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فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

١٣١٣ مقدمة الرئيس التنفيذي لبنك البالد مقدمة الرئيس التنفيذي لبنك البالد 
١٧١٧ مقدمة أمين اللجنة الشرعية لبنك البالد مقدمة أمين اللجنة الشرعية لبنك البالد 
٢١٢١ التمهيد التمهيد 
٢٣٢٣ مصطلحات مهمة مصطلحات مهمة  
٢٥٢٥ التعريف بالمرابحة المصرفية التعريف بالمرابحة المصرفية 
٢٧٢٧ التعريف باإلجارة التمويلية التعريف باإلجارة التمويلية 
٣١٣١ أبرز الفروق بين المرابحة واإلجارة التمويلية أبرز الفروق بين المرابحة واإلجارة التمويلية 
٣٣٣٣ الفصل األول: مسائل مشتركة بين منتجات التمويل الشخصي الفصل األول: مسائل مشتركة بين منتجات التمويل الشخصي 
٣٥٣٥ المرحلة األولى: الوعد بالتمويل المرحلة األولى: الوعد بالتمويل 
٣٥٣٥ المفاهمة المبدئية بين العميل والبنك  المفاهمة المبدئية بين العميل والبنك ):  المسألة (المسألة (١): 

٣٥٣٥ المواعدة الملزمة بين العميل والبنك  المواعدة الملزمة بين العميل والبنك ):  المسألة (المسألة (٢): 

٣٦٣٦ الحصول على التمويل باسم قريب أو صديق  الحصول على التمويل باسم قريب أو صديق ):  المسألة (المسألة (٣): 

٣٨٣٨ اشتراط تحويل الراتب قبل التمويل  اشتراط تحويل الراتب قبل التمويل ):  المسألة (المسألة (٤): 

٣٩٣٩ اشتراط ضمانات على العميل قبل التمويل  اشتراط ضمانات على العميل قبل التمويل ):  المسألة (المسألة (٥): 

اشتراط تحميل العميل خسارة البنك عند العدول عن العقداشتراط تحميل العميل خسارة البنك عند العدول عن العقد    ٤٠٤٠ المسألة (المسألة (٦): ): 

اشتراط البنك تحميل العميل الرسوم اإلدارية  ٤٠٤٠ اشتراط البنك تحميل العميل الرسوم اإلدارية  ):  المسألة (المسألة (٧): 

اشتراط تحميل العميل رسوم وضرائب المبيع  ٤٠٤٠ اشتراط تحميل العميل رسوم وضرائب المبيع  ):  المسألة (المسألة (٨): 

٤٣٤٣ المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 
٤٣٤٣ التوقيع عن أحد أطراف التمويل  التوقيع عن أحد أطراف التمويل ):  المسألة (المسألة (٩): 

اشتراط غرامات التأخير في سداد القسط الشهري أو األجرة  اشتراط غرامات التأخير في سداد القسط الشهري أو األجرة ):  المسألة (المسألة (١٠١٠): 

٤٣٤٣ الشهرية  الشهرية    

٤٤٤٤ التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر  التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر ):  المسألة (المسألة (١١١١): 

التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر وخصم  التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر وخصم ):  المسألة (المسألة (١٢١٢): 

٤٤٤٤ بعض الثمن المؤجل أو بعض األجرة المستقبلية  بعض الثمن المؤجل أو بعض األجرة المستقبلية    
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التزام البنك بالخصم من القسط الشهري أو األجرة الشهرية  التزام البنك بالخصم من القسط الشهري أو األجرة الشهرية ):  المسألة (المسألة (١٣١٣): 

٤٥٤٥ بشرط بقاء العميل في جهة العمل  بشرط بقاء العميل في جهة العمل    

٤٦٤٦ اشتراط تحميل العميل مصروفات التقاضي والتحصيل  اشتراط تحميل العميل مصروفات التقاضي والتحصيل ):  المسألة (المسألة (١٤١٤): 

اشــتراط حلــول األقســاط المؤجلــة عنــد التأخــر عــن ســداد اشــتراط حلــول األقســاط المؤجلــة عنــد التأخــر عــن ســداد):  المسألة (المسألة (١٥١٥): 

٤٦٤٦ أقساط التمويل  أقساط التمويل    

التــزام البنــك باإلعفــاء مــن الديــن أو التمليــك المبكــر حــال  التــزام البنــك باإلعفــاء مــن الديــن أو التمليــك المبكــر حــال ):  المسألة (المسألة (١٦١٦): 

٤٧٤٧ الوفاة  الوفاة    

٤٩٤٩ المرحلة الثالثة: بعد تنفيذ التمويل المرحلة الثالثة: بعد تنفيذ التمويل 
٤٩٤٩ عدم القدرة على تسليم العين المباعة أو المؤجرة  عدم القدرة على تسليم العين المباعة أو المؤجرة ):  المسألة (المسألة (١٧١٧): 

٥١٥١ الفصل الثاني: المرابحة في األسهم الفصل الثاني: المرابحة في األسهم 
٥٣٥٣ المرحلة األولى: الوعد بالتمويل المرحلة األولى: الوعد بالتمويل 

المرابحــة في أســهم شــركات مباحة النشــاط وليس لديها المرابحــة في أســهم شــركات مباحة النشــاط وليس لديها):  المسألة (المسألة (١٨١٨): 

٥٣٥٣ تعامالت محرمة  تعامالت محرمة    

المرابحة في أسهم شركات مباحة النشاط ولديها تعامالت المرابحة في أسهم شركات مباحة النشاط ولديها تعامالت):  المسألة (المسألة (١٩١٩): 

٥٣٥٣ محرمة  محرمة    

٥٤٥٤ المرابحة في أسهم شركات نشاطها محرم  المرابحة في أسهم شركات نشاطها محرم ):  المسألة (المسألة (٢٠٢٠): 

٥٥٥٥ التمويل التكميلي في األسهم  التمويل التكميلي في األسهم ):  المسألة (المسألة (٢١٢١): 

٥٥٥٥ إعادة التمويل في األسهم  إعادة التمويل في األسهم ):  المسألة (المسألة (٢٢٢٢): 

٥٦٥٦ تمويل المحفظة االستثمارية (االستثمار بالهامش)  تمويل المحفظة االستثمارية (االستثمار بالهامش) ):  المسألة (المسألة (٢٣٢٣): 

٥٩٥٩ المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 
توقيــع البنــك لعقــد البيــع مــع العميــل قبــل شــراء البنــك  توقيــع البنــك لعقــد البيــع مــع العميــل قبــل شــراء البنــك ):  المسألة (المسألة (٢٤٢٤): 

٥٩٥٩ لألسهم  لألسهم    

٥٩٥٩ شراء العميل أسهًما لم يقبضها البنك في محفظته  شراء العميل أسهًما لم يقبضها البنك في محفظته ):  المسألة (المسألة (٢٥٢٥): 

نقل دين تمويل أسهم بالمرابحة من بنك آخر  ٦٠٦٠ نقل دين تمويل أسهم بالمرابحة من بنك آخر  ):  المسألة (المسألة (٢٦٢٦): 

٦١٦١ المرحلة الثالثة: بعد التمويل المرحلة الثالثة: بعد التمويل 
٦١٦١ إقراض البنك للعميل لحين انتهاء إجراءات التمويل  إقراض البنك للعميل لحين انتهاء إجراءات التمويل ):  المسألة (المسألة (٢٧٢٧): 

٦١٦١ بيع البنك ألسهم العميل المرهونة  بيع البنك ألسهم العميل المرهونة ):  المسألة (المسألة (٢٨٢٨): 

٦٣٦٣ الفصل الثالث: المرابحة في السيارات الفصل الثالث: المرابحة في السيارات 
٦٥٦٥ المرحلة األولى: الوعد بالتمويل المرحلة األولى: الوعد بالتمويل 
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٦٥٦٥ اشتراط إيداع مبلغ محدد قبل التمويل  اشتراط إيداع مبلغ محدد قبل التمويل ):  المسألة (المسألة (٢٩٢٩): 

٦٥٦٥ عرض السيارة بأعلى من قيمتها الحقيقية  عرض السيارة بأعلى من قيمتها الحقيقية ):  المسألة (المسألة (٣٠٣٠): 

٦٦٦٦ عرض السيارة بأقل من قيمتها الحقيقية  عرض السيارة بأقل من قيمتها الحقيقية ):  المسألة (المسألة (٣١٣١): 

٦٧٦٧ بيع السيارة ألكثر من مشتر في الوقت نفسه  بيع السيارة ألكثر من مشتر في الوقت نفسه ):  المسألة (المسألة (٣٢٣٢): 

٦٨٦٨ المرابحة في سيارة يملكها العميل  المرابحة في سيارة يملكها العميل ):  المسألة (المسألة (٣٣٣٣): 

٦٨٦٨ المرابحة في سيارة يملك العميل حصة منها  المرابحة في سيارة يملك العميل حصة منها ):  المسألة (المسألة (٣٤٣٤): 

تســجيل الســيارة باســم قريــب أو صديق لغــرض المرابحة  تســجيل الســيارة باســم قريــب أو صديق لغــرض المرابحة ):  المسألة (المسألة (٣٥٣٥): 

٦٩٦٩ فيها  فيها    

المرابحة في سيارة ال يملكها البنك  ٧٠٧٠ المرابحة في سيارة ال يملكها البنك  ):  المسألة (المسألة (٣٦٣٦): 

القبض في مرابحة السيارات  ٧٠٧٠ القبض في مرابحة السيارات  ):  المسألة (المسألة (٣٧٣٧): 

المرابحة في ســيارة ســبق للبنك بيعها باألجل على عميل المرابحة في ســيارة ســبق للبنك بيعها باألجل على عميل):  المسألة (المسألة (٣٨٣٨): 

٧١٧١ سابق  سابق    

٧١٧١ شراء البنك السيارة ذاتها من نفس المعرض  شراء البنك السيارة ذاتها من نفس المعرض ):  المسألة (المسألة (٣٩٣٩): 

٧٢٧٢ المرابحة في سيارة كانت ملًكا للعميل  المرابحة في سيارة كانت ملًكا للعميل ):  المسألة (المسألة (٤٠٤٠): 

٧٢٧٢ المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها جزًءا من الثمن  المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها جزًءا من الثمن ):  المسألة (المسألة (٤١٤١): 

٧٣٧٣ المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها عربون شراء  المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها عربون شراء ):  المسألة (المسألة (٤٢٤٢): 

المرابحــة فــي ســيارة دفع فيهــا العميل لمالكهــا مبلغ حجز  المرابحــة فــي ســيارة دفع فيهــا العميل لمالكهــا مبلغ حجز ):  المسألة (المسألة (٤٣٤٣): 

٧٤٧٤ السيارة  السيارة    

المرابحة في ســيارة دفع فيهــا العميل لمالكها مبلغ إثبات المرابحة في ســيارة دفع فيهــا العميل لمالكها مبلغ إثبات):  المسألة (المسألة (٤٤٤٤): 

٧٥٧٥ جدية  جدية    

المرابحــة فــي ســيارة ممولــة للعميــل باإليجــار المنتهــي  المرابحــة فــي ســيارة ممولــة للعميــل باإليجــار المنتهــي ):  المسألة (المسألة (٤٥٤٥): 

٧٥٧٥ بالتمليك  بالتمليك    

٧٦٧٦ المرابحة في سيارة دفع فيها العميل أتعاًبا لوسطاء البيعالمرابحة في سيارة دفع فيها العميل أتعاًبا لوسطاء البيع  المسألة (المسألة (٤٦٤٦): ): 

٧٦٧٦ فسخ عقد العميل مع مالك السيارة لغرض المرابحة فيهافسخ عقد العميل مع مالك السيارة لغرض المرابحة فيها  المسألة (المسألة (٤٧٤٧): ): 

٧٩٧٩ المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 
٧٩٧٩ أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة  أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة ):  المسألة (المسألة (٤٨٤٨): 

تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية لتسجيل  تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية لتسجيل ):  المسألة (المسألة (٤٩٤٩): 

٧٩٧٩ السيارة  السيارة    

شراء البنك السيارة بخيار الشرط  ٨٠٨٠ شراء البنك السيارة بخيار الشرط  ):  المسألة (المسألة (٥٠٥٠): 
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إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة  ٨٠٨٠ إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة  ):  المسألة (المسألة (٥١٥١): 

٨١٨١ اشتراط التأمين والصيانة على عميل مرابحة السيارات  اشتراط التأمين والصيانة على عميل مرابحة السيارات ):  المسألة (المسألة (٥٢٥٢): 

٨١٨١ نقل دين تمويل سيارة بالمرابحة من بنك آخر  نقل دين تمويل سيارة بالمرابحة من بنك آخر ):  المسألة (المسألة (٥٣٥٣): 

٨٣٨٣ المرحلة الثالثة: بعد التمويل المرحلة الثالثة: بعد التمويل 
٨٣٨٣ بيع السيارة المرهونة  بيع السيارة المرهونة ):  المسألة (المسألة (٥٤٥٤): 

٨٤٨٤ العيوب في السيارة الممولة بالمرابحة  العيوب في السيارة الممولة بالمرابحة ):  المسألة (المسألة (٥٥٥٥): 

٨٥٨٥ الفصل الرابع: اإلجارة التمويلية للسيارات الفصل الرابع: اإلجارة التمويلية للسيارات 
٨٧٨٧ المرحلة األولى: الوعد بالتمويل المرحلة األولى: الوعد بالتمويل 
٨٧٨٧ اختالف األجرة في اإلجارة التمويلية عن اإلجارة التشغيليةاختالف األجرة في اإلجارة التمويلية عن اإلجارة التشغيلية  المسألة (المسألة (٥٦٥٦): ): 

٨٧٨٧ اإلجارة التمويلية لسيارة يملكها العميل  اإلجارة التمويلية لسيارة يملكها العميل ):  المسألة (المسألة (٥٧٥٧): 

تســجيل السيارة باســم قريب أو صديق لغرض استئجارها  تســجيل السيارة باســم قريب أو صديق لغرض استئجارها ):  المسألة (المسألة (٥٨٥٨): 

٨٨٨٨ ا  إيجاًرا تمويليًّ ا   إيجاًرا تمويليًّ  

٨٩٨٩ اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها دفعة مقدمة  اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها دفعة مقدمة ):  المسألة (المسألة (٥٩٥٩): 

٨٩٨٩ اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها عربون شراء  اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها عربون شراء ):  المسألة (المسألة (٦٠٦٠): 

اإلجــارة التمويليــة فــي ســيارة دفــع فيهــا العميــل لمالكها  اإلجــارة التمويليــة فــي ســيارة دفــع فيهــا العميــل لمالكها ):  المسألة (المسألة (٦١٦١): 

مبلغ حجز للسيارة  ٨٩٨٩ مبلغ حجز للسيارة     

ــع فــيــهــا الــعــمــيــل  ــارة دفــ ــيـ اإلجــــــارة الــتــمــويــلــيــة فـــي سـ ــع فــيــهــا الــعــمــيــل ):  ــارة دفــ ــيـ اإلجــــــارة الــتــمــويــلــيــة فـــي سـ المسألة (المسألة (٦٢٦٢): 

لمالكها مبلغ إثبات جدية  ٩٠٩٠ لمالكها مبلغ إثبات جدية     

اإلجارة التمويلية في سيارة دفع فيها العميل أتعاًبا لوسيط اإلجارة التمويلية في سيارة دفع فيها العميل أتعاًبا لوسيط):  المسألة (المسألة (٦٣٦٣): 

٩٠٩٠ البيع  البيع    

توكيــل البنــك للبائــع باســتالم الدفعــة اإليجاريــة المقدمة  توكيــل البنــك للبائــع باســتالم الدفعــة اإليجاريــة المقدمة ):  المسألة (المسألة (٦٤٦٤): 

٩١٩١ والرسوم من العميل  والرسوم من العميل    

٩٣٩٣ المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 
٩٣٩٣ أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة  أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة ):  المسألة (المسألة (٦٥٦٥): 

تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية لتسجيل تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية لتسجيل):  المسألة (المسألة (٦٦٦٦): 

٩٣٩٣ السيارة  السيارة    

٩٤٩٤ شراء البنك السيارة بخيار الشرط  شراء البنك السيارة بخيار الشرط ):  المسألة (المسألة (٦٧٦٧): 

٩٥٩٥ اإلجارة التمويلية في سيارة قبل تملك البنك لها  اإلجارة التمويلية في سيارة قبل تملك البنك لها ):  المسألة (المسألة (٦٨٦٨): 

٩٥٩٥ إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة  إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة ):  المسألة (المسألة (٦٩٦٩): 

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع



فهرس الموضوعات

١١١١

اشــتراط البنك اســترداد الســيارة المؤجرة مــن العميل عند  اشــتراط البنك اســترداد الســيارة المؤجرة مــن العميل عند ):  المسألة (المسألة (٧٠٧٠): 
٩٦٩٦ التأخر في السداد  التأخر في السداد    

اشــتراط التأميــن والصيانــة علــى عميــل اإلجــارة التمويلية  اشــتراط التأميــن والصيانــة علــى عميــل اإلجــارة التمويلية ):  المسألة (المسألة (٧١٧١): 
٩٦٩٦ للسيارات  للسيارات    
٩٧٩٧ نقل دين سيارة ممولة باإلجارة التمويلية من بنك آخر  نقل دين سيارة ممولة باإلجارة التمويلية من بنك آخر ):  المسألة (المسألة (٧٢٧٢): 
٩٩٩٩ المرحلة الثالثة: بعد التمويل المرحلة الثالثة: بعد التمويل 
٩٩٩٩ عيوب السيارة أثناء مدة اإلجارة التمويلية  عيوب السيارة أثناء مدة اإلجارة التمويلية ):  المسألة (المسألة (٧٣٧٣): 

األجرة في حال التأخر في تسليم السيارة أو تعطل منفعة األجرة في حال التأخر في تسليم السيارة أو تعطل منفعة):  المسألة (المسألة (٧٤٧٤): 
٩٩٩٩ السيارة في اإلجارة التمويلية  السيارة في اإلجارة التمويلية    
١٠١١٠١ تعديالت العميل في السيارة المؤجرة إجارة تمويلية  تعديالت العميل في السيارة المؤجرة إجارة تمويلية ):  المسألة (المسألة (٧٥٧٥): 
١٠١١٠١ تنازل العميل عن عقد اإلجارة لعميل آخر  تنازل العميل عن عقد اإلجارة لعميل آخر ):  المسألة (المسألة (٧٦٧٦): 
١٠٢١٠٢ ما يعاد للعميل عند انفساخ العقد في إجارة السيارات  ما يعاد للعميل عند انفساخ العقد في إجارة السيارات ):  المسألة (المسألة (٧٧٧٧): 

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع





١٣١٣

مقدمةمقدمة
الرئيس التنفيذي لبنك البالدالرئيس التنفيذي لبنك البالد

الحمُد لله رّب العالمين، والصالُة والســالُم على أشرِف األنبياِء الحمُد لله رّب العالمين، والصالُة والســالُم على أشرِف األنبياِء 
نا، وعلى آله وصحبه أجمعين.  نا، وعلى آله وصحبه أجمعين. والمرسلين محمٍد نبيِّ والمرسلين محمٍد نبيِّ

وبعد:وبعد:

قنــا اللــه فــي بنــك البــالد منذ تأسيِســه فــي العمل  قنــا اللــه فــي بنــك البــالد منذ تأسيِســه فــي العمل فقــد وفَّ فقــد وفَّ
م البنك نموذًجا  م البنك نموذًجا وفق ِصيغ التمويل اإلسالمية، ومن ذلك الحين قدَّ وفق ِصيغ التمويل اإلسالمية، ومن ذلك الحين قدَّ
مميًزا في تطبيق المصرفية اإلســالمية، وطَرح العديد من البدائل مميًزا في تطبيق المصرفية اإلســالمية، وطَرح العديد من البدائل 
والحلــول الشــرعية لكثيــر مــن التطبيقات المصرفية التي انعكســت والحلــول الشــرعية لكثيــر مــن التطبيقات المصرفية التي انعكســت 
إيجاًبــا علــى أعمالــه وعملياتــه خــالل الفتــرة الماضية وصــارت مثاًال إيجاًبــا علــى أعمالــه وعملياتــه خــالل الفتــرة الماضية وصــارت مثاًال 

ُيحتذى.ُيحتذى.

وإليماننــا بأهميــة نشــر المعرفة بأحــكام المصرفية اإلســالمية وإليماننــا بأهميــة نشــر المعرفة بأحــكام المصرفية اإلســالمية 
-فيما بين المؤسســات أو األفراد- فقد ســعينا بَدَأب لمشاركة المنتج -فيما بين المؤسســات أو األفراد- فقد ســعينا بَدَأب لمشاركة المنتج 
العلمــي للجنة الشــرعية للبنــك، وترجمة هذه الجهــود واألعمال بعدٍد العلمــي للجنة الشــرعية للبنــك، وترجمة هذه الجهــود واألعمال بعدٍد 
مــن اإلصــدارات العلميــة؛ إســهاًما فــي تعميــم الوعــي بالمصرفيــة مــن اإلصــدارات العلميــة؛ إســهاًما فــي تعميــم الوعــي بالمصرفيــة 
اإلسالمية من خالل نشر األبحاث العلمية واألدلة الشرعية للتطبيقات اإلسالمية من خالل نشر األبحاث العلمية واألدلة الشرعية للتطبيقات 
المصرفية، األمر الذي جعل لبنك البالد الريادة في مجال دعم ونشــر المصرفية، األمر الذي جعل لبنك البالد الريادة في مجال دعم ونشــر 
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قة بالمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي  قة بالمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي األبحاث العلمية المتعلِّ األبحاث العلمية المتعلِّ
واالســتمرار عليهــا؛ كجــزء مــن المســؤولية المجتمعية الفاعلــة للبنك واالســتمرار عليهــا؛ كجــزء مــن المســؤولية المجتمعية الفاعلــة للبنك 
فــي المجــاالت كافــة، وســعًيا إلــى بنــاء منظومــة معرفيــة علميــة فــي المجــاالت كافــة، وســعًيا إلــى بنــاء منظومــة معرفيــة علميــة 
مرتبطة باحتياجات ســوق العمل، في ســبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم مرتبطة باحتياجات ســوق العمل، في ســبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم 

االستفادة من أعمالنا لدى أطياف المجتمع كافة.االستفادة من أعمالنا لدى أطياف المجتمع كافة.

واليــوم، تزامًنــا مــع تزايــد الطلــب العالمــي علــى منتجــات واليــوم، تزامًنــا مــع تزايــد الطلــب العالمــي علــى منتجــات 
المصرفيــة اإلســالمية التــي أصبحــت حاضــرًة فــي مختلــف دول المصرفيــة اإلســالمية التــي أصبحــت حاضــرًة فــي مختلــف دول 
العالــم ومتداولــة فــي المنتديــات والمؤتمــرات الدوليــة، ودعًمــا العالــم ومتداولــة فــي المنتديــات والمؤتمــرات الدوليــة، ودعًمــا 
قــة بتعزيــز العمل  قــة بتعزيــز العمل  المتعلِّ لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠٢٠٣٠ المتعلِّ
بالمصرفيــة اإلســالمية، يأتــي هــذا اإلصــدار بالمصرفيــة اإلســالمية، يأتــي هــذا اإلصــدار «الدليــل الشــرعي «الدليــل الشــرعي 
للتمويل الشخصي»للتمويل الشخصي» ضمن هذه السلسلة المستمرة التي بدأناها  ضمن هذه السلسلة المستمرة التي بدأناها 
فــي عــام فــي عــام ١٤٢٩١٤٢٩هـــ بإصــدار هـــ بإصــدار «الضوابــط المســتخلصة مــن قرارات «الضوابــط المســتخلصة مــن قرارات 
اللجنة الشــرعية لبنك البالد»اللجنة الشــرعية لبنك البالد»، ثم تال ذلك كتاب ، ثم تال ذلك كتاب «الدليل الشرعي «الدليل الشرعي 
للتمويل العقاري»للتمويل العقاري»، ثم منشورات الدليل الشرعي المرئية، وجميع ، ثم منشورات الدليل الشرعي المرئية، وجميع 
ــت ترجمتها إلــى اللغة اإلنجليزيــة؛ هذا إضافة  ــت ترجمتها إلــى اللغة اإلنجليزيــة؛ هذا إضافة هــذه اإلصــدارات تمَّ هــذه اإلصــدارات تمَّ
لعشرات المؤلفات األخرى باللغة العربية؛ لتعمَّ الفائدة وتصل إلى لعشرات المؤلفات األخرى باللغة العربية؛ لتعمَّ الفائدة وتصل إلى 

أكبر عدد ممكن من المهتّمين. أكبر عدد ممكن من المهتّمين. 

في الختام.. في الختام.. 

أقــّدم الشــكر الجزيل لمجلس إدارة البنــك على دعمه المتواصل أقــّدم الشــكر الجزيل لمجلس إدارة البنــك على دعمه المتواصل 
في شتى المجاالت وتشجيعه لمثل هذه المبادرات. في شتى المجاالت وتشجيعه لمثل هذه المبادرات. 

كما أشـــــكر اللجنة الشـــــرعية وأمانتها على الجهود المبذولة، كما أشـــــكر اللجنة الشـــــرعية وأمانتها على الجهود المبذولة، 



مقدمة الرئيس التنفيذي لبنك البالد

١٥١٥

وســـــعيهم المتواصـــــل في ســـــبيل تطويـــــر العمـــــل المصرفي وســـــعيهم المتواصـــــل في ســـــبيل تطويـــــر العمـــــل المصرفي 
اإلسالمي.اإلسالمي.

سائلين الله أْن يبارك في الجهود وينفع بهذا اإلصدار المبارك.سائلين الله أْن يبارك في الجهود وينفع بهذا اإلصدار المبارك.

الرئيس التنفيذي لبنك البالدالرئيس التنفيذي لبنك البالد

عبد العزيز بن محمد العنيزانعبد العزيز بن محمد العنيزان





١٧١٧

مقدمةمقدمة
أمين اللجنة الشرعية لبنك البالدأمين اللجنة الشرعية لبنك البالد

نــا محمٍد،  نــا محمٍد، الحمــد للــه، والصــالة والســالم على رســول اللــه نبيِّ الحمــد للــه، والصــالة والســالم على رســول اللــه نبيِّ
وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد:وبعد:

فإنَّ ِمن ِنَعِم الله علينا ما َنشهُده في اآلونة األخيرة من اهتماٍم فإنَّ ِمن ِنَعِم الله علينا ما َنشهُده في اآلونة األخيرة من اهتماٍم 
رها  مها وتوفِّ رها وإقباٍل متزايٍد على ِصيغ التمويِل اإلســالميِّ التي ُتقدِّ مها وتوفِّ وإقباٍل متزايٍد على ِصيغ التمويِل اإلســالميِّ التي ُتقدِّ
المصــارُف اإلســالميُة، والتــي بْرَهَنــْت فــي فترٍة وجيزٍة علــى قدرتها المصــارُف اإلســالميُة، والتــي بْرَهَنــْت فــي فترٍة وجيزٍة علــى قدرتها 
ي رغبــات العمالء واحتياجاتهــم، وتتوافق  ي رغبــات العمالء واحتياجاتهــم، وتتوافق علــى تطويــر المنتجــات لتلبِّ علــى تطويــر المنتجــات لتلبِّ
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وأثبتــْت رســوَخ واســتقراَر الصناعــِة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وأثبتــْت رســوَخ واســتقراَر الصناعــِة 
المصرفيــِة اإلســالميِة؛ حيث طرَحت البنوُك اإلســالميُة خــالل الفترِة المصرفيــِة اإلســالميِة؛ حيث طرَحت البنوُك اإلســالميُة خــالل الفترِة 
الماضيــِة العديــَد مــن المنتجــات التــي فتَحْت أســواًقا وفرًصــا مميزة الماضيــِة العديــَد مــن المنتجــات التــي فتَحْت أســواًقا وفرًصــا مميزة 

للعمالء.للعمالء.

