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الطبعة األوىل ١٤٣٨هجري - ٢٠١٧م

الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  وال  والتوزيع،  للنرش  امليمان  لدار  محفوظة  والنرش  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته ألي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه عىل أية هيئة أو  نظام إلكرتوني أو  عىل اإلنرتنت دون موافقة 

كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج اآليات القرآنية بالرسم 
العثماني وفًقا لطبعة مجمع امللك فهد األخرية باستخدام برنامج «مصحف النرش لإلنديزاين» اإلصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة رشكة الدار العربية لتقنية املعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة يف مجال الربمجيات املتقدمة لخدمة الرتاث اإلسالمي.
www.shutterstock.com الصور مرخصة قانونيٍّا من
الخطوط وتصميم الغالف : دار امليمان للنرش والتوزيع
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رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة 
بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية بالرياض، وكانت لجنة المناقشة والحكم بجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية بالرياض، وكانت لجنة المناقشة والحكم 

على الرسالة مكونة من:على الرسالة مكونة من:
 ا مقررً اد. صالح بن عبد العزيز الغليقة   مقررً د. صالح بن عبد العزيز الغليقة  

األستاذ المشارك في الكلية األستاذ المشارك في الكلية   
 ا ا مساعدً مقررً اد. عبد الرحمن بن محمد الرزين   ا مساعدً مقررً د. عبد الرحمن بن محمد الرزين  

األستاذ المشارك في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، األستاذ المشارك في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،   
ومساعد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. ومساعد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.   

 ا عضوً اد. عبد الرحمن بن صالح األطرم   عضوً د. عبد الرحمن بن صالح األطرم  
رئيس الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء رئيس الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء   

 ا عضوً اأ.د. عبد الله بن موسى العمار   عضوً أ.د. عبد الله بن موسى العمار  
األستاذ بالكلية األستاذ بالكلية   

 ا عضوً اأ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي   عضوً أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي  
األستاذ بالمعهد العالي للقضاء األستاذ بالمعهد العالي للقضاء   

وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجســتير فــي الفقهالماجســتير فــي الفقه بتقدير  بتقدير ممتازممتاز، ، 
وذلك في وذلك في ١٤٣٧١٤٣٧/٦/٢٩٢٩هـ - هـ - ٢٠١٦٢٠١٦/٤/٧م.م.
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إن الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله ســيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 
ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله  ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدً

ا، أما بعد: ا كثيرً ا، أما بعد:وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً ا كثيرً وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً
فإن االشــتغال بالعلم دراسة وتحصيالً من أعظم الطاعات عند الله عز وجل، فإن االشــتغال بالعلم دراسة وتحصيالً من أعظم الطاعات عند الله عز وجل، 
وقد من الله علي بااللتحاق ببرنامج الماجســتير في قسم الفقه، وأحد متطلباته إعداد وقد من الله علي بااللتحاق ببرنامج الماجســتير في قسم الفقه، وأحد متطلباته إعداد 
رســالة في الفقه اإلســالمي، وبعد البحث والتأمل في الموضوعــات الفقهية، وقع رســالة في الفقه اإلســالمي، وبعد البحث والتأمل في الموضوعــات الفقهية، وقع 
االختيار - بعد االستخارة واالستشارة - على موضوع يتناول جانبًا مهما من جوانب االختيار - بعد االستخارة واالستشارة - على موضوع يتناول جانبًا مهما من جوانب 
المعامالت المالية في الفقه اإلســالمي، وتتعلق به كثير مــن التطبيقات المعاصرة، المعامالت المالية في الفقه اإلســالمي، وتتعلق به كثير مــن التطبيقات المعاصرة، 
وذلكم الموضوع هو: (تكلفة القرض)، واســتقر رأيي علــى تقديمه بعنوان: «تكلفة وذلكم الموضوع هو: (تكلفة القرض)، واســتقر رأيي علــى تقديمه بعنوان: «تكلفة 

القرض دراسة فقهية تطبيقية».القرض دراسة فقهية تطبيقية».

أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:
عقد القرض من العقود المالية المهمة التي تحتاج إليها المؤسسات واألفراد،  عقد القرض من العقود المالية المهمة التي تحتاج إليها المؤسسات واألفراد، -   -١
وقد يتطلب هذا العقد تكاليف مادية أو معنوية يبذلها أحد العاقدين أو غيرهما؛ وقد يتطلب هذا العقد تكاليف مادية أو معنوية يبذلها أحد العاقدين أو غيرهما؛ 
فكانت الحاجة ماسة إلى بيان األحكام الفقهية لهذه التكاليف والتعويض عنها، فكانت الحاجة ماسة إلى بيان األحكام الفقهية لهذه التكاليف والتعويض عنها، 
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ال سيما في ظل انتشار مؤسسات اإلقراض التي تفرض مبالغ مالية في برامجها ال سيما في ظل انتشار مؤسسات اإلقراض التي تفرض مبالغ مالية في برامجها 
ا عن هذه التكاليف. ا عن هذه التكاليف.اإلقراضية، تعويضً اإلقراضية، تعويضً

من خالل النظر في حجم مبالغ التكاليف التي تفرضها مؤسسات اإلقراض من  من خالل النظر في حجم مبالغ التكاليف التي تفرضها مؤسسات اإلقراض من -   -٢
أجل القرض نجد بعض المبالغ كبيرة تقارب في بعض األحيان الفوائد الربوية أجل القرض نجد بعض المبالغ كبيرة تقارب في بعض األحيان الفوائد الربوية 

الصريحة؛ مما يستدعي دراسة أحكام هذه التكاليف وحدودها.الصريحة؛ مما يستدعي دراسة أحكام هذه التكاليف وحدودها.
جدَّ في الحياة المعاصرة كثير من المعامــالت والمنتجات المتعلقة بالقرض  جدَّ في الحياة المعاصرة كثير من المعامــالت والمنتجات المتعلقة بالقرض -   -٣
تُفرض فيها الرسوم والعموالت بداعي التكلفة الفعلية؛ مما يتطلب دراسة هذه تُفرض فيها الرسوم والعموالت بداعي التكلفة الفعلية؛ مما يتطلب دراسة هذه 

التكاليف، وتجلية جوانب الغموض فيها.التكاليف، وتجلية جوانب الغموض فيها.

أسباب اختيار الموضوع:أسباب اختيار الموضوع:
قلة الكتابات الفقهية في موضوع تكلفــة القرض وتفرقها في بحوث متعددة،  قلة الكتابات الفقهية في موضوع تكلفــة القرض وتفرقها في بحوث متعددة، -   -١
، مما يؤكد  ، مما يؤكد مع عدم وجود الكتابة المحررة المستوفية لجوانب الموضوع كامالً مع عدم وجود الكتابة المحررة المستوفية لجوانب الموضوع كامالً

أهمية جمع شتاته واستكمال مسائله في رسالة واحدة.أهمية جمع شتاته واستكمال مسائله في رسالة واحدة.
اختالف الهيئات الشــرعية في مؤسسات اإلقراض والمصارف اإلسالمية في  اختالف الهيئات الشــرعية في مؤسسات اإلقراض والمصارف اإلسالمية في -   -٢
حكم تكاليف القروض التي تقدمها تلك المؤسســات، وأحكام تقديرها، مما حكم تكاليف القروض التي تقدمها تلك المؤسســات، وأحكام تقديرها، مما 

يدعو إلى تحرير المسائل الفقهية فيها، وبيان أحكامها.يدعو إلى تحرير المسائل الفقهية فيها، وبيان أحكامها.
نيت ببيان بعض أحكام التعويض عن  الدراســات المعاصرة لتكلفة القرض عُ نيت ببيان بعض أحكام التعويض عن -  الدراســات المعاصرة لتكلفة القرض عُ  -٣
تكلفة القرض، دون دراســة مكونــات هذه التكلفة وحدودها دراســة فقهية تكلفة القرض، دون دراســة مكونــات هذه التكلفة وحدودها دراســة فقهية 

تأصيلية.تأصيلية.
إســهام الموضوع في الدراســات الفقهية التطبيقية، باإلضافة إلى ما تقدم في  إســهام الموضوع في الدراســات الفقهية التطبيقية، باإلضافة إلى ما تقدم في -   -٤

األهمية.األهمية.
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الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
لم أجد دراســات خاصــة بالموضوع بعد البحث في فهــارس المكتبات في لم أجد دراســات خاصــة بالموضوع بعد البحث في فهــارس المكتبات في 
جامعة اإلمام، وجامعة الملك ســعود، ومركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة جامعة اإلمام، وجامعة الملك ســعود، ومركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة 
الملك عبد العزيــز، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقوائــم مركز الملك فيصل، الملك عبد العزيــز، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقوائــم مركز الملك فيصل، 
وإنما وجدت بعــض األبحاث والرســائل العلمية ذات الصلة بموضوع الرســالة، وإنما وجدت بعــض األبحاث والرســائل العلمية ذات الصلة بموضوع الرســالة، 

وتفصيل ذلك على النحو اآلتيوتفصيل ذلك على النحو اآلتي(١): : 
: الرسائل الجامعية: : الرسائل الجامعية:أوالً أوالً

وجدت ثالث رســائل علمية ذات صلة بموضوع الرســالة، وهي على النحو وجدت ثالث رســائل علمية ذات صلة بموضوع الرســالة، وهي على النحو 
اآلتي:اآلتي:

١- أحكام المؤونة دراسة فقهية فيما عدا فقه األسرة- أحكام المؤونة دراسة فقهية فيما عدا فقه األسرة، للباحث/ محمد بن عبده ، للباحث/ محمد بن عبده 
حاسر حمدي، وهي رســالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير في قسم الفقه حاسر حمدي، وهي رســالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير في قسم الفقه 

بكلية الشريعة بالرياض، عام بكلية الشريعة بالرياض، عام ١٤٢٥١٤٢٥هـ. هـ. 
٢- مؤن العقود المالية دراســة فقهية- مؤن العقود المالية دراســة فقهية، للباحث/ وليد بن يوســف المعيدي ، للباحث/ وليد بن يوســف المعيدي 
وهي رسالة تقدم بها الباحث إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، للحصول على وهي رسالة تقدم بها الباحث إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، للحصول على 

درجة الدكتوراه.درجة الدكتوراه.
٣- العــوض المقيد بالتكلفــة الفعلية فــي المصارف اإلســالمية- العــوض المقيد بالتكلفــة الفعلية فــي المصارف اإلســالمية، للباحث ، للباحث 
محمد  بن وليد الســويدان، وهي رسالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير من محمد  بن وليد الســويدان، وهي رسالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير من 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالجامعة العربية المفتوحة، عام كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالجامعة العربية المفتوحة، عام ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
لت الرســالة منتصف عام ١٤٣١١٤٣١هـ، ولم تتضمن «الدراسات السابقة» ما استجد بعد هـ، ولم تتضمن «الدراسات السابقة» ما استجد بعد  جِّ سُ لت الرســالة منتصف عام   جِّ سُ  (١)

ذلك من أبحاث ودراسات أو مؤتمرات وندوات.ذلك من أبحاث ودراسات أو مؤتمرات وندوات.
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المقارنة مع الدراسات السابقة، وأبرز اإلضافات التي تضمنها البحث:المقارنة مع الدراسات السابقة، وأبرز اإلضافات التي تضمنها البحث:

عند مقارنة الدراسات السابقة بهذه الرســالة يتبين أن البحث األول والثاني عند مقارنة الدراسات السابقة بهذه الرســالة يتبين أن البحث األول والثاني 
ال يشترك مع مسائل هذه الرســالة إال في مسائل قليلة جدا ، أما البحث الثالث فهو ال يشترك مع مسائل هذه الرســالة إال في مسائل قليلة جدا ، أما البحث الثالث فهو 
ا في السبق لبحث موضوع  ا مشكورً ا في السبق لبحث موضوع أقرب لموضوع الرسالة، وقد بذل الباحث جهدً ا مشكورً أقرب لموضوع الرسالة، وقد بذل الباحث جهدً
التكلفة الفعلية لد المصارف، ورغم أن البحث يشــترك مع هذه الرسالة في بعض التكلفة الفعلية لد المصارف، ورغم أن البحث يشــترك مع هذه الرسالة في بعض 
المسائل النظرية والتطبيقية إال أن هذه الرسالة تميزت بإعادة تحرير بعض المسائل المسائل النظرية والتطبيقية إال أن هذه الرسالة تميزت بإعادة تحرير بعض المسائل 
المشتركة ودراسة مسائل نظرية أخر لم يسبق بحثها مع الدراسة التطبيقية ألحكام المشتركة ودراسة مسائل نظرية أخر لم يسبق بحثها مع الدراسة التطبيقية ألحكام 
تكلفة القــرض، وقد كانت أبرز اإلضافات التي تميزت بها الرســالة بشــكل عام تكلفة القــرض، وقد كانت أبرز اإلضافات التي تميزت بها الرســالة بشــكل عام 

ما  يأتي:ما  يأتي:
بيان حقيقة تكلفة القرض الفنية والفقهية. بيان حقيقة تكلفة القرض الفنية والفقهية.-   -١

تأصيل أحكام المنفعة المترتبة على القرض وصورها. تأصيل أحكام المنفعة المترتبة على القرض وصورها.-   -٢
دراسة عناصر تكلفة القرض وأحكامها. دراسة عناصر تكلفة القرض وأحكامها.-   -٣

دراسة أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة في القرض. دراسة أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة في القرض.-   -٤
توضيح طرق تقدير تكلفة القرض وأحكامها. توضيح طرق تقدير تكلفة القرض وأحكامها.-   -٥

التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض. التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض.-   -٦
صور اجتمــاع القرض بعقد المعاوضة وأثره فــي حكم التعويض عن  صور اجتمــاع القرض بعقد المعاوضة وأثره فــي حكم التعويض عن -   -٧

تكلفة القرض.تكلفة القرض.
أحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترض. أحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترض.-   -٨

طرق التعويض عن تكلفة القرض. طرق التعويض عن تكلفة القرض.-   -٩
ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها. ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها.-   -١٠١٠



مقدمةمقدمة

١١١١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

دراســة تطبيقية ألحكام تكلفة في القرض في بعض صناديق اإلقراض  دراســة تطبيقية ألحكام تكلفة في القرض في بعض صناديق اإلقراض -   -١١١١
الحكومية.الحكومية.

دراســة تطبيقية ألحكام تكلفــة القرض في بطاقــة االئتمان وخطاب  دراســة تطبيقية ألحكام تكلفــة القرض في بطاقــة االئتمان وخطاب -   -١٢١٢
الضمان.الضمان.

ا: البحوث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات الفقهية: ا: البحوث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات الفقهية:ثانيً ثانيً

تبت أبحاث كثيرة قدمــت إلى الندوات والمؤتمــرات الفقهية -كالبحوث  تبت أبحاث كثيرة قدمــت إلى الندوات والمؤتمــرات الفقهية -كالبحوث كُ كُ
المقدمــة إلى ندوات البركة، ومجمع الفقه اإلســالمي بجــدة- تناقش تطبيقين من المقدمــة إلى ندوات البركة، ومجمع الفقه اإلســالمي بجــدة- تناقش تطبيقين من 
التطبيقات المعاصــرة التي أوردتها في الرســالة، وهي: بطاقــة االئتمان، وخطاب التطبيقات المعاصــرة التي أوردتها في الرســالة، وهي: بطاقــة االئتمان، وخطاب 
الضمان، وقد تركزت هذه البحــوث في بيان الجانب الفني واألحكام الفقهية لهذين الضمان، وقد تركزت هذه البحــوث في بيان الجانب الفني واألحكام الفقهية لهذين 
التطبيقين، دون التعرض لبعض أحكام التكاليــف كبيان العناصر المؤثرة في تحديد التطبيقين، دون التعرض لبعض أحكام التكاليــف كبيان العناصر المؤثرة في تحديد 
التكلفة الحقيقية ونحوها. وعرضي لهذين التطبيقين سيقتصر على بيان أوجه العالقة التكلفة الحقيقية ونحوها. وعرضي لهذين التطبيقين سيقتصر على بيان أوجه العالقة 
بينها وبين موضوع تكلفة القرض، ودراسة أحكام التكلفة المتعلقة بالقرض من خالل بينها وبين موضوع تكلفة القرض، ودراسة أحكام التكلفة المتعلقة بالقرض من خالل 

دراسة تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية.دراسة تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية.
منهج البحث:منهج البحث:

: المنهج العام: : المنهج العام:أوالً أوالً

يتبين هذا المنهج فيما يلي:يتبين هذا المنهج فيما يلي:
ا قبل بيــان حكمها ليتضح  ا دقيقً ا قبل بيــان حكمها ليتضح  أصور المســألة المراد بحثها تصويــرً ا دقيقً : أصور المســألة المراد بحثها تصويــرً :أوالً أوالً

المقصود من دراستها.المقصود من دراستها.
ثانيًا:ثانيًا: إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق  إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق 

االتفاق من مظانه المعتبرة.االتفاق من مظانه المعتبرة.



١٢١٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ثالثًا:ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، فأتبع ما يلي: إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، فأتبع ما يلي:
تحرير محل الخــالف، إذا كانت بعض صور المســألة محل خالف،  تحرير محل الخــالف، إذا كانت بعض صور المســألة محل خالف، -   -١

وبعضها محل اتفاق.وبعضها محل اتفاق.
أذكر األقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض  أذكر األقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض -   -٢

الخالف حسب االتجاهات الفقهية.الخالف حسب االتجاهات الفقهية.
االقتصار علــى المذاهب الفقهيــة المعتبرة مع العناية بذكر ما تيســر  االقتصار علــى المذاهب الفقهيــة المعتبرة مع العناية بذكر ما تيســر -   -٣
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في 

مذهبٍ ما فأسلك مسلك التخريج.مذهبٍ ما فأسلك مسلك التخريج.
توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه. توثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه.-   -٤

اســتقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكــر ما يرد عليها من  اســتقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكــر ما يرد عليها من -   -٥
مناقشات، وما يجاب عنها إن كانت.مناقشات، وما يجاب عنها إن كانت.

الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت. الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت.-   -٦
ــاتِ المصــادر، والمراجع األصيلة فــي التخريج،  ــاتِ المصــادر، والمراجع األصيلة فــي التخريج،  االعتماد على أُمَّ ــا: االعتماد على أُمَّ ــا:رابعً رابعً

والتحرير، والتوثيق، والجمع.والتحرير، والتوثيق، والجمع.
ا: التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. ا:خامسً خامسً

ا: العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية.العناية بضرب األمثلة خاصة الواقعية. ا: سادسً سادسً
ا: تجنب ذكر األقوال الشاذة. تجنب ذكر األقوال الشاذة. ا:سابعً سابعً

ثامنًا:ثامنًا: العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
ا: ترقيم اآليات، وبيان سورها. ترقيم اآليات، وبيان سورها. ا:تاسعً تاسعً



مقدمةمقدمة

١٣١٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا: تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في  تخريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في  ا:عاشرً عاشرً
الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجها.الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجها.

الحادي عشر:الحادي عشر: تخريج اآلثار من مصادرها األصيلة، والحكم عليها. تخريج اآلثار من مصادرها األصيلة، والحكم عليها.
الثاني عشر:الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب. التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

الثالث عشر:الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم. العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم.
ا  ا  تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرةً واضحةً عمَّ الرابع عشر:الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرةً واضحةً عمَّ

تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.
الخامس عشر:الخامس عشر: ترجمة األعالم غير المشهورين. ترجمة األعالم غير المشهورين.

السادس عشر:السادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:
فهرس المراجع والمصادر.فهرس المراجع والمصادر.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 

ا: المنهج التطبيقي: ا: المنهج التطبيقي:ثانيً ثانيً

يتبين هذا المنهج فيما يأتي:يتبين هذا المنهج فيما يأتي:
: دراسة المســائل النظرية المذكورة في باب التطبيقات المعاصرة بمقدار  دراسة المســائل النظرية المذكورة في باب التطبيقات المعاصرة بمقدار  :أوالً أوالً

ما يخدم موضوع البحث فقط.ما يخدم موضوع البحث فقط.
ثانيًا:ثانيًا: دراسة المسائل التطبيقية وفق الخطوات اآلتية: دراسة المسائل التطبيقية وفق الخطوات اآلتية:

تحديد النقاط التي يراد دراستها على ضوء ما درس في الجانب النظري. تحديد النقاط التي يراد دراستها على ضوء ما درس في الجانب النظري.-   -١
جمع المعلومات باستخدام إحد الطرق اآلتية: جمع المعلومات باستخدام إحد الطرق اآلتية:-   -٢

تقارير المؤسسة المعنية واللوائح والدراسات المتعلقة بها. تقارير المؤسسة المعنية واللوائح والدراسات المتعلقة بها.أ-  أ- 



١٤١٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إعداد ورقة تحدد فيها النقاط التي يراد دراستها، وعرضها على  إعداد ورقة تحدد فيها النقاط التي يراد دراستها، وعرضها على ب-  ب- 
اإلدارة المعنية في المؤسسة لإلجابة عنها.اإلدارة المعنية في المؤسسة لإلجابة عنها.

المقابلة الشخصية ألحد أعضاء اإلدارة المعنية في المؤسسة. المقابلة الشخصية ألحد أعضاء اإلدارة المعنية في المؤسسة.ج-  ج- 
أبين في كل دراسة تطبيقية الطريقة التي استخدمت في جمع المعلومات. أبين في كل دراسة تطبيقية الطريقة التي استخدمت في جمع المعلومات.-   -٣

دراسة المسائل التطبيقية بعد استيفاء المعلومات الالزمة. دراسة المسائل التطبيقية بعد استيفاء المعلومات الالزمة.-   -٤

خطة البحث:خطة البحث:
يتكون البحث من: (مقدمة، وثالثة أبواب، وخاتمة، وفهارس).يتكون البحث من: (مقدمة، وثالثة أبواب، وخاتمة، وفهارس).

المقدمة:المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأســباب اختياره، وأهدافه، والدراسات  وتشمل أهمية الموضوع، وأســباب اختياره، وأهدافه، والدراسات 
السابقة له، ومنهج البحث، وخطته.السابقة له، ومنهج البحث، وخطته.

الباب األول:الباب األول: حقيقة تكلفة القرض. حقيقة تكلفة القرض.
وفيه ثالثة فصول:وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول:الفصل األول: تعريف تكلفة القرض. تعريف تكلفة القرض.
وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث األول:المبحث األول: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبًا. تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبًا.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبًا. تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبًا.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: األلفاظ ذات الصلة. األلفاظ ذات الصلة.
وفيه سبعة مباحث:وفيه سبعة مباحث:

المبحث األول: المبحث األول: النفقة.النفقة.



مقدمةمقدمة

١٥١٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المبحث الثاني:المبحث الثاني: المؤونة. المؤونة.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: األجرة. األجرة.
المبحث الرابع:المبحث الرابع: المنفعة. المنفعة.

المبحث الخامس:المبحث الخامس: القيمة. القيمة.
المبحث السادس:المبحث السادس: العمولة. العمولة.

المبحث السابع:المبحث السابع: الرسوم. الرسوم.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: أنواع تكلفة القرض أنواع تكلفة القرض

الباب الثاني:الباب الثاني: أحكام تكلفة القرض. أحكام تكلفة القرض.
وفيه أربعة فصول:وفيه أربعة فصول:

الفصل األول:الفصل األول: أحكام تكلفة القرض المعتبرة. أحكام تكلفة القرض المعتبرة.
وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول:المبحث األول: أحكام المنفعة المترتبة على تكلفة القرض. أحكام المنفعة المترتبة على تكلفة القرض.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: من تلزمه تكلفة القرض. من تلزمه تكلفة القرض.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: عناصر تكلفة القرض. عناصر تكلفة القرض.
المبحث الرابع:المبحث الرابع: أحكام التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة. أحكام التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: أحكام تقدير تكلفة القرض. أحكام تقدير تكلفة القرض.
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول: المبحث األول: من يقبل قوله في تقدير تكلفة القرض.من يقبل قوله في تقدير تكلفة القرض.



١٦١٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المبحث الثاني:المبحث الثاني: طرق تقدير تكلفة القرض. طرق تقدير تكلفة القرض.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أثر ظنية تقدير تكلفة القرض. أثر ظنية تقدير تكلفة القرض.

الفصل الثالث:الفصل الثالث: أحكام التعويض عن تكلفة القرض. أحكام التعويض عن تكلفة القرض.
وفيه ستة مباحث:وفيه ستة مباحث:

المبحث األول:المبحث األول: التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض. التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أحكام العوض المصاحب للقرض. أحكام العوض المصاحب للقرض.

المبحــث الثالث:المبحــث الثالث: أحــكام التعويض عــن التكلفة الناشــئة ألكثر من  أحــكام التعويض عــن التكلفة الناشــئة ألكثر من 
                       مقترض.                       مقترض.

المبحث الرابع:المبحث الرابع: طرق التعويض عن تكلفة القرض. طرق التعويض عن تكلفة القرض.
المبحث الخامس:المبحث الخامس: حكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرض. حكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرض.

المبحث الســادس:المبحث الســادس: حكم العوض المأخوذ بسبب تكلفة القرض حال  حكم العوض المأخوذ بسبب تكلفة القرض حال 
عدم االنتفاع  بالقرض. عدم االنتفاع  بالقرض.         

الفصل الرابع:الفصل الرابع: ضوابط تكلفة القرض. ضوابط تكلفة القرض.
وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث األول: المبحث األول: ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها.ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: ضوابط التعويض عن تكلفة القرض. ضوابط التعويض عن تكلفة القرض.

