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بالرهن وعالقتها للتعامل املوثقة النقدية التأمينات أحكام   

Financial Transactions of Cash Insurance Reserved in Forms and 

Its Relationship with Mortgage 

Urus Niaga Kewangan Insurans Tunai Terpelihara dan 

Hubungannya dengan Gadai  

 *  محمود عبد الكريم إرشيد
 

 ملخص البحث                                                    
  توثيق   كأداة  للتعامل؛  املوث ة  احملت زة  الط دية  التأميطات  أح ام   الدراسة  هذه  تتطا ل
   كذا   اجلدية،    هام   كالع بون   التعامل؛  لتوثيق  حي ز  ن د    مال    كل   م هونة،  بط ود 

  يف   التعليمية   امل اعد   ح ز    الغاز   املاء  كال ه ابء  بنواعها؛  اخلدمات   ت دمي   أتميطات 
  ع ود   م    جزء  كوهنا    غيها،  للحج   للتس يل  امل دمة   الدفعات    اجلامعات،  املدارس

  حيث   م   الط دية  التأميطات  أح ام   يف   أسئلتا  البحث   مش لة   تتمثل  التوثي ات، 
  املتاج ة   متت  إذا  أرابحها   تؤ ل   مل   الف ه ،   ت ييفها  األموال،  هذه  استثمار  ح م
  على   طويلة   لفيات  يستم    الذ    ح زها    آاثر   جتميعها،  عطد   لضخامتها   نظ ا    هبا؟ 
  ي وم    م    الش ع ،  الطصاب  بلغت  إذا   زكاهتا  ح م   كذا  اخلدمات،   ت دمي  البيوع 
  احتياطات   أ    مطاقصة،   ع د   أ    إجارة،   أ    كان  بيع ا  سببها   اختال    على  بزكاهتا، 
  هذه   أح ام  دراسة  هو   البحث   هد   العمل،  ع ود  يف  أموال  م    احملت ز    كذا  م حلة، 

  االتفاق  أ جا    بيان  توثيق،  أداة كوهنا   الف ه ، الت يي  انحية   م   احمل وزة  احلساابت
  استثمار   جواز  إىل   الدراسة؛   هذه   توصلت   التسمية،  املتعددة  األنواع  هذه  بني   االفياق

   عدم   احل وق   بسداد  االلتزام  حالة  يف  مش  عة،  بط ق   الط فني  لصاحل  األموال  هذه
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  م    بعدد   مشفوعة   االستثمار،   لغايت   للمص     تسليمها   بعد    ذل    الذمم،  شغل 
  كما   حاجزها،  امل هت   قبل   م    االستثمار   هذا  ليصح  الش عية    االشياطات  الضوابط
 .هامة  نتائج إىل   توصلت

  املبالغ   اخلدمات،  ت دمي  أتميطات  ال ه ،  الط دية،  التأميطات:  املفتاحية   الكلمات
 . التعامل لتوثيق  احملت زة

 

Abstract 

This study tackles the collateral cash and all its forms in financial 

transactions, outstanding accounts and all retained money to register the 

business transactions, such as deposit money and insurance services of all 

kinds in terms of provision of such funds and the differences or similarities 

between the types, if any. The study tackles the adaptation of this money 

to Fiqh (jurisprudence), whether it should be developed and to whom the 

profit goes if the money were traded? Given the magnitude of the retained 

money and its effects on sales and service delivery we must discuss its 

Zakah if it reaches legitimate quorum, and who shall pay this share for the 

Zakah whether in trading, as well as money reserves held in work related 

contracts. The objective of this research is to study the provisions of these 

reserved accounts in terms of the conditions of Fiqh; whether or not it is 

an assertion tool and to state other similar or different aspects between the 

multi-labeled transactions. The study found that there are differences 

between these kinds of funds and that the general acceptance of the 

transaction affects the nature of the custom thereby reducing its due rights. 

The research will show the eligibility of investing these funds in Islamic 

banks for the benefits of both parties in case of an obligation to pay dues 

after its delivery to the bank for the purpose of investment. This is 

conditional to several controls and legal requirements for this investment 

to be made feasible by the bank. 

Keywords: cash insurance, collateral, deposit money, amount of retained 

money for business transaction 

. 
 

 Abstrak 

Kajian ini membincangkan peruntukan deposit tunai yang 

didokumentasikan untuk urus niaga; sebagai alat dokumentasi untuk wang 

yang dijanjikan dan setiap wang yang diperuntukkan untuk 

mendokumentasikan transaksi; seperti deposit dan margin, serta insurans 

untuk menyediakan perkhidmatan dari semua jenis seperti elektrik, air dan 

gas, penyediaan tempat tinggal untuk pendidikan di sekolah dan universiti, 

pembayaran yang dibuat untuk pendaftaran Haji, dan lain-lain, kerana ia 

adalah sebahagian daripada kontrak pengesahan. Permasalahan dan 

persoalan kajian ini ialah menjawab penyesuaian wang ini ke Fiqh, apakah 



 269     النقدية املوثقة للتعامل وعالقتها بالرهنأحكام التأمينات  -  محمود عبد الكريم إرشيد  

 

ia harus dikembangkan dan kepada siapa keuntungannya masuk jika wang 

itu diperdagangkan? Melihat kepada besarnya jumlah ketika ianya 

dikumpulkan, dan kesan penyitaan jangka panjangnya terhadap penjualan 

dan penyediaan perkhidmatan, serta hukum zakat ke atasnya jika mencapai 

nisabnya, siapa yang akan membayar zakatnya, tanpa mengira 

penyebabnya, sama ada penjualan atau pajakan, kontrak atau rizab yang 

ditangguhkan, serta yang ditahan dari wang dalam kontrak kerja. Tujuan 

kajian ini adalah untuk mengkaji hukum dari akaun-akaun yang sedia ada 

ini dari segi kesesuain fiqh, kerana mereka adalah alat dokumentasi, dan 

untuk menjelaskan aspek-aspek yang dipersetujui dan perselisihan antara 

jenis-jenis multi-label ini.  Kajian ini mendapati bahawa kebenaran untuk 

melaburkan dana ini untuk kepentingan kedua belah pihak dengan cara 

yang sah, sekiranya terdapat komitmen untuk membayar hak dan tidak 

menggunakan piutang, setelah menyerahkannya kepada bank untuk tujuan 

pelaburan, disertai oleh syarat yang ditentukan syariah, sehingga 

pelaburan ini berlaku oleh gadai janji, yang terikat, dan telah mencapai 

hasil yang penting. 

Kata kunci: tunai, gadai janji, insurans penyediaan perkhidmatan, jumlah 

yang ditahan untuk mendokumentasikan transaksi. 

 

 مقدمة  
 كما    احل وق،  لديون ا  توثيقل  ش عية    سيلة  فه   ، ال دم  مطذ  التوثي ات  اإلنسان   ع  
 م    للمال   صوان    ابل ه ،   توثي ا   ش ع   للمال،   اإلنسان  افت ار   عطد  املدايطات   ش عت 
 ح م   زاد   قد    الديون،   البيوع،  متو   اليت   العملية   األح ام   م    الط دية   التأميطات   اجلحود،

 التعليمية    اخلدمات    اهلات     الغاز    املاء  ال ه ابء  خدمات     تل ل  ؛ حياتطا  يف   الضماانت 
 [. 283  الب  ة: ]  م   ُبو  ة﴾  ﴿ف   ه ان    تعاىل:   قولا  يف  1لضماانت اب   ال  آن   اهتم   قد   حنوها، 
م   بل    ؛ توقيع الع د مهمة لت دمي اخلدمة   صاحب اليت تُ   الضماانت عملية ت دمي    عد   تُ 

ق ار   أهنا مهمة الختاذ  الذمة، كما  تؤ ل أجورها إىل دي  يف  اليت  ت دم اخلدمات  د هنا ال 
 هتد   االستثمار، مع كرب ح مها يف املعامالت املالية؛ كالعطاءات،  بيوع امل احبة لآلم ،  

الدائ  خط  عدم الوفاء ابلدي ، أ  تطفيذ الع د،  تتيح لا استيفاء ح ا      إىل توق  الضماانت 
 

توظي  الزكاة ( بشأن  3/3)  15  ار  ؛ القرارات جممع الفقه اإلسالمي الدول رد مصطلح "الضماانت الط دية" يف    1
( 1/16)  143( بشأن اإلُيار املطته  ابلتملي ؛ ال  ار  6/5)  44ال  ار  ؛  يف مشاريع ذات ريع بال متلي  ف د  للمستحق

                                                                                                            بشأن زكاة احلساابت امل يدة  ش كات التأمني اإلسالمية؛ أما "التأميطات الط دية" فلم ي د مصطلح ا يف املوسوعة الف هية.  
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ل   التوثيق ابلتأميطات يدعم الث ة يف التعامل، أ  يش ع االئتمان،  م     االستح اق،   عطد 
ل ُعُ ود ﴾  ﴿ مؤيداتا الش عية قولا تعاىل:   ُفوا اب  أ ين ه ا ال ذ ي   آم ُطوا أ     . [ 1  املائدة: ] ي 

 ح وق  حفظ     توثي ا،  التعامل   جدية   مان  حت يقإىل    الط دية  الضماانت    هتد 
  الع بون   ابلش اء،  لآلم    كامل احبة  املدايطات؛  بيوع  يف   ،ثبوت  عطد  ديطا  استيفاء  يف  الدائ 
 اجلامعية   اخلدمات   اهلات    املاء  ال ه ابءم  مثل    اخلدمات   ت دمي   املؤجلة،  البيوع  يف

 إىل   أدى  مما   السداد،  عدم  خماط   ت ليل  ها هدف  احتياطات   ت وي    م صودها   حنوها،
 األموال  هذه   ت اث ت    ملا  اخلدمات،  ت دمي   لضمان   البلديت  يف   ن دية   أتميطات  احت از 
 سداد   خالل   م   العمالء  على   ابلطفع  يعود  مبا  األموال،  هذه  استثمار  إم انية  ب زت

 ستثم ، تُ   م    لصاحل  األموال،  هذه  استثمار   مش  عية  دراسة  إىلذل     فاحتاو  التزاماهتم،
 ال ش  ع   شأنا   م     هذا  مطها،   ال اجح   لتبيان  املسألة   هذه   يف  الف هاء  آراء  مطاقشة  

 .تهامديوني فظحل  اخلدمية  املؤسسات  حت زها  اليت   األموال  ح م
 التمويل  صيغ   يف   التعامل   لتوثيق  احمل وزة  التأميطات  أمهية  ليظه   البحث   هذا   أييت
 لتغطية   احمل وز   املطاقصات  يف   احمل وزة   الط دية   الضماانت   1، املص فية  كامل احبة   املص فية؛
 احلج،   أداء  جدية    مان  احلياتية،  اخلدمات   ب ية   الع بون،   بيع  يف   التعامل    كذا  أتمني،
 ها؛ عوائد    ونت   مل    األموال،  هذه   استثمار  يف   الش عية  احل م   بيانالبحث    فهد 

