ، بل ضل ة إلى تركمز شدمد عمى  كعمة المقتر 

 .الك لء ا  الةلمؿ ا اـ    تةزمز الفمكلة
أاـ مل    اذت ال ظرمة،  قم ل االاتملـ بندارة الفمكلة إلى ااتملـ ب للة الةمأء دكف ااتملـ 
كبمر بل  كؿ ا لرل، بمل  م ل ا كراؽ المللمة، كذلؾ لتد   ا اممة ال فبمة لأل كؿ 

كا لؾ الكتمركف ممف مؤمدكف اذت التك ه، كمةتبرك ه ك  ل عقأ مل  .ا لرل ضمف المك كدات
  .متطلبؽ كال مك الكبمر      ـ القركض

  :االاتراض مف الب ؾ المركزم -5
مةتبر الب ؾ المركزم المقرض ا لمر لم  لز الم ر  ، تم أ إلمه الم لرؼ لمدال بللفمكلة 

مكفم ، ك   أكالت ا زملت الطلر ة، أمل الأزمة ع د ال ل ة إلم ل،     لالت الضمؽ ال
عف طرمؽ عمممة إعلدة الل ـ، أك االاتراض المبلشر، كأاـ مل مممز اذا الم در أ ه 

إلى أف تقكـ الم لرؼ بتةدمؿ أكضلع ل، كت لكز  ترة ا زمة،  القرض ـمؤات،  مث مقد  
 .م  لز الم ر  كبةدال متـ تفدمدت، إذ أف الب ؾ المركزم لمس م درا دا مل لمفمكلة ل

  إدارة السيولة في المصرف المقترح
بلل ظر إلى طبمةة عمؿ الم رؼ المقترح، ك إلى أادا ه    تك مه اركضه لمل لت المتكفطة 

، مرل البل ث أف أك متكفطة عمى شكؿ ا تملف ا مر أك متكفط ا  ؿ ك بمبللغ  غمرة
طبمةة الكدا      اذا   ظرمة القرض الت لرم ا  الت  ت لفب اذا الم رؼ، كمل أف

الم رؼ    أ  ل رمر مربكطة   ؿ، تدعكت إلى امتأؾ بةض ا كراؽ المللمة القكمة الت  
ت ل ظ عمى فمكلته ك ال ت در طلاته المللمة،    اال تللظ بل تملط   قدم كبمر لمكا  ة 

  تةط  االاتملـ ب ظرمة الدلؿ المتكا  الت م بالف كبلت المكفممة أك الطلر ة، كذلؾ 
لشل مة الةممؿ أاممة كبمرة،     مف مبقى االاتراض مف الم رؼ المركزم ال ؿ ا لمر 

ة إدارة الل كـ  أ مفتطم  الم رؼ    معمى أف مككف ضمف الضكابط الشرعمة، أمل  ظر 
البدامة االعتملد عمم ل،   ه ال مد   أربلح أك  كا د    لب ا مكاؿ، ك لكف كمل ذكر فلبقلن 

أففت م لرؼ مشلب ة    بةض بمداف الةللـ ا فأم ،  ممكف إم لد  مغة تةلكف إذا ت
   ممل بم  ل تفلعدال عمى إدارة أزملت الفمكلة.

اذا ك فمتـ      لمة الب ث إر لؽ التةممملت اللل ة بندارة مللطر الفمكلة ال لدرة عف 
التةممملت ال تتةلرض م   الب ؾ المركزم    فكرمة، ك الت  عمى الم لرؼ التزاـ ب ل ك اذت

  اذا الم رؼ ك ممكف تطبمق ل بأ ضؿ شكؿ.
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 المبحث الثالث: الدراسة القانونية
عػػػػػػػف أاممػػػػػػػة الدرافػػػػػػػتمف الفػػػػػػػلبقتمف  ل ك مػػػػػػػة ل ػػػػػػػذا المشػػػػػػػركع ال تقػػػػػػػؿ أاممتػػػػػػػلن إف الدرافػػػػػػػة الق

 ،بهك ذلؾ   ه ال ممكف ل ذا الم رؼ أف مةػمش  ػ  بم ػة ال ك مػة ال ت لفػ ،)اللق مة،التشغمممة(
 للةمممػػػة تقتضػػػ  تفػػػممط الضػػػكء عمػػػى التشػػػرمةلت القل مػػػة  للمػػػلن التػػػ  تةتبػػػر البم ػػػة ال لضػػػ ة 

  لمةر ة مدل مأ مت ل لمم رؼ المقترح. ،لمشركلت ك الم لرؼ
تـ إلى  ،تـ إلى ال كف الشركلت المتلرع ع ه ،علدة مل تلض  الم لرؼ إلى ال كف الت لرة أكالن 

 كف الشػػركلت، أمػػل بلل فػػبة لمم ػػرؼ المقتػػرح  لل ػػةكبة تبػػدأ اػػل كف الم ػػلرؼ المتلػػرع عػػف اػػل
مد مػة،  للمةػلممر القل ك مػة لػذلؾ رمػر  أـبأ  ػل ت لرمػة  ،   ت دمد  لة ا عملؿ الت  مقكـ ب ػل

ك مػ  ـ مػف مةػد التػداكؿ ك  ، م  ـ مف مةد ال مة  ػ  ت قمػؽ الػربح اػ  مةمػلر الل ػؿ ، لفمة
 اذا المكضكع، رمر أ ػهقة ال مفتطم  البت    البل ث  قمالتكرار ك اال تظلـ اك المةملر، ك 

 ػ  فػكرمة دكف طل ػؿ، كاػذا أمػر  اد ا ت د    الب ث عف ال ذر القل ك   لمتػؿ اػذا المشػركع
متكاػػػ  ل ػػػدة المشػػػركع ك ا لػػػرادت، ك مقتػػػرح  ػػػ  اػػػذا الم ػػػلؿ فػػػف اػػػل كف مػػػ ظـ عمػػػؿ شػػػركلت 

لألعملؿ اللمرمة، ك اذت  كرة أ ػب ت المػـك المفلامة الكالمة، الت  ال ت دؼ إلى الربح، إ مل 
مك كدة    عدد مف الدكؿ ا فأممة كال فممل دكؿ اللمػمج الةربػ . ك لكػف ك ب ممػ  ا  ػكاؿ 

ةػػد م ػػر لن، لػػذلؾ  قػػد تػػـ إدراج م ػػب أف ملضػػ  اػػذا الم ػػرؼ لقػػل كف الم ػػلرؼ ك إال لػػف م
ك اك ال متةلرض م  أاداؼ  ،فكـ التشرمة  ال لظـ لةمؿ الم لرؼ ا فأممة    فكرمةالمر 

امػػػل  فػػػلب االفػػػتتملر المشػػػػترؾ ك  ،ك طبمةػػػة الم ػػػرؼ المقتػػػرح إال  ػػػ   قطتػػػمف م ػػػددتمف
  ػػذاف ا مػػراف  قػػط ال م لفػػبلف الم ػػرؼ المقتػػرح  ػػ   ،مكضػػكع الضػػرا ب المللمػػة عمػػى الػػدلؿ

كاػػك مؤففػػة رمػػر رب مػػة ال  ،كك ػػه ال مفػػتقبؿ الكدا ػػ  االفػػتتملرمة إال  ػػ   فػػلب مل ػػص
 مف ا  ضؿ إعللؤت مف ضػرمبة الػدلؿ تشػ مةل  لػه ك  ،ت دؼ لت قمؽ ا ربلح إال لأ تملطملت

 .أفكة بكل ة المشلرم  ك ال مةملت رمر الرب مة
إلػى  قػلط التةػلرض بكضػ  لػط ت ت ػل تفػ مأن لتمممزاػل أمػل مػل عػدا ذلػؾ  ػأ مشػكمة  كاد أشمر

 31المرساوم التشاريعي رقام ممػل ممػ     تطبمقه مف ابؿ الم رؼ المقترح عمى ا طػأؽ ك  
 :8001لمعام 

  /2المادة /
الم رؼ ا فأم : اك الم رؼ الػذم متضػمف عقػد تأفمفػه ك ظلمػه ا فلفػ   -أ :تةلرمؼ

التزامػل بمملرفػػة ا عمػػلؿ الم ػر مة المفػػمكح ب ػػل عمػى رمػػر أفػػلس اللل ػدة ألػػذا كعطػػلء كك قػػل 
أ كػػلـ الشػػرمةة ا فػػأممة فػػكاء  ػػ  م ػػلؿ ل ػػمغ المةػػلمأت الم ػػر مة التػػ  ال تتةػػلرض مػػ  

   ابكؿ الكدا   كتقدمـ اللدملت الم ر مة ا لرل أك    م لؿ التمكمؿ كاالفتتملر
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ا  ام ة مكك ة مف عدد م دكد مف عمملء اللقه كالشرمةة كالقل كف  :ام ة الرالبة الشرعمة -ب
ء الرالبػػة الشػػرعمة عمػػى تةم  ػػل ال مةمػػة الةمكممػػة لمفػػلام  لم ػػرؼ ا فػػأم  م مت ػػل إ ػػرا
  .أعملؿ الم رؼ كعقكدت لضملف تكا ق ل م  أ كلـ الشرمةة ا فأممة

  /8المادة /
ملض  إ داث الم لرؼ ا فػأممة  ػ  ال م كرمػة الةربمػة الفػكرمة لألفػس كال ػمغ القل ك مػة 

المتةمػػؽ بن ػػداث الم ػػلرؼ  0335لةػػلـ  08كا  ػػراءات الم  ػػكص عمم ػػل  ػػ  القػػل كف راػػـ 
لل ػة كالمشػػتركة كم ػدر اػػرار التػرلمص بتأفػػمس الم ػػرؼ عػف م مػػس الػكزراء ب ػػلء عمػػى ال

ااتػػػراح م ػػػرؼ فػػػكرمة المركػػػزم كتك ػػػمة م مػػػس ال قػػػد كالتفػػػممؼ المب مػػػة عمػػػى الق لعػػػة بػػػلف 
التػػػػػرلمص ملػػػػػدـ الم ػػػػػم ة الةلمػػػػػة ك ل ػػػػػلت االات ػػػػػلد الػػػػػكط   كمراعػػػػػى افػػػػػتمةلب الفػػػػػكؽ 

  الم ر مة.
  /3المادة /

ؼ الةلممػػة المفػػ مة  ػػ  فػػ ؿ الم ػػلرؼ كبةػػد مكا قػػة م مػػس ال قػػد كالتفػػممؼ م ػػكز لمم ػػلر 
المفػػلامة  ػػ  تأفػػمس م ػػلرؼ إفػػأممة ك ػػؽ أ كػػلـ اػػذا المرفػػـك التشػػرمة  بشػػرط التقمػػد بمػػل 

 :مم 
/ مراعػػلة ال ػػدكد الق ػػكل لمفػػلامة الشل ػػملت االعتبلرمػػة  ػػ  رأفػػملؿ الم ػػرؼ الم ػػدث 5

  .0335لةلـ  08الم ددة بللقل كف 
/ أال تت ػػػلكز مفػػػلامة الم ػػػرؼ  ػػػ  تأفػػػمس م ػػػرؼ إفػػػأم   فػػػبة عشػػػرمف بللمل ػػػة مػػػف 0

 ػػل ى ا مػػكاؿ اللل ػػة لمم ػػرؼ المفػػلاـ م ػػددال م مػػس ال قػػد كالتفػػممؼ  ػػ  كػػؿ  للػػة بةػػد 
  .درافة كض  الم رؼ الرارب    المفلامة

  /0المادة /
ف ال مقؿ عف لمفػة أ/ م دد     ؾ ترلمص الم رؼ ا فأم  رأس ملله الم رح عمى أ

مممػػلرات لمػػرة فػػكرمة مػػكزع عمػػى أفػػ ـ افػػممة ال تقػػؿ القممػػة االفػػممة لمفػػ ـ الكا ػػد م  ػػل عػػف 
لمفمل ة لمرة فكرمة كمل م دد     ؾ التػرلمص رأس المػلؿ المػد كع ع ػد التأفػمس عمػى أف 

  ./ بللمل ة لمفمف بللمل ة مف رأس الملؿ الم رح53ال مقؿ عف /
رأس المػػلؿ لػػأؿ تػػأث فػػ كات مػػف بدامػػة مزاكلػػة الم ػػرؼ ل شػػلطه ب/ م ػػب افػػتكملؿ د ػػ  

  .كم كز لمم رؼ عدـ تكزم  أمة أربلح لممفلاممف لأؿ اذت المدة
  /1المادة /

ال م ػػكز لمم ػػرؼ المػػرلص ك ػػؽ أ كػػلـ اػػذا المرفػػـك التشػػرمة  أف مبمػػ  أك أف مت ػػلزؿ عػػف 
ل قػد كالتفػممؼ كمػل ال م ػكز رل ة الم رؼ  م طرؼ آلر إال بمكا قػة مفػبقة مػف م مػس ا

 م م ػػرؼ مفػػلاـ  ػػ  تأفػػمس م ػػرؼ إفػػأم  أف مت ػػلزؿ عػػف   ػػمبه  ػػ  الم ػػرؼ  م 
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  .طرؼ آلر إال بمكا قة مفبقة مف م مس ال قد كالتفممؼ
  /2المادة /

  :م دؼ الم رؼ ا فأم  إلى مل مم 
مػػة عمػػػى رمػػر أفػػػلس أ/ تقػػدمـ اللػػدملت الم ػػػر مة كمملرفػػة أعمػػلؿ التمكمػػػؿ كاالفػػتتملر القل 

  .اللل دة     مم   كرال كأشكلل ل
ب/ تطكمر كفل ؿ ا تذاب ا مػكاؿ كالمػدلرات كتك م  ػل   ػك المشػلركة  ػ  االفػتتملر الم ػتج 

  .بأفللمب ككفل ؿ م ر مة ال تتةلرض م  أ كلـ الشرمةة ا فأممة
  /3المادة /

مػػػة كذلػػػؾ ك قػػػل لمضػػػكابط كال ػػػدكد م ػػػكز لمم ػػػرؼ ا فػػػأم  القمػػػلـ بللةمممػػػلت الم ػػػر مة التلل
  :كالشركط الت  مضة ل م مس ال قد كالتفممؼ

أك  فػػلبلت   فػػلبلت افػػتتملر مشػػترؾابػػكؿ الكدا ػػ  بأ كاع ػػل  ػػ   فػػلبلت ا تمػػلف أك  ػػ   -أ
  .افتتملر مل ص كآل لؿ م ددة أك رمر م ددة

ملػػػة التػػػ  أ لزاػػػل تقػػػدمـ اللػػػدملت المللمػػػة كالم ػػػر مة كمبلشػػػرة الةمممػػػلت الم ػػػر مة الملت -ب
التػػ  ال تتةػػلرض مػػ  أ كػلـ الشػػرمةة ا فػػأممة فػػكاء تمػػت اػػذت  0335لةػػلـ  08القػل كف راػػـ 

  .الةممملت ل فلب الم رؼ ا فأم  أك ل فلب الغمر أك بلالشتراؾ مةه
القمػػلـ بةمممػػلت التمكمػػؿ القل مػػة عمػػى رمػػر أفػػلس اللل ػػدة آل ػػلؿ ملتملػػة ك ػػى الم ػػلالت  -ج

  ال تتةػػػلرض مػػػ  أ كػػػلـ الشػػػرمةة ا فػػػأممة كذلػػػؾ بلفػػػتلداـ  ػػػمغ الةقػػػكد االات ػػػلدمة التػػػ
الشرعمة كةقكد المضػلربة كعقػكد المشػلركة كالمشػلركة المت لا ػة كبمػ  المراب ػة لبمػر بللشػراء 
كعقكد االفت  لع كعقكد بم  المتفمـ كعقكد ا  لزة التشغمممة كعقكد ا  ػلزة التمممكمػة كرمراػل 