يِغ  يِغ ولقــد أولــى بنُك البالِد اهتماًما كبيــًرا بتقديِم العديِد ِمن الصِّ ولقــد أولــى بنُك البالِد اهتماًما كبيــًرا بتقديِم العديِد ِمن الصِّ
الشــرعيِة للمنتجــاِت التمويليــِة والخدميِة المقدمــِة للعمالء، ومع هذا الشــرعيِة للمنتجــاِت التمويليــِة والخدميِة المقدمــِة للعمالء، ومع هذا 
التنــوع والتعدد في العمليــات المنفذة والمنتجات المقدمة للعمالء، التنــوع والتعدد في العمليــات المنفذة والمنتجات المقدمة للعمالء، 
فقــد ورَدنــا فــي أمانــة اللجنــة الشــرعية العديــد مــن المســائل التــي فقــد ورَدنــا فــي أمانــة اللجنــة الشــرعية العديــد مــن المســائل التــي 
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يكثــر الســؤال عنها من عمــالء وموظفي البنك، وبعض الممارســات يكثــر الســؤال عنها من عمــالء وموظفي البنك، وبعض الممارســات 
ر على ســالمة التعامــل من الناحية الشــرعية، فكان هذا  ر على ســالمة التعامــل من الناحية الشــرعية، فكان هذا التــي قــد تؤثِّ التــي قــد تؤثِّ
داعًيــا إلصــدار األدلــِة الشــرعيِة التــي تكــون موجهــًة للعمــالء لإلجابــة داعًيــا إلصــدار األدلــِة الشــرعيِة التــي تكــون موجهــًة للعمــالء لإلجابــة 
عــن االستفســارات وتصويــب المعامــالت التــي يكثر الســؤال عنها؛ عــن االستفســارات وتصويــب المعامــالت التــي يكثر الســؤال عنها؛ 
حيــث كان مــن باكــورة مــا صــَدر عن أمانــِة اللجنِة الشــرعيِة لبنــك البالِد حيــث كان مــن باكــورة مــا صــَدر عن أمانــِة اللجنِة الشــرعيِة لبنــك البالِد 
«الدليل الشــرعي للتمويل العقاري»«الدليل الشــرعي للتمويل العقاري»، وذلك لبياِن جملٍة من مســائل ، وذلك لبياِن جملٍة من مســائل 
التمويِل العقاري التي تَمسُّ إليها الحاجة بســبب عدم انضباط بعض التمويِل العقاري التي تَمسُّ إليها الحاجة بســبب عدم انضباط بعض 

الممارسات العقارية باألحكام الشرعية. الممارسات العقارية باألحكام الشرعية. 

ــق هــذا الدليــل بحمد للــه نجاًحا كبيــًرا، حيــث وّزع منه ما  ــق هــذا الدليــل بحمد للــه نجاًحا كبيــًرا، حيــث وّزع منه ما وقــد حقَّ وقــد حقَّ
يزيــد عــن يزيــد عــن ٤٠٠٠٤٠٠٠ نســخة باللغــة العربيــة وأكثــر مــن  نســخة باللغــة العربيــة وأكثــر مــن ١٠٠٠١٠٠٠ نســخة باللغة  نســخة باللغة 
اإلنجليزيــة، كمــا نشــر الدليــل عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للبنــك اإلنجليزيــة، كمــا نشــر الدليــل عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للبنــك 
حتى يصل ألكبر عدٍد ممكن من المهتمين، وإخراجه أيًضا على شــكل حتى يصل ألكبر عدٍد ممكن من المهتمين، وإخراجه أيًضا على شــكل 
فيديوهات تعريفية (فيديوهات تعريفية (Motion GraphicMotion Graphic) لتعّم النفع والفائدة وتصل إلى ) لتعّم النفع والفائدة وتصل إلى 

أكبر شريحة ممكنة. أكبر شريحة ممكنة. 

كمــا َنحمــُد اللــَه أيًضــا أْن تحــّول الدليــل كمنهج دراســي وعلمي كمــا َنحمــُد اللــَه أيًضــا أْن تحــّول الدليــل كمنهج دراســي وعلمي 
للعديد من الدورات التدريبية والمحاضرات العملية.للعديد من الدورات التدريبية والمحاضرات العملية.

وبنــاًء علــى ذلك، فقد ارتأينا مواصلَة المســيرِة في هذا الباب، وبنــاًء علــى ذلك، فقد ارتأينا مواصلَة المســيرِة في هذا الباب، 
وحصــر كافــة المســائل واالستفســارات التــي تــرد مــن العمــالء في وحصــر كافــة المســائل واالستفســارات التــي تــرد مــن العمــالء في 
التمويل االستهالكي، واعتماد المنهجية نفسها في الدليل الشرعي التمويل االستهالكي، واعتماد المنهجية نفسها في الدليل الشرعي 

للتمويل العقاري من حيث اآلتي:للتمويل العقاري من حيث اآلتي:

١- جمــع أهــم مســائل التمويــل االســتهالكي في بنــك البالد، - جمــع أهــم مســائل التمويــل االســتهالكي في بنــك البالد، 
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وإدارة  الشــرعية،  والبحــوث  الدراســات  إدارة  ت  ســجالَّ إلــى  وإدارة بالرجــوع  الشــرعية،  والبحــوث  الدراســات  إدارة  ت  ســجالَّ إلــى  بالرجــوع 
الرقابــة الشــرعية، ومــا فيها من حاالت عملية، وقد تــم اختيار أكثر من الرقابــة الشــرعية، ومــا فيها من حاالت عملية، وقد تــم اختيار أكثر من 
نت التواصل المباشر مع  قة، وتضمَّ نت التواصل المباشر مع خمسين حالة حظيت بدراسة معمَّ قة، وتضمَّ خمسين حالة حظيت بدراسة معمَّ
العمــالء، لتوصيف الواقعة واســتظهار دوافــع كّل طرف وتحرير محلِّ العمــالء، لتوصيف الواقعة واســتظهار دوافــع كّل طرف وتحرير محلِّ 

النزاع؛ للوصول إلى الحكم الشرعي.النزاع؛ للوصول إلى الحكم الشرعي.

قة بهذه المســائل مما صدر عن  قة بهذه المســائل مما صدر عن - جمــع المــادة العلميــة المتعلِّ ٢- جمــع المــادة العلميــة المتعلِّ
اللجنة الشرعية لبنك البالد.اللجنة الشرعية لبنك البالد.

٣- إعداد خطة الدليل ومنهجية عرض مسائِله وأحكاِمها.- إعداد خطة الدليل ومنهجية عرض مسائِله وأحكاِمها.

٤- تقســيم مســائل الدليــل إلــى أربعــة فصــول؛ كان - تقســيم مســائل الدليــل إلــى أربعــة فصــول؛ كان الفصــل الفصــل 
األول األول للمسائل المشتركة بين منتجات التمويل الشخصي، وللمسائل المشتركة بين منتجات التمويل الشخصي، والفصل الفصل 
ق بالمرابحة في األســهم، والفصل الثالث الفصل الثالث المرابحة في المرابحة في  ق بالمرابحة في األســهم، ويتعلَّ الثاني الثاني يتعلَّ
م كلُّ  م كلُّ اإلجارة التمويلية للسيارات، كما ُقسِّ السيارات، والسيارات، والفصل الرابع الفصل الرابع اإلجارة التمويلية للسيارات، كما ُقسِّ
فصــل إلى ثالث مراحل تتماشــى مع مراحــل التمويل، وهي: مرحلة فصــل إلى ثالث مراحل تتماشــى مع مراحــل التمويل، وهي: مرحلة 
الوعــد بالتملك، ثــم مرحلة تنفيذ التمويل، ويليها مرحلة ما بعد تنفيذ الوعــد بالتملك، ثــم مرحلة تنفيذ التمويل، ويليها مرحلة ما بعد تنفيذ 

التمويل، وهذا التقسيم ظاهر في فهرس الدليل.التمويل، وهذا التقسيم ظاهر في فهرس الدليل.

٥- تــم اســتخالص هــذه المســائل وإعــادة صياغتها على شــكل - تــم اســتخالص هــذه المســائل وإعــادة صياغتها على شــكل 
ســؤال وجــواب، وإضافــة بعــض التنبيهــات والمخــارج علــى بعــض ســؤال وجــواب، وإضافــة بعــض التنبيهــات والمخــارج علــى بعــض 

المسائل حتى تكون أشمل لحاجة المهتم.المسائل حتى تكون أشمل لحاجة المهتم.

٦- عرضت مسودة الدليل على اللجنة الشرعية، وقد أْجَرت عليها - عرضت مسودة الدليل على اللجنة الشرعية، وقد أْجَرت عليها 
العديــد مــن التعديالت، ثم أصدرت قراًرا بالموافقة، وهو يمثل رأيها العديــد مــن التعديالت، ثم أصدرت قراًرا بالموافقة، وهو يمثل رأيها 

الفقهي باألغلبية.الفقهي باألغلبية.
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وختاًما:وختاًما:

أســأل اللــه جــل وعــال أن يجعل هــذا العمل خالًصا لوجــه الكريم، أســأل اللــه جــل وعــال أن يجعل هــذا العمل خالًصا لوجــه الكريم، 
وأن يجعل فيه النفع والخير للجميع. وأن يجعل فيه النفع والخير للجميع. 

كمــا ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى أعضــاء اللجنــة كمــا ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى أعضــاء اللجنــة 
موه من دْعٍم ونصٍح وتوجيٍه إلخراج الدليل بالشكل  موه من دْعٍم ونصٍح وتوجيٍه إلخراج الدليل بالشكل الشرعية على ما قدَّ الشرعية على ما قدَّ

المناسب. المناسب. 

كمــا أشــكر إدارة البنــك، وعلــى رأســهم ســعادة رئيــس مجلــس كمــا أشــكر إدارة البنــك، وعلــى رأســهم ســعادة رئيــس مجلــس 
اإلدارة اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعياألستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، وسعادة الرئيس التنفيذي ، وسعادة الرئيس التنفيذي 
األســتاذ/ عبــد العزيــز بن محمــد العنيــزاناألســتاذ/ عبــد العزيــز بن محمــد العنيــزان، علــى دْعمهــم الكبير ألي ، علــى دْعمهــم الكبير ألي 
مبــادرة أو برنامــج َيدَعم تعزيز الوعي بالمصرفية اإلســالمية ونشــره، مبــادرة أو برنامــج َيدَعم تعزيز الوعي بالمصرفية اإلســالمية ونشــره، 
م بالشــكر الجزيل للزمالء في قطاع الشــرعية في بنك البالد  م بالشــكر الجزيل للزمالء في قطاع الشــرعية في بنك البالد كما أتقدَّ كما أتقدَّ
والزمالء الذين تعاقبوا في العمل على هذا المشروع المبارك، حتى والزمالء الذين تعاقبوا في العمل على هذا المشروع المبارك، حتى 

خرج بصيغته النهائية.خرج بصيغته النهائية.

وفي الختام.. وفي الختام.. 

نســأل اللــه جــل وعــال أْن ُيبــارك فــي هــذا العمــل، وأن ينفع به نســأل اللــه جــل وعــال أْن ُيبــارك فــي هــذا العمــل، وأن ينفع به 
نا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله على نبيِّ نا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين.الجميع، وصلَّ ى الله على نبيِّ الجميع، وصلَّ

أمين اللجنة الشرعية أمين اللجنة الشرعية 

محمد بن عبد العزيز الزومانمحمد بن عبد العزيز الزومان
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مصطلحات مهمة مصطلحات مهمة 

السند ألمر: السند ألمر: أحد أنواع األوراق التجارية (وهي: الشيك، والكمبيالة، أحد أنواع األوراق التجارية (وهي: الشيك، والكمبيالة، 
ن،  فــي تاريٍخ  ره بَدْفع مبلــغ معيَّ ن،  فــي تاريٍخ والســند ألمــر) يتضمــن تعهــًدا مــن محــرِّ ره بَدْفع مبلــغ معيَّ والســند ألمــر) يتضمــن تعهــًدا مــن محــرِّ

ن. د، لصالح شخص معيَّ ن.محدَّ د، لصالح شخص معيَّ محدَّ

الكفيــل الغارم: الكفيــل الغارم: الشــخص الذي يلتزم أمــام الدائن بأداء ما وجب الشــخص الذي يلتزم أمــام الدائن بأداء ما وجب 
علــى المديــن حــال تأخره عن ســداد دينه. فإذا حلَّ الديــن على المدين علــى المديــن حــال تأخره عن ســداد دينه. فإذا حلَّ الديــن على المدين 
ولــم يســدده، فللدائن مطالبــُة الكفيل بالدين، وللكفيــل الرجوع على ولــم يســدده، فللدائن مطالبــُة الكفيل بالدين، وللكفيــل الرجوع على 

الَمِدين.الَمِدين.

خيار الشــرط: خيار الشــرط: اشــتراط أحد العاقَدْين، أو كليهما، أن يكون له حق اشــتراط أحد العاقَدْين، أو كليهما، أن يكون له حق 
فسخ العقد في مدة محددة.فسخ العقد في مدة محددة.

بيوع الِعينة: بيوع الِعينة: هي صفقتا بيٍع بين طرفين على سلعة؛ إحداهما هي صفقتا بيٍع بين طرفين على سلعة؛ إحداهما 
. ل أكثَر من الحالِّ ، واألخرى بثمٍن مؤجَّ .بثمٍن حالٍّ ل أكثَر من الحالِّ ، واألخرى بثمٍن مؤجَّ بثمٍن حالٍّ

اإلجارة التشــغيلية: اإلجارة التشــغيلية: هي اإلجارة التي ُيقصــد بها تمليُك المنفعة هي اإلجارة التي ُيقصــد بها تمليُك المنفعة 
فقط مدة معينة.فقط مدة معينة.

الصيانة األساســية: الصيانة األساســية: هي الصيانة التي يتوقف عليها بقاُء السيارة هي الصيانة التي يتوقف عليها بقاُء السيارة 
بحَسب الُعرف.بحَسب الُعرف.

الصيانــة التشــغيلية: الصيانــة التشــغيلية: هــي الصيانــة التــي تحتــاج إليها الســيارة هــي الصيانــة التــي تحتــاج إليها الســيارة 
الستمرار منفعتها بحسب العرف.الستمرار منفعتها بحسب العرف.

يد
مه
ت

يد
مه
ت



الدليل الشرعي للتمويل الشخصي

يد
مه
ت

يد
مه
ت

٢٤٢٤

حــق التملــك: حــق التملــك: هو جزء من األجــرة المدفوعة مقابــل حق العميل هو جزء من األجــرة المدفوعة مقابــل حق العميل 
في تملك السيارة في نهاية المدة، وُيسترد في حاالت فسخ العقد في تملك السيارة في نهاية المدة، وُيسترد في حاالت فسخ العقد 

أو انفساخه.أو انفساخه.



٢٥٢٥

التعريف بالمرابحة المصرفية التعريف بالمرابحة المصرفية 

المرابحــة المصرفيــة: المرابحــة المصرفيــة: هــي طريقــة تمويليــة تتكــون مــن عــدة هــي طريقــة تمويليــة تتكــون مــن عــدة 
خطــوات تبــدأ بوعــٍد من العميل بشــراء ســلعة من البنك، فيشــتريها خطــوات تبــدأ بوعــٍد من العميل بشــراء ســلعة من البنك، فيشــتريها 
البنك ثم يبيعها باألجل للعميل بربٍح معلوم. وهي تتفق مع المرابحة البنك ثم يبيعها باألجل للعميل بربٍح معلوم. وهي تتفق مع المرابحة 

الفقهية في عدد من الخصائص.الفقهية في عدد من الخصائص.

خطوات تنفيذ المرابحة في السيارات أو األسهم كاآلتي:خطوات تنفيذ المرابحة في السيارات أو األسهم كاآلتي:

ــك ســيارة، أو  يتقــدم العميــل للبنــك بطلــب تمويلــه لتملُّ ــك ســيارة، أو -  يتقــدم العميــل للبنــك بطلــب تمويلــه لتملُّ  -١
أســهم بالمرابحة، ويقدم مواصفات الســيارة أو األســهم أســهم بالمرابحة، ويقدم مواصفات الســيارة أو األســهم 

التي يرغب في شرائها.التي يرغب في شرائها.

يدرس البنك طلَب العميل. يدرس البنك طلَب العميل.-   -٢

بعد الموافقة النهائية يشــتري البنك الســيارة أو األســهم  بعد الموافقة النهائية يشــتري البنك الســيارة أو األســهم -   -٣
من مالكها، ويقبضها القبض المعتبر.من مالكها، ويقبضها القبض المعتبر.

يوقــع البنــك عقــد بيــع الســيارة أو األســهم مــع العميل،  يوقــع البنــك عقــد بيــع الســيارة أو األســهم مــع العميل، -   -٤
ويحــدد فيــه الثمــن واألجل، وتنتقــل حينئذ ملكية الســيارة ويحــدد فيــه الثمــن واألجل، وتنتقــل حينئذ ملكية الســيارة 

أو األسهم إلى العميل.أو األسهم إلى العميل.

يســتلم العميــل الســيارة أو األســهم التــي قام بشــرائها  يســتلم العميــل الســيارة أو األســهم التــي قام بشــرائها -   -٥
لالنتفاع والتصرف بها. لالنتفاع والتصرف بها. 
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أبرز المخالفات الشرعية في المرابحة: أبرز المخالفات الشرعية في المرابحة: 

توقيع البنك عقد البيع للعميل قبل شــراء البنِك الســيارَة  توقيع البنك عقد البيع للعميل قبل شــراء البنِك الســيارَة -   -١
أو األسهَم من مالكها، وهذا من بيع اإلنسان ما ال يملك، أو األسهَم من مالكها، وهذا من بيع اإلنسان ما ال يملك، 

وهو ممنوع شرعا.وهو ممنوع شرعا.

شــراء العميل للســيارة أو األســهم من مالكها قبل تملك  شــراء العميل للســيارة أو األســهم من مالكها قبل تملك -   -٢
البنك لها، سواء أكان الشراء بدفعة مقدمة أو بعربون، ثم البنك لها، سواء أكان الشراء بدفعة مقدمة أو بعربون، ثم 
شــراؤها من البنك باألجل، وهذا من قبيل بيوع الِعينةشــراؤها من البنك باألجل، وهذا من قبيل بيوع الِعينة(١)، ، 

وهي ممنوعة شرعا.وهي ممنوعة شرعا.

اشــتمال عقــد التمويــل على شــرط تحميل العميــل غرامة  اشــتمال عقــد التمويــل على شــرط تحميل العميــل غرامة -   -٣
عند التأخر عن السداد.عند التأخر عن السداد.

ويمكن االطالع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى ويمكن االطالع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى 
فهرس هذا الدليل.فهرس هذا الدليل.

ألن العميــل ملــك الســلعة بتعاقده المســبق مــع المالك، فحقيقة األمــر أن البنك  ألن العميــل ملــك الســلعة بتعاقده المســبق مــع المالك، فحقيقة األمــر أن البنك    (١)
سيشتري السيارة المملوكة للعميل ثم يبيعها عليه باألجل بثمن أعلى.سيشتري السيارة المملوكة للعميل ثم يبيعها عليه باألجل بثمن أعلى.



٢٧٢٧

التعريف باإلجارة التمويلية التعريف باإلجارة التمويلية 

اإلجــارة التمويلية في الســيارات:اإلجــارة التمويلية في الســيارات: هي طريقــة تمويلية تتكون  هي طريقــة تمويلية تتكون 
مــن عــدد مــن الخطــوات تبــدأ بوعٍد مــن العميل باســتئجار ســيارة من مــن عــدد مــن الخطــوات تبــدأ بوعٍد مــن العميل باســتئجار ســيارة من 
رهــا للعميل بأجــرٍة ومــدٍة محددتين،  رهــا للعميل بأجــرٍة ومــدٍة محددتين، البنــك، فيشــتريها البنــك ثــم يؤجِّ البنــك، فيشــتريها البنــك ثــم يؤجِّ
د جميــَع الدفعات  د جميــَع الدفعات وتطبــق فــي هــذه المــدة أحــكام اإلجــارة، فــإذا ســدَّ وتطبــق فــي هــذه المــدة أحــكام اإلجــارة، فــإذا ســدَّ
كه إياها بالبيع  كه إياها بالبيع اإليجارية ولم ُيـِخلَّ بالتزاماته في العقد؛ فإن البنك ُيملِّ اإليجارية ولم ُيـِخلَّ بالتزاماته في العقد؛ فإن البنك ُيملِّ
بناء على وعد ســابق أو بالهبة حســب ما ينص عليه العقد. وتســمى بناء على وعد ســابق أو بالهبة حســب ما ينص عليه العقد. وتســمى 
(اإليجــار المنتهــي بالتمليك)، و(اإليجار مع الوعــد بالتمليك)، و(اإليجار (اإليجــار المنتهــي بالتمليك)، و(اإليجار مع الوعــد بالتمليك)، و(اإليجار 

مع التمليك الالحق).مع التمليك الالحق).

خطوات تنفيذ اإلجارة التمويلية في السيارات كاآلتي:خطوات تنفيذ اإلجارة التمويلية في السيارات كاآلتي:

يطلب العميل من البنك تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية  يطلب العميل من البنك تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية -   -١
بالمواصفات التي يرغب في استئجارها.بالمواصفات التي يرغب في استئجارها.

يدرس البنك طلب العميل. يدرس البنك طلب العميل.-   -٢

بعد الموافقة النهائية يشتري البنك السيارة من مالكها. بعد الموافقة النهائية يشتري البنك السيارة من مالكها.-   -٣

ع البنك مع العميل عقد إجارة تمويلية للسيارة، ويحدد  يوقِّ ع البنك مع العميل عقد إجارة تمويلية للسيارة، ويحدد -  يوقِّ  -٤
فيه األجرة واألجلفيه األجرة واألجل(١). . 

يجــب تملــك البنــك قبــل توقيــع العقــد مــع العميــل فــي حــال اإلجــارة المعينة،  يجــب تملــك البنــك قبــل توقيــع العقــد مــع العميــل فــي حــال اإلجــارة المعينة،    (١) =
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يستلم العميل السيارة التي قام باستئجارها لالنتفاع بها. يستلم العميل السيارة التي قام باستئجارها لالنتفاع بها.-   -٥

ك البنك  بعد ســداد العميل جميع الدفعــات اإليجارية؛ ُيملِّ ك البنك -  بعد ســداد العميل جميع الدفعــات اإليجارية؛ ُيملِّ  -٦
الســيارة للعميــل بدفعــة تملــك متفــق عليها فــي العقد، الســيارة للعميــل بدفعــة تملــك متفــق عليها فــي العقد، 

أو يهب البنك السيارة للعميل.أو يهب البنك السيارة للعميل.

أبرز المخالفات الشرعية في عقد اإلجارة التمويلية في السيارات: أبرز المخالفات الشرعية في عقد اإلجارة التمويلية في السيارات: 

نة قبل  توقيــع العميــل عقــد إجــارة من البنــك لســيارة معيَّ نة قبل -  توقيــع العميــل عقــد إجــارة من البنــك لســيارة معيَّ  -١
شــراء البنــك لهــا، فــإن كانــت الســيارة موصوفــة -أي غيــر شــراء البنــك لهــا، فــإن كانــت الســيارة موصوفــة -أي غيــر 

معينة - فال بأس.معينة - فال بأس.

توقيــع عقــد اإلجــارة مــع عقد التمليــك على ســيارة واحدة  توقيــع عقــد اإلجــارة مــع عقد التمليــك على ســيارة واحدة -   -٢
فــي وقــت واحــد، والواجب فصل وقت اإلجــارة عن وقت فــي وقــت واحــد، والواجب فصل وقت اإلجــارة عن وقت 
ق في  ق في التمليــك ليقــع كلٌّ منهما في وقــت مختلف، وُتطبَّ التمليــك ليقــع كلٌّ منهما في وقــت مختلف، وُتطبَّ
مــدة عقــد اإلجــارة أحكامها، ثم تطبــق أحــكام التمليك بعد مــدة عقــد اإلجــارة أحكامها، ثم تطبــق أحــكام التمليك بعد 
ذلــك، أما لــو علق التمليك على ســداد الدفعات اإليجارية ذلــك، أما لــو علق التمليك على ســداد الدفعات اإليجارية 

أو على دفعة للتملك، فال بأس.أو على دفعة للتملك، فال بأس.

والصيانــة  -كالهــالك  الســيارة  ضمــان  العميــل  تحميــل  والصيانــة -  -كالهــالك  الســيارة  ضمــان  العميــل  تحميــل   -٣
األساســية والتأمين- كتوكيل المســتأجر بإجراء التأمين مع األساســية والتأمين- كتوكيل المســتأجر بإجراء التأمين مع 
مســؤوليته عن النقص في التعويض التأميني في حين مســؤوليته عن النقص في التعويض التأميني في حين 
ــر وهــو البنــك، وللبنك أن  ــر وهــو البنــك، وللبنك أن أن الضمــان واجــب علــى المؤجِّ أن الضمــان واجــب علــى المؤجِّ
يراعــي تكاليــف التأميــن عند احتســاب األجرة مســبًقا، أما يراعــي تكاليــف التأميــن عند احتســاب األجرة مســبًقا، أما 

تحميل العميل الصيانة التشغيلية فال مانع منه.تحميل العميل الصيانة التشغيلية فال مانع منه.

ويجوز إبرام عقد إجارة موصوفة مع العميل قبل تملك السيارة. ويجوز إبرام عقد إجارة موصوفة مع العميل قبل تملك السيارة.   =
انظر المسألة رقم (انظر المسألة رقم (٦٨٦٨).).  



تمهيد
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ويمكن االطالع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى ويمكن االطالع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى 
فهرس هذا الدليل.فهرس هذا الدليل.





٣١٣١

أبرز الفروق بين الُمراَبحة واإلجارة التمويلية أبرز الفروق بين الُمراَبحة واإلجارة التمويلية 

تختلــف المرابحــة عــن اإلجــارة التمويلية في جوانــب عديدة، من تختلــف المرابحــة عــن اإلجــارة التمويلية في جوانــب عديدة، من 
أبرزها ما يأتي:أبرزها ما يأتي:

اإلجارةاإلجارةالمرابحةالمرابحةالفرقالفرق

ملكية السلعةملكية السلعة

مــن  الســلعة  ملكيــة  مــن تنتقــل  الســلعة  ملكيــة  تنتقــل 
توقيــع  عنــد  للعميــل  توقيــع البنــك  عنــد  للعميــل  البنــك 
العميــل للعقــد، وال يؤثر بقاء العميــل للعقــد، وال يؤثر بقاء 
السلعة باسم البنك؛ ألن ذلك السلعة باسم البنك؛ ألن ذلك 

من قبيل الرهن ال الملك.من قبيل الرهن ال الملك.