  املص فية،   الت ارية    املعامالت   البلديت   يف   الوطن   املستوى  على   مهمة   الط دية   التأميطاتف
ت  اخلدمات  ت دم  اليت  املؤسسات  م   كثي    ،جتميعها   عطد   كبية  مبالغ  ه     هذه    دال 

 : املو وع  اختيار  د افع  م    ، هات دُي  انتهاء  عطد  التأميطات
 املعامالت    است  ار  االلتزامات،  تطفيذ  الحيام  مهمة  فوائد   الط دية  للتأميطاتأن   -
 الطاس.   بني  املالية

 
املال يدفعا العميل املشي  إىل املؤسسة بعد إب ام الع د على أنا إن أمضى البيع خالل املدة  هام  اجلدية مبلغ م  1

 احملددة احتسب املبلغ م  الثم ،  إن عدل ع  الش اء ي ون املبلغ كلا للمؤسسة.
البطد   /؛2/5/3البطد  م(  2015)البح ي ،    املعايري الشرعيةيُطظ : هيئة احملاسبة  امل اجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  

 . 208، 108، ص 2/5/4
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  املؤسسات    الش كات  البلديت   يف   الط دية   التأميطات  استثمار   ف  ة    جود  -
 الط فني.  بني  عوائدها   توزيع   اخلدمية،
 ال؟  أم  لاللتزام  موثق ره    ه ؛ أ ألنواعها  الش ع    يي الت -
 ا ب   ع ت  قد   الذ    احلي    لت طب  الط دية  للتأميطات  االستثمارية  اآلفاق  بيان  -

 آخ .  د نم    ط   لصاحل   استثمارها  حال  اخلدمية  املؤسسات
ما  لإلجابة ع  أسئلة م  قبيل:  التأميطات الط دية املوث ة للتعامل،    دراسة مش لة     تظه  

ما ح م استثمار هذه الضماانت م       طبيعة التأميطات الط دية م  انحية ت ييفها الش ع ؟ 
؟يف بيوع املدايطات،  املؤسسات  كاملصار   قبل م  حي زها،   تث م     اخلدمية،  لصاحل م  ُتس 

 ؟ بنواعها   زكاة التأميطات الط دية  احلساابت احملت زة لتوثيق التعامل ما ح م   أخي ا  
 حياتطا  يف  كث هتا  ىلإا  نظ     ؛ الط دية  التأميطات  أنواعبيان    إىل  البحث  هذ   هد ي  
 ، اخلدمات  ت دمي  لضمان  أ   التعامل،   لتوثيق  امل دمة   الضماانت  أنواع  بني  التمييز    ، املعاص ة

 املؤسسات    موقع   ه،عطد   احمل وزة  اجلهة  قبل  م   الضماانت  هذه  استثمار  ح م  بيان   مع 
 بنواعها.  للضماانت   استثمارها   حال

 الش ع ،    ت ييفها  الط دية،  التأميطات  سائلمل  ئ ست  ااال   املطهج   البحث  هذا  يعتمد  
 ط ديةال تأميطاتال قوائم على  لحصولل ل  ذ  لالستثمار، ال ابلة الط دية الضماانت  بيان 

 إذا  ملستح ها  مسل  تُ  ما إذا كانت     حتليلها،  اخلدمات،   سائ    ال ه ابء،  املياه   يف   لبلديةل
 .ال  مست ب  اخلدمة   هبذه  التعامل   أ ق 

أجد   ل خباصة؛ إذ العيطية   ، ةبعام الضماانت درس الباحثني بعض أن   إىل  هطا  أُشي
   :العيطية  للضماانت  الساب ة  الدراسات   م    الط دية،  لتأميطات خاصة اب  دراسة
 حافظ   أ د،  املعاص ة"   تطبي اتا  اإلسالم    الف ا   يف   األماانت   ع ود   يف   "الضمان -
 م. 2005  ،األردنية  اجلامعة   ، ةدكتورا  رسالة  موسى،
 العدد   ال يض،   العدل   جملة  احلمود،   انص    ب   إب اهيم،   أث ه"  ابل ه    ال اه   "انتفاع -

 م. 1981هن/1421  ،8
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 مصطفى ،  "الو ع    ال انون  اإلسالم    الف ا   يف  أح اما    تطظيم  الدي    "ره  -
 م. 1983،  ال اه ة  جامعة   احل وق،   كلية  ،ةدكتورارسالة   ، عياد  احلميد  عبد 

 ، "اإلسالمية  املصار    يف   استثمارها   مش  عية    مدى   ال ه ،   العيطية،  "الضماانت  -
  املص فية،   املالية  للعلوم  الع بية  األكادُيية  ، ةدكتورارسالة    الشخابطة،  للا  عبد   صهيب
 م. 2011  الطفائو،   دار  ، األردن 

الساب ة    مب اجعة  ال ه   يُلحظ    الدراسات  استثماره على     جواز أهنا ركزت على 
الف هاء يف ذل ، ابستثطاء   الشخابطة " اخلال  بني  الضماانت  اليت   ح   " دراسة  ت 

بض  رة استثمار األموال العيطية امل هونة لصاحل    ت  أ ص   ، العيطية يف املصار  اإلسالمية 
ت كيزه على التأميطات الط دية احمل وزة لتوثيق   هو   ما ُييز هذا البحث ،  عليا؛  املص   

التعامل، أ  أداة توثيق للتعامل أ  حس  التطفيذ، مع بيان ح م استثمارها،  احل وق 
 الواجبة فيها. 

 

 حقيقة التأمينات النقدية ومشروعيتها واأللفاظ ذات الصلة وأقسامها  
 

 النقدية   ابلتأمينات  صلة   ذات  لفاظأوالً: أ
  الغارم،   االلتزام،  ال فالة،   مطها   ؛ مت اربة  معان   على   ( م  )  لفظ  طلق يُ   الضمانت: 

 ( الغارم)  تا كلم  ستعمل تُ   ميادفني،  لفظني   الف هاء  اماستعمله   ال فالة    الضمان   1،  الزعيم
 : يوس ]  ﴾        ز ع يم         ب ا      أ ان  ﴿  تعاىل:  قال   ، ( فيل)ال   ( ضمني)ال   ل لميت   م ادفتني  (الزعيم) 

 االلتزام،   على  أطلق  مث   حيويا...  ش ء  يف  الش ء  جعل "  اللغة   يف  الضمان    أصل  ،[72
  2."فتلتزما  با   تطشغل    مطا  ما حتو  الضام   ذّمة  أن   ابعتبار

 لوجوب ال   أه  با   يصي  أ     االلتزام  االلزام   فيا  يثبت  اإلنسان   يف  اعتبار    عاء"   الذمة:
 

ب  ،  ال از ،  1 أيب  ب   الصحاح   حممد  العص ية، ط  خمتار  امل تبة  ) م (؛ 1999هن/1420،  5)بي ت:  مادة  م(، 
م(  2003هن/1424)ال اه ة: دار احلديث، د.ط،    املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  أ د ب  حممد،  الفيوم ،

 مادة ) م (. ( هن1414 ،2ط : دار صادر،  )بي تلسان العرب مادة ) م (؛ اب  مطظور، حممد ب  م  م، 
 . 291(، صم2014، 2)دمشق: دار ال لم، ط معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء نزيا  اد، 2
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 1. "عليا   ما  لا ما
 ابملع    ( ال فالة)   (الضمان )    لفظ  الف هاءاستخدم    :الفقهاء  عند   الضمانت 

 بضمان  ال فالة  فحص  ا   ال فالة؛  الضمان   بني  قواف      احلطابلة  الشافعية  ف هاء ل      ،نفسا
 الديون   مان   على   يطلق   املايل،  الضمان   هو  الطفو،   عدا  ملا   الضمان   استخدموا  الطفو،
 اهلال    مثل  ردّ "   إنا  قالوا    (،الضمان )  لفظ   فاستعملوا  احلطفية  أما   2"، العني   مان"   املطافع 

 3."اقيمي    كان  إن   قيمتا  ،امثلي   كان   إن 
 خط   الدائ   لت     ابإليفاء  التعهد   "تطفيذ   هنا ب  هاع فو   : االقتصاديني  عند  الضمانت 

 م    على   احلق   حتمل  مبع    ، االستح اق  عطد  ح ا   استيفاء  لا    تتيح  ، ابلدي   الوفاء   عدم 
 غي   أ    امل درة  غي   األخطار   لتغطية  الض  رة   عطد  يستعمل  "أتمني   إهنا    قيل   4، عليا"  هو

 5" احالي    امل ئية
عيطي  ي ون    ؛ الساب ة   لتع يفات ا   ىل إ ابلطظ      ن دي  الضمان  أ   للوفاء    ،  ا  ي دم 

ال ه ،  ،  قد ُش عت ط ق عدة لضمان الديون  توثي ها، م  مثل  ابلتزامات املدي  
  تعذر   إذا   م  مثطها   أ    مطها   ُيستوىف   بدي     ثي ة   ح مها   يف   ما   أ    مالية   عني    هو جعل 
 6الوفاء. 

 
 . 198،  194(، ص م 2013هن/ 1434،  2)دمشق: دار ال لم، ط   نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي مصطفى الزرقا،   1
حممد،  2 ب   حممد  املنهاج   الش بين،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  احملتاج  ط  مغين  العلمية،  ال تب  دار  ، 1)بي ت: 

)بي ت: امل تب اإلسالم     دليل الطالب لنيل املطالب  ؛ م ع  ب  يوس  الطالب،205، ص3(، وم 1994هن/1415
 .124، 123(، ص، د.ت2ط
(،  )ال اه ة: دار إحياء ال تب الع بية، د.ط، د.تدرر احلكام شرح غرر األحكام    مطال خس  ، حممد ب  ف ام ز،  3
 . 292، صمعجم املصطلحات االقتصادية  نزيا،؛ 252، ص2و
)بي ت: احتاد املصار     املستخدمة يف إطار التجربة السودانيةصيغ التمويل املصرفية  س او الدي  عثمان مصطفى،    4

 . 184(، صم2002الع بية، د.ط، 
 . 64(، صم1999، 1)عمان: دار  ائل، ط إدارة االئتمانرشيد، حمفوظ جودة، اعبد املعط   5
 . 398)ال ه   تطبي اتا املعاص ة(، ص 39؛ املعيار 133)الضماانت(، ص ٥، املعيار املعايري الشرعية 6
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 ابلضمان   وعالقتها  النقدية  التأمينات  تعريف اثنًيا:  
 تع يفها    ُي     ، الضماانت  م   نوع  اخلدمات   على   حلصول ا  الط دية   التأميطات   تستهد 

 أحس    فإن  استخداما؛    حس   جديتا،  لضمان  اخلدمة  م   املستفيد   يدفعها  "مبالغ  بهنا
 املؤسسة  اقتص ت  امل افق  م   شيئ ا   أتل   أ   أساء   إن  املبالغ،  هذه  لا  أعيدت   عليا  ما   أد ى
 ات خدم  ذل     م   1، الت أمني"  ع    زاد مبا  طالبتا  أ    تب  ى، ما  إليا  أعادت  مث مطها،   ح  ها 