  .مكمممة الت  تكا ؽ عمم ل ام ة الرالبة الشرعمةمف  مغ الةقكد الت
 فػػػػلبلت افػػػػتتملر مشػػػػترؾ مػػػػ  مػػػػكارد الم ػػػػرؼ تكظمػػػػؼ أمػػػػكاؿ الةمػػػػأء الػػػػراربمف  ػػػػ   -د

 ػػ   فػػلب افػػتتملر مل ػػص  فػػب   ظػػلـ المضػػلربة المشػػتركة أك تكظمل ػػل ا فػػأم  ك ػػؽ
 .اتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الةممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ل  ل فػلب ل أك ل فػلب الغمػر أك بلالشػتراؾ مةػه القملـ بةممملت االفتتملر المبلشر أك المل -اػ
بمل    ذلؾ تممؾ القمـ الم قكلة كعقكد المشلركة كتأفمس الشركلت أك المفػلامة  ػ  الشػركلت 

  .القل مة أك امد التأفمس الت  تزاكؿ اك ه ال شلط االات لدم الملتملة
ام ػة الرالبػة الشػرعمة  أمة أعملؿ م ر مة ألرل تقـك عمى رمر أفلس اللل دة تكا ؽ عمم ػل -ك

   .كتفمح ب ل تةممملت م مس ال قد كالتفممؼ
  /4المادة /
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م ػػب عمػػى الم ػػلرؼ ا فػػأممة أف تكػػكف  ممػػ  عممملت ػػل كلػػدملت ل الم ػػر مة كاالفػػتتملرمة 
  :ال مة عمى رمر أفلس اللل دة ت ت أم شكؿ مف ا شكلؿ كعمى ا لص

   ػلالت ا اػراض كاالاتػراض كا مػداع بمػل  ػ   ل دة الػدمكف التػ  تقػبض أك تػد    ػ   ممػ -أ
ذلػػؾ أم ا ػػر مد ةػػه المقتػػرض دكف أف تقلبمػػه لدمػػة ت طػػكم عمػػى م  ػػكد ذم م لةػػة مةتمػػدة 
 . فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب رأل ام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعمة

 ل دة البمكع    إطلر الةمؿ الم ر       لالت عممملت ال رؼ المرتبط ت لمذال بأ ؿ  -ب
  .م ل الةممملت المشلب ةككذلؾ اللل دة الت  ت طكم عم

  /5المادة /
كاللقػرتمف  0335لةػلـ  08مف القل كف راـ  03مف الملدة/  0ك  5افتت لء مف أ كلـ اللقرتمف 

م ػػؽ لمم ػػلرؼ ا فػػأممة تممػػؾ  0330لةػػلـ  00مػػف القػػل كف راػػـ  533مػػف المػػلدة / 0ك  5
فت  لرال بمػل  ػ  ذلػؾ افت ػأح ا مكاؿ الم قكلة كرمر الم قكلة كبمة ل كافتتملرال كتأ مرال كا

عدادال لمزراعة كال ػ لعة كالفػمل ة كا فػكلف ككػذلؾ تأفػمس  ا راض  المممككة كالمفتأ رة كا 
الشػػركلت كا فػػ لـ  ػػ  مشػػلرم  ت ػػت التأفػػمس  ػػ  م ػػلالت تتلػػؽ كأ كػػلـ الشػػرمةة ا فػػأممة 

بلالشػػتراؾ مة ػػـ  كذلػػؾ  ػػ  مةػػرض القمػػلـ بللةمممػػلت الم ػػر مة ا فػػأممة ل ػػللح الةمػػأء أك
كلم مػػػس ال قػػػد كالتفػػػممؼ أف ملضػػػ  عمممػػػلت التممػػػؾ كاالفػػػتتملر كالمفػػػلامة اػػػذت لمضػػػكابط 

  .كال دكد الت  مراال م لفبة
  /20المادة /

أ/ مةػػػمف الم ػػػرؼ بقػػػرار مػػػف ال مةمػػػة الةمكممػػػة لممفػػػلاممف ب ػػػلء عمػػػى ااتػػػراح م مػػػس ا دارة 
مػف تأتػة أعضػلء عمػى ا اػؿ مػف عممػلء اللقػه كلمدة تػأث فػ كات البمػة لمت دمػد ام ػة مكك ػة 

كالشرمةة كالقل كف تفمى ام ة الرالبة الشػرعمة كمكػكف رأم ػل ممزمػل لمم ػرؼ ا فػأم  كتتػكلى 
  :اذت ال م ة

مراابػػػة أعمػػػلؿ الم ػػػرؼ ا فػػػأم  كأ شػػػطته مػػػف  مػػػث تكا ق ػػػل كعػػػدـ مللللت ػػػل   كػػػلـ  -5
 .الشرمةة ا فأممة

  .لةقكد الأزمة   شطته كأعمللهإبداء الرأم     مغ ا -0
ال ظػػر  ػػ  أمػػة أمػػكر تكمػػؼ ب ػػل مػػف ابػػؿ م مػػس ا دارة أك ك قػػل لتةمممػػلت م ػػرؼ فػػكرمة  -0

 .المركزم
ب/ مةد م رؼ فكرمة المركزم  ظلـ القبكؿ كفػ ب القبػكؿ  عضػلء ام ػلت الرالبػة الشػرعمة 

س ال قػػػػد كالتفػػػػممؼ  ػػػػ  الم ػػػػلرؼ ا فػػػػأممة ك ظػػػػلـ عمػػػػؿ اػػػػذت ال م ػػػػلت كمر ة ػػػػل إلػػػػى م مػػػػ
ارارال   .العتملدال كا 

ج/ تقػػدـ ام ػػة الرالبػػة الشػػرعمة  ػػ  الم ػػرؼ تقرمػػرا فػػ كمل إلػػى ال مةمػػة الةمكممػػة لممفػػلاممف 
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تبػػػمف  مػػػػه مػػػػدل التػػػزاـ الم ػػػػرؼ بأ كػػػػلـ الشػػػرمةة ا فػػػػأممة لملتػػػػرة مكضػػػكع التقرمػػػػر ككػػػػذلؾ 
  .لمم رؼ مأ ظلت ل كتك ملت ل كمضمف تقرمر ال م ة    التقرمر الف كم

د/ ال م كز عزؿ أك إاللة ام ة الرالبة الشرعمة أك أم عضك  م ل لأؿ مػدة التةمػمف إال بقػرار 
  .مف ابؿ ال مةمة الةمكممة لممفلاممف

اػ/ عمػى إدارة الم ػرؼ إعػأـ م ػرؼ فػكرمة المركػزم بقػرار تةمػمف ام ػة الرالبػة الشػرعمة أك 
  .عزل ل أك ع د إ راء أم تةدمؿ    تككم  ل

  /22المادة /
 0330لةػػػلـ  00تلضػػػ  الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة إلػػػى أ كػػػلـ البػػػلب الرابػػػ  مػػػف القػػػل كف راػػػـ  -أ

المتضمف أ كلـ ت ظمـ كمراابػة م  ػة الم ػلرؼ  ػ  ال م كرمػة الةربمػة الفػكرمة كذلػؾ  ػ  كػؿ 
 .ملال متةلرض م  ا  كلـ اللل ة بللم لرؼ ا فأممة الكاردة    اذا المرفكـ التشرمة 

مضػػ  م مػػس ال قػػد كالتفػػممؼ الضػػكابط ال لظمػػة لةمػػؿ الم ػػلرؼ ا فػػأممة بمػػل  ػػ  ذلػػؾ  -ب
القكاعد كا  كلـ اللل ة بللفمكلة ككللمة رأس الملؿ ك فب تركز االفتتملرات كاكاعػد  فػلب 
المل  ػػػلت الكا ػػػب ااتطلع ػػػل لمكا  ػػػة ملػػػلطر ا  ػػػكؿ كمػػػل مضػػػ  ضػػػكابط االفػػػتت لءات 

 00كالقػػل كف  0335لةػػلـ  08ذا القػػل كف مػػف أ كػػلـ القػػل كف المم ك ػػة ل ػػذت الم ػػلرؼ  ػػ  اػػ
كتؤلػذ  ػػ  االعتبػلر  ػ  المراابػػة عمػى عمػؿ الم ػػلرؼ ا فػأممة مةػلممر الرالبػػة  0335لةػلـ 

 .عمػػػػػػػػػػى الم ػػػػػػػػػػلرؼ ا فػػػػػػػػػػأممة ال ػػػػػػػػػػلدرة عػػػػػػػػػػف م مػػػػػػػػػػس اللػػػػػػػػػػدملت المللمػػػػػػػػػػة ا فػػػػػػػػػػأممة
  :م كز لم مس ال قد كالتفممؼ أف مض  كؿ أك بةض مل مم  -ج
  .ال د ا ا ى لقممة الةممملت المتةمقة ب شلط مةمف ا/
/ ال د ا ا ى لمفػلامة الم ػرؼ  ػ  الشػركلت التػ  مقػـك بتأفمفػ ل أك متممػؾ افػ مل  م ػل 0

  .ككذلؾ ال د ا ا ى لمفلامة الم رؼ    مشركع كا د
  ./ ال د ا ا ى لمقدار التزاـ عممؿ كا د ابؿ الم رؼ0
  .ت  ممكف افتتملرال للرج البأد ك فبة مف م مكع االفتتملرات/ ال د ا ا ى لألمكاؿ ال4
  ./ القكاعد كالشركط الت  م ب اتبلع ل    عأاة الم رؼ بةمأ ه كبمفلاممه5
مف  537ك  536ك  535تلض  الم لرؼ ا فأممة إلى االلتزاملت الم ددة    المكاد  -د

لت المللمػػػة إلػػػى م ػػػرؼ فػػػكرمة المركػػػزم المتةمقػػػة بتقػػػدمـ البمل ػػػ 0330لةػػػلـ  00القػػػل كف راػػػـ 
كالت  ممكف تةدمم ل بمكا قة الم رؼ المركزم لتتكا ؽ م  مةلممر الم لفبة ال لدرة عف ام ة 

  .الم لفبة كالمرا ةة لممؤففلت المللمة ا فأممة
  /28المادة /

  لم مس ال قػد كالتفػممؼ أف مفػتةمف ب م ػة افتشػلرمة شػرعمة تضػـ مفتشػلرمف ملت ػمف  ػ -أ
أ كلـ الشرمةة ا فأممة كاللقه كالقل كف تتكلى إبداء الرأم  ممػل م ػلؿ إلم ػل مػف مفػل ؿ متةمقػة 
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  .بلل شلط الم ر   ا فأم  مف ابؿ م مس ال قد كالتفممؼ
مفػػػمى م مػػػس ال قػػػد كالتفػػػممؼ أعضػػػلء ال م ػػػة كمضػػػ   ظػػػلـ عمم ػػػـ كت ػػػدد تةكمضػػػلت  -ب

  .عمى ااتراح م مس ال قد كالتفممؼ أعضل  ل بقرار مف ر مس م مس الكزراء ب لء
  /23المادة /

أ/ م ب عمى إدارة الم ػرؼ ا فػأم  إعػأـ المفػلاممف كالمػكدعمف لطمػل كدكرمػل بللملػلطر 
المرتبطة بلفتتملرات الم رؼ ك تل   ل ك فب افتتملرات الم رؼ    اذت االفػتتملرات كمػل 

تتملر المشػػػػترؾ ككدا ػػػػػ  االفػػػػػتتملر م ػػػػب عمم ػػػػػل التمممػػػػز بػػػػػمف كدا ػػػػ  اال تمػػػػػلف ككدا ػػػػ  االفػػػػػ
 .المل ص

ب/ م ب عمى المراابمف الم ر ممف الدالمممف كعمى مرااب  ملكضمة ال ككمة لدل الم لرؼ 
  .التأكد مف تقمد الم لرؼ بللكا بلت المشلر إلم ل    اذت الملدة

  /20المادة /
ملػػػػلطر  م ػػػػب عمػػػػى الم ػػػػرؼ ا فػػػػأم  اال تلػػػػلظ ب فػػػػلب ا تمػػػػلط  / ػػػػ دكؽ/ لمكا  ػػػػة

 فلبلت االفتتملر المشترؾ لتغطمة أمة لفل ر  لت ة عف االفتتملر المشترؾ      لمة الدكرة 
  :المللمة كتتـ تغذمة اذا ال  دكؽ كمل مم 

بللمل ػة مػف  ػل ى أربػلح  فػلبلت االفػتتملر المشػترؾ الم ققػة  53ااتطلع مل ال مقؿ عف  -أ
  .عمى الةممملت ال لرمة لأؿ الف ة

زمػػػػػلدة ال فػػػػػبة الم ػػػػػددة  ػػػػػ  اللقػػػػػرة الفػػػػػلبقة ب ػػػػػلء عمػػػػػى تةمممػػػػػلت م مػػػػػس ال قػػػػػد ممكػػػػػف  -ب
كمفرل ملةكؿ ال فبة المةدلة بةد زملدت ل    الف ة المللمة الأ قة لمف ة التػ  تقػرر .كالتفممؼ

 . م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا التةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمؿ
مكاؼ االاتطػلع ع ػدمل م ػبح مقػدار المبمػغ المت مػ   ػ  اػذا ال ػ دكؽ متمػى رأس المػلؿ  -ج

 .د كع لمم ػػػػػػػػػرؼ ا فػػػػػػػػػأم  أك أم مقػػػػػػػػػدار آلػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػددت م مػػػػػػػػػس ال قػػػػػػػػػد كالتفػػػػػػػػػممؼالمػػػػػػػػػ
 .تةلػػػػػى االاتطلعػػػػػلت المشػػػػػلر إلم ػػػػػل أعػػػػػأت مػػػػػف ضػػػػػرمبة رمػػػػػ  رؤكس ا مػػػػػكاؿ المتداكلػػػػػة -د

  /21المادة /
/ تشلرؾ الم ػلرؼ ا فػأممة  ػ   ظػلـ المقل ػة كالتفػكملت الػذم مػدمرت الم ػرؼ المركػزم 5

  .ض م  أ كلـ الشرمةة ا فأممةكذلؾ ك قل لقكاعد ال تتةلر 
  :/ مقـك الم رؼ المركزم ببةض أك كؿ مل مم 0
 .أف ملػػػتح  فػػػلبلت لػػػه لػػػدل الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة بػػػللممرات الفػػػكرمة كبػػػللةمأت ا   بمػػػة -أ

 .أف ملػػػػتح  فػػػػلبلت لدمػػػػه لمم ػػػػلرؼ ا فػػػػأممة بػػػػللممرات الفػػػػكرمة كبػػػػللةمأت ا   بمػػػػة -ب
ممة تمكمأ ا مر كمتكفػط ا  ػؿ بلفػتلداـ أدكات كأفػللمب ال أف مم ح الم لرؼ ا فأ -ج

  .تتةلرض م  أ كلـ الشرمةة ا فأممة
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أف مبمػػ  كمشػػترل مػػف الم ػػلرؼ ا فػػأممة ا كراؽ المللمػػة كرمراػػل مػػف ا دكات التػػ  تتلػػؽ  -د
  .م  أ كلـ الشرمةة ا فأممة

قػػل لم ػػدكد كالشػػركط التػػ  مقرراػػل أف م ػػدر أدكات تتلػػؽ مػػ  أ كػػلـ الشػػرمةة ا فػػأممة طب -اػػػ
م مػػس ال قػػد كالتفػػممؼ كمػػتـ التةلمػػؿ ب ػػل بمةػػل كشػػراء مػػ  ال  ػػلت الللضػػةة  شػػراؼ كرالبػػة 