ملــك  فــي  الســلعة  ملــك تبقــى  فــي  الســلعة  تبقــى 
وال  اإلجــارة،  مــدة  وال البنــك  اإلجــارة،  مــدة  البنــك 
تنتقــل للعميــل إال بتمليــك تنتقــل للعميــل إال بتمليــك 
الســلعة له وفــق ما يتفقان الســلعة له وفــق ما يتفقان 

عليه في العقد.عليه في العقد.

ضمان السلعةضمان السلعة
ضمــان  العميــل  ضمــان يتحمــل  العميــل  يتحمــل 
الســلعة باعتبارهــا ملــًكا لــه الســلعة باعتبارهــا ملــًكا لــه 

بعد شرائها وقبضها.بعد شرائها وقبضها.

يتحمل البنك ضمان السلعة يتحمل البنك ضمان السلعة 
طــوال  لــه  ملــًكا  طــوال باعتبارهــا  لــه  ملــًكا  باعتبارهــا 
مــدة اإلجــارة حتــى تمليكهــا مــدة اإلجــارة حتــى تمليكهــا 

للعميل.للعميل.

تعديل عائد التمويلتعديل عائد التمويل
ال يجوز تعديل الثمن بالزيادة ال يجوز تعديل الثمن بالزيادة 
بعــد توقيــع المرابحــة؛ ألنــه بعــد توقيــع المرابحــة؛ ألنــه 
دين ثبت في ذمة العميل.دين ثبت في ذمة العميل.

التــي  األجــرة  تعديــل  التــي يجــوز  األجــرة  تعديــل  يجــوز 
لــم تســتوف منفعتهــا بعــد لــم تســتوف منفعتهــا بعــد 
توقيع عقد اإلجارة التمويلية توقيع عقد اإلجارة التمويلية 
ال  ألنهــا  الطرفيــن؛  ال باتفــاق  ألنهــا  الطرفيــن؛  باتفــاق 

تعد دينا في ذمة العميل.تعد دينا في ذمة العميل.

تمديد عقد التمويل بزيادة تمديد عقد التمويل بزيادة 
العائدالعائد

ال يجــوز تمديد عقد المرابحة ال يجــوز تمديد عقد المرابحة 
مــع زيــادة فــي الربــح؛ ألنــه مــع زيــادة فــي الربــح؛ ألنــه 
دين ثبت في ذمة العميل.دين ثبت في ذمة العميل.

اإلجــارة  عقــد  تمديــد  اإلجــارة يجــوز  عقــد  تمديــد  يجــوز 
التمويليــة، وذلــك بأجرة وأجل التمويليــة، وذلــك بأجرة وأجل 
جديدين يتفق عليهما الطرفان جديدين يتفق عليهما الطرفان 
علــى ســبيل تعديــل أو تجديد علــى ســبيل تعديــل أو تجديد 

عقد اإلجارة.عقد اإلجارة.
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أنواع المبالغ المدفوعة من العميل لمالك السلعة أو وكيله أنواع المبالغ المدفوعة من العميل لمالك السلعة أو وكيله 
أو الوسيط قبل عقد التمويل أو الوسيط قبل عقد التمويل 

حكمهحكمهاستردادهاستردادهتعريفهتعريفهالمبلغ المدفوع مقدًماالمبلغ المدفوع مقدًما

الدفعة المقدمةالدفعة المقدمة
جــزء مدفوع مــن الثمــن في عقد جــزء مدفوع مــن الثمــن في عقد 
المشــتري  يدفعــه   ، بــاتٍّ المشــتري شــراء  يدفعــه   ، بــاتٍّ شــراء 

للبائع.للبائع.

غير غير 
مستردةمستردة

جائزجائز

العربونالعربون

جــزء مدفوع مــن الثمــن في عقد جــزء مدفوع مــن الثمــن في عقد 
شــراء يكون للمشــتري فيــه الخيار شــراء يكون للمشــتري فيــه الخيار 
مــدًة معلومــة في إمضــاء العقد مــدًة معلومــة في إمضــاء العقد 
بدفع باقي الثمن أو العدول عنه، بدفع باقي الثمن أو العدول عنه، 
فإن عدل عن الشراء استحق البائع فإن عدل عن الشراء استحق البائع 

ما تسلمه.ما تسلمه.

جائزجائزغير مسترد غير مسترد 

ية يةمبلغ إثبات الجدِّ مبلغ إثبات الجدِّ
مــا يدفعــه العميــل مقدًمــا قبــل مــا يدفعــه العميــل مقدًمــا قبــل 
إبــرام العقــد؛ إلظهــار عزمــه على إبــرام العقــد؛ إلظهــار عزمــه على 

الشراء، وقدرته عليه.الشراء، وقدرته عليه.
جائزجائزمستردمسترد

مبلغ الحجزمبلغ الحجز

مــا يدفعه العميــل للمالك مقابل مــا يدفعه العميــل للمالك مقابل 
دة،  دة، حجز المبيــع عن البيع مدًة محدَّ حجز المبيــع عن البيع مدًة محدَّ
دون إبرام عقد شراٍء بينهما، على دون إبرام عقد شراٍء بينهما، على 
أن يكون للعميل الحقُّ في الشراء أن يكون للعميل الحقُّ في الشراء 
بمــن  أو  بنفســه  د  محــدَّ بمــن بســعر  أو  بنفســه  د  محــدَّ بســعر 
يختــاره العميــل، بعقــد مســتأنف يختــاره العميــل، بعقــد مســتأنف 

خالل هذه المدة.خالل هذه المدة.

جائزجائزغير مستردغير مسترد

السعيالسعي
مبلــغ يســتحقه الوســيُط مقابــَل مبلــغ يســتحقه الوســيُط مقابــَل 
والتوفيــق  المبيــع،  علــى  والتوفيــق داللتــه  المبيــع،  علــى  داللتــه 

بين إرادَتـِي البائع والمشتري.بين إرادَتـِي البائع والمشتري.
جائزجائزغير مستردغير مسترد
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المرحلة األولىالمرحلة األولى
الوعد بالتمويلالوعد بالتمويل

المفاهمة المبدئية بين العميل والبنك: المفاهمة المبدئية بين العميل والبنك: ):   ):   ١المسألة (المسألة (
تقــدم العميــل بطلب تمويل شــخصي، فتفاهم العميل مع  تقــدم العميــل بطلب تمويل شــخصي، فتفاهم العميل مع    
البنــك قبــل شــراء الســيارة أو األســهم، على نــوع التمويل، البنــك قبــل شــراء الســيارة أو األســهم، على نــوع التمويل، 
وعلــى نســبة محــددة مــن الربــح أو العائــد اإليجــاري، وعلــى وعلــى نســبة محــددة مــن الربــح أو العائــد اإليجــاري، وعلــى 

مواعيد السداد. فما الحكم؟مواعيد السداد. فما الحكم؟

تجوز المفاهمة المبدئية قبل شــراء السيارة أو األسهم على  تجوز المفاهمة المبدئية قبل شــراء السيارة أو األسهم على   الحكم:الحكم: 
نــوع التمويــل ونســبة الربح فــي المرابحة أو العائــد اإليجاري نــوع التمويــل ونســبة الربح فــي المرابحة أو العائــد اإليجاري 
في اإلجارة التمويلية، ومواعيد الســداد؛ ألنـــها ليست عقدا في اإلجارة التمويلية، ومواعيد الســداد؛ ألنـــها ليست عقدا 
وال فــي حكــم العقد، وإنما هي مفاهمــة مبدئية، ووعد غير وال فــي حكــم العقد، وإنما هي مفاهمــة مبدئية، ووعد غير 

ملزم؛ ليقرر العميل الدخول في التمويل من عدمه.ملزم؛ ليقرر العميل الدخول في التمويل من عدمه.

المواعدة الُملزمة بين العميل والبنك: المواعدة الُملزمة بين العميل والبنك: ):   ):   ٢المسألة (المسألة (
تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك    
أن يلتــزم كل منهمــا بالتمويــل إذا اشــترى البنــك الســيارة أو أن يلتــزم كل منهمــا بالتمويــل إذا اشــترى البنــك الســيارة أو 
األســهم من مالكها، وإذا لم يلتزم العميل بذلك فســيتحمل األســهم من مالكها، وإذا لم يلتزم العميل بذلك فســيتحمل 

ما تكبده البنك من خسارة. فما الحكم؟ما تكبده البنك من خسارة. فما الحكم؟
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َل  ال تجــوز المواعــدة الُملِزمة للطرفين، وليس للبنك أن ُيـــحمِّ َل   ال تجــوز المواعــدة الُملِزمة للطرفين، وليس للبنك أن ُيـــحمِّ الحكم:الحكم: 
دهــا؛ ألنَّ المواعــدة الُملِزمــة في  دهــا؛ ألنَّ المواعــدة الُملِزمــة في العميــَل الخســائر التــي تكبَّ العميــَل الخســائر التــي تكبَّ
حكم العقد، والعقد ال يجوز أن يقع على ما ال يملكه العاقد؛ حكم العقد، والعقد ال يجوز أن يقع على ما ال يملكه العاقد؛ 
لحديــث حكيــم بــن حــزام لحديــث حكيــم بــن حــزام  مرفوًعــا:  مرفوًعــا: «َال َتِبــْع َمــا َلْيــَس «َال َتِبــْع َمــا َلْيــَس 
دها البنك عند  دها البنك عند . وتحميل العميل الخســارة التــي تكبَّ ِعْنــَدَك»ِعْنــَدَك»(١). وتحميل العميل الخســارة التــي تكبَّ
عدول العميل عن الشراء ال يجوز؛ ألن الربح والخسارة من آثار عدول العميل عن الشراء ال يجوز؛ ألن الربح والخسارة من آثار 

لها البائُع. لها البائُع.الضمان التي يجب أن يتحمَّ الضمان التي يجب أن يتحمَّ

يجوز توقيع العميل على نموذج وعد، وإبداء رغبة ال تشتمل  يجوز توقيع العميل على نموذج وعد، وإبداء رغبة ال تشتمل   تنبيه:تنبيه: 
على إلزامه بالوعد؛ ألنـــها ليست عقدا وال في حكمه، وإنما على إلزامه بالوعد؛ ألنـــها ليست عقدا وال في حكمه، وإنما 

مجرد مفاهمة.مجرد مفاهمة.

الحصول على التمويل باسم قريب أو صديق: الحصول على التمويل باسم قريب أو صديق: ):   ):   ٣المسألة (المسألة (
يرغــب محمــد في الحصــول علــى تمويل شــخصي، ولكونه  يرغــب محمــد في الحصــول علــى تمويل شــخصي، ولكونه    
ال تنطبــق عليه شــروط البنك، فقد طلب مــن عبدالله (قريب ال تنطبــق عليه شــروط البنك، فقد طلب مــن عبدالله (قريب 
محمد أو صديقه الذي تنطبق عليه الشروط) أن يتقدم لطلب محمد أو صديقه الذي تنطبق عليه الشروط) أن يتقدم لطلب 

التمويل. فما الحكم؟التمويل. فما الحكم؟

تقع هذه المسألة على إحدى الصورتين اآلتيتين:تقع هذه المسألة على إحدى الصورتين اآلتيتين: الحكم: الحكم: 
الصورة األولى: الصورة األولى: أن يشــتري عبدالله أو يســتأجر الســيارة من أن يشــتري عبدالله أو يســتأجر الســيارة من   
البنــك، ثــم ُيمولـــها لمحمــد بــأي صيغة مــن صيــغ التمويل، البنــك، ثــم ُيمولـــها لمحمــد بــأي صيغة مــن صيــغ التمويل، 

وهذا جائز.وهذا جائز.

أخرجه أحمد (١٥٣١١١٥٣١١)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٧٢١٨٧)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٢١٢٣٢) وقال: ) وقال:  أخرجه أحمد (   (١)
حديث حسن، والنسائي (حديث حسن، والنسائي (٤٦١٤٦١).).
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ويترتب عليه: ويترتب عليه:   

  ْيــن الــذي للبنــك علــى عبداللــه مســتقل عــن ْيــن الــذي للبنــك علــى عبداللــه مســتقل عــن أن الدًّ أن الدًّ
ْيــن الذي لعبدالله على محمد، فلو أســقط البنك  ْيــن الذي لعبدالله على محمد، فلو أســقط البنك الدًّ الدًّ
ْين الذي بين عبدالله  ْين عن عبدالله فال يسقط الدًّ ْين الذي بين عبدالله الدًّ ْين عن عبدالله فال يسقط الدًّ الدًّ
ومحمــد إال إن كان بينهمــا شــرط بذلــك، ولــو ســدد ومحمــد إال إن كان بينهمــا شــرط بذلــك، ولــو ســدد 

عبدالله للبنك فال أثر له فيما بينه ومحمد.عبدالله للبنك فال أثر له فيما بينه ومحمد.

  يجوز حينئذ أن يتفق عبدالله ومحمد على مبلغ أعلى يجوز حينئذ أن يتفق عبدالله ومحمد على مبلغ أعلى
مــن المبلــغ الــذي بيــن البنــك وعبداللــه أو أقل؛ ألن مــن المبلــغ الــذي بيــن البنــك وعبداللــه أو أقل؛ ألن 
مــا بيــن محمد وعبدالله عقد مســتقل عما بينه وبين مــا بيــن محمد وعبدالله عقد مســتقل عما بينه وبين 

البنك.البنك.

  يجــب على عبدالله أن يتملك الســيارة ويقبضها من يجــب على عبدالله أن يتملك الســيارة ويقبضها من
البنك قبل بيِعها لمحمد.البنك قبل بيِعها لمحمد.

الصــورة الثانيــة: الصــورة الثانيــة: أن يشــتري عبداللــه الســيارة أو األســهم، أن يشــتري عبداللــه الســيارة أو األســهم،   
ويســلمها لمحمــد، ويكــون عبداللــه هــو المدين تجــاه البنك، ويســلمها لمحمــد، ويكــون عبداللــه هــو المدين تجــاه البنك، 

ووكيال عن محمد وضامنا له، وهذا جائز.ووكيال عن محمد وضامنا له، وهذا جائز.

ويترتب عليه:ويترتب عليه:  

  ،يجــب على محمد االلتزام بعقد التمويل تجاه البنك، يجــب على محمد االلتزام بعقد التمويل تجاه البنك
وتحمل ما يترتب عليه.وتحمل ما يترتب عليه.

  ال يلــزم عبدالله اإلفصــاح للبنك عن كون العقد في ال يلــزم عبدالله اإلفصــاح للبنك عن كون العقد في
الحقيقــة لمحمــد؛ فـ(عــن عــروة البارقــي، أن النبــي الحقيقــة لمحمــد؛ فـ(عــن عــروة البارقــي، أن النبــي 
ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه دينارا ليشــتري له به شــاة، فاشــترى له به  أعطاه دينارا ليشــتري له به شــاة، فاشــترى له به 
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شــاتين، فباع إحداهما بدي نار، وجاءه بدينار وشــاة)شــاتين، فباع إحداهما بدي نار، وجاءه بدينار وشــاة)(١). . 
وقد بلغ ذلك النبيَّ وقد بلغ ذلك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ولم َيْنَه عنه. ولم َيْنَه عنه.

  عبداللــه مســؤول تجــاه البنــك عن كل ما فــي العقد عبداللــه مســؤول تجــاه البنــك عن كل ما فــي العقد
وليس له االعتذار بكون العقد لغيره.وليس له االعتذار بكون العقد لغيره.

  لعبداللــه أن يطالــب محمــدا بمقــدار الدفعــات التي لعبداللــه أن يطالــب محمــدا بمقــدار الدفعــات التي
يطالبه بها البنك؛ لكونه وكيال عنه، وليس له أن يأخذ يطالبه بها البنك؛ لكونه وكيال عنه، وليس له أن يأخذ 
عوضــا مقابــل ضمانه إذا ســدد للبنك من ماله نيابة عوضــا مقابــل ضمانه إذا ســدد للبنك من ماله نيابة 
عــن محمــد؛ ألن الضمــان آَل إلــى قرض، وســيكون عــن محمــد؛ ألن الضمــان آَل إلــى قرض، وســيكون 

العوض حينئذ منفعًة على القرض.العوض حينئذ منفعًة على القرض.

تنبيه:تنبيه:
إن أمكن أال يطلب التمويل إال باسم المستفيد الحقيقي  إن أمكن أال يطلب التمويل إال باسم المستفيد الحقيقي -   -١

فهو أولى؛ بعدا عن الخالف.فهو أولى؛ بعدا عن الخالف.

يتأكد في حق عبدالله ومحمد توثيق ما بينهما من األحكام  يتأكد في حق عبدالله ومحمد توثيق ما بينهما من األحكام -   -٢
والشــروط الواجبــة لهمــا وعليهمــا؛ منعــا للنــزاع وحفظــا والشــروط الواجبــة لهمــا وعليهمــا؛ منعــا للنــزاع وحفظــا 

للحقوق، وال سيما عند الوفاة.للحقوق، وال سيما عند الوفاة.

اشتراط تحويل الراتب قبل التمويل: اشتراط تحويل الراتب قبل التمويل: ):   ):   ٤المسألة (المسألة (
تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط البنك على  تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط البنك على    

العميل تحويل راتبه على البنك. فما الحكم؟العميل تحويل راتبه على البنك. فما الحكم؟

يجوز الدخول في عقد تمويل اشترط فيه البنك تحويل راتبه يجوز الدخول في عقد تمويل اشترط فيه البنك تحويل راتبه  الحكم: الحكم: 

أخرجه البخاري (٣٦٤٢٣٦٤٢).). أخرجه البخاري (   (١)
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لمنحــه التمويــل؛ ألن المقصود من ذلك هو أن يســتوفى لمنحــه التمويــل؛ ألن المقصود من ذلك هو أن يســتوفى 
البنــك دينــه مــن راتــب العميــل. وال يجوز أن يشــترط البنك البنــك دينــه مــن راتــب العميــل. وال يجوز أن يشــترط البنك 
على العميل إبقاء أي رصيد من الراتب في الحساب الجاري على العميل إبقاء أي رصيد من الراتب في الحساب الجاري 

يزيد عن القسط الشهري المستحق على العميل.يزيد عن القسط الشهري المستحق على العميل.

اشتراط ضمانات على العميل قبل التمويل: اشتراط ضمانات على العميل قبل التمويل: ):   ):   ٥المسألة (المسألة (

تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك   
ضمانــات  تقديــم  التمويــل  إجــراءات  فــي  قدمــا  ضمانــات للمضــي  تقديــم  التمويــل  إجــراءات  فــي  قدمــا  للمضــي 
للســداد؛ كالموافقــة علــى رهــن الســيارة، وســند ألمــرللســداد؛ كالموافقــة علــى رهــن الســيارة، وســند ألمــر(١)، ، 
وكفيــل غــارموكفيــل غــارم(٢)، لغــرض توثيــق حقه فــي اســتيفاء دينه من ، لغــرض توثيــق حقه فــي اســتيفاء دينه من 

العميل. فما الحكم؟العميل. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك تقديــم  يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك تقديــم   الحكم:الحكم: 
ضمانات للسداد؛ كالموافقة على رهن السيارة، وسند ألمر، ضمانات للسداد؛ كالموافقة على رهن السيارة، وسند ألمر، 
وكفيل غارم، على أال يســتوفي البنك شــيئا من الضمانات وكفيل غارم، على أال يســتوفي البنك شــيئا من الضمانات 
إال إذا أخــلَّ العميــل بالتزاماتــه، وبــذل البنــك معــه اإلجراءات إال إذا أخــلَّ العميــل بالتزاماتــه، وبــذل البنــك معــه اإلجراءات 
المعتــادة للحصــول على حقه. وال يســتوفى من الضمانات المعتــادة للحصــول على حقه. وال يســتوفى من الضمانات 

إال بقدر المستحق من الدْين، وما زاد فيرده البنك.إال بقدر المستحق من الدْين، وما زاد فيرده البنك.

الســند ألمر:الســند ألمر: أحد أنواع األوراق التجارية (وهي: الشــيك، والكمبيالة، والسند ألمر)  أحد أنواع األوراق التجارية (وهي: الشــيك، والكمبيالة، والسند ألمر)   (١)
يتضمــن تعهــدا مــن محــرره بدفــع مبلــغ معين، فــي تاريــخ محدد، لصالح شــخص يتضمــن تعهــدا مــن محــرره بدفــع مبلــغ معين، فــي تاريــخ محدد، لصالح شــخص 

معينمعين.
الكفيل الغارم: الكفيل الغارم: الشــخص الذي يلتزم أمام الدائن بأداء ما وجب على غيره (المدين) الشــخص الذي يلتزم أمام الدائن بأداء ما وجب على غيره (المدين)   (٢)
حال تأخره عن ســداد دينه. فإذا َحلَّ الدين على المدين ولم يســدد فللدائن مطالبة حال تأخره عن ســداد دينه. فإذا َحلَّ الدين على المدين ولم يســدد فللدائن مطالبة 

الكفيل بالدين، وللكفيل الرجوع على الَمِدين.الكفيل بالدين، وللكفيل الرجوع على الَمِدين.
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اشــتراط تحميل العميل خســارة البنــك عند العدول اشــتراط تحميل العميل خســارة البنــك عند العدول ):   ):   ٦المسألة (المسألة (
    عن العقد:     عن العقد: 

البنــك  فاشــترط  شــخصي،  تمويــل  بطلــب  العميــل  تقــدم  البنــك   فاشــترط  شــخصي،  تمويــل  بطلــب  العميــل  تقــدم   
التعويــض عــن الخســارة عنــد عــدول العميل عن العقــد. فما التعويــض عــن الخســارة عنــد عــدول العميل عن العقــد. فما 

الحكم؟الحكم؟

ال يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك على  ال يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك على   الحكم:الحكم: 
العميــل تحميلــه الخســارة عند العــدول عن الشــراء؛ ألن الربح العميــل تحميلــه الخســارة عند العــدول عن الشــراء؛ ألن الربح 

والخسارة من آثار الضمان التي يجب أن يتحملها البائع.والخسارة من آثار الضمان التي يجب أن يتحملها البائع.

فــي  العمــالء  بعــض  علــى  الســعر  ل  يعــدِّ أن  للبنــك  يجــوز  فــي   العمــالء  بعــض  علــى  الســعر  ل  يعــدِّ أن  للبنــك  يجــوز  تنبيه:تنبيه: 
التمويالت الالحقة؛ وذلك بأن يزيد السعر على من سبق له التمويالت الالحقة؛ وذلك بأن يزيد السعر على من سبق له 

العدول عن تمويالت سابقة.العدول عن تمويالت سابقة.

اشتراط البنك تحميَل العميل الرسوم اإلدارية: اشتراط البنك تحميَل العميل الرسوم اإلدارية: ):   ):   ٧المسألة (المسألة (
تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك    
ــَل الرســوم اإلداريــة التــي يتكبدهــا البنــك مــن دراســة  ــَل الرســوم اإلداريــة التــي يتكبدهــا البنــك مــن دراســة تحمُّ تحمُّ
ائتمانية وما شــابه ذلك، وهذه الرســوم غير مستردة حتى لو ائتمانية وما شــابه ذلك، وهذه الرســوم غير مستردة حتى لو 
انصرف العميل عن العقد ولم ينفذ التمويل. فما الحكم؟انصرف العميل عن العقد ولم ينفذ التمويل. فما الحكم؟

يجــوز أن يفــرض البنك رســوما إدارية لدراســة طلب العميل،  يجــوز أن يفــرض البنك رســوما إدارية لدراســة طلب العميل،   الحكم:الحكم: 
بشرط أن يراعى فيها التكاليف المعتادة.بشرط أن يراعى فيها التكاليف المعتادة.

اشتراط تحميل العميل رسوم وضرائب المبيع: اشتراط تحميل العميل رسوم وضرائب المبيع: ):   ):   ٨المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك   تقــدَّ  
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ــل الرســوم أو الضرائــب التــي ُتدفــع لطــرف ثالــث. فمــا  ــل الرســوم أو الضرائــب التــي ُتدفــع لطــرف ثالــث. فمــا تحمُّ تحمُّ
الحكم؟الحكم؟

يجــوز للبنك أن يعرض األســهم أو الســيارة مضمنة رســوما  يجــوز للبنك أن يعرض األســهم أو الســيارة مضمنة رســوما   الحكم:الحكم: 
أو ضرائــب مدفوعــة لطــرف ثالــث؛ كرســوم نقــل األســهم أو ضرائــب مدفوعــة لطــرف ثالــث؛ كرســوم نقــل األســهم 
إلــى المحفظة االســتثمارية، أو رســوم نقل ملكية الســيارة، إلــى المحفظة االســتثمارية، أو رســوم نقل ملكية الســيارة، 

أو الضرائب.أو الضرائب.





٤٣٤٣

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
تنفيذ التمويلتنفيذ التمويل

التوقيع عن أحد أطراف التمويل: التوقيع عن أحد أطراف التمويل: ):   ):   ٩المسألة (المسألة (
ع شخص نيابة عن أحد أطراف  ضمن خطوات التمويل قد يوقِّ ع شخص نيابة عن أحد أطراف   ضمن خطوات التمويل قد يوقِّ  
التمويــل (العميل، البنك، مالك الســلعة) شــيئا مــن الوثائق التمويــل (العميل، البنك، مالك الســلعة) شــيئا مــن الوثائق 

والعقود، فما الحكم؟والعقود، فما الحكم؟

ع شخص نيابة عن أحد أطراف التمويل بشرطين: يجوز أن يوقِّ ع شخص نيابة عن أحد أطراف التمويل بشرطين:  يجوز أن يوقِّ الحكم:الحكم: 
أن يكــون المباشــر للتوقيــع مأذونــا لــه مــن األصيل  أن يكــون المباشــر للتوقيــع مأذونــا لــه مــن األصيل -   -١

ِع عنه، ومعه وكالة صحيحة أو والية. ِع عنه، ومعه وكالة صحيحة أو والية.الموقَّ الموقَّ

أال يكــون المباشــر للتوقيــع نائبا عن طرفــي العقد،  أال يكــون المباشــر للتوقيــع نائبا عن طرفــي العقد، -   -٢
فال يوقع الشــخص نفســه عن البائع والمشــتري أو فال يوقع الشــخص نفســه عن البائع والمشــتري أو 
عــن المؤجــر والمســتأجر، كأن يتولــى موظــف الفرع عــن المؤجــر والمســتأجر، كأن يتولــى موظــف الفرع 

التوقيع نيابة عن العميل والبنك.التوقيع نيابة عن العميل والبنك.

اشــتراط غرامــات التأخيــر فــي ســداد القســط اشــتراط غرامــات التأخيــر فــي ســداد القســط ):   ):   ١٠١٠المسألة (المسألة (
                       الشهري أو األجرة الشهرية:                        الشهري أو األجرة الشهرية: 

تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك    
في العقد غرامات مالية إذا تأخر عن ســداد القســط الشهري في العقد غرامات مالية إذا تأخر عن ســداد القســط الشهري 
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للتمويل أو األجرة الشهرية. فما الحكم؟للتمويل أو األجرة الشهرية. فما الحكم؟

ال يجوز الدخول في عقد تمويل شــخصي اشــترط فيه البنك  ال يجوز الدخول في عقد تمويل شــخصي اشــترط فيه البنك   الحكم:الحكم: 
فــرض غرامــات تأخيــر ماليــة عنــد التأخــر عن ســداد األقســاط فــرض غرامــات تأخيــر ماليــة عنــد التأخــر عن ســداد األقســاط 
الشهرية للتمويل، أو الدفعات اإليجارية في المدد اإليجارية الشهرية للتمويل، أو الدفعات اإليجارية في المدد اإليجارية 

السابقة، حتى لو كان البنك يصرفها لجهات خيرية.السابقة، حتى لو كان البنك يصرفها لجهات خيرية.