ل ُ ها  الط اس   فبعض   غيها،   اهلات    املاء  ال ه ابء  الشه ي ة   ال يمة  يدفع    ال   يسته 
صل   أي   فم   االستهالك،  هذا   عليا  ُيوت  أ    يساف    قد   الستهالكا،  على   املؤسسة  حت 

 عيضت  ال   الط  د    الت أمني   بوجود  ،اخلدمات  ت دمي   يف   تستم     حىت     ر    هو  ح ها،
 كان  عليا  ما  املستأج   يدفع   ل   لوف  ،البيت  استئ ار  أتمني   أيض ا   ذل    م    أمواهلا،  عليها
 للعميل  ن دية أرصدة  "ره  الط دية  فالتأميطات، ح  ا  لا حيفظ  أ  يعو ا،  ما  املال   لدى 
 يف   عطاء   تطفيذ   حس   أ    خدمة،  ت دمي  أ   ع د  لتطفيذ  كضمان  املؤسسة؛   أ    املص     يف

 أرصدة   ره    الط دية  الضماانت  دامت  ما     2، "س ن  مش  ع  يف  االشياك  أ   مطاقصة، 
 م     فه  ؛لا  امل دمة   اخلدمات  أمثان  لسداد  أ   املمطوح  للتمويل   ماان    اجلهة  لدى  العميل

 العميل.   ديون  تسديديف     س عة  سيولة  م    با متتاز    ملا  ؛املفضلة  الضماانت 
 

 التأمينات   مشروعية أدلةاثلثًا:  
 التأميطات الط دية تشبا ال ه  العين أ  مبدأ الضمان حلفظ احل وق،    أق ت الش يعة 

 قد شهدت    م صد التش يع يف حفظ املال، سود  ي ، ف ذاتا   ألهنا ت وم ابمل صد   ؛ الشخص  
تعاىل:  تها، ك ش  عي مب   طصوص ال  ل ُعُ ود    ي  ﴿  ولا  اب  ُفوا  أ    آم ُطوا  ال ذ ي    ا    دة: ئ املا ]   ﴾ أ ين ه 
ُ       م   ب و  ة             ف   ه ان   ،  قولا تعاىل: ﴿ [ 1 ]الب  ة:   3 آية الدي    تان فاآلي   [، 283:  الب  ة ] ﴾      

 
 م. 2020يونيو   25وقع األلوكة، االطالع يف م "،زكاة األموال اجملمدة حممد نبيل غطامي، " 1
 . 255(، صم2003، 1)عمان: الدار العلمية الد لية، ط  احلساب املصريف الشماع، فائق حممود 2
الذمة  كان ع  معاملة، أما ال  ض فما كان ع  غي معاملة كان ي يض شخص م  ف ه ا كل  ما ثبت يف    الدي   3

 شخص مئة ديطار مثال ،  الدي  أعم م  ال  ض  ال يصح ال  ض يف غي املثل . 

http://www.alukah.net/sharia/0/3022؛
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أقوى  حتث على كتابة احل وق، فلي   مطها التوثيق بضمان ن د ،  هو م     [ اليت 282
 سيلة لرباءة الذمة حال اإلعسار أ  املماطلة أ  عدم تطفيذ  ألنا    ؛  سائل ال ه  املعاص ة 

ت دمي الضماانت، الطاس يف أع افهم على   قد درو  ،  االلتزام الذ  ييتب عليا عملا 
،  هم يتعاملون با إىل يومطا هذا م  غي ن ي؛ بل   ا الطب ي ،  أق هم عل مثل ال فالة 

أ  حبساب   بذمة مساعدة،  احل وق  لتوثيق  بورقة  مص يف أ جد ا  سائل جديدة  أ    ،
 مالية أ  جتارية، أ  ب ه ، فدل على مش  عيتا. 

 

 

 التأمينات   أنواعرابًعا:  
 الت ارية،   الورقة  حامل  يشيطها    ماانت"  بهنا   هافيع  ت  ُي     العينية:  الضمانت .1
 الورقة  حامل  إىل  املدي   يظه ها  جتارية  كأ راق  مط ول،   أ   ع ار،   على  ره   بت  ي    ذل 
 1، "للوفاء   ماانت  احلامل   إىل  املدي   يسلمها   بضاعة   أ    مالية،  أ راق   أ    ال ه ،   سبيل  على
 مطها.   نوع ا   الط دية   الضماانت   ُيعل  ل   أنا حظيُل  

 فلفظ  2،الدائ "  حبق  للوفاء   املدي    أموال   م    معني   مال   ختصيص   "   بهنا   تُع      
 .  الط ود  األعيان   يشمل   عام(  مال)

 مع   يططبق    3، االلتزامات  توثيق  أد ات  م   تأميطاتال  النقدية:  التأمينات .  2
تن و ىف    م ال ي ة    ع ني     تن   د مي  "" بنا  الف هية  املوسوعة "  ع فتاإذ    ؛ال ه    على  التأميطات طن ه ا   ُيس   م 

 

؛  358(، صم2011،  1)بي ت: دار ال تب العلمية، ط  التوقيف على مهمات التعاريفيُطظ : عبد ال ؤ   املطا  ،  
(، م2009هن/1430،  1، حت ي  رفعت العو   )ال اه ة: دار السالم، طمداخل أساسية:  اإلسالمي موسوعة االقتصاد  

)ال ويت: بيت    ، دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية؛ عز الدي  التوين، عيسى زك ، خالد شعيب357، ص1و
 . 360، 208، صاالقتصاديةمعجم املصطلحات ؛  اد، 236(، صم 1992هن/1412، 1التمويل ال وييت، ط

 . 458، ص16، املعيار املعايري الشرعية 1
)عمان:   الضمانت العينية الرهن ومدى مشروعية استثمارها يف املصارف اإلسالميةصهيب عبد للا الشخابطة،    2

 . 62(، صم2011هن/1432 1دار الطفائو، ط
 )الضماانت(. ٥، املعيار املعايري الشرعية 3
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ي  ُ  ر ة    ع د م    ع ط د    الد  جعل عني مالية  ثي ة بدي  يستوىف مطها أ  م   أ  "   1"،ال و ف اء    ع ل ى  ال ُ د 
الع ز ع  السداد إىل   هو عني التأميطات اليت ُي   تسييلها عطد    2"، مثطها إذا تعذر الوفاء 

  3اض تطضيض ا ح ي ي  ض  ط  نا قد ي ون عيط ا تنُ فإ   ، ستوىف مطها الدي ،  ل   ال ه  أ سع مطها ن ود يُ 
ا يُ  يُ   ،  يسدد الدي  مطا   ، يف السوق   ستوىف مطا الدي . عاد الباق  لل اه ،  قد ي ون ن د 
 م    طلب  على  بطاء    ابلش اء  اآلم    يدفعا   الذ    "املبلغ  بنا  يع   ُ   اجلدية:   هامش   .3
  ش اء  ع    اآلم   عدل  إن   أنا  على   السلعة،  طلب  يف  جاد    اآلم    أن   م   لالستيثاق  املأمور 
الفعل  الذ  يلحق املأمور يف هذا املبلغ فإذا ل ي    هام     الض ر  ُجرب  اإللزام  حالة  يف  السلعة

جاء   قد  4، ى م  اخلسارة" اجلدية ابلض ر الذ  أصاب املأمور با أن يعود على اآلم  مبا تب  
ال يؤخذ مطا عطد الط ول إال م دار الض ر الفعل ،  هو الف ق بني  يف املعيار الش ع  أنا " 
  عطد إب ام الع د رصم م  الثم  دفعة    فالف ق أن هام  اجلدية   5"، الت لفة  مث  البيع للغي 

 إهنائهم للخدمة اليت يطلبوهنا. أصحاهبا حال    ىل إ عاد  ، أما التأميطات الط دية فتُ م دمة  
 ()املؤسسة  البائع   إىل   املشي   العميل  يدفعا   املال   م   "مبلغ  بنا  يع   ُ   العربون:.  4
  إن  الثم    م  املبلغ   احتسب  احملددة  املدة  خالل   البيع  أمضى إن   أنا   على   الع د  إب ام بعد 
  يدفع  السلعة  العميل  يشي   "أن   هو   أ   6، للمؤسسة"  كلا  املبلغ   ي ون  الش اء  ع   عدل
 م  ا  جزء    الع بون   كان   السلعة  أخذ  إن   أنا  على  اخليار  لطفسا   أيخذ   املال،  م  ا  مبلغ    للبائع 
 حال  أنا   يف   اجلدية   هام    مع  يتفق   فالع بون  7"، للبائع   فالع بون   أيخذها   ل    إن  الثم ،
 البائع،   الع بون  أيخذ  البيع  ع   العد ل   حال   أنا   يف   عطا   يفيق  الثم ،   م    رصم  الع د  إب ام

 
 . 1،  176، ص23(، وهن1427-1404، ٢)ال ويت: دار السالسل، ط املوسوعة الفقهية الكويتية 1
 . 1،  175، ص23امل جع السابق، و 2
ا. يُطظ :  اد،  3  . 275ص  معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء،  مبع  التسييل أ  التحويل أ  الصي رة ن د 
 . 208، صاملعايري الشرعية 4
 . 6/8/1، البطد 5، املعيار 137، صاملعايري الشرعية 5
 . 1257)الع بون(، ص 53املعيار  ،  ق يب مطا تع ي 234ص، 8امللحق )هن(، املعيار املعايري الشرعية،  6
 . 159صاملعايري الشرعية،  7
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 مع   يتشابا  اجلدية   هام   الفعل ،  الض ر   م دار  مطا  رصم  العد ل  حال  اجلدية   هام 
  التأميطات   تتشابا،  الباق    ي د  سداده  عطد   الدي   ح م  مطها  رصم  اليت  الط دية  التأميطات
 الدي ،   سداد   يف   املماطلة    قوع  حال   مطها  رصم   تالتأميطا  أن  يف   الع بون  بيع  مع  الط دية

 الش اء.  متام إ حال الثم   م     ُيعل   البيع،   ع   العد ل  حال  فيخصم  الع بون   أما 
 

 النقدية  التأمينات   أمهيةخامًسا:  
    1: يت فيما أي   تظه  أمهية التأميطات ملساس عالقتها ابملعامالت املالية املعاص ة  است  ارها 

ألنا   ،ال  مست ب  سيطشأ  الذ   املدايطة  لع د   اتبع   إج اء  فهو  ، الديون   لتوثيق  أداء -
 .التوثي ية  د اتاأل  أقوى    هو  ،ره 

 أنا سيحصل على ح ا عطد حلول ميعاد الوفاء.  إىل  االطمئطان      يولّ د الث ة لدى املدي   -
 يستطيع  الط دية   التأميطات   جود   معف  ،ديطا  حتصيل   يف  أفضلية  ط     ش    للمدي    جتعل  -
 . ح احتصيل   املدي 
 املشاكل   إزالة   على   الضماانت   تعمل  أن  إىل  ذل    يتعدى   بل   ،الطزاعات   قوع   درء -