 .الم رؼ المركزم
  /22المادة /

أ/  ػػػ   ػػػلؿ ت ػػػلمة م ػػػرؼ إفػػػأم  تػػػتـ ت ػػػلمته ك ػػػؽ المةػػػلممر التػػػ  م ػػػددال م مػػػس ال قػػػد 
 ذة كذلػؾ بللقػدر الػذم ال تتةػلرض  مػه تمػؾ ا  كػلـ كالتفممؼ بلالفت لد إلى أ كلـ القكا مف ال ل

  .م  ا  كلـ اللل ة بللم لرؼ ا فأممة الكاردة    اذا المرفكـ التشرمة 
ب/ مػػػتـ ك ػػػلء االلتزامػػػلت كالػػػدمكف المفػػػت قة عمػػػى الم ػػػرؼ ا فػػػأم  ت ػػػت الت ػػػلمة ك ػػػؽ 

  :ا فس كالترتمب التلل 
 .  تكبػػػػػػػػػػدال  ػػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػػلؿ الت ػػػػػػػػػػلمةأتةػػػػػػػػػػلب الم ػػػػػػػػػػلى كالم ػػػػػػػػػػلرمؼ كال لقػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػ -5
 قػػػكؽ مػػػكظل  الم ػػػرؼ كمفػػػتلدممه مػػػف ركاتػػػب كتةكمضػػػلت عمللمػػػة مفػػػت قة بمك ػػػب  -0

  .تشرمةلت الةمؿ ال ل ذة
  . قكؽ المكدعمف     فلبلت اال تملف -0
  .الضرا ب كالرفـك المفت قة لملزم ة الةلمة -4
ر رلمػلت االفػتتملر كالمشػلركة  قكؽ الدا  مف كأمة أمكاؿ ألرل مكدعة لدل الم رؼ لغمػ -5

  .   ا ربلح ال ل مة ع ه
  :كالمل ص كذلؾ ك قل لألفس التللمة     فلبلت االفتتملر المشترؾ قكؽ المكدعمف  -6
تؤدل  قكؽ المكدعمف     فلبلت االفتتملر المشترؾ ك قل لمشركط اللل ة ب ل كعمى أف  -

ك لقلت لمم لى كمػف تػـ ت ممم ػل مػل  مفبؽ ذلؾ ت ممؿ اذت ال قكؽ مل مل  ل مف م لرمؼ
مل ػػػػ ل مػػػػف التزامػػػػلت مرتبطػػػػة ب ػػػػل كم ػػػػدد م مػػػػس ال قػػػػد كالتفػػػػممؼ كملمػػػػة الت ػػػػرؼ بر ػػػػمد 
 ػػػ دكؽ ملػػػلطر االفػػػتتملر كذلػػػؾ بةػػػد تغطمػػػة  ممػػػ  الم ػػػرك لت كاللفػػػل ر المترتبػػػة عمػػػى 
 .االفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتملرات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دكؽ لمكا  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

ت االفػػتتملر المل ػػص ب تػػل ج اػػذا االفػػتتملر كمت مػػؿ تػػرتبط  قػػكؽ المػػكدعمف  ػػ   فػػلبل -
المكدعػػكف اػػذت ال تػػل ج عمػػى أفػػلس الغػػـر بػػللغ ـ كذلػػؾ بةػػد أف مقتطػػ  م  ػػل مػػل مل ػػ ل مػػف 
 .م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرمؼ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

تتـ ت لمة  قكؽ المفلاممف    الم رؼ ا فأم  امد الت ػلمة عمػى أفػلس ااتفػلـ مػل  -7
  .المممككة لكؿ كا د م  ـمتبقى مف أمكاؿ ب فبة ا ف ـ 

  /23المادة /
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تةتبر  مم    ص أربلح االفتتملر اللل ة بللم رؼ ا فأم  دلأ للضةل لمضرمبة أ/ 
  .المقررة عمى الم لرؼ

ب/ تلض    ص أربلح االفتتملر المكزعة عمى أ  لب الكدا ػ  االفػتتملرمة لضػرمبة رمػ  
  .كتةدمأته 0330ـ لةل 04رؤكس ا مكاؿ المتداكلة ب فب القل كف 

  /24المادة /
تةلى الةقكد الت  مبرم ل الم رؼ ا فأم     مةرض الةممملت كتقػدمـ اللػدملت الم ػر مة 

 .ا فأممة مف ضرمبة ا ربلح عمى اذت الةقكد كتةلى اذت الةقكد مف ضرمبة رفـ الطلب 
  /59الملدة /

ـك التشػػػرمة    كػػػلـ القػػػكا مف تلضػػ  الم ػػػلرؼ ا فػػػأممة المؤففػػػة ك ػػػؽ أ كػػػلـ اػػػذا المرفػػػ
 0335لةػلـ  08كا  ظمة المةمكؿ ب ل    ال م كرمة الةربمة الفكرمة كلل ة أ كلـ القػكا مف 

كاػػػػل كف مكل  ػػػػة رفػػػػؿ ا مػػػػكاؿ ال ػػػػلدر بللمرفػػػػـك  0330لةػػػػلـ  00ك  0335لةػػػػلـ  09ك 
كاعػػػػد كتةدمأتػػػػه كلق 5949لةػػػػلـ  549كاػػػػل كف الت ػػػػلرة راػػػػـ  0330لةػػػػلـ  59التشػػػػرمة  راػػػػـ 

ا عػػراؼ الم ػػر مة الفػػل دة كذلػػؾ  ػػ  كػػؿ مػػل لػػـ مػػرد  ػػ  شػػأ ه  ػػص لػػلص  ػػ  اػػذا المرفػػـك 
  .التشرمة 
  /80المادة /

 .م ػػدر م مػػس ال قػػد كالتفػػممؼ التةمممػػلت كالتلفػػمرات المتةمقػػة بأ كػػلـ اػػذا المرفػػـك التشػػرمة 
  /82المادة /

  م شر اذا المرفكـ التشرمة     ال رمدة الرفممة
  ـ 4/5/0335اػ المكا ؽ لػ  06/0/5406مشؽ     در    د

 :نتائج البحث
 لتأتة أف مة ك ا :  تإ لبلإف ا  لبة عمى  رضمة الب ث تتضمف    ال قمقة تأتة  
  اؿ أف  كرة الم رؼ المقترح مقبكلة مف ال ل مة اللق مة؟ -
  اؿ أف  كرة الم رؼ المقترح مقبكلة مف ال ل مة الل مة ك التشغمممة؟ -
 اػػػػػػػػػػؿ أف  كػػػػػػػػػػرة الم ػػػػػػػػػػرؼ المقتػػػػػػػػػػرح مقبكلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ال ل مػػػػػػػػػػة القل ك مػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػكرمة؟ -
 
: مػرل البل ػث أف ا لػذ بللقكاعػد اللق مػة الةلمػة ك بمقل ػد الشػرمةة الغػػراء ك ال ػكاب ا كؿ -

   ل مف ابكؿ  كػرة الم ػرؼ المقتػرحك  مَ آراء بةض ال  لبة ك ا  مة ا  أء م   بلالعتملد عمى
 مقـك بةممه ك ؽ   كص الشرمةة ك مقل دال.  بأ ه م رؼ إفأم
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نف تشػغمؿ  ػال كاب التل  : م  التأؼ طبمةة الم ػرؼ المقتػرح عػف رمػرت مػف الم ػلرؼ  -
 قػداف بةػض تةكضػه عػف  م مػة ممكف بمل له مف مممػزات م دماذا الم رؼ بشكؿ آمف ك 

 المك كدة ع د ربرت. ا دكات االفتتملرمة ك التشغمممة
مشػػػركع  كك ػػػهاػػػذا الم ػػػرؼ القل ك مػػػة  ػػػ    ػػػلةث: لػػػـ مفػػػتط  البل ػػػث ت دمػػػد ال ػػػكاب التللػػػ -

ك عمػى كػؿ  ػلؿ ال مك ػد أك أ ه ت ل   ال لة  تى ممكػف  فػبه لمقػل كف المة ػ   مد   أـت لرم 
اآلف  ػػػ  ال م كرمػػػة الةربمػػػة الفػػػكرمة اػػػل كف مفػػػت د إلمػػػه أ ػػػؿ المشػػػركع بلعتبػػػلرت مشػػػركع كالػػػ  

     ك ملن    الكات ال لضر.مؤات لذلؾ ال ممكف ابكله ال
 :التوصيات

لما كان موضوع المال و الزكاة و الكسب موضوعًا خطيرًا في منظور الشرع فال  -
يصامح معااو الارأي الفااردي ميماا كااان مصادره لااذلك فاين الباحااث يوصاي بعاارض 

أو اقتااراح فكاارة ىااذا المصاارف عمااد المجااامع الفقييااة لمناقشااتو و إبااداء الاارأي 
 .تإذا لزم التعديالت

و فااي بقيااة البماادان  العماال عمااد ساان قااانون فااي الجميوريااة العربيااة السااورية -
يساامح و ياانظم عماال شااركات األساايم الوقفيااة و إعطاااءه المرونااة  اإلسااالمية

 الخيرية  الوقفيةالكافية حتد يستوعب جميع المشاريع 
المصارف المركازي تسااعده  مان قبال أن يعامل المصرف المقترح معاممة خاصة -

 و ال سيما في المراحل األولد طالقاالنعمد 
من قبل الحكومة مان خاالل توجياو المؤسساات الرسامية  المقترحدعم المصرف  -

 و الوحدات اإلدارية بفتح حسابات جارية ليا في ىذا المصرف

اع نساابة معينااة ماان دتوجيااو جميااع المصااارف ماان قباال المصاارف المركاازي بيياا -
حتاد  ياذا المصارف كودائاع جارياةب (%1ماثاًل و لاتكن ) الودائع الجارياة لادييا

  في االستفادة من ىذا المال و ليس فقط أرباب المصارف كل المجتمعشترك ي

 إعفاء المصرف المقترح من ضريبة الدخل -

دعم المصرف المقترح من قبل وزارة األوقاف كونو يتماشد ماع أىادافيا و ذلاك  -
روعاو و الساماح لمقراتاو و فعقاراتياا  ءه األولوياة فاي اساتئجارمن خالل إعطا

لو باستخدام باحاات المسااجد الخارجياة لنصاب ماكيناات الصاراف اخلاي إذا لازم 
 األمر.

تحااادد  مااان قبااال مجماااس اإلدارة أن يوضاااع لممصااارف سياساااة ائتمانياااة واضاااحة -
 أصحاب األولوية في االستفادة من القروض الحسنة التي يقدميا
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كل فرع الزكااة المتجماة مراعاة مبدأ محمية الزكاة من قبل المصرف بأن يصرف  -
  لديو لمجمعيات الخيرية الموجودة في منطقتو

ن تقدم أفضل الخدمات المالياة لمعماالء و أل أن تسعد إدارة الصرف بكل طاقتيا  -
  أحدث التكنولوجيا المتوفرة و الممكنة.ً  باستخدام

 
 المصادر و المراجع

 القرآف الكرمـ -
   مح البللرم -
 ف ف ابف مل ة -
 الم  د.المكس  -

 المراجع الفقيية التراثية:
 دار المةر ة الكبرل، اللتلكلابف تمممة،  -
 ابف كتمر، تلفمر القرآف، دار إ ملء الكتب الةربمة -
 ،أب  عبد اي م مد بف م مد عبد الر مف المغرب  مكااب ال ممؿ لشرح ملت ر لممؿ -

 0330 5دار اللكر، ط
 5988 0دار اللكر، ط ،أب  عبمد القلفـ بف فأـ، ا مكاؿ -
 ا ملـ مللؾ، المدك ة، دار الكتب الةمممة -
م مد بف م مد بف م طلى الةملدم أبك الفةكد ا   دم    مكال  الرـك مف كبلر أ مة  -

ع كاف الملطكطة رفللة  ب  فةكد     كاز كاؼ ال قكد،  اػ،980-933ال  لمة، 
  5997 5ـ، طت قمؽ أبك ا شبؿ شلرؼ البلكفتل  ، دار ابف  ز 

 :المصادر المعاصرة
ب ػػػث رمػػػر  ، قػػػه المةػػػلمأت ك  ػػػمغ التمكمػػػؿ ك االفػػػتتملر ا فػػػأممة ،د. أ مػػػد الةمػػػلدم -

 م شكر
 برا مؿ  كزمؼ ك للة، مدلؿ إلى عمـ الم لفبة، مدمرمة الكتب كالمطبكعلت ال لمةمة،  -

 5990م شكرات  لمةة  مب،
   مة ال قدمة، دار الشركؽد. فف عبد اي ا ممف، الكدا   الم ر  - 
  5977 5أ د. ر مؽ مك س الم رم، م رؼ الت ممة ا فأم ، مؤففة الرفللة، ط -
  5999 0أ د. ر مؽ مك س الم رم، ا كالؼ  ق لن كاات لد، دار المكتب ،ط -
 0336 5ط ،زكلة الدمكف، دار المكتب  ،أ د. ر مؽ مك س الم رم -
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 5996 5دار المؤمد، ط،ال ممؿ، زكلة الدمف د. للح بف عتملف بف عبد الةزمز -
اللدملت الم ر مة ك مكاؼ الشرمةة ا فأممة م  ل، دار الكمـ  ،د.عأء الدمف زعترم -

 0330 5الطمب،ط
كراة عمؿ مقدمة    مؤتمر الم لرؼ  أ.د  ؤاد شلكر، تطكر ك  مك ال مر ة ا فأممة، -

  0338ا فأممة    دمشؽ 
 الت دملت الدالممة لمم لرؼ ا فأممة، دار ال كمة ،عطمة ملض الفمد الفمد  -
 د. كملؿ شرؼ كآلر، ال قكد كالم لرؼ، م شكرات  لمةة دمشؽ -
  5993 5د. م فف أ مد اللضمرم، الب كؾ ا فأممة، إمتراؾ لم شر ك التكزم ،ط -

  5985م مد الطلار بف علشكر ، مقل د الشرمةة، الشركة التك فمة لمتكزم ،  -
 5947 0د.م طلى الزرال، أ كلـ ا كالؼ، مطبةة ال لمةة الفكرمة، ط -
 0333 5أ.د كابة الز مم ، زكلة الملؿ الةلـ، دار المكتب ، ط -
  5996 0أ د.كابة الز مم ، الك لمل ك الكاؼ    اللقه ا فأم ، دار اللكر المةل ر، ط -
 0330 5اللكر، طأ.د ك د الز مم ، المةلمأت المللمة المةل رة، دار  -
 0335 7مؤففة الرفللة، ط، قه الزكلة، ،د. مكفؼ القرضلكم -
 

 المواقع اإللكترونية:

- www.jameataleman.org:   الزكلة    القرض ،مكا   لمةة ا مملف ا لكترك 
- www.muflehakel.com :    ملمح عقؿ لألفتلذالمكا  ا لكترك 
- www.syrianawkkaf.org:   مكا  كزارة ا كالؼ الفكرمة ا لكترك 
-www.almeshkat.net  :،  فف بف مةمكم الش را  ،  مكا  شبكة المشكلة ا لكترك 

  تكممل ل،- لال فلبلت ال لرمة  قمقت
   

 المرفقات
  مكذج ال ظلـ الدالم  لمم لرؼ المرفق األول:

 

 120 رقم القرار
 

 0335 لةلـ 08 القل كف مف 58 المادة أ كلـ عمى ب لء
 0330 لةلـ 00 راـ ا فلف  ال قد ال كف كعمى
  .5/4/0330تلرمخ  590 راـ بقرارال المركزم فكرمة م رؼ إدارة ل  ة ااتراح كعمى