الباب الثالث:الباب الثالث: تطبيقات معاصرة لتكلفة القرض. تطبيقات معاصرة لتكلفة القرض.
وفيه فصالن:وفيه فصالن:
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الفصل األول:الفصل األول: أحكام التكلفة في برامج اإلقراض التنموية. أحكام التكلفة في برامج اإلقراض التنموية.
وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:

المبحــث األول:المبحــث األول: أحكام تكلفة القرض في صنــدوق التنمية الصناعية  أحكام تكلفة القرض في صنــدوق التنمية الصناعية 
            السعودي.            السعودي.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية. أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية.
المبحــث الثالث:المبحــث الثالث: أحكام تكلفة القرض فــي برامج اإلقراض التنموي  أحكام تكلفة القرض فــي برامج اإلقراض التنموي 

             المقدمة من البنك السعودي للتسليف.             المقدمة من البنك السعودي للتسليف.
الفصل الثاني:الفصل الثاني: أحكام تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية. أحكام تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية.

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث األول:المبحث األول: أحكام التكلفة في بطاقة االئتمان. أحكام التكلفة في بطاقة االئتمان.

وفيه ستة مطالب:وفيه ستة مطالب:
المطلب األول:المطلب األول: حقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافها. حقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافها.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: طريقة عمل بطاقة االئتمان. طريقة عمل بطاقة االئتمان.
المطلب الثالــث:المطلب الثالــث: التوصيف الفقهي للعالقــات بين أطراف بطاقة  التوصيف الفقهي للعالقــات بين أطراف بطاقة 

      االئتمان.      االئتمان.
المطلب الرابع:المطلب الرابع: عالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرض. عالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرض.

المطلب الخامس:المطلب الخامس: أحكام تكلفة بطاقة االئتمان والتعويض عنها. أحكام تكلفة بطاقة االئتمان والتعويض عنها.
المطلب الســادس:المطلب الســادس: دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــة االئتمان في  دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــة االئتمان في 

        المصارف.        المصارف.



١٨١٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المســألة األولى:المســألة األولى: دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــة االئتمان في  دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــة االئتمان في 

          المصارف اإلسالمية.          المصارف اإلسالمية.
المســألة الثانيــة:المســألة الثانيــة: مقارنــة رســوم البطاقــات االئتمانيــة بين  مقارنــة رســوم البطاقــات االئتمانيــة بين 

           المصارف.           المصارف.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أحكام التكلفة في خطاب الضمان. أحكام التكلفة في خطاب الضمان.

وفيه خمسة مطالب:وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول:المطلب األول: حقيقة خطاب الضمان. حقيقة خطاب الضمان.

المطلب الثاني:المطلب الثاني: التوصيف الفقهي للعالقة بين أطراف خطاب الضمان. التوصيف الفقهي للعالقة بين أطراف خطاب الضمان.
المطلب الثالث:المطلب الثالث: عالقة خطاب الضمان بتكلفة القرض. عالقة خطاب الضمان بتكلفة القرض.

المطلب الرابع:المطلب الرابع: أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها. أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها.
المطلب الخامس:المطلب الخامس: دراســة تطبيقية لتكاليف خطــاب الضمان في  دراســة تطبيقية لتكاليف خطــاب الضمان في 

      المصارف اإلسالمية.       المصارف اإلسالمية. 
الخاتمة،الخاتمة، وتشمل نتائج البحث، والتوصيات. وتشمل نتائج البحث، والتوصيات.

الفهارس،الفهارس، وتشمل:  وتشمل: 
فهرس المراجع والمصادر.فهرس المراجع والمصادر.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 

هذا وإني أحمد الله تعالى وأشــكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأستمد منه هذا وإني أحمد الله تعالى وأشــكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأستمد منه 
العون والتوفيق والتيسير، وأستغفره وأتوب إليه من كل تقصير.العون والتوفيق والتيسير، وأستغفره وأتوب إليه من كل تقصير.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ثم أشــكر والديّ الكريمين على ما بذاله لي من تربية وتوجيه ودعم وتشجيع ثم أشــكر والديّ الكريمين على ما بذاله لي من تربية وتوجيه ودعم وتشجيع 
إلتمام البحث وإنجازه، فأسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية ويبارك في أعمارهما إلتمام البحث وإنجازه، فأسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية ويبارك في أعمارهما 
ا، كما أشكر زوجتي على صبرها ودعمها وأن يجزل لها  ا، كما أشكر زوجتي على صبرها ودعمها وأن يجزل لها ويرحمهما كما ربياني صغيرً ويرحمهما كما ربياني صغيرً

األجر والمثوبة.األجر والمثوبة.
وأقدم شــكري الوافــر ودعائي الخالص للمشــرفين على الرســالة، فضيلة وأقدم شــكري الوافــر ودعائي الخالص للمشــرفين على الرســالة، فضيلة 
الشــيخ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز الغليقة حفظه الله ورعاه، وفضيلة الدكتور/ الشــيخ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز الغليقة حفظه الله ورعاه، وفضيلة الدكتور/ 
عبد الرحمن بــن محمد الرزين حفظــه الله ورعاه فــكان لتوجيهاتهما الســديدة، عبد الرحمن بــن محمد الرزين حفظــه الله ورعاه فــكان لتوجيهاتهما الســديدة، 
وملحوظاتهمــا الدقيقة، وعلمهما الوافر، أعظم األثر على البحث، كل ذلك مع خلق وملحوظاتهمــا الدقيقة، وعلمهما الوافر، أعظم األثر على البحث، كل ذلك مع خلق 
ا، اللهم بارك لهما فــي العلم والعمل، والعمر  ا، اللهم بارك لهما فــي العلم والعمل، والعمر عظيم وصبــر، فجزاهما الله عني خيرً عظيم وصبــر، فجزاهما الله عني خيرً

والمال والولد، وانفع بهما المسلمين.والمال والولد، وانفع بهما المسلمين.
كما أتقدم بجزيل الشــكر وعظيم التقدير ألعضاء لجنة المناقشــة والحكم على كما أتقدم بجزيل الشــكر وعظيم التقدير ألعضاء لجنة المناقشــة والحكم على 
الرسالة، على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الرسالة، على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح 
األطرم، وفضيلة الشــيخ أ.د. عبد الله بن موســى العمار، وفضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن األطرم، وفضيلة الشــيخ أ.د. عبد الله بن موســى العمار، وفضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن 
عبد الله الشــبيلي، وما شرفوني به من نفيس ملحوظاتهم وتصويباتهم، فجزاهم الله عني عبد الله الشــبيلي، وما شرفوني به من نفيس ملحوظاتهم وتصويباتهم، فجزاهم الله عني 

ا. ا.خيرً خيرً
والشــكر موصول للمســؤولين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والشــكر موصول للمســؤولين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

وفي كلية الشريعة وقسم الفقه خاصة، على ما يبذلونه من جهود في التعليم.وفي كلية الشريعة وقسم الفقه خاصة، على ما يبذلونه من جهود في التعليم.
كما أنني أشــكر كل من أرشــدني وأعاننــي على إتمام هذه الرســالة، وأخص كما أنني أشــكر كل من أرشــدني وأعاننــي على إتمام هذه الرســالة، وأخص 

بالشكر:بالشكر:
الشــيخ الدكتور محمد بن ســعود العصيمــي الذي دلنــي على هذا  الشــيخ الدكتور محمد بن ســعود العصيمــي الذي دلنــي على هذا -   -١

الموضوع وأرشدني بتوجيهاته وملحوظاته أثناء إعداد خطة البحث.الموضوع وأرشدني بتوجيهاته وملحوظاته أثناء إعداد خطة البحث.
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

د. سامي بن إبراهيم السويلم. د. سامي بن إبراهيم السويلم.-   -٢
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجدة. مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجدة.-   -٣

إدارة القروض وإدارة برنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية. إدارة القروض وإدارة برنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية.-   -٤
أمانة الهيئة الشرعية ببنك البالد. أمانة الهيئة الشرعية ببنك البالد.-   -٥

أمانة الهيئة الشرعيةببنك دبي اإلسالمي. أمانة الهيئة الشرعيةببنك دبي اإلسالمي.-   -٦
أمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء. أمانة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنماء.-   -٧

األستاذ خالد الشقيحي من الصندوق السعودي للتنمية. األستاذ خالد الشقيحي من الصندوق السعودي للتنمية.-   -٨
األستاذ إيهاب  الزعبي موظف سابق بصندوق التنمية الصناعية. األستاذ إيهاب  الزعبي موظف سابق بصندوق التنمية الصناعية.-   -٩
األستاذ أحمد العبيد الله مدير إدارة البطاقات بمصرف اإلنماء. األستاذ أحمد العبيد الله مدير إدارة البطاقات بمصرف اإلنماء.-   -١٠١٠

أخي عبد اإلله بن عبد الرحمن الداود. أخي عبد اإلله بن عبد الرحمن الداود.-   -١١١١
كما أشــكر فضيلــة د. خالد بن محمد الســياري على مراجعته الرســالة في كما أشــكر فضيلــة د. خالد بن محمد الســياري على مراجعته الرســالة في 

مسودتها النهائية واإلفادة من ملحوظاته القيمة.مسودتها النهائية واإلفادة من ملحوظاته القيمة.
وبعد:وبعد:

فقد بذلت ما في وسعي، واستفرغت طاقتي، فما كان في هذا البحـــث مـــن فقد بذلت ما في وسعي، واستفرغت طاقتي، فما كان في هذا البحـــث مـــن 
صــواب فبفضل اللــه وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمن نفســي والشــيطان، والله صــواب فبفضل اللــه وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمن نفســي والشــيطان، والله 

ورسـوله منه براء.ورسـوله منه براء.
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ا أســأل الله العلي القدير أن يوفقني إلخالص النية، وموافقة الصواب،  ا أســأل الله العلي القدير أن يوفقني إلخالص النية، وموافقة الصواب، وختامً وختامً
وأن يرزقني الهد والسداد.وأن يرزقني الهد والسداد.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب 
والشــهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من والشــهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من 

الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم صل وســلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اللهم صل وســلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن 

اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
كتبهكتبه

ناصر بن عبد الرحمن الداودناصر بن عبد الرحمن الداود
١٤٣٦١٤٣٦/١٢١٢/٢٨٢٨هـهـ

Ndawod1@gmail.comNdawod1@gmail.com
٠٥٠٦٤٩٤٠٥٠٠٥٠٦٤٩٤٠٥٠
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

حقيقة تكلفة القرض

وفيه ثالثة فصول: وفيه ثالثة فصول: 
الفصل األول:الفصل األول: تعريف تكلفة القرض.  تعريف تكلفة القرض. 

الفصل الثاني:الفصل الثاني: األلفاظ ذات الصلة. األلفاظ ذات الصلة.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: أنواع تكلفة القرض. أنواع تكلفة القرض.



٢٤٢٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تعريف تكلفة القرض



٢٦٢٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٧٢٧

ا اتعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبً تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبً

المطلب األول: تعريف التكلفة.المطلب األول: تعريف التكلفة.
وفيه خمس مسائل:وفيه خمس مسائل:

المسألة األولى: تعريف التكلفة في اللغة:المسألة األولى: تعريف التكلفة في اللغة:

لَف(١)، ،  لة، وجمعها تكاليف، وتكالِف، وكُ عِ فْ لَفالتكلفة اســم مفرد، على وزن تَ لة، وجمعها تكاليف، وتكالِف، وكُ عِ فْ التكلفة اســم مفرد، على وزن تَ
وهي مصدر ســماعي من الفعــل (كلَّف)، ومادة هذه الكلمة هــي (الكاف، والالم، وهي مصدر ســماعي من الفعــل (كلَّف)، ومادة هذه الكلمة هــي (الكاف، والالم، 
والفــاء) ولها معانٍ متعددة تدل في أصلها على اإليالع بالشــيء وتعلق القلب به مع والفــاء) ولها معانٍ متعددة تدل في أصلها على اإليالع بالشــيء وتعلق القلب به مع 
ا، أي: أُولع به،  فًَ ا، أي: أُولع به، ، ومن ذلك الكلَف يقال: كلِف فالن بهذا األمر كلَ فًَ المشقة في ذلكالمشقة في ذلك(٢)، ومن ذلك الكلَف يقال: كلِف فالن بهذا األمر كلَ
ه  لِفَ هذا األمر وتَكلَّفَ لَف: شيء يعلو الوجه فيغيره، وكَ لِفٌ أي: عاشق، والكَ ه ورجل كَ لِفَ هذا األمر وتَكلَّفَ لَف: شيء يعلو الوجه فيغيره، وكَ لِفٌ أي: عاشق، والكَ ورجل كَ
لْفة: اسم  لْفة: اسم إذا تجشمه على مشقة وعسرة، والتكليف: األمر بما يشق على اإلنسان، والكُ إذا تجشمه على مشقة وعسرة، والتكليف: األمر بما يشق على اإلنسان، والكُ

للمشقةللمشقة(٣).
ينظــر: المحكم والمحيط األعظــم البن ســيده (٣١٣١/٧) مادة (كلف)، ولســان العرب ) مادة (كلف)، ولســان العرب  ينظــر: المحكم والمحيط األعظــم البن ســيده (   (١)

(٣٩١٧٣٩١٧/٥) مادة (كلف).) مادة (كلف).
ينظــر: مقاييس اللغة البن فارس، مادة (كلــف) (١٣٦١٣٦/٥)، وتاج العروس للزبيدي، مادة )، وتاج العروس للزبيدي، مادة  ينظــر: مقاييس اللغة البن فارس، مادة (كلــف) (   (٢)

(كلف) ((كلف) (٣٣٠٣٣٠/٢٤٢٤)، والمفردات في غريب القرآن لألصفهاني ()، والمفردات في غريب القرآن لألصفهاني (٥٦٥٥٦٥/٢). ). 
ينظر: الصحاح (١٤٢٣١٤٢٣/٤) مادة (كلف)، والعين للفراهيدي () مادة (كلف)، والعين للفراهيدي (٣٧٢٣٧٢/٥).). ينظر: الصحاح (   (٣)



٢٨٢٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ومعنى التكلفة في اللغة: المشــقةومعنى التكلفة في اللغة: المشــقة(١)، يقال: حملت الشيء تكلفة، إذا لم تطقه ، يقال: حملت الشيء تكلفة، إذا لم تطقه 
ا(٢)، جاء في جمهرة اللغة، جاء في جمهرة اللغة(٣): «والتكلفة تكلفتك الشيء وتحملك إياه»، ومنه : «والتكلفة تكلفتك الشيء وتحملك إياه»، ومنه  فً اإال تكلُّ إال تكلُّفً

قول األعشىقول األعشى(٤):
ةً فَ لِ تكْ لماءَ  ا منه  ل  تحمَّ ةًحتى  فَ لِ تكْ لماءَ  ا منه  ل  تحمَّ ٥)حتى  ) لُ هَ ةِ السَّ نَ ي لُروضُ القطا فكثيبُ الغِ هَ ةِ السَّ نَ ي روضُ القطا فكثيبُ الغِ

ريق بنبان، يقع في شــمال شــرق  ريق بنبان، يقع في شــمال شــرق وكثيب الغينة: موضع باليمامة يعرف اآلن بعُ وكثيب الغينة: موضع باليمامة يعرف اآلن بعُ
ا من كثيب الغينة في شمال  ا من كثيب الغينة في شمال منفوحة. وروض القطا: من أشــهر رياض العرب تقع شرقً منفوحة. وروض القطا: من أشــهر رياض العرب تقع شرقً

شرق الرياض، وتعرف اليوم بروضة الجنادريةشرق الرياض، وتعرف اليوم بروضة الجنادرية(٦).
ومعنى البيت: أن الماء عال روض القطا بســبب كثرة السيول وتدافع األودية ومعنى البيت: أن الماء عال روض القطا بســبب كثرة السيول وتدافع األودية 
حتى تحمل الروضُ الماءَ على مشقة لغزارته وتواصل جريانه، وعمت األمطار كثيب حتى تحمل الروضُ الماءَ على مشقة لغزارته وتواصل جريانه، وعمت األمطار كثيب 

ا(٧). االغينة حتى إنه تحملها وحجزها عن التقدم شرقً الغينة حتى إنه تحملها وحجزها عن التقدم شرقً
ينظر: المحكم والمحيط األعظم البن ســيده (٣٠٣٠/٧) مــادة (كلف)، والكليات للكفوي ) مــادة (كلف)، والكليات للكفوي  ينظر: المحكم والمحيط األعظم البن ســيده (   (١)

(٢٥٠٢٥٠/٢)، والمعجم الوسيط ص()، والمعجم الوسيط ص(٧٩٥٧٩٥).).
ينظر: الصحاح (١٤٢٤١٤٢٤/٤) مادة (كلف). ) مادة (كلف).  ينظر: الصحاح (   (٢)

البن دريد (٩٦٩٩٦٩/٢) مادة (فكل).) مادة (فكل). البن دريد (   (٣)
هــو ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشــى هــو ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشــى   (٤)
قيس، ويقال له أعشــى بكر بن وائل، واألعشــى الكبير، وهو من شــعراء الطبقة األولى في قيس، ويقال له أعشــى بكر بن وائل، واألعشــى الكبير، وهو من شــعراء الطبقة األولى في 
الجاهلية، وأحــد أصحاب المعلقات، كان كثير الوفود علــى الملوك من العرب والفرس، الجاهلية، وأحــد أصحاب المعلقات، كان كثير الوفود علــى الملوك من العرب والفرس، 
، وأدرك اإلسالم  ا طويالً ، وأدرك اإلسالم غزير الشعر، وكان يغنّي بشعره، فسمي (صنّاجة العرب)، عاش عمرً ا طويالً غزير الشعر، وكان يغنّي بشعره، فسمي (صنّاجة العرب)، عاش عمرً
ولم يســلم، ولقب باألعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره، توفي سنة ولم يســلم، ولقب باألعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره، توفي سنة ٧هـ، ومولده هـ، ومولده 
ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض). ينظر األعالم للزركلي (ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض). ينظر األعالم للزركلي (٣٤١٣٤١/٧).).
ديوان األعشى الكبير ص (٥٩٥٩). وينظر: جمهرة اللغة البن دريد (). وينظر: جمهرة اللغة البن دريد (٩٦٩٩٦٩/٢) مادة (كلف).) مادة (كلف). ديوان األعشى الكبير ص (   (٥)

ينظــر: معجــم البلــدان لياقــوت (٩٣٩٣/٣)، ()، (٢٢٣٢٢٣/٤)، ومعجم اليمامــة البن خميس )، ومعجم اليمامــة البن خميس  ينظــر: معجــم البلــدان لياقــوت (   (٦)
(٥٠٨٥٠٨/١)، ()، (٣٨١٣٨١/٢)، والمعلقات العشر للفيصل ()، والمعلقات العشر للفيصل (٧١٦٧١٦/٢). ). 

ينظر: المعلقات العشر لعبد العزيز الفيصل (٧١٦٧١٦/٢). ).  ينظر: المعلقات العشر لعبد العزيز الفيصل (   (٧)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٢٩٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسألة الثانية: تعريف التكلفة في االصطالح الفقهي:المسألة الثانية: تعريف التكلفة في االصطالح الفقهي:

لم أقف على من اســتعمل هذا اللفظ في كتب الفقهاء ســو ابن الصالح في لم أقف على من اســتعمل هذا اللفظ في كتب الفقهاء ســو ابن الصالح في 
ا فوقعت شــجرة في نصيب أحدهما  ا فوقعت شــجرة في نصيب أحدهما  عند كالمه عن شــريكين اقتسما أرضً فتاويهفتاويه(١) عند كالمه عن شــريكين اقتسما أرضً

وأغصانها في هواء نصيب اآلخر، قال: «فله تكلفة نقل األغصان...».وأغصانها في هواء نصيب اآلخر، قال: «فله تكلفة نقل األغصان...».
لْفة)، وهما بمعنى واحد  لْفة)، وهما بمعنى واحد واللفظ األكثر اســتعماالً لد الفقهاء هو لفــظ (الكُ واللفظ األكثر اســتعماالً لد الفقهاء هو لفــظ (الكُ
لفة،  لفة، عندهــم؛ وذلك ألن التعريف اللغوي للتكلفة موافق لما عرف به الفقهاء لفظَ الكُ عندهــم؛ وذلك ألن التعريف اللغوي للتكلفة موافق لما عرف به الفقهاء لفظَ الكُ
فالتعريف اللغوي للتكلفة هو المشــقة - كما سبق بيانهفالتعريف اللغوي للتكلفة هو المشــقة - كما سبق بيانه(٢)- وهو كذلك في التعريف - وهو كذلك في التعريف 
االصطالحي عند الفقهاء، جاء في الشــرح الكبيراالصطالحي عند الفقهاء، جاء في الشــرح الكبير(٣) في تعريف الكلفة: «أي مشــقة  في تعريف الكلفة: «أي مشــقة 

ومؤنة»، وهو موافق لمعنى التكلفة الذي ذكره ابن الصالح.ومؤنة»، وهو موافق لمعنى التكلفة الذي ذكره ابن الصالح.
لفة)،  لفة)، وإذا كان األمــر كذلك فأذكر فيما يأتي بعض تعريفات الفقهاء للفظ (الكُ وإذا كان األمــر كذلك فأذكر فيما يأتي بعض تعريفات الفقهاء للفظ (الكُ

وهي:وهي:
جاء في الشرح الكبير(٤) في تعريف الكلفة: «أي مشقة ومؤنة».  في تعريف الكلفة: «أي مشقة ومؤنة».  جاء في الشرح الكبير-   -١

لَف... والتكاليف المشــاق  ، والجمع كُ «الكلفة: ما تكلفه على مشــقةٍ لَف... والتكاليف المشــاق -  ، والجمع كُ «الكلفة: ما تكلفه على مشــقةٍ  -٢
ا، الواحدة تكلفة»(٥). ا، الواحدة تكلفة»أيضً أيضً

جاء في حاشــية الجمل تعريف الكلفة بأنها: «المشــقة الحاصلة بدفع  جاء في حاشــية الجمل تعريف الكلفة بأنها: «المشــقة الحاصلة بدفع -   -٣
.(.(٧٢٢٧٢٢/٢)  )  (١)

ينظر: ص(٢٨٢٨).). ينظر: ص(   (٢)
 ،  ، (٤)(٣)        للدردير (        للدردير (٤٢٩٤٢٩/٢).).

المصباح المنير للفيومي (١٩٩١٩٩/٢)، وينظر: حاشية الدسوقي ()، وينظر: حاشية الدسوقي (٤٢٩٤٢٩/٤)، وشرح الخرشي )، وشرح الخرشي  المصباح المنير للفيومي (   (٥)
(٦٤٦٤/٥)، وتحفة الحبيب ()، وتحفة الحبيب (٢٨٢٢٨٢/٣).).



٣٠٣٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الدراهم... [و] المشقة الحاصلة على البدن»الدراهم... [و] المشقة الحاصلة على البدن»(١).
، وهي  لْفةٌ لَــف بأنها: «جمــع كُ جاء في الــدر النقي فــي تعريف الكُ ، وهي -  لْفةٌ لَــف بأنها: «جمــع كُ جاء في الــدر النقي فــي تعريف الكُ  -٤

المشقة»المشقة»(٢).
رفت بما يوافق المعنى اللغوي، ففي التعريف  رفت بما يوافق المعنى اللغوي، ففي التعريف ويلحظ في هذه التعريفات أنها عُ ويلحظ في هذه التعريفات أنها عُ
األول والثاني والرابع اقتصر فيها على تعريف الكلفة بالمشــقة، وفي التعريف الثالث األول والثاني والرابع اقتصر فيها على تعريف الكلفة بالمشــقة، وفي التعريف الثالث 
زاد عن التعريف بالمشــقة ببيان موضوع المشقة وهو المال والعمل، وهذا التعريف زاد عن التعريف بالمشــقة ببيان موضوع المشقة وهو المال والعمل، وهذا التعريف 
غيــر جامع؛ إذ إن تعبيره بالدراهم أخرج غيرها مما هو مشــمول بلفظ المال من غير غيــر جامع؛ إذ إن تعبيره بالدراهم أخرج غيرها مما هو مشــمول بلفظ المال من غير 
ض، كاآلالت واألمتعــة والدواب ونحو ذلك، ويمكن أن يجاب عن  ض، كاآلالت واألمتعــة والدواب ونحو ذلك، ويمكن أن يجاب عن النقد وهو العرْ النقد وهو العرْ
هذا بأنه إنما عرفه بالمثال الذي يقــع عليه غالب تعامالت الناس وهو الدراهم، ولم هذا بأنه إنما عرفه بالمثال الذي يقــع عليه غالب تعامالت الناس وهو الدراهم، ولم 
يقصد إخراج ما هو داخل في مدلول لفــظ الكلفة من غير الدراهم، وقد جرت عادة يقصد إخراج ما هو داخل في مدلول لفــظ الكلفة من غير الدراهم، وقد جرت عادة 
الفقهــاء على عدم التقيد بضوابط التعريفات، بل ما تحقق به الفهم يكفي وإن لم يكن الفقهــاء على عدم التقيد بضوابط التعريفات، بل ما تحقق به الفهم يكفي وإن لم يكن 

ا للشروط والضوابط التي وضعت للتعريف بحقائق األشياء. ا للشروط والضوابط التي وضعت للتعريف بحقائق األشياء.موافقً موافقً
ووضع بعض المعاصرين تعريفاتٍ للفظ التكلفة، وهي على النحو اآلتي:ووضع بعض المعاصرين تعريفاتٍ للفظ التكلفة، وهي على النحو اآلتي:

«ما يُنفق على الشــيء لتحصيله من جهد أو مال = مجموع رأس المال  «ما يُنفق على الشــيء لتحصيله من جهد أو مال = مجموع رأس المال -   -١
والنفقات األخر كالنقل والتخزين وغير ذلك لشيء ما»والنفقات األخر كالنقل والتخزين وغير ذلك لشيء ما»(٣).