 االجتماعية   األخطار   أ  يدر   ،ا مطه  احلق   استيفاء  ُي     ة ط ديال  الضماانت ألن    ؛  قعت  إن
 سلبية.  آاثر   م    ع سا ت   ما  الطاس   بني    البغضاء  العدا ة  م 
 

 أحكام التأمينات النقدية وتكييفها الشرعي  
 النقدية   للتأمينات  الفقهي  التكييفأوالً:  
  زحتُ   ن دية  مبالغ    ه   ،بنواعها  الط دية  التأميطات  تتبع   عطد  اخلدمات:   أتمينات .  1
 م    استوفتا  اعلي  دي   للمؤسسة  كان  فإن   اخلدمة؛  ت دمي  هناء إ  حىت  ا أتميط    صاحبها  ع 

السؤال:     عليا  ،اإلي  ردت    إال   ،الط دية  التأميطات  التأميطات   ت يي   ُي    لهي ون 
 ؟ابل ه    شبيهة  أهنا  على   الط دية

 
 . 44، صالضمانت العينية الشخابطة،  1
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متأخ      ا ف ع   ،  قد  عليا  ياسها  تع ي  ال ه  أ ال  ل   م    د  ال بُ  لإلجابة ع  هذا السؤال؛  
ت يف اء  م    ذ ل    ا " احلطفية بنا   س    1"، ل ُمح ال  ج ع ُل م ال  حم  ُبوس    م و ُقو   ُم  اب ل  ح قّ  ممُ      اال 

جعل عني مالية أ  ما يف ح مها  ثي ة بدي  يستوىف مطها أ   "  ق يب مطا تع ي  احلطابلة بنا  
استهالك  أمثان التأميطات الط دية ما عليا م   صاحب فإذا أد ى  2"، م  مثطها إذا تعذر الوفاء 

التأميطات اخلدمات  تتأث   ال يغلق  » يف احلديث:    ذل  احلق،    ة  امط   التأميطات ،  إال  ف ؛ ل 
فيأخذ    ، امل هت  أيخذ ال ه   يستغلا " قال اب  عثيمني:    3، «   ع ل ي ا  ُغ  ُماُ   ، ال  ه ، لصاحبا ُغط ُماُ 

بيطا    ت  ل   ال ي ون لل اه  مطها ش ء،  هذا إغالق؛ ألن  ح    ، أج ه كمؤج   مطافع يطتفع هبا 
 

.  701، م65، ص2(، وم1991هن/1411،  1)بي ت: دار اجليل طدرر احلكام يف شرح جملة األحكام  عل  حيدر،    1
 . 983، ص39،  املعيار 133ص ،5 ق يب مطا تع ي  املعيار الش ع  

ا983، ص39  ، املعياراملعايري الشرعية  2 )ال اه ة: م تبة   املغين  عبد للا ب  أ د،،  ب  قدامة.  ق يب مطا تع ي  
 .245، ص4(، وم1968ال اه ة، د.ط، 

)ال يض: بيت األف ار الد لية د.ط، د.ت( كتاب ال ه ، ابب ال يغلق ال ه ،  السنن  اب  ماجا، حممد ب  يزيد،    3
(، هن1400)بي ت: دار ال تب العلمية،  املسند  ،   ّعفا األلباين؛ الشافع ، حممد ب  إدريو،  2441، احلديث  264ص
، حت يق: حممد عبد ال ادر السنن الكربى، م  حديث سعيد ب  املسيب م سال ؛ البيه  ، أ د ب  احلسني،  251ص

حت يق: حممد فؤاد املوطأ، ؛ مال  ب  أنو، 65، ص6(، و م2003هن/1424، ٣عطا )بي ت: دار ال تب العلمية، ط
الباق  )ال اه ة: دار الع يب، د.ط،    عبد  اليا   ما ال ُيوز م  غلق 1985هن/1406إحياء  األقضية، ابب  م( كتاب 

، " إن كان م سال ؛ فإن م اسيل سعيد ب  ، ع  اب  شهاب ع  سعيد ب  املسيب ع  الطب  728، ص2ال ه ، و
سعد )الزرقاء: م تبة   ، حت يق: مهامشرح علل الرتمذياملسيب أصح امل اسيل"؛ قالا اب  رجب، عبد ال    ب  أ د، 

اإلحسان يف تقريب صحيح  أما املسطد فأخ جا: حممد ب  حبان،    .555، ص1(، وم1987هن/1407،  1املطار، ط
، 258، ص13م( كتاب ال ه ، و1993هن/1414،  2، حت يق: شعيب األرنؤ ط )بي ت: مؤسسة ال سالة، طابن حبان
، ح  ا   بط نصا  علق عليا: شعيب األرنؤ ط، حس  عبد املطعم السنن؛ الدراقطن، عل  ب  عم ،  ٥٩٣٤احلديث  

ط ال سالة،  مؤسسة  )بي ت:  ب هوم  ح ز للا،  د  اللطي   عبد  البيوع، و2004هن/1424  ،1شلب،  ،  2م( كتاب 
 ، م  ط يق سعيد ب  املسيب،  قال: "إسطاد حس  متصل". 216ص

  عبد الرب: "هذا احلديث عطد أهل العلم ابلط ل م سل،  إن كان  صل م  جهات عديدة". حممد ب  عبد  قال اب
، 1)ال يض: جمموعة التح   الطفائو الد لية، ط فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتهميد ابن عبد الربال    املغ ا  ، 

 . 327، ص12(، وم 1996هن/1416
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، قال:  ا ش ح اب  ماج   مثلا     1"، لصاحب ال ه   بني صاحبا، فإن مطافع ال ه  ال ش  أهنا  
 2". مل  امل هت  ال ه    ؛ إن ال اه  إذا ل يؤد ما عليا يف الوقت املعني " 

 لبلدية   الط دية  التأميطات  ح م   إىل   نظ ان   ره ،   أهنا   على  الط دية   التأميطات   فطا كي    إذا  
 ه      كبية،   مبالغ   ط دها ؛ فسسيأيت  كما   الوط   مستوى  على   بلديت   سبع  م     احدة 
 ملبالغ  م يض  "، ال د  مش  ط  حس   ق ض"  أهنا  على   اخلدمات  طالب  مع   العالقة  ُت يّ  ُ 

 االئتمان  خماط    م     الت ليل  ، اخلدمات  ت دمي  حس  يف    يساعده   احتياط    لت وي    التأميطات
 3.بنواعها  اخلدمات   متل    على

كما    ؛  ليست ق   ا ،   ه  أهنا صورة م  صور ال لتأميطات الط دية  ا يف ت يي   الراجح    
فها البلديت فتستثم ها لصاحلها؛ بدليل أن أصحاهبا ال يستطيعون احلصول على مبالغها   يّ تُ 

 يؤيد هذا الت يي  أن صاحبها إذا ل يسدد الديون اليت    ، ما داموا حيصلون على اخلدمات 
ا اخلدمات األخ ى حىت يسدد ديونا، مث إذا أهنى حصولا  عليا ال يعطى ب اءة ذمة،  توق  عط 

  ؛ ، فف  السابق الت اين دت إليا كاملة،  مما أث  على ت ييفها على أهنا ره  الت دم  على اخلدمة رُ 
كان ُي   أن ت ييفها على أن لديها شبا ابل  ض؛  ل   بعد    ؛ صدار فواتي اخلدمات إ عطد  

 . ، بل أقوى م  الضمان نفسا ره  أقوى   فإن ت ييفها على أهنا   الت اين الت دم  
 الع بون  ع فطا  أن  سبق  عنه:   النكول   حال   العربون  بيع  يف   النقدية   التأمينات   حكم .  2
 قولني:   على ح ما  يف   الف هاء   اختل     قد   4، الش ع   املعيار  يف جاء  كما 

 
، حت يق  تعليق: صبح  ب  حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام  العثيمني،اب     حممد ب  صاحل  1

 .98، ص4(، و م2006، ١أم إس اء بطت ع فة بيوم  )جدة: امل تبة اإلسالمية، ط
)ك اتش : قدُي  كتب   شرح سنن ابن ماجهالسيوط ، عبد ال    ب  أيب ب  ،  ؛  816، ص2و  سنن ابن ماجه،  2

 .176(، صخانة، د.ط، د.ت
 إذا كيفتا على أنا ق ض مش  ط ال د؛ فهو م  ابب الضماانت،  ه  تؤ ل إىل ال  ض حال اإلعسار.  3
"مبلغ م  املال يدفعا العميل املشي  إىل املؤسسة بعد إب ام   :234(، ص8امللحق)هن(، املعيار )املعايري الشرعية،    4

املبلغ كلا الع د على   ي ون  الش اء  الثم   إن عدل ع   املبلغ م   احملددة احتسب  املدة  البيع خالل  أمضى  إن  أنا 
 للمؤسسة". 
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ف ع  ب    ع ب د   احت وا بدلة مطها    ، ذهب احلطابلة إىل أنا ال بس با   أحدمها  أ ن  ان 
السّ        د ار   أُم ي ة   ب     و ان   م    ص ف  ابن ت اع    ، أُمّ    ائ ل     - احل  ار    د اُر     

ب      -   ه  ل ُعم    
و ان  اخل  ط اب    ُ  ف ال بن ي ُع ل ُا،   إ ن  ل   ين   ض  ف ل ص ف  ، ف إ ن  ر      ُعم  ر ه م 

، ب  ر بن ع ة  آال    د 
ئ ة  د ر ه م    ر ب عُ أ   احلطابلة 1م  با،  فعلا عم     أن   ،  عطد  أنا ال بس  اب  عم   ،  ع  

ال بس با، إذا ك ه السلعة أن ي دها ي د " أجازه،  قال اب  سيي   سعيد ب  املسيب: 
 2. ،  قال أ د هذا يف معطاه " معها شيئ ا 

  الشافع    مال    قول   هو   الع بون،  بيع  صحة  عدم  اخلطاب   أبو  اختار أن    واآلخر
صلى اهلا عليا  سلم   الطب  ألن   احلس    عباس   اب    ع    ذل      ى يُ     3، ال أ    أصحاب 

 نو ال ائل    األئمة   يصح،  فلم  عوض  بغي  شيئ ا  للبائع   ش ط   ألنا  4، "الع بون   بيع   ع   هنى"
 حال   يف  الثم    م   جعلا  جاز   ملا  ر؛ االنتظا    م  عو  ا   كان   لو  ألنا   عللوه؛   الع بون   بفساد
 ليو  الع بون  مبلغ"   :  اد  نزيا    قال     5، عطا  املعا  ة   جتوز   ال   ابلبيع  االنتظار    ألن  الش اء،

 الع د  يف   احملددة   الفية   خالل  ذل    املشي    اختار  إذا  الع د  بفسخ  البائع   التزام  مث   إال 
 الع بون مبلغ  أما  ...للمبيع  احل ي    البدل  هو صورة الثم   م   الباق  ال سط  إن ت دي  ا،
 ل طا     6"، الفسخ   أ    اإلمضاء   اختار   سواء  إليا،  املشار   اللتزاما  مثط ا   البائع  استح ا  ف د 