 اػذا مقمػدة ب  ػكص مغلمػة مفػلامة شػركة بةػد  ممػل ت ػدر التػ  ا فػ ـ كأ ػ لب المؤففػمف المفػلاممف بػمف أ شػ ت - 2 ةالماد
 راػـ كالقػل كف 0330لةػلـ 00 راػـ ا فلفػ  ال قػد ك ظػلـ المركػزم فػكرمة م ػرؼ اػل كف   كػلـ كللضػةة ال ظػلـ
 ته.كتةدمأ 5949 لةلـ 549 راـ الت لرة كال كف 56/4/0335تلرمخ  08

http://www.jameataleman.org/
http://www.muflehakel.com/
http://www.syrianawkkaf.org/
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 م مػس عمػى ااتػراح ب ػلء الةلدمػة رمػر الةمكممػة ال مةمػة مػف بقػرار ا فػ ـ اػذا تبػدمؿ كممكػف /م ػرؼ/ الشػركة افػـ -8 الماادة
 .كالتفممؼ ال قد م مس كمكا قة ا دارة

تػلرمخ  05قػل كف مػف ال 50 الماادة ك ػؽ الم ػر مة الةمممػلت بكل ػة كالقمػلـ كتكظمل ػل الكدا   ابكؿ ا فلفمة الشركة رلمة - 3 المادة
 .0330 لةلـ 00 القل كف مف 86ك  85كالمكاد  56/4/0335

 الةمكممػة ال مةمػة بقػرارمف الفػكرمة الةربمػة ال م كرمػة ضػمف مكػلف أم إلػى  قمػه كممكػف / /  ػ  الر مفػ  الشركة مركز -0 المادة
 كلػلرج الفػكرمة المػدف  ػ  إ شػلء ركع ا دارة كلم مػس .كالتفػممؼ ال قػد م مػس كمكا قػة لممفػلاممف الةلدمػة رمػر

 .كالتفممؼ ال قد م مس مف مفبقة بمكا قة الفكرمة الةربمة ال م كرمة
 رمر الةمكممة كممكف لم مةمة الكزراء م مس ر مس الفمد مف الترلمص ارار  دكر تلرمخ مف تبتدئ ف ة الشركة مدة - 1 المادة

لغػلء  ػؿ الشػركة تطمػب أف 0330 لةػلـ 00 القل كف مف 500 المادة مف 0 بللب د عمأ الةلدمة  ابػؿ ترلم ػ ل كا 
 مكمػل 63 لػأؿ الطمػب بشػأف م لفبل الذم مرات القرار كالتفممؼ ال قد م مس كمتلذ مدت ل تمدد أف أك مدت ل ا ت لء
 .تقدممه تلرمخ مف

 -2 المادة 
 الشػركة افػ ـ فػكرمة ك ممػ  مػرةل / / الكا ػد الفػ ـ اممػة فػ مل / / عمػى مقفـ س.ؿ مممكف / / بمبمغ الشركة رأفملؿ  دد- أ

 :  لت تأث إلى تقفـ افممة

 بلفػتت لء الفػكرمة، اممت ل بللممرات كتفدد اعتبلرممف أك طبمةممف فكرممف  شللص إال تممك ل م كز ال الت  ا ف ـ كا  أ   ة
 .ب ا    بللقط  اكتتلبلت ـ بل ف ـ اممة تفدمد عمم ـ متك ب الذمف بللللرج المقمممف الفكرممف

 الػكزراء م مػس بقػرار مػف أ ل ػب أك عػرب اعتبػلرممف أك طبمةمػمف أشػللص ابػؿ مػف تممك ػل م ػكز التػ  ا فػ ـ كاػ  ب   ػة
 .ا فكاؽ    الرا ج اللةم  ال رؼ بفةر ا   ب  بللقط  اممت ل كتفدد
 االدللرمػة أممف كالمؤففػلتلمتػ الفػكرمة الةلمػة كالمؤففػة الم ػر   الةػلـ القطػلع مؤففػلت تممك ػل التػ  ا فػ ـ كاػ  ح   ػة

 .ا لرل
 -3 المادة 

 القممػة مػف % 53االكتتػلب ع ػد المفػلاـ كمػد   الةػلـ االكتتػلب عمػى المؤففػمف   ػص عػف اللل ضػة ا فػ ـ تطػرح -أ
 .تلرمخ الترلمص مف اش ر فتة  ترة لأؿ ا ف ـ اممة بلا  فداد كمتـ ف ـ لكؿ االفممة

 ا م ػلؿ اػذا ب ػل كمفػتبدؿ اكتتػب الت  ا ف ـ كعدد المد كع المبمغ  مه مذكر مؤات ؿإم ل االكتتلب ع د لممفلاـ تفمـ -ب
 .ال  ل مة االفممة بل ف ـ ال قل

 أعضػلء مػف ابػؿ عضػكمف مػف كتكاػ  الشركة بللتـ كتم ر متفمفمة أرالـ ل ل أركمة ذم ف ؿ مف ا ف ـ ف دات تقتط  -ج
 .ةالغلم ل ذت الم مس مف الم تدبمف ا دارة م مس

 -4 المادة 
 لكللمػة الدكلمػة لمتطمبػلت المةػلممر افػت لبة أك ضػركرمل ذلػؾ كػلف كممػل الم ػرؼ مػلؿ رأس بزمػلدة ال ؽ الةمكممة لم مةمة -أ

 المػلؿ رأس  ػ  ال دمػدة بللزمػلدة  ػ  االكتتػلب ا  ضػممة تةطػى أف عمػى كالتفػممؼ ال قػد م مػس لقػرارات أك المػلؿ رأس
 ال فػبة عػف الةػلـ القطػلع مفػلامة  فػبة تقػؿ ال أف م ػب اػذت ال للػة ك   مفلامت ـ بة ف كب لس ا  مممف لممفلاممف
 .الم رؼ مشتركل كلف إذا بللقل كف الم ددة

 .االكتتلب ع د كا دة د ةة الملؿ رأس زملدة اف ـ كلمؿ تفدمد م رم - ب
 -5 المادة
 تػأث  ػدكر بةػد الغمػر أال إلػى الم ػرؼ مػلؿ رأس  ػ     ػ ـ أك أفػ م ـ ممكمػة عػف الت ػلزؿ لممؤففػمف م ػكز ال -أ

 .راب ة ممزا ملت
 فػكرمة رمػر ل  ػة أك  شػللص فػكرممف إال الم ػرؼ رأفػملؿ مف ال  ص أك ا ف ـ عف الت لزؿ مككف أف ز م ك ال -ب

 .م مس الكزراء مف كبقرار المركزم فكرمة م رؼ مفبقل عمم ل مكا ؽ
 رأفملؿ مف % 49 الفكرممف رمر ؾتمم  فبة تت لكز ال أف م ب ا  كاؿ  مم     -ج

 .الم رؼ
 -20 المادة
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ذا مت ػزأ ال   ػك لكا ػد ا لمفػ ـ كا ػد مللكػل إال الشػركة تةػرؼ ال -أ  أك ا رث بطرمػؽ  شػللص عدمػدمف ممكػل الفػ ـ  ػلر كا 
 .الشركة م  عأالت ـ    أ داـ مككمكا أف المللكمف  ةمى رمرت

 .أف م ـ بقممة إال الغمر ت لت مفؤكلمف رمر المفلامكف -ب
 .لأاتطلع القلبمة القفممة افتأـ لقلء ف ـ بكؿ الللص الربح د   متـ -ج

 الشركة إدارة
 -22 المادة
 ت دمػد كممكػف فػ ة / / لمػدة مػف المفػلاممف ا تلػلب ـ إلػى م ػلر عضػكا / / مػف مؤلػؼ إدارة م مػس الشػركة بػندارة مقػـك -أ

 .ا تللب ـ
 عػدد متمػ  ممتمػؾ أف ا دارة ر ػمس م مػس  ػ  كمشػترط الم مػس أعضػلء ا ابػؿ مػف ك ل بػه ا دارة م مػس ر ػمس م تلػب -ب

 الم  ػكص الم ػرؼ رأفػملؿ مػف الطبمةػ  الشػلص ل  ػة ال ػد ا ا ػى مراعػلة مػ  الةضػك مػف المطمػكب ا فػ ـ
 .0335 لةلـ 08 القل كف مف الملدة الفلدفة    عمم ل

 الةمكممػة ال مةمػة دعػكة ر ػمس الم مػس عمػى متك ػب رمراػل أك االفػتقللة أك الك ػلة بفػبب الم مػس أعضػلء  قػص إذا -ج
 عضػكمة مػف تبقػى مػل الم تلػب لةضػك ا مػدة كتكػكف المراكػز الشػلررة  مػأء ا كتػر عمػى شػ رمف لػأؿ االفػتت ل مة

 .الفمؼ
 أف لػه مسكلػ الشػركة لػدل أفػ مه كاف مػكدع الشركة اف ـ مف ف مل/ / ؿ مللكل مككف أف ا دارة م مس عضك    مشترط -د

 ال مةمػة مػف الذمػة بػراءة عمػى ا دارة م مػس أعضػلء كلمػؿ   كؿ كالمته ك تى مدة طممة كلف شكؿ بأم ب ل مت رؼ
 .الةمكممة الةلدمة

 أك الم ػر مة الشػؤكف  ػ  ذكم اللبػرة مػف مكػكف أف مػدمر كػؿ ك ػ  ا دارة م مػس  ػ  م تلػب عضػك كػؿ  ػ  مشػترط -ق
 أك االلػتأس أك اال تمػلل  ا  ػأس أك اال تمػلؿ أك اال تمػلف أك إفػلءة كللفػراة ـب ػر  م كػـ لػـ ا ػه متبػت كاف الت لرمػة
 المللمػة مكل ػة الدكلػة مػف ال مػؿ أك مقلبػؿ بػدكف شػمؾ ف ب أك بللملدرات االت لر أك ا مكاؿ أك رفمؿ الملؿ ارت لب

 أك ال ػرا ـ اػذت إ ػدل ب تم ػة الم ػرزة ؿإللػلء ا مػكا أك شػل  ة    ػة أك   لمػة أمػة أك الةلمػة بللتقػة الملمػة بػلل را ـ أك
أك  شػرمكل أك أ ػممل  ػلعأ الم كػـك كػلف كفػكاء اللػلرج  ػ  أك فػكرمة  ػ  ال كػـ  ػلدرا كلف فكاء ا مكاؿ اذت ت رمؼ
 .ال را ـ اذت ارتكلب عممه بم لكلة  كـ مف كؿ ب ؽ  لفه ال ظر كمطبؽ المذككرة ال را ـ مف أم    متدلأ

 .أعأت اللقرات    ب ل الم كت كالشركط المؤاأت تك ر مف التأكد لمركزما فكرمة لم رؼ م ؽ ك
 ا عمػلؿ كالقمػلـ ب ممػ  الةمكممػة ال مةمػة مقػررات كت لمػذ الم ػرؼ  دارة ال ػأ ملت بأكفػ  ا دارة م مػس متمتػ  - 28 الماادة

 :أف ال  ر ال التةداد فبمؿ عمى كله الةمؿ فمر مفتك ب ل الت 
 .أد لت 54 المادة ك ؽ الةلـ لممدمر ك ل بلن  علملن  مدمرنا مةمف
 .فكرمة المركزم م رؼ مف بترلمص كالللرج الدالؿ    الزملن  ذلؾ مرل  متمل لمم رؼ  ركعلن  م ش 
 .الت  م ددال ا فس ك ؽ الفملفة اذت ت لمذ كمرااب كمتلب  افتتملراته  قكؿ  مم     الم رؼ فملفة م دد
 .ارارات ل كم لذ أعملل ل  دكؿ كم دد الةمكممة ال مةمة عمى تةرض الت  المقتر لت مةد

 .ال ل ة ع د كاالفتت ل مة الةمكممة ال مةملت مدعك
 .ب ـ الشؤكف المتةمقة ككل ة كتةدمأته 5959 لةلـ 95 راـ ال ل ذة الةمؿ ال كف أ كلـ ك ؽ الةلمممف  ظلـ مض 
 .لمم لداة عمم ل كالتفممؼ ال قد م مس ىعم كتةرض ك ركعه الم رؼ بةمؿ المتةمقة ا  ظمة فل ر مض 
 الم ػرؼ  شػلط فػ كممف عػف   ػؼ مػك زمف تقرمػرمف (الم ػلرؼ لػدل ال ككمػة ملكضػمة) المركػزم فػكرمة لم ػرؼ مقػدـ

 ال  ػؼ عػف التػلل  الةػلـ مػف 55/5ابػؿ  كالتػل    لفػه الةػلـ مػف تمػكز شػ ر مػف عشػر اللػلمس ابػؿ ا كؿ أعمللػه ك تػل ج
 .0330 لف ة 00 القل كف مف 536 ك 535 الملدتمف    المبم ة كالكشكؼ البمل لت ىإل إضل ة كذلؾ التل  
 كفػل ر ا ربػلح كاللفػل ر ك فػلب ال ػرد كاػكا ـ الةلمػة الممزا مػة مللمػة فػ ة كػؿ مػف ا كلػى أشػ ر التأتػة لػأؿ كم شػر مةػد

 .ال فلبلت لمراابة الللر   كضابؿ المل مف عمم ل الم لداة بةد كذلؾ كتطكرت الم رؼ كض  تكضح الت  التقلرمر
 عممػه الم  ػكص كاال تمػلط  اللػلص 5949 لةػلـ 549 راػـ الت ػلرة اػل كف  ػ  عممػه الم  كص القل ك   اال تملط  مشكؿ
 كػؿ المفػلاممف عمػى تػكزع الت  ا ربلح الةمكممة مبللغ ال مةمة عمى كمقترح 0330 لةلـ 00 راـ القل كف مف 97 المادة   

 .إضل مة التللمة أكالفت أكلت لمف ة ل قم ل م  ل  فمه ممكف كمل أف مه عدد ب فبة
 -50 المادة
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 كذلػؾ؛ الكا ػد الشػ ر    عف مرة تقؿ ال أف عمى الم رؼ م م ة تقتضمه مل ك ؽ دكرمة ا تملعلت ا دارة م مس مةقد -أ
 أعضػلء مػف عضػكمف مػف كةالػدع تك ػه ذلػؾ تةذر ك    لؿ ا عملؿ  دكؿ  م ل مذكر الر مس م درال دعكة عمى ب لء

 .الدعكة ت ددت آلر مكلف أم    أك مركز الم رؼ    اال تملعلت كتةقد الم مس
 .إلم ـ المكككلة الم لـ أداء عف مفؤكلكف ا دارة م مس أعضلء -ب
ذا أ ػكات ال لضػرمف بأكترمػة القػرارات كتؤلػذ ا عضػلء أكترمػة ب ضػكر ال ك مػة الم مػس مػداكالت تكػكف -ج  تفػلكت كا 

 .مر  ل الر مس  كت  مةتبر  كاتا 
 الةلمػة المؤففػلت ا فػ ـ مػف  ممػة ممتمػ  أ ػد ال لضػرمف ا عضػلء بػمف مكػكف أف متك ػب مشػتركل الم ػرؼ كػلف إذا -د

 :متؿ الر مفمة بللمكاضم  المتةمقة القرارات اتللذ ع د المفلامة

 .ك ل به لمم رؼ الةلـ المدمر تةممف •
 .الملؿ رأس زملدة •
 .لمم رؼ الر مف  مركزال  قؿ •
 .ا ربلح كتكزم  كاللفل ر ا ربلح ك فلب الف كمة الةلمة الممزا مة اعتملد •
 .كتطكرت الم رؼ عمؿ عمى أفلف  ا ةكلس ذات ألرل مكاضم  أمة •