يجوز في عقد اإلجارة التمويلي أن يشترط البنك لنفسه حق يجوز في عقد اإلجارة التمويلي أن يشترط البنك لنفسه حق  تنبيه:تنبيه: 
فسخ عقد اإلجارة عند تأخر العميل عن السداد. ولهما االتفاق فسخ عقد اإلجارة عند تأخر العميل عن السداد. ولهما االتفاق 
عند وقوع التأخر على زيادة أجرة الفترة الالحقة أو تمديد المدة عند وقوع التأخر على زيادة أجرة الفترة الالحقة أو تمديد المدة 
أو كليهمــا، وال يعــد ذلــك مــن غرامــات التأخير، بل هــو تجديد أو كليهمــا، وال يعــد ذلــك مــن غرامــات التأخير، بل هــو تجديد 

لعقد اإلجارة في مدة الحقة لم تبدأ ولم ُتستحق أجرتها.لعقد اإلجارة في مدة الحقة لم تبدأ ولم ُتستحق أجرتها.

التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر: التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر: ):   ):   ١١١١المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل  تقدَّ م العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل   تقدَّ  
بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر. فما الحكم؟بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل شــخصي، التزم فيــه البنك  يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل شــخصي، التزم فيــه البنك   الحكم:الحكم: 
للعميــل بقبــول الســداد المبكــر أو التملــك المبكــر، فــي أيِّ للعميــل بقبــول الســداد المبكــر أو التملــك المبكــر، فــي أيِّ 

ِة العقد. ِة العقد.وقٍت طيلَة مدَّ وقٍت طيلَة مدَّ

التملك ):   ):   ١٢١٢المسألة (المسألة ( أو  المبكر  السداد  بقبول  البنك  التملك التزام  أو  المبكر  السداد  بقبول  البنك  التزام 
ل أو بعض  ل أو بعض                    المبكر، وخصم بعض الثمن المؤجَّ                    المبكر، وخصم بعض الثمن المؤجَّ

ة:  ة:                        األجرة المستقبليَّ                        األجرة المستقبليَّ

تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل  تقدم العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل    
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بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر مع خصم بعض الثمن بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر مع خصم بعض الثمن 
ــل أو بعــض األجرة المســتقبلية، وأعطــاه البنك جدوال  ــل أو بعــض األجرة المســتقبلية، وأعطــاه البنك جدوال المؤجَّ المؤجَّ
يحدد فيه مبلغ السداد المبكر أو التملك المبكر عند كل شهر. يحدد فيه مبلغ السداد المبكر أو التملك المبكر عند كل شهر. 

فما الحكم؟فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل شــخصي، التزم فيــه البنك  يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل شــخصي، التزم فيــه البنك   الحكم:الحكم: 
للعميل بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر، وحسم بعض للعميل بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر، وحسم بعض 
ــل أو بعــض األجــرة المســتقبلية فــي أي وقت  ــل أو بعــض األجــرة المســتقبلية فــي أي وقت الثمــن المؤجَّ الثمــن المؤجَّ
طيلة مدة العقد، ويجب اإلفصاح للعميل عن طريقة احتساب طيلة مدة العقد، ويجب اإلفصاح للعميل عن طريقة احتساب 
مبلغ الســداد المبكر أو التملك المبكر ومقدار الحســم، سواء مبلغ الســداد المبكر أو التملك المبكر ومقدار الحســم، سواء 
أكان الحســم لكل الربح المتبقي أو العائد اإليجاري المتبقي، أكان الحســم لكل الربح المتبقي أو العائد اإليجاري المتبقي، 

أم لبعضه أم غير ذلك.أم لبعضه أم غير ذلك.

التزام البنك بالخصم من القسط الشهري أو األجرة التزام البنك بالخصم من القسط الشهري أو األجرة ):   ):   ١٣١٣المسألة (المسألة (
                       الشهرية بشرط بقاء العميل في جهة العمل:                        الشهرية بشرط بقاء العميل في جهة العمل: 

م العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل  تقدَّ م العميل بطلب تمويل شــخصي، والتزم البنك للعميل   تقدَّ  
بالخصم من القسط الشهري للتمويل أو من األجرة الشهرية بالخصم من القسط الشهري للتمويل أو من األجرة الشهرية 

بشرط بقاء العميل في جهة العمل. فما الحكم؟بشرط بقاء العميل في جهة العمل. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل شــخصي التــزم فيــه البنك  يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل شــخصي التــزم فيــه البنك   الحكم:الحكم: 
بالخصــم من القســط الشــهري للتمويل أو األجرة الشــهرية، بالخصــم من القســط الشــهري للتمويل أو األجرة الشــهرية، 
بشــرط بشــرط بقاء العميل فــي جهة العمل، فــإذا ترك جهة بشــرط بشــرط بقاء العميل فــي جهة العمل، فــإذا ترك جهة 
العمــل فــال يســتحقُّ ذلــك الخصــم فــي المــدة المتبقية من العمــل فــال يســتحقُّ ذلــك الخصــم فــي المــدة المتبقية من 

العقد.العقد.
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اشـــتراط البنـــك تحميـــل العميـــل مصروفـــات اشـــتراط البنـــك تحميـــل العميـــل مصروفـــات ):   ):   ١٤١٤المسألة (المسألة (
      التقاضي والتحصيل:       التقاضي والتحصيل: 

تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك    
فــي عقــد التمويل أنه إذا تأخر عن ســداد األقســاط أو األجرة فــي عقــد التمويل أنه إذا تأخر عن ســداد األقســاط أو األجرة 
الشهرية ونتج عن ذلك أن رفع البنك عليه دعوى قضائية، أو الشهرية ونتج عن ذلك أن رفع البنك عليه دعوى قضائية، أو 
ات البنــك، فإن البنك  ــف مــن يتابعه في تحصيل مســتحقَّ ات البنــك، فإن البنك كلَّ ــف مــن يتابعه في تحصيل مســتحقَّ كلَّ

له تكاليف ذلك. فما الحكم؟ له تكاليف ذلك. فما الحكم؟سُيحمِّ سُيحمِّ

يجــوز الدخــول في عقد تمويل اشــترط فيه البنك على العميل يجــوز الدخــول في عقد تمويل اشــترط فيه البنك على العميل  الحكم: الحكم: 
-فــي حــال التأخــر عــن الســداد- تحميَلــه مصروفــات التقاضــي -فــي حــال التأخــر عــن الســداد- تحميَلــه مصروفــات التقاضــي 
دها البنك دون زيادة، وال تعدُّ هذه  دها البنك دون زيادة، وال تعدُّ هذه والتحصيل الفعلية التي يتكبَّ والتحصيل الفعلية التي يتكبَّ
من غرامات التأخير، وال الفوائد الربوية؛ ألن هذه المصروفات من غرامات التأخير، وال الفوائد الربوية؛ ألن هذه المصروفات 

مقابل أعمال التقاضي والتحصيل، ال التأخر عن السداد.مقابل أعمال التقاضي والتحصيل، ال التأخر عن السداد.

لــة عند ):   ):   ١٥١٥المسألة (المسألة ( لــة عند اشــتراط البنــك حلــول األقســاط المؤجَّ اشــتراط البنــك حلــول األقســاط المؤجَّ
      التأخر عن سداد أقساط التمويل:       التأخر عن سداد أقساط التمويل: 

تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك  تقــدم العميل بطلب تمويل شــخصي، فاشــترط عليه البنك    
فــي عقــد التمويــل أنــه إذا تخلف عن الســداد فســتحلُّ عليه فــي عقــد التمويــل أنــه إذا تخلف عن الســداد فســتحلُّ عليه 

لة أو بعضها. فما الحكم؟ لة أو بعضها. فما الحكم؟جميع األقساط المؤجَّ جميع األقساط المؤجَّ

يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك حلــول  يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل اشــترط فيــه البنــك حلــول   الحكم:الحكم: 
ــف عن الســداد(١)، مــع مراعاة ، مــع مراعاة  ــف عن الســداداألقســاط أو بعضهــا عنــد التخلُّ األقســاط أو بعضهــا عنــد التخلُّ

لة، ومن ذلك ما يأتي: لة، ومن ذلك ما يأتي:العدل في أخذ األقساط المؤجَّ العدل في أخذ األقساط المؤجَّ

هناك تنظيمات صادرة بهذا الشأن، ينبغي مراعاتها. هناك تنظيمات صادرة بهذا الشأن، ينبغي مراعاتها.   (١)
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لــة بالقــدر الذي  أن يأخــذ البنــك مــن األقســاط المؤجَّ لــة بالقــدر الذي -  أن يأخــذ البنــك مــن األقســاط المؤجَّ  -١
يعادل األقساط المتأخرة.يعادل األقساط المتأخرة.

ــه من  أن َيحــطَّ مــن الربــح المؤجــل عنــد اســتيفاء حقِّ ــه من -  أن َيحــطَّ مــن الربــح المؤجــل عنــد اســتيفاء حقِّ  -٢
ف العميل عن السداد. لها لتخلُّ ف العميل عن السداد.األقساط التي عجَّ لها لتخلُّ األقساط التي عجَّ

التزام البنــك باإلعفاء من الدين أو التمليك المبكر التزام البنــك باإلعفاء من الدين أو التمليك المبكر ):   ):   ١٦١٦المسألة (المسألة (
      حال الوفاة:      حال الوفاة:

م العميــل بطلــب تمويــل شــخصي، فالتــزم فيــه البنك  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل شــخصي، فالتــزم فيــه البنك   تقــدَّ  
بإســقاط دين التمويــل أو بالتمليك المبكر حــال وفاة العميل بإســقاط دين التمويــل أو بالتمليك المبكر حــال وفاة العميل 

وعدم مطالبة ورثته بالمتبقي. فما الحكم؟وعدم مطالبة ورثته بالمتبقي. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقد تمويل التزم فيــه البنك باإلعفاء من  يجــوز الدخــول فــي عقد تمويل التزم فيــه البنك باإلعفاء من   الحكم:الحكم: 
دين المرابحة أو تمليك الورثة تمليكا مبكرا حال الوفاة، وعدم دين المرابحة أو تمليك الورثة تمليكا مبكرا حال الوفاة، وعدم 
مطالبــة الورثة بالمتبقي، ويجوز للبنك أن يؤمن على حاالت مطالبــة الورثة بالمتبقي، ويجوز للبنك أن يؤمن على حاالت 

الوفاة تأمينا تعاونيا مستوفيا للضوابط الشرعية.الوفاة تأمينا تعاونيا مستوفيا للضوابط الشرعية.

بالنســبة للعميــل، ال يؤثــر فــي الحكم وال صحة الشــرط نوع  بالنســبة للعميــل، ال يؤثــر فــي الحكم وال صحة الشــرط نوع   تنبيه:تنبيه: 
الوســيلة التــي اتخذهــا البنك لحماية نفســه مــن مخاطر هذا الوســيلة التــي اتخذهــا البنك لحماية نفســه مــن مخاطر هذا 
الشرط، سواء أكان بتأمين تـجاري أم إسالمي أم بغير تأمين.الشرط، سواء أكان بتأمين تـجاري أم إسالمي أم بغير تأمين.





٤٩٤٩

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
بعد تنفيذ التمويلبعد تنفيذ التمويل

رة: ):   ):   ١٧١٧المسألة (المسألة ( رة: عدم القدرة على تسليم العين المباعة أو المؤجَّ عدم القدرة على تسليم العين المباعة أو المؤجَّ
م العميــل بطلــب تمويــل شــخصي، وبعــد شــراء البنك  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل شــخصي، وبعــد شــراء البنك   تقــدَّ  
لألســهم أو الســيارات وبيعها للعميل أو تأجير الســيارة عليه لألســهم أو الســيارات وبيعها للعميل أو تأجير الســيارة عليه 

لم يتمكَّن البنك من تسليمها للعميل. فما الحكم؟لم يتمكَّن البنك من تسليمها للعميل. فما الحكم؟

إذا لم يتمكَّن البنك من تسليم األسهم أو السيارة المباعة أو  إذا لم يتمكَّن البنك من تسليم األسهم أو السيارة المباعة أو   الحكم:الحكم: 
رة للعميل ألي ســبب من األســباب، فإن عقد البيع أو  رة للعميل ألي ســبب من األســباب، فإن عقد البيع أو المؤجَّ المؤجَّ
اإلجارة ينفسخ؛ لعدم التمكُّن من تسليم المعقود عليه، وإذا اإلجارة ينفسخ؛ لعدم التمكُّن من تسليم المعقود عليه، وإذا 
كان البنك قد اســتوفى من العميل رســوما فإنه ُيعيدها له، كان البنك قد اســتوفى من العميل رســوما فإنه ُيعيدها له، 

مع مراعاة ما سيرد في المسألة (مع مراعاة ما سيرد في المسألة (٧٤٧٤).).
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المرحلة األولىالمرحلة األولى
الوعد بالتمويلالوعد بالتمويل

المرابحــة فــي أســهم شــركات مباحــِة النشــاط المرابحــة فــي أســهم شــركات مباحــِة النشــاط ):   ):   ١٨١٨المسألة (المسألة (
مة:  مة:       وليس لديها تعامالت محرَّ       وليس لديها تعامالت محرَّ

تقــدم العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم  تقــدم العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم    
مة، فاشترى  مة، فاشترى شركاٍت نشاطها مباح، وليس لديها تعامالت محرَّ شركاٍت نشاطها مباح، وليس لديها تعامالت محرَّ
البنك أسهًما في هذه الشركات، ثم باعها على العميل. فما البنك أسهًما في هذه الشركات، ثم باعها على العميل. فما 

الحكم؟الحكم؟

يجــوز الدخــول في عقد تمويل أســهم بالمرابحة في أســهم يجــوز الدخــول في عقد تمويل أســهم بالمرابحة في أســهم  الحكم: الحكم: 
الشــركات التــي يكــون نشــاطها مباًحــا؛ كنشــاط اإلســمنت الشــركات التــي يكــون نشــاطها مباًحــا؛ كنشــاط اإلســمنت 
مة؛ كاالقتراض بالربا، أو  مة؛ كاالقتراض بالربا، أو والحديد، وليس لديها تعامالت محرَّ والحديد، وليس لديها تعامالت محرَّ

م. م.االستثمار المحرَّ االستثمار المحرَّ

المرابحــة فــي أســهم شــركات مباحــِة النشــاط المرابحــة فــي أســهم شــركات مباحــِة النشــاط ):   ):   ١٩١٩المسألة (المسألة (
      ولديها تعامالت محرمة:       ولديها تعامالت محرمة: 

م العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم   تقــدَّ  
مة؛  مة؛ شــركاٍت أصل نشــاطها مباح، ولكــن لديها تعامــالت محرَّ شــركاٍت أصل نشــاطها مباح، ولكــن لديها تعامــالت محرَّ
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م، فاشترى البنك أسهًما  م، فاشترى البنك أسهًما كاالقتراض بالربا أو االستثمار المحرَّ كاالقتراض بالربا أو االستثمار المحرَّ
في هذه الشركات، ثم باعها على العميل. فما الحكم؟في هذه الشركات، ثم باعها على العميل. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول في عقد تمويل أســهم بالمرابحة في أســهم يجــوز الدخــول في عقد تمويل أســهم بالمرابحة في أســهم  الحكم: الحكم: 
الشــركات التــي أصــُل نشــاِطها مبــاح؛ كنشــاط اإلســمنت، الشــركات التــي أصــُل نشــاِطها مبــاح؛ كنشــاط اإلســمنت، 
أو  بالربــا  كاالقتــراض  تعامــالت؛  لديهــا  كان  ولــو  أو والحديــد،  بالربــا  كاالقتــراض  تعامــالت؛  لديهــا  كان  ولــو  والحديــد، 

االستثمار المحرم، بالشروط اآلتية:االستثمار المحرم، بالشروط اآلتية:

م عن ٣٣٣٣٪ من إجمالي الموجودات.٪ من إجمالي الموجودات. م عن أال يزيد القرض المحرَّ أال يزيد القرض المحرَّ  - -١

مة عــن ٣٣٣٣٪ من إجمالي ٪ من إجمالي  أال تزيــد االســتثمارات المحرَّ مة عــن -  أال تزيــد االســتثمارات المحرَّ  -٢
الموجودات.الموجودات.

إجمالــي  مــن  إجمالــي ٪  مــن   ٪٥ عــن  مــة  المحرَّ اإليــرادات  تزيــد  أال  عــن -  مــة  المحرَّ اإليــرادات  تزيــد  أال   -٣
اإليرادات.اإليرادات.

ويجب على العميل أن يلتزم بالتطهير حال احتفاظه باألسهم،  ويجب على العميل أن يلتزم بالتطهير حال احتفاظه باألسهم،    
وفي حال عدم تحقق إحدى الشــروط أعاله، فال يجوز تمويل وفي حال عدم تحقق إحدى الشــروط أعاله، فال يجوز تمويل 

تلك األسهم.تلك األسهم.

م: ):   ):   ٢٠٢٠المسألة (المسألة ( م: المرابحة في أسهم شركات نشاطها محرَّ المرابحة في أسهم شركات نشاطها محرَّ

م العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل أســهم بالمرابحة على أســهم   تقــدَّ  
م. فما الحكم؟ م. فما الحكم؟شركات أصل نشاطها محرَّ شركات أصل نشاطها محرَّ

ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة في أسهم ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة في أسهم  الحكم: الحكم: 
م؛ كالبنــوك الربويــة، وغيرهــا مــن  م؛ كالبنــوك الربويــة، وغيرهــا مــن شــركات ذات نشــاط محــرَّ شــركات ذات نشــاط محــرَّ

مة. مة.النشاطات المحرَّ النشاطات المحرَّ
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التمويل التكميلي في األسهم: التمويل التكميلي في األسهم: ):   ):   ٢١٢١المسألة (المسألة (

م عميــل لديــه تمويــل قائــم ويرغــب بتمويــل جديــد من  تقــدَّ م عميــل لديــه تمويــل قائــم ويرغــب بتمويــل جديــد من   تقــدَّ  
ي من الحــد االئتماني (التمويل  ي من الحــد االئتماني (التمويل البنــك نفســه بمقدار المتبقِّ البنــك نفســه بمقدار المتبقِّ
ة الجديدة في  ة الجديدة في التكميلي)، بحيث ال تستخدم حصيلة المديونيَّ التكميلي)، بحيث ال تستخدم حصيلة المديونيَّ

سداد المديونية السابقة. فما الحكم؟ سداد المديونية السابقة. فما الحكم؟ 

يجــوز الدخــول في عقد تمويــل تكميلي لألســهم بالمرابحة، يجــوز الدخــول في عقد تمويــل تكميلي لألســهم بالمرابحة،  الحكم: الحكم: 
بحيــث ُيمــول البنــك عميــال ســبق لــه الحصــول علــى تمويل بحيــث ُيمــول البنــك عميــال ســبق لــه الحصــول علــى تمويل 
أسهم بتمويٍل جديد مستقلٍّ ومنفصل عن التمويل السابق، أسهم بتمويٍل جديد مستقلٍّ ومنفصل عن التمويل السابق، 

بالشروط اآلتية:بالشروط اآلتية:

ــة  ــذ هــذا المنتــج لمــن عليهــم مديونيــات حالَّ أال ُينفَّ ــة -  ــذ هــذا المنتــج لمــن عليهــم مديونيــات حالَّ أال ُينفَّ  -١
للبنك.للبنك.

أال ُيلــَزم العميــل بالدخــول في هذا المنتــج بأي وجٍه  أال ُيلــَزم العميــل بالدخــول في هذا المنتــج بأي وجٍه -   -٢
مــن وجــوه اإللــزام، بــل يجب أن يكــون اختيــار المنتج مــن وجــوه اإللــزام، بــل يجب أن يكــون اختيــار المنتج 

بَمْحض رغبة العميل واختياره.بَمْحض رغبة العميل واختياره.

إعادة التمويل في األسهم: إعادة التمويل في األسهم: ):   ):   ٢٢٢٢المسألة (المسألة (

م عميــل لديــه تمويل قائم لــدى البنك وطلــب الحصول  تقــدَّ م عميــل لديــه تمويل قائم لــدى البنك وطلــب الحصول   تقــدَّ  
على تمويل جديد، بحيث يبيعه البنُك أسهًما بالمرابحة ينشأ على تمويل جديد، بحيث يبيعه البنُك أسهًما بالمرابحة ينشأ 
عنهــا َدْيــن جديــد بأجــل جديــد، ثــم يبيعهــا العميل بثمــن حالٍّ عنهــا َدْيــن جديــد بأجــل جديــد، ثــم يبيعهــا العميل بثمــن حالٍّ 
ف فيما  د منــه الدين القديــم (إعادة التمويــل)، ويتصرَّ ف فيما ويســدِّ د منــه الدين القديــم (إعادة التمويــل)، ويتصرَّ ويســدِّ

بقي من الثمن. فما الحكم؟بقي من الثمن. فما الحكم؟
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يجوز الدخول في عقد إعادة التمويل في األسهم بالمرابحة؛ يجوز الدخول في عقد إعادة التمويل في األسهم بالمرابحة؛  الحكم: الحكم: 
بأن يكون العميل قد دفع جزًءا من دين التمويل، ويرغب في بأن يكون العميل قد دفع جزًءا من دين التمويل، ويرغب في 
الحصول على مبلٍغ إضافي، أو زيادة في أَجل الدين، أو جمع الحصول على مبلٍغ إضافي، أو زيادة في أَجل الدين، أو جمع 
ل البنُك  ة مديونيــات فــي دين واحــد، ونحو ذلــك، فيمــوِّ ل البنُك عــدَّ ة مديونيــات فــي دين واحــد، ونحو ذلــك، فيمــوِّ عــدَّ
العميــَل بمرابحٍة ينشــأ عنها ديٌن جديــد بأجل جديد، ثم يبيعها العميــَل بمرابحٍة ينشــأ عنها ديٌن جديــد بأجل جديد، ثم يبيعها 
ف فيما  د منه الدين القديم، ويتصرَّ ف فيما العميُل بثمٍن حالٍّ ويسدِّ د منه الدين القديم، ويتصرَّ العميُل بثمٍن حالٍّ ويسدِّ

بقي من الثمن بالشروط اآلتية:بقي من الثمن بالشروط اآلتية:

أن يكــون التعاقــد مــع العميــل واضًحــا، مــن حيــث  أن يكــون التعاقــد مــع العميــل واضًحــا، مــن حيــث -   -١
السقُف الممنوح له، ومبلغ السداد المبكر، وطريقة السقُف الممنوح له، ومبلغ السداد المبكر، وطريقة 

احتساب الربح، وجدول السداد.احتساب الربح، وجدول السداد.

ن العقد بيَع سلعٍة حقيقية، كاألسهم. أن يتضمَّ ن العقد بيَع سلعٍة حقيقية، كاألسهم.-  أن يتضمَّ  -٢

ــع العميــل على مــا ُيلزمه بالبيــع، وللبنك أن  أال يوقِّ ــع العميــل على مــا ُيلزمه بالبيــع، وللبنك أن -  أال يوقِّ  -٣
ِتــه الســابقة، وإن لــم يســدد  ِتــه الســابقة، وإن لــم يســدد ُيلزمــه بســداد مديونيَّ ُيلزمــه بســداد مديونيَّ
ليســتوفي  المرهونــَة؛  أســُهَمه  يبيــع  أن  ليســتوفي فللبنــك  المرهونــَة؛  أســُهَمه  يبيــع  أن  فللبنــك 

مديونيته من ثمنها.مديونيته من ثمنها.

ِة السداد؛  أال يطبق هذا المنتج على المديونيات حالَّ ِة السداد؛ -  أال يطبق هذا المنتج على المديونيات حالَّ  -٤
ْين. ْين.لئال يؤول ذلك إلى قلب الدَّ لئال يؤول ذلك إلى قلب الدَّ

تمويل المحفظة االستثمارية (االستثمار بالهامش)تمويل المحفظة االستثمارية (االستثمار بالهامش)(١): : ):   ):   ٢٣٢٣المسألة (المسألة (
م العميــل بطلــب تمويــل المحفظــة االســتثمارية، حيــث  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل المحفظــة االســتثمارية، حيــث   تقــدَّ  
بالمرابحــة  األســهم  فــي  المســتثِمَر  العميــَل  البنــُك  ل  بالمرابحــة يمــوِّ األســهم  فــي  المســتثِمَر  العميــَل  البنــُك  ل  يمــوِّ

هذا المنتج هو البديل عن المنتج التقليدي (االستثمار بالهامش - المارجن  -). هذا المنتج هو البديل عن المنتج التقليدي (االستثمار بالهامش - المارجن  -).   (١)
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فــي أســهٍم ُيضيفهــا إلــى أســُهِمه الموجودة فــي محفظته فــي أســهٍم ُيضيفهــا إلــى أســُهِمه الموجودة فــي محفظته 
دة منها  دة منها االســتثمارية، علــى أن تكــون المحفظة أو نســبة محدَّ االســتثمارية، علــى أن تكــون المحفظة أو نســبة محدَّ
من قيمة المحفظة مرهونًة لصالح البنك، وفي حال انخفاض من قيمة المحفظة مرهونًة لصالح البنك، وفي حال انخفاض 
ة إلجمالي األســهم التي فــي المحفظة عن  ة إلجمالي األســهم التي فــي المحفظة عن القيمة الســوقيَّ القيمة الســوقيَّ
تلك النســبة، فإنَّ البنك يطالب العميل بزيادة محفظته، وإال تلك النســبة، فإنَّ البنك يطالب العميل بزيادة محفظته، وإال 
فللبنك بيُع األسهم بسعر السوق ورهُن قيمِتها في حساب فللبنك بيُع األسهم بسعر السوق ورهُن قيمِتها في حساب 
ى  ى العميــل االســتثماري حتــى يحــلَّ أجُل دْيــن البنك، فــإْن وفَّ العميــل االســتثماري حتــى يحــلَّ أجُل دْيــن البنك، فــإْن وفَّ
العميــُل وإال اســتوفى البنــك دينــه مــن األمــوال المرهونــة العميــُل وإال اســتوفى البنــك دينــه مــن األمــوال المرهونــة 

لصالحه في حينه. فما الحكم؟ لصالحه في حينه. فما الحكم؟ 

يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل المحفظة االســتثمارية، ويجوز يجــوز الدخــول فــي عقد تمويــل المحفظة االســتثمارية، ويجوز  الحكم: الحكم: 
للبنــك أن َيرهــن جميــع األســهم التي باعها علــى عميله باألَجل للبنــك أن َيرهــن جميــع األســهم التي باعها علــى عميله باألَجل 
أو بعضهــا، وأن يشــترط علــى العميــل تفويَضه ببيع األســهم أو بعضهــا، وأن يشــترط علــى العميــل تفويَضه ببيع األســهم 
ة إلجمالي األسهم التي  ة إلجمالي األسهم التي المرهونة عند انخفاض القيمة السوقيَّ المرهونة عند انخفاض القيمة السوقيَّ
فــي المحفظــة عن النســبة المتَفق عليهــا دون الرجوع للقضاء، فــي المحفظــة عن النســبة المتَفق عليهــا دون الرجوع للقضاء، 
ويكون ثمنها رهًنا بدًال عنها، شريطَة أن يتمَّ بيُع األسهم بسعر ويكون ثمنها رهًنا بدًال عنها، شريطَة أن يتمَّ بيُع األسهم بسعر 

السوق.السوق.