 
حت يق: حبيب ال    األعظم  )بي ت:    املصنف، الصطعاين، أبو ب   عبد ال زاق،    ؛ 56، ص 6و   السنن الكربى، البيه  ،    1

 إسطاده فيا  ع  م  أجل  ،  9213، احلديث  147، ص 5هن( كتاب البيوع  األقضية، و 1403،  ٢امل تب اإلسالم ، ط 
، حت يق: حممد  اجلامع الصحيح عبد ال    ب  ف  خ، فإنا جمهول،  عل ا البخار  بصيغة اجلزم، البخار ، حممد ب  إمساعيل،  

،  3هن( كتاب اخلصومات، ابب ال بط  احلبو يف احل م، و 1422،  1  الطاص  )بي ت: دار طوق الط اة، ط زهي ب  انص 
 ،  قد صح عطد البخار  ما دام عل ا بصيغة اجلزم، كما هو امل  ر يف علوم احلديث.  123ص 

 . 175، ص4و املغين،اب  قدامة،  2
 . 95، 94، ص9واملوسوعة الفقهية الكويتية،  3
 ،  قال الشيخ األلباين: " عي ". 2193، احلديث 237كتاب الت ارات، ابب بيع الع ابن، ص  سنن ابن ماجه، 4
 . 176، ص4و املغين،اب  قدامة،  5
 .29، 20، 19(، صم2016، 1)دمشق: دار ال لم، ط املعاوضة عن االلتزام نزيا  اد، 6
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 1، عطا  املعا  ة  تصلح  مالي ا  ح  ا    ال  سلعة    ال   مطفعة   ال ال   ما  ليو  االلتزام  ن أ   يف  ق و ن
ف دالع بون   أخذ  أجاز   الش ع     املعيار أنا   نص   ،   م    ( ع بون )   مبلغ  أخذ  ُيوز "   على 
 –   املدايطات  بيوع  يف  الط دية  فالتأميطات  ؛ عليا  2"، الع د   إب ام  عطد   املستأج   أ   املشي 

 هو   الذ   امللزم   للوعد  مث  ألهنا  ا  شيئ    مطها   أيخذ  أنللمص      يصلح   ال   -   امل احبة  ال سيما  
  قوعها.  حمتمل خسارة  هو الذ   الض ر   م اتعويض     هنا د  يع    إمنا   خال ،  حمل

 بدعوة   اإلدارة  فيا  تلتزم  ط ي ة   املطاقصة   : املناقصات  على  النقدية   التأمينات   حكم .  3
 مع  للتعاقد   الوصول  ألجل  حمددة،   مواصفات  ش  ط   فق  عطاءاهتم  ت دمي   إىل  املتطاقصني
 ع ود   تطفيذ  حلس    ندفعها  اليت   الضماانت   اجلزء   هذا  يف    يهمطا  3، عطاء  أرخص   صاحب 

 هنائية.  مأ  ابتدائية  أكانت   سواءّ   الطتي ة   حت يق   املطاقصات
 ع فوا   ل طهم  ،املطاقصة  ال دامى   الف هاء  يع     ل   ؛الف ه   ت ييفها   انحية   م  
أن املزايدات  يف   الضماانت  على   اإلسالم    الف ا  جممع  ق ار  نص    قد   املزايدة، فذُك    ،

 ل   مشارك  ل ل  ي د  أن   ُيب  ،اش ع    جائز  املزايدة   يف  الدخول  ي يد   مم    الضمان   طلب "
  استطباط   ُي   إذ    5"؛4ابلصف ة   فاز   مل    الثم    م    املايل   الضمان   حيتسب   العطاء،   عليا   سُ ي   

 التأميطات   مبالغ"  : ال  ار  م  )ب(  البطد   يف   اإلسالم    الف ا   جممع  ق ار  م  الضمان   مفهوم
 احلصول   م ابل    املؤسسات   األف اد  م    تؤخذ   اليت  الط دية   التأميطات  للمطاقصات،   التطفيذية

  6،" ...املعدات  أ   األماك   استئ ار   أتميطات   ال ه ابء  اهلات   مثل  معيطة،  خدمات  على
 

 .327(، صم2017، 4)عمان: دار املسية، ط البنوك اإلسالميةحممد الع لوين،  1
 (. 6/8/3، البطد )137، ص5املعيار  املعايري الشرعية، 2
، 1)دمشق: دار امل تب، ط  عقود التوريد ومقاوالت األشغال العامة  مناقصات العقود اإلدارية:  رفيق املص  ،  3

 .73، 31، 20(، صم1999
 ، احلاشيتني الثالثة  ال ابعة.41تعليق املؤل  على ال  ار يف امل جع السابق، صيُطظ   4
 . 25، ص2العدد الثام ، و (،4/8) 73ال  ار  جممع الفقه اإلسالمي الدول، جملة 5
ال  ار    6 السابق،  الط دية    (16/1)  143امل جع  اإلسالمية  التأميطات  التأمني  امل يدة  ش كات  احلساابت  بشأن زكاة 

  م افآت هناية اخلدمة. 
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 الذ    الفعل    الض ر   مب دار   إال   مطها   رصم   ال   صاحبها  ع   حم وزة   رهون  أهنا   مفهوما 
 احلصول   ُيوز " ،  الش ع   املعيار  يف   ره    أنا   على   ي ي    نا أ  على ا  ص حي    جاء    قد  ي ع، 
 ل   ما  ، يتم استثمارها لصاحل العميل مبواف تا  املطاقصات...  أ   املزايدات  يف  الضمان   على
 استثمار  نتائج   أيلولة   يف  ص يح   هذا   1، "طلبا  على  بطاء  جار    حساب    يف   إيداعها  يتم

 . لصاحبها   أرابحها  الط دية  التأميطات
 2: نيوعإىل ن املطاقصات  يف   الضمان  ي سم   أن   ُي    
 الع ض،   مع    ي دم   ،%2-1  العطاء   قيمة  م   بسيطة  بطسبة  ي ون   ابتدائ    مان -

  ي د   ،عليا  العطاء  رسوّ   حال  يف  ابلتعاقد    التزاما  االشياك  يف  اجلدية  م    التأكد   هقصدُ   
 .ي سُ   ل   أم  العطاء  عليا  رسى  سواء    حبا اص  إىل  الضمان 
 دم لصاحل اجلهة املصدرة للعطاء، فإذا  تُ   ، م  قيمة الع د   % 5كطسبة     مان هنائ   -

د ن احلاجة إىل ت دمي طلب لذل ،  هو  م   فيد إليا مبلغ الضمان    ، لش  ط  فق ا ذ الع د  نف  
احلصول على الضمان يف    ُيوز " :  1/ 8/ 6يف الف  ة    ( 5) ما جاء ص حي ا يف املعيار الش ع  رقم  

فاملعيار الش ع  اخلاص ابلضماانت    3"، العميل مبواف تا    يتم استثمارها لصاحل ...  املطاقصات 
  طبق أح اما عليها يف االستثمار.   ا،  قد الضماانت الط دية يف العطاءات رهط  يعد   
 

 حالة   دراسةاثنًيا:  
 لسداد   مان  ه  :  البلدايت  يف   اخلدمات  على   للحصول  النقدية   التأمينات .  1
 الط دية   التأميطات  دفع تُ   اخلدمة   على   حلصول ا  طلب   ت دمي  فعطد  مثطها،  سدد يُ   ل   إن  الدي 
 . ال  مست ب  للغي   ح وق  م    الذمة   يف   يثبت  ما   لتوثيق

 سطةال  هناية  يف  كما  دماتاخل  لت دمي   الط دية  التأميطات  لبطود  األرصدة   كش   هطا   نورد
 

 (.6/8/1)، الف  ة 137-136، ص٥ال  ار  املعايري الشرعية، 1
 . 54، صمناقصات العقود اإلدارية املص  ، 2
 .137-136، ص٥ال  ار  املعايري الشرعية، 3
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 1: انبلو  حملافظة
 الرصيد ابلشيكل  الرصيد ابلدينار  الكهرابء
2003 1965744 27969 

2004 2079631 28242 

2005 2216541 33508 

2006 2384490 53335 

2007 2525566 57945 

2008 2530394 59709 

2009 2538532 57945 

31/10/2010 2569984 58208 

 الرصيد ابلشيكل  الرصيد ابلدينار  املياه 
2003 615013 4161 

2004 657848 5551 

2005 718272 5737 

2006 755996 6410 

2007 807039 34625 

2008 868831 34625 

2009 920861 34625 

2010 978396 5301646 

2011  5328148 

2012  5963521 

2013  6086645 

2014  6029459 

2015  7142695 

2016  7447839 

 
 

 م. 2017يطاي     12حصلت على هذا ال ش  ابلط ق ال مسية م  املدي  املايل يف بلدية انبلو )السيدة سيما بعارة(، يف    1
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 إمجايل   بلغ   قد   املاء،   ال ه ابء   م    ل ل   الط دية   التأميطات  قيمة  أعاله   الش ل   يو ح
 التأميطات  هذه  قيمة  صلت   حني  يف   ،2010 العام  يف  اأردني   ا ديطار   2,580,757 التأميطات

 أن    يالحظ  ،%5  يبلغ   ت اكم   سطو   منو  مبعدل  أ  ا؛  أردني    اديطار    3,548,380  مبلغ 
 مستم    تزايد   يف    أهنا   السطوية،  التأميطات   ايل إمج   م    % 75  حوايل  تش ل  ال ه ابء   أتميطات

 ت كيب إىل    نظ  ا  ،للمياه  ن دية  أتميطات  حتصيل  املياه  مصلحة  توق   م،2003  سطة  مطذ 
   احدة.   بعملة  التأميطات  على  فاقتص    ،املسبق  الدفع  عدادات
 ألداء  املت دمنيعدد     كثُ   احلج:  أداء  خدمات   على  للحصول  النقدية   التأمينات .  2
 ، احلساب  حتت  ديطار   300  مبلغ بدفع  املس لني   لب اتط    ومةاحل  بدأت لذا    احلج؛   ف يضة
  إال   ، األجور  ال سوم   مليُ   ال  عة  يفيُ بل     م   ،أشه   ثالثة  م   بكث   احلج  موسم   قبل

 ت ييفها   ُي     املبالغ    هذه   ، بذل   لا  مساحها  عطد  احل ومة   حساب   م    مبلغا  سحب 
 بط ق   الصطد ق   أموال  ابستثمار  ماليزي  يف   احلج  هيئة  ت وم   حني  يف   جدية،    مان  أهنا   على
 1.للط فني  االستثمار   أرابح  ،اجت بته م  االستفادة    ابإلم ان   ،ش عية

 

 

 النقدية   التأمينات  على  املرتتبة   األحكاماثلثًا:  
 اليد،   حتت  للتعامل  املوث ة   الط ود  بني  عالقة   ئتطشألهنا    آاثر  عدة   التأميطات   على  ييتب