 .الةلـ الفر كأممف ال لضركف الر مس كا عضلء عمم ل كمكا  للص ف ؿ    بم لضر ا دارة م مس مداكالت تف ؿ -ه
 تػذكر بل  مػلع كمػل القػرار متلػذ لػـ إذا الملػلللمف ا عضػلء أفػملء كتفػ ؿ ال ممػ  ت ػلت تبكتمػة اػكة الم لضػر  ػذتكل

 .الغل بمف أفملء
 شػلص  م كال م ػكز الم ػر مة اللبػرات أ ػ لب مػف الةػلـ لممدمر ك ل بل لمم رؼ علمل مدمرا ا دارة م مس مةمف - 20 المادة

 مكػكف أف كال اللل ػة ا عمػلؿ الت لرمػة تةػلط  بللم ػرؼ مػدمر أك الةػلـ لممػدمر  ل ػب أك عػلـ مػدمر م  ب مشغؿ
 .إ دل الشركلت إدارة م للس    ا عضك أك أشللص شركلت    عضكا

 -21 المادة
 533 المادة ك   0335 لةلـ 08 القل كف مف 03 المادة    المبم ة ا عملؿ متةلطى أف الم رؼ عمى م ظر - أ

 .0330 لةلـ 00 القل كف مف (0 ك0 ك5 اللقرات)
 :مم  مل عمى 0335 لةلـ 08 القل كف مف 03 المادة مف 0 ك5 اللقرتمف    المبمف ال ظر مطبؽ ال- ب

 عمػى الم ػرؼ م ػب ال ػلؿ اػذت ك ػ  ب ػل، المشػككؾ المطللػب الفػتمللء ضػمل ل الم ػرؼ م رزاػل الت  القمـ -5
 .ف تمف رضكف    المذككرة القمـ عف متلمى أف

 .بقل كف للص الم دتة التفممؼ مؤففلت ملؿ رأس    كال  ص الدكلة بضمل ة تتمت  الت  مـالق -0
 ال م ػكر بطر  ػل عمػى الم ػرؼ مكمػؼ التػ  ا   بمػة بػللةمأت أك الفػكرمة بللةممة القركض كأف لد ا ف ـ- 0

 مػىع كالفػ دات اػذت ا فػ ـ متػؿ لطػرح ل ك ػل المشػكمة الشػركلت مػف أكتػر أك شػركة  ػ  كال  ػص
 .المذككرة كا ف لد بل ف ـ اكتتلب الم رؼ تلرمخ مف أش ر فتة تت لكز ال م مة لأؿ كذلؾ ال م كر

 -22 المادة 
 .كت دد تةكمضلته لمت دمد البمة ف ة لمدة ال فلبلت كتدامؽ لممراابة للر مل ملكضل الةمكممة ال مةمة تةمف - أ

 الممزا مػة كاف م ظمػة أ ػكال القمػكد أف مػف كمت قػؽ  فػلبلته كمػداؽ رؼالم  أعملؿ لفمر دا مة بمراابة لملكض ا مقـك - ب
 .ال قمقمة الم رؼ تكضح  للة كب كرة الدكلمة الم لفبمة المةلممر ك ؽ م ظمة كال فلبلت الةلمة

 كعمػى ال فػلبمة كال ػ دكؽ، كا كراؽ كالكتػل ؽ كال ػككؾ كالبمل ػلت الفػ أت عمػى كاػت كػؿ  ػ  االطػأع ذلػؾ فػبمؿ    كله
 الممزا مػة ك ال ػرد ال  ػة ت ػت ت ػر ه كمضػةكا مطمب ػل التػ  المةمكمػلت  ممػ  لػه مقػدمكا أف ا دارة م مػس أعضػلء
 .كاللفل ر ا ربلح ك فلبلت الةمكممة

 ا تملع ػل ا اػؿ مػف عمػى مكمػل عشػر لمفػة ابػؿ الفػ كمة الةلدمػة الةمكممػة لم مةمػة مقػدـ أف اللػلر   الملػكض عمػى - ج
 .مراال الت  االاترا لت كعف ك فلبلته كمكاز ته لم رؼا  للة عف تقرمرا

 ال مةمػة مػدعك أف ت ػ م  ل كعممػه كمطمػب م  ػل تتبػت التػ  بللمللللػلت ا دارة م مػس ر ػمس  ػكرا المراابػة ملػكض مةمـ - د
 فمػ  رمػؽ ذلػؾ طمػب إذا أك بللقػل كف ال ػلالت الم ػددة  ػ  دعكت ػل عػف ا دارة م مػس متلمػؼ مػرة كػؿ  ػ  الةمكممػة

 .الملؿ رأس لمس ممتؿ المفلاممف
 .بكا بلته إلأؿ أك إاملؿ كؿ عف الغمر لدل  تى الشل مة ب لته مفؤكؿ المراابة ملكض - ق
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 لةػلـ 549راػـ  الت ػلرة اػل كف   ػكص ك ػؽ ا تملعلت ػل كتةقػد  ػأ ملت ل لممفػلاممف الةمكممػة ال مةمػة تمػلرس - 23 الماادة
 .كتةدمأته 5949

 تشػمؿ ال كب ػكرة افػتت ل مة ا كؿ كػل كف 05  ػ  كت ت ػ  فػ ة كػؿ مػف التػل   كػل كف أكؿ  ػ  المللمػة الفػ ة تبتػدئ - 24 الماادة
 .الذم مممه ا كؿ كل كف ك  لمة تأفمف ل تلرمخ بمف المدة إال الشركة ف   مف ا كلى الف ة
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 البمل لت الم شكرة لبةض الم لرؼ :المرفق الثاني
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 القكا ـ المللمة لب ؾ ا فكلف لمت لرة ك التمكمؿ
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 تةممملت إدارة الفمكلة ق الثالث:المرف
 السيولة مخاطر بيدارة الخاصة اتباع التعميمات عمد العمل بضرورة السورية العربية الجميورية في العاممة لممصارف التوصية
 :يمي فيما المبينة
 السيولة مخاطر إلدارة ىيكمية وتطوير إنشاء :األول الفصل

 المفتكملت لكل ة ع  ل أك ا بأغ ع ل رت كتةرمؼ لدمه المكممة الفمكلة  دارة مأ مة فملفة إتبلع م رؼ كؿ عمى -5 لملدةا
 :مم  مل تتضمف أف كعمى ا دارمة

 .الم رؼ ب ل متةلمؿ عممة بكؿ الفمكلة ل فب أد ى  د كت دمد الكممة ا اداؼ -أ
 .الضلرطة كالةكامؿ الظركؼ الطلر ة ت مؿ عمى كالقدرة المللمة القكة عمى الم ل ظة بضركرة تتةمؽ  كعمة أاداؼ -ب
 .التةلمؿ مة ل ممكف الت  كالبمداف الر مفمة بللةمأت الفمكلة  دارة إتبلع ل الكا ب ا فللمب -ج
 ا    الةلمة دارةا  عمى متك ب ا مد كمل طكممة أك مؤاتة فمكلة أزملت   كؿ تكا  ع د الم رؼ إلم ل مم أ الت  الفبؿ -د

كمللطر  ،اال تملف كمللطر ا لرل المللطر ترتب ل الت  بلآلتلر تلـ كعمـ عمى درامة مكك كا أف المة ممف كا شللص لم رؼ
 .لألمكاؿ المتكاةة التد قلت ال قدمة كعمى الفمكلة بندارة المتةمقة الم رؼ فملفة عمى التشغمؿ كمللطر الفكؽ
 أف مف متأكد كأف إدارة الم رؼ تضة ل الت  الفمكلة مللطر إدارة فملفة عمى م لدؽ أف الم رؼ إدارة م مس عمى -0 الملدة
 الفمكلة بكض  كدرامة عمـ عمى مككف أف عممه متك ب كمل ،اذت المللطر كمراابة لمتلبةة الم لفبة ا  راءات بلتللذ تقكـ ا دارة

 مفتكملت الفمكلة    أك الكض  اذا    ة الـ ممراتتغ أمة   كؿ  لؿ     كرمة ب كرة عَمـكأ   الم رؼ   
 عمم ل تطرأ اد الت  ال لمة كمتلبةة التغمرات الفمكلة ع ل ر    ترك زات  مة مفتمرة مراابة ك كد ضركرة ذلؾ كمتطمب.المتكاةة
 .الفمكلة لمةلل ة أزملت المكضكعة الطكارئ لطط مرا ةة إلى إضل ة
 ا دارة عمى ملرض ممل،الفمكلة كأاداؼ فملفة ت لمذ متلبةة عمى تةمؿ م ددة   ة لدمه مككف أف م رؼ كؿ عمى -0 الملدة
 بة لمراؽ كضةت اد م لفبة إ راءات ا لؾ أف كمف بلةللمة متـ إدارت ل الفمكلة مفألة أف مف التأكد عمى تف ر أف لمم رؼ الةلمة
 .كال د م  ل الفمكلة مللطر

 كمرا ةت ل الفمكلة فملفة لكض     الم رؼ ا دارمة المفتكملت لبةض كالمفؤكلملت ال أ ملت م ح ضركرة مفتتب  ذلؾ إف
 الممكف مف المفتكملت اذت .ا دارة م مس ابؿ مف بةد مل    عمم ل الم لداة    ا تظلر الضركرة ع د ا بشأ ه القرارات كاتللذ
 إدارة  نف ال  ة، اذت تكف كأملن  .إدارة المللطر دا رة أك اللزم ة دا رة أك ،كالمطللمب المك كدات إدارة ل  ة أك الةلمة ا دارة أ تككف
 :التللمة ا  راءات اتللذ تتطمب الفمكلة

 .الم رؼ أكضلع ك شلطلت كتغمر تطكر م  مت لفب بمل مأ مة ك ةم ل كتلةمم ل الفمكلة فملفة مرا ةة -أ4
 لػدم ل متػك ر التػ  ا لػرل كال  ػلت فملفػة الفػمكلة تضػ  تػ ل ا ال  ػة بػمف الم ػرؼ  ػ  التػلممف الت فػمؽ ك التكا ػؿ تػأممف -ب

دارة اال تملف إدارة الفمكلة كمدراء كض  عمى تأتمر ل ل مةمكملت  .الم رؼ    الت لمذمة ال  لت مف كرمرال المللطر كا 
 مراابػة عمػى ةمػؿكال الم ػرؼ ك  ػـ ك شػلط تػتأءـ م ػددة زم مػة  تػرة لػأؿ تك راػل الكا ػب الفػمكلة ل  ػـ د مػل  ػدكد كضػ  -ج

 Stress) ككضػ .التفػممؼ ك ال قػد م مس م ددال الت  ال فب عف ال دكد تتد ى اذت ال أف عمى ،دكرم بشكؿ ال  ـ اذا كمتلبةة

test)  

 عمػى مةمػؿ.االلتبػلر اػذا ل تػل ج طبقػلن  الفػمكلة لملػلطر ملترضػة  ػدكد ضػلرطة ظػركؼ ظػؿ  ػ  الفػمكلة لكضػ  التبػلر إ ػراء -د
  Internal)مف الت قؽ

Control System)  
 .ت لمذال ك فف لمفمكلة المكضكعة الفملفة كفأمة دالم  كللمة ضبط  ظلـ كض  -ق

 بنعداد تقـك كأف مللطر الفمكلة كمتلبةة كمراابة املس عمى تةمؿ مةمكملت أ ظمة لدم ل مككف أف الم لرؼ عمى -4 الملدة
 كالى الم رؼ ة إدا م مس مف كؿ إلى الم لفب الكات    متـ إرفلل ل مثب  لمللطر ا ب ذت اللل ة كالتقلرمر الراممة البمل لت
لى ال  لت الةلمة إدارته  لدل ملكضمة ال ككمة إلى ك  مه الدالمممف المراابمف إلى ككذلؾ الم رؼ    ا لرل المة مة كا 

لى الم لرؼ  الم مةة كالفمكلة الةمأت بكل ة الفمكلة ا تفلب ا  ظمة عمى اذت تفلعد أف م ب ا كـ .ألرل مة مة   ة أمة كا 
 .ملتملة زم مة  ترات عمى ا تفلب الفمكلة إلى إضل ة بمكـ مكملن 

 الصافية التمويل احتياجات ومراقبة قياس :الثاني الفصل
عداد إ راءات ال ل مة التمكمممة ا تمل لته لقملس  ظلـ كض  عمى مةمؿ أف م رؼ كؿ عمى -5 الملدة  اذا بمراابة لل ة كا 

 :مل مم  متطمب ا مر اذا أف .مفتمرة ب كرة ظلـال 
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 ال فلبلت عف ت تج الت  ال قدمة ذلؾ االلتزاملت    بمل المفت قة الللر ة ال قدمة كالتد قلت الدالمة ال قدمة التد قلت   ر - أ
 .الممزا مة للرج
 اال تمل لت اذت لتمبمة الم تممة كالم لدر(لطكمؿ ا كا مد الق مر ا مد) ا مدمف عمى المفتقبممة ال قدمة اال تمل لت تقدمر - ب

 الة ز أك بملف اللل ض إلى إضل ة زم مة  ترة كؿ    الة ز أك اللل ض مبمف " لأفت قلالت فمـ "بكافطة الت ممؿ طرمؽ عف كذلؾ
 ب فبة اللل ة التةممملت فم (0) ك (0) ك (5) ا رالـ ذات    ال ملذج مبمف اك ككمل (المتراكمة الل كة) الفمـ اذا    المتراكـ
 .الفمكلة

 . ترة أم    مظ ر اد الذم المتراكـ الة ز لمكا  ة الم لفبة اللطط كض  - ج
 الفمكلة كض  عمى المؤترة مف الةكامؿ ملتملة ا تراضمة  لالت لمفمكلة، ت ممم ل ع د بلالعتبلر تألذ أف الم لرؼ عمى -6 الملدة
 .ضلرطة أ داث ظؿ أك   اعتملدمة رمر ظركؼ ظؿ فمكلت ل    دارة  تلطط أف ك للر مة أـ كل ت دالممة
 لمتأكد كذلؾ الفمكلة ا تفلب مللطر ع د ب ل المت الت  اال تراضلت بمرا ةة مفتمر بشكؿ تقـك أف الم لرؼ عمى -7 الملدة
 :التللمة الة ل ر اال تراضلت اذت كتت لكؿ.اال تراضلت اذت إلى دعت الت  الظركؼ افتمرار مف

 :المك كدات
 :التللمة لمل لت ك ؽ كذلؾ البممت ل لمتفممؿ  فب ا بتبكمبه تقكـ أف الم لرؼ عمى المك كدات، فمكلة مدل ت دمد مف لمتمكف

 .اللزم ة كأذك لت الدكلة كف دات ال قدمة كل مكاؿ الت  مز فرمةة مك كدات - أ
 .كالقركض لمم لرؼ  لشطةال ا فكاؽ    المتداكلة المللمة كل كراؽ  لازة مك كدات - ب
 .أك الت  مز لمت  مؿ القلبمة الفمممة ك التفممللت القركض م لظة كتشمؿ فمكلة أاؿ مك كدات - ج

 :التللمة ا مكر بلالعتبلر بةد ا لذ كذلؾ الفمكلة مللطر ال تفلب الملتملة اال تراضلت ت دمد متـ التبكمب، ل ذا كطبقلن 
    الرربة لدمه أك كت دمدال مقـك بتدكمرال أف لمم رؼ الممكف مف الت  الم ددة الفت قلالتا ذات المك كدات  فبة ا  مل - أ