٥٩٥٩

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
تنفيذ التمويلتنفيذ التمويل

توقيع البنك لعقِد البيع مع العميل قبل شراء البنك توقيع البنك لعقِد البيع مع العميل قبل شراء البنك ):   ):   ٢٤٢٤المسألة (المسألة (
     لألسهم:      لألسهم: 

م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحــة، فعرض عليه  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحــة، فعرض عليه   تقــدَّ  
البنــك توقيــَع عقِد المرابحة قبل أن يشــتري البنك األســهم. البنــك توقيــَع عقِد المرابحة قبل أن يشــتري البنك األســهم. 

فما الحكم؟فما الحكم؟

ك  ك ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة قبل تملُّ ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة قبل تملُّ الحكم: الحكم: 
ه من: «بيع ما لم  ه من: «بيع ما لم البنك لألسهم، ويعدُّ حينئٍذ عقًدا باطًال؛ ألنَّ البنك لألسهم، ويعدُّ حينئٍذ عقًدا باطًال؛ ألنَّ
م  م يملك»، والربح فيه من: «ربح ما لم يضمن»، وكالهما محرَّ يملك»، والربح فيه من: «ربح ما لم يضمن»، وكالهما محرَّ

شرًعا.شرًعا.

شراء العميل أسهًما لم يقبضها البنك في محفظته: شراء العميل أسهًما لم يقبضها البنك في محفظته: ):   ):   ٢٥٢٥المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحــة، فعرض عليه  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحــة، فعرض عليه   تقــدَّ  
البنــك أســهًما لم يقبضهــا في محفظته، بحيث ُيــوِدع البنُك البنــك أســهًما لم يقبضهــا في محفظته، بحيث ُيــوِدع البنُك 
األســُهَم فــي محفظــة العميــل دون أن يقبضهــا البنك في األســُهَم فــي محفظــة العميــل دون أن يقبضهــا البنك في 

محفظته. فما الحكم؟محفظته. فما الحكم؟

ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة قبل قبض ال يجوز الدخول في عقد تمويل أسهم بالمرابحة قبل قبض  الحكم: الحكم: 
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البنك لألسهم في محفظتهالبنك لألسهم في محفظته(١).

َنْقل َدين تمويل أسهم بالمرابحة من بنك آخر: َنْقل َدين تمويل أسهم بالمرابحة من بنك آخر: ):   ):   ٢٦٢٦المسألة (المسألة (
اشــترى العميــل أســهًما بالمرابحــة مــن البنــك (أ)، وثبت في  اشــترى العميــل أســهًما بالمرابحــة مــن البنــك (أ)، وثبت في    
ٍة وجد أنَّ البنك (ب)  د على أقســاط، وبعد مدَّ ِته ديٌن يســدَّ ٍة وجد أنَّ البنك (ب) ذمَّ د على أقســاط، وبعد مدَّ ِته ديٌن يســدَّ ذمَّ
أفضــل منــه ألي ســبب، كأن يكــون أقلَّ نســبة فــي الربح أو أفضــل منــه ألي ســبب، كأن يكــون أقلَّ نســبة فــي الربح أو 
أكثر مرونة أو جودة في بعض الخدمات، فطلب العميل من أكثر مرونة أو جودة في بعض الخدمات، فطلب العميل من 
البنك (ب) تمويًال جديًدا ُتستخدم حصيلته في سداد تمويٍل البنك (ب) تمويًال جديًدا ُتستخدم حصيلته في سداد تمويٍل 

قائم لدى البنك (أ) (سداد المديونيات). فما الحكم؟قائم لدى البنك (أ) (سداد المديونيات). فما الحكم؟

يجــوز ســداد المديونيــة مــن بنــٍك آلَخــر؛ بــأْن يطلــب العميــل يجــوز ســداد المديونيــة مــن بنــٍك آلَخــر؛ بــأْن يطلــب العميــل  الحكم: الحكم: 
مــن البنــك (ب) تمويــًال جديــًدا ُتســتخدم حصيلُتــه أو بعُضها مــن البنــك (ب) تمويــًال جديــًدا ُتســتخدم حصيلُتــه أو بعُضها 
م حصيلة  م حصيلة فــي ســداد تمويــٍل قائم لدى البنك (أ)، بحيث ُتســلَّ فــي ســداد تمويــٍل قائم لدى البنك (أ)، بحيث ُتســلَّ
التمويــل مباشــرًة للبنــك (أ)، ويســدد بها المديونيــة القائمة التمويــل مباشــرًة للبنــك (أ)، ويســدد بها المديونيــة القائمة 
لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكًرا، ويبقى فــي ذمة العميل الدين لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكًرا، ويبقى فــي ذمة العميل الدين 

الجديد للبنك (ب).الجديد للبنك (ب).

ضابط القبض عند الفقهاء يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وَقْبض األسهم في  ضابط القبض عند الفقهاء يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وَقْبض األسهم في    (١)
ا لها؛ ألنَّ كل ما ورد به الشرع مطلًقا  ا لها؛ ألنَّ كل ما ورد به الشرع مطلًقا محفظة العميل االستثمارية ُيعد قبًضا شرعيًّ محفظة العميل االستثمارية ُيعد قبًضا شرعيًّ
وال ضابــَط لــه فيــه وال في اللغة، فإنه ُيرجع فيه إلى الُعْرف؛ كالِحْرز في الســرقة، وال ضابــَط لــه فيــه وال في اللغة، فإنه ُيرجع فيه إلى الُعْرف؛ كالِحْرز في الســرقة، 

ق في المبيع.  ق في المبيع. والتفرُّ والتفرُّ



٦١٦١

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
بعد التمويلبعد التمويل

إقــراض البنــك للعميــل لحيــن انتهــاء إجــراءات إقــراض البنــك للعميــل لحيــن انتهــاء إجــراءات ):   ):   ٢٧٢٧المسألة (المسألة (
      التمويل:       التمويل: 

م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحة، فعرض البنك  تقدَّ م العميل بطلب تمويل أســهم بالمرابحة، فعرض البنك   تقدَّ  
علــى العميــل أن ُيقرضــه لحين انتهاء إجــراءات التمويل. فما علــى العميــل أن ُيقرضــه لحين انتهاء إجــراءات التمويل. فما 

الحكم؟الحكم؟

يجــوز للبنــك أن ُيقــرض عميَلــه طالــَب التمويــِل قرًضا حســًنا يجــوز للبنــك أن ُيقــرض عميَلــه طالــَب التمويــِل قرًضا حســًنا  الحكم: الحكم: 
ِة  ِة إلى حين إنهاء إجراءات التمويل، بشــرط أال َيحســب ربَح مدَّ إلى حين إنهاء إجراءات التمويل، بشــرط أال َيحســب ربَح مدَّ

القرض ضمَن ربحه في عملية التمويل. القرض ضمَن ربحه في عملية التمويل. 

بيع البنك ألسهم العميل المرهونة:بيع البنك ألسهم العميل المرهونة:):   ):   ٢٨٢٨المسألة (المسألة (

ِتــه التــي  م العميــل أســهًما للبنــك كرهــٍن مقابــَل مديونيَّ قــدَّ ِتــه التــي   م العميــل أســهًما للبنــك كرهــٍن مقابــَل مديونيَّ قــدَّ  
ر عن السداد، وأراد البنك بيع األسهم المرهونة؛  ر عن السداد، وأراد البنك بيع األسهم المرهونة؛ للبنك، ثم تأخَّ للبنك، ثم تأخَّ

ليستوفي دينه من ثمن األسهم. فما الحكم؟ليستوفي دينه من ثمن األسهم. فما الحكم؟

ــر العميــل عن الســداد؛  ــر العميــل عن الســداد؛ يجــوز بيــُع األســهم المرهونــة إذا تأخَّ يجــوز بيــُع األســهم المرهونــة إذا تأخَّ الحكم: الحكم: 
ليســتوفي البنك الدين من ثمن األســهم. فإن كان ثمُن بيِع ليســتوفي البنك الدين من ثمن األســهم. فإن كان ثمُن بيِع 
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ي علــى العميل،  ي علــى العميل، األســهم المرهونــة أكثــَر مــن الديــن المتبقِّ األســهم المرهونــة أكثــَر مــن الديــن المتبقِّ
فيجب ردُّ ما زاد للعميل، وإن كان أقلَّ فللبنك مطالبُة العميل فيجب ردُّ ما زاد للعميل، وإن كان أقلَّ فللبنك مطالبُة العميل 

بالمتبقي.بالمتبقي.



المرابحة في السيارات

الفصل الثالث





٦٥٦٥

المرحلة األولىالمرحلة األولى
الوعد بالتمويلالوعد بالتمويل

اشتراط إيداع مبلغ محدد قبل التمويل:اشتراط إيداع مبلغ محدد قبل التمويل:):   ):   ٢٩٢٩المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل شخصي لسيارة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠  تقدَّ م العميل بطلب تمويل شخصي لسيارة بمبلغ   تقدَّ  
ريال، غير أن حده االئتماني ريال، غير أن حده االئتماني ٨٠٫٠٠٠٨٠٫٠٠٠ ريال، فاشترط عليه البنك  ريال، فاشترط عليه البنك 
إيداع مبلغ إيداع مبلغ ٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠ ريال كدفعة مقدمة، للتأكد من قدرته على  ريال كدفعة مقدمة، للتأكد من قدرته على 

سداد ما يزيد على حده االئتماني. فما الحكم؟سداد ما يزيد على حده االئتماني. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول في عقد تمويل شــخصي اشــترط فيــه البنك يجــوز الدخــول في عقد تمويل شــخصي اشــترط فيــه البنك  الحكم: الحكم: 
إيــداع دفعــة مقدمــة قبــل التمويــل، للتأكــد مــن قدرته على إيــداع دفعــة مقدمــة قبــل التمويــل، للتأكــد مــن قدرته على 
ســداد ما يزيد على حده االئتماني. وفي حال عدول العميل ســداد ما يزيد على حده االئتماني. وفي حال عدول العميل 
عن الشــراء يجب علــى البنك إعادة الدفعــة المقدمة للعميل عن الشــراء يجب علــى البنك إعادة الدفعــة المقدمة للعميل 

فوًرا.فوًرا.

عرض السيارة بأعلى من قيمتها الحقيقية:عرض السيارة بأعلى من قيمتها الحقيقية:):   ):   ٣٠٣٠المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، لسيارة قيمتها  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، لسيارة قيمتها   تقدَّ  
الحقيقيــة الحقيقيــة ١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠ ريــال، والحــد االئتمانــي الممنــوح له من  ريــال، والحــد االئتمانــي الممنــوح له من 
فــق مــع مالــك  فــق مــع مالــك  ريــال، فرغــب العميــل أن يتَّ البنــك البنــك ١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠ ريــال، فرغــب العميــل أن يتَّ
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السيارة على عرضها على البنك بأعلى من قيمتها الحقيقية؛ السيارة على عرضها على البنك بأعلى من قيمتها الحقيقية؛ 
ليســتفيد من الحد االئتماني كامًال، فيشــتري البنك الســيارة ليســتفيد من الحد االئتماني كامًال، فيشــتري البنك الســيارة 
بـــ بـــ ١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠ ريــال، ويعطي مالُك الســيارة ما زاد على القيمة  ريــال، ويعطي مالُك الســيارة ما زاد على القيمة 

الحقيقية وهو الحقيقية وهو ٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠ ريال نقًدا للعميل. فما الحكم؟ ريال نقًدا للعميل. فما الحكم؟

ال يجوز أن يتفق مالك الســيارة والعميل على عرض الســيارة ال يجوز أن يتفق مالك الســيارة والعميل على عرض الســيارة  الحكم: الحكم: 
بأعلــى مــن قيمتهــا الحقيقيــة، وإعطــاء مــا زاد عــن القيمــة بأعلــى مــن قيمتهــا الحقيقيــة، وإعطــاء مــا زاد عــن القيمــة 
الحقيقية للعميل؛ ألنَّ العميل ســيحصل حينئٍذ على الحقيقية للعميل؛ ألنَّ العميل ســيحصل حينئٍذ على ٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠ 
ــًال أكثَر من  د مقابــل ذلك نقًدا مؤجَّ ــًال أكثَر من ريــال نقــًدا حاًال، وسيســدِّ د مقابــل ذلك نقًدا مؤجَّ ريــال نقــًدا حاًال، وسيســدِّ

م. ؛ وهذا ربا محرَّ م.الحالِّ ؛ وهذا ربا محرَّ الحالِّ

عرض السيارة بأقل من قيمتها الحقيقية:عرض السيارة بأقل من قيمتها الحقيقية:):   ):   ٣١٣١المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، لسيارة قيمُتها  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، لسيارة قيمُتها   تقدَّ  
الحقيقيــة الحقيقيــة ١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠ ريــال، فرغــب العميــل أن يتفــق مع مالك  ريــال، فرغــب العميــل أن يتفــق مع مالك 
الســيارة على عرض الســيارة على البنك بـ الســيارة على عرض الســيارة على البنك بـ ٧٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠ ريال. فما  ريال. فما 

الحكم؟الحكم؟

يختلف الحكم باختالف سبب انخفاض سعر السيارة:يختلف الحكم باختالف سبب انخفاض سعر السيارة: الحكم: الحكم: 
  فإن كان انخفاض ســعر الســيارة عائًدا إلى تخفيٍض حقيقي فإن كان انخفاض ســعر الســيارة عائًدا إلى تخفيٍض حقيقي

من بائع السيارة للعميل؛ لقرابة بينهما، أو صداقة، أو لرغبِة من بائع السيارة للعميل؛ لقرابة بينهما، أو صداقة، أو لرغبِة 
مالك السيارة في سرعة البيع ولم يجد مشترًيا غيَر العميل، مالك السيارة في سرعة البيع ولم يجد مشترًيا غيَر العميل، 
أو لغير ذلك، فيجوز، وال َيِرد على المسألة محظوٌر شرعي.أو لغير ذلك، فيجوز، وال َيِرد على المسألة محظوٌر شرعي.

  وإن كان انخفــاض ســعر الســيارة غيَر حقيقــي، وإنما هو في وإن كان انخفــاض ســعر الســيارة غيَر حقيقــي، وإنما هو في
م للبنك على أن يأخذ مالُك الســيارة الفرَق من  م للبنك على أن يأخذ مالُك الســيارة الفرَق من العرض المقدَّ العرض المقدَّ
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العميل، أو لوجود َدين ســابق بينهما، أو ترتيب بينهما بإعادة العميل، أو لوجود َدين ســابق بينهما، أو ترتيب بينهما بإعادة 
ِل بمثل ذلك الســعر، فال يجوز  ِل بمثل ذلك الســعر، فال يجوز بيــع الســيارة على مالكهــا األوَّ بيــع الســيارة على مالكهــا األوَّ
ذلك من حيث األصُل، ويجب تعديل سعر السيارة في العرض ذلك من حيث األصُل، ويجب تعديل سعر السيارة في العرض 
على البنك ليوافق قيمتها الحقيقية، ويكون المبلغ الذي كان على البنك ليوافق قيمتها الحقيقية، ويكون المبلغ الذي كان 

مة للبنك. مة للبنك.سيدفعه العميل لمالك السيارة دفعًة مقدَّ سيدفعه العميل لمالك السيارة دفعًة مقدَّ

ر تعديُل ســعر الســيارة في العرض على  ر تعديُل ســعر الســيارة في العرض على من البدائل إذا تعذَّ من البدائل إذا تعذَّ تنبيه: تنبيه: 
ــه إذا بــاع مالــك  ــه إذا بــاع مالــك البنــك، أن يلتــزم العميــُل لمالــك الســيارة بأنَّ البنــك، أن يلتــزم العميــُل لمالــك الســيارة بأنَّ
الســيارة للبنــك بالســعر المنخفــض ثــم اشــتراه العميــل من الســيارة للبنــك بالســعر المنخفــض ثــم اشــتراه العميــل من 
البنك، فإنَّ على العميل أن يدفع لمالك السيارة مبلغ البنك، فإنَّ على العميل أن يدفع لمالك السيارة مبلغ ٣٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠ 
ه ليس شــراًء من مالك  ه ليس شــراًء من مالك ريــال ينــص فــي هذا االلتــزام على أنَّ ريــال ينــص فــي هذا االلتــزام على أنَّ
ق  ق الســيارة، وأنَّ مالــك الســيارة ال يســتحقُّ شــيًئا ما لــم يتحقَّ الســيارة، وأنَّ مالــك الســيارة ال يســتحقُّ شــيًئا ما لــم يتحقَّ

شراُء البنك ثم َبْيُعه للعميل.شراُء البنك ثم َبْيُعه للعميل.

بيع السيارة ألكثر من مشتٍر في الوقت نفسه: بيع السيارة ألكثر من مشتٍر في الوقت نفسه: ):   ):   ٣٢٣٢المسألة (المسألة (

عنــد طلــب البنــك من مالــك الســيارة توقيَع عقِد الشــراء من  عنــد طلــب البنــك من مالــك الســيارة توقيَع عقِد الشــراء من    
أجل تمويلها للعميل، يكتشــف البنك أحياًنا أنَّ مالك الســيارة أجل تمويلها للعميل، يكتشــف البنك أحياًنا أنَّ مالك الســيارة 
باع الســيارة ذاَتـــها ألكثَر من مشــتٍر في الوقت نفســه. فما باع الســيارة ذاَتـــها ألكثَر من مشــتٍر في الوقت نفســه. فما 

الحكم؟الحكم؟

ال يجــوز بيــع الســيارة ألكثر من مشــتٍر في الوقت نفســه؛ ال يجــوز بيــع الســيارة ألكثر من مشــتٍر في الوقت نفســه؛  الحكم: الحكم: 
ألنَّ الســيارة قد انتقلت ملكيُتها من بائعها إلى المشــتري ألنَّ الســيارة قد انتقلت ملكيُتها من بائعها إلى المشــتري 
األول. وبناًء على ذلك، إذا علم العميل بأنَّ السيارة َمبيعٌة األول. وبناًء على ذلك، إذا علم العميل بأنَّ السيارة َمبيعٌة 

بهذه الصفِة، فال يجوز أن يدخل في التمويل.بهذه الصفِة، فال يجوز أن يدخل في التمويل.
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تنبيه: تنبيه: 
ال ُيشترط النتقال الملكية دفُع الثمن، بل ُيكتفى باإليجاب  ال ُيشترط النتقال الملكية دفُع الثمن، بل ُيكتفى باإليجاب -   -١

والَقبول في عقد البيع.والَقبول في عقد البيع.

إذا فســخ عقــد بيع الســيارة ورجعــت ملكيُتهــا لبائعها؛ كأن  إذا فســخ عقــد بيع الســيارة ورجعــت ملكيُتهــا لبائعها؛ كأن -   -٢
يكون البيع بخيار الشــرط واختار المشــتري الفســخ، فيجوز يكون البيع بخيار الشــرط واختار المشــتري الفســخ، فيجوز 

حينئٍذ بيُع السيارة لمشتٍر آَخر.حينئٍذ بيُع السيارة لمشتٍر آَخر.

المرابحة في سيارة يملكها العميل: المرابحة في سيارة يملكها العميل: ):   ):   ٣٣٣٣المسألة (المسألة (
م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة علــى ســيارٍة  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة علــى ســيارٍة   تقــدَّ  
يملكها بالكامل؛ ليشــتريها البنك نقــًدا من العميل، ثم يبيعها يملكها بالكامل؛ ليشــتريها البنك نقــًدا من العميل، ثم يبيعها 

للعميل نفِسه باألَجل. فما الحكم؟للعميل نفِسه باألَجل. فما الحكم؟

ال يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارة يملكهــا العميل ال يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارة يملكهــا العميل  الحكم: الحكم: 
بالكامل؛ ألنَّ شــراء البنك للســيارة من العميــل بثمٍن حالٍّ ثم بالكامل؛ ألنَّ شــراء البنك للســيارة من العميــل بثمٍن حالٍّ ثم 

مة. مة.، وهي محرَّ ل من بيوع الِعينة(١)، وهي محرَّ اه بثمٍن مؤجَّ ل من بيوع الِعينةبيَعها إيَّ اه بثمٍن مؤجَّ بيَعها إيَّ

لًة باســِم غيِر العميل  لًة باســِم غيِر العميل ال يختلف الحكم إذا كانت الســيارة مســجَّ ال يختلف الحكم إذا كانت الســيارة مســجَّ تنبيه: تنبيه: 
ما دام العميل هو المالك الحقيقي.ما دام العميل هو المالك الحقيقي.

ة منها:):   ):   ٣٤٣٤المسألة (المسألة ( ة منها:المرابحة في سيارٍة يملك العميل حصَّ المرابحة في سيارٍة يملك العميل حصَّ
م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة على ســيارة  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة على ســيارة   تقــدَّ  
ًة منها؛ ليشــتريها البنك نقًدا، ثــم يبيعها للعميل  ًة منها؛ ليشــتريها البنك نقًدا، ثــم يبيعها للعميل يملــك حصَّ يملــك حصَّ

باألَجل. فما الحكم؟باألَجل. فما الحكم؟

، على أن  ل واألخرى بثمــٍن حالٍّ بيــوع العينــة: هــي صفقتا بيٍع، إحداهمــا بثمن مؤجَّ ، على أن   ل واألخرى بثمــٍن حالٍّ بيــوع العينــة: هــي صفقتا بيٍع، إحداهمــا بثمن مؤجَّ  (١)
ل أكثر من الحال. ل أكثر من الحال.يكون الثمن المؤجَّ يكون الثمن المؤجَّ
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يجــوز أن يكــون عقــد المرابحــة على ســيارة يملك فيهــا العميُل يجــوز أن يكــون عقــد المرابحــة على ســيارة يملك فيهــا العميُل  الحكم: الحكم: 
ُة العميل تبلغ النصَف  ا إن كانت حصَّ ًة أقلَّ من النصف، وأمَّ ُة العميل تبلغ النصَف حصَّ ا إن كانت حصَّ ًة أقلَّ من النصف، وأمَّ حصَّ
أو تزيد، فال يجوز عقُد المرابحة حينئٍذ، ويجوز أن يشــتري البنك أو تزيد، فال يجوز عقُد المرابحة حينئٍذ، ويجوز أن يشــتري البنك 
ــَة التــي ال يملكهــا العميــل، ثــم يبيعها للعميــل، فيكون  ــَة التــي ال يملكهــا العميــل، ثــم يبيعها للعميــل، فيكون الحصَّ الحصَّ

جًها إلى الحصة التي ال يملكها العميل فقط. جًها إلى الحصة التي ال يملكها العميل فقط.التمويل متَّ التمويل متَّ

تســجيل الســيارة باســم قريــب أو صديــق لغــرض تســجيل الســيارة باســم قريــب أو صديــق لغــرض ):   ):   ٣٥٣٥المسألة (المسألة (
     المرابحة فيها:     المرابحة فيها:

م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة على ســيارٍة  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويــل ســيارة بالمرابحــة على ســيارٍة   تقــدَّ  
أو  العميــل  -قريــب  عبداللــه  باســم  َتهــا  ملكيَّ ونَقــَل  أو يملُكهــا  العميــل  -قريــب  عبداللــه  باســم  َتهــا  ملكيَّ ونَقــَل  يملُكهــا 
ــه مالــُك  ــا منــه أنَّ ــه مالــُك عبداللــه ظنًّ ــا منــه أنَّ صديقــه- ليشــتريها البنــك مــن صديقــه- ليشــتريها البنــك مــن عبداللــه ظنًّ
لًة باســم عبدالله، ثم  لًة باســم عبدالله، ثم الســيارة؛ لكون اســتمارة الســيارة مسجَّ الســيارة؛ لكون اســتمارة الســيارة مسجَّ

يبيعها للعميل. فما الحكم؟يبيعها للعميل. فما الحكم؟

ا لطــَرف آَخر،  ــِة الســيارة من مالكهــا صوريًّ ا لطــَرف آَخر، ال يجــوز نقــُل ملكيَّ ــِة الســيارة من مالكهــا صوريًّ ال يجــوز نقــُل ملكيَّ الحكم: الحكم: 
لغــرض شــرائها بالمرابحــة عــن طريــق البنــك، وكــذا لــو كانت لغــرض شــرائها بالمرابحــة عــن طريــق البنــك، وكــذا لــو كانت 
لًة باســِم غيِر َمن يملكها فال يجوز لمن يملكها  لًة باســِم غيِر َمن يملكها فال يجوز لمن يملكها الســيارة مســجَّ الســيارة مســجَّ
حقيقــًة أن يشــتريها بالمرابحة عن طريــق البنك؛ ألنَّ التمويل حقيقــًة أن يشــتريها بالمرابحة عن طريــق البنك؛ ألنَّ التمويل 
مة. فحقيقُة  مة. فحقيقُة بهذه الصورة سيكون من بيوع الِعينة، وهي محرَّ بهذه الصورة سيكون من بيوع الِعينة، وهي محرَّ
األمر أنَّ البنك اشترى السيارة من العميل بثمٍن حالٍّ ثم باعها األمر أنَّ البنك اشترى السيارة من العميل بثمٍن حالٍّ ثم باعها 
ــل، ولم يكــن نقُل ملكية الســيارة  ــل، ولم يكــن نقُل ملكية الســيارة للعميــل نفِســه بثمــٍن مؤجَّ للعميــل نفِســه بثمــٍن مؤجَّ
ــَرف اآلَخر ســوى حيلــٍة للحصول على النقد الحــالِّ مقابَل  ــَرف اآلَخر ســوى حيلــٍة للحصول على النقد الحــالِّ مقابَل للطَّ للطَّ

ل أكثر منه. ل أكثر منه.مؤجَّ مؤجَّ

إن كان نقــُل ملكيــة الســيارة مــن العميــل لطَرٍف آَخر بســبب إن كان نقــُل ملكيــة الســيارة مــن العميــل لطَرٍف آَخر بســبب  تنبيه: تنبيه: 
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بيع حقيقي، ثم رغب العميل بعد ذلك في شــراء الســيارة، بيع حقيقي، ثم رغب العميل بعد ذلك في شــراء الســيارة، 
فال مانَع حينئٍذ. وهناك حلٌّ أســلم من حيث النظر الشــرعي. فال مانَع حينئٍذ. وهناك حلٌّ أســلم من حيث النظر الشــرعي. 

[ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٥٧٥٧].