 عليها:   تيتب   اليت  األح ام    م   اآلخ ،    الط  
 األجل   حلول  عطد   األصيل  با  يضم   مبا  الضام    مبطالبة  :للدائن   احلق   ثبوت  .1
 مبا   التص     يف   احلق   فللمضمون   ؛ابلتزاماتا  الوفاء   ع    عطا  املضمون   ع ز   ابلع د،  احملدد
   الط د .   الضمان   م   يده   حتت 

 بعد  ال اه   مل   على  يب ى  امل هون  أن   على   الف هاء   اتفق   :الضامنة  العني  بيع.  2
ب ا    م      ال  ه      ال  ه  ُ   ين غ ُلقُ   ال  »  :  قولا  عليا   دل   قد  للم هت ،  تسليما  ،ر ه ط اُ   ال ذ    ص اح 

 
)جدة: املعهد اإلسالم  للبحو   التدريب، د.ط،   تنظيم وإدارة هيئة إدارة صندوق احلج وشؤون احلجيج مباليزاي  1

 . 101(، صهن1407م/1987
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 ابمل هون،   امل هت    حق   لتعلق    ل     لل اه ،  ال ه    بيع   الية   فت ون  1، «ُغ  ُماُ     ع ل ي ا    ، ُغط ُماُ   ل اُ 
 املال ية   عطد   البيع   نفاذ  يتوق   الف هاء،  مجهور  عطد   للم هت   امل هون   حبو  حق   ثبوت
 املال   بيع  يف   احلق   للمدي    ي ون  ؛  عليا  قائم،  ح ا   دام  ما   2امل هت    ر ا   على    احلطفية
 ابل ه .   ح ا لتعلق  امل هت   الدائ   إذن   على الطفاذ   موقو     ل طا  امل هون،
 احلق   لا  أن   كما  ديطا،  الستفاء   امل هون   حبو  يف  احلق  للم هت   :املرهون  تسليم .  3

 امل هت .   يد  حتت ال ه   ب اء   مع ابلدي ،  املطالبة  أجل  حلول  عطد  بديطا  املطالبة  يف
الضام  املدي  ما عليا م    سد د  : إذا حل أجل الدي ،  حلول أجل املطالبة ابلدين .  4
 .  ضى أيض ا ألصحاهبا بل تُ   ، ب ئ مجيع ا،  عطدها ال تطت ل أتميطات الدي  م  ره  أ  كفالة   ؛ حق 

 . افور    احمل وزة   الط ود   م    الديون  سدادي ون    الط دية  التأميطات  حالة  يف   .5
 

 اخلدمات   على للحصول الضمانت  تقدمي  صوررابًعا:  
  ع ود   ، احلج   التعليم   اهلات    املاء  ل ه ابءا  خدمات   على  للحصول  الضماانت  دتتعد 

 للعميل   امللزم   الوعد  نتي ة  امل احبات  يف   اجلدية    هام    ، املطازل   إجارة    التوريدات  املطاقصات
  ت ون  ، اذاهت  الطتي ة  عليا   ططبقتفس  الع بون،   يف  األ ل   ابل ول   أخذان    إذا  ،با  ال ائلني   عطد 

 3اآلتية:   صورها
  إىل   ن د    مبلغ   ش ل   على   دفع يُ   : استثماري   حساب   شكل   على   النقدي   الضمان .  1
  صور   م    الضماانت   معيار   جعلها    قد    تستثم ،   ، حساهبا   يف    حت زه   ، اخلدمة   ت دم   اليت   اجلهة 

  العميل   على   تشيط   أن   للمؤسسة   ُيوز "    على أنا نص  ف د    4، للضماانت  املعاص ة   التطبي ات 
  جتميد   يف   احلق   هلا   ي ون   أن   الحق   موعد   يف   أ    أقساط   على   سيدفعها   اليت   املديونية   لتوثيق 

 
 .4حاشية   8صسبق خترجيه يف  1
،  5(، و م 1986،  2)بي ت: دار ال تب العلمية، ط   بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ال اساين، أبو ب   ب  مسعود،    2
 . 281، ص 2(، و م 2004)ال اه ة: دار احلديث، د.ط،    بداية اجملتهد و اية املقتصد ؛ اب  رشد، حممد ب  أ د،  210ص 

 .54، صمناقصات العقود اإلدارية املص  ، 3
 .136-135، ص6/5/1)جتميد األرصدة الط دية، إي ا  سحبها(، املادة  5املعيار ، املعايي الش عية 4
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  األ ىل،    هو   الدي ،   مب دار   أ    مطل  ا،   مطا   السحب   يف   ح ا   إي ا    أ    االستثمار    حسابا 
  1، " مضاراب    بصفتها   املؤسسة   نصيب   حسم   بعد   للعميل   االستثمار    احلساب   ربح    ي ون 
  حالة   يف   أما ،  املعيار   با   أخذ   ما    هو   ، الط دية   ابلتأميطات   احملتملة   املديونيات   توثيق   ُيوز  عليا؛  

   ه    ، العطاء   مبلغ   م    نسبة   ش ل   على   الط د     املبلغ    املطاقصة   صاحبة   اجلهة تأخذ  ف   املطاقصات 
 ا. قانوني  ا  ح ز    املطاقصة   جهة   لصاحل املص      حي زه   أ    ، ال انون   طص ب   أ    ع ف ا   مع  فا 
 عليا املسحوب  املص    عليا  يؤش  أن يشيط : مصريف  شيك أو  حبوالة   ضمان. 2
 . التعامل  م    الط ي ة  هذه   بعدتاستُ    قد ابل بول،
 املطاقصة   صاحبة  اجلهة  إىل   طلب ا  الع ض  صاحب  ي دم   : مستحقة  مبالغ  من  ضمان  .3
 الضمان  مبلغ  حد د   يف   لديها،  لا   مستح ة   مبالغ  م    املطلوب  الضمان  قيمة  ابقتطاع
 الع د.    قت ال  فع  للص    قابلة   العطاء  صاحبة   اجلهة   على  مستح ة 
  د ن   م    اإلدارية   اجلهة   طلب حني    دفع يُ   : مصريف   ضمان   خبطاب   ضمان   . 4

  يف   با   املعمول    هو   ، الع ض   صاحب   م    تصدر   قد   معار ة   أ    ىل إ   االلتفات 
  العطاءات.   املطاقصات 

 

 الضمانت   حكم خامًسا:  
 مم    الضمان   طلب" اإلسالم  أن    الف ا  جممع   ق ار  يف   جاءف د    ،زائج  الضماانت  أخذ
 العطاء،   عليا   سُ ي     ل   مشارك  ل ل   ي د   أن   ُيب   ، اش ع    جائز   املزايدة  يف  الدخول   ي يد 

 م  د  يُ   بنواعها  اخلدمات   ت دمي  فف    2"، ابلصف ة  فاز   مل    الثم   م    املايل   الضمان   حيتسب 
 استثمار يف    سطبحث  يتأي   فيما  ،الضمان   خطاابت  م د  تُ   املطاقصات    يف  ن د ،    مان 
 الش ع    احل م    هامفهوم  أن   إىل  الوصول  ُي ططا   بذا  ،تستثم   م    لصاحل  ،تأميطاتال  هذه 
 3. التزاما  سداد  عدم  حال  ال ه    على    التطفيذ   ،هلا

 
 السابق نفسا.  1
 .25ص، 2العدد الثام ، و(، 4/8) 73ال  ار  جممع الفقه اإلسالمي الدول، جملة 2
 . 127، صالضمانت العينية الرهنالشخابطة،  3
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 بأنواعها؛ مشروعيته وضوابطه الشرعية  تأميناتاستثمار ال 
 التأمينات   استثمار  فهوم م   أوالً:

 ابستثمار    امل صود   1 ت ثيها،  تطميتها  أ   األموال"؛  "استثماراليكيب    املعاص  ن  استخدم
 هبا.   ابالنتفاع  اخلدمات   لت دمي   ؛ أتميطاتعلى أهنا    احمل وزة   األموال  توظي    التأميطات

 

 وضوابطه   الضمانت   استثمار   مشروعية اثنًيا:  
 استثماره   ع   حلديث إىل ا  ؛أح اما   أتخذ   ره    أهنا   على   الط دية  التأميطات  ت يي  ي ودان  
  احتمالني:  م    ذل  رلو ال    عليها،  ز ائد   حت يق

 )البلدية(   العامة  اإلدارية  اجلهة  دماتاخل  لت دمي   الط دية  التأميطاتتستثم     أن   أحدمها
 يف   البلديت   تفعلا   ما    هو   أمواهلم،  أرابح   هلم   ت د   ال   ،أصحاهبا  إذن  د نم     لصاحلها 
 املعا .   الواقع 

 احل ومية  التوريدات   أ   املطاقصات   للعطاءات  احمل وزة   الط دية  التأميطاتأن    واآلخر
 ،إسالم  مص      يف  ت ون   أنأ هلما    ؛أيض ا  احتمالني  م   رلو   ال  ، مص يف  حساب  يف

 . فوائد   هلا  فتحسب  ربو مص    يف ت ون   أن الثاين   أرابح ا، استثمارها  نتي ة  فتح ق
،  أصل املسألة يف ال ه  ع  الف هاء ال بد م  حبث   قبل أن نصل إىل احل م الش ع   

املوث ة   األموال  توظي   اخلدمات؛  لت دمي  احمل وزة  الط دية  الضماانت  ابستثمار  فامل صود 
للتعامل لدى اجلهة امل دمة للخدمة هبد  حت يق ربح مطها،  ابلط ق الش عية، فإذا قسطا  

 ؛ فإن الف هاء اختلفوا يف ح م انتفاع امل هت  ابلعني امل هونة على أقوال: الضماانت على ال ه  
 االستيثاق  فم صوده   احلطفية  عطد  ال ه    ع د  ت  ر  إذا  ؛ احلنفية  مذهب   األول:  القول
 اإلذن حال   يف  امل هونة  ابلعني   امل هت   انتفاع جواز  يف   املذهب  يف   اختلفوا  قد ابالحتباس، 

 2أنا:   مطها؛ لاأقو   على   ال اه   قبل  م 
 

 . 466(، صم2001،  1)دمشق: دار ال لم، ط قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصادنزيا  اد،  1
؛  310، ص5(، وم 1992هن/1412،  ٢)بي ت: دار الف  ، ط  رد احملتار على الدر املختارحممد أمني اب  عابدي ،    2
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 جائز. -
 جائز.  غي -
 ذل     تفصيل ،  جائز  فهو  مش  ط ا   ي     ل    إن،  ح ام  فهو  مش  ط ا   اإلذن  كان  إن  -
 ال اه ؛   إبذن  إال  لبس ا    ال   ركواب     ال   استخدام ا   ابمل هون  يطتفع  أن  للم هت   ليو   أن  عطدهم
 جاز ؛  ابمل هون  االنتفاع   يف   للم هت   ال اه   أذن  فإن   االنتفاع،  د نم     احلبو  حق   لا   ألن

   1. ابمل هون   االنتفاع  لا   حل، احلطفية  بعض  عطد  مطل  ا 
 ال اه   إذن بد ن ابل ه   االنتفاع ُيل   ال  امل هت   أن خال   ال   مث"  الس خس : قال 