 ؟ذلؾ
 ؟مفتقبأن  بم   ل عمم ل كمقكـ مكا ؽ أف لمم رؼ الممكف مف الت  اال تمل مة التف مأت طمبلت   ـ اك مل - ب
 ؟التل كمة الفكؽ    بةض المك كدات تف مد أك بم  أك المللمة ا كراؽ بم  إمكل مة ا  كمل المتل ة اللرص ا  مل - ج
 بمة ل ممكف أ ه أـ الظركؼ  مم     ممكف تفممم ل ال لشطة ا فكاؽ    المتداكلة المللمة كل كراؽ ال لازة المك كدات إف اؿ - د

 ؟الظركؼ الةلدمة ظؿ     قط كتفممم ل
 :المطاليب

 :التللمة الةكامؿ بللمطللمب اللل ة اال تراضلت تشمؿ
 ؟افت قلالت ل كتمدمد الم تمؿ تدكمرال ا لرل كالمطللمب االفت قلالت ذات كللكدا   ا مكاؿ م لدر ا  مل - أ

 مفتكملت ا  كمل ل ل تةلادم مك د افت قلؽ ال الت  الطمب ت ت كللكدا   المطللمب أ كاع ببةض اللل ة التكاةلت ا  مل - ب
 ؟م  ل الف كبلت ا تملؿ

 ؟الكبمرة الشرا ح ذات الكدا   عمى الم رؼ لداعتم مدل اك مل - ج
 الزبل ف؟ عدد م مؿ إلى الكبمرة الكدا   شرا ح ذكم الزبل ف عدد  فبة ا  مل - د
 ؟ال دمدة الكدا    مك مةدؿ اك مل - ق
 ؟اللل دة ةلرأف    التغمر ت لت الدمف أك ف دات الم درة ا مداع كش لدات ،كللكدا   المطللمب أ كاع بةض  فلفمة ا  مل - ك
 ؟تبقى أف ظركؼ ممكف أمة ظؿ ك   الم رؼ    ا بقل ه افتمرار لممكف ا مف الت  ا مكاؿ ا  مل - ز
 ؟رمرال أك م ر مة أزملت أك طلر ة أمة أمكر ا لؾ   مت مل إذا الم رؼ مف تف ب أف المتكا  مف الت  ا مكاؿ ا  مل - ح
 ؟أمة ظركؼ كضمف تمكمممة تف مأت عمى لم  كؿ الم رؼ أملـ المتل ة اللرص ا  مل - ط

 :الممزا مة للرج  شلطلت
 ا لرل االلتزاملت بلالعتبلر مألذ أف عمى الم رؼ متك ب ،الفمكلة عمى المؤترة ك المطللمب المك كدات ع ل ر إلى بل ضل ة
 :متؿ ال لمة ل ؿالمف بةض ا تراض متطمب ا مر كاذا لدمه، الفمكلة عمى كض  تأتمرال كمةر ة الد   الم تممة

 ؟الم درة ك االعتملدات المفت دمة كللكللالت الممزا مة للرج اللتزاملته الم رؼ ت لمذ ا تملؿ  فبة ا  مل - أ
 عممملت) اللكا د بأفةلر كالمقلمضة swap) بللةمأت؟ لمقلمضة ا كةقكد افت قلا ل ابؿ اآل مة الةقكد ت لمذ ا تملؿ اك مل - ب

 السوق إلد المجوء مميةع إدارة :الثالث الفصل
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 الم ر   الفكؽ    ال  لت الممكلة م  عأالت تأفمس عمى ادرته مدل بمرا ةة دكرملن  مقـك أف م رؼ كؿ عمى - 4 المادة
 بم  أك تفممؿ عمى ادرته مدل مف التأكد عمى كالةمؿ ت كع ل كتكزع ل ك الةأالت اذت عمى الم ل ظة عمى ادرته ل كمد

 .مك كداته
 ،المتك رة الد   أ ظمة أك المللمة الشركلت المرافمة أك الم لرؼ أكل ت الممكلة ال  لت م  كمفتمرة متم ة عأاة تأفمس عمممة إف

 ا مر اذا.الفمكلة مللطر إدارة لةمممة مكمأن   زءان  كتشكؿ الفمكلة أزملت  لالت د لع     لط لمؽ عمى الم رؼ تفلعد
  غرا مة م طقة عمى أك المللمة ا دكات مف م دد عمى  كع أك م ددة   ة عمى لتمكمؿا م لدر    التركمز عف االبتةلد متطمب
 .مةم ة

 البديمة الخطط :الرابع الفصل
 الت لمذ مكض  لكضة مل ا  راءات الم لفبة كض  كعمى ممة بد طكارئ لطط تأممف عمى مةمؿ أف م رؼ كؿ عمى -5 المادة
 .ل ل متةرض أف الممكف مف الفمكلة الت  أزملت مكا  ة مف متمكف كممل الضركرة ع د

 مف ة مفتمر تد قلت ك كد تتطمب كمل    الم رؼ كا افلـ الك دات كل ة بمف تلـ ت فمؽ ك كد ا  راءات ك اللطط اذت تتطمب
 بمف اذت مف .الفمكلة أزملت لمكا  ة الفرمةة القرارات اتللذ عمى ا لمفلعدته الةلمة لمم رؼ ا دارة إلى المفت دة المةمكملت

 :المتلؿ فبمؿ عمى اللطط
 تمكمممة مؤففلت أك المرافمة مف الم لرؼ لمم رؼ المم ك ة اال تملف لطكط افتةملؿ إلى بللم كء كذلؾ المفل دة الفمكلة - أ

 .ملتملة
 كعمى داتالمك ك  اذت تفكمؽ عمى ادرة الم رؼ عمى متكاؼ ا مر كاذا ألرل   لت إلى بمة ل بكافطة المك كدات تف مد - ب

 .المك كدات اذت شراء    رربة ل ل ال  لت الت  تك ر كعمى ل ل الفكامة القممة
 األجنبية بالعمالت السيولة إدارة :الخامس الفصل
 الفػمكلة كضػ  كمراابػة كضػبط لقمػلس م ػدد  ظػلـ لدمػه مكػكف أف ا   بمػة بػللةمأت متةلمػؿ م ػرؼ كػؿ عمػى - 20 الماادة

 كػؿ ا  مللمػة،عمى الفػمكلة ا تمل ػلت تقػدمر ضػركرة إلػى  بل ضػل ة. لشػط بشػكؿ ب ػل متةلمػؿ التػ  ةالر مفػم ا   بمػة بػللةمأت
 اػذت أتػر مػدل  ػةبة كمةر ػة ظػركؼ كا تػراض  ػدة عمػى أ  بمػة عممػة بكػؿ المكممػة ا تمل لته ت ممؿ عمى مةمؿ أمضلن  أف م رؼ
 ا مػر اػذا الم  ػكد إف   ػص إ ػراء (STRESS TEST) .طرمػؽ عف كذلؾ ا   بمة الةممة ب ذت الفمكلة كض  عمى الظركؼ
 :التللمة ال لالت بلالعتبلر ا لذ متطمب

 فداد تمبمة عمى ادرته كمدل الم ممة بللةممة مك كداته لتمكمؿ ا   بمة بللةمأت الفمكلة افتةملؿ عمى الم رؼ اعتملد مدل - أ
 .ع د االفت قلؽ الةمأت اذت مف التزاملته

 .الةمأت اذت مف  ل لت الم رؼ تمبمة عمى الفكؽ ادرة كمدل ا   بمة بللةمأت  لدرالم تك ر مدل - ب
 لتمبمة مرتلةة اط  أفةلر الشراء بمةدالت إلى االضطرار  لؿ    الرب مة عمى ا   بمة الةمأت فكؽ إلى الم كء أتر - ج

 .الةمأت ب ذت التزاملته
 بللةمأت الكدا   مف  زء كت كؿ الكدا   عمى امكممة الت فف اذا كتأتمر ممةالم  الةممة عمى اللل دة أفةلر ت فف مدل - د5

 أك كلمؿ تككف الةمأت  مف ب ذت التزاملت ـ فداد عمى ا   بمة بللةمأت المقترضمف ادرة مدل - ق.الم ممة الةممة إلى ا   بمة
 .الم ممة بللةممة مدالمم ـ مةظـ
    تظ ر كالت  ت مم ل الت  ممك ه ال قدمة لمتد قلت المتراكـ الة ز ل دكد دكرمة ا ةةبمر  مقكـ أف م رؼ كؿ عمى - 22 المادة
 ظؿ    الة ز اذا   ـ تغمر مدل بتقدمر القملـ لمه ع كمل ،ة ب ل عمى  د متةلمؿ ر مفمة أ  بمة عممة لكؿ كذلؾ زم مة  ترة كؿ

 .اذا الة ز لمكا  ة الم لفبة اللطط ككض  لذلؾ طبقلن  كافتراتم ملته لططه كتةدمؿ ظركؼ  ةبة ا تراض
 السيولة مخاطر إلدارة الداخمي الضبط :السادس الفصل
 اذا كتقممـ مرا ةة عمى مةمؿ كأف،الفمكلة مللطر ة  دار كلؼ دالم  ضبط  ظلـ لدمه متك ر أف م رؼ كؿ عمى - 28 المادة
تطرأ  تةدمأت كأمة ال ظلـ اذا مف  فلة تقدمـ م رؼ كؿ عمى كمتك ب مأءمته ك ةللمته، مف لمتأكد كذلؾ دكرم بشكؿ ال ظلـ
 .الم لرؼ لدل ال ككمة ملكضمة إلى عممه
 :مم  مل متطمب ا مر اذا إف
 .الم رؼ لدل متم ة رالبمة بم ة ك كد – أ

 .الفمكلة مللطر كتقممـ لت دمد كل مة إ راءات تك ر -ب
 .الفمكلة بمللطر ا  راءات اللل ة كض  ك تالفملفل ت دمد ذلؾ    بمل شلممة رالبمة  شلطلت ك كد – ج
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 .كا مة مةمكملت أ ظمة عمى االعتملد – د
 .المكضكعة بللفملفلت كا  راءات كااللتزاـ تقمد اؿ مدل مف لمتأكد ال ظلـ ل ذا مفتمرة بمرا ةة القملـ - ق
 .كالمفؤكلملت ال أ ملت ت دمد - ك
 . دة عمى الةممملت مف  كع كلكؿ عمممة لكؿ التةلمؿ لمبللغ  دكد كض  – ز

 اإلفصاح :السابع الفصل
 دامقة كمةمكملت بمل لت مقتض  ك كد ممل عللمة إ  لح در ة ك كد مضمف م دد ب ظلـ ممتـز أف م رؼ كؿ عمى - 50 الملدة
 .ب ل متةلمؿ الت  الر مفمة الةمأت ب مم  ال قمقمة لدمه الفمكلة كض  تةكس الت  الكل مة بللشلل مة تتمت 

  0335/5/5 مف اعتبلران   ل ذان  كمةتبر لت لمذت ممـز مف القرار اذا مبمغ - 54 الملدة 

 ل لظـ لةمؿ الم لرؼاالتةممملت الت لمذمة لممرفـك  المرفق الرابع:
 السورية العربية الجميورية

 الخارجية والتجارة االقتصاد وزارة

 8002 لعام 84 رقم لمقانون التنفيذية التعميمات

 

 م 8002 لسنة 84 القانون أحكام وفق المؤسسة لممصارف والتسجيل الترخيص إجراءات - أوالً 

 مشترؾ أك للص م رؼ تأفمس الراربة    ال  ة ابؿ مف أكلمة افتملرة تقدمـ مف الترلمص مرا ؿ مف ا كلى اللطكة تتككف -أ

 بؿ رفمملن  طمبلن  تملرة االس اذت تةتبر كال (5) راـ ال مكذج عمى (لدل الم لرؼ ال ككمة ملكضمة) المركزم فكرمة م رؼ إلى

 .الترلمص  مطمب لم مة إبداء
 ا شللص عمى لأله مف  كاران متةرؼ المفلاممف ممتؿ م  كم رم لأفتملرة أكلمة بدرافة المركزم فكرمة م رؼ مقـك - ب

 .داتهإ  المراد الم رؼ تأفمس المفلامة    االعتبلرمة كالشل ملت المفلاممف مف الر مفممف
 الراربة ال  لت إلى مطمب الم رؼ   شلء  قمقمة ك إمكل مة  دمة رربة ا كلمة كالدرافة المقلءات اذت  تم ة أظ رت مل إذا -ج

 .المكاد أد لت ك ؽ الم رؼ بترلمص رفم  طمب تقدمـ
 2 المادة -

 بطمبلت ل (الم لرؼ لدل ال ككمة ضمةملك )المركزم فكرمة م رؼ إلى مشتركة أك لل ة م لرؼ بتأفمس الراربة ال  لت تتقدـ

 مف المؤففكف المفلامكف الطمب كمكا  الم رؼ   داث الأـز عمى الترلمص لم  كؿ كذلؾ (0) راـ المر ؽ ال مكذج عمى

 .إ داته المراد لمم رؼ المؤففة االعتبلرمة الشل ملت إدارة م للس الطبمةممف كرؤفلء ا شللص
 8 المادة -

 مراال إضل مة كتل ؽ أك أمة مةمكملت طمب المركزم فكرمة لم رؼ كم كز ،أد لت المبم ة المةمكملت الترلمص طمب متضمف

 .الطمب درافة الفتكملؿ ضركرمة
 مشترؾ( أك لصلله ) القل ك   كالشكؿ إ داته المراد الم رؼ افـ -5
 .فكرمة مممكف لمرة 5533 عف مقؿ ال أف عمى لأكتتلب طر ه المقرر كالمبمغ المقترح الم رؼ رأفملؿ -0
 كمقرات) لمم رؼ المقترح الر مف  المقر -4.فكرمة لمرة 533 عف تقؿ ال أف عمى االفممة الف ـ كاممة ،ا  ملل  ا ف ـ عدد -0

 .(ك دت إف المقتر ة اللركع
 برأس م  ـ كؿ ك  ة  ـإالملت المل مة ك أملكف كع لكم  ـ كأعملراـ الت لرمة كف أت ـ ك  فملت ـ التأتمة المؤففمف أفملء -5

 كف أت ل الت لرمة  شلط ل ك كع ك  فملت ل الم رؼ تأفمس    المشلركة االعتبلرمة ال م لت أفملء -6.لأكتتلب المطركح الملؿ

 أفملء ككذلؾ به المكتتب الملؿ رأس مف ك    ل كع لكم  ل الر مفمة كمقرات ل

 3 المادة -

 لمتأممف الفكرمة الةلمة المؤففة الفكرم أك الم ر   الةلـ القطلع مؤففلت مف االعتبلرمة ال م لت مف كؿ ك  ص كع لكمف

 .بللمشلركة ل ل مفمح الذم الكزراء ارار م مس كتلرمخ كراـ ،ا لرل االدللرمة كالمؤففلت
 .الطمب افةلدر  الأزمة كالكتل ؽ المتممة المةمكملت كتقدمـ الترلمص طمب بمتلبةة الملكضمف المؤففمف كع لكمف أفملء -7

 ال مت زأ  زءان  كالبمل لت الكتل ؽ كتةتبر اذت،مم   ممل كالمبم ة لمطمب المؤمدة كالكتل ؽ البمل لت م  ؼ ضمف الترلمص لب بط مر ؽ

 :إ داته المراد لمم رؼ بلل فبة -5.م ه
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 . فخ (0الم رؼ) تأفمس عقد - أ
 ( فخ0) لمم رؼ المقترح الت ظمم  ال مكؿ - ب