«النفقة التي يضحي بها اإلنســان ألجل الحصول على عرض أو منفعة  «النفقة التي يضحي بها اإلنســان ألجل الحصول على عرض أو منفعة -   -٢
لغرض تأمين الحاجات المشروعة الالزمة لحياته»لغرض تأمين الحاجات المشروعة الالزمة لحياته»(٤).

.(.(٢٩٢٩/٣)  )  (١)
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣٣٧٣٣٧/٢).). الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (   (٢)

معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه جي ص(١٢٢١٢٢).). معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه جي ص(   (٣)
أصول محاسبة التكاليف في الفكر اإلسالمي، لحسين شحاتة ص(١٧١٧) أصول محاسبة التكاليف في الفكر اإلسالمي، لحسين شحاتة ص(   (٤)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٣١٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

«النفقة التي تنفق في سبل النماء»(١). «النفقة التي تنفق في سبل النماء»-   -٣
ويؤخذ على التعريف األول أنه حصر سبب اإلنفاق في تحصيل الشيء، وهذا ويؤخذ على التعريف األول أنه حصر سبب اإلنفاق في تحصيل الشيء، وهذا 
غير جامع؛ إذ قد يكون للتكلفة ســبب غير ذلك كإبقاء الشيء وصيانته عما يمكن أن غير جامع؛ إذ قد يكون للتكلفة ســبب غير ذلك كإبقاء الشيء وصيانته عما يمكن أن 
يسلبه منفعته، وكذلك فإن التعبير باإلنفاق غير دقيق؛ ألن اإلنفاق في اصطالح الفقهاء يسلبه منفعته، وكذلك فإن التعبير باإلنفاق غير دقيق؛ ألن اإلنفاق في اصطالح الفقهاء 

يطلق غالبًا على المال دون غيرهيطلق غالبًا على المال دون غيره(٢)، فلفظ التكلفة أعم منه من هذه الجهة.، فلفظ التكلفة أعم منه من هذه الجهة.
ويؤخذ على التعريف الثاني أنه قيد مفهوم التكلفة بكونها فيما يسد الحاجات ويؤخذ على التعريف الثاني أنه قيد مفهوم التكلفة بكونها فيما يسد الحاجات 
األصلية لإلنســان، مع أن مفهومها لد الفقهاء واسع يشمل كل ما يحتاجه اإلنسان األصلية لإلنســان، مع أن مفهومها لد الفقهاء واسع يشمل كل ما يحتاجه اإلنسان 
ا. والتعبير بالتضحيــة غير دقيق؛ ألنه يطلق فــي اللغة على التبرع  ا. والتعبير بالتضحيــة غير دقيق؛ ألنه يطلق فــي اللغة على التبرع ما لم يكــن محرمً ما لم يكــن محرمً
دون مقابلدون مقابل(٣)، والتكلفة تكــون عادةً بمقابل، باإلضافة إلى أن منشــأ هذا التعبير هو ، والتكلفة تكــون عادةً بمقابل، باإلضافة إلى أن منشــأ هذا التعبير هو 
التعريفات المحاســبية للتكلفة، لكون كثير من تعريفات المحاســبيين يستخدم فيها التعريفات المحاســبية للتكلفة، لكون كثير من تعريفات المحاســبيين يستخدم فيها 

عبارة «التضحية» كما هو ظاهر من تعريفات المحاسبيين المذكورة قريبًا.عبارة «التضحية» كما هو ظاهر من تعريفات المحاسبيين المذكورة قريبًا.
وأقرب هــذه التعريفــات للمصطلح الفقهــي هو التعريــف األول، ويؤخذ وأقرب هــذه التعريفــات للمصطلح الفقهــي هو التعريــف األول، ويؤخذ 
عليه التعبير باإلنفاق، وقد ســبق بيان ذلك، لذا فيمكن بالنظــر إلى نصوص الفقهاء عليه التعبير باإلنفاق، وقد ســبق بيان ذلك، لذا فيمكن بالنظــر إلى نصوص الفقهاء 
واســتعماالتهم لهذا اللفظ أن يقال في تعريف التكلفة فــي االصطالح الفقهي بأنها واســتعماالتهم لهذا اللفظ أن يقال في تعريف التكلفة فــي االصطالح الفقهي بأنها 

المشقة أو المؤونة، سواء أكان سببها ماليا أم بدنيا.المشقة أو المؤونة، سواء أكان سببها ماليا أم بدنيا.
المسألة الثالثة: تعريف التكلفة في االصطالح المحاسبي:المسألة الثالثة: تعريف التكلفة في االصطالح المحاسبي:

تتعدد التعريفات المحاســبية للتكلفة مع اتفاقها في المفهوم، وأذكر فيما يأتي تتعدد التعريفات المحاســبية للتكلفة مع اتفاقها في المفهوم، وأذكر فيما يأتي 
أبرز هذه التعريفات:أبرز هذه التعريفات:

المرجع السابق ص(١٨١٨).). المرجع السابق ص(   (١)
ينظر: المطلع للبعلي ص(٣٥٢٣٥٢). ).  ينظر: المطلع للبعلي ص(   (٢)

ينظر: المعجم الوسيط ص(٥٣٥٥٣٥).). ينظر: المعجم الوسيط ص(   (٣)



٣٢٣٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

«مورد مضحى به أو ضائع لتحقيق هدف محدد»(١). «مورد مضحى به أو ضائع لتحقيق هدف محدد»-   -١
«التضحيــة االقتصادية للحصول على ســلعة أو خدمــة في الحاضر  «التضحيــة االقتصادية للحصول على ســلعة أو خدمــة في الحاضر -   -٢

أو  المستقبل»أو  المستقبل»(٢).
«عبارة عن تضحية اقتصادية يتحملها المشــروع مقابل خدمة أو منفعة  «عبارة عن تضحية اقتصادية يتحملها المشــروع مقابل خدمة أو منفعة -   -٣
ا للمعايير المقررة  ا للمعايير المقررة ضرورية لتحقيق أهداف المشــروع وتســتخدم طبقً ضرورية لتحقيق أهداف المشــروع وتســتخدم طبقً
ويمكن قياسها في شكل وحدات نقدية، وعلى هذا فمن الممكن التنبؤ ويمكن قياسها في شكل وحدات نقدية، وعلى هذا فمن الممكن التنبؤ 

ا»(٣). .  ا»بها وتحديدها مقدمً بها وتحديدها مقدمً
«النقد أو ما يعــادل النقد المدفوع أو الموعــود بدفعه لعوامل اإلنتاج  «النقد أو ما يعــادل النقد المدفوع أو الموعــود بدفعه لعوامل اإلنتاج -   -٤

العديدة الداخلة في عمليةٍ تجاريةٍ أو صناعية»العديدة الداخلة في عمليةٍ تجاريةٍ أو صناعية»(٤).
«تضحيــة اختيارية بمجموعة من المــوارد االقتصادية للحصول على  «تضحيــة اختيارية بمجموعة من المــوارد االقتصادية للحصول على -   -٥
منافع ملموسة أو غير ملموسة في الحاضر أو المستقبل بغرض تحقيق منافع ملموسة أو غير ملموسة في الحاضر أو المستقبل بغرض تحقيق 

أهداف محددة»أهداف محددة»(٥).
ومع اختالف هذه التعريفات في الصياغة واألســلوب إال أنها اتفقت في إبراز ومع اختالف هذه التعريفات في الصياغة واألســلوب إال أنها اتفقت في إبراز 

خصائص التكلفة، وهي ما يأتي:خصائص التكلفة، وهي ما يأتي:
أن التكلفة عبارة عن تضحية بأصل معين أو تحمل التزام يقاس بالوحدة  أن التكلفة عبارة عن تضحية بأصل معين أو تحمل التزام يقاس بالوحدة أ-  أ- 
، فإذا قامت مؤسسةٌ ما بشراء مواد خام فإن التكلفة  ، فإذا قامت مؤسسةٌ ما بشراء مواد خام فإن التكلفة النقدية كالريال مثالً النقدية كالريال مثالً

محاسبة التكاليف لتشارلز هورنجرن وآخرين (٦٣٦٣/١).). محاسبة التكاليف لتشارلز هورنجرن وآخرين (   (١)
أصول محاسبة التكاليف لمحمد الفيومي ص(٥).). أصول محاسبة التكاليف لمحمد الفيومي ص(   (٢)

أساسيات التكاليف لعلي عبد الرحمن وزمالئه ص(٩١٩١).). أساسيات التكاليف لعلي عبد الرحمن وزمالئه ص(   (٣)
معجم المصطلحات المحاسبية والمالية لعدنان عابدين ص(٤٠٤٠).). معجم المصطلحات المحاسبية والمالية لعدنان عابدين ص(   (٤)

محاسبة التكاليف لوابل الوابل (٩/١).). محاسبة التكاليف لوابل الوابل (   (٥)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٣٣٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

هنا تتمثل في المبلغ النقدي الذي دفعته المؤسسة لشراء هذه المواد.هنا تتمثل في المبلغ النقدي الذي دفعته المؤسسة لشراء هذه المواد.
أن هذه التضحية لها هدف محدد وهو إما الحصول على منفعة كرواتب  أن هذه التضحية لها هدف محدد وهو إما الحصول على منفعة كرواتب ب-  ب- 

الموظفين، وإما أن تكون بال منفعة، وتعتبر حينئذٍ خسارة. الموظفين، وإما أن تكون بال منفعة، وتعتبر حينئذٍ خسارة. 
أن هــذه المنافع قد تكون ملموســة، كقطــع الغيار، ومــواد التعبئة أن هــذه المنافع قد تكون ملموســة، كقطــع الغيار، ومــواد التعبئة  ج- ج- 
والتغليف، وقد تكون غير ملموسة، كالصيانة، واإلعالن، والخدمات والتغليف، وقد تكون غير ملموسة، كالصيانة، واإلعالن، والخدمات 

المصرفيةالمصرفية(١).
وهناك بعض الخصائــص التي وجدت في بعض التعريفات، ككون الحصول وهناك بعض الخصائــص التي وجدت في بعض التعريفات، ككون الحصول 
، وكون المنفعة يمكن قياســها  ا، وقد يكــون مؤجالً ، وكون المنفعة يمكن قياســها على المنفعة قــد يكون حاضرً ا، وقد يكــون مؤجالً على المنفعة قــد يكون حاضرً

وتقديرها بالنقد، ويمكن أن يكون ذلك قبل حصولها.وتقديرها بالنقد، ويمكن أن يكون ذلك قبل حصولها.
المسألة الرابعة: تعريف التكلفة في االصطالح االقتصادي:المسألة الرابعة: تعريف التكلفة في االصطالح االقتصادي:

يتفق مفهوم التكلفة في علم االقتصاد مع مفهومه في علم المحاســبة، إال  أن يتفق مفهوم التكلفة في علم االقتصاد مع مفهومه في علم المحاســبة، إال  أن 
المصطلح في علم االقتصاد أوســع داللــة منه في علم المحاســبة، فاالقتصاديون المصطلح في علم االقتصاد أوســع داللــة منه في علم المحاســبة، فاالقتصاديون 
باإلضافــة إلى اعتبارهم للموارد التــي تُقيَّم في صورة نقدية ينظرون إلى ما يســمى باإلضافــة إلى اعتبارهم للموارد التــي تُقيَّم في صورة نقدية ينظرون إلى ما يســمى 
بتكلفة الفرصة البديلة، ويقصد بها: «قياس تكلفة أي شــيء بأفضل بديل أو كســب بتكلفة الفرصة البديلة، ويقصد بها: «قياس تكلفة أي شــيء بأفضل بديل أو كســب 
ا -عادة- بين  ا -عادة- بين ، فاإلنسان في قراراته يكون مخيرً يحدث التخلي عنه أو التضحية به»يحدث التخلي عنه أو التضحية به»(٢)، فاإلنسان في قراراته يكون مخيرً
عدة بدائل، بين أن يشــتري هذه السلعة أو تلك، ومن ثم يتعين عليه اختيار بديل معين عدة بدائل، بين أن يشــتري هذه السلعة أو تلك، ومن ثم يتعين عليه اختيار بديل معين 
تكون تكلفة فرصته البدائل األخر المضحى بها، فإذا قرر أن يشتري سيارة مثالً بدالً تكون تكلفة فرصته البدائل األخر المضحى بها، فإذا قرر أن يشتري سيارة مثالً بدالً 
من دراجة أو آلة تصوير فإن تكلفة فرصة الســيارة هي الدراجة وآلة التصوير التي كان من دراجة أو آلة تصوير فإن تكلفة فرصة الســيارة هي الدراجة وآلة التصوير التي كان 
يمكنه شــراؤها لو لم يشتر الســيارة، وإذا كان لديه مبلغٌ من المال واشتر به منزالً يمكنه شــراؤها لو لم يشتر الســيارة، وإذا كان لديه مبلغٌ من المال واشتر به منزالً 

ينظر: المرجع السابق (٩/١) ينظر: المرجع السابق (   (١)
معجم المصطلحات االقتصادية، ألحمد زكي بدوي ص(٢١٣٢١٣).). معجم المصطلحات االقتصادية، ألحمد زكي بدوي ص(   (٢)



٣٤٣٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا، فإن شــراءه للمنزل يعني التضحية باالختيــارات األخر التي كان يمكن أن  ا، فإن شــراءه للمنزل يعني التضحية باالختيــارات األخر التي كان يمكن أن جديدً جديدً
يستفيد بها من المبلغ كترميم المنزل وإقراض صديق، ونحو ذلكيستفيد بها من المبلغ كترميم المنزل وإقراض صديق، ونحو ذلك(١).

المســألة الخامســة: العالقة بين معانــي مصطلح التكلفة، وأثــره في تكلفة المســألة الخامســة: العالقة بين معانــي مصطلح التكلفة، وأثــره في تكلفة 
القرض:القرض:

بعد بيان المقصود من مصطلح التكلفة لد كل من الفقهاء، والمحاســبيين، بعد بيان المقصود من مصطلح التكلفة لد كل من الفقهاء، والمحاســبيين، 
واالقتصادييــن، وبالنظر في هذه التعريفات والمقارنة بيــن خصائصها عند كل علم واالقتصادييــن، وبالنظر في هذه التعريفات والمقارنة بيــن خصائصها عند كل علم 

يتبين ما يأتي:يتبين ما يأتي:
تتفــق العلوم الثالثة في كون الجهد المالــي يدخل في مفهوم التكلفة،  تتفــق العلوم الثالثة في كون الجهد المالــي يدخل في مفهوم التكلفة، -   -١
وفــي كون الجهد البدني كذلــك إذا قيم بمبلغ نقــدي، إال أن الفقهاء وفــي كون الجهد البدني كذلــك إذا قيم بمبلغ نقــدي، إال أن الفقهاء 
يجعلــون مصطلح التكلفة شــامالً للجهد البدنــي وإن لم يتحول إلى يجعلــون مصطلح التكلفة شــامالً للجهد البدنــي وإن لم يتحول إلى 
ا في علمي المحاسبة واالقتصاد فالتكلفة  ا في علمي المحاسبة واالقتصاد فالتكلفة نقد، وهذا األمر ليس موجودً نقد، وهذا األمر ليس موجودً

ال  تسمى كذلك ما لم تكن مقومة بمبلغ نقدي.ال  تسمى كذلك ما لم تكن مقومة بمبلغ نقدي.
تتفق العلوم الثالثة في كون التكلفة لها هدف وهو الحصول على منفعة  تتفق العلوم الثالثة في كون التكلفة لها هدف وهو الحصول على منفعة -   -٢

سواء أكانت هذه المنفعة مادية أو معنوية.سواء أكانت هذه المنفعة مادية أو معنوية.
ينفرد االقتصاديون بمفهوم إضافي للتكلفة وهو اعتبار التكلفة البديلة،  ينفرد االقتصاديون بمفهوم إضافي للتكلفة وهو اعتبار التكلفة البديلة، -   -٣

ا في التكلفة الفقهية والتكلفة المحاسبية. ا في التكلفة الفقهية والتكلفة المحاسبية.وهذا األمر ليس موجودً وهذا األمر ليس موجودً
هذا أبرز ما يمكن أن يقال حول عالقة معاني التكلفة بين العلوم الثالثة، وبالنظر هذا أبرز ما يمكن أن يقال حول عالقة معاني التكلفة بين العلوم الثالثة، وبالنظر 
إلى أثرها في موضــوع تكلفة القرض يمكن أن يقال بــأن التكلفة المؤثرة والمعتبرة إلى أثرها في موضــوع تكلفة القرض يمكن أن يقال بــأن التكلفة المؤثرة والمعتبرة 
في الفقه اإلســالمي هي التكلفة المحاســبية ال االقتصادية؛ وذلك ألن االقتصاديين في الفقه اإلســالمي هي التكلفة المحاســبية ال االقتصادية؛ وذلك ألن االقتصاديين 

ينظر: موسوعة المصطلحات االقتصادية لحسين عمر ص(٧٦٧٦).). ينظر: موسوعة المصطلحات االقتصادية لحسين عمر ص(   (١)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٣٥٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ينظرون إلى التكلفة البديلة، وهو أمر ليس له اعتبار في الفقه اإلسالمي.ينظرون إلى التكلفة البديلة، وهو أمر ليس له اعتبار في الفقه اإلسالمي.
المطلب الثاني: تعريف القرض.المطلب الثاني: تعريف القرض.

وفيه ثالث مسائل:وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى: تعريف القرض في اللغة:المسألة األولى: تعريف القرض في اللغة:

القرض: اســم مفرد، وجمعه قروض، ومادة (قرض) فــي اللغة تعني القطع، القرض: اســم مفرد، وجمعه قروض، ومادة (قرض) فــي اللغة تعني القطع، 
ضه أي قطعته(١). ضه أي قطعتهيقال: قرضت الشيء أقرِ يقال: قرضت الشيء أقرِ

المسألة الثانية: تعريف القرض في االصطالح:المسألة الثانية: تعريف القرض في االصطالح:

عرف القــرض بتعريفات عدة، فقد عرفــه الحنفية بأنه: «مــا تعطيه من مثلي عرف القــرض بتعريفات عدة، فقد عرفــه الحنفية بأنه: «مــا تعطيه من مثلي 
لتتقاضاه»لتتقاضاه»(٢)، إال أن هذا التعريف لم يسلم من المناقشة؛ لكونه لم يمنع دخول العارية ، إال أن هذا التعريف لم يسلم من المناقشة؛ لكونه لم يمنع دخول العارية 
والوديعة في مدلولهوالوديعة في مدلوله(٣)، وأحســن من هذا التعريف تعريفه - على قول الحنفية- بأنه: ، وأحســن من هذا التعريف تعريفه - على قول الحنفية- بأنه: 
«دفع مالٍ مثلي آلخر ليرد مثله»«دفع مالٍ مثلي آلخر ليرد مثله»(٤)، فخرج بقوله: (مثلي) ما ليس له مثل، وهو القيمي، ، فخرج بقوله: (مثلي) ما ليس له مثل، وهو القيمي، 

وخرج بقوله: (ليرد مثله) ما يجب رد عينه مثل العارية، والوديعةوخرج بقوله: (ليرد مثله) ما يجب رد عينه مثل العارية، والوديعة(٥).
وعرفــه المالكيــة بأنه: «دفــع متمول في عــوض غير مخالف لــه ال عاجالً وعرفــه المالكيــة بأنه: «دفــع متمول في عــوض غير مخالف لــه ال عاجالً 
»(٦)، وقوله: (متمول) أي: مــن مثلي أو حيوان أو عــرض، وأخرج ما ليس ، وقوله: (متمول) أي: مــن مثلي أو حيوان أو عــرض، وأخرج ما ليس  »تفضــالً تفضــالً
ينظر: الصحاح للجوهري (١١٠١١١٠١/٣) مادة (قرض)، ومقاييس اللغة البن فارس () مادة (قرض)، ومقاييس اللغة البن فارس (٧١٧١/٥)، )،  ينظر: الصحاح للجوهري (   (١)

مادة (قرض).مادة (قرض).
الدر المختار للحصكفي (٨٦٨٦/٢).). الدر المختار للحصكفي (   (٢)

ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٨٨٣٨٨/٧).). ينظر: حاشية ابن عابدين (   (٣)
تنوير األبصار للتمرتاشي (٨٦٨٦/٢).). تنوير األبصار للتمرتاشي (   (٤)

ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٨٨٣٨٨/٧).). ينظر: حاشية ابن عابدين (   (٥)
التاج واإلكليل للمواق (٥٤٥٥٤٥/٤).). التاج واإلكليل للمواق (   (٦)



٣٦٣٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا، وبقوله (في عوض) أخرج ما لو دفعه  ا، وبقوله (في عوض) أخرج ما لو دفعه بمتمول كما لو دفع قطعة نار فال يســمى قرضً بمتمول كما لو دفع قطعة نار فال يســمى قرضً
ماالً بغير عوض كالهبة والعارية، وقولــه: (غير مخالف له) أي: أن يكون في عوض ماالً بغير عوض كالهبة والعارية، وقولــه: (غير مخالف له) أي: أن يكون في عوض 
ا كالســلم والصرف  ا، فأخرج بهذا القيد ما كان العوض فيه مخالفً ا كالســلم والصرف متماثل صفة وقدرً ا، فأخرج بهذا القيد ما كان العوض فيه مخالفً متماثل صفة وقدرً
، وبه  ) أي أن يكــون العوض مؤجالً ، وبه واإلجــارة وغير ذلك، وأريــد بقوله: (ال عاجالً ) أي أن يكــون العوض مؤجالً واإلجــارة وغير ذلك، وأريــد بقوله: (ال عاجالً
): أي أن يكون حال  ، وقوله (تفضالً ): أي أن يكون حال أخرجت المبادلة المثلية بأن دفع دينار بمثله حاالً ، وقوله (تفضالً أخرجت المبادلة المثلية بأن دفع دينار بمثله حاالً

الدفع تفضالً للمقترض وحدهالدفع تفضالً للمقترض وحده(١).
وهذا هو التعريف المشــهور عند المالكية، ومنهــم من عرفه بأنه: «دفع المال وهذا هو التعريف المشــهور عند المالكية، ومنهــم من عرفه بأنه: «دفع المال 
علــى جهة القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخير في رده مثله أو عينه ما كان على صفته»علــى جهة القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخير في رده مثله أو عينه ما كان على صفته»(٢)، ، 

ا بأنه: «دفع عين في مقابلة دين على وجه المعروف»(٣). ا بأنه: «دفع عين في مقابلة دين على وجه المعروف»وعرف أيضً وعرف أيضً
أما الشــافعية فقد اشتهر في مؤلفاتهم تعريف القرض بأنه: «تمليك الشيء برد أما الشــافعية فقد اشتهر في مؤلفاتهم تعريف القرض بأنه: «تمليك الشيء برد 
بدله»بدله»(٤)، وقولهم: (بدله) يشمل المثلي برده المثل حقيقة، والقيمي برده المثل صورة ، وقولهم: (بدله) يشمل المثلي برده المثل حقيقة، والقيمي برده المثل صورة 
في المتقومفي المتقوم(٥)، وعرفه بعض فقهاء الشافعية بأنه: «إعطاء مال ليُستردَّ مثله متى شاء»، وعرفه بعض فقهاء الشافعية بأنه: «إعطاء مال ليُستردَّ مثله متى شاء»(٦).
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشــي (٢٢٩٢٢٩/٥)، والفواكه الدواني للنفراوي ()، والفواكه الدواني للنفراوي (١٣٣١٣٣/٢)، )،  ينظر: شرح مختصر خليل للخرشــي (   (١)
حاشــية الدســوقي (حاشــية الدســوقي (٢٢٣٢٢٣/٣)، وحاشــية الصاوي ()، وحاشــية الصاوي (٢٩١٢٩١/٣)، والبهجة في شرح التحفة )، والبهجة في شرح التحفة 

للتسولي (للتسولي (٢٨٧٢٨٧/٢)
عقد الجواهر الثمينة البن شــاس (٥٦٥٥٦٥/٢). وينظر: كفاية الطالــب الرباني (). وينظر: كفاية الطالــب الرباني (٣٣٨٣٣٨/٣)، )،  عقد الجواهر الثمينة البن شــاس (   (٢)

وحاشية العدوي عليه (وحاشية العدوي عليه (١٣٧١٣٧/٢).).
لباب اللباب للبكري ص(٤٢٦٤٢٦).). لباب اللباب للبكري ص(   (٣)

تحفــة المحتاج البن حجــر الهيتمــي (٣٦٣٦/٥). وينظر: أســنى المطالــب لألنصاري، ). وينظر: أســنى المطالــب لألنصاري،  تحفــة المحتاج البن حجــر الهيتمــي (   (٤)
(١٤٠١٤٠/٢)، ومغني المحتاج للشــربيني ()، ومغني المحتاج للشــربيني (١١٧١١٧/٢)، ونهاية المحتاج للرملي ()، ونهاية المحتاج للرملي (٢١٩٢١٩/٤)، )، 

وشرح المحلي على المنهاج (وشرح المحلي على المنهاج (٢٥٧٢٥٧/٣)، وحاشية إعانة الطالبين للبكري ()، وحاشية إعانة الطالبين للبكري (٤٨٤٨/٣).).
ينظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢١٩٢١٩/٤).). ينظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (   (٥)

الغاية القصو للبيضاوي (٦٢٧٦٢٧/١).). الغاية القصو للبيضاوي (   (٦)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٣٧٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وعرفــه الحنابلة بأنه: «دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله»وعرفــه الحنابلة بأنه: «دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله»(١)، وقولهم «دفع مال ، وقولهم «دفع مال 
لمن ينتفع به» يشــمل كل مال مباح، وقولهم «يرد بدله» يخرج العارية ألنه يرد عينها، لمن ينتفع به» يشــمل كل مال مباح، وقولهم «يرد بدله» يخرج العارية ألنه يرد عينها، 
وهذا التعريف وتعريف الشــافعية هما التعريفان المختاران إال أنه يؤخذ على تعريف وهذا التعريف وتعريف الشــافعية هما التعريفان المختاران إال أنه يؤخذ على تعريف 
الحنابلــة بأنهم عبــروا بدفع المال لالنتفاع وقد يفهم منــه أن المقترض ال يملك إال الحنابلــة بأنهم عبــروا بدفع المال لالنتفاع وقد يفهم منــه أن المقترض ال يملك إال 
االنتفاع، ولذا جاء تعريف الشافعية أصرح في الداللة على تمليك المقترض القرض االنتفاع، ولذا جاء تعريف الشافعية أصرح في الداللة على تمليك المقترض القرض 

ا تاما(٢). ا تاماملكً ملكً
والعالقة بين المعنــى اللغوي واالصطالحي هو أن المقــرض بتمليك مبلغ والعالقة بين المعنــى اللغوي واالصطالحي هو أن المقــرض بتمليك مبلغ 

القرض للمقترض قَطَعَ المبلغ من مالهالقرض للمقترض قَطَعَ المبلغ من ماله(٣).
المسألة الثالثة: الفرق بين القرض والسلف: المسألة الثالثة: الفرق بين القرض والسلف: 

ف، وسلوف، ومادة (سلف) في  ــالَّ ف، وسلوف، ومادة (سلف) في السلف: اسم مفرد، وجمعه أسالف، وسُ ــالَّ السلف: اسم مفرد، وجمعه أسالف، وسُ
ف،  الَّ لُوفًا، أي: تقدم، وقوم سُ ا وسُ فً لَ لُفُ سَ لَف يسْ ف، اللغة تعني التقدم والسبق، يقال سَ الَّ لُوفًا، أي: تقدم، وقوم سُ ا وسُ فً لَ لُفُ سَ لَف يسْ اللغة تعني التقدم والسبق، يقال سَ
أي: متقدمون، ويطلق على الســلم والقرض، وقد ورد في السنة استخدام هذا اللفظ أي: متقدمون، ويطلق على الســلم والقرض، وقد ورد في السنة استخدام هذا اللفظ 
للداللة على معنيين، أولهما: السلم، وهو بيع الدين بالعين. والثاني: القرض. والمتتبع للداللة على معنيين، أولهما: السلم، وهو بيع الدين بالعين. والثاني: القرض. والمتتبع 

ا(٤). النصوص الفقهاء يجد أنهم يطلقون السلف على هذين المعنيين أيضً لنصوص الفقهاء يجد أنهم يطلقون السلف على هذين المعنيين أيضً
الروض المربــع للبهوتــي (٣٦٣٦/٥) ومنتهــى اإلرادات () ومنتهــى اإلرادات (٢٨٤٢٨٤/١)، واإلقناع للحجاوي )، واإلقناع للحجاوي  الروض المربــع للبهوتــي (   (١)

.(.(٣٠٣٣٠٣/٢)
الشرح الممتع البن عثيمين (٩٣٩٣/٩).). الشرح الممتع البن عثيمين (   (٢)

ينظر: الصحاح للجوهري (١١٠١١١٠١/٣) مادة (قرض)، ومقاييس اللغة البن فارس () مادة (قرض)، ومقاييس اللغة البن فارس (٧١٧١/٥)، )،  ينظر: الصحاح للجوهري (   (٣)
مادة (قرض).مادة (قرض).