المرابحة في سيارة ال يملكها البنك: المرابحة في سيارة ال يملكها البنك: ):   ):   ٣٦٣٦المسألة (المسألة (
م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فعرض عليه  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فعرض عليه   تقــدَّ  
البنك توقيَع عقِد المرابحة قبل أن يشتري البنك السيارة من البنك توقيَع عقِد المرابحة قبل أن يشتري البنك السيارة من 

مالكها. فما الحكم؟مالكها. فما الحكم؟

ال يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة لســيارة لم ال يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة لســيارة لم  الحكم: الحكم: 
ه ِمن:  ه ِمن: يملكهــا البنــك؛ ألنَّ العقــد يعدُّ حينئــٍذ عقًدا باطــًال؛ ألنَّ يملكهــا البنــك؛ ألنَّ العقــد يعدُّ حينئــٍذ عقًدا باطــًال؛ ألنَّ
«بيــع مــا لــم يملــك»، والربُح فيه ِمــن: «ربح ما لــم ُيضمن»، «بيــع مــا لــم يملــك»، والربُح فيه ِمــن: «ربح ما لــم ُيضمن»، 

م شرًعا. م شرًعا.وكالهما محرَّ وكالهما محرَّ

القبض في مرابحة السيارات: القبض في مرابحة السيارات: ):   ):   ٣٧٣٧المسألة (المسألة (
م العميــل بطلــب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فباعه البنك  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فباعه البنك   تقــدَّ  

سيارًة لم يقبضها بعُد. فما الحكم؟سيارًة لم يقبضها بعُد. فما الحكم؟

ال يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة لســيارة لم ال يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة لســيارة لم  الحكم: الحكم: 
ه: «بيٌع  ا؛ ألنَّ ا أو ُحكميًّ ـن للبنك ولم يقبضها قبًضا حقيقيًّ ه: «بيٌع تتعيَّ ا؛ ألنَّ ا أو ُحكميًّ ـن للبنك ولم يقبضها قبًضا حقيقيًّ تتعيَّ
للسلعة قبل قبضها»، والربُح فيه ِمن: «ربح ما لم ُيضمن»، للسلعة قبل قبضها»، والربُح فيه ِمن: «ربح ما لم ُيضمن»، 
ــق القبــُض الُحكمــي بتعييــن  م شــرًعا. ويتحقَّ ــق القبــُض الُحكمــي بتعييــن وكالهمــا محــرَّ م شــرًعا. ويتحقَّ وكالهمــا محــرَّ
السيارة برقم الهيكل، ولو لم يقبض البنك البطاقة الجمركية؛ السيارة برقم الهيكل، ولو لم يقبض البنك البطاقة الجمركية؛ 
ف بالسلعة ولو لم  ف بالسلعة ولو لم ألنَّ القبض الحكمي كاٍف في جواز التصرُّ ألنَّ القبض الحكمي كاٍف في جواز التصرُّ

ا. ا.يتمَّ القبُض حسًّ يتمَّ القبُض حسًّ
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المرابحــة في ســيارة ســبق للبنك بيُعهــا باألجل على المرابحــة في ســيارة ســبق للبنك بيُعهــا باألجل على ):   ):   ٣٨٣٨المسألة (المسألة (
    عميل سابق:    عميل سابق: 

م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فعرض عليه  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فعرض عليه   تقــدَّ  
البنــك ســيارًة ســبق أن باعهــا باألَجل على عميل ســابق. فما البنــك ســيارًة ســبق أن باعهــا باألَجل على عميل ســابق. فما 

الحكم؟الحكم؟

يجوز أن يشــتري البنك الســيارة من العميل الســابق الســابق يجوز أن يشــتري البنك الســيارة من العميل الســابق الســابق  الحكم: الحكم: 
، ثم يقــوم بتمويلهــا للعميل الجديــد بالمرابحة ما  ، ثم يقــوم بتمويلهــا للعميل الجديــد بالمرابحة ما بثمــٍن حــالٍّ بثمــٍن حــالٍّ
ِل على  ه لم يكن هناك تواطؤ بين البنك والعميل األوَّ ِل على دام أنَّ ه لم يكن هناك تواطؤ بين البنك والعميل األوَّ دام أنَّ

شراء السيارة.شراء السيارة.

شراء البنِك السيارَة ذاَتها من نفس المعرض: شراء البنِك السيارَة ذاَتها من نفس المعرض: ):   ):   ٣٩٣٩المسألة (المسألة (
م العميــل بطلــب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فباعه البنك  تقــدَّ م العميــل بطلــب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فباعه البنك   تقــدَّ  

سيارًة سبق له شراؤها من المعرض نفِسه. فما الحكم؟سيارًة سبق له شراؤها من المعرض نفِسه. فما الحكم؟

يجوز للبنك أن يشتري سيارة سبق له شراؤها ولو من المعرض يجوز للبنك أن يشتري سيارة سبق له شراؤها ولو من المعرض  الحكم: الحكم: 
ق من انتفاء  ق من انتفاء نفِســه، إذا انتفت ُشــبهة المواطأة، ويمكن التحقُّ نفِســه، إذا انتفت ُشــبهة المواطأة، ويمكن التحقُّ

المواطأة بالضوابط اآلتية:المواطأة بالضوابط اآلتية:

ٌة معتَبـرة كافية لتغيرها أو تغير ثمِنها؛  أن تمضي مدَّ ٌة معتَبـرة كافية لتغيرها أو تغير ثمِنها؛ -  أن تمضي مدَّ  -١
كشهر أو أكثر بين الشراء األول والثاني.كشهر أو أكثر بين الشراء األول والثاني.

أن ينصَّ في العقد الذي بين البنك والمعرض (البائع  أن ينصَّ في العقد الذي بين البنك والمعرض (البائع -   -٢
للبنــك) علــى أال يشــتري المعــرُض الســياراِت التــي للبنــك) علــى أال يشــتري المعــرُض الســياراِت التــي 
يبيعها البنك على عمالئه، إذا كان هذا المعرض هو يبيعها البنك على عمالئه، إذا كان هذا المعرض هو 

الذي باعها للبنك.الذي باعها للبنك.
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أن ُينصَّ في نموذج يسلم للعميل على أنه ال يجوز  أن ُينصَّ في نموذج يسلم للعميل على أنه ال يجوز -   -٣
للعميل البيع على المعرض نفسه.للعميل البيع على المعرض نفسه.

المرابحة في سيارة كانت ملًكا للعميل: المرابحة في سيارة كانت ملًكا للعميل: ):   ):   ٤٠٤٠المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة، على سيارة كان  تقدَّ م العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة، على سيارة كان   تقدَّ  

مالًكا لها. فما الحكم؟مالًكا لها. فما الحكم؟

يجوز إجراء تمويل مرابحة بالســيارات لعميٍل كان مالًكا ســابًقا يجوز إجراء تمويل مرابحة بالســيارات لعميٍل كان مالًكا ســابًقا  الحكم: الحكم: 
ــة الســيارة مــن العميــل انتقــاًال  ــة الســيارة مــن العميــل انتقــاًال للســيارة إذا كان انتقــاُل ملكيَّ للســيارة إذا كان انتقــاُل ملكيَّ

ق من ذلك بالضوابط اآلتية: ا، ويمكن التحقُّ ق من ذلك بالضوابط اآلتية:حقيقيًّ ا، ويمكن التحقُّ حقيقيًّ

ٌة بيــن بيعه وطلبــه للتمويل، تنتفي  أن تمضــي مــدَّ ٌة بيــن بيعه وطلبــه للتمويل، تنتفي -  أن تمضــي مــدَّ  -١
معها ُشبهة الِعينة.معها ُشبهة الِعينة.

خذ البيَع الســابق  ــع العميــل إقــراًرا أنــه لــم يتَّ أن يوقِّ خذ البيَع الســابق -  ــع العميــل إقــراًرا أنــه لــم يتَّ أن يوقِّ  -٢
ِحيلًة للحصول على التمويل.ِحيلًة للحصول على التمويل.

المرابحة في سيارٍة دفع العميل لمالكها جزًءا من المرابحة في سيارٍة دفع العميل لمالكها جزًءا من ):   ):   ٤١٤١المسألة (المسألة (
      الثمن:      الثمن:

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارٍة قد  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارٍة قد   تقدَّ  
د جزًءا من ثمنها؛ ليشتريها  مة أو سدَّ د جزًءا من ثمنها؛ ليشتريها دفع لمالكها دفعًة مقدَّ مة أو سدَّ دفع لمالكها دفعًة مقدَّ

البنك نقًدا، ثم يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟البنك نقًدا، ثم يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟

ال يجوز أن يكون عقد المرابحة على سيارة دفع العميُل لمالكها ال يجوز أن يكون عقد المرابحة على سيارة دفع العميُل لمالكها  الحكم: الحكم: 
د له جــزًءا من الثمن؛ ألنَّ الســيارة في  مة أو ســدَّ د له جــزًءا من الثمن؛ ألنَّ الســيارة في دفعــًة مقدَّ مة أو ســدَّ دفعــًة مقدَّ
هــذه الحالــة أصبحت ملًكا للعميل، ولــم َيْبَق إالَّ إتمام الثمن، هــذه الحالــة أصبحت ملًكا للعميل، ولــم َيْبَق إالَّ إتمام الثمن، 
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 البنك سيشتري الســيارة من   البنك سيشتري الســيارة من وســتكون حقيقة العقد حينئٍذ أنَّ وســتكون حقيقة العقد حينئٍذ أنَّ
ل، وهذا من بيوع  ل، وهذا من بيوع العميــل بثمٍن حــالٍّ ثم يبيعها له بثمٍن مؤجَّ العميــل بثمٍن حــالٍّ ثم يبيعها له بثمٍن مؤجَّ

مة. مة.الِعينة وهي محرَّ الِعينة وهي محرَّ

تنبيه:تنبيه:
يبقــى الحكم كما ُذكر في المســألة، ولو لم يدفع العميل  يبقــى الحكم كما ُذكر في المســألة، ولو لم يدفع العميل -   -١

ه اشتراها منه. ه اشتراها منه.لمالك السيارة شيًئا ما دام أنَّ لمالك السيارة شيًئا ما دام أنَّ

يمكن تصحيح المعاملة بأن يتفق العميل ومالُك السيارة يمكن تصحيح المعاملة بأن يتفق العميل ومالُك السيارة   - -٢
علــى فســخ العقــد، فترجــع ملكيــة الســيارة للبائــع، ثــم علــى فســخ العقــد، فترجــع ملكيــة الســيارة للبائــع، ثــم 
يتعاقد البنك مع مالك السيارة قبل بيعها على العميل. يتعاقد البنك مع مالك السيارة قبل بيعها على العميل. 

[ويمكن معالجة المبلغ المدفوع كما في المسألة [ويمكن معالجة المبلغ المدفوع كما في المسألة ٤٧٤٧].

المرابحة في سيارة َدَفع العميل لمالكها عربون المرابحة في سيارة َدَفع العميل لمالكها عربون ):   ):   ٤٢٤٢المسألة (المسألة (
      شراء:      شراء:

م العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة على سيارٍة دفع  تقدَّ م العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة على سيارٍة دفع   تقدَّ  
لمالكهــا عربوًنــا؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم يبيعهــا للعميل لمالكهــا عربوًنــا؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم يبيعهــا للعميل 

باألجل. فما الحكم؟باألجل. فما الحكم؟

ال يجــوز أن يكــون عقــُد المرابحــة علــى ســيارٍة َدَفــع العميــُل ال يجــوز أن يكــون عقــُد المرابحــة علــى ســيارٍة َدَفــع العميــُل  الحكم: الحكم: 
لمالكها عربونالمالكها عربونا(١)؛ ألنه بدفعه للعربون يعدُّ قد اشترى السيارة ؛ ألنه بدفعه للعربون يعدُّ قد اشترى السيارة 
شرًعا، وبذلك تنتقل الملكية للعميل رغَم بقاء الخيار للعميل، شرًعا، وبذلك تنتقل الملكية للعميل رغَم بقاء الخيار للعميل، 
وستكون حقيقة العقد حينئٍذ أن البنك سيشتري السيارة من وستكون حقيقة العقد حينئٍذ أن البنك سيشتري السيارة من 

انظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). انظر الصفحة رقم (   (١)
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ل، وهذا من بيوع  ل، وهذا من بيوع العميــل بثمٍن حــالٍّ ثم يبيعها له بثمن مؤجَّ العميــل بثمٍن حــالٍّ ثم يبيعها له بثمن مؤجَّ
مة. مة.الِعينة، وهي محرَّ الِعينة، وهي محرَّ

يمكن تصحيُح المعاملة بأحد الخيارين اآلتيين:يمكن تصحيُح المعاملة بأحد الخيارين اآلتيين: تنبيه: تنبيه: 
أن يختــار العميل العدول عــن العقد أثناء مدة الخيار،  أن يختــار العميل العدول عــن العقد أثناء مدة الخيار، -   -١
ُة  ُة فيســتحق مالــك الســيارة العربــون وتعود لــه ملكيَّ فيســتحق مالــك الســيارة العربــون وتعود لــه ملكيَّ
الســيارة؛ ثــم يتعاقــد البنك مــع مالك الســيارة على الســيارة؛ ثــم يتعاقــد البنك مــع مالك الســيارة على 
شــرائها ثــم بيعهــا علــى العميــل، وإن رضــي مالك شــرائها ثــم بيعهــا علــى العميــل، وإن رضــي مالك 

السيارة بردِّ العربون فهو حسن.السيارة بردِّ العربون فهو حسن.

فســخ  علــى  الســيارة  ومالــُك  العميــل  يتفــق  فســخ أن  علــى  الســيارة  ومالــُك  العميــل  يتفــق  أن   - -٢
العقــد، فترجــع ملكيــة الســيارة للبائع، ثــم يتعاقد العقــد، فترجــع ملكيــة الســيارة للبائع، ثــم يتعاقد 
البنك مع مالك الســيارة قبــل بيِعها على العميل. البنك مع مالك الســيارة قبــل بيِعها على العميل. 
[ويمكن معالجة المبلغ المدفوع كما في المسألة [ويمكن معالجة المبلغ المدفوع كما في المسألة ٤٧٤٧].

المرابحة في سيارة َدَفع فيها العميل لمالكها مبلَغ َحْجز المرابحة في سيارة َدَفع فيها العميل لمالكها مبلَغ َحْجز ):   ):   ٤٣٤٣المسألة (المسألة (
    السيارة:     السيارة: 

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارٍة قد  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارٍة قد   تقدَّ  
دفــع لمالكهــا مبلًغا لحجزها؛ ليشــتريها البنك، ثم يبيعها عليه دفــع لمالكهــا مبلًغا لحجزها؛ ليشــتريها البنك، ثم يبيعها عليه 

باألجل. فما الحكم؟باألجل. فما الحكم؟

يجوز أن يكون عقد المرابحة على ســيارٍة دفع العميُل لمالكها يجوز أن يكون عقد المرابحة على ســيارٍة دفع العميُل لمالكها  الحكم: الحكم: 
مبلَغ حجز الســيارة؛ ألنَّ العميل لم يشــتِر الســيارة بعُد، وإنما مبلَغ حجز الســيارة؛ ألنَّ العميل لم يشــتِر الســيارة بعُد، وإنما 
َمنــع مالــك الســيارة من البيــع لغيره مــدًة معلومــة. وحقيقة َمنــع مالــك الســيارة من البيــع لغيره مــدًة معلومــة. وحقيقة 
المعامـــلة: أنَّ البنـــك -وبأمٍر من العميل- اشترى السيارة من المعامـــلة: أنَّ البنـــك -وبأمٍر من العميل- اشترى السيارة من 
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ل، وال  ، ثم باعها للعميل مرابحًة بثمن مؤجَّ ل، وال مالكهــا بثمــٍن حالٍّ ، ثم باعها للعميل مرابحًة بثمن مؤجَّ مالكهــا بثمــٍن حالٍّ
مانع من ذلك.مانع من ذلك.

المرابحــة في ســيارٍة َدَفع فيها العميــل لمالكها مبلغ المرابحــة في ســيارٍة َدَفع فيها العميــل لمالكها مبلغ ):   ):   ٤٤٤٤المسألة (المسألة (
ية:  ية:     إثبات جدِّ     إثبات جدِّ

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارة قد  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارة قد   تقدَّ  
دفــع لمالكهــا مبلــَغ إثبات جدية؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم دفــع لمالكهــا مبلــَغ إثبات جدية؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم 

يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟

يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارٍة دفع فيهــا العميل يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارٍة دفع فيهــا العميل  الحكم: الحكم: 
لمالكهــا مبلغ إثبات جديــة؛ ألنَّ َدْفع مبلِغ إثبات جدية ال يفيد لمالكهــا مبلغ إثبات جديــة؛ ألنَّ َدْفع مبلِغ إثبات جدية ال يفيد 
انتقال الملك؛ فالعميُل لم يشتِر السيارة بعد، وإنما الغرض انتقال الملك؛ فالعميُل لم يشتِر السيارة بعد، وإنما الغرض 
منــه إثبــات عــزم العميل على الشــراء دون الدخــول في عقد منــه إثبــات عــزم العميل على الشــراء دون الدخــول في عقد 

الشراء.الشراء.

لة للعميل باإليجار المنتهي ):   ):   ٤٥٤٥المسألة (المسألة ( لة للعميل باإليجار المنتهي المرابحة في سيارة مموَّ المرابحة في سيارة مموَّ
     بالتمليك:     بالتمليك:

استأجر العميل سيارًة إجارًة تمويلية من البنك (أ)، وبعد مدٍة  استأجر العميل سيارًة إجارًة تمويلية من البنك (أ)، وبعد مدٍة    
وجــد أنَّ البنــك (ب) أفضــل منــه ألي ســبب، كأن يكــون أقــلَّ وجــد أنَّ البنــك (ب) أفضــل منــه ألي ســبب، كأن يكــون أقــلَّ 
نســبة فــي الربــح أو أكثر مرونة في بعــض الخدمات، فطلب نســبة فــي الربــح أو أكثر مرونة في بعــض الخدمات، فطلب 
العميــل مــن البنك (ب) أن يشــتري الســيارة مــن البنك (أ) ثم العميــل مــن البنك (ب) أن يشــتري الســيارة مــن البنك (أ) ثم 

يبيعها له بالمرابحة. فما الحكم؟يبيعها له بالمرابحة. فما الحكم؟

يجــوز أن يطلــب العميــل مــن البنــك (ب) أن يشــتري الســيارة يجــوز أن يطلــب العميــل مــن البنــك (ب) أن يشــتري الســيارة  الحكم: الحكم: 
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رة من البنك (أ) بالمبلغ المتبقي من التمويل، ثم يقوم  رة من البنك (أ) بالمبلغ المتبقي من التمويل، ثم يقوم المؤجَّ المؤجَّ
البنك (ب) بعد ذلك ببيع السيارة بالمرابحة على العميل.البنك (ب) بعد ذلك ببيع السيارة بالمرابحة على العميل.

كما يمكن للبنك (أ) أن يمول العميل بتمويل مرابحة باألسهم  كما يمكن للبنك (أ) أن يمول العميل بتمويل مرابحة باألسهم    
يســدد بــه المتبقــي مــن مديونيــة العميــل عنــد البنــك (ب) يســدد بــه المتبقــي مــن مديونيــة العميــل عنــد البنــك (ب) 

ويتملك العميل السيارة بذلك.ويتملك العميل السيارة بذلك.

المرابحــة فــي ســيارة دفــع فيهــا العميــل أتعابــًا المرابحــة فــي ســيارة دفــع فيهــا العميــل أتعابــًا ):   ):   ٤٦٤٦المسألة (المسألة (
      لوسطاء البيع:      لوسطاء البيع:

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارة قد  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة على ســيارة قد   تقدَّ  
َدَفع فيها أتعاًبا لوســطاء البيع؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم َدَفع فيها أتعاًبا لوســطاء البيع؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم 

يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟يبيعها للعميل باألجل. فما الحكم؟

يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارٍة دفع فيهــا العميل يجــوز أن يكــون عقــد المرابحة على ســيارٍة دفع فيهــا العميل  الحكم: الحكم: 
أتعاًبــا لوســطاء أتعاًبــا لوســطاء البيــع؛ ألن دفع الســعي مقدما للوســيط ال البيــع؛ ألن دفع الســعي مقدما للوســيط ال 

يفيد انتقال الملك؛ فالعميل لم يشتِر السيارة بعد.يفيد انتقال الملك؛ فالعميل لم يشتِر السيارة بعد.

فســخ عقــد العميــل مــع مالــك الســيارة لغــرض فســخ عقــد العميــل مــع مالــك الســيارة لغــرض ):   ):   ٤٧٤٧المسألة (المسألة (
     المرابحة فيها:     المرابحة فيها:

اشــترى العميــل ســيارًة من مالكهــا ولم يدفع لــه الثمن بعد،  اشــترى العميــل ســيارًة من مالكهــا ولم يدفع لــه الثمن بعد،    
مــة، أو دفــع لــه عربوَن شــراٍء، ثم تقدم  مــة، أو دفــع لــه عربوَن شــراٍء، ثم تقدم أو أعطــاه دفعــًة مقدَّ أو أعطــاه دفعــًة مقدَّ
العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة، فوجد أن من متطلبات العميل بطلب تمويل سيارة بالمرابحة، فوجد أن من متطلبات 
التمويــل بالمرابحــة أال يكــون بينــه وبيــن مالــك الســيارة أي التمويــل بالمرابحــة أال يكــون بينــه وبيــن مالــك الســيارة أي 

تعاقد، فطلب من مالك السيارة الفسخ. فما الحكم؟تعاقد، فطلب من مالك السيارة الفسخ. فما الحكم؟
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يجــوز إبــراُم عقــد المرابحــة علــى ســيارٍة تعاقد العميــُل على يجــوز إبــراُم عقــد المرابحــة علــى ســيارٍة تعاقد العميــُل على  الحكم: الحكم: 
شــرائها من مالكها بعد فســخ عقد البيع بين العميل ومالكها شــرائها من مالكها بعد فســخ عقد البيع بين العميل ومالكها 

ا يترتب عليه أثره. ا يترتب عليه أثره.األول، بشرط أن يكون الفسخ حقيقيًّ األول، بشرط أن يكون الفسخ حقيقيًّ

تنبيه:تنبيه:
ة الفســخ، أن َتُطــول المدة التي  مــن الدالئــل علــى صوريَّ ة الفســخ، أن َتُطــول المدة التي -  مــن الدالئــل علــى صوريَّ  -١
تفصل بين تاريخ التعاقد السابق مع مالك السيارة وتاريخ تفصل بين تاريخ التعاقد السابق مع مالك السيارة وتاريخ 

طلب العميل تمويَل السيارة بالمرابحة من البنك.طلب العميل تمويَل السيارة بالمرابحة من البنك.

ــا أن ُيعيــد مالــك الســيارة  ال يلــزم العتبــار الفســخ حقيقيًّ ــا أن ُيعيــد مالــك الســيارة -  ال يلــزم العتبــار الفســخ حقيقيًّ  -٢
للعميــل مــا دفعه؛ فيكفي أن يكون ما دفعه العميل في للعميــل مــا دفعه؛ فيكفي أن يكون ما دفعه العميل في 

ة مالك السيارة. ة مالك السيارة.ذمَّ ذمَّ

يمكــن بعــد فســخ العقد بيــن العميل ومالك الســيارة، أن  يمكــن بعــد فســخ العقد بيــن العميل ومالك الســيارة، أن -   -٣
باع  باع يعالــج المبلــغ المدفــوع من العميــل لمالك الســيارة باتِّ يعالــج المبلــغ المدفــوع من العميــل لمالك الســيارة باتِّ

أحِد الخيارات اآلتية:أحِد الخيارات اآلتية:

أن َيــُردَّ ماِلــُك الســيارة للعميل ما دفعه؛ ســواء أكان  أن َيــُردَّ ماِلــُك الســيارة للعميل ما دفعه؛ ســواء أكان أ-  أ- 
بعد شراء البنك من مالك السيارة أم َقْبله، فيشتري بعد شراء البنك من مالك السيارة أم َقْبله، فيشتري 
البنك الســيارة ويدفع كامل الثمن، ثم يبيعها البنك البنك الســيارة ويدفع كامل الثمن، ثم يبيعها البنك 

للعميل مرابحة.للعميل مرابحة.

أن يشــتري البنــك الســيارة ويدفــع الثمن محســوما  أن يشــتري البنــك الســيارة ويدفــع الثمن محســوما ب-  ب- 
منــه مــا دفعــه العميل، ثــم يبيعها للعميــل مرابحة، منــه مــا دفعــه العميل، ثــم يبيعها للعميــل مرابحة، 
مة  مة وُيعدُّ ما دفعه العميل لمالك السيارة دفعة مقدَّ وُيعدُّ ما دفعه العميل لمالك السيارة دفعة مقدَّ

من العميل للبنك.من العميل للبنك.
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أن يتشــارك البنــك مــع العميــل في شــراء الســيارة  أن يتشــارك البنــك مــع العميــل في شــراء الســيارة ج-  ج- 
من مالكها، فيكون للبنك حصة تقابل ما ســيدفعه، من مالكها، فيكون للبنك حصة تقابل ما ســيدفعه، 
وللعميل حصة تقابل ما دفعه، ثم يبيع البنك حصته وللعميل حصة تقابل ما دفعه، ثم يبيع البنك حصته 

للعميل مرابحة.للعميل مرابحة.



٧٩٧٩

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
تنفيذ التمويلتنفيذ التمويل

ك البنك للسيارة:):   ):   ٤٨٤٨المسألة (المسألة ( ك البنك للسيارة:أثر دفع الثمن في تملُّ أثر دفع الثمن في تملُّ
ع البنك  م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ ع البنك   م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ  
عقد شــراء السيارة من مالكها، ولم يدفع البنك ثمن السيارة عقد شــراء السيارة من مالكها، ولم يدفع البنك ثمن السيارة 
للمالــك، ثــم عــَرض البنك علــى العميــل توقيع عقــد تمويل للمالــك، ثــم عــَرض البنك علــى العميــل توقيع عقــد تمويل 

سيارة بالمرابحة. فما الحكم؟سيارة بالمرابحة. فما الحكم؟

ع البنك  ع البنك يجــوز الدخــول في عقــد تمويل ســيارٍة بالمرابحــة وقَّ يجــوز الدخــول في عقــد تمويل ســيارٍة بالمرابحــة وقَّ الحكم: الحكم: 
عقــد شــرائها مــن مالــك الســيارة، ولو لــم يدفع البنــك ثمن عقــد شــرائها مــن مالــك الســيارة، ولو لــم يدفع البنــك ثمن 
الســيارة للمالــك؛ ألنَّ شــراء البنك قد تمَّ باإليجــاب والَقبول الســيارة للمالــك؛ ألنَّ شــراء البنك قد تمَّ باإليجــاب والَقبول 
الُمثبتيــن في عقد الشــراء، وأما تعجيل الثمــن أو تأجيله، كله الُمثبتيــن في عقد الشــراء، وأما تعجيل الثمــن أو تأجيله، كله 

أو بعضه، فال أثر له في انتقال ملكية السيارة للبنك.أو بعضه، فال أثر له في انتقال ملكية السيارة للبنك.