 أدى   االنتفاع م    مت     لو  ،2راب    فهو، ا()مش  ط   نفع ا  ج     ق ض  كل   ع   الطب  لطه 
 على   ت ون  فاملطفعة  ، لل اه   مملوك   األصل  األصل،   مبل    متل   إمنا   املطفعة    ألن  ، ذل   إىل 

 مل    ال   للم هت   اليد  مل    أ جب  ال ه    بع د    هو  لا،   إبُياهبا   إال   غيه   يستوفيها  ال   مل ا
 يطتفع  ال   ال اه     كذل   قبلا،  كان  كما  ال ه   ع د  بعد  االنتفاع  يف  مالا  ف ان  املطفعة،
 3".عطدان   امل هت    إذن   بغي   ابمل هون 

 اإلذن ال حيل احمل م؛    4 مطهم م  مطع االنتفاع ابمل هون مطل  ا؛ ألنا راب أ  فيا شبهة راب، 
 زا ية الطظ  أن ال ه   ثق الدي  أ  ال  ض، فبهذا ُي  مطافع حم مة،  مم  مطع ذل  م  احلطفية  

 

،  8و(،  ، د.ت٢)ال اه ة: دار ال تاب اإلسالم ، ط  شرح كنز الدقائق  البحر الرائقاب  نيم، زي  الدي  ب  إب اهيم،  
استثمار الدائن ؛ حممد عل  عثمان الف  ،  212، ص5، وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع؛ ال اساين،  438ص

 . 48(، صم1997)ال اه ة: دار الطهضة الع بية، د.ط،  املرهتن وإدارته حملل الرهن احليازي
؛ حممد فوز  4290، ص6(، وم1997ه/1418،  4)دمشق: دار الف  ، ط  ، الفقه اإلسالمي أدلته هبة الزحيل   1

 . 363-362(، صم1968-1967  )دمشق: مطبعة جامعة دمشق، د.ط،  فصول من الفقه اإلسالمي العامفيض للا،  
املص  ،    2 الراب رفيق  ال لم، ط   اجلامع يف أصول  دار  ف هية  274(، ص م 1991،  1)دمشق:  قاعدة  ،  ليو 

؛ الل طو ، حممد ب   363، ص فصول من الفقه اإلسالمي العام احتاجت إىل الضبط بن)مش  ط ا(؛ فيض للا،  
حت يق: صالح حممد أبو احلاو )عمان: دار    الفلك املشحون فيما يتعلق ابنتفاع املرهتن ابملرهون،   عبد احل ، 
 . 37(، ص م 2002،  1البشي، ط 

 . 106، ص21(، وم1993هن/1414، بي ت: دار املع فة، د.ط)املبسوط الس خس ، حممد ب  أ د،  3
 . 241(، صم1997، 2)عمان: دار الطفائو، ط املرهونةانتفاع املرهتن ابلعني عبد الطاص  أبو البصل،  4
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  ال لبو  ال إجارة  ال  ب هان الش يعة احلطف ، قال: "ال لالنتفاع با ابستخدام،  ال س   
ا(  ال انتفاع با مطل    مثلا عطد اب  عابدي : ")   1إعارة،  هو معتمد لو فعل،  ال بطل با ال ه "، 

ال ابستخدام،  ال س    ال لبو  ال إجارة  ال إعارة، سواء كان م  م هت  أ  راه  )إال  
 2".   إال ال كان راب  إبذن( كل لآلخ ،  قيل ال حيل للم هت  ألنا راب،  قيل إن ش طا  

 راب   ألنا   ح ام؛   فهو  الع د   يف  ال اه   على  االنتفاع  ش ط  إن   ف ال   فصل  م    مطهم
  إن"، راب   فهو ا( )مش  ط   نفع ا ج   ق ض كل : " الف هاء ألسطة على  ج ى   فيما  ت  ر كما 
  للم هت .  ال اه   م    تربع  ألنا جاز؛  الع د  يف   يشيط  ل

 كان   إذا  ما  بني  اإلذن   يف  ف قوا  ؛ واحلنابلة  والشافعية  املالكية   مذهب  الثاين:  القول
 ألن  ؛اق      ال ه    دي   كان  إذا  ما   حال   يف   االنتفاع   ُييز ا  فلم   ق ض،   غي   أ  ا  ق      الدي 

 ج    ق ض   كل : " الف هاء  ألسطة  على   ج ى   فيما   ت  ر   كما   ح ام،  ال  ض   م ابل   يف   االنتفاع
 ق ض.   غي  يف   كان  إذا   أجاز ه"،  راب    فهو  ا()مش  ط   نفع ا

 3"، ق ض  ال   ببيع  عيطت  إن   مطفعتا  ش ط    جاز"   :املال ية  عطد  أقواهلم  كتبهم  م    نط ل
 مطفعتا  ز ائد   كش ط  ؛ال اه         امل هت ،   الش ط  نفع   إن"   الشافعية: م     الش بين  قال  

 كالش ط   ؛الع د   م تضى  الش ط  ملخالفة  ،األظه   يف  ال ه    كذا  الش ط،  بطل  للم هت 
ه بغي   أ   ابإلذن  االنتفاع  أجاز ا  ف د   ق ض  يف   كان  فإن  احلطابلة  أما   4"، ...امل هت   ض  ي  الذ 

 
 . 124، ص2(، وم2006، 1)عمان: مؤسسة الوراق، ط شرح الوقايةصدر الش يعة، عبيد للا ب  مسعود،  1
 . 482، ص6، ورد احملتار على الدر املختاراب  عابدي ،  2
؛ 249، ص5(، وبي ت: دار الف   للطباعة، د.ط، د.تشرح خمتصر خليل للخرشي )  حممد ب  عبد للا، اخل ش ،    3

،  6(، وم1994هن/1416،  ١بي ت: دار ال تب العلمية، طالتاج واإلكليل ملختصر خليل )  ،املواق، حممد ب  يوس 
حممد،؛  561ص ب   حممد  ال عين،  )  احلطاب  خليلي  خمتصر  شرح  يف  اجلليل  الف  ، ط  بي ت:مواهب  ،  2دار 

وهن1398 أ د،  ؛  17، ص5(،  ب   حممد  خليلعلي ،  خمتصر  شرح  اجلليل  د.ط،    منح  الف  ،  دار  )بي ت: 
 . 458، ص5(، وم 1989هن/1409

الطو  ، حيىي ب  ش  ،  42-41، ص3و  مغين احملتاج،الش بين،    4 حت يق: حممد خبيت    اجملموع شرح املهذب،؛ 
 . 351، ص12(، واملطيع  )جدة: مطبعة اإلرشاد، د.ط، د.ت
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 ألنا   فاسد؛   فالش ط   امل هت    با   يطتفع   أن  ال ه   يف   ش ط   إن"  قدامة:   اب قال    ف د  ابمل هون، 
 1". ال ه   م تضى  يطايف

 بشأن   الش عية  املعايي  با   جاءت  ما  نورد  املسألة  يف  الف هاء  خال   أ ردان  أن   بعد 
 ا: ئ منا  ال ه 

 أكان   سواء    كاألصل  ؛رهط ا  ت ون   غالتا   امل هون  مناء"  :املعيار  يف   ص حي ا   جاء   ما -
 2".خالفا على اتفق  إذا  إال  ،ال  مطفص  أم  ، ال  متص  الطماء
 االنتفاع   لل اه    ُيوز "   : 3/2/9  الف  ة   يف   ( 39)  رقم  الش ع   املعيار  يف   ص حي ا   جاء   ما  -
 ال اه    إبذن   ،مطل  ا  عوض  بد ن   ابمل هون  االنتفاع  للم هت    ُيوز    ال   امل هت ،  إبذن  ابمل هون

  ."ال اه   إبذن  كان  إذا  املثل   بج    ُيوز   إذنا   بغي   أ 
 العميل   لصاحل   استثمارها   يتم  "...  : انص  ما  ،االستثمار  شأن   يفا  ص حي    جاء -
 3."طلبا على   بطاء  جار   حساب   يف   إيداعها   يتم  ل   ما  مبواف تا،

يد أمانة، ال ُيوز لا  ا  يد امل هت  عليه   ، ن التأميطات الط دية مال م هون إ ُي   قول  ؛   عليا 
،  إال فاألرابح اليت حت  ها تب ى على أصل ال ه ،  يف  كالطص يف الع د   إال إبذن سابق ها  استثمار 

ستثم  األموال احملت زة يف املطاقصات فإن نصيبها م  ال بح يب ى على  ا املصار  اإلسالمية إذا  
،   تعطى التأميطات نصيبها م  ال بح ،  املضاربة ع د  أصل مل  امل هت ،  ل   ُي   أن يطظم العالقة  

 بد م   وابط لالستثمار هلذه التأميطات الط دية.    املص   أيخذ نصيبا؛ لذا ال 
 

 االستثمار   ضوابطاثلثًا:  
 ال   اخلدمة   لطالب   مل    الط دية  فالتأميطات،  ابالستثمار  اإلذن  أحدمها هطاك  ابطان؛  

 ز ائده،    ال   اجلهة  متل ا  فال  الديون،   لسداد  استيثاق  أداة  جم د  فه   ذل ،   ع   رهطها  ر جا 
 

 . 289، ص4واملغين، اب  قدامة،  1
 . 986، ص2/8/ 3، الف  ة 39املعيار  املعايري الشرعية، 2
 .6/8/1، البطد 137-136صاملعايري الشرعية،  3
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 توزيع  ت تض     العدالة    ر اه،   صاحبا   إذن  د ن م     املال   استغالل  تبيح  ال  الش يعة   قواعد 
 التعاقدية   العالقة    ليطظم   الش عية،  ابلط ق   االستثمار   اآلخر  والضابط ،  الط فني  بني   العوائد 
 اخلدمة.   ت دمي  ع د  يف   ذل   على    يطص، املضاربة  ع د

 

 النقدية   نات لتأمي ا  استثمار  يف   للمال   احلاجزة  الشركة   أو   املصرف  مسؤولية رابًعا:  
 على   احلصول  ُيوز"  الش ع :  املعيار  يف  ص حي ا  جاء  ما  عدة  مواقع   يف  ساب  ا  ذك ت

إ أ  ؛1، ..."مبواف تا  العميل  لصاحل   استثمارها    يتم  الضمان...   الط دية   التأميطات   ن  
 حساب   يف   عت  إذا  ؛طاقصاتامل  يف   الدخول  أ   البلديت  م  اخلدمات  على   حصوللل

  ال بح   ،مضاربة  عالقة  اإلسالم   املص    مع  فالعالقة  إسالم ؛  مص    يف  استثمار 
 نسبة   كانت  لو    األرابح  م   يبهاصن   على  الط دية  التأميطات   حتصل  ،االتفاق  حسب  يوزع
 ذن. اإل  د نم    االستثمار  ُيوز   ال    ،بنواعها  التأميطات  سائ    مثلها   ،قليلة  ال بح

 

 النقدية زكاة التأمينات  
يف  1  الط دية   التأميطات   مسألة  ُخ ّ جت   2: التعامل  لتوثيق  احملتجزة  احلساابت . 