ينظر: القوانين الفقهية البن جزي ص(٣١٠٣١٠)، وغرر المقالة للمغراوي ص()، وغرر المقالة للمغراوي ص(٢١٢٢١٢)، والفواكه )، والفواكه  ينظر: القوانين الفقهية البن جزي ص(   (٤)
الدواني للنفراوي ص(الدواني للنفراوي ص(١٣٢١٣٢/٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ()، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (١٣٧١٣٧/٢)، وشرح )، وشرح 
الســنة للبغوي (الســنة للبغوي (١٤٥١٤٥/٨)، والزاهــر لألزهري ص()، والزاهــر لألزهري ص(٢٩٣٢٩٣)، وتحفــة المحتاج البن حجر )، وتحفــة المحتاج البن حجر 

(٣٦٣٦/٥)، وحاشية البجيرمي على منهج الطالب ()، وحاشية البجيرمي على منهج الطالب (٣٢٨٣٢٨/٢)، )، 



٣٨٣٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وبهذا تكون العالقة بين الســلف والقرض هي العموم والخصوص المطلق، وبهذا تكون العالقة بين الســلف والقرض هي العموم والخصوص المطلق، 
ا. ا، وليس كل سلف يسمى قرضً ا.فكل قرض يسمى سلفً ا، وليس كل سلف يسمى قرضً فكل قرض يسمى سلفً

المسألة الرابعة: الفرق بين القرض والدين:المسألة الرابعة: الفرق بين القرض والدين:

الدين اسم مفرد، وجمعه ديون وأديُن، ومادة الكلمة تدل على االنقياد والذل، الدين اسم مفرد، وجمعه ديون وأديُن، ومادة الكلمة تدل على االنقياد والذل، 
ومعنى الدين في اللغة هو القرض، يقال: دان الرجل يدين دينًا فهو دائن إذا استقرض ومعنى الدين في اللغة هو القرض، يقال: دان الرجل يدين دينًا فهو دائن إذا استقرض 

وصار عليه دين، ودِنت الرجل أقرضته، ومنه قولهم: رجل مدين ومديونوصار عليه دين، ودِنت الرجل أقرضته، ومنه قولهم: رجل مدين ومديون(١).
واستعمل الفقهاء لفظ (الدين) للداللة على معنيين، أحدهما: إطالقه على كل واستعمل الفقهاء لفظ (الدين) للداللة على معنيين، أحدهما: إطالقه على كل 
حق ثبت في الذمة ســواء كان حقا ماليا أو الحق ثبت في الذمة ســواء كان حقا ماليا أو ال(٢)، والثانــي: إطالقه على الحق الثابت ، والثانــي: إطالقه على الحق الثابت 
بســبب ماليبســبب مالي(٣)، وعلى هذا فمفهوم الدين عند الفقهاء واســع، ولم يقتصر على كون ، وعلى هذا فمفهوم الدين عند الفقهاء واســع، ولم يقتصر على كون 
المراد به القرض وحســب، بــل كل حق ثبت في الذمة فهو دين، فيشــمل الصداق، المراد به القرض وحســب، بــل كل حق ثبت في الذمة فهو دين، فيشــمل الصداق، 
والســلم، والغصب، وقيم المتلفات وغيرهاوالســلم، والغصب، وقيم المتلفات وغيرها(٤)، وعلــى كال المعنيين تكون العالقة ، وعلــى كال المعنيين تكون العالقة 
بين القــرض والدين هي العموم والخصوص المطلق، فالدين أعم من القرض، فكل بين القــرض والدين هي العموم والخصوص المطلق، فالدين أعم من القرض، فكل 
ينظــر: تهذيــب اللغة لألزهــري (١٨٢١٨٢/١٤١٤) مــادة (دان)، ومقاييس اللغــة البن فارس ) مــادة (دان)، ومقاييس اللغــة البن فارس  ينظــر: تهذيــب اللغة لألزهــري (   (١)
(٣١٩٣١٩/٢) مادة (ديــن)، والصحاح للجوهري () مادة (ديــن)، والصحاح للجوهري (٢١١٧٢١١٧/٥) مادة (دين)، ولســان العرب ) مادة (دين)، ولســان العرب 

البن منظور (البن منظور (٢٤٢٤/١٧١٧) مادة (دين).) مادة (دين).
عرفه صدر الشــريعة المحبوبي في التوضيح (١٣٩١٣٩/٢) بأنــه: «لزوم حق في الذمة»، وهو ) بأنــه: «لزوم حق في الذمة»، وهو  عرفه صدر الشــريعة المحبوبي في التوضيح (   (٢)

تعريف عام يشمل كل حق ثبت في الذمة.تعريف عام يشمل كل حق ثبت في الذمة.
جاء في فتح القدير البن الهمام (٤٣١٤٣١/٥): «الدين اســم لمال واجب في الذمة يكون بدالً ): «الدين اســم لمال واجب في الذمة يكون بدالً  جاء في فتح القدير البن الهمام (   (٣)
عن مــال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعــة عقد عليها من بضع امرأة وهو عن مــال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعــة عقد عليها من بضع امرأة وهو 
المهر أو اســتئجار عين»، وجــاء في أحكام القرآن البن العربــي (المهر أو اســتئجار عين»، وجــاء في أحكام القرآن البن العربــي (٣٢٧٣٢٧/١) تعريفه للدين ) تعريفه للدين 

ا واآلخر في الذمة نسيئة».  ا واآلخر في الذمة نسيئة». بقوله: «هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدً بقوله: «هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدً
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٤٢٤٢/٧، ، ٤٣٤٣)، والتلقين للقاضي عبد الوهاب ص()، والتلقين للقاضي عبد الوهاب ص(٤١٥٤١٥)، )،  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٤)

ورحمة األمة للعثماني ص(ورحمة األمة للعثماني ص(٢٩٤٢٩٤)، والمصباح المنير للفيومي ()، والمصباح المنير للفيومي (٢٢٠٢٢٠/١).).



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٣٩٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا(١). .  اقرض دين، وليس كل دين قرضً قرض دين، وليس كل دين قرضً
وذهب بعض الفقهاء إلى تباين العالقة بينهما من جهة أن الدين مختص بوجود وذهب بعض الفقهاء إلى تباين العالقة بينهما من جهة أن الدين مختص بوجود 

األجل فيه بخالف القرض، فاألصل فيه الحلولاألجل فيه بخالف القرض، فاألصل فيه الحلول(٢).

قال النســفي في طلبة الطلبة ص(١٤١١٤١): «والقرض مالٌ يقطعه من أمواله فيعطيه عينًا، فأما ): «والقرض مالٌ يقطعه من أمواله فيعطيه عينًا، فأما  قال النســفي في طلبة الطلبة ص(   (١)
ـا فليس بقرض، ولو قال: ما داينته فهو علي، فأقرضه شــيئًا فهو على  ـا فليس بقرض، ولو قال: ما داينته فهو علي، فأقرضه شــيئًا فهو على حــق ثبت له عليه دينـً حــق ثبت له عليه دينـً
الكفيل؛ ألن اسم الدين شــامل يتناول ما وجب في ذمته دينًا بالعقد، وما صار دينًا في ذمته الكفيل؛ ألن اسم الدين شــامل يتناول ما وجب في ذمته دينًا بالعقد، وما صار دينًا في ذمته 
ا، واألول يتناول المال المستقرض  ا باستقراضه واستهالكه، فتناول ذلك النوعين جميعً ا، واألول يتناول المال المستقرض أيضً ا باستقراضه واستهالكه، فتناول ذلك النوعين جميعً أيضً

دون الواجب بالعقد لخصوص ذلك، وعموم هذا».دون الواجب بالعقد لخصوص ذلك، وعموم هذا».
ينظر: شرح الســنة للبغوي (١٧٢١٧٢/٨)، والكليات للكفوي ()، والكليات للكفوي (٣٢٩٣٢٩/٢)، وسيأتي بيان حكم )، وسيأتي بيان حكم  ينظر: شرح الســنة للبغوي (   (٢)

التأجيل في القرض في ص(التأجيل في القرض في ص(٤١٤١).).



٤٠٤٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤١٤١

ا اتعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبً تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبً

ال يعرف لهذه الجملة استعمال في الفقه اإلسالمي، وإنما استعمل في التشريعات ال يعرف لهذه الجملة استعمال في الفقه اإلسالمي، وإنما استعمل في التشريعات 
الماليــة الغربية مصطلح الماليــة الغربية مصطلح (Borrowing Costs)(Borrowing Costs) ومعناه: تكاليف االقتراض، ويقصد به  ومعناه: تكاليف االقتراض، ويقصد به 
كما عرفه مجلس معايير المحاسبة الدولية بأنه: «الفائدة وغيرها من التكاليف المتعلقة كما عرفه مجلس معايير المحاسبة الدولية بأنه: «الفائدة وغيرها من التكاليف المتعلقة 
باقتراض األموال التي تتكبدها المنشأة»باقتراض األموال التي تتكبدها المنشأة»(١)، وعرفه قاموس أكسفورد للمحاسبة بنحو ، وعرفه قاموس أكسفورد للمحاسبة بنحو 
ما عرفته المعايير الدولية بأن المقصود به: «التكاليف المتكبدة عندما تقترض منظمة ما عرفته المعايير الدولية بأن المقصود به: «التكاليف المتكبدة عندما تقترض منظمة 
»(٢)، ثم عرفته معايير المحاسبة السعودية بأنه: «العموالت المصرفية وغيرها من ، ثم عرفته معايير المحاسبة السعودية بأنه: «العموالت المصرفية وغيرها من  »أمواالً أمواالً
التكاليف التي تتحملها المنشــأة مقابل اقتراضها لألموال»التكاليف التي تتحملها المنشــأة مقابل اقتراضها لألموال»(٣)، وبنحو هذه التعريفات ، وبنحو هذه التعريفات 
ينظــر: معيار تكلفــة االقتــراض (Borrowing Costs)(Borrowing Costs) ورقمه ( ورقمه (٢٣٢٣) من الموقع الرســمي ) من الموقع الرســمي  ينظــر: معيار تكلفــة االقتــراض    (١)

 : :International Accounting Standard Board IASBInternational Accounting Standard Board IASB لمجلس معايير المحاسبة الدولية لمجلس معايير المحاسبة الدولية
www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C6913D1C-1734-4129-9C20-4AEADE76DD21/0/IAS23.www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C6913D1C-1734-4129-9C20-4AEADE76DD21/0/IAS23.

pdf.pdf.

.Dictionary of AccountingDictionary of Accounting, P 62 P 62 :ينظر ينظر:    (٢)
ينظر: معيار «األصول الثابتة» فقرة ١٣١٣/٦ ص( ص(١٨١٩١٨١٩).). ينظر: معيار «األصول الثابتة» فقرة    (٣)

www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards/AS-014.www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards/AS-014.

aspxaspx

ويالحظ أن المعايير السعودية عبرت بـ«تكاليف التمويل». ويالحظ أن المعايير السعودية عبرت بـ«تكاليف التمويل».   



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤٢٤٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عرفته معايير المحاســبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسباتعرفته معايير المحاســبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات(١)، ولم ، ولم 
يوجد في الفقه اإلسالمي استعمال هذا المصطلح للداللة على المعنى السابق، لكن يوجد في الفقه اإلسالمي استعمال هذا المصطلح للداللة على المعنى السابق، لكن 
الفقهاء بحثوا مسائل تتعلق بأجرة القرض ومؤنة نقل القرض إلى غير بلد اإلقراضالفقهاء بحثوا مسائل تتعلق بأجرة القرض ومؤنة نقل القرض إلى غير بلد اإلقراض(٢) 
مما يــدل على اعتبارهم أن للقرض تكلفة لكنها لــم تعرف بمصطلح يضع حدودها مما يــدل على اعتبارهم أن للقرض تكلفة لكنها لــم تعرف بمصطلح يضع حدودها 
ويجمــع معانيها، ثم جاء في االجتهادات المعاصرة اســتخدام لهذا المصطلح لبيان ويجمــع معانيها، ثم جاء في االجتهادات المعاصرة اســتخدام لهذا المصطلح لبيان 
أحكامــه في مختلــف التطبيقات الماليــةأحكامــه في مختلــف التطبيقات الماليــة(٣)، وعند النظر في معنــى هذا المصطلح ، وعند النظر في معنــى هذا المصطلح 
والمعنى الــذي دل عليه لفظ (التكلفة) عند الفقهاء مثل المشــقة والمؤونةيمكن أن والمعنى الــذي دل عليه لفظ (التكلفة) عند الفقهاء مثل المشــقة والمؤونةيمكن أن 
تعرف تكلفة القرض -في هذا البحث- بأنها: ما يبذله غير المقترض بســبب القرض تعرف تكلفة القرض -في هذا البحث- بأنها: ما يبذله غير المقترض بســبب القرض 

من مؤونة مالية أو جهد بدني يمكن تقويمه بالمال.من مؤونة مالية أو جهد بدني يمكن تقويمه بالمال.
والمؤونة تشــمل التكلفة المالية والبدنية، وجملة «بسبب القرض» قيد يخرج والمؤونة تشــمل التكلفة المالية والبدنية، وجملة «بسبب القرض» قيد يخرج 
المؤونة الناشئة بسببٍ غير القرض كالعقود المالية وغيرها، وجملة «غير المقترض» المؤونة الناشئة بسببٍ غير القرض كالعقود المالية وغيرها، وجملة «غير المقترض» 
قيد يخرج المؤونة التي يتحملها المقترض بنفسه، وعلى هذا فالتعريف يشمل ما يأتي:قيد يخرج المؤونة التي يتحملها المقترض بنفسه، وعلى هذا فالتعريف يشمل ما يأتي:

تكلفة القرض التي تكبدها طرف مستقل عن المقرض والمقترض. تكلفة القرض التي تكبدها طرف مستقل عن المقرض والمقترض.-   -١
تكلفة القرض التي تكبدها المقرض لطرف مستقل. تكلفة القرض التي تكبدها المقرض لطرف مستقل.-   -٢

تكلفة القرض التي تكبدها المقرض بنفسه. تكلفة القرض التي تكبدها المقرض بنفسه.-   -٣
وتعد هذه الصور الثالث هي موضوع البحث.وتعد هذه الصور الثالث هي موضوع البحث.

ينظر: المعيار المحاسبي الخاص بتكلفة االقتراض ورقمه (١٤١٤) ص() ص(١). ).  ينظر: المعيار المحاسبي الخاص بتكلفة االقتراض ورقمه (   (١)
www.cao.gov.eg/CAO_WEB/uploads/Dpages/Accounting_criteria/aTaklefat.pdf.www.cao.gov.eg/CAO_WEB/uploads/Dpages/Accounting_criteria/aTaklefat.pdf.

سيأتي توضيح ذلك وتفصيله في الباب الثاني من البحث ص(٨٥٨٥).). سيأتي توضيح ذلك وتفصيله في الباب الثاني من البحث ص(   (٢)
ينظر: ص(١٥٩١٥٩) وما بعدها.) وما بعدها. ينظر: ص(   (٣)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

األلفاظ ذات الصلة



٤٤٤٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤٥٤٥

 
النفقةالنفقة

النفقة اســم مفرد، وتجمع على نِفاق ونفقاتالنفقة اســم مفرد، وتجمع على نِفاق ونفقات(١)، ومادتهــا اللغوية هي النون ، ومادتهــا اللغوية هي النون 
والفاء والقــاف، ومعاني هذه المادة ترجع في اللغة إلــى معنيين، أحدهما: الذهاب والفاء والقــاف، ومعاني هذه المادة ترجع في اللغة إلــى معنيين، أحدهما: الذهاب 
ا أي ماتت، واآلخــر: الخفاء والغموض، ومنه  ا أي ماتت، واآلخــر: الخفاء والغموض، ومنه واالنقطاع، يقال: نفقــت الدابة نفوقً واالنقطاع، يقال: نفقــت الدابة نفوقً
النفق، وهو الســرب في األرض له مخلص إلى مكان آخرالنفق، وهو الســرب في األرض له مخلص إلى مكان آخر(٢)، والنفقة في اللغة هي ما ، والنفقة في اللغة هي ما 
تنفقه من الدراهم ونحوها على نفســك وعلى العيالتنفقه من الدراهم ونحوها على نفســك وعلى العيال(٣)، وهي مالئمة للمعنى األول ، وهي مالئمة للمعنى األول 

وهو الذهاب واالنقطاع؛ ألن النفقة تذهب المال وتفنيه.وهو الذهاب واالنقطاع؛ ألن النفقة تذهب المال وتفنيه.
وهذا اللفظ هو أحد المصطلحات المتداولة المشهورة في كتب الفقهاء، وقد وهذا اللفظ هو أحد المصطلحات المتداولة المشهورة في كتب الفقهاء، وقد 
تعددت تعريفات الفقهاء له، فعند الحنفية عرفوا النفقة بأنها: «اإلدرار على الشيء بما تعددت تعريفات الفقهاء له، فعند الحنفية عرفوا النفقة بأنها: «اإلدرار على الشيء بما 
به بقاؤه»به بقاؤه»(٤)، وعند المالكية عرف بأنه: «ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون ســرف»، وعند المالكية عرف بأنه: «ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون ســرف»(٥)، ، 
، ومسكنًا، وتوابعها»(٦). ا، وكسوةً ا، وأدمً ، ومسكنًا، وتوابعها»وعرفها الحنابلة بأنها: «كفاية من يَمونُه؛ خبزً ا، وكسوةً ا، وأدمً وعرفها الحنابلة بأنها: «كفاية من يَمونُه؛ خبزً
ينظر: تهذيب اللغة لألزهري (١٩٠١٩٠/٩) مادة (نفق)، ومحيط المحيط للبستاني ص() مادة (نفق)، ومحيط المحيط للبستاني ص(٩٠٩٩٠٩).). ينظر: تهذيب اللغة لألزهري (   (١)

ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (٤٥٤٤٥٤/٥) مادة (نفق)، والعين للفراهيدي () مادة (نفق)، والعين للفراهيدي (١٧٧١٧٧/٥).). ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (   (٢)
ينظر: تاج العروس للزبيدي (٤٣٣٤٣٣/٢٦٢٦).). ينظر: تاج العروس للزبيدي (   (٣)

فتح القدير البن الهمام (٣٢١٣٢١/٣).). فتح القدير البن الهمام (   (٤)
شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٣٢١٣٢١/١).). شرح حدود ابن عرفة للرصاع (   (٥)

اإلقناع للحجاوي (٤٥٤٥/٤)، ومنتهى اإلرادات البن النجار ()، ومنتهى اإلرادات البن النجار (٢٢٣٢٢٣/٢).). اإلقناع للحجاوي (   (٦)



٤٦٤٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وعند النظر في تعريفات الفقهاء لهذا المصطلح باإلضافة إلى تأمل استعماالتهم وعند النظر في تعريفات الفقهاء لهذا المصطلح باإلضافة إلى تأمل استعماالتهم 
له يتبين أن من أهم خصائصه ما يأتي:له يتبين أن من أهم خصائصه ما يأتي:

يقصد من النفقة اســتبقاء الشــيء بعد وجوده، وهذا ظاهر بالتأمل في يقصد من النفقة اســتبقاء الشــيء بعد وجوده، وهذا ظاهر بالتأمل في   - -١
التعريفات السابقة، وبتتبع غالب استعماالت الفقهاء لهذا المصطلح، التعريفات السابقة، وبتتبع غالب استعماالت الفقهاء لهذا المصطلح، 
فإنه بالتتبع لألمثلة التي يذكرها الفقهاء في أبواب النفقات مثل: القوت، فإنه بالتتبع لألمثلة التي يذكرها الفقهاء في أبواب النفقات مثل: القوت، 
واألدم، والكســوة، والمســكن، وأجرة القابلة في نفقــة الزوجات، واألدم، والكســوة، والمســكن، وأجرة القابلة في نفقــة الزوجات، 
وتزويج الرقيق ومداواته في نفقة الرقيق، والعلف، والســقي في نفقة وتزويج الرقيق ومداواته في نفقة الرقيق، والعلف، والســقي في نفقة 
البهائم، وغير ذلك، يتبين أن القصد من النفقة هو اســتبقاء الشيء بعد البهائم، وغير ذلك، يتبين أن القصد من النفقة هو اســتبقاء الشيء بعد 

وجوده.وجوده.
تطلق غالبًا على المال، وتشــمل النقد كالدراهم، والعرض كالكســوة  تطلق غالبًا على المال، وتشــمل النقد كالدراهم، والعرض كالكســوة -   -٢
والطعام والخادم، وقد ذكر الزركشي ما يفهم منه أن الجهد البدني داخل والطعام والخادم، وقد ذكر الزركشي ما يفهم منه أن الجهد البدني داخل 
فــي مدلول النفقة؛ ومثل لذلك بالعبــادات البدنية التي يقوم بها أجنبي فــي مدلول النفقة؛ ومثل لذلك بالعبــادات البدنية التي يقوم بها أجنبي 
نيابة عن ميت فإن العبادة هنا تعد نفقة، قال: «إذا أنفق عن غيره بغير إذنه نيابة عن ميت فإن العبادة هنا تعد نفقة، قال: «إذا أنفق عن غيره بغير إذنه 
هل يرجع؟ هو نوعان: أحدهما: من أدَّ واجبًا عن غيره. والثاني: من هل يرجع؟ هو نوعان: أحدهما: من أدَّ واجبًا عن غيره. والثاني: من 
أنفــق على ما تعلق به حقه في مال غيره. فاألول: كما لو أدَّ دين غيره أنفــق على ما تعلق به حقه في مال غيره. فاألول: كما لو أدَّ دين غيره 
ا له  ا له بــال إذن برئ وال رجوع له بال خالف لكن هل يقــع فداءً أو موهوبً بــال إذن برئ وال رجوع له بال خالف لكن هل يقــع فداءً أو موهوبً
وجهان. وهذا في ديون اآلدميين فأما دين الله تعالى المتوقف على النية وجهان. وهذا في ديون اآلدميين فأما دين الله تعالى المتوقف على النية 
كالزكاة فــال تقع عنه بغير إذنه، ومنها: الكفارة وهكذا العمل البدني إذا كالزكاة فــال تقع عنه بغير إذنه، ومنها: الكفارة وهكذا العمل البدني إذا 
صــام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي لم يصح لكن جوزوا الحج عنه صــام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي لم يصح لكن جوزوا الحج عنه 

بغير إذنه، وإنما خرج عن األصل الختصاصه بأمور»بغير إذنه، وإنما خرج عن األصل الختصاصه بأمور»(١).
المنثور في القواعد (١٥٧١٥٧/١) المنثور في القواعد (   (١)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٤٧٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والعالقة بيــن النفقة والتكلفة هي العموم والخصــوص المطلق، وذلك أن  والعالقة بيــن النفقة والتكلفة هي العموم والخصــوص المطلق، وذلك أن    
التكلفة تتميز عن النفقة من جهتين:التكلفة تتميز عن النفقة من جهتين:

األولى: أن النفقة مختصة بما يكون به بقاء الشيء أما التكلفة فتشمل ما  يكون  أن النفقة مختصة بما يكون به بقاء الشيء أما التكلفة فتشمل ما  يكون  األولى:   
به بقاء الشيء، وما يكون به إيجاده، وما يكون به إنهاؤه.به بقاء الشيء، وما يكون به إيجاده، وما يكون به إنهاؤه.