 ( فخ0االات لدمة) لم دكل كدامقة مل مة درافة -ج

 ( فخ0) ا كلى التأث لمف كات التقدمرمة الممزا ملت - د

 .الم رؼ تأفمس    الفكرممف بللمشلركة رمر كاالعتبلرممف الطبمةممف لألشللص بللمكا قة الكزراء م مس ارار -ق
 .المشترؾ الم رؼ تأفمس    لفكرم المفلامةا كالملل  الم ر   الةلـ القطلع لمؤففلت بللمكا قة الكزراء م مس ارار -ك
 .فكرمة    م رؼ    عمى المفلامة لمم رؼ المكا قة تتضمف فكرمة للرج الرالبمة ال  ة عف  لدرة كتمقة -ز
 كزمر ابؿ مف ال ؽ ارار بمك ب الت  م دد كالدرافة الت قمؽ  لقلت لقلء مبمغ بتفدمد المركزم الم رؼ لزم ة مف إم لؿ -ح

 .الللر مة كالت لرة االات لد
 :الطبيعيين األشخاص من لممؤسسين بالنسبة -8
 مدمران  كلف إذا كمل إدارت ل، م للس    مفلامته كعضكمته كمقدار مؤفس كؿ ب ل مفلاـ الت  كالمؤففلت الشركلت بأفملء بملف - آ

 .الر مفمة مقرات ل كع لكمف الشركلت كالمؤففلت اذت ك  فملت ف ل ل علملن 
 أك مممك ل الت  الزراعمة كالممكمة ،أك اللدممة ال  لعمة أك الت لرمة الم أت أك التضلمف لشركلت المللمة ل كضلعب بملف -ب

 .المة مة الغرؼ كمف ال ك    فلبلت مف مداؽ م دالن   شلط ل ك كع ،مؤففة كؿ  م ل مشلرؾ
 كلف اذا كمل الطمب درافة    ملمدة مةمكملت مة كمة كأمة مف،المؤفف ف ـ لكؿ المللمة لمذمـ دامؽ كتقممـ المللمة بللمةمكملت بملف -ج

 .الملض     إ أفه أش ر اد ا داـ
 .كمؤاأت ـ الةمممة كالم ر مة الم  مة المؤففمف لبرات مكضح مل ؿ شل   بملف -د
 أك المؤففمف كفل ر المؤففة بمف (م لارة أك  فب) الةل ممة ال أت عف بملف -ق

 0 المادة -

 .الةلممف الم رؼ ك مدرا  ل تأفمس    المفلامة كالمؤففلت الشركلت إدارة م للس كأعضلء رؤفلء فكبم بم ه
 .أك اعتبلرممف طبمةممف أشللص مف المؤففمف كفل ر المؤفس بمف الةمؿ ب أت بملف - ك
 .ال أ مة م ت مة رمر لممؤففمف الدا مة ا المة كع لكمف ال كمة إتبلت مفت دات -ز
 .المؤففممف مف لكؿ الةدل  الف ؿ عف متة د لأ ة -ح
 ومدرائيا المؤسسة االعتبارية الشخصيات إدارة مجالس و أعضاء لرؤساء بالنسبة -3

 :العامين
 ك  فملت ـ الم رؼ تأفمس    اعتبلرمة مفلامة شل مة لكؿ الةلـ كالمدمر ا دارة م مس كأعضلء ر مس بأفملء بملف - أ

 .تأفمس الم رؼ    المفلامة االعتبلرمة ال م ة    ك    ـ
 كمقدار الةلـ كمدمرال المؤففة االعتبلرمة إدارة ال م ة م مس كأعضلء ر مس ب ل مفلاـ الت  كالمؤففلت الشركلت بأفملء بملف -ب

 .كالمؤففلت الشركلت تمؾ        ـ
 أش ر اد أ داـ كلف إذا كمل ألرل، مة كمةمةمكملت  كأمة اؤالء مف لكؿ المللمة لمذمـ دامؽ كتقممـ المللمة بللمةمكملت بملف -ج

 .الةأاة ذات الزراعة أك ال  لعة أك الت لرة رر ة كمف  فلبلت ال ك   مداؽ ابؿ مف م دؽ الملض     إ أفه
 المفلامة االعتبلرمة ال م لت إدارة كأعضلء م للس لرؤفلء الةمممة كالمؤاأت كالم ر مة الم  مة اللبرات مكضح مل ؿ بملف -د

 .الم رؼ تأفمس   
 .اعتبلرممف أك أشللص طبمةممف مف المؤففمف كبمف م لارة( بم  ـ أك الةل ممة) فب بلل أت بملف - ق
 .طبمةممف أك اعتبلرممف أشللص مف المؤففمف كفل ر المؤففمف مف أم بمف الةمؿ ب أت بملف - ك
 .مف اؤالء لكؿ لدا مةا ا المة كع لكمف ال أ مة م ت مة رمر ال كمة إتبلت مفت دات - ز
 فكرمة م رؼ م در المطمكبة كالكتل ؽ المةمكملت افتكملؿ ع د.اؤالء مف لكؿ الةدل  الف ؿ عف  دمتة لأ ة - ح

 ال ككمة المركزم)ملكضمة

 .لر ضه أك الترلمص ل دكر ارار الم ددة المدة بدامة ا شةلر اذا تلرمخ كمةتبر ،الطمب بلفتأـ إشةلران  الم لرؼ( لدل
 1 المادة -
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 ك ؽ كذلؾ   ت ل مف كالت قؽ كالمةمكملت كالكتل ؽ الطمب بتدامؽ المركزم فكرمة م رؼ مقكـ كالكتل ؽ المةمكملت افتكملؿ بةد

 كمؤاأت ل الترلمص طللبة لم  ة ا دبمة الفمةة بلالعتبلر كمألذ ال ل ذة ا لرل كا  ظمة كالقكا مف 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ

 فمةة ككذلؾ ككللءات ل

 2 المادة -

 ضكء    الم رؼ لتأفمس بلالعتبلر ال ل ة مؤلذ كمل ،الفل دة الدكلمة لممةلممر طبقلن  المللمة كمأءت ل الم ر مة كلبرات ل ال م لت

 كمبدم للص بشكؿ ب ل الم رؼ إ داث المراد كالم طقة علـ بشكؿ    فكرمة المتك رة الم ر مة كاللدملت االات لدمة ا كضلع

 كزمر الم مس إلى ارار كمر   لتقممم ل كالتفممؼ ال قد م مس إلى كالمطللةة الدرافة كم مؿ بشأ  ل المركزم مطللةته الم رؼ

 القرار كا  دار بللطمب ال  ل   لمبت م مس الكزراء إلى الم لفب االاتراح م  كمر ةه رأمه مبدم الذم الللر مة كالت لرة االات لد

 .الم لفب
 المركزم فكرمة م رؼ ابؿ مف بلفتأـ الطمب ا شةلر تلرمخ مف أش ر تأتة لأؿ الفمب  أك ا م لب  ارارت زراءالك  م مس متلذ

ذا  .الطمب مر كضلن  مةتبر المدة اذت لأؿ القرار م در لـ كا 
 3 المادة -

 عمى لأطأع لمركزما م رؼ فكرمة مرا ةة الترلمص طللبة لم  ة م ؽ ال رمح أك    الضـ الر ض  للت  مف كؿ    - آ

 أش ر تأتة عف مقؿ ال مل مركر بةد كذلؾ الر ض أفبلب بةد افتدراؾ  دمد بطمب التقدـ إعلدة كممك  ل ،ك دت إف الر ض مبررات

 .ألرل أش ر تأتة مدت ل ال دمد الطمب لدرافة  دمدة م مة تبدأ كع دال الطمب ا كؿ درافة م مة ا ت لء مف
 .ف كات تأث  ترة لأؿ مرتمف مف أكتر ال  ة  لس ابؿ مف الطمب تكرار ال ممكف -ب
علدة الت قمؽ  لقلت د   تلف تقدمـ طمب ع د كمتك ب الطمب، كدرافة الت قمؽ لقلء المد كعة ال لقلت ترد ال الر ض  للة    - ج  كا 

 .م ددان  الدرافة
 4 المادة -

 :مةالتلل المةمكملت الكزراء م مس عف ال لدر الترلمص ارار متضمف
 أعأت 0( مف الملدة 6-5المةمكملت المبم ة    اللقرات)مف -5
 .الطمب تقدمـ ع د به الم رؼ المكتتب ملؿ رأس مف % 05 عف م مكع ل    تقؿ أال عمى المؤففمف المفلاممف   ص -0
   ة ال فبة اذت ضمف كمدلؿ المكتتب به، الم رؼ ملؿ رأس مف %5 عف المؤففمف مف الطبمة  الشلص   ة تزمد أال -0

 %49 عف االعتبلرممف ا شللص   ة تزمد الالق ر عمى أف  كأكالدت زك ته

 مف % 05 ادرال إ مللمة الم لرؼ ب فبة تأفمس    بللمفلامة له المفمكح كالملل  الم ر   الةلـ القطلع   ص ت دد -5

 .مشتركلن  الم رؼ كلف إذا به المكتتب الم رؼ ملؿ رأس
 رأس مف % 49 ب طبمةممف أـ أشلل لن اعتبلرممف كل كا فكاء الفكرممف رمر المفلاممف   ص  مكعلم ا ا ى ال د م دد -6

 .به المكتتب الم رؼ ملؿ
 5 المادة -

 كمتـ ف ـ لكؿ االفممة القممة مف53 االكتتلب ع د كمد   الةلـ االكتتلب عمى المؤففمف اكتتلبلت عف تلمض الت  ا ف ـ تطرح %

 .الم رؼ بن داث تلرمخ الترلمص مف أش ر فتة  ترة لأؿ ـا ف  اممة بلا  فداد
 20 المادة -

 اللةم  بللفةر ا   ب  بللقط  المفلاملت الللر مة اممة كتفدد الفكرمة بللةممة المقمممف الفكرممف المكاط مف مفلامة اممة تفدد

 الم رؼ  شرة  فب الم لكرة ا فكاؽ    الفل د

 22 المادة -

 ."التأفمس امد م رؼ" بلفـ فكرمة المركزم م رؼ لدل المفلاملت امـ افتأـ لغرض تلتح  فلبلت إلى ذلؾك  الفكرم الت لرم
 المركزم فكرمة ابؿ م رؼ مف بقرار ل ل المرلص ال  ة تبمغ لمم رؼ بللترلمص الكزراء م مس ارار  دكر بةد - 28 المادة

 علـ مدمر أكؿ كتةممف لمم رؼ إدارة م مس أكؿ الةلـ كا تللب تلبلأكت أف ـ طرح مف التأفمس إ راءات افتكملؿ إلم ل كمطمب

م لد  فلبلت مداؽ كأكؿ  المقر كا 

 فكرمة    الةلممة الم لرؼ  مف ؿ الم رؼ بتف مؿ المركز فكرمة م رؼ مقـك ،التأفمس إ راءات افتكملؿ كع د الخ..كت  مزت

 الم لرؼ لدل ال ككمة ملكضمة لدل
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 م رؼ لزم ة إلى الللر مة االات لد كالت لرة كزمر مف ارار بمك ب الم ددة المقررة التف مؿ  لقلت ؼالم ر  تفدمد بةد كذلؾ - آ

 .المركزم فكرمة
 التلبتة ا  كؿ مف تةتبر بدكف  ل دة م مدة كدمةة المركزم فكرمة م رؼ لدل به المكتتب الملؿ رأس مف % 53 مبمغ إمداع-ب

 .أعملله ت لمة ع د إلمه تةلد لمم رؼ
 :التللمة كالمةمكملت البمل لت الم لرؼ لدل ال ككمة ملكضمة لدل الم لرؼ ف ؿ متضمف - 23 لمادةا
 .(مشتركة/ لل ة مغلمة مفلامة شركة) القل ك   كالشكؿ التف مؿ كتلرمخ الف ؿ    الم رؼ راـ - آ
 القل ك   كالة كاف الر مف  كمقرت الم رؼ افـ -ب

 .الرفممة ال رمدة     شرت كتلرمخ الكزراء م مس عف درال ل الترلمص ارار كتلرمخ راـ - ج
 كتلرمله الت لرم الف ؿ راـ - د

 به الم رح الملؿ رأس -ق

  ةأن  المد كع الملؿ رأس - ك

 ب ل المكتتب ا ف ـ عدد - ز

 االفممة الف ـ اممة - ح

 .لعالقط اذا مف المفلامة كال  لت الملل  أك الم ر   الةلـ القطلع مفلامة  فبة -ط
 .ك  فملت ـ ك    ـ ،اعتبلرممف أك طبمةممف أشلل لن  كل كا فكاء الللص القطلع مف المؤففكف - م
 الةمؿ مبلشرة تلرمخ - ؾ
 ك    ـ ك  فملت ـ الةلـ كالمدمر ا دارة م مس كأعضلء ر مس -ؿ

 .تةدمم ل كتلرمخ الب كد اذت  مم  عمى تطرأ الت  التةدمأت -ـ
 .كتةدمأته ب د كؿ  ل ب الم لرؼ( إلى لدل ال ككمة ملكضمة) لدل  مؿالتف افـ ر مس تكام  - ف
 ا كتر عمى عمؿ مكم  م مة الم لرؼ( لأؿ لدل ال ككمة ملكضمة) م المركز فكرمة م رؼ إبأغ الم لرؼ عمى متك ب -0

 ال  كؿ ابؿ ت لمذت أك ةدمؿالت إعأف م كز كال رفم  بكتلب الم لرؼ كذلؾ ف ؿ    المدك ة الب كد عمى مطرأ تةدمؿ ؿ ؾ عف

 الم رؼ مكا قة عمى

 .الللر مة االات لد كالت لرة كزمر مف بقرار ت دد الت  التةدمؿ  لقلت تفدمد إلى التةدمأت كتلض  عممه المركزم
 20 المادة

 الم لرؼ ف ؿ    الم رؼ بتف مؿ المركزم اراران  فكرمة م رؼ م در لـ مل أعملله مبلشرة المرلص لم رؼ ؿ م كز ال -5

 .ا لرل ال ل ذة كا  ظمة كالقكا مف 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ إ راءات التأفمس افتكملؿ مف التأكد بةد كذلؾ الةلممة
 ف ؿ مف كمشطب الرملن  ترلمص الم رؼ مةتبر التف مؿ تلرمخ مف ف ة لأؿ أعملله المرلص الم رؼ مبلشر لـ إذا -0

 .الم لرؼ دلل ال ككمة ملكضمة لدل الم لرؼ
 أك كمملن  لمغمر ع ه أف مت لزؿ 0335 لةلـ 08 راـ القل كف أ كلـ ك ؽ لم رؼ تأفمس ارار عمى م  ؿ لمف ال م كز – 21 المادة

 .كل ت تفممة أمة كت ت  ز ملن 
    لر مف ا المقر كم دد،الترلمص طللب ملتلرال الت  الفكرمة الم ل ظلت مراكز أ د    مؤفس أف لمم رؼ ممكف - 22 المادة

 فكرمة م رؼ مف لطمة بمكا قة كللر  ل الفكرمة الةربمة دالؿ ال م كرمة له  ركعلن  م ش  أف لمم رؼ ممكف كمل ،الترلمص ارار

 .المركزم
 :المؤسسين وحصص أسيم عن والتنازل المال رأس زيادة

 23 المادة -

 راب ة ممزا ملت تأث  دكر إال بةد الغمر إلى الم رؼ رأفملؿ        ـ أك أف م ـ ممكمة عف الت لزؿ لممؤففمف م كز ال -5

 .متتللمة
 مفبقلن  عمم ل مكا ؽ رمر فكرمة ل  ة أك فكرممف  شللص إال الم رؼ رأفملؿ مف ا ف ـ عف الت لزؿ مككف أف م كز ال -0