ظامية ):   ):   ٤٩٤٩المسألة (المسألة ( ظامية تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النِّ تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النِّ
                       لتسجيل السيارة:                       لتسجيل السيارة:

ع البنك  م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ ع البنك   م العميــل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ  
ظامية  ظامية عقَد شراء السيارة من مالكها، ولم ُيكمل اإلجراءات النِّ عقَد شراء السيارة من مالكها، ولم ُيكمل اإلجراءات النِّ
لتســجيلها باســم البنك، ثم عرض البنك على العميل توقيَع لتســجيلها باســم البنك، ثم عرض البنك على العميل توقيَع 

عقٍد لشراء السيارة. فما الحكم؟عقٍد لشراء السيارة. فما الحكم؟
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ع البنك عقَد  ع البنك عقَد يجوز الدخول في عقد تمويل سيارة بالمرابحة وقَّ يجوز الدخول في عقد تمويل سيارة بالمرابحة وقَّ الحكم: الحكم: 
ل السيارة باسم البنك؛  ل السيارة باسم البنك؛ شرائها من مالك السيارة، ولو لم تسجَّ شرائها من مالك السيارة، ولو لم تسجَّ
ألنَّ شــراء البنــك قد تـــمَّ ألنَّ شــراء البنــك قد تـــمَّ باإليجاب والَقبــول الُمثبتين في عقد باإليجاب والَقبــول الُمثبتين في عقد 

الشراء، وأما إكمال اإلجراءات النظامية فهو توثيق للعقد.الشراء، وأما إكمال اإلجراءات النظامية فهو توثيق للعقد.

شراء البنك السيارَة بخيار الشرط: شراء البنك السيارَة بخيار الشرط: ):   ):   ٥٠٥٠المسألة (المسألة (

ع البنك  م العميــل بطلب تمويل ســيارٍة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ ع البنك   م العميــل بطلب تمويل ســيارٍة بالمرابحــة، فوقَّ تقــدَّ  
ومالــُك الســيارة عقــَد شــراء بخيار الشــرطومالــُك الســيارة عقــَد شــراء بخيار الشــرط(١) لمدة شــهر مثال؛  لمدة شــهر مثال؛ 
ًبا لعدول العميل عن إتمام التمويل. فما الحكم؟ ًبا لعدول العميل عن إتمام التمويل. فما الحكم؟وذلك تحسُّ وذلك تحسُّ

ع البنك  ع البنك يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة، إذا وقَّ يجوز الدخول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة، إذا وقَّ الحكم: الحكم: 
ومالُك السيارة عقَد شراٍء بخيار الشرط؛ ألنَّ السيارة دخلت في ومالُك السيارة عقَد شراٍء بخيار الشرط؛ ألنَّ السيارة دخلت في 
ملك البنك، ولو كان بخيار الشرط، وللبنك عرُض السيارة على ملك البنك، ولو كان بخيار الشرط، وللبنك عرُض السيارة على 
العميل، وال يسقط حقُّ البنك في خيار الشرط بعرض السيارة، العميل، وال يسقط حقُّ البنك في خيار الشرط بعرض السيارة، 

أما إذا باع البنك السيارة للعميل فإن الخيار يسقط حينئذ.أما إذا باع البنك السيارة للعميل فإن الخيار يسقط حينئذ.

إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة: إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة: ):   ):   ٥١٥١المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، فاشــترط عليه  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، فاشــترط عليه   تقدَّ  
البنك أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة. فما الحكم؟البنك أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة. فما الحكم؟

خيار الشــرط:خيار الشــرط: اشــتراط أحد العاقَدين، أو كليهما، أن يكون له حقُّ فســِخ العقد في  اشــتراط أحد العاقَدين، أو كليهما، أن يكون له حقُّ فســِخ العقد في   (١)
مدة محددة.مدة محددة.

ومثالــه: يشــتري البنــك الســيارة، ويشــترط البنــك أنه بالخيــار في إمضــاء العقد أو ومثالــه: يشــتري البنــك الســيارة، ويشــترط البنــك أنه بالخيــار في إمضــاء العقد أو   
فســخه مــدة شــهر مثــًال، فلو فســخه فــإنَّ الســيارة تعــود لمالكها، ويســترد البنك فســخه مــدة شــهر مثــًال، فلو فســخه فــإنَّ الســيارة تعــود لمالكها، ويســترد البنك 

الثمن.الثمن.



المرابحة في السيارات

ت
ارا
سي

ال
ت
ارا
سي

ال

٨١٨١

يجــوز الدخــول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة اشــترط فيه يجــوز الدخــول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة اشــترط فيه  الحكم: الحكم: 
البنك على العميل أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة، البنك على العميل أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة، 

ٍة في السيارة. ه بريء من أية عيوب خفيَّ ٍة في السيارة.وأنَّ ه بريء من أية عيوب خفيَّ وأنَّ

اشتراط التأمين والصيانة على عميل مرابحة السيارات: اشتراط التأمين والصيانة على عميل مرابحة السيارات: ):   ):   ٥٢٥٢المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، فاشــترط عليه  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة بالمرابحة، فاشــترط عليه   تقدَّ  
البنك أن ُيبرم عقد تأمين أو صيانة للسيارة المرهونة للبنك. البنك أن ُيبرم عقد تأمين أو صيانة للسيارة المرهونة للبنك. 

فما الحكم؟فما الحكم؟

يجــوز الدخــول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة اشــترط فيه يجــوز الدخــول في عقد تمويل ســيارة بالمرابحة اشــترط فيه  الحكم: الحكم: 
البنــك علــى العميل إبراَم عقد تأمين أو صيانة للســيارة؛ ألنَّ البنــك علــى العميل إبراَم عقد تأمين أو صيانة للســيارة؛ ألنَّ 
السيارة مرهونة للبنك مقابَل الدين الذي على العميل، وِمن السيارة مرهونة للبنك مقابَل الدين الذي على العميل، وِمن 
ِة ســداد  ِة ســداد حــقِّ البنــك االطمئنــان علــى ســالمة الرهــن أثناَء مدَّ حــقِّ البنــك االطمئنــان علــى ســالمة الرهــن أثناَء مدَّ

الدين.الدين.

نقل دين تمويل سيارة بالمرابحة من بنٍك آَخر:نقل دين تمويل سيارة بالمرابحة من بنٍك آَخر:):   ):   ٥٣٥٣المسألة (المسألة (
اشــترى العميــل ســيارًة بالمرابحــة مــن البنــك (أ)، وثبــت في  اشــترى العميــل ســيارًة بالمرابحــة مــن البنــك (أ)، وثبــت في    
د على أقســاط، وبعد مدة وجد أنَّ البنك (ب)  ِته ديٌن يســدَّ د على أقســاط، وبعد مدة وجد أنَّ البنك (ب) ذمَّ ِته ديٌن يســدَّ ذمَّ
أفضــُل منــه ألي ســبب؛ كأن يكــون أقلَّ نســبة فــي الربح أو أفضــُل منــه ألي ســبب؛ كأن يكــون أقلَّ نســبة فــي الربح أو 
أكثر مرونة أو جودة في بعض الخدمات، فطلب العميل من أكثر مرونة أو جودة في بعض الخدمات، فطلب العميل من 

البنك (ب) أن ينقل دينه الذي لدى البنك (أ). فما الحكم؟البنك (ب) أن ينقل دينه الذي لدى البنك (أ). فما الحكم؟

َته  َته يجــوز أن يطلــب العميــل مــن البنــك (ب) أن يســدد مديونيَّ يجــوز أن يطلــب العميــل مــن البنــك (ب) أن يســدد مديونيَّ الحكم: الحكم: 
لدى البنك (أ) بإحدى الطريقتين اآلتيتين:لدى البنك (أ) بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

أن يقوم البنك (ب) ببيع العميل سلعًة باألَجل ينشأ  أن يقوم البنك (ب) ببيع العميل سلعًة باألَجل ينشأ -   -١
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عنهــا ديــن جديد بأجل جديد بقيمــة المقدار المتبقي عنهــا ديــن جديد بأجل جديد بقيمــة المقدار المتبقي 
من مديونيته لدى البنك (أ)، ثم يقوم العميل بسداد من مديونيته لدى البنك (أ)، ثم يقوم العميل بسداد 
مديونيتــه لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكــًرا، ويبقى في مديونيتــه لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكــًرا، ويبقى في 

ِته الديُن الجديد للبنك (ب). ِته الديُن الجديد للبنك (ب).ذمَّ ذمَّ

أن يشــــتري البنــــك (ب) ســــيارَة العميــــل بالمبلــــغ أن يشــــتري البنــــك (ب) ســــيارَة العميــــل بالمبلــــغ   - -٢
ر  ر المتبقــــي مــــن التمويل مــــن البنك (أ)، ثــــم يؤجِّ المتبقــــي مــــن التمويل مــــن البنك (أ)، ثــــم يؤجِّ
البنك السيارة على العميل إجارًة تمويلية، بشروط البنك السيارة على العميل إجارًة تمويلية، بشروط 

مختلفة.مختلفة. [ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٥٧٥٧].



٨٣٨٣

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
بعد التمويلبعد التمويل

بيع السيارة المرهونة: بيع السيارة المرهونة: ):   ):   ٥٤٥٤المسألة (المسألة (
حصــل العميل على تمويل ســيارٍة بالمرابحة، وَرَهَن الســيارَة  حصــل العميل على تمويل ســيارٍة بالمرابحة، وَرَهَن الســيارَة    
ر عن السداد،  ة العميل تأخَّ ر عن السداد، للبنك، ثم بعد ثبوت الدين في ذمَّ ة العميل تأخَّ للبنك، ثم بعد ثبوت الدين في ذمَّ
فــأراد البنك بيَع الســيارة المرهونة ليســتوفي دينه من ثمن فــأراد البنك بيَع الســيارة المرهونة ليســتوفي دينه من ثمن 

السيارة. فما الحكم؟السيارة. فما الحكم؟

ــر العميــل عــن الســداد  ــر العميــل عــن الســداد يجــوز بيــع الســيارة المرهونــة إذا تأخَّ يجــوز بيــع الســيارة المرهونــة إذا تأخَّ الحكم: الحكم: 
ليســتوفي البنــك الديــن مــن ثمــن الســيارة، فــإن كان ثمــن ليســتوفي البنــك الديــن مــن ثمــن الســيارة، فــإن كان ثمــن 
الســيارة المرهونــة أكثــر مــن الديــن المتبقــي علــى العميل، الســيارة المرهونــة أكثــر مــن الديــن المتبقــي علــى العميل، 
فيجب رد ما زاد للعميل، وإن كان أقل فللبنك مطالبة العميل فيجب رد ما زاد للعميل، وإن كان أقل فللبنك مطالبة العميل 

بالمتبقي، مع مراعاة اآلتي:بالمتبقي، مع مراعاة اآلتي:

إشــعار العميــل قبــل حلــول الديــن، وإعطــاؤه مهلًة  إشــعار العميــل قبــل حلــول الديــن، وإعطــاؤه مهلًة -   -١
كافيــة بعــد حلولــه، واســتنفاد الحلــول الممكنة قبل كافيــة بعــد حلولــه، واســتنفاد الحلــول الممكنة قبل 

بيع السيارة المرهونة.بيع السيارة المرهونة.

لة مقابل تعجيل الســداد إن  الحــّط من األربــاح المؤجَّ لة مقابل تعجيل الســداد إن -  الحــّط من األربــاح المؤجَّ  -٢
كان بعض الدين مؤجًال.كان بعض الدين مؤجًال.
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ال
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٨٤٨٤

اســتيفاء المتطلبــات النظامية التــي تضبط التنفيذ اســتيفاء المتطلبــات النظامية التــي تضبط التنفيذ   - -٣
على المرهون.على المرهون.

لة بالمرابحة: ):   ):   ٥٥٥٥المسألة (المسألة ( لة بالمرابحة: العيوب في السيارة المموَّ العيوب في السيارة المموَّ
لــة بالمرابحة بعد  ظهــرت عيوب مصنعية في الســيارة المموَّ لــة بالمرابحة بعد   ظهــرت عيوب مصنعية في الســيارة المموَّ  
بيــع البنِك الســيارَة للعميل، فأحال البنــُك العميَل على وكيل بيــع البنِك الســيارَة للعميل، فأحال البنــُك العميَل على وكيل 

السيارة. فما الحكم؟السيارة. فما الحكم؟

يجوز أن ُيحيل البنك العميَل على وكيل السيارة إلصالح هذه يجوز أن ُيحيل البنك العميَل على وكيل السيارة إلصالح هذه  الحكم: الحكم: 
العيوب المصنعية. العيوب المصنعية. [ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٥١٥١].
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الفصل الرابع





٨٧٨٧

المرحلة األولىالمرحلة األولى
الوعد بالتمويلالوعد بالتمويل

اختــالف األجرة في اإلجــارة التمويلية عن اإلجارة اختــالف األجرة في اإلجــارة التمويلية عن اإلجارة ):   ):   ٥٦٥٦المسألة (المسألة (
      التشغيلية:       التشغيلية: 

التمويليــة،  باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ التمويليــة،   باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ  
فعرض عليه البنك أجرًة تختلف عن أجرة الســيارة في اإلجارة فعرض عليه البنك أجرًة تختلف عن أجرة الســيارة في اإلجارة 

التشغيليةالتشغيلية(١). فما الحكم؟. فما الحكم؟

يجــوز أن تختلــف األجرة في اإلجــارة التمويلية عن األجرة في يجــوز أن تختلــف األجرة في اإلجــارة التمويلية عن األجرة في  الحكم: الحكم: 
اإلجــارة التشــغيلية؛ ألنَّ للعاقَدْيــن أن يتفقــا علــى أي أجــرٍة اإلجــارة التشــغيلية؛ ألنَّ للعاقَدْيــن أن يتفقــا علــى أي أجــرٍة 

يتراضيان عليها.يتراضيان عليها.

اإلجارة التمويلية لسيارٍة يملكها العميل:اإلجارة التمويلية لسيارٍة يملكها العميل:):   ):   ٥٧٥٧المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية، على  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية، على   تقــدَّ  
ســيارٍة يملكهــا بالكامــل؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم يؤجرها ســيارٍة يملكهــا بالكامــل؛ ليشــتري البنك الســيارة، ثم يؤجرها 

للعميل إجارة تمويلية. فما الحكم؟للعميل إجارة تمويلية. فما الحكم؟

اإلجــارة التشــغيلية:اإلجــارة التشــغيلية: هــي اإلجارة المعتــادة عند النــاس، ويقصد بهــا المنفعة مدة  هــي اإلجارة المعتــادة عند النــاس، ويقصد بهــا المنفعة مدة   (١)
معينة بال تمليك َعْين السيارة.معينة بال تمليك َعْين السيارة.
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٨٨٨٨

يجــوز أن يبيــع العميل ســيارته للبنك بثمٍن حالٍّ ثم يســتأجرها يجــوز أن يبيــع العميل ســيارته للبنك بثمٍن حالٍّ ثم يســتأجرها  الحكم: الحكم: 
قت الشروط اآلتية: قت الشروط اآلتية:من البنك إجارًة تمويلية إذا تحقَّ من البنك إجارًة تمويلية إذا تحقَّ

أالَّ ُتشترط اإلجارة في عقد البيع. أالَّ ُتشترط اإلجارة في عقد البيع.-   -١

أالَّ يكــون التمليــك فــي اإلجارة التمويليــة إالَّ بعد أالَّ يكــون التمليــك فــي اإلجارة التمويليــة إالَّ بعد   - -٢
ٍة تتغيــر فيها صفُة الســيارة عــادًة(١) أو  أو  ٍة تتغيــر فيها صفُة الســيارة عــادًةُمضــي مــدَّ ُمضــي مــدَّ
بانتهــاء  أم  مبكــًرا  التمليــك  أكان  ســواء  بانتهــاء قيمتهــا،  أم  مبكــًرا  التمليــك  أكان  ســواء  قيمتهــا، 

المدة.المدة.

أن تكون السيارة صالحًة لالستخدام. أن تكون السيارة صالحًة لالستخدام.-   -٣

تســجيل الســيارة باسم قريب أو صديق لغرض تســجيل الســيارة باسم قريب أو صديق لغرض ):   ):   ٥٨٥٨المسألة (المسألة (
      استئجارها إجارة تمويلية:       استئجارها إجارة تمويلية: 

م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على   تقــدَّ  
سيارٍة يملكها ونَقلها باسم عبدالله (قريب العميل أو صديقه)؛ سيارٍة يملكها ونَقلها باسم عبدالله (قريب العميل أو صديقه)؛ 
ليشتري البنُك السيارَة من عبدالله باعتبار أن السيارة مملوكة ليشتري البنُك السيارَة من عبدالله باعتبار أن السيارة مملوكة 
له لكونها مســجلة باسمه، ثم يؤجرها للعميل إجارًة تمويلية. له لكونها مســجلة باسمه، ثم يؤجرها للعميل إجارًة تمويلية. 

فما الحكم؟فما الحكم؟

النقــل الصــوري لتحقيق متطلبات نظاميــة أو إجرائية، أو ألي النقــل الصــوري لتحقيق متطلبات نظاميــة أو إجرائية، أو ألي  الحكم: الحكم: 
ـــر من األحكام الشــرعية شــيًئا، وما دام العميل  ـــر من األحكام الشــرعية شــيًئا، وما دام العميل ســبب، ال يغيِّ ســبب، ال يغيِّ
هــو المالــك الحقيقــي فــإنَّ ُحكــم المســألة هــو حكمهــا قبل هــو المالــك الحقيقــي فــإنَّ ُحكــم المســألة هــو حكمهــا قبل 

النقل. النقل. [ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٥٧٥٧].

تتفاوت السلع من حيث المدة التي تتغير فيها عادة، فتصل في العقارات - مثًال -  تتفاوت السلع من حيث المدة التي تتغير فيها عادة، فتصل في العقارات - مثًال -    (١)
إلى سنة وبعض السلع قد تتغير في أقل من ذلك.إلى سنة وبعض السلع قد تتغير في أقل من ذلك.
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٨٩٨٩

مة: ):   ):   ٥٩٥٩المسألة (المسألة ( مة: اإلجارة التمويلية في سيارٍة دفع لمالكها دفعة مقدَّ اإلجارة التمويلية في سيارٍة دفع لمالكها دفعة مقدَّ
م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على   تقــدَّ  

مة(١). فما الحكم؟. فما الحكم؟ مةسيارٍة دفع لمالكها دفعًة مقدَّ سيارٍة دفع لمالكها دفعًة مقدَّ

يجــوز أن يكــون عقــد اإلجــارة التمويليــة علــى ســيارة دفــع يجــوز أن يكــون عقــد اإلجــارة التمويليــة علــى ســيارة دفــع  الحكم: الحكم: 
ــا أن يشــتريها البنــك  مــة، فإمَّ ــا أن يشــتريها البنــك العميــل لمالكهــا دفعــة مقدَّ مــة، فإمَّ العميــل لمالكهــا دفعــة مقدَّ
مــن العميــل ويؤجرهــا عليه إجــارًة تمويلية، وذلك بشــروط مــن العميــل ويؤجرهــا عليه إجــارًة تمويلية، وذلك بشــروط 
ل البنك  ل البنك  أو يمكــن فســخ العقــد ثــم يمــوِّ [ينظــر المســألة [ينظــر المســألة ٥٧٥٧]، أو يمكــن فســخ العقــد ثــم يمــوِّ

السيارة للعميل. السيارة للعميل. [ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٤٧٤٧].

اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها عربون اإلجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها عربون ):   ):   ٦٠٦٠المسألة (المسألة (
      شراء:       شراء: 

م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على   تقــدَّ  
سيارٍة دفع لمالكها عربون شراءسيارٍة دفع لمالكها عربون شراء(٢). فما الحكم؟. فما الحكم؟

يجــوز أن يكــون عقــد اإلجــارة التمويليــة على ســيارة دفــع العميل يجــوز أن يكــون عقــد اإلجــارة التمويليــة على ســيارة دفــع العميل  الحكم: الحكم: 
العميــل  مــن  البنــك  يشــتريها  أن  ــا  فإمَّ شــراء،  عربــون  العميــل لمالكهــا  مــن  البنــك  يشــتريها  أن  ــا  فإمَّ شــراء،  عربــون  لمالكهــا 
ويؤجرهــا عليــه إجارة تمويلية، وذلك بشــروط ويؤجرهــا عليــه إجارة تمويلية، وذلك بشــروط [ينظر: المســألة [ينظر: المســألة ٥٧٥٧]، 
ل البنــُك الســيارَة للعميــل.  ل البنــُك الســيارَة للعميــل. أو يمكــن فســخ العقــد ثــم يمــوِّ أو يمكــن فســخ العقــد ثــم يمــوِّ

[ينظر: المسألة [ينظر: المسألة ٤٧٤٧].

اإلجارة التمويلية في ســيارة دفع فيها العميل اإلجارة التمويلية في ســيارة دفع فيها العميل ):   ):   ٦١٦١المسألة (المسألة (
      لمالكها مبلَغ حجز للسيارة:       لمالكها مبلَغ حجز للسيارة: 

م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على   تقــدَّ  

ينظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). ينظر الصفحة رقم (   (١)

ينظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). ينظر الصفحة رقم (   (٢)
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٩٠٩٠

سيارة دفع لمالكها مبلغ حجز السيارةسيارة دفع لمالكها مبلغ حجز السيارة(١). فما الحكم؟. فما الحكم؟

يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارٍة دفع العميل يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارٍة دفع العميل  الحكم: الحكم: 
لمالكها مبلغ حجز الســيارة، وال يعدُّ مبلغ حجز الســيارة شــراًء لمالكها مبلغ حجز الســيارة، وال يعدُّ مبلغ حجز الســيارة شــراًء 

ًة محددة. ًة محددة.لها، وإنما هو حجٌز للسيارة عن البيع مدَّ لها، وإنما هو حجٌز للسيارة عن البيع مدَّ

اإلجارة التمويلية في ســيارة دفع فيها العميل اإلجارة التمويلية في ســيارة دفع فيها العميل ):   ):   ٦٢٦٢المسألة (المسألة (
ية:  ية:       لمالكها مبلَغ إثبات جدِّ       لمالكها مبلَغ إثبات جدِّ

م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية على   تقــدَّ  
ســيارٍة قــد دفع لمالكها مبلــَغ إثبات الجديةســيارٍة قــد دفع لمالكها مبلــَغ إثبات الجدية(٢)؛ ليشــتري البنك ؛ ليشــتري البنك 

رها للعميل إجارًة تمويلية. فما الحكم؟ رها للعميل إجارًة تمويلية. فما الحكم؟السيارة، ثم يؤجِّ السيارة، ثم يؤجِّ

يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارٍة دفع العميل يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارٍة دفع العميل  الحكم: الحكم: 
لمالكهــا مبلــَغ إثبات الجدية، وال يعدُّ دفــُع مبلغ إثبات الجدية لمالكهــا مبلــَغ إثبات الجدية، وال يعدُّ دفــُع مبلغ إثبات الجدية 

شراًء للسيارة، وإنما هو إلثبات عزم العميل.شراًء للسيارة، وإنما هو إلثبات عزم العميل.

اإلجارة التمويلية في ســيارٍة دفع فيها العميل اإلجارة التمويلية في ســيارٍة دفع فيها العميل ):   ):   ٦٣٦٣المسألة (المسألة (
      أتعاًبا لوسيط البيع:      أتعاًبا لوسيط البيع:

م العميــل بطلب تمويل باإلجــارة التمويلية على ســيارٍة  تقــدَّ م العميــل بطلب تمويل باإلجــارة التمويلية على ســيارٍة   تقــدَّ  
دفع فيها أتعاًبا لوســيط البيعدفع فيها أتعاًبا لوســيط البيع(٣)؛ ليشــتري البنُك الســيارَة، ثم ؛ ليشــتري البنُك الســيارَة، ثم 

يؤجرها للعميل إجارًة تمويلية. فما الحكم؟يؤجرها للعميل إجارًة تمويلية. فما الحكم؟

ينظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). ينظر الصفحة رقم (   (١)

ينظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). ينظر الصفحة رقم (   (٢)

ينظر الصفحة رقم (٢٤٢٤).). ينظر الصفحة رقم (   (٣)
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٩١٩١

يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارة دفع العميل يجوز أن يكون عقد اإلجارة التمويلية على سيارة دفع العميل  الحكم: الحكم: 
فيها أتعاًبا لوسيط البيع، وال يعدُّ دفُع األتعاب لوسيط البيع فيها أتعاًبا لوسيط البيع، وال يعدُّ دفُع األتعاب لوسيط البيع 

شراًء للسيارة ذاتـها، وإنما هو مبلغ مستَحقٌّ لوسيط البيع.شراًء للسيارة ذاتـها، وإنما هو مبلغ مستَحقٌّ لوسيط البيع.

توكيــل البنك للبائع باســتالم الدفعــة اإليجارية توكيــل البنك للبائع باســتالم الدفعــة اإليجارية ):   ):   ٦٤٦٤المسألة (المسألة (
مة والرسوم من العميل:  مة والرسوم من العميل:       المقدَّ       المقدَّ

م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، فوكَّل  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، فوكَّل   تقدَّ  
مــة  المقدَّ اإليجاريــة  الدفعــة  باســتالم  الســيارة  بائــَع  مــة البنــُك  المقدَّ اإليجاريــة  الدفعــة  باســتالم  الســيارة  بائــَع  البنــُك 

والرسوم من العميل. فما الحكم؟والرسوم من العميل. فما الحكم؟

يجــوز الدخول في عقد تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية وكَّل يجــوز الدخول في عقد تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية وكَّل  الحكم: الحكم: 
مة والرسوم  مة والرسوم فيه البنُك البائَع باستالم الدفعة اإليجارية المقدَّ فيه البنُك البائَع باستالم الدفعة اإليجارية المقدَّ

من العميل.من العميل.





٩٣٩٣

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
تنفيذ التمويلتنفيذ التمويل

أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة: أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة: ):   ):   ٦٥٦٥المسألة (المسألة (

ع البنك  م العميل بطلــب تمويل باإلجارة التمويلية، فوقَّ تقــدَّ ع البنك   م العميل بطلــب تمويل باإلجارة التمويلية، فوقَّ تقــدَّ  
عقد شــراء السيارة من مالكها، ولم يدفع البنك ثمَن السيارة عقد شــراء السيارة من مالكها، ولم يدفع البنك ثمَن السيارة 
للمالــك، ثــم عــرض البنــك علــى العميــل توقيــَع عقــد إجــارة للمالــك، ثــم عــرض البنــك علــى العميــل توقيــَع عقــد إجــارة 

تمويلية. فما الحكم؟تمويلية. فما الحكم؟

يجــوز الدخول فــي عقد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية، يجــوز الدخول فــي عقد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية،  الحكم: الحكم: 
ــع البنــك عقد شــرائها من مالك الســيارة، ولو لم يدفع  ــع البنــك عقد شــرائها من مالك الســيارة، ولو لم يدفع وقَّ وقَّ
البنك ثمن السيارة للمالك؛ ألنَّ شراء البنك قد تمَّ باإليجاب البنك ثمن السيارة للمالك؛ ألنَّ شراء البنك قد تمَّ باإليجاب 
والَقبــول الُمثبتيــن في عقد الشــراء، وأما تعجيل الثمن أو والَقبــول الُمثبتيــن في عقد الشــراء، وأما تعجيل الثمن أو 
تأجيلــه، كلــه أو بعضــه، ال أثَر له في انتقال ملكية الســيارة تأجيلــه، كلــه أو بعضــه، ال أثَر له في انتقال ملكية الســيارة 

للبنك.للبنك.

تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية تمويل العميل قبل استكمال اإلجراءات النظامية ):   ):   ٦٦٦٦المسألة (المسألة (
                       لتسجيل السيارة:                       لتسجيل السيارة:

م العميل بطلب تمويل سيارة باإلجارة التمويلية، فاشترى  تقدَّ م العميل بطلب تمويل سيارة باإلجارة التمويلية، فاشترى   تقدَّ  
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٩٤٩٤

البنــك الســيارة مــن مالكهــا، ولــم ُيكمــل اإلجــراءات النظامية البنــك الســيارة مــن مالكهــا، ولــم ُيكمــل اإلجــراءات النظامية 
لتســجيلها باســم البنك، ثم عرض البنك على العميل توقيَع لتســجيلها باســم البنك، ثم عرض البنك على العميل توقيَع 

عقِد اإلجارة التمويلية. فما الحكم؟عقِد اإلجارة التمويلية. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول في عقد إجارة تمويلية لســيارٍة اشــتراها البنك يجــوز الدخــول في عقد إجارة تمويلية لســيارٍة اشــتراها البنك  الحكم: الحكم: 
َة لتسجيلها  َة لتسجيلها من مالكها، ولو لم يكمل البنك اإلجراءاِت النظاميَّ من مالكها، ولو لم يكمل البنك اإلجراءاِت النظاميَّ
باســم البنــك؛ ألنَّ شــراء البنــك قــد تــمَّ باإليجــاب والَقبــول باســم البنــك؛ ألنَّ شــراء البنــك قــد تــمَّ باإليجــاب والَقبــول 
الُمثبتيــن فــي عقــد الشــراء، وأما إكمــال اإلجــراءات النظامية الُمثبتيــن فــي عقــد الشــراء، وأما إكمــال اإلجــراءات النظامية 

فهو توثيق للعقد.فهو توثيق للعقد.

شراء البنك السيارة بخيار الشرط: شراء البنك السيارة بخيار الشرط: ):   ):   ٦٧٦٧المسألة (المسألة (
ع  م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية، فوقَّ تقــدَّ ع   م العميــل بطلب تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية، فوقَّ تقــدَّ  
ة شهٍر مثًال،  ة شهٍر مثًال،  لمدَّ البنك ومالُك السيارة عقَد شراٍء بخيار الشرطالبنك ومالُك السيارة عقَد شراٍء بخيار الشرط(١) لمدَّ
ًبا لعدول العميل عن إتمام التمويل. فما الحكم؟ ًبا لعدول العميل عن إتمام التمويل. فما الحكم؟وذلك تحسُّ وذلك تحسُّ

ع البنك  ع البنك يجوز الدخول في تمويل سيارة باإلجارة التمويلية وقَّ يجوز الدخول في تمويل سيارة باإلجارة التمويلية وقَّ الحكم: الحكم: 
ومالُك السيارة عقَد شرائها بخيار الشرط؛ ألنَّ السيارة دخلت ومالُك السيارة عقَد شرائها بخيار الشرط؛ ألنَّ السيارة دخلت 
فــي ملــك البنــك بتوقيــع العقــد ولــو كان بخيار الشــرط، وال فــي ملــك البنــك بتوقيــع العقــد ولــو كان بخيار الشــرط، وال 
ر  ر يســقط خياُر الشرط بعرض الســيارة على العميل، أما إذا أجَّ يســقط خياُر الشرط بعرض الســيارة على العميل، أما إذا أجَّ

البنك السيارَة للعميل فإنَّ الخيار يسقط حينئٍذ.البنك السيارَة للعميل فإنَّ الخيار يسقط حينئٍذ.

خيار الشــرط: خيار الشــرط: اشــتراط أحد العاقدين، أو كليهما، أن يكون له حق فســخ العقد في اشــتراط أحد العاقدين، أو كليهما، أن يكون له حق فســخ العقد في   (١)
مدة محددة.مدة محددة.

ومثالــه: يشــتري البنــك الســيارة، ويشــترط البنــك أنه بالخيــار في إمضــاء العقد أو ومثالــه: يشــتري البنــك الســيارة، ويشــترط البنــك أنه بالخيــار في إمضــاء العقد أو   
فســخه مــدة شــهر مثــًال، فلو فســخه فــإن الســيارة تعــود لمالكها، ويســترد البنك فســخه مــدة شــهر مثــًال، فلو فســخه فــإن الســيارة تعــود لمالكها، ويســترد البنك 

الثمن.الثمن.
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٩٥٩٥

ك البنك لها:):   ):   ٦٨٦٨المسألة (المسألة ( ك البنك لها:اإلجارة التمويلية في سيارة قبل تملُّ اإلجارة التمويلية في سيارة قبل تملُّ

م العميل بطلب تمويل سيارة باإلجارة التمويلية، فعرض  تقدَّ م العميل بطلب تمويل سيارة باإلجارة التمويلية، فعرض   تقدَّ  
ك البنك السيارة.  ك البنك السيارة. عليه البنك توقيَع عقِد اإلجارة قبل أن يتملَّ عليه البنك توقيَع عقِد اإلجارة قبل أن يتملَّ

فما الحكم؟فما الحكم؟

نــًة أو غيَر  نــًة أو غيَر يختلــف حكــم المســألة باختــالف كــون الســيارة معيَّ يختلــف حكــم المســألة باختــالف كــون الســيارة معيَّ الحكم: الحكم: 
مة)(١) َوْفَق ما يأتي: َوْفَق ما يأتي: نة (موصوفة في الذِّ مة)معيَّ نة (موصوفة في الذِّ معيَّ

نًة، فال يجوز استئجاُرها  رة معيَّ إن كانت السيارة المؤجَّ نًة، فال يجوز استئجاُرها -  رة معيَّ إن كانت السيارة المؤجَّ  -١
ك البنِك للسيارة وَقْبِضه لها؛ ألنَّ اإليجار  ك البنِك للسيارة وَقْبِضه لها؛ ألنَّ اإليجار إالَّ بعد تملُّ إالَّ بعد تملُّ
ــك منافع  ــك منافع فــي حقيقتــه بيــُع منافــع، والبنك لم يتملَّ فــي حقيقتــه بيــُع منافــع، والبنك لم يتملَّ

نة، ولم تدخل في ضمانه.  نة، ولم تدخل في ضمانه. هذه السيارة المعيَّ هذه السيارة المعيَّ

مــة،  ــرة موصوفــًة فــي الذِّ إن كانــت الســيارة المؤجَّ مــة، -  ــرة موصوفــًة فــي الذِّ إن كانــت الســيارة المؤجَّ  -٢
ك البنك للسيارة وقبِضه  ك البنك للسيارة وقبِضه فيجوز اســتئجاُرها قبل تملُّ فيجوز اســتئجاُرها قبل تملُّ

لها؛ لكونها مما ينضبط بالصفة.لها؛ لكونها مما ينضبط بالصفة.

م العميل لها، وتنطبق  م العميل لها، وتنطبق يجوز اشــتراط أن تتعين الســيارة بتسلُّ يجوز اشــتراط أن تتعين الســيارة بتسلُّ تنبيه: تنبيه: 
ـن. ـن.عليها حينئٍذ أحكام اإلجارة على معيَّ عليها حينئٍذ أحكام اإلجارة على معيَّ

إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة: إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة: ):   ):   ٦٩٦٩المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، فاشــترط  تقدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، فاشــترط   تقدَّ  
عليه البنك أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة. فما الحكم؟عليه البنك أن يرجع على الوكيل في ضمان السيارة. فما الحكم؟

ن السيارة بأمور، منها: اإلشارة إليها، أو تحديدها برقم الهيكل أو اللوحة، ونحو  ُتعيَّ ن السيارة بأمور، منها: اإلشارة إليها، أو تحديدها برقم الهيكل أو اللوحة، ونحو   ُتعيَّ  (١)
ذلك.ذلك..
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٩٦٩٦

يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة  الحكم: الحكم: 
اشــترط فيــه البنــك علــى العميــل أن يرجع علــى الوكيل في اشــترط فيــه البنــك علــى العميــل أن يرجع علــى الوكيل في 
ضمان السيارة، وال يجوز للبنك أن يشترط البراءة من العيوب ضمان السيارة، وال يجوز للبنك أن يشترط البراءة من العيوب 
الخفيــة إذا لــم يضمنها الوكيل؛ ألن البنــك هو المالك وهي الخفيــة إذا لــم يضمنها الوكيل؛ ألن البنــك هو المالك وهي 

تحت ضمانه.تحت ضمانه.

ــرة من ):   ):   ٧٠٧٠المسألة (المسألة ( ــرة من اشــتراط البنــك اســترداد الســيارة المؤجَّ اشــتراط البنــك اســترداد الســيارة المؤجَّ
      العميل عند التأخر في السداد:       العميل عند التأخر في السداد: 

التمويليــة،  باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ التمويليــة،   باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ  
رة عند التأخر في  رة عند التأخر في فاشــترط عليه البنك استرداَد السيارة المؤجَّ فاشــترط عليه البنك استرداَد السيارة المؤجَّ

سداد األقساط. فما الحكم؟سداد األقساط. فما الحكم؟

يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة  الحكم: الحكم: 
رة عند تأخر العميل  رة عند تأخر العميل اشــترط فيه البنك اســترداد السيارة المؤجَّ اشــترط فيه البنك اســترداد السيارة المؤجَّ

لة. لة.في سداد األقساط، مع مراعاة التنظيمات ذاِت الصِّ في سداد األقساط، مع مراعاة التنظيمات ذاِت الصِّ

اشــتراط التأميــن والصيانــة على عميــل اإلجارة اشــتراط التأميــن والصيانــة على عميــل اإلجارة ):   ):   ٧١٧١المسألة (المسألة (
      التمويلية للسيارات:       التمويلية للسيارات: 

التمويليــة،  باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ التمويليــة،   باإلجــارة  ســيارة  تمويــل  بطلــب  العميــل  م  تقــدَّ  
ل التأمين أو الصيانة األساسية  ل التأمين أو الصيانة األساسية فاشــترط عليه البنك أن يتحمَّ فاشــترط عليه البنك أن يتحمَّ

للسيارة. فما الحكم؟للسيارة. فما الحكم؟

ال يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية ال يجــوز الدخــول فــي عقــد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويلية  الحكم: الحكم: 
اشترط فيه البنك على العميل أن يتحمل التأمين أو الصيانة اشترط فيه البنك على العميل أن يتحمل التأمين أو الصيانة 
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ــرة  المؤجَّ الســيارة  هــالك  ضمــان  ألنَّ  للســيارة؛  ــرة األساســية  المؤجَّ الســيارة  هــالك  ضمــان  ألنَّ  للســيارة؛  األساســية 
والصيانــة األساســية علــى المالــك وهــو البنــك، وتقتصــر والصيانــة األساســية علــى المالــك وهــو البنــك، وتقتصــر 
مســؤولية العميــل على الصيانــة التشــغيلية، أو ما ينتج عن مســؤولية العميــل على الصيانــة التشــغيلية، أو ما ينتج عن 

يه أو تفريطه. يه أو تفريطه.تعدِّ تعدِّ

تنبيه:تنبيه:
يجــوز للبنــك اعتبــار قيمة التأميــن ضمًنا عنــد تحديد األجرة  يجــوز للبنــك اعتبــار قيمة التأميــن ضمًنا عنــد تحديد األجرة -   -١
فــي عقــد اإلجارة، ولكــن ال يجوز له تحميل المســتأِجر بعد فــي عقــد اإلجارة، ولكــن ال يجوز له تحميل المســتأِجر بعد 
ًعا عند  ًعا عند العقــد أي تكلفــة إضافيــة زادت علــى مــا كان متوقَّ العقــد أي تكلفــة إضافيــة زادت علــى مــا كان متوقَّ

تحديد األجرة.تحديد األجرة.

يجــوز أن يــوكِّل البنــُك العميــَل في إبــرام عقــد التأمين أو  يجــوز أن يــوكِّل البنــُك العميــَل في إبــرام عقــد التأمين أو -   -٢
الصيانة نيابًة عن البنك، إال أن ذلك ال ينقل ضمان السيارة الصيانة نيابًة عن البنك، إال أن ذلك ال ينقل ضمان السيارة 

أو تبعة ضمان هالك السيارة إلى العميل.أو تبعة ضمان هالك السيارة إلى العميل.

لة باإلجــارة التمويلية من ):   ):   ٧٢٧٢المسألة (المسألة ( لة باإلجــارة التمويلية من نقل دين ســيارة مموَّ نقل دين ســيارة مموَّ
      بنٍك آَخر:      بنٍك آَخر:

ٍة  اســتأجر العميل ســيارًة إجــارة تمويلية من البنــك (أ)، وبعد مدَّ ٍة   اســتأجر العميل ســيارًة إجــارة تمويلية من البنــك (أ)، وبعد مدَّ  
وجــد أنَّ البنــك (ب) أفضــُل منــه ألي ســبب؛ كأن يكــون أقــلَّ وجــد أنَّ البنــك (ب) أفضــُل منــه ألي ســبب؛ كأن يكــون أقــلَّ 
نســبة فــي العائــد اإليجاري، أو أكثر مرونــة أو جودة في بعض نســبة فــي العائــد اإليجاري، أو أكثر مرونــة أو جودة في بعض 
الخدمات، فطلب العميل من البنك (ب) أن يشتري السيارة من الخدمات، فطلب العميل من البنك (ب) أن يشتري السيارة من 
البنك (أ) وينقل عقد العميل اإليجاري للبنك (ب). فما الحكم؟البنك (أ) وينقل عقد العميل اإليجاري للبنك (ب). فما الحكم؟

يجوز أن يطلب العميل من البنك (ب) أن ينقل مديونيته لدى يجوز أن يطلب العميل من البنك (ب) أن ينقل مديونيته لدى  الحكم: الحكم: 
البنك (أ) بإحدى الطريقتين اآلتيتين:البنك (أ) بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
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أن يقوم البنك (ب) ببيع العميل سلعًة باألجل ينشأ  أن يقوم البنك (ب) ببيع العميل سلعًة باألجل ينشأ -   -١

عنهــا ديــن جديد بأجل جديد بقيمــة المقدار المتبقي عنهــا ديــن جديد بأجل جديد بقيمــة المقدار المتبقي 

من مديونيته لدى البنك (أ)، ثم يقوم العميل بسداد من مديونيته لدى البنك (أ)، ثم يقوم العميل بسداد 

مديونيتــه لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكــًرا، ويبقى في مديونيتــه لــدى البنك (أ) ســداًدا مبكــًرا، ويبقى في 

ته الدين الجديد للبنك (ب). ته الدين الجديد للبنك (ب).ذمَّ ذمَّ

ــرة مــن  م البنــك (ب) لشــراء الســيارة المؤجَّ أن يتقــدَّ ــرة مــن -  م البنــك (ب) لشــراء الســيارة المؤجَّ أن يتقــدَّ  -٢

التمويــل(١)، ،  مــن  المتبقــي  بالمبلــغ  ولــو  (أ)  التمويــلالبنــك  مــن  المتبقــي  بالمبلــغ  ولــو  (أ)  البنــك 

وللبنك (ب) تمويُل العميل بعد شراء السيارة بإحدى وللبنك (ب) تمويُل العميل بعد شراء السيارة بإحدى 

الطرق اآلتية:الطرق اآلتية:

فسخ عقد اإلجارة السابق بين البنك (أ) والعميل  فسخ عقد اإلجارة السابق بين البنك (أ) والعميل أ-  أ- 

باتفــاق الطرفيــن، ومــن ثـــم يمكــن للبنك (ب) باتفــاق الطرفيــن، ومــن ثـــم يمكــن للبنك (ب) 

التعاقُد مع العميل بإحدى الطريقتين اآلتيتين:التعاقُد مع العميل بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

  ــر البنــك الســيارة علــى العميل بعقد ــر البنــك الســيارة علــى العميل بعقد أن يؤجِّ أن يؤجِّ

جديد.جديد.

  .أن يبيع البنك السيارة مرابحًة على العميل. أن يبيع البنك السيارة مرابحًة على العميل

االســتمرار فــي عقــد اإليجار الســابق كما هو،  االســتمرار فــي عقــد اإليجار الســابق كما هو، ب-  ب- 

بحيث يحلُّ البنك (ب) محلَّ البنك (أ) في العقد بحيث يحلُّ البنك (ب) محلَّ البنك (أ) في العقد 

محمــًال بعقد اإليجار، مع بقاء ما اشــتمل عليه محمــًال بعقد اإليجار، مع بقاء ما اشــتمل عليه 

عقُد اإليجار من حقوق والتزامات.عقُد اإليجار من حقوق والتزامات.

المعتاد في الممارسة المصرفية أن يكون الشراء بالمتبقي من مبلغ التمويل. المعتاد في الممارسة المصرفية أن يكون الشراء بالمتبقي من مبلغ التمويل   (١)



٩٩٩٩

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
بعد التمويلبعد التمويل

عيوب السيارة أثناء مدة اإلجارة التمويلية: عيوب السيارة أثناء مدة اإلجارة التمويلية: ):   ):   ٧٣٧٣المسألة (المسألة (

حصــل العميــل علــى تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة، ثم  حصــل العميــل علــى تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويليــة، ثم    

ة في الســيارة بعــد العقد فطالب العميُل  ة في الســيارة بعــد العقد فطالب العميُل ظهــرت عيوب خفيَّ ظهــرت عيوب خفيَّ

البنَك بإصالحها. فما الحكم؟البنَك بإصالحها. فما الحكم؟

يجــوز للبنــك أن ُيحيــل العميــَل علــى الوكيــل إلصــالح هــذه يجــوز للبنــك أن ُيحيــل العميــَل علــى الوكيــل إلصــالح هــذه  الحكم: الحكم: 
العيوِب؛ ألن الســيارة مضمونة من وكيل السيارات، فإن لم العيوِب؛ ألن الســيارة مضمونة من وكيل السيارات، فإن لم 

ُيصلحهــا الوكيــل فيحقُّ للعميل مطالبــة البنك بإصالح عيوب ُيصلحهــا الوكيــل فيحقُّ للعميل مطالبــة البنك بإصالح عيوب 

الســيارة التــي لــم تكــن بتعــدي أو تفريط العميــل؛ ألن البنك الســيارة التــي لــم تكــن بتعــدي أو تفريط العميــل؛ ألن البنك 

مالك للسيارة، وعليه تبعة هالكها.مالك للسيارة، وعليه تبعة هالكها.

األجــرة فــي حال التأخر في تســليم الســيارة أو األجــرة فــي حال التأخر في تســليم الســيارة أو ):   ):   ٧٤٧٤المسألة (المسألة (
ل منفعة السيارة في اإلجارة التمويلية:  ل منفعة السيارة في اإلجارة التمويلية:       تعطُّ       تعطُّ

ــع العميــل عقــد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويليــة، فتأخر  وقَّ ــع العميــل عقــد تمويل ســيارة باإلجــارة التمويليــة، فتأخر   وقَّ  

البنــك فــي تســليم الســيارة أو احتاجت الســيارة إلــى صيانة البنــك فــي تســليم الســيارة أو احتاجت الســيارة إلــى صيانة 
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ُعطــٍل فيهــاُعطــٍل فيهــا(١)، ولم يتمكن العميل من االنتفاع بالســيارة أثناء ، ولم يتمكن العميل من االنتفاع بالســيارة أثناء 
تلــك المــدة، فطلــب العميــل أال يدفــع للبنك مــا يقابل تلك تلــك المــدة، فطلــب العميــل أال يدفــع للبنك مــا يقابل تلك 

المدة من األجرة. فما الحكم؟المدة من األجرة. فما الحكم؟

يجــوز أن يطلــب العميل من البنــك عدم دفع أجرة المدة التي يجــوز أن يطلــب العميل من البنــك عدم دفع أجرة المدة التي  الحكم: الحكم: 
لــم يتمكــن مــن اســتيفاء منفعة الســيارة أثناءها؛ ســواء كان لــم يتمكــن مــن اســتيفاء منفعة الســيارة أثناءها؛ ســواء كان 
عدم التمكن بسبب تأخر تسليم السيارة أو بسبب عطل فيها؛ عدم التمكن بسبب تأخر تسليم السيارة أو بسبب عطل فيها؛ 
ألن البنــك ال يســتحق أجــرة عن المدة التــي تعطلت المنفعة ألن البنــك ال يســتحق أجــرة عن المدة التــي تعطلت المنفعة 
أثناءها بسبب ال يرجع للعميل، وكذلك لو أحال البنك العميل أثناءها بسبب ال يرجع للعميل، وكذلك لو أحال البنك العميل 
على الوكيل في حالة العطل، فيحق للعميل طلب عدم دفع على الوكيل في حالة العطل، فيحق للعميل طلب عدم دفع 
األجرة أثناء مدة الصيانة ما لم يعوضه الوكيل عن هذه المدة األجرة أثناء مدة الصيانة ما لم يعوضه الوكيل عن هذه المدة 

بسيارة بديلة.بسيارة بديلة.

ألغــراض فنيــة يمكــن أن يكون هناك اتفاق فــي عقد اإلجارة ألغــراض فنيــة يمكــن أن يكون هناك اتفاق فــي عقد اإلجارة  تنبيه: تنبيه: 
بيــن الطرفيــن علــى أن يســتمر العميــل في دفــع األجرة عن بيــن الطرفيــن علــى أن يســتمر العميــل في دفــع األجرة عن 
المــدة التــي تعطلــت فيهــا المنفعــة، علــى أن تكــون تلــك المــدة التــي تعطلــت فيهــا المنفعــة، علــى أن تكــون تلــك 
الدفعــات تحــت الحســاب، ويجــب رد تلك األجــرة للعميل حال الدفعــات تحــت الحســاب، ويجــب رد تلك األجــرة للعميل حال 
فسخ العقد، ويمكن معالجتها في حال االستمرار في العقد فسخ العقد، ويمكن معالجتها في حال االستمرار في العقد 

بما يتفق البنك والعميل عليه، ومن الخيارات ما يأتي:بما يتفق البنك والعميل عليه، ومن الخيارات ما يأتي:

تمديد اإلجارة بقدر تلك المدة بال عوض. تمديد اإلجارة بقدر تلك المدة بال عوض.-   -١

اختيار عدم تمليك السيارة مع إعادة أجرة المدة التي  اختيار عدم تمليك السيارة مع إعادة أجرة المدة التي -   -٢
لم َيستوِف العميُل منفعتها.لم َيستوِف العميُل منفعتها.

تمليك السيارة بما يتفقان عليه عند التمليك. تمليك السيارة بما يتفقان عليه عند التمليك.-   -٣

المقصود بالُعطل: هو الذي تحتاج معه السيارة إلى صيانة أساسية. المقصود بالُعطل: هو الذي تحتاج معه السيارة إلى صيانة أساسية.   (١)
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ــارة ):   ):   ٧٥٧٥المسألة (المسألة ( ــرة إجـ ــمــؤجَّ ــارة ال ــارة تــعــديــالت الــعــمــيــل فــي الــســي ــرة إجـ ــمــؤجَّ ــارة ال تــعــديــالت الــعــمــيــل فــي الــســي
                       تمويلية:                        تمويلية: 

ــع العميــل علــى عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويلية،  وقَّ ــع العميــل علــى عقــد تمويــل ســيارة باإلجــارة التمويلية،   وقَّ  

ورغب في إضافة تعديالت على الســيارة أو إزالة شــيء من ورغب في إضافة تعديالت على الســيارة أو إزالة شــيء من 

السيارة. فما الحكم؟السيارة. فما الحكم؟

ــرة بإضافة تعديالت على  ــرة بإضافة تعديالت على يجــوز التصرف في الســيارة المؤجَّ يجــوز التصرف في الســيارة المؤجَّ الحكم: الحكم: 
الســيارة أو إزالــة شــيء منهــا، بشــرط موافقــة البنــك علــى الســيارة أو إزالــة شــيء منهــا، بشــرط موافقــة البنــك علــى 

ًفا  ًفا ذلك، وإذا تصرف العميل في السيارة دون إذن البنك تصرُّ ذلك، وإذا تصرف العميل في السيارة دون إذن البنك تصرُّ

خارًجا عن المتعارف عليه، فللبنك تحميله ما يترتب على ذلك خارًجا عن المتعارف عليه، فللبنك تحميله ما يترتب على ذلك 

التصرف.التصرف.

تنازل العميل عن عقد اإلجارة لعميٍل آخر: تنازل العميل عن عقد اإلجارة لعميٍل آخر: ):   ):   ٧٦٧٦المسألة (المسألة (

م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، وبعد  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، وبعد   تقــدَّ  

ر العميل التنازل عن عقد اإلجارة  ر العميل التنازل عن عقد اإلجارة مرور مدة من عقد اإلجارة، قرَّ مرور مدة من عقد اإلجارة، قرَّ

لعميٍل آخر. فما الحكم؟لعميٍل آخر. فما الحكم؟

يجــوز التنــازل عــن عقــد اإلجارة لعميــل آخر، شــريطة موافقة يجــوز التنــازل عــن عقــد اإلجارة لعميــل آخر، شــريطة موافقة  الحكم: الحكم: 
البنــك علــى هذا التنازل، وتنقطع صلــة العميل بهذا العقد، البنــك علــى هذا التنازل، وتنقطع صلــة العميل بهذا العقد، 

وتنتقــل حقوقــه والتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد اإليجــار إلــى وتنتقــل حقوقــه والتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد اإليجــار إلــى 

العميــل اآلخــر، ويجــوز للبنــك أن يشــترط علــى العميل دفع العميــل اآلخــر، ويجــوز للبنــك أن يشــترط علــى العميل دفع 

رســوم للتنــازل، كمــا يجوز للعميل أخذ رســوم على ذلك من رســوم للتنــازل، كمــا يجوز للعميل أخذ رســوم على ذلك من 

العميل المتنازل له.العميل المتنازل له.
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ت
ارا
سي

ال
ت
ارا
سي

ال

١٠٢١٠٢

ما يعاد للعميل عند انفساخ العقد في إجارة السيارات: ما يعاد للعميل عند انفساخ العقد في إجارة السيارات: ):   ):   ٧٧٧٧المسألة (المسألة (
م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، وبعد  تقــدَّ م العميل بطلب تمويل ســيارة باإلجارة التمويلية، وبعد   تقــدَّ  
ا،  ا، مــرور مــدة حصل حادث للســيارة، مما جعلها تتلــف تلًفا كليًّ مــرور مــدة حصل حادث للســيارة، مما جعلها تتلــف تلًفا كليًّ
فطلــب العميل اســترجاع ما دفعه من أجــرٍة زائدة في مقابل فطلــب العميل اســترجاع ما دفعه من أجــرٍة زائدة في مقابل 

الحصول على حقِّ التملك. فما الحكم؟الحصول على حقِّ التملك. فما الحكم؟

يحق للعميل في حال انفســاخ عقد اإلجارة التمويلية بســبب يحق للعميل في حال انفســاخ عقد اإلجارة التمويلية بســبب  الحكم: الحكم: 
التلف الكلي بغير ســبب منه اســترداد قيمة حق التملك في التلف الكلي بغير ســبب منه اســترداد قيمة حق التملك في 
األقســاط اإليجاريــة ومــا لــم يســتحق مــن الدفعــة اإليجاريــة األقســاط اإليجاريــة ومــا لــم يســتحق مــن الدفعــة اإليجاريــة 
المقدمــة أو حــق التملك إن وجد، ويتم حســاب ذلك بطريقة المقدمــة أو حــق التملك إن وجد، ويتم حســاب ذلك بطريقة 

تحقق العدالة بين الطرفين.تحقق العدالة بين الطرفين.

انتهى الكتابانتهى الكتاب