الثانية: أن النفقة - في غالب استعماالت الفقهاء - مختصة بالمال - ويشمل  أن النفقة - في غالب استعماالت الفقهاء - مختصة بالمال - ويشمل  الثانية:   
العرض والنقد- دون عمل البدن فال يطلق عليه نفقة.العرض والنقد- دون عمل البدن فال يطلق عليه نفقة.



٤٨٤٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤٩٤٩

المؤونةالمؤونة

المؤونة اســم مفرد، وهي على وزن فعولة، وتجمع على مؤن، ومؤوناتالمؤونة اســم مفرد، وهي على وزن فعولة، وتجمع على مؤن، ومؤونات(١)، ، 
وهي مشتقة -إذا كانت غير مهموزة- من مون، يقال: مان الرجل أهله يمونهم مونًاوهي مشتقة -إذا كانت غير مهموزة- من مون، يقال: مان الرجل أهله يمونهم مونًا(٢) 
ا -إذا كانت مهموزة-  ا -إذا كانت مهموزة- ، وتشــتق أيضً ، إذا عالهم وقام بكفايتهم وأنفق عليهم(٣)، وتشــتق أيضً ، إذا عالهم وقام بكفايتهم وأنفق عليهمومؤنةً ومؤنةً
من مأن، يقال: مأنت القوم أمؤنهم مأنًا، إذا احتملت مؤنتهممن مأن، يقال: مأنت القوم أمؤنهم مأنًا، إذا احتملت مؤنتهم(٤)، وقيل: هي مشتقة من ، وقيل: هي مشتقة من 
األين وهو التعب والشدةاألين وهو التعب والشدة(٥)، ومن معاني المؤونة في اللغة: القوت، والثقل، والتعب، ، ومن معاني المؤونة في اللغة: القوت، والثقل، والتعب، 

والمشقةوالمشقة(٦).
ينظر: تهذيب اللغة لألزهري (٥٠٩٥٠٩/١٥١٥)، وجمهرة اللغة البن دريد ()، وجمهرة اللغة البن دريد (٩٩٢٩٩٢/٢) والمصباح ) والمصباح  ينظر: تهذيب اللغة لألزهري (   (١)

المنير (المنير (٢٥٣٢٥٣/٢).).
همزت؛ ألنها أصبحت مضمومة، والعرب يســتثقلون الضمة على الواو، فهمزت لتحتمل  همزت؛ ألنها أصبحت مضمومة، والعرب يســتثقلون الضمة على الواو، فهمزت لتحتمل    (٢)

الضمة. ينظر: الفاخر للمفضل بن سلمة ص(الضمة. ينظر: الفاخر للمفضل بن سلمة ص(١٢٩١٢٩).).
ينظــر: الزاهر لألنباري (٢٥٤٢٥٤/١)، ومقاييس اللغة البن فــارس ()، ومقاييس اللغة البن فــارس (٢٨٦٢٨٦/٥)، مادة (مون)، )، مادة (مون)،  ينظــر: الزاهر لألنباري (   (٣)

والمحكم والمحيط األعظم البن سيده (والمحكم والمحيط األعظم البن سيده (٥٢٨٥٢٨/١٠١٠) مادة (م أ ن).) مادة (م أ ن).
ينظر: الصحاح للجوهري (٢١٩٨٢١٩٨/٦) مادة (م أ ن). ) مادة (م أ ن).  ينظر: الصحاح للجوهري (   (٤)

ينظر: الزاهر لألنباري (٢٥٤٢٥٤/١) وما بعدها.) وما بعدها. ينظر: الزاهر لألنباري (   (٥)
ينظــر: المحكم والمحيط األعظم البن ســيده (٤٩١٤٩١/١٠١٠) مادة (م أ ن)، ولســان العرب ) مادة (م أ ن)، ولســان العرب  ينظــر: المحكم والمحيط األعظم البن ســيده (   (٦)

البن  منظور (البن  منظور (٢٨٣٢٨٣/١٧١٧)، مادة (م أ ن)، والزاهر لألنباري ()، مادة (م أ ن)، والزاهر لألنباري (٢٥٤٢٥٤/١).).



٥٠٥٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والمتتبــع لهــذا اللفظ في كتب الفقهــاء يجد أن لهم في تعريفــه وبيانه ثالثة والمتتبــع لهــذا اللفظ في كتب الفقهــاء يجد أن لهم في تعريفــه وبيانه ثالثة 
مسالك:مسالك:

المســلك األول:المســلك األول: تعريفه بالمثال، وهو الغالب في تعريفاتهم لهذا اللفظ، فقد  تعريفه بالمثال، وهو الغالب في تعريفاتهم لهذا اللفظ، فقد 
عرف بأنه األجرةعرف بأنه األجرة(١)، والقوت، والقوت(٢)، والكسوة، والكسوة(٣)، والخدمة، والخدمة(٤).

المســلك الثاني:المســلك الثاني: تعريفه بمثــل التعريف اللغوي للمؤنــة، كتعريفه بالثقل تعريفه بمثــل التعريف اللغوي للمؤنــة، كتعريفه بالثقل(٥)، ، 
أو  التعب والشدةأو  التعب والشدة(٦)، أو القيام بالكفاية، أو القيام بالكفاية(٧)، جاء في تنبيه الطالب، جاء في تنبيه الطالب(٨): «المؤونة: مهموز، : «المؤونة: مهموز، 
نًا: إذا قيم بكفايته»،  وْ نــت فالنًا أمونه: إذا قمت بكفايته، وقد مين فالن يُمان مَ نًا: إذا قيم بكفايته»، يقال: مُ وْ نــت فالنًا أمونه: إذا قمت بكفايته، وقد مين فالن يُمان مَ يقال: مُ
وتعريفه بالقيام بالكفاية يوافق استعماالت فقهاء المالكية لهذا اللفظ، جاء في حاشية وتعريفه بالقيام بالكفاية يوافق استعماالت فقهاء المالكية لهذا اللفظ، جاء في حاشية 
الدســوقي بيانًا لمعنى مؤنة أخذ العارية: «أي أجرة أخذها مــن مكانها إن احتاجت الدســوقي بيانًا لمعنى مؤنة أخذ العارية: «أي أجرة أخذها مــن مكانها إن احتاجت 

ألجرة»ألجرة»(٩).
ــا اصطالحيا خاصا، وقــد وقفت على ثالثة  ــا اصطالحيا خاصا، وقــد وقفت على ثالثة  تعريفه تعريفً المســلك الثالث:المســلك الثالث: تعريفه تعريفً

تعريفات، هي:تعريفات، هي:
ينظر: حاشــية الدســوقي (٤٤١٤٤١/٣)، وتحفة الحبيب ()، وتحفة الحبيب (٥١١٥١١/٣)، وحاشية الشرواني على )، وحاشية الشرواني على  ينظر: حاشــية الدســوقي (   (١)

تحفة المحتاج (تحفة المحتاج (٤٦٤٦/٥).).
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٢٦٣٢٦/٦)، والمطلع للبعلي ص()، والمطلع للبعلي ص(١٩٨١٩٨).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٢٦٣٢٦/٦).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)
ينظر: شرح الخرشي (١٣٤١٣٤/٣).). ينظر: شرح الخرشي (   (٤)

ينظر: مجمع األنهر (٣٢٠٣٢٠/١)، والمصباح المنير للفيومي ()، والمصباح المنير للفيومي (٢٥٣٢٥٣/٢).). ينظر: مجمع األنهر (   (٥)
ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٢٨٢٨/٣).). ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (   (٦)

ينظر: فتاو السبكي (٢٧٦٢٧٦/٢).). ينظر: فتاو السبكي (   (٧)
البن عبد السالم األموي ص(٥٤٢٥٤٢).). البن عبد السالم األموي ص(   (٨)

حاشية الدسوقي (٤٤١٤٤١/٣).). حاشية الدسوقي (   (٩)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٥١٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ما يكون به بقاء الشيء، وهو تعريف الحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢). .  ما يكون به بقاء الشيء، وهو تعريف الحنفية-   -١
وهذا التعريف موافق لتعريف النفقة السابق ذكره، وقد صرح الحنفية(٣)  وهذا التعريف موافق لتعريف النفقة السابق ذكره، وقد صرح الحنفية   
وبعض الشافعيةوبعض الشافعية(٤) بكون النفقة هي المؤنة، وذهب بعض الشافعية إلى  بكون النفقة هي المؤنة، وذهب بعض الشافعية إلى 
أن النفقــة أخص من المؤنة فيكون المــراد بالنفقة القوت، والمراد من أن النفقــة أخص من المؤنة فيكون المــراد بالنفقة القوت، والمراد من 
المؤنة القيــام بالكفايةالمؤنة القيــام بالكفاية(٥)، والذي يظهر أن النفقة إذا أطلقت فالمراد بها ، والذي يظهر أن النفقة إذا أطلقت فالمراد بها 

المؤنةالمؤنة(٦).
الكلفة، وهو تعريف الشافعية(٧)، والحنابلة، والحنابلة(٨). الكلفة، وهو تعريف الشافعية-   -٢

«المشقة الحاصلة بدفع الدراهم»(٩). «المشقة الحاصلة بدفع الدراهم»-   -٣
وإذا قيل بالتعريــف األول، فالعالقة بين التكلفة والمؤنة كالعالقة بين التكلفة وإذا قيل بالتعريــف األول، فالعالقة بين التكلفة والمؤنة كالعالقة بين التكلفة 
والنفقة، وهي العموم والخصوص المطلق، فكل مؤنة تكلفة، وليس كل تكلفة مؤنة، والنفقة، وهي العموم والخصوص المطلق، فكل مؤنة تكلفة، وليس كل تكلفة مؤنة، 
من جهة أن المؤنة مختصة باســتبقاء الشــيء دون إيجاده أو إنهائه، أما على التعريف من جهة أن المؤنة مختصة باســتبقاء الشــيء دون إيجاده أو إنهائه، أما على التعريف 
الثانــي فالعالقة بينهما هي المطابقة، وفي التعريف الثالــث العالقة بينها هي العموم الثانــي فالعالقة بينهما هي المطابقة، وفي التعريف الثالــث العالقة بينها هي العموم 
والخصــوص المطلق فكل مؤنة تكلفة، وليس كل تكلفــة مؤنة، من جهة اختصاص والخصــوص المطلق فكل مؤنة تكلفة، وليس كل تكلفــة مؤنة، من جهة اختصاص 

ينظر: البحر الرائق البن نجيم (٢٧١٢٧١/٢). ).  ينظر: البحر الرائق البن نجيم (   (١)
ينظر: حاشية إعانة الطالبين للبكري (٧٥٧٥/٣).). ينظر: حاشية إعانة الطالبين للبكري (   (٢)

ينظر: تبيين الحقائق (٢٠٣٢٠٣/٦).). ينظر: تبيين الحقائق (   (٣)
ينظر: أسنى المطالب (١٩٠١٩٠/٣).). ينظر: أسنى المطالب (   (٤)

ينظر: فتاو السبكي (٢٧٦٢٧٦/٢)، وحاشية قليوبي ()، وحاشية قليوبي (٥٧٥٧/٣).). ينظر: فتاو السبكي (   (٥)
ينظر: حاشية البجيرمي (٤٥٦٤٥٦/٣).). ينظر: حاشية البجيرمي (   (٦)

ينظر: مغني المحتاج (٦٧٦٦٧٦/١).). ينظر: مغني المحتاج (   (٧)
ينظر: كشاف القناع للبهوتي (٤٠٦٤٠٦/٤).). ينظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٨)

ينظر: حاشية الجمل (٢٩٢٩/٣).). ينظر: حاشية الجمل (   (٩)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥٢٥٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المؤنة بدفع المال دون الجهد البدني.المؤنة بدفع المال دون الجهد البدني.
والــذي يترجح أن العالقــة بينهما هي المطابقة فكل تكلفــة مؤنة، وكل مؤنة والــذي يترجح أن العالقــة بينهما هي المطابقة فكل تكلفــة مؤنة، وكل مؤنة 

تكلفة.تكلفة.
ويناقش كون المؤنة مختصة باستبقاء الشيء بأن هذا في حال التقييد واإلضافة ويناقش كون المؤنة مختصة باستبقاء الشيء بأن هذا في حال التقييد واإلضافة 
ال في حال اإلطالق، يشــهد لهذا أن هذا التعريف لم يورده الشافعية في معرض بيان ال في حال اإلطالق، يشــهد لهذا أن هذا التعريف لم يورده الشافعية في معرض بيان 
األصــل في المؤنة، أو بيانها في حال اإلطالق، إنمــا أورد في حال اإلضافة والتقييد األصــل في المؤنة، أو بيانها في حال اإلطالق، إنمــا أورد في حال اإلضافة والتقييد 
ا، ومما يدل على ذلك عد بعض فقهاء  ا به ال مطلقً ا، ومما يدل على ذلك عد بعض فقهاء كمؤنة الرهن، فيكون التعريف مقيدً ا به ال مطلقً كمؤنة الرهن، فيكون التعريف مقيدً
الشــافعية عناصر من المؤنة ال يقصد بها استبقاء الشيء مثل أجرة الحجام، والكفن، الشــافعية عناصر من المؤنة ال يقصد بها استبقاء الشيء مثل أجرة الحجام، والكفن، 

واإلخدام، وأجرة الكيال، والدالل، وقيمة الصبغواإلخدام، وأجرة الكيال، والدالل، وقيمة الصبغ(١).
وأما كــون المؤنة مختصة بالمال، فهذا لم يذكر إال عند الشــافعية، وهو ليس وأما كــون المؤنة مختصة بالمال، فهذا لم يذكر إال عند الشــافعية، وهو ليس 

بصحيح؛ إذ إن فقهاء الشافعية يدخلون الجهد البدني في مدلول المؤنةبصحيح؛ إذ إن فقهاء الشافعية يدخلون الجهد البدني في مدلول المؤنة(٢).

ينظر: أسنى المطالب (٣٣٨٣٣٨/٤)، وحاشية الجمل ()، وحاشية الجمل (٢٩٢٩/٣).). ينظر: أسنى المطالب (   (١)
ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١٨٠١٨٠/٢)، وحاشية الجمل ()، وحاشية الجمل (٢٩٢٩/٣).). ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج (   (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥٣٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

األجرةاألجرة

ات(١)، ومادة الكلمة هي ، ومادة الكلمة هي  رَ ر وقد تجمع على أُجُ اتاألجرة اسم مفرد، وجمعها أُجَ رَ ر وقد تجمع على أُجُ األجرة اسم مفرد، وجمعها أُجَ
األلــف، والجيم، والراء، وترجع في اللغة إلى معنييــن، أحدهما: الثواب، والجزاء، األلــف، والجيم، والراء، وترجع في اللغة إلى معنييــن، أحدهما: الثواب، والجزاء، 
ا إذا جزاه وأثابه، والمفعول مأجور،  ا وآجره إيجارً رً ه أجْ رُ ه ويأجُ رُ ه الله يأجِ رَ ا إذا جزاه وأثابه، والمفعول مأجور، يقال: أَجَ ا وآجره إيجارً رً ه أجْ رُ ه ويأجُ رُ ه الله يأجِ رَ يقال: أَجَ
ا  رً ر أجْ تْ يد الرجــل تأجُ رَ ر، والمعنى الثانــي: الجبر، يقال: أجَ ا واألجير: المســتأجَ رً ر أجْ تْ يد الرجــل تأجُ رَ ر، والمعنى الثانــي: الجبر، يقال: أجَ واألجير: المســتأجَ
برت على غير اســتواء(٢)، جاء في مقاييــس اللغة، جاء في مقاييــس اللغة(٣): «والمعنى الجامع : «والمعنى الجامع  ا إذا جُ برت على غير اســتواءوأُجورً ا إذا جُ وأُجورً

بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حالُه فيما لحقه كدٌّ فيما عمله».بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حالُه فيما لحقه كدٌّ فيما عمله».
واألجرة تعني الكــراء، وهو ما يعطى األجير في مقابلــة العملواألجرة تعني الكــراء، وهو ما يعطى األجير في مقابلــة العمل(٤)، ومنه قوله ، ومنه قوله 

تعالــى:تعالــى:نث   ,   -   .   /   0   1   2   3   54   6   7   8   9   :   
;   >   =<   ?   @   D   C   B   A   مث(٥).

ينظر: تاج العروس (٢٧٢٧/١٠١٠) مادة (أجرة).) مادة (أجرة). ينظر: تاج العروس (   (١)
ينظر: العين للفراهيــدي (١٧٣١٧٣/٦) مادة (أجر)، والصحــاح للجوهري () مادة (أجر)، والصحــاح للجوهري (٥٧٦٥٧٦/٢) مادة ) مادة  ينظر: العين للفراهيــدي (   (٢)

(أجر)، ومقاييس اللغة البن فارس ((أجر)، ومقاييس اللغة البن فارس (٦٢٦٢/١) مادة (أجر).) مادة (أجر).
مقاييس اللغة (٦٣٦٣/١) مادة (أجر).) مادة (أجر). مقاييس اللغة (   (٣)

بيدي (٢٧٢٧/١٠١٠) مادة ) مادة  بيدي () مادة (أجر)، وتاج العروس للزَّ ينظر: الصحاح للجوهري (٥٧٦٥٧٦/٢) مادة (أجر)، وتاج العروس للزَّ ينظر: الصحاح للجوهري (   (٤)
(أجر).(أجر).

سورة الطالق، اآلية:٦. سورة الطالق، اآلية:   (٥)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥٤٥٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ولم يختلف الفقهاء في تعريفهم لألجرة عــن المعنى اللغوي لها، فقد ذكروا ولم يختلف الفقهاء في تعريفهم لألجرة عــن المعنى اللغوي لها، فقد ذكروا 
أنها: «العوض الذي في مقابلة المنفعة»أنها: «العوض الذي في مقابلة المنفعة»(١).

ا  ا وصلة التكلفة باألجرة أن األجرة أحد عناصر التكلفة، فمن اســتأجر شخصً وصلة التكلفة باألجرة أن األجرة أحد عناصر التكلفة، فمن اســتأجر شخصً
ليعمل له عمالً فإن األجرة بالنســبة لألجير هي في مقابل جه  ده وعمله وهو التكلفة، ليعمل له عمالً فإن األجرة بالنســبة لألجير هي في مقابل جه  ده وعمله وهو التكلفة، 

وهي بالنسبة للمؤجر تعد تكلفة. وهي بالنسبة للمؤجر تعد تكلفة. 

الحاوي الكبير للماوردي (٣٩٢٣٩٢/٧)، وينظر: درر الحكام لعلي حيدر ()، وينظر: درر الحكام لعلي حيدر (٤٤١٤٤١/١).). الحاوي الكبير للماوردي (   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥٥٥٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المنفعةالمنفعة

المنفعة في اللغة اســم مفرد، وجمعها منافع، وهي مشــتقة مــن النفع، وهو المنفعة في اللغة اســم مفرد، وجمعها منافع، وهي مشــتقة مــن النفع، وهو 
اع: إذا كان ينفع الناس  ا ومنفعــةً فهو نافع، ورجل نفَّ اع: إذا كان ينفع الناس ضد الضر، يقال: نفعه ينفعه نفعً ا ومنفعــةً فهو نافع، ورجل نفَّ ضد الضر، يقال: نفعه ينفعه نفعً
وال  يضرهم، والمنفعة هي اســم ما ينتفع بهوال  يضرهم، والمنفعة هي اســم ما ينتفع به(١)، وبالتأمل في اســتعمال الفقهاء لهذا ، وبالتأمل في اســتعمال الفقهاء لهذا 

اللفظ يتضح أن لهم فيه طريقين:اللفظ يتضح أن لهم فيه طريقين:
ض المستفاد من العين، كسكنى الدار، وركوب الدابة  رَ ض المستفاد من العين، كسكنى الدار، وركوب الدابة  إطالقها على العَ رَ األول:األول: إطالقها على العَ
.............................................. ونحوهما، وهذا اإلطالق وجد عند الحنفيةونحوهما، وهذا اإلطالق وجد عند الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)،

تهذيب اللغة لألزهري (٥/٣) مادة (نفع)، ولسان العرب () مادة (نفع)، ولسان العرب (٢٣٦٢٣٦/١٠١٠) مادة (نفع).) مادة (نفع). تهذيب اللغة لألزهري (   (١)
جاء في المبســوط للسرخسي (٣٣٣٣/١٦١٦): «... محل اإلجارة المنفعة وهي عرض ال  يقوم ): «... محل اإلجارة المنفعة وهي عرض ال  يقوم  جاء في المبســوط للسرخسي (   (٢)
بنفســه وال يتصور بقاؤها»، وقال علي حيدر في درر الحــكام: «المنافع جمع منفعة وهي بنفســه وال يتصور بقاؤها»، وقال علي حيدر في درر الحــكام: «المنافع جمع منفعة وهي 
الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصل الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصل 
من الدابة بركوبهــا». وينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (من الدابة بركوبهــا». وينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٨٩٨٩/٥)، ونتائج األفكار لقاضي زاده )، ونتائج األفكار لقاضي زاده 

.(.(٢٠٨٢٠٨/٦)
قال ابن عرفة في تعريفها: «ما ال يمكن اإلشــارة إليه حســا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير قال ابن عرفة في تعريفها: «ما ال يمكن اإلشــارة إليه حســا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير   (٣)
جزء مما أضيف إليه». شــرح حدود ابن عرفة (جزء مما أضيف إليه». شــرح حدود ابن عرفة (٥٢١٥٢١/٢)، وقال الدردير في الشرح الصغير )، وقال الدردير في الشرح الصغير 
ا من استئجار شاة  ا: احترازً ا من استئجار شاة ): «وال متضمنة تلك المنفعة اســتيفاء عين أي ذات قصدً ا: احترازً (١٠١٠/٤): «وال متضمنة تلك المنفعة اســتيفاء عين أي ذات قصدً
- لشرب لبنها، أو شجرةً ألكل ثمرها؛ فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر». - لشرب لبنها، أو شجرةً ألكل ثمرها؛ فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر».- مثالً - مثالً



٥٦٥٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢). . 
الثاني:الثاني: استعماله بالمعنى اللغوي الذي هو ضد الضر، ويشمل كل ما ينتفع به،  استعماله بالمعنى اللغوي الذي هو ضد الضر، ويشمل كل ما ينتفع به، 
مثل: المنفعة المستفادة من القرض، فتشمل عند الفقهاء العرضمثل: المنفعة المستفادة من القرض، فتشمل عند الفقهاء العرض(٣) المستفاد من العين  المستفاد من العين 
كما لو أقرضه مائة ريال بشــرط االنتفاع بسكنى الدار، وتشمل كذلك االنتفاع بالعين كما لو أقرضه مائة ريال بشــرط االنتفاع بسكنى الدار، وتشمل كذلك االنتفاع بالعين 
المستفادة من العين كما لو أقرضه بشرط االنتفاع بثمر الشجر، وهذا االستعمال وجد المستفادة من العين كما لو أقرضه بشرط االنتفاع بثمر الشجر، وهذا االستعمال وجد 
عند الحنفيةعند الحنفية(٤)،..........................................................................................................................................
قال الرشيدي في حاشــيته على نهاية المحتاج للرملي (٢١٥٢١٥/٨) في تعريفه للمنفعة بأنها: ) في تعريفه للمنفعة بأنها:  قال الرشيدي في حاشــيته على نهاية المحتاج للرملي (   (١)
«المعنــى القائم بالعين». وقال الجويني في نهاية المطلــب («المعنــى القائم بالعين». وقال الجويني في نهاية المطلــب (٦٨٦٨/٨): «فالمنافع إذن نعني ): «فالمنافع إذن نعني 
بها تهيؤ العين المستأجرة النتفاع المســتأجر بها في الوجه المطلوب»، وقال الزركشي في بها تهيؤ العين المستأجرة النتفاع المســتأجر بها في الوجه المطلوب»، وقال الزركشي في 
المنثور (المنثور (٢٣٠٢٣٠/٣): «والمفهوم من المنفعــة أنها تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصد منها ): «والمفهوم من المنفعــة أنها تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصد منها 

كالدار متهيئة للسكنى».كالدار متهيئة للسكنى».
ه  ه ): «وال أن يستأجر حيوانًا ليأخذ لبنه وال حيوانًا ليُرضعه ولدَ قال في كشاف القناع (٦٦٦٦/٩): «وال أن يستأجر حيوانًا ليأخذ لبنه وال حيوانًا ليُرضعه ولدَ قال في كشاف القناع (   (٢)
نه وال أن يستأجر حيوانًا ليأخذ صوفه، وشعره، ونحوه، كوبره، أو ولده؛ ألن مورد  نه وال أن يستأجر حيوانًا ليأخذ صوفه، وشعره، ونحوه، كوبره، أو ولده؛ ألن مورد ونحوه كقِ ونحوه كقِ
عقد اإلجــارة النفع، والمقصود ههنا العين»، وقال ابن المبــرد في الدر النقي (عقد اإلجــارة النفع، والمقصود ههنا العين»، وقال ابن المبــرد في الدر النقي (٥٣٤٥٣٤/٣): ): 

«المنافع جمع منفعة، وهو ما حصل به النفع واالنتفاع».«المنافع جمع منفعة، وهو ما حصل به النفع واالنتفاع».
وهو: الذي يقوم بغيــره، وال يقوم بذاته، كاللون، والطعم، والــذوق، واللمس تحتاج في  وهو: الذي يقوم بغيــره، وال يقوم بذاته، كاللون، والطعم، والــذوق، واللمس تحتاج في    (٣)
وجودها إلى جســم تقوم به. ينظر: الحدود األنيقة لزكريا األنصاري ص(وجودها إلى جســم تقوم به. ينظر: الحدود األنيقة لزكريا األنصاري ص(٧١٧١)، والمعجم )، والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا (الفلسفي لجميل صليبا (٦٩٦٩/١). ومن خصائص العرض الزوال وعدم البقاء، جاء في نتائج ). ومن خصائص العرض الزوال وعدم البقاء، جاء في نتائج 

األفكار لقاضي زاده (األفكار لقاضي زاده (٢٠٨٢٠٨/٦): «والعرض ال يبقى زمانين». ): «والعرض ال يبقى زمانين». 
قال السرخســي في المبسوط (١٤٩١٤٩/١١١١): «وإن أقام رجل البينة على أرض ونخل أنها له، ): «وإن أقام رجل البينة على أرض ونخل أنها له،  قال السرخســي في المبسوط (   (٤)
وقــد أصاب ذو اليد من غلتها، وثمرتها فهو ضامن لما أصاب من ذلك، وقال ابن أبي ليلى وقــد أصاب ذو اليد من غلتها، وثمرتها فهو ضامن لما أصاب من ذلك، وقال ابن أبي ليلى 
ال ضمان عليه؛ ألن الثمرة منفعة األشــجار، والمنفعة ال تكــون مضمونة بغير عقد ضمان ال ضمان عليه؛ ألن الثمرة منفعة األشــجار، والمنفعة ال تكــون مضمونة بغير عقد ضمان 
كمنفعة الدابة، ولكنا نقول: الثمرة عين مال متقوم بدليل جواز بيعها، وهي مملوكة لصاحب كمنفعة الدابة، ولكنا نقول: الثمرة عين مال متقوم بدليل جواز بيعها، وهي مملوكة لصاحب 
الشجرة لتولدها من ملكه، فيكون المصيب ضامنًا لماله باإلتالف، كولد الجارية، والحمل الشجرة لتولدها من ملكه، فيكون المصيب ضامنًا لماله باإلتالف، كولد الجارية، والحمل 

في الشاة إذا أتلفها».في الشاة إذا أتلفها».