 مستحق   سدديُ   ل  إذا  اخلدمة   أجور   مطها  ستوىفتُ   إذ   ال ه ؛  على   دماتاخل   على  للحصول
  ىفّ   إن   ؛امل ابل   يف  ال ه ،  ح ي ة    ه    ،اديون   رثتا  سددي    ل  تو م  أ   ة ماطلمل  اخلدمة،
 اخلدمية   املؤسسات  أن    مبا  كاملة،  اإلي  عادت  ؛اشياكا  أهنى  أ   ديون،  م   عليا  ما   صاحبها
ألهنا   حالال    كانت  إن   أرابحها  م    نصيبا    أصلها لا    فإن  الط دية،  التأميطات   هذه   تستثم 
  العام.   الطفع    جوه  يف  ال اه  نف ها أ ؛ابلفوائد   االستثمارات  كانت    إذا  لل اه ، مملوكة  ره 

 املطاقصات   ع ود  يف   الط دية  التأميطات:  اجلدية  وهامش  املناقصات  عقود   يف .  2
 ح زه،   انتهاء  بعد  إليهم   عاد  فإذا  ألصحابا،   مملوك   مال   ؛امل دمة  الدفعة   أ   اجلدية    هام  

 الف ا   جممع    ق ار  (35)  رقم  الش ع   املعيار  نص    قد   ،زكاتا   جبت   ؛سطوات  عليا  م ت    لو
 

 . 137-136ص املعايري الشرعية، 1
 م. 2020يونيو   25موقع األلوكة، االطالع يف  ،"زكاة األموال اجملمدة حممد نبيل غطامي، " 2

http://www.alukah.net/sharia/0/3022؛
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 املطاقصات   يف   للدخول   االبتدائ   التأمني ، فازكاهت  ط ي ة   على  (16/1)143  الد يل   اإلسالم  
 لديها،   املودع  جلهةا  إىل   ابلطسبة  الزكوية  املوجودات   م    حيسم   ت؛ للمطاقصا  التطفيذ     التأمني
 م ت    إذا  ،ايلإ  إعادتا  قبل  استثماره   م   ُي      ل  إذا  إال   ،سطوي    موجوداتا  مع  مال ا   يزكيا
 فيطبق ؛ إسالم  مص     يف  استثمار  حساب   يف  املبالغ  هذه   كانت   إذا 1،سطوات عليا
 ما   هلا   أ يفت   اليت    األرابح   االستثمارية  الوديعة   أصل   زكاة   فيتم  ،(5/1/3/2)  البطد  عليها
 كالديون  املال ية  عطد  عامل   ُ  ت    ،  احدة  لسطة  يزكى ف  ، الزكاة  يف   العامة   الش  ط   فيها  توف ت

  فيططبق  اجلدية  هام   زكاة  أما  2،  احدة  لسطة  بزكاهتا  ي وم  حصلت  إذا  ؛التحصيل  مش وكة
 ة.ياالبتدائ  التأميطات   على   طبقطي  ما  عليها

 م    البائع   حيسما   ال   ،للمشي    الزكوية  املوجودات  م   حيسم  العربون:   عقد  يف.  3
 نص     ، أمضاه  م أ  الع د  املشي   فسخ  سواء  ؛ُيل ا  ألنا   ؛عليا  تزكيتا  جتب   بل  ،موجوداتا

 ؛ عليا  تزكيتا  جتب  بل  الزكوية  موجوداتا  م   البائع   حيسما   ال  الع بون  مبلغ "   :مع اد  ق ار  عليا
 3". أمضاه أ   الع د  املشي    فسخ   سواء  ُيل ا  ألنا

  األف اد   م    تؤخذ  اليت   الط دية   التأميطات:  التعامل   لتوثيق  احملتجزة   احلساابت   يف .  4
 األماك    استئ ار    أتميطات   ال ه ابء  اهلات    ت دماخ   على  احلصول   م ابل   املؤسسات

 التأميطات  أن اخلالصة يف زكاهتا ،    احدة لسطة  قبضها  إذا  ي دمها  م    يزكيها ؛ املعدات أ 
  لسطوات   عطا   زتحُ    إذا  ،سطوي    موجوداتا  مع  مال ها  يزكيها  املطاقصات  ع ود  يف  الط دية

، التحصيل  مش وكة   الديون  احملت    يف  املال ية  قول   على   احدة   لسطة  زكاها   ت؛ عاد  مث 
 

ا ل أ  املال ية  قياس ا على التاج  احملت  .  1  . 239ص   ، 23و ؛  155- 154، ص 10و   املوسوعة الفقهية الكويتية،   ت جيح 
 م،2002هن/1422،  14م  جدة،،  جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالميرفيق املص  ، "زكاة الديون"،    2
البغداد ،  85-29ص ب  عل ،؛  الوهاب  املالكي  عبد  الفقه  )بي ت: دار التلقني يف  التطواين  أ يو  أيب  ، حت يق: 

العلمية، ط الدسوق ،  61، ص1(، وم2004،  ١ال تب  أ د،؛  ب   الكبري   حممد  الشرح  على  الدسوقي    حاشية 
 . 481، ص1(، و)بي ت: دار الف  ، د.ط، د.ت

 . 5/1/5/4(، البطد 16/1) 143ال  ار  جممع الفقه اإلسالمي الدول، 3
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 الزماين،   مي اتا   يف   زكاها   ، مالا  إىل   ها  م    ؛ جار   حساب   يف  الط دية   التأميطات  كانت   إذا  
 اجلدية.   هام     مثلها  مالا،   مع  أرابحها  زكاها   ؛استثمار   حساب   يف   كانت    إذا

 

 خاتمة   
 خدم ،    بعضها   ،مص يف   بعضها  ؛ أنواععدة    الط دية   لتأميطاتم  خالل ما سبق؛ تبني  أن ل

  اإلجارة،   كامل احبة  املدايطات  بيوع  يف  للتعامل  املوث ة   الط دية  التأميطات  ش ح قد ج ى  
 أن   ك  ذُ    حنوها،  اهلات      الغاز    ال ه ابء  املاء  خدمات  لت دمي  الط دية    التأميطات
 ط دية ال  التأميطات   تف  ّ  عُ   حني  يف   ، الغي    ر    م  مايل   بتعويض  التزام  بهنا   تع      الضماانت 

توىف مالي ة  عني  تن   دمي " بهنا  "، الذمة يف   جب  الذ  ابحلق الوفاء   عدم عطد الد ي  مطها  ُيس 
 يف    جديتا  للخدمة   استخداما  س  حل  لضمان   ؛ اخلدمة  م   املستفيد   يدفعها   مبالغ   ه    أ 

 أخذت   ؛ أتل   أ    أساء    إن  التأميطات،   ا يلإ  عيدت أُ   ؛ االستخدام  أحس   فإن  ، أمثاهنا  سداد
 لتطفيذ   مان  املؤسسة؛   أ    املص    يف  للعميل  ط دية ال  رصدة  األ  ، ديونا  حب م  املؤسسة   مطا
 مش  ع   يف   االشياك   أ    مطاقصة،   يف   عطاء   تطفيذ  حس    أ   خدمة،   على   احلصول   أ   ع د
 . املع   يف متف ان    التأميطات   فالضماانت ،  س ن

 األط ا ،   بني  الطزاع   قوع  أتدر     الديون،  بداء  الث ة  زيتعز   الط دية  التأميطات   م صود
 هو   الذ    ة اجلدي  هام    أما ؛  عليها  ال ه    ح م   انطباق  الف ه    الت يي    يف   ظه  قد    

 حلس    ا رهط    اجلدية  هام   ي ون  كما   ، اأيض    ال ه    ح م   عليا  فيططبق  ؛ احلساب  يف   أمانة 
 صم خُ املص       تض ر  ن ل   إن  الصف ة،  العميل  نفذ  إذا  الثم   م  ا  جزء    ا ُيعل  الع د   تطفيذ 
 أ    ره ،   احلساب   يف  فه   احلج  ألداء  الط دية  التأميطات  أما،   الباق    رد  الض ر   حب م  مطا

 ،إليا  ت درُ   ال  عة  يف  ر و  ل   إن  احلج،  جور أ   م    جزء  ُجعلت  ال  عة   لا   خ جت   إن  أتمني
 أصل يف    فتب ى  ؛استثمار   إسالم  مص      حساب  يف  الط دية  التأميطات   كانت  ذاإ  أما 

  األرابح   مالا  أصليف  ا    ر    حيد   ل   إن   لصاحبها    ،ال ه   ح م   على   أرابحا   احلساب
 يطفق   أن  فعليا  ؛فوائد   عليها  يعطىمص يف    حساب   يف   ت كان  إن   أما  ملالا،   املستح ة
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 سداد   رهون   دامت   ما   الط دية  التأميطات  يتبتف،  العام  الطفع    جوه  يف   اخلبيثة  امل اسب
 زكاة   أما  ،ابلفعل   اقع     ر    هطاك   كان   إن   ؛الض ر  حب م  أ    احمل وزة،  الط ود  م   الدي 

 يف  سطة  كل  مالا   مع   امال ه  على  الزكاة  هاففي  التعامل  لتوثيق  احملت زة  الط دية  التأميطات
 فيزكيها ، قبضها إذا إال يزكيها فال، املال ية قول عليها طبق   إال، قبضها إن  الزماين مي اتا
  احدة.   لسطة  نصاب  عطده   كان  إن  مالا  مع

 ومن أهم النتائج اليت توصَّل إليها البحث:        
 أخذت   الدي   حصل  فإذا  ال ه ،  صور  م   صورة؛  الش ع   ت ييفها  يف  الط دية  التأميطات.  1

 الط ود.   م  لديها  مما  ح ها   للخدمة  امل دمة  اجلهة
 ل هة ل  ُيوز   ال     ،أح اما  اعليه   تطبق ،  كال ه   ،ضمان ال  أد ات  م    الط دية   التأميطات .  2

 حت  ها   اليت   األرابح   ، الع د   يف  انص    ي ون  كأن  سابق  إبذن   إال  اأمواهل  استثمار  اإلدارية
 اجلهة   أ املص      يأخذ ل   املضاربة  ع د   العالقة  يطظم  أن     ُي    ال ه ،   أصل   على  تب ى

 ال بح.  م    نصيبها  التأميطات   عطى تُ  ، األرابح  م  انصيبه  احل ومية
 تفعلا    ما  ،ال  مث  كالطص    ح قتت  اليت   األرابح  م   نصيبها  الط دية  التأميطات  أتخذ .  3

 استثم هتا   إذا  ضماانت، ال   يف  الش يعة  أصول   رال   األرابح   كل   أخذ  م    البلديت
 . البحث  طهابي    ش عية  فبضوابط

 غابت    إن    احدة،  لسطة  صاحبها  قبضها  إذا  بنواعها  الط دية  التأميطات  يف  الزكاة   جتب.  4
 . لسطني  عطا
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