 .الكزراء م مس مف كبقرار المركزم فكرمة م رؼ
 رأس مف% 49 كأامل أك أـ اعتبلرممف كل كا طبمةممف أشلل لن  الفكرممف رمر تممؾ  فبة تت لكز أال م ب ا  كاؿ  مم  ك   -0

 .الم رؼ ملؿ
 24 المادة -
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 كمل ،المركزم فكرمة مف م رؼ بقة مس كبمكا قة ا فلف   ظلمه م ددال الت  الشركط ك ؽ الم رؼ ملؿ رأس زملدة م كز -5

 المةلممر م  ا ف لملن  كذلؾ رأفملله زملدة الم رؼ مف مطمب أف مراال ضركرمة الت  ال لالت    المركزم فكرمة لم رؼ م كز

 كم دد ف الدكلمة

 .مةم ة زم مة م مة لذلؾ
 م ب ال للة اذت ك    فب مفلاملت ـ، كب لس ا  مممف لممفلاممف بللزملدة االكتتلب    ا  ضممة تةط  الملؿ رأس زملدة ع د -0

 مكا قة عمى ال  كؿ بةد كذلؾ ،مشتركلن  الم رؼ كلف إذا % 05 عف  فبة الملل  كأ الم ر   الةلـ القطلع مفلامة  فبة تقؿ أال

 بزملدة الكزراء م مس

 .المذككر الةلـ القطلع   ة
 :المصرف إدارة - ثالثاً 
 25 المادة -

 المطمكب ركطكالش مؤاأت ـ الذم م دد ا فلف   ظلمه أ كلـ ك ؽ المفلامكف م تلبه إدارة م مس الم رؼ أمكر إدارة متكلى -5

 ا فلف  ال قد  ظلـ مف الراب  البلب    ع  ل الم  كص ا دارة اللل ة بم للس لأل كلـ ا دارة م مس كملض  ، م ـ تك رال

 ).المركزم م رؼ فكرمة كال كف
 لتك مؽ ممـز مل كاتللذ ،أعأت5) اللقرة    ع  ل الم كت كالشركط المؤاأت تك ر مف التأكد لمركزم ا فكرمة لم رؼ كم ؽ -0 

 .كالشركط المؤاأت تمؾ ك ؽ ا دارة م مس أكضلع
 افتمرار لضملف المركزم م رؼ فكرمة مكا قة إلى الةلـ لمم رؼ الةلـ المدمر أك ا دارة م مس تككمف    تغممر أم ملض  -0

 .ا فلف  لمم رؼ ال ظلـ    الم ددة كالمؤاأت بللشركط االلتزاـ
 المشتركة الم لرؼ م للس إدارة    الملل  أك الم ر   الةلـ القطلع ممتم  الللر مة كالت لرة ت لداالا كزمر مةمف - 80 المادة

 كال ،ا ف ـ مف المذككر الةلـ القطلع مممكه مل ب فبة كالتفممؼ كذلؾ ال قد م مس ااتراح عمى ب لء الم ر مة اللبرات أ  لب مف

 بللمدة مقمدة رمر الم مس    ك كداـ مدة كتككف ،إاللت ـ    أك الم مس    ا عضلء اآللرمف ا تللب    التدلؿ ل ؤالء م ؽ

 82 المادة -.ا دارة م مس لةضكمة ا فلف  ال ظلـ    الم  كص عمم ل

 م مس عضكمة عمى امتأك ل لم  كؿ م ب الت  ا ف ـ كعدد الةضكمة كمدة الم مس أعضلء عدد ا فلف  ال ظلـ م دد -5

 كم رم كالمكدعمف المفلاممف كلم م ة لم م ته كضمل لن  الم رؼ  فب كض  الةدد اذا تقدمر المركزم ةفكرم كلم رؼ ا دارة،

 .ممتمك ل الت  ا ف ـ عدد بلالعتبلر ا لذ م  الم مس أعضلء ابؿ مف ا دارة ر مس م مس ا تللب
 اال تللب مـك مف ش ر مدة ال  لب لأؿ اذا افتكملؿ ممكف كا  مل اال تللب إ راء ع د ا ف ـ مف الةدد اذا امتأؾ مشترط ال -0

ال  ا ا ى ال د ت لكز متـ أال فكرم رمر عضك أم ابؿ مف المممككة عدد ا ف ـ زملدة ع د كمراع  ، تملن  الةضكمة فقطت كا 

 .الفكرممف رمر ابؿ مف بتممكه ا  ملل  المفمكح
  ممة ممتم  أ د بم  ـ مككف مف أف كعمى ا عضلء أكترمة ب ضكر تتلذ مل لـ ال ك مة ا دارة م مس ارارات تةتبر ال - 88 المادة

 المتةمقة القرارات اتللذ ع د كذلؾ المشترؾ ملؿ الم رؼ رأس    المفلامة المللمة أك الم ر مة الةلمة المؤففلت مف ا ف ـ

 .ا فلف  لمم رؼ ال ظلـ    م ددة ر مفمة بمكاضم 
 83 المادة -

 فكرمة م رؼ مكا قة ا دارة بةد م مس مف بقرار كمةمف الم ر مة اللبرات أ  لب مف لم رؼا علـ مدمر التملر متـ -5

 .المركزم
 .أك ر لفته ا دارة م مس كعضكمة كظملته بمف ال م  المشتركة الم لرؼ    الةلـ لممدمر م كز ال -0
 كال ،اللل ة الت لرمة تةلط  ا عملؿ الم رؼ    مدمر أك علـ مدمر مةلكف أك علـ مدمر م  ب مشغؿ شلص  م م كز ال -0

 .الشركلت إ دل م للس إدارة    عضكان  أك أشللص شركلت    عضكان  مككف أف
 80 المادة -

 ال ظلـ  مكذج م  كبمل م ف ـ تككم ه  مغة ك عممه كطبمةة متلؽ بمل لمم رؼ ا فلف  ال ظلـ مشركع المؤففكف مض  -5

 أال عمى ب ل القملـ لمم رؼ الم رح كاللدملت الم ر مة  م ل  عملؿ كت دد المركزم فكرمة م رؼ مةد الذم لمم لرؼ ا فلف 

 ال قد ا فلف   ظلـ مف الراب  البلب مف ا كؿ القفـ أ كلـ أك 0335 لةلـ 08 القل كف مف 03 ك 50الملدتمف أ كلـ م  تتةلرض

 كمكل  ت ـ كأعملراـ كعدداـ ا دارة م مس مس كأعضلءر    فملت ال ظلـ اذا    م دد أف كم كز المركزم فكرمة م رؼ كال كف

 آلمة كت دمد الملؿ، رأس    مفلامت ـ ك فبة متلؽ بمل ا دارة م مس    الفكرممف تمتمؿ رمر ك فبة ا تللب ـ كأ كؿ كتةكمضلت ـ
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 كزمر مف بقرار ال ظلـ ر اذاك م د ا   ب  بلل قد كمةلدل ل الم ممة بللةممة الف ـ كاممة الملؿ رأس ت دمد ككذلؾ عمؿ الم مس

 .التفممؼ ال قد م مس ااتراح عمى ب لء الللر مة كالت لرة االات لد
 .كتةدمأته 5959لةلـ 95 راـ ال ل ذ الةمؿ ال كف أ كلـ إلى بلالفت لد الةلمممف  ظلـ الم رؼ إدارة م مس مض  -0
 .كالتفممؼ ال قد م مس تقترف بم لداة أف كعمى ركعهك  الم رؼ بةمؿ المتةمقة ا  ظمة فل ر الم رؼ إدارة م مس مض  -0

 الةلمكف كمدراؤال 0335لةلـ 08 راـ القل كف أ كلـ ك ؽ المرل ة الم لرؼ إدارة م للس كأعضلء ر مس ملض  - 81 المادة

 .المركزم فكرمة م رؼ كال كف ال قد ا فلف   ظلـ مف الراب  البلب مف الفلدس القفـ أ كلـ إلى المدراء كفل ر
 :المراقبة - رابعاً 
 بمراابة كاللل ة فكرمة المركزم م رؼ كال كف ا فلف  ال قد  ظلـ مف الراب  البلب    الكاردة ا  كلـ مراعلة م  - 82 مادة

 :   ال ؽ المركزم لم رؼ فكرمة  نف كالرالبة لإلشراؼ الدكلمة ا فلفمة المبلدئ ككذلؾ الم لرؼ،
 أعملل ل كفمر تةلمم ل كفأمت ل  فف مؤمف مل كؿ    0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ  ؽك  الم دتة الم لرؼ مرااب أف -5

 أك مةمكملت لب ط أك مراابمف بنمللد فكاء ،ملتلرت الذم كذلؾ بل فمكب ال ل ذة القكا مف كأ كلـ ا فلفمة بأ ظمت ل كالتقمد ك شلطلت ل

 تقدمـ عمى المراابمف كمتك ب ،كالتفممؼ ال قد م مس تةم  ـ عمى م لدؽ م ملمف مراابمف بتةممف إلزاـ الم لرؼ أك دكرمة تقلرمر

 .الم لرؼ لدل ال ككمة ملكضمة إلى دكرمة تقلرمر
 امكد بتدامؽ لمقملـ م تدبه أكمف لمفلاممف، ؿ الةمكممة ال مةمة ابؿ مف المةمف الم رؼ  فلبلت ملتش كات أم    مكمؼ أف-0

 كا  ظمة القكا مف عمى كا طبلا ل الم ر مة ك شلطلته ملتمؼ عممملته   ة مف لمت قؽ كمرافأته كف أته ك فلبلته الم رؼ

 .ال ل ذة كالتةممملت
 المفلاممف  قكؽ عمى كذلؾ لمم ل ظة الم رؼ أكضلع لت  مح الم لفبة ا  راءات  مم  بلتللذ الضركرة ع د مقكـ أف -0

 .ك قكا ـ كأمكال ـ مةه كالمتةلمممف كالمكدعمف
 الم لرؼ لم  ة المطمكبة الفرمة عمى .الم ل ظة ضركرة كالرالبمة ا شرا مة إ راءاته ملتمؼ    المركزم فكرمة م رؼ عىمرا -4

 0335 لةلـ 09 راـ بللقل كف كالمقررة

 للرج مف  فلبلت مداؽ0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ المؤفس الم رؼ م  لمفلت الةمكممة ال مةمة تةمف - 83 المادة

 .لمم رؼ ال ظلـ ا فلف     م لمه كت دد ال ف ة كالفمةة بلللبرة ل ـ المش كد مف رؼالم 
 الم لرؼ كعمى الت لمذ المرل ة كا بة لمم لرؼ ك تةلممـ تةممملت آللر كات مف المركزم فكرمة م رؼ م در - 84 المادة

 .ال ل ذة ا مف   القك  الم ددة كالةقكبلت الغراملت طل مة ت ت مللللت ل كتق  ب ل التقمد
 :عامة أحكام - خامساً 
 :مم  بمل االلتزاـ 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ مرلص م رؼ كؿ عمى مترتب - 85 المادة

 له الفملح ابؿ كذلؾ به رأفملله المكتتب مف % 53 مبمغ المركزم فكرمة م رؼ لدل  ل دة بدكف م مد  فلب    مكدع أف -5

 .أعملله ت لمة ع د إلمه بةلد التلبتة ع ل ر مك كداته مف ع  ران  المبمغ اذا كمةتبر / ،أعملله بمبلشرة
 الدكلمة الم لفبمة بللمةلممر متقمد إف -0

 .كللر ملن  دالمملن  تةلممه    ال دمتة الةللممة التق ملت مفتلدـ إف -0
 عمى مفبقة   كله ب كرة ابؿ م مةز   ترة  م  شلطلته مملرفة عف كمملن  أك  ز ملن  التكاؼ م رؼ  م م كز ال - 30 المادة

 .المركزم فكرمة م رؼ مكا قة
 كالللرج الدالؿ    ال  لت كالمؤففلت ملتمؼ م  الفكرمة الم لرؼ تتداكل ل الت  كالبراملت كالرفل ؿ لألف لد تككف - 32 المادة

 ك ؽ كذلؾ ،ا لرل ا تبلت كفل ؿ ال ل ذة كا  ظمة ب كـ القكا مف ب ل تتمت  الت  القكة ذات المتطكرة الةللممة االت لؿ بكفل ؿ

 .فكرمة المركزم م رؼ م درال الت  التةممملت
 ال  كص    كالقمكد الكاردة ا  كلـ 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ الم دث المشترؾ الم رؼ عمى تفرم ال - 38 المادة

 ملؿ رأس    كالملل  الم ر   الةلـ القطلع  فبة مفلامة بمغت م مل كمؤففلته الةلـ القطلع بشركلت المتةمقة كالت ظمممة التشرمةمة

 .الم رؼ
 بللقط  مف  فلبلت ل أد لت المبم ة االفت قلالت بت كمؿ 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ الم دتة لمم لرؼ مفمح- 33 المادة

 .أ كالن  الم داة ممزا ملت ل إلى بلالفت لد أعملل ل   ممة عف ال ل مة ا   ب 
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 بةد ا   بمة بللةمأت أ أ كمفلاملت ـ المد كعة كا   بمة الةربمة الدكؿ رعلمل   ص ف كملن  ت قق ل الت  ال ل مة ا ربلح -5

 ال قد  ظلـ مف الراب  البلب أ كلـ عمم ل ك ت ص لممفلاممف ال مةمة الةمكممة تقرال الت  كاللل ة ا لزاممة اال تملطملت ت زمؿ

 .المركزم فكرمة م رؼ كال كف ا فلف 
    كمف المقمممف الفكرممف الم لرؼ لغمر إدارة م للس  عضلء الةل دة الضرا ب ااتطلع بةد ال ل مة كالتةكمضلت المكل  ت -0

 لملبراء المفت قة اللدمة الةل دة ل  لمة ال ل مة التةكمضلت مف % 533 ك ،كالمكل  ت كالمرتبلت ا  كر  لؼ مف % 53. كم ـ

 .الةربمة كا   بمة الدكؿ رعلمل مف الم لرؼ    ةلمممفال كالل ممف
 .ا   ب  بللقط  الللرج إلى كت كمم ل فدادال كممـز الم لرؼ عمى تفت ؽ الت  المبللغ -4
 الت لرم الم رؼ  شرة الم لكرة  فب البمداف    الفل دة اللةممة ال رؼ بأفةلر كاالفت قلالت المبللغ اذت ت كمؿ م رم -5

 .الفكرم
 القل كف /4/ ـ 0335اذا أ كلـ ك ؽ الم دتة الم لرؼ عمى تفرم ال 0335 لةلـ 08 القل كف مف 06 الملدة بمك ب - 30 لمادةا

 00 تلرمخ ال لدر 6 راـ التشرمة  المرفـك أ كلـ

 5949 لـلة 549راـ الت لرة ال كف أ كلـ إلى 0335 لةلـ 08 القل كف   كلـ ك قلن  الم دتة الم لرؼ تلض  - 31 المادة

 .ال ل ذة القط  أ ظمة كالى،فكرمة المركزم م رؼ كال كف ا فلف  ال قد  ظلـ أ كلـ إلى تلض  كمل كتةدمأته
 م رؼ عف الت  ت در ك التةلممـ بللتةممملت تتقمد أف 0335 لةلـ 08 القل كف أ كلـ ك ؽ الم دتة الم لرؼ عمى - 32 المادة

 بمقتضى تلرض الت  ال زاءات طل مة ت ت الم ر مة كذلؾ لألعملؿ بمملرفت ل المتةمقةك  كالتفممؼ ال قد كم مس المركزم فكرمة

 م ه. الراب  البلب أ كلـ كالفممل كتةدمأته فكرمة المركزم م رؼ كال كف ا فلف  ال قد  ظلـ أ كلـ

 