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٥٧٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والمالكيةوالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
وجمع الفقيه الشــافعي ابن حجر الهيتمي بين الطريقين في كون الطريق األول وجمع الفقيه الشــافعي ابن حجر الهيتمي بين الطريقين في كون الطريق األول 
هــو األصل في معنى المنفعة لــد الفقهاء، وهو الذي يحمــل عليه عند اإلطالق، هــو األصل في معنى المنفعة لــد الفقهاء، وهو الذي يحمــل عليه عند اإلطالق، 
بخالف الطريق الثاني فال يصار إليه إال إذا وجدت قرينة ظاهرة أو عرف مطرد يصرف بخالف الطريق الثاني فال يصار إليه إال إذا وجدت قرينة ظاهرة أو عرف مطرد يصرف 

المنفعة عن حقيقتها إلى كونها شاملة لألعيانالمنفعة عن حقيقتها إلى كونها شاملة لألعيان(٤).
والعالقة بين المنفعة والتكلفة أن المنفعة تمثل غاية التكلفة وقصدها، فالمشقة والعالقة بين المنفعة والتكلفة أن المنفعة تمثل غاية التكلفة وقصدها، فالمشقة 

أيا كانت إنما تنشأ ألجل تحقيق منفعة تعود إلى المقرض أو المقترض.أيا كانت إنما تنشأ ألجل تحقيق منفعة تعود إلى المقرض أو المقترض.

قال الباجي في المنتقى (٢٠٠٢٠٠/٦): «أن يكون مقصود المنفعة لنفسها كالحقل الذي منفعته ): «أن يكون مقصود المنفعة لنفسها كالحقل الذي منفعته  قال الباجي في المنتقى (   (١)
بالمزارعة مقصودة، والدار التي منفعتها بالسكنى مقصودة، واألشجار التي منفعتها بالثمرة بالمزارعة مقصودة، والدار التي منفعتها بالسكنى مقصودة، واألشجار التي منفعتها بالثمرة 
ا فال يجوز  ا فال يجوز ): «من ارتهن أشــجارً مقصودة»، وقال ميارة فــي اإلتقان واإلحكام (مقصودة»، وقال ميارة فــي اإلتقان واإلحكام (١١٣١١٣/١): «من ارتهن أشــجارً

اشتراط منفعتها وهي ثمارها».اشتراط منفعتها وهي ثمارها».
ا) مخرج للمنافع  ا) مخرج للمنافع ): «وقوله: (إذا كانت منافعــه آثارً قال الغزي في فتــح القريب ص(١٨٨١٨٨): «وقوله: (إذا كانت منافعــه آثارً قال الغزي في فتــح القريب ص(   (٢)
التي هي أعيان كإعارة شــاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك»، وقال ابن حجر الهيتمي في التي هي أعيان كإعارة شــاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك»، وقال ابن حجر الهيتمي في 
الفتــاو الكبر الفقهية (الفتــاو الكبر الفقهية (٦٩٦٩/٤): «الوصية بالمنافع ال تشــمل عينًا كثمرة وليفٍ وصوفٍ ): «الوصية بالمنافع ال تشــمل عينًا كثمرة وليفٍ وصوفٍ 
ولبنٍ ومنها قوال الرافعي: ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب ال تفيد استحقاق السكنى ولبنٍ ومنها قوال الرافعي: ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب ال تفيد استحقاق السكنى 
والركوب واالســتخدام وبواحد منها ال يفيد استحقاق الغلة والكسب فإن الغلة فائدة عينية والركوب واالســتخدام وبواحد منها ال يفيد استحقاق الغلة والكسب فإن الغلة فائدة عينية 
والمنفعة تطلق في مقابلة العين فيقال األموال تنقسم إلى األعيان والمنافع ا هـ. فتأمل جعله والمنفعة تطلق في مقابلة العين فيقال األموال تنقسم إلى األعيان والمنافع ا هـ. فتأمل جعله 
ا في أن المنفعة ال تشــمل عينًا أصالً وإنما تشمل  ا واضحً ا في أن المنفعة ال تشــمل عينًا أصالً وإنما تشمل المنفعة مقابلة للعين تجده صريحً ا واضحً المنفعة مقابلة للعين تجده صريحً

اآلثار التي تصح اإلجارة لها ال غير» اآلثار التي تصح اإلجارة لها ال غير» 
ةِ  لَّ ةِ ): «وتصح الوصية بالمنفعة المفردة؛ كخدمة عبدوغَ لَّ قال الحجاوي في اإلقناع (١٥٨١٥٨/٣): «وتصح الوصية بالمنفعة المفردة؛ كخدمة عبدوغَ قال الحجاوي في اإلقناع (   (٣)

رةِ بستان أو شجرة». ، وبثَمَ رةِ بستان أو شجرة».دارٍ ، وبثَمَ دارٍ
.(.(٧٠٧٠/٤) الفقهية الكبر ينظر: الفتاو  ) الفقهية الكبر ينظر: الفتاو  (٤)



٥٨٥٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥٩٥٩

القيمةالقيمة

القيمة اسم مفرد، وهو مصدر جمعه قِيَم، وهي مأخوذة من قوم، ومادتها ترجع القيمة اسم مفرد، وهو مصدر جمعه قِيَم، وهي مأخوذة من قوم، ومادتها ترجع 
إلى معنيين:إلى معنيين:

األول:األول: الجماعة من الناس، وهم القوم. الجماعة من الناس، وهم القوم.
ــا إذا انتصب، ومنه القيمة، يقال:  ــا إذا انتصب، ومنه القيمة، يقال:  االنتصاب واالعتزام، يقال: قام قيامً الثاني:الثاني: االنتصاب واالعتزام، يقال: قام قيامً

ا، وذلك بأن يقوم مقام الشيء. ا، وذلك بأن يقوم مقام الشيء.قومتُ الشيء تقويمً قومتُ الشيء تقويمً
م ويقصد  م ويقصد ومعنى القيمة: ثمن الشــيء بالتقويــم، والتقويم مصدر للفعــل قوّ ومعنى القيمة: ثمن الشــيء بالتقويــم، والتقويم مصدر للفعــل قوّ

   I   H   G   F   E   به فــي اللغة معنيان هما: التعديلبه فــي اللغة معنيان هما: التعديل(١) كما في قوله تعالــى:  كما في قوله تعالــى: نث
ا: تقدير المتاع بنقد يقوم مقامه، يقال: قومت الســلعة  ا: تقدير المتاع بنقد يقوم مقامه، يقال: قومت الســلعة ، ويقصــد به أيضً K   J مث(٢)، ويقصــد به أيضً
واستقمتها، إذا ثمنتها وقدرتهاواستقمتها، إذا ثمنتها وقدرتها(٣) وهو المقصود هنا، ومنه حديث ابن عمر رضي الله  وهو المقصود هنا، ومنه حديث ابن عمر رضي الله 
ينظــر: تهذيب اللغة لألزهري (٣٦١٣٦١/٩)، والصحــاح للجوهري ()، والصحــاح للجوهري (٢٠١٧٢٠١٧/٥)، ومقاييس )، ومقاييس  ينظــر: تهذيب اللغة لألزهري (   (١)
اللغــة البن فارس (اللغــة البن فارس (٤٣٤٣/٥)، وشــمس العلــوم للحميري ()، وشــمس العلــوم للحميري (٥٦٨١٥٦٨١/٨)، ولســان العرب )، ولســان العرب 
البن  منظــور (البن  منظــور (٤٠٢٤٠٢/١٥١٥)، وتــاج العروس للزبيــدي ()، وتــاج العروس للزبيــدي (٣١٢٣١٢/٣٣٣٣)، والمــادة في جميع )، والمــادة في جميع 

المراجع (قوم).المراجع (قوم).
سورة التين، اآلية:٤، وينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (، وينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (٣٦٨٣٦٨/٢٢٢٢).). سورة التين، اآلية:   (٢)

ينظــر: تهذيب اللغــة لألزهــري (٣٦١٣٦١/٩)، والصحــاح للجوهــري ()، والصحــاح للجوهــري (٢٠١٧٢٠١٧/٥)، )،  ينظــر: تهذيب اللغــة لألزهــري (   (٣)= = 



٦٠٦٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له  ركً ا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له «من أعتق شِ ركً عنهما قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: عنهما قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «من أعتق شِ
، فأُعتِقَ منه ما أَعتَق»(١)، وكذلك ، وكذلك  م عليه قيمة عدلٍ قوَّ ، فأُعتِقَ منه ما أَعتَق»مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يُ م عليه قيمة عدلٍ قوَّ مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يُ
حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إذا اســتقمت بنقد وبعت بنقد فال بأس به، «إذا اســتقمت بنقد وبعت بنقد فال بأس به، 
وإذا اســتقمت بنقد فبعت بنســيئة فال، إنما ذلك ورق بورق»وإذا اســتقمت بنقد فبعت بنســيئة فال، إنما ذلك ورق بورق»(٢)، وقوله: ، وقوله: «استقمت»«استقمت»، ، 

أي: قومتأي: قومت(٣).
فالقيمة إذن: هي التي تعادل الشــيء وتســاويه، والناظر في تعريفات الفقهاء فالقيمة إذن: هي التي تعادل الشــيء وتســاويه، والناظر في تعريفات الفقهاء 
للقيمــة يجد أنها ال تخرج عن هذا المعنى، فهي المعيار الذي تقدر به مالية الشــيء، للقيمــة يجد أنها ال تخرج عن هذا المعنى، فهي المعيار الذي تقدر به مالية الشــيء، 
وهــذا الفهم صرح بمقتضاه الحنفيــةوهــذا الفهم صرح بمقتضاه الحنفيــة(٤)، والمالكية، والمالكية(٥)، والشــافعية، والشــافعية(٦)، والحنابلة، والحنابلة(٧)، ، 
ومقاييــس اللغة البن فارس (٤٣٤٣/٥)، وشــمس العلوم للحميري ()، وشــمس العلوم للحميري (٥٦٨١٥٦٨١/٨)، ولســان )، ولســان  ومقاييــس اللغة البن فارس (=   =
العرب البن منظور (العرب البن منظور (٤٠٢٤٠٢/١٥١٥)، وتاج العروس للزبيدي ()، وتاج العروس للزبيدي (٣١٢٣١٢/٣٣٣٣)، والمادة في جميع )، والمادة في جميع 

المراجع (قوم).المراجع (قوم).
ا بيــن اثنين أو أمة بين  أخرجــه البخاري في «صحيحه» فــي كتاب العتق باب إذا أعتق عبدً ا بيــن اثنين أو أمة بين   أخرجــه البخاري في «صحيحه» فــي كتاب العتق باب إذا أعتق عبدً  (١)

الشركاء (الشركاء (١٤٤١٤٤/٣) ح() ح(٢٥٢٣٢٥٢٣).).
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد  أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد    (٢)
فلك! وكيف إن باعه بديــن؟ (فلك! وكيف إن باعه بديــن؟ (٢٣٦٢٣٦/٨) ح() ح(١٥٠٢٨١٥٠٢٨)، وصححه ابن القيم. ينظر: تهذيب )، وصححه ابن القيم. ينظر: تهذيب 

السنن (السنن (١٦٤٦١٦٤٦/٣).).
ينظر: غريب الحديث ألبي عبيد (٢٤٧٢٤٧/٥).). ينظر: غريب الحديث ألبي عبيد (   (٣)

قال ابن عابدين في حاشيته (١٢٢١٢٢/٧): «القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ): «القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة  قال ابن عابدين في حاشيته (   (٤)
وال نقصان»، وفي مجلة األحكام العدلية ص(وال نقصان»، وفي مجلة األحكام العدلية ص(٣٧٣٧): «القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء عند ): «القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء عند 

أربابه».أربابه».
عرفها الصاوي في حاشــيته على الشــرح الصغير (١٦٩١٦٩/٣) بأنها: «ميــزان يعرف به في ) بأنها: «ميــزان يعرف به في  عرفها الصاوي في حاشــيته على الشــرح الصغير (   (٥)

الحاشية: بها نسبة النقص في الثمن».الحاشية: بها نسبة النقص في الثمن».
قال الفيومي في المصباح المنير (١٨٠١٨٠/٢): «والقيمة: الثمن الذي يقاوم به المتاع أي يقوم ): «والقيمة: الثمن الذي يقاوم به المتاع أي يقوم  قال الفيومي في المصباح المنير (   (٦)

مقامه»، وجاء في أسنى المطالب في تعريف قيمة السلعة: «أي قدرها».مقامه»، وجاء في أسنى المطالب في تعريف قيمة السلعة: «أي قدرها».
، أو غيرهما». قٍ رِ ، أو وَ ، أو غيرهما».): «القيمة ما يساوي من ذهبٍ قٍ رِ ، أو وَ جاء في الدر النقي (٤٣٤٤٣٤/٢): «القيمة ما يساوي من ذهبٍ جاء في الدر النقي (   (٧)



حقيقة تكلفة القرضحقيقة تكلفة القرض

٦١٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وتتحدد قيمة الشــيء عن طريق القو المؤثرة في السوق، فهي ما قدره أهل السوق وتتحدد قيمة الشــيء عن طريق القو المؤثرة في السوق، فهي ما قدره أهل السوق 
جوه في الســوق، وعلى هذا قد تكون قيمة الشــيء مماثلة  جوه في الســوق، وعلى هذا قد تكون قيمة الشــيء مماثلة وقرروه فيمــا بينهم وروَّ وقرروه فيمــا بينهم وروَّ

لتكلفته، وقد تكون أقل منه، وقد تكون أكثرلتكلفته، وقد تكون أقل منه، وقد تكون أكثر(١).

ينظر: كشــاف اصطالح الفنون للتهانــوي (٥٤٠٥٤٠/١)، والمعجم االقتصادي اإلســالمي )، والمعجم االقتصادي اإلســالمي  ينظر: كشــاف اصطالح الفنون للتهانــوي (   (١)
للشرباصي ص(للشرباصي ص(٣٧٧٣٧٧)، ونظرية المحاسبة المالية لشوقي شحاتة ص()، ونظرية المحاسبة المالية لشوقي شحاتة ص(١٢٥١٢٥).).



٦٢٦٢

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٦٣٦٣

العمولةالعمولة

مــوالت، ومادة الكلمة العين،  ، وجمعها عُ ل عمالً ل يعمَ ولــة مصدر عمِ مُ مــوالت، ومادة الكلمة العين، العُ ، وجمعها عُ ل عمالً ل يعمَ ولــة مصدر عمِ مُ العُ
الة: أجرة العامل التي أعطيها  مَ لة والعُ مْ الة: أجرة العامل التي أعطيها والميم، والالم، تدل على كل فعل يُفعل، والعُ مَ لة والعُ مْ والميم، والالم، تدل على كل فعل يُفعل، والعُ
مقابــل ما كُلف من العمل، ومنه حديث ابن ا  لســاعدي المالكيمقابــل ما كُلف من العمل، ومنه حديث ابن ا  لســاعدي المالكي(١) قال: اســتعملني  قال: اســتعملني 
عمر  بــن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلمــا فرغت منها وأديتها إليه أمر لي عمر  بــن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلمــا فرغت منها وأديتها إليه أمر لي 
لتُ  مِ مالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على اللــه. فقال: خذ ما أُعطيت فإني عَ لتُ بعُ مِ مالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على اللــه. فقال: خذ ما أُعطيت فإني عَ بعُ
لَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا «إذا  لَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: على عهد رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فعمَّ على عهد رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فعمَّ
ل وتصدق»(٢)، ورجل عمول، أي: كســوب، ورجل عمول، أي: كســوب(٣)، ،  ل وتصدق»أُعطيتَ شــيئًا من غير أن تَســأل فكُ أُعطيتَ شــيئًا من غير أن تَســأل فكُ
ولفظ العمولة لفظ محدث لم يكن مستعمالً في اللسان العربي، وقد أقر مجمع اللغة ولفظ العمولة لفظ محدث لم يكن مستعمالً في اللسان العربي، وقد أقر مجمع اللغة 
وهو عبد الله بن الســعدي، ابن الساعدي المالكي، كان يروي عن عمر بن الخطاب، وكان  وهو عبد الله بن الســعدي، ابن الساعدي المالكي، كان يروي عن عمر بن الخطاب، وكان    (١)
عامله، رو عنه بُسر بن سعيد. ينظر: الثقات البن حبان (عامله، رو عنه بُسر بن سعيد. ينظر: الثقات البن حبان (٢٣٢٣/٥)، وتهذيب الكمال للمزي )، وتهذيب الكمال للمزي 

(٤٤٣٤٤٣/٣٤٣٤)، والثقات البن قطلوبغا ()، والثقات البن قطلوبغا (٢٢٢٢/٦).).
أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٩٩٩/٣).). أخرجه مسلم في «صحيحه» (   (٢)

ينظر: جمهرة اللغة البن دريد (٩٤٩٩٤٩/٢) مادة (ع ل م)، وتهذيب اللغة لألزهري () مادة (ع ل م)، وتهذيب اللغة لألزهري (٤٢١٤٢١/٢) )  ينظر: جمهرة اللغة البن دريد (   (٣)
مــادة (ع ل م)، ومقاييس اللغة البن فارس (مــادة (ع ل م)، ومقاييس اللغة البن فارس (١٤٥١٤٥/٤) مادة (عمل)، ولســان العرب البن ) مادة (عمل)، ولســان العرب البن 
منظــور (منظــور (٥٠٢٥٠٢/١٣١٣) مادة (عمــل)، والمعجــم االقتصادي اإلســالمي ص() مادة (عمــل)، والمعجــم االقتصادي اإلســالمي ص(٣٠٤٣٠٤) مادة ) مادة 

(العمل).(العمل).



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٦٤٦٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المصري اســتخدام هذا اللفظ؛ بناء على جواز استحداث كلمات مصدرية من الفعل المصري اســتخدام هذا اللفظ؛ بناء على جواز استحداث كلمات مصدرية من الفعل 
ولة) إذا احتمل داللة الثبوت واالســتمرار، أو المدح  ولة) إذا احتمل داللة الثبوت واالســتمرار، أو المدح الثالثي (فعُل) علــى وزن (فُعُ الثالثي (فعُل) علــى وزن (فُعُ
ا له  ف أجرً مسار أو المصرِ ا له والذم، أو التعجب، وعرفت بأنها: «المبلغ الذي يأخذه السِّ ف أجرً مسار أو المصرِ والذم، أو التعجب، وعرفت بأنها: «المبلغ الذي يأخذه السِّ
على قيامه بمعاملةٍ ما»على قيامه بمعاملةٍ ما»(١)، ويلحظ في هذا التعريف التقييد بأخذ السمسار والمصرف، ، ويلحظ في هذا التعريف التقييد بأخذ السمسار والمصرف، 
وهو تأثر منه بالتعريفات االصطالحية، واألولى أن يقتصر في معناها لغةً على المعنى وهو تأثر منه بالتعريفات االصطالحية، واألولى أن يقتصر في معناها لغةً على المعنى 
اللغوي ألصلها، وهو أجرة العامل التي أعطيها مقابل خدمة، وهذا اللفظ متداول في اللغوي ألصلها، وهو أجرة العامل التي أعطيها مقابل خدمة، وهذا اللفظ متداول في 
كتب القانونيين واالقتصاديين، وتعريفاتهــم له متعددة ومتنوعةكتب القانونيين واالقتصاديين، وتعريفاتهــم له متعددة ومتنوعة(٢)، فقد عرفت بأنها: ، فقد عرفت بأنها: 
«عوض يؤخذ مقابــل خدمة»«عوض يؤخذ مقابــل خدمة»(٣)، والمتتبع لكتب الفقهــاء ال يجد هذا اللفظ لديهم، ، والمتتبع لكتب الفقهــاء ال يجد هذا اللفظ لديهم، 
ا للمعنى اللغوي  مالة) والمعنى لديهم موافق تمامً ا للمعنى اللغوي بل  درجوا على اســتعمال لفظ (العُ مالة) والمعنى لديهم موافق تمامً بل  درجوا على اســتعمال لفظ (العُ
لــه، فقد عرفت لديهم بأنهــا: «أجرة العامل»لــه، فقد عرفت لديهم بأنهــا: «أجرة العامل»(٤)، والعالقة بيــن هذا اللفظ ومصطلح ، والعالقة بيــن هذا اللفظ ومصطلح 

التكلفة، كالعالقة بين التكلفة واألجرة، فهي أحد عناصر التكلفة.التكلفة، كالعالقة بين التكلفة واألجرة، فهي أحد عناصر التكلفة.

المعجم الوسيط ص (٦٥١٦٥١)، وينظر: معجم الصواب اللغوي ألحمد مختار ()، وينظر: معجم الصواب اللغوي ألحمد مختار (٥٤٩٥٤٩/١).). المعجم الوسيط ص (   (١)
ينظر: العموالت المصرفية ص (٦٧٦٧-٧٠٧٠).). ينظر: العموالت المصرفية ص (   (٢)

العموالت المصرفية ص (٧٠٧٠).). العموالت المصرفية ص (   (٣)
المغرب للمطرزي (٨٣٨٣/٢)، والمصباح المنير للفيومي ()، والمصباح المنير للفيومي (٨٣٨٣/٢)، وطلبة الطلبة للنســفي )، وطلبة الطلبة للنســفي  المغرب للمطرزي (   (٤)

ص(ص(١٩١٩).).



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٦٥٦٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الرسومالرسوم

ــم، وتعني في اللغة: األثر، ورســم كل شــيء أثره، يقال:  ــم، وتعني في اللغة: األثر، ورســم كل شــيء أثره، يقال: الرســوم جمع رسْ الرســوم جمع رسْ
ترسمت الدار أي: تأملت رسمها، أي: أثرهاترسمت الدار أي: تأملت رسمها، أي: أثرها(١). . 

وعرفت الرســوم في االصطالح االقتصادي بأنها: «مقــدار من المال يدفعه وعرفت الرســوم في االصطالح االقتصادي بأنها: «مقــدار من المال يدفعه 
المنتفع لقاء خدمة أو منفعة مبينة يقدمها له مرفق عام»المنتفع لقاء خدمة أو منفعة مبينة يقدمها له مرفق عام»(٢)، ولم يســتعمل الفقهاء هذا ، ولم يســتعمل الفقهاء هذا 
المصطلح بهذا المعنىالمصطلح بهذا المعنى(٣)، وقد اســتعمل عند فقهاء المالكية بمعنى الحد والتعريف ، وقد اســتعمل عند فقهاء المالكية بمعنى الحد والتعريف 
ا عندهم  ا عندهم ، واستعمل أيضً بالشــيء، كرسم صالة الجمعة، ورســم اإلمامة، ونحوهابالشــيء، كرسم صالة الجمعة، ورســم اإلمامة، ونحوها(٤)، واستعمل أيضً
بمعنى وثيقــة التملكبمعنى وثيقــة التملك(٥)، والعالقة بين هذا اللفظ وبين لفظ التكلفة كالعالقة بين لفظ ، والعالقة بين هذا اللفظ وبين لفظ التكلفة كالعالقة بين لفظ 

التكلفة واألجرة والعمولة.التكلفة واألجرة والعمولة.

ينظر: مقاييس اللغة (٣٢٣٣٢٣/٢)، والصحاح للجوهري ()، والصحاح للجوهري (١٩٣٢١٩٣٢/٥)، مادة (رسم).)، مادة (رسم). ينظر: مقاييس اللغة (   (١)
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية لجرجس جرجس ص(١٧٩١٧٩).). معجم المصطلحات الفقهية والقانونية لجرجس جرجس ص(   (٢)

ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(٢٣٠٢٣٠).). ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(   (٣)
ينظر: شرح حدود ابن عرفة (١٢٦١٢٦/١، ، ١٣٥١٣٥، ، ١٤١١٤١) ينظر: شرح حدود ابن عرفة (   (٤)

ينظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل بن عاشور ص(٧٤٧٤).). ينظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل بن عاشور ص(   (٥)



٦٦٦٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أنواع تكلفة القرض



٦٨٦٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٦٩٦٩

بالتأمل في أنواع التكاليف وتقسيماتها واستقراء كالم الفقهاء في باب القرض بالتأمل في أنواع التكاليف وتقسيماتها واستقراء كالم الفقهاء في باب القرض 
يمكن تقسيم تكلفة القرض إلى أقسام باعتبارات متعددة، وهي تقسيمات عقلية يقصد يمكن تقسيم تكلفة القرض إلى أقسام باعتبارات متعددة، وهي تقسيمات عقلية يقصد 

منها تقريب الموضوع وفهمه.منها تقريب الموضوع وفهمه.



٧٠٧٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧١٧١

أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى ذات التكلفةأنواع تكلفة القرض بالنظر إلى ذات التكلفة

وهي بهذا االعتبار ثالثة أنواع:وهي بهذا االعتبار ثالثة أنواع:
١- تكلفة مالية.- تكلفة مالية.

ويقصد بها: المؤونة المالية الناشــئة بســبب القرض، مثل: إذا دفع المقرض ويقصد بها: المؤونة المالية الناشــئة بســبب القرض، مثل: إذا دفع المقرض 
أجرة لمن يقوم بدفع القرض إلى المقترض.أجرة لمن يقوم بدفع القرض إلى المقترض.

٢- تكلفة بدنية.- تكلفة بدنية.
ويقصــد بها: المؤونة الواقعة على البدن بســبب القرض، مثل: قيام المقرض ويقصــد بها: المؤونة الواقعة على البدن بســبب القرض، مثل: قيام المقرض 

بالذهاب إلى بلد المقترض لتحصيل القرض.بالذهاب إلى بلد المقترض لتحصيل القرض.
٣- تكلفة معنوية:- تكلفة معنوية:

ويقصد بها: ما ينشأ عن القرض من مؤونة معنوية بسبب القرض، مثل: ما يقع ويقصد بها: ما ينشأ عن القرض من مؤونة معنوية بسبب القرض، مثل: ما يقع 
على المقرض من مؤونة دفع ماله إلى غيره رغم إمكان حاجته إليه.على المقرض من مؤونة دفع ماله إلى غيره رغم إمكان حاجته إليه.



٧٢٧٢

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧٣٧٣

أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى سببهاأنواع تكلفة القرض بالنظر إلى سببها

وهي بهذا االعتبار أربعة أنواع:وهي بهذا االعتبار أربعة أنواع:
١- تكلفة أداء القرض.- تكلفة أداء القرض.

ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية 
بسبب أداء القرض للمقترض.بسبب أداء القرض للمقترض.
٢- تكلفة وفاء القرض.- تكلفة وفاء القرض.

ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية 
بسبب وفاء القرض للمقرض.بسبب وفاء القرض للمقرض.

٣- تكلفة متابعة القرض.- تكلفة متابعة القرض.
ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية 

بسبب متابعة القرض.بسبب متابعة القرض.
٤- تكلفة تأخر سداد القرض:- تكلفة تأخر سداد القرض:

ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية ويقصد بها: ما يقــع على المقرض أو طرف أجنبي من مؤونــة مالية أو بدنية 
بسبب تأخر المقترض في ســداد قرضه مثل تكاليف تحصيل القرض من المقترض بسبب تأخر المقترض في ســداد قرضه مثل تكاليف تحصيل القرض من المقترض 



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧٤٧٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المماطل والتقاضي ونحو ذلك.المماطل والتقاضي ونحو ذلك.
ويمكن تقسيم هذه األنواع إلى قسمين رئيسيين، هما:ويمكن تقسيم هذه األنواع إلى قسمين رئيسيين، هما:

األول:األول: تكاليف نشــأت للتعويض عن عمل مشروع قام به المقرض لمصلحة  تكاليف نشــأت للتعويض عن عمل مشروع قام به المقرض لمصلحة 
المقترض:المقترض:

سواء أكان متصالً بالقرض كتكاليف متابعة القرض وأدائه ووفائه من المقترض سواء أكان متصالً بالقرض كتكاليف متابعة القرض وأدائه ووفائه من المقترض 
غير المماطل أو كان عمالً مستقال لكنه مصاحب لعملية اإلقراض كالدراسة االئتمانية غير المماطل أو كان عمالً مستقال لكنه مصاحب لعملية اإلقراض كالدراسة االئتمانية 

ونحوها.ونحوها.
الثاني:الثاني: تكاليف نشأت للتعويض عن تقصير تسبب فيه المقترض: تكاليف نشأت للتعويض عن تقصير تسبب فيه المقترض:

وهــي التكاليف المترتبة على تأخر المقترض في ســداد قرضه، مثل تكاليف وهــي التكاليف المترتبة على تأخر المقترض في ســداد قرضه، مثل تكاليف 
تحصيل القرض والتقاضي للمقترض المماطل.تحصيل القرض والتقاضي للمقترض المماطل.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧٥٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أنواع التكلفة بالنظر إلى الشرط وعدمهأنواع التكلفة بالنظر إلى الشرط وعدمه

وهي بهذا االعتبار نوعان:وهي بهذا االعتبار نوعان:
١- تكلفة مشروطة.- تكلفة مشروطة.

ويقصد بها: أن يشــترط أحد العاقدين على أحدهما أو على غيرهما تحمل أي ويقصد بها: أن يشــترط أحد العاقدين على أحدهما أو على غيرهما تحمل أي 
مال أو عمل يقع بسبب القرض.مال أو عمل يقع بسبب القرض.
٢- تكلفة غير مشروطة.- تكلفة غير مشروطة.

ويقصد بها: عكس ما سبق.ويقصد بها: عكس ما سبق.



٧٦٧٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧٧٧٧

أنواع التكلفة بالنظر إلى من تصدر عنهأنواع التكلفة بالنظر إلى من تصدر عنه

وهي بهذا االعتبار ثالثة أنواع:وهي بهذا االعتبار ثالثة أنواع:
١- تكلفة تصدر عن المقرض.- تكلفة تصدر عن المقرض.

ويقصد بها: التكلفة الصادرة من المقرض بسبب القرض.ويقصد بها: التكلفة الصادرة من المقرض بسبب القرض.
٢- تكلفة تصدر عن المقترض.- تكلفة تصدر عن المقترض.

ويقصد بها: التكلفة الصادرة من المقترض بسبب القرض.ويقصد بها: التكلفة الصادرة من المقترض بسبب القرض.
٣- تكلفة تصدر عن طرف آخر.- تكلفة تصدر عن طرف آخر.

ويقصد بها: التكلفة الصادرة من غير المقرض والمقترض بسبب القرض.ويقصد بها: التكلفة الصادرة من غير المقرض والمقترض بسبب القرض.



٧٨٧٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٧٩٧٩

أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المعاوضة عنها وعدمهأنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المعاوضة عنها وعدمه

وهي بهذا االعتبار نوعان:وهي بهذا االعتبار نوعان:
١- تكلفة بعوض.- تكلفة بعوض.

ويقصد بها: التكلفة الناشئة بسبب القرض المعوض عنها بعوض.ويقصد بها: التكلفة الناشئة بسبب القرض المعوض عنها بعوض.
٢- تكلفة بغير عوض.- تكلفة بغير عوض.

ويقصد بها: التكلفة الناشئة بسبب القرض ولم يعوض عنها بعوض.ويقصد بها: التكلفة الناشئة بسبب القرض ولم يعوض عنها بعوض.



٨٠٨٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٨١٨١

أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى عالقتها بموضوعهاأنواع تكلفة القرض بالنظر إلى عالقتها بموضوعها

وهي بهذا االعتبار نوعان:وهي بهذا االعتبار نوعان:
١- تكلفة أصيلة.- تكلفة أصيلة.

ويقصد بها: المؤونة الناشــئة بسبب القرض وال يمكن لعقد القرض أن يتم إال ويقصد بها: المؤونة الناشــئة بسبب القرض وال يمكن لعقد القرض أن يتم إال 
بها، مثل: أجرة كيل القرض ووزنه، وأجرة نقده، ونحو ذلك.بها، مثل: أجرة كيل القرض ووزنه، وأجرة نقده، ونحو ذلك.

٢- تكلفة إضافية.- تكلفة إضافية.
ويقصد بها: المؤونة الناشــئة بســبب القرض ويمكن لعقــد القرض أن يتم ويقصد بها: المؤونة الناشــئة بســبب القرض ويمكن لعقــد القرض أن يتم 
بدونها، وتشــمل سائر التكاليف التي تنشأ ألجل القرض كتكلفة وفاء القرض في غير بدونها، وتشــمل سائر التكاليف التي تنشأ ألجل القرض كتكلفة وفاء القرض في غير 

مكانه ونحو ذلك.مكانه ونحو ذلك.



٨٢٨٢

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٨٣٨٣

أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المشروعيةأنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المشروعية

وهي بهذا االعتبار نوعان:وهي بهذا االعتبار نوعان:
١- تكلفة مشروعة:- تكلفة مشروعة:

وهي التكاليف التي يجوز التعويض عنها.وهي التكاليف التي يجوز التعويض عنها.
٢- تكلفة غير مشروعة:- تكلفة غير مشروعة:

وهي التكاليف التي ال يجوز التعويض عنها.وهي التكاليف التي ال يجوز التعويض عنها.



٨٤٨٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تكلفة القرض

وفيه أربعة فصول: وفيه أربعة فصول: 
الفصل األول:الفصل األول: أحكام تكلفة القرض المعتبرة.  أحكام تكلفة القرض المعتبرة. 

الفصل الثاني:الفصل الثاني: أحكام تقدير تكلفة القرض. أحكام تقدير تكلفة القرض.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: أحكام التعويض عن تكلفة القرض. أحكام التعويض عن تكلفة القرض.

الفصل الرابع:الفصل الرابع: ضوابط تكلفة القرض. ضوابط تكلفة القرض.



٨٦٨٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٨٧٨٧

المتأمل في هذا الموضوع يجد أن هناك تداخالً في كثير من مباحثه ومســائله، المتأمل في هذا الموضوع يجد أن هناك تداخالً في كثير من مباحثه ومســائله، 
وقد واجه الباحث صعوبة في الوصول إلى تقسيم موضوعي يستوعب جميع مباحثه وقد واجه الباحث صعوبة في الوصول إلى تقسيم موضوعي يستوعب جميع مباحثه 
دون تكرار أو تداخل، وبعد التأمــل ظهر للباحث أنه يمكن تناول مباحث هذا الباب دون تكرار أو تداخل، وبعد التأمــل ظهر للباحث أنه يمكن تناول مباحث هذا الباب 

ومسائله من ثالثة أوجه:ومسائله من ثالثة أوجه:
الوجــه األول:الوجــه األول: أحكام تتعلق بذات التكلفة من حيــث ماهيتها، والمعتبر منها،  أحكام تتعلق بذات التكلفة من حيــث ماهيتها، والمعتبر منها، 

ومن يتحملها.ومن يتحملها.
الوجه الثاني:الوجه الثاني: أحكام تتعلق بتقدير التكلفة المعتبرة وطرقه. أحكام تتعلق بتقدير التكلفة المعتبرة وطرقه.

الوجه الثالث:الوجه الثالث: أحكام تتعلق بالتعويض عن التكلفة المعتبرة بعد تقديرها. أحكام تتعلق بالتعويض عن التكلفة المعتبرة بعد تقديرها.
وهذا التقســيم تقســيم اجتهادي إنما يقصد منه تقريب الموضوع واستيعاب وهذا التقســيم تقســيم اجتهادي إنما يقصد منه تقريب الموضوع واستيعاب 

جميع مسائله.جميع مسائله.



٨٨٨٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تكلفة القرض المعتبرة



٩٠٩٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٩١٩١

أحكام المنفعة المترتبة على القرضأحكام المنفعة المترتبة على القرض

بالتتبع لما كتبه الفقهاء في باب القرض يتبين أنهم تناولوا تأصيل تكلفة القرض بالتتبع لما كتبه الفقهاء في باب القرض يتبين أنهم تناولوا تأصيل تكلفة القرض 
في دراستهم لمســألة حكم تكلفة وفاء القرض سواء تعلقت التكلفة بالحق األصلي في دراستهم لمســألة حكم تكلفة وفاء القرض سواء تعلقت التكلفة بالحق األصلي 
للمقرض في توفية القرض وهي مســألة أجرة كيل القرض إذا كان مكيالً وأجرة نقده للمقرض في توفية القرض وهي مســألة أجرة كيل القرض إذا كان مكيالً وأجرة نقده 
وتمييــزه، أو تعلقت بالتكلفة التي تنشــأ عن وفاء القرض في غيــر بلده أو ما يعرف وتمييــزه، أو تعلقت بالتكلفة التي تنشــأ عن وفاء القرض في غيــر بلده أو ما يعرف 
بمســألة الســفتجةبمســألة الســفتجة(١)، ولتأصيل تكلفة القرض أقدم بيان حكم هاتين المسألتين على ، ولتأصيل تكلفة القرض أقدم بيان حكم هاتين المسألتين على 

النحو اآلتي: النحو اآلتي: 
١- حكم أجرة كيل القرض ونقده وتمييزه:- حكم أجرة كيل القرض ونقده وتمييزه:

 ، ، قرر الفقهــاء أن على المقترض تحمــل أجرة كيل القرض فيمــا كان مكيالً قرر الفقهــاء أن على المقترض تحمــل أجرة كيل القرض فيمــا كان مكيالً
وتحمل أجرة نقــد الدين وتمييز جيده من رديئه إذا احتــاج إلى ذلك، جاء في البحر وتحمل أجرة نقــد الدين وتمييز جيده من رديئه إذا احتــاج إلى ذلك، جاء في البحر 
الرائق: «وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون»الرائق: «وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون»(٢)، وجاء في الشرح الكبير، وجاء في الشرح الكبير(٣): «فمن : «فمن 
ة: هي بضم السين أو فتحها، وإســكان الفاء، وفتح التاء والجيم، وأصلها أعجمي  تَجَ ــفْ السّ ة: هي بضم السين أو فتحها، وإســكان الفاء، وفتح التاء والجيم، وأصلها أعجمي   تَجَ ــفْ السّ  (١)
تَه) وهي الشيء المحكم، وقد تعددت تعريفات الفقهاء لها بحسب تعدد صورها،  فْ تَه) وهي الشيء المحكم، وقد تعددت تعريفات الفقهاء لها بحسب تعدد صورها، من (سَ فْ من (سَ
وأجمع تعريف له هو أنها وفاء الدين فــي بلدٍ غير بلد الدين. ينظر: الجامع في أصول الربا وأجمع تعريف له هو أنها وفاء الدين فــي بلدٍ غير بلد الدين. ينظر: الجامع في أصول الربا 

لرفيق المصري ص(لرفيق المصري ص(٢٧٧٢٧٧).).
البن نجيم (٣٣٠٣٣٠/٥).). البن نجيم (  للدردير (١٤٥١٤٥/٣).).(٢)  للدردير (   (٣)



٩٢٩٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اقترض إردبا مثــالً فأجرة كيله على المقترض»، وجاء فــي قواعد األحكام: «تجب اقترض إردبا مثــالً فأجرة كيله على المقترض»، وجاء فــي قواعد األحكام: «تجب 
أجــرة الكيّال والوزان على مَن عليه الديــن»أجــرة الكيّال والوزان على مَن عليه الديــن»(١)، ويخرج على ذلك كل تكلفة تعلقت ، ويخرج على ذلك كل تكلفة تعلقت 
بحق المقرض الذي يقتضيه عقد القرض، ويســتوي في ذلك االشتراط وعدمه، فإذا بحق المقرض الذي يقتضيه عقد القرض، ويســتوي في ذلك االشتراط وعدمه، فإذا 
اشــترط المقرض على المقترض بأن عليه أجرة كيل القــرض أو نقده إذا احتاج إلى اشــترط المقرض على المقترض بأن عليه أجرة كيل القــرض أو نقده إذا احتاج إلى 
ا من أحكام القرض  ا من أحكام القرض ذلك فهذا من مقتضى عقد القرض، وهو جائز؛ ألنه يوجب حكمً ذلك فهذا من مقتضى عقد القرض، وهو جائز؛ ألنه يوجب حكمً

الواجبة من غير اشتراط.الواجبة من غير اشتراط.

٢- حكم وفاء القرض في غير بلد القرض:- حكم وفاء القرض في غير بلد القرض:
: ال خالف بين الفقهاء في جواز وفاء القرض في غير بلد القرض إذا رضي  ال خالف بين الفقهاء في جواز وفاء القرض في غير بلد القرض إذا رضي  :أوالً أوالً
العاقدان بذلك من غير شــرط أو عرف أو مواطأة، جاء في المبسوط: «إن أقرضه بغير العاقدان بذلك من غير شــرط أو عرف أو مواطأة، جاء في المبسوط: «إن أقرضه بغير 
شــرط وكتب له ســفتجة بذلك فال بأس»شــرط وكتب له ســفتجة بذلك فال بأس»(٢)، وجاء في المدونة: «فالحاج تسلف من ، وجاء في المدونة: «فالحاج تسلف من 
الرجل الســويق والكعك يحتاج إليــه، فيقول: أوفيك إياه فــي موضع كذا وكذا في الرجل الســويق والكعك يحتاج إليــه، فيقول: أوفيك إياه فــي موضع كذا وكذا في 
مكان كذا وكذا لبلد آخر؟ قال: ال خير في ذلك، ولكنه يســلفه وال يشترط»مكان كذا وكذا لبلد آخر؟ قال: ال خير في ذلك، ولكنه يســلفه وال يشترط»(٣)، وقال ، وقال 
ا بمصر،  ا بمصر، العمراني: « قال الشــافعي -رحمه الله- في (الصــرف): (وإذا أقرضه طعامً العمراني: « قال الشــافعي -رحمه الله- في (الصــرف): (وإذا أقرضه طعامً
ا في نقل الطعام من مصر إلى  ا في نقل الطعام من مصر إلى فلقيه بمكة، فطالبــه به لم يكن له ذلك)؛ ألن عليه ضررً فلقيه بمكة، فطالبــه به لم يكن له ذلك)؛ ألن عليه ضررً
مكــة، وألن الطعام بمكة أكثر قيمة. وإن طالبه المســتقرض بأخذه لم يلزم ال  مقرض مكــة، وألن الطعام بمكة أكثر قيمة. وإن طالبه المســتقرض بأخذه لم يلزم ال  مقرض 
أخــذه؛ ألن عليه مؤنة في حمله إلــى مصر، فإن تراضيا على ذلــك جاز؛ ألن الحق أخــذه؛ ألن عليه مؤنة في حمله إلــى مصر، فإن تراضيا على ذلــك جاز؛ ألن الحق 

قواعد األحكام للعز بن عبد السالم (٢٨٧٢٨٧/١).). قواعد األحكام للعز بن عبد السالم (   (١)
المبسوط للسرخســي (٣٨٣٨/١٤١٤)، وينظر: بدائع الصنائع للكاســاني ()، وينظر: بدائع الصنائع للكاســاني (٦٠٠٦٠٠/١٠١٠)، وفتح )، وفتح  المبسوط للسرخســي (   (٢)

القدير البن الهمام (القدير البن الهمام (٤٥٢٤٥٢/٥).).
ا (١٣٥١٣٥/٩، ، ١٤٠١٤٠، ، ١٤١١٤١) والمعيار المعرب للونشريســي ) والمعيار المعرب للونشريســي  ا (). وينظر: المدونة أيضً (١٣٤١٣٤/٩). وينظر: المدونة أيضً  )  (٣)
(٢٠٣٢٠٣/٥)، والشــرح الكبير للدردير ()، والشــرح الكبير للدردير (٢٢٥٢٢٥/٣)، وشــرح الخرشــي على مختصر خليل )، وشــرح الخرشــي على مختصر خليل 

.(.(٢٣٢٢٣٢/٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٩٣٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا، قال الكوســج: «قلت: إذا أســلفت  ا، قال الكوســج: «قلت: إذا أســلفت ، ونص اإلمام أحمد على الجواز أيضً لهما»لهما»(١)، ونص اإلمام أحمد على الجواز أيضً
ا، فأعطاكه بأرضٍ أخر؟ قال(٢): فإن كان بشــرط فهو مكروه، وإن : فإن كان بشــرط فهو مكروه، وإن  ا، فأعطاكه بأرضٍ أخر؟ قالرجالً ههنا طعامً رجالً ههنا طعامً
كان علــى وجه المعروف فال بأس به. قال أحمد: هو كما قال ال بأس به»كان علــى وجه المعروف فال بأس به. قال أحمد: هو كما قال ال بأس به»(٣)، والدليل ، والدليل 

على ذلك ما يأتي:على ذلك ما يأتي:
الدليــل األول:الدليــل األول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالً تقاضى رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالً تقاضى رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  ، واشــتروا له بعيرً ا «دعــوه فإن لصاحب الحق مقاالً ، واشــتروا له بعيرً مَّ أصحابُه فقال: «دعــوه فإن لصاحب الحق مقاالً هَ مَّ أصحابُه فقال: فأغلظ لــه، فَ هَ فأغلظ لــه، فَ
نه. قال: «اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم «اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم  نه. قال: ، وقالوا: ال نجد إال أفضل من سِ فأعطوه إياه»فأعطوه إياه»، وقالوا: ال نجد إال أفضل من سِ

أحسنكم قضاء»أحسنكم قضاء»(٤).
وجه الداللة:وجه الداللة:

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدَّ المحســن في قضاء القرض من خيار الناس، وقضاءُ القرض أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدَّ المحســن في قضاء القرض من خيار الناس، وقضاءُ القرض 
في غير بلده برضا المقترض إذا طلب المقرض ذلك من غير شــرطٍ ســابق يعد من في غير بلده برضا المقترض إذا طلب المقرض ذلك من غير شــرطٍ ســابق يعد من 

حسن القضاءحسن القضاء(٥).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي:

البيــان (٤٦٧٤٦٧/٥). وقد نص الشــافعية علــى أن جر المنفعة في القــرض تحرم إذا كانت ). وقد نص الشــافعية علــى أن جر المنفعة في القــرض تحرم إذا كانت  البيــان (   (١)
مشروطة، أما إذا لم تكن مشــروطة فهي جائزة. ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج مشروطة، أما إذا لم تكن مشــروطة فهي جائزة. ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج 

.(.(٣٥٥٣٥٥/٢)
القائل هنا هو ســفيان الثوري كما صرح باســمه في المسألة التي قبلها، وقد أبان ابن رجب  القائل هنا هو ســفيان الثوري كما صرح باســمه في المسألة التي قبلها، وقد أبان ابن رجب    (٢)
عن منهج إســحاق في مسائله بقوله: «فإن إســحاق بن منصور يذكر ألحمد أوالً المسألة، عن منهج إســحاق في مسائله بقوله: «فإن إســحاق بن منصور يذكر ألحمد أوالً المسألة، 
وجواب سفيان فيها، فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة فربما يشتبه جواب وجواب سفيان فيها، فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة فربما يشتبه جواب 

أحمد بجواب سفيان». القواعد البن رجب ص(أحمد بجواب سفيان». القواعد البن رجب ص(٤٤٦٤٤٦).).
ينظر  : مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج (٢٧٦٧٢٧٦٧/٦).). ينظر  : مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج (   (٣)

البخاري (٨٠٩٨٠٩/٢ رقم  رقم ٢١٨٣٢١٨٣)، ومسلم ()، ومسلم (١٢٢٥١٢٢٥/٣ رقم  رقم ١٦٠١١٦٠١).). البخاري (   (٤)
ينظر: المهذب للشيرازي (١٨٨١٨٨/٣)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (٤٣٨٤٣٨/٦).). ينظر: المهذب للشيرازي (   (٥)



٩٤٩٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

رو يزيد بن أبي حبيب(١) عن أبي شعيب مولى األنصار عن أبي شعيب مولى األنصار(٢) أنه استسلف  أنه استسلف  رو يزيد بن أبي حبيب-   -١
ا، فسأل  ا، فسأل  من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشً ا جرجيريا(٣) من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشً ا جرجيريابإفريقية دينارً بإفريقية دينارً
ابن عمر رضــي الله عنهما عن ذلــك، فقال:«لوال ال  شــرط الذي فيه ابن عمر رضــي الله عنهما عن ذلــك، فقال:«لوال ال  شــرط الذي فيه 

لم  يكن به بأس»لم  يكن به بأس»(٤).
عــن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بــن الزبير كان يأخذ من قومٍ بمكة  عــن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بــن الزبير كان يأخذ من قومٍ بمكة -   -٢
هو يزيد بن أبي حبيب األزدي، أبو رجاء، مولى لبني عامر من قريش، ولد بعد ســنة ٥٠٥٠هـ، هـ،  هو يزيد بن أبي حبيب األزدي، أبو رجاء، مولى لبني عامر من قريش، ولد بعد ســنة    (١)
مفتي الديار المصرية، وهو أول من أظهر العلم والمسائل والحالل والحرام، وكان ثقة كثير مفتي الديار المصرية، وهو أول من أظهر العلم والمسائل والحالل والحرام، وكان ثقة كثير 
الحديث، قال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، توفي سنة الحديث، قال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، توفي سنة ١٢٨١٢٨هـ. ينظر: هـ. ينظر: 

سير أعالم النبالء (سير أعالم النبالء (٣٢٣٢/٦).).
لــم أقف على ترجمتــه، وقد ذكــره الحافظ ابن منده فــي فتح البــاب ص(٤٢٢٤٢٢)، قال: )، قال:  لــم أقف على ترجمتــه، وقد ذكــره الحافظ ابن منده فــي فتح البــاب ص(   (٢)
«أبو  شــعيب: مولى األنصار. حدث عن عبد الله بن عمرو. رو عنه: يزيد بن أبي حبيب، «أبو  شــعيب: مولى األنصار. حدث عن عبد الله بن عمرو. رو عنه: يزيد بن أبي حبيب، 
وبكير األشــج عداده في أهل مصر. قاله لي أبو ســعيد بن يونس». ويالحظ أن عبد الله في وبكير األشــج عداده في أهل مصر. قاله لي أبو ســعيد بن يونس». ويالحظ أن عبد الله في 
المطبوع ذكر أنه ابــن عمرو والذي يظهر أنه تصحيف فهو ابن عمر كما في تحقيق الدكتور المطبوع ذكر أنه ابــن عمرو والذي يظهر أنه تصحيف فهو ابن عمر كما في تحقيق الدكتور 
عبد العزيــز الرحماني للكتاب (عبد العزيــز الرحماني للكتاب (٩٢٠٩٢٠/٢)، وهو رســالة علمية في جامعــة أم القر غير )، وهو رســالة علمية في جامعــة أم القر غير 

مطبوعة.مطبوعة.
الدينار الجرجيري: نســبة إلى جرجير الروماني حاكم إفريقية قبل الفتح اإلسالمي ويسمى  الدينار الجرجيري: نســبة إلى جرجير الروماني حاكم إفريقية قبل الفتح اإلسالمي ويسمى    (٣)
ا جريجوريوس، دارت بينه وبين المســلمين معارك فــي عهد الخليفة عثمان  بن عفان  ا جريجوريوس، دارت بينه وبين المســلمين معارك فــي عهد الخليفة عثمان  بن عفان أيضً أيضً
رضي الله عنه قتل فيها ســنة رضي الله عنه قتل فيها ســنة ٢٧٢٧هـ، وكانت إفريقية واليةً رومانية تخضع لحكم قسطنطينية هـ، وكانت إفريقية واليةً رومانية تخضع لحكم قسطنطينية 
وكان هذا الحاكم يتبع قيصر قســطنطينية ثم استقل عنه ومنع تداول العملة الرومانية وسك وكان هذا الحاكم يتبع قيصر قســطنطينية ثم استقل عنه ومنع تداول العملة الرومانية وسك 
بدالً عنها الدينار الجرجيري وظلت متداولة في إفريقية حتى بعد الفتح اإلسالمي، واستمر بدالً عنها الدينار الجرجيري وظلت متداولة في إفريقية حتى بعد الفتح اإلسالمي، واستمر 
تداولهــا إلى حين تم إصدار أول عملة عربية إســالمية في عهد الخالفــة األموية «الدينار تداولهــا إلى حين تم إصدار أول عملة عربية إســالمية في عهد الخالفــة األموية «الدينار 
األموي» ســنة األموي» ســنة ٧٧٧٧هـ. ينظر: دولة اإلسالم في األندلس (هـ. ينظر: دولة اإلسالم في األندلس (١٦١٦/١)، وتطور النقود اإلسالمية )، وتطور النقود اإلسالمية 

ص(ص(٧٤٧٤).).
رواه ابن وهب في المدونة الكبر (١٣٤١٣٤/٩/٥) في كتاب اآلجال، باب في السلف الذي ) في كتاب اآلجال، باب في السلف الذي   ) رواه ابن وهب في المدونة الكبر  (٤)

يجر منفعة، وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي شعيب.يجر منفعة، وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي شعيب.



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٩٥٩٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

دراهم، ثم يكتب بهــا إلى مصعب بن الزبير بالعــراق فيأخذونها منه، دراهم، ثم يكتب بهــا إلى مصعب بن الزبير بالعــراق فيأخذونها منه، 
ا(١). افسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسً فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسً

الدليل الثالث:الدليل الثالث: قياس وفاء القرض في غير بلده من غير شــرط على الزيادة في  قياس وفاء القرض في غير بلده من غير شــرط على الزيادة في 
القدر والصفة عند قضاء القرض من غير شرط في الحكم بجوازها، بجامع اإلحسان القدر والصفة عند قضاء القرض من غير شرط في الحكم بجوازها، بجامع اإلحسان 

.(٢) واإلرفاق في كلٍّواإلرفاق في كلٍّ
ثانيًا:ثانيًا: ال خالف بين العلماء في عدم جواز اشتراط قضاء القرض في غير بلده ال خالف بين العلماء في عدم جواز اشتراط قضاء القرض في غير بلده(٣) 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبر» في كتاب البيوع، باب ما جاء في السفاتج (٣٥٢٣٥٢/٥)، )،  أخرجه البيهقي في «السنن الكبر» في كتاب البيوع، باب ما جاء في السفاتج (   (١)
من طريق هشــيم أنبأنا الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح به، والحديث بهذا اإلسناد من طريق هشــيم أنبأنا الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح به، والحديث بهذا اإلسناد 
ضعيــف؛ لضعف الحجاج بن أرطأة، وقــد تابع عبد الملك بن جريــج الحجاج، أخرجه ضعيــف؛ لضعف الحجاج بن أرطأة، وقــد تابع عبد الملك بن جريــج الحجاج، أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، باب الســفتجة (عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، باب الســفتجة (١٤٠١٤٠/٨) ح() ح(١٤٦٤١١٤٦٤١)، قال: )، قال: 
أخبرنا الثوري، وأخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنف» في كتاب البيوع واألقضية، باب في أخبرنا الثوري، وأخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنف» في كتاب البيوع واألقضية، باب في 
الرجل يعطي الرجــل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (الرجل يعطي الرجــل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (٧٩٧٩/١١١١) ح() ح(٢١٤٢٧٢١٤٢٧) قال: حدثنا ) قال: حدثنا 
وكيــع كالهما عن ابن جريج عن عطاء به، وهذا اإلســناد رجاله ثقــات فهو صحيح، وقد وكيــع كالهما عن ابن جريج عن عطاء به، وهذا اإلســناد رجاله ثقــات فهو صحيح، وقد 
ضعف اإلمام األلباني الحديث؛ لضعف الطريق األول، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى هذا ضعف اإلمام األلباني الحديث؛ لضعف الطريق األول، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى هذا 
الطريق، ويظهر أن الحديث بهما صحيح. ينظر: إرواء الغليل (الطريق، ويظهر أن الحديث بهما صحيح. ينظر: إرواء الغليل (١٢٨١٢٨/٥)، تقريب التهذيب )، تقريب التهذيب 

ص (ص (٢٢٢٢٢٢، ، ٦٢٤٦٢٤، ، ٦٧٧٦٧٧، ، ١٠٣٧١٠٣٧).).
ينظر: فتح القدير (٤٥٢٤٥٢/٥)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ()، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١٧٥١٧٥/٤).). ينظر: فتح القدير (   (٢)

قال ابن المنذر في األوسط (٤٠٧٤٠٧/١٠١٠): «وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه ): «وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه  قال ابن المنذر في األوسط (   (٣)
ا». وقد جاء عن بعض فقهاء  ا». وقد جاء عن بعض فقهاء هدية أو زيادة فأســلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربً هدية أو زيادة فأســلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربً
المالكيــة إطالق القول بجــواز قضاء القرض في غير بلده مع الشــرط أو عدمه تمحضت المالكيــة إطالق القول بجــواز قضاء القرض في غير بلده مع الشــرط أو عدمه تمحضت 
المنفعة للمقرض أو ال، جاء في المعيار المعرب للونشريســي (المنفعة للمقرض أو ال، جاء في المعيار المعرب للونشريســي (٢٠٣٢٠٣/٥): «وســئل عمن ): «وســئل عمن 
ا في بلد ونو أن يدفعه في بلدٍ آخر؟ فأجاب: منعه ابن القاسم ألن الضمير  ا في بلد ونو أن يدفعه في بلدٍ آخر؟ فأجاب: منعه ابن القاسم ألن الضمير استقرض طعامً استقرض طعامً
عنده كالشــرط وأجازه أشهب وأصبغ إن لم يشترطا ذلك وإن اشترطا فال خير فيه، وأجازه عنده كالشــرط وأجازه أشهب وأصبغ إن لم يشترطا ذلك وإن اشترطا فال خير فيه، وأجازه 
ابن كنانة وابن وهب ومطرف اشــترطا ذلك أو لم يشترطاه»، ويحمل قولهم على ما إذا لم ابن كنانة وابن وهب ومطرف اشــترطا ذلك أو لم يشترطاه»، ويحمل قولهم على ما إذا لم 

تتمحض المنفعة للمقرض.تتمحض المنفعة للمقرض.



٩٦٩٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إذا كانت المنفعة الناشــئة عن ذلك خالصة للمقرض؛ وذلك ألنها زيادة مشروطة في إذا كانت المنفعة الناشــئة عن ذلك خالصة للمقرض؛ وذلك ألنها زيادة مشروطة في 
ا(١). .  االقرض بغير عوض فكانت ربً القرض بغير عوض فكانت ربً

وعلل بعــض الفقهاء المنع بأن فــي تحمل المقترض تكلفة إضافية بســبب وعلل بعــض الفقهاء المنع بأن فــي تحمل المقترض تكلفة إضافية بســبب 
القرض دون تحقق منفعة له إضرار بهالقرض دون تحقق منفعة له إضرار به(٢)، وعلل بعضهم بكون القرض شــرع لإلرفاق ، وعلل بعضهم بكون القرض شــرع لإلرفاق 
بالمقتــرض، وخلوص منفعة القرض للمقرض يخرج القرض عما شــرع ألجلهبالمقتــرض، وخلوص منفعة القرض للمقرض يخرج القرض عما شــرع ألجله(٣)، ، 
وهذا التعليل محل نظر؛ ألن اإلرفاق بالمقترض ليس علةً لشــرعية القرض، إنما هو وهذا التعليل محل نظر؛ ألن اإلرفاق بالمقترض ليس علةً لشــرعية القرض، إنما هو 
م التي شرع القرض ألجلها، وانتفاء هذه الحكمة ال يلزم منه الحكم بفساد  كَ م التي شرع القرض ألجلها، وانتفاء هذه الحكمة ال يلزم منه الحكم بفساد أحد الحِ كَ أحد الحِ
القرض، يدل علــى ذلك ما رواه عبد الله بن الزبير رضــي الله عنه يحكي عن والده القرض، يدل علــى ذلك ما رواه عبد الله بن الزبير رضــي الله عنه يحكي عن والده 
قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيســتودعه إياه فيقول الزبير قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيســتودعه إياه فيقول الزبير 
رضي الله عنه: «ال، ولكنه ســلف فإني أخشى عليه الضيعة»رضي الله عنه: «ال، ولكنه ســلف فإني أخشى عليه الضيعة»(٤)، فلم يكن القرض هنا ، فلم يكن القرض هنا 
ا به اإلرفاق بالمقترض والتبرع له إنما يقصد به حفظ المال وصيانته، مع بقاء  ا به اإلرفاق بالمقترض والتبرع له إنما يقصد به حفظ المال وصيانته، مع بقاء مقصــودً مقصــودً

حق التصرف فيه له.حق التصرف فيه له.
ثالثًا:ثالثًا: إذا كانت المنفعة الناشئة عن اشــتراط قضاء القرض في غير بلده تحقق  إذا كانت المنفعة الناشئة عن اشــتراط قضاء القرض في غير بلده تحقق 
، أنه بلغه أن عمــر بن الخطاب  ، أنه بلغه أن عمــر بن الخطاب ): «مالكٌ جاء في االســتذكار البــن عبد البــر (٣٤١٣٤١/١٧١٧): «مالكٌ جاء في االســتذكار البــن عبد البــر (   (١)
ا على أن يعطيه إياه في بلد آخــر، فكره ذلك عمر وقال:  ا على أن يعطيه إياه في بلد آخــر، فكره ذلك عمر وقال: قال في رجل أســلف رجالً طعامً قال في رجل أســلف رجالً طعامً
عُ  ؛ ألنه اشــترط فيما أســلفه زيادةً ينتفِ يِّنٌ مالنه. قال أبو عمر: هذا بَ ل؟ يعني حُ مْ عُ فأيــن الحَ ؛ ألنه اشــترط فيما أســلفه زيادةً ينتفِ يِّنٌ مالنه. قال أبو عمر: هذا بَ ل؟ يعني حُ مْ فأيــن الحَ
مالنه، وكلُّ زيادةٍ من عينٍ أو منفعةٍ يشــترطُها المســلِف على المستسلف  ؤنة حُ مالنه، وكلُّ زيادةٍ من عينٍ أو منفعةٍ يشــترطُها المســلِف على المستسلف بها وهي مُ ؤنة حُ بها وهي مُ
ا ال  خالف في ذلك» وينظر: المغنــي البن قدامة (٦٣٦٦٣٦/٦)، والحاوي للماوردي )، والحاوي للماوردي  ا ال  خالف في ذلك» وينظر: المغنــي البن قدامة (فهي ربً فهي ربً

.(.(٣٥٦٣٥٦/٥)
ينظر: البيان للعمراني (٤٦٧٤٦٧/٥)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (١١٩١١٩/٢).). ينظر: البيان للعمراني (   (٢)

ينظر: المغني البن قدامة (٦٣٦٦٣٦/٦).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٣)
أخرجــه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس، بــاب بركة الغازي في ماله حيا  أخرجــه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس، بــاب بركة الغازي في ماله حيا    (٤)

وميتًا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر (وميتًا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر (٨٧٨٧/٤) ح() ح(٣١٢٩٣١٢٩).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٩٧٩٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا، فقد اختلف الفقهاء في حكم  ا، فقد اختلف الفقهاء في حكم  أو مصلحة العاقديــن معً مصلحة المقتر ض وحدهمصلحة المقتر ض وحده(١) أو مصلحة العاقديــن معً
ذلك على قولين: ذلك على قولين: 

القول األول:القول األول: المنــع، وهو قول الحنفية المنــع، وهو قول الحنفية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤)، وهو ، وهو 
ا(٥). االمشهور عند المالكية إذا كان لمصلحة العاقدين معً المشهور عند المالكية إذا كان لمصلحة العاقدين معً

ذهــب بعض الباحثين إلى أن اشــتراط القضاء فــي غير بلد القرض مــع تمحض المنفعة  ذهــب بعض الباحثين إلى أن اشــتراط القضاء فــي غير بلد القرض مــع تمحض المنفعة    (١)
للمقترض ال خــالف في جوازه، وهذا اإلطــالق محل نظر والذي يظهــر أنها تدخل في للمقترض ال خــالف في جوازه، وهذا اإلطــالق محل نظر والذي يظهــر أنها تدخل في 
الخالف اآلتي؛ ألن مذهب جمهور الفقهاء في الشروط في العقود المنع من اشتراط منفعة الخالف اآلتي؛ ألن مذهب جمهور الفقهاء في الشروط في العقود المنع من اشتراط منفعة 

ال يقتضيها العقد.ال يقتضيها العقد.
ينظر: بدائع الصنائع (٦٠٠٦٠٠/١٠١٠)، وفتح القدير ()، وفتح القدير (٤٥٢٤٥٢/٥). وقد نص الحنفية على الكراهة، ). وقد نص الحنفية على الكراهة،  ينظر: بدائع الصنائع (   (٢)
والمقصود بهــا عندهم الكراهة التحريمية، وهي ما طلب تركــه على وجه الحتم واإللزام والمقصود بهــا عندهم الكراهة التحريمية، وهي ما طلب تركــه على وجه الحتم واإللزام 
بدليــل ظني، وهي بهذا أخص من المحرم عند الجمهور، ويشــتركان في ترتب اإلثم على بدليــل ظني، وهي بهذا أخص من المحرم عند الجمهور، ويشــتركان في ترتب اإلثم على 
مرتكبه؛ فال حاجة إلفراده في قول مســتقل. ينظر: تيسير التحرير (مرتكبه؛ فال حاجة إلفراده في قول مســتقل. ينظر: تيسير التحرير (١٣٥١٣٥/٢)، وحاشية ابن )، وحاشية ابن 

عابدين (عابدين (٤٨٦٤٨٦/٩).).
ها في  ها في ): «وال يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلَ جاء في البيان للعمرانــي (٤٦٢٤٦٢/٥): «وال يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلَ جاء في البيان للعمرانــي (   (٣)
بلدٍ أخر، وال أن يكتب له بها ســفتجة، فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل». وينظر: روضة بلدٍ أخر، وال أن يكتب له بها ســفتجة، فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل». وينظر: روضة 

الطالبين (الطالبين (٢٧٥٢٧٥/٣)، وتحفة المحتاج ()، وتحفة المحتاج (٤٧٤٧/٥).).
ينظر: اإلنصاف للمــرداوي (ينظر: اإلنصاف للمــرداوي (٣٤٤٣٤٤/١٢١٢)، والمبدع البن مفلــح ()، والمبدع البن مفلــح (١٩٩١٩٩/٤)، جاء في المبدع: )، جاء في المبدع:   (٤)
«(ويحتمل جواز هذا الشــرط) حكاه ابن المنذر عن أحمــد، وصححه في المغني وروي عن «(ويحتمل جواز هذا الشــرط) حكاه ابن المنذر عن أحمــد، وصححه في المغني وروي عن 
علي، وابن عباس، ألنه ليس بزيادة في قدر، وال صفة بل فيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن».علي، وابن عباس، ألنه ليس بزيادة في قدر، وال صفة بل فيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن».
ينظر: المنتقى للباجي (٩٧٩٧/٥)، والذخيرة للقرافي ()، والذخيرة للقرافي (٥٨٤٥٨٤/٥)، جاء في حاشــية الدسوقي )، جاء في حاشــية الدسوقي  ينظر: المنتقى للباجي (   (٥)
ا كقرض الملتزمين بالبالد فالحيهم البذر ليزرعوا  ا كقرض الملتزمين بالبالد فالحيهم البذر ليزرعوا : «ال نفع المقرض أو نفعهما معً (٢٢٦٢٢٦/٣: «ال نفع المقرض أو نفعهما معً
ويدفعوا له الخراج، أو نفع أجنبي من ناحيــة المقرض بحيث يكون نفعه كنفعه، فيمنع في ويدفعوا له الخراج، أو نفع أجنبي من ناحيــة المقرض بحيث يكون نفعه كنفعه، فيمنع في 

الثالثة»، ويتصل بهذا القول لد المالكية مسألتان:الثالثة»، ويتصل بهذا القول لد المالكية مسألتان:
إذا كانت التكلفة مشروطة لمصلحة المقترض وحده فالمذهب لديهم على الجواز،  إذا كانت التكلفة مشروطة لمصلحة المقترض وحده فالمذهب لديهم على الجواز، -   -١
جاء في الشــرح الكبير للدردير (جاء في الشــرح الكبير للدردير (٢٢٦٢٢٦/٣): «.. إال أن يقوم دليل أي قرينة على أن ): «.. إال أن يقوم دليل أي قرينة على أن 

 = =القصد نفع المقترض وحده فيجوز..» وينظر: الكافي البن عبد البر (القصد نفع المقترض وحده فيجوز..» وينظر: الكافي البن عبد البر (٧٢٩٧٢٩/٢).).



٩٨٩٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القول الثاني:القول الثاني: الجــواز، وهو قول بعض المالكيــة الجــواز، وهو قول بعض المالكيــة(١)، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة(٢)، ، 
اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم - رحمهما ا لله-اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم - رحمهما ا لله-(٣).

أدلة القول األول: أدلة القول األول: 
الدليل األول:الدليل األول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

«كلُّ قرضٍ جر منفعة فهو ربا»«كلُّ قرضٍ جر منفعة فهو ربا»(٤).
وجه الداللة:وجه الداللة: نهى رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص عــن القرض الذي يجــر منفعة للعاقدين  نهى رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص عــن القرض الذي يجــر منفعة للعاقدين 
إذا أقرضه ما ليس لــه تكلفة كالدراهم والدنانير وليــس للمقرض منفعة من ذلك  إذا أقرضه ما ليس لــه تكلفة كالدراهم والدنانير وليــس للمقرض منفعة من ذلك -   -٢               =               =
فاختلف قول مالك في ذلك والمشــهور عنه الكراهــة. ينظر: المدونة (فاختلف قول مالك في ذلك والمشــهور عنه الكراهــة. ينظر: المدونة (١٨١١٨١/٣) ) 

والكافي البن عبد البر (والكافي البن عبد البر (٧٢٩٧٢٩/٢).).
ينظر: التوضيح شــرح جامع األمهــات لخليل (٦٥٦٥/٦)، والمعيار المعرب للونشريســي )، والمعيار المعرب للونشريســي  ينظر: التوضيح شــرح جامع األمهــات لخليل (   (١)
(٢٠٣٢٠٣/٥)، والنصــوص الواردة عن بعض المالكية كما جــاء في المعيار وغيره يفهم منها )، والنصــوص الواردة عن بعض المالكية كما جــاء في المعيار وغيره يفهم منها 
اإلطــالق، وقيد بعض المالكية هــذا القول بقيود متنوعة فبعضهم قيــده بما إذا تمحضت اإلطــالق، وقيد بعض المالكية هــذا القول بقيود متنوعة فبعضهم قيــده بما إذا تمحضت 
المنفعة الناشئة بســبب التكلفة اإلضافية للمقترض فقط، ولم يكن هناك للمقرض منفعة، المنفعة الناشئة بســبب التكلفة اإلضافية للمقترض فقط، ولم يكن هناك للمقرض منفعة، 
كما في إرشاد الســالك البن عســاكر ص(كما في إرشاد الســالك البن عســاكر ص(٧٧٧٧)، وبعضهم قيده في حال الضرورة كما في )، وبعضهم قيده في حال الضرورة كما في 
األحكام للمالقي ص(األحكام للمالقي ص(٢٦٧٢٦٧)، ومع ذلك فالثابت عن اإلمام مالك هو القول بالمنع منه قوالً )، ومع ذلك فالثابت عن اإلمام مالك هو القول بالمنع منه قوالً 
ا كما نبه إلــى ذلك ابن عبد البر في الكافي (٧٢٩٧٢٩/٢)، وقد حكم خليل في التوضيح )، وقد حكم خليل في التوضيح  ا كما نبه إلــى ذلك ابن عبد البر في الكافي (واحدً واحدً

(٦٥٦٥/٦) بشذوذ القول بالجواز في مذهب المالكية.) بشذوذ القول بالجواز في مذهب المالكية.
ينظر: اإلنصاف للمرداوي (٣٤٤٣٤٤/١٢١٢).). ينظر: اإلنصاف للمرداوي (   (٢)

ينظر: مجموع الفتاو (٤٥٦٤٥٦/٢٩٢٩، ، ٥٣١٥٣١)، وتهذيب السنن ()، وتهذيب السنن (١٧١٣١٧١٣/٤).).  ) ينظر: مجموع الفتاو  (٣)
أخرجــه الحارث في «مســنده» كما في بغيــة الباحث عن زوائد مســند الحارث للهيثمي  أخرجــه الحارث في «مســنده» كما في بغيــة الباحث عن زوائد مســند الحارث للهيثمي    (٤)
(٥٠٠٥٠٠/١)، وأخرجــه أبــو الجهم فــي «جــزءه» ص()، وأخرجــه أبــو الجهم فــي «جــزءه» ص(٥٣٥٣)، والحديــث ضعيف، ضعفه )، والحديــث ضعيف، ضعفه 
ار بن  وَّ ار بن الموصلي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والســخاوي وغيرهم؛ ألن في إســناده سَ وَّ الموصلي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والســخاوي وغيرهم؛ ألن في إســناده سَ
مصعــب وهو متروك. ينظر: المغني عن الحفظ والكتــاب للموصلي ص(مصعــب وهو متروك. ينظر: المغني عن الحفظ والكتــاب للموصلي ص(٤٠٣٤٠٣)، وتنقيح )، وتنقيح 
التحقيق البن عبد الهادي (التحقيق البن عبد الهادي (١٠٨١٠٨/٤)، وبلوغ المــرام ص ()، وبلوغ المــرام ص (٢٥٣٢٥٣)، وفيض القدير للمناوي )، وفيض القدير للمناوي 

(٢٨٢٨/٥)، والبدر المنير البن الملقن ()، والبدر المنير البن الملقن (٦٢١٦٢١/٦).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٩٩٩٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أو  ألحدهما، وهو نهي عام، فيشمل اشتراط القضاء في غير بلد القرضأو  ألحدهما، وهو نهي عام، فيشمل اشتراط القضاء في غير بلد القرض(١).
ونوقش هذا الدليل من وجهين:  ونوقش هذا الدليل من وجهين:  

الوجــه األول:الوجــه األول: أن الحديث ضعيف؛ ألن في إســناده ســوار بن مصعب وهو  أن الحديث ضعيف؛ ألن في إســناده ســوار بن مصعب وهو 
متروك.متروك.

ا إال أنه صحيح من حيث المعنى، ودلت  ا إال أنه صحيح من حيث المعنى، ودلت وأجيــب بأن الحديث وإن كان ضعيفً وأجيــب بأن الحديث وإن كان ضعيفً
عليه أدلة أخر وستأتي.عليه أدلة أخر وستأتي.

ويرد بأنه ال تســلم صحته من حيث المعنى بإطــالق؛ إذ إن هذا الحديث بهذا ويرد بأنه ال تســلم صحته من حيث المعنى بإطــالق؛ إذ إن هذا الحديث بهذا 
اللفظ يشمل المنفعة غير المشروطة، وهي جائزة باالتفاق.اللفظ يشمل المنفعة غير المشروطة، وهي جائزة باالتفاق.

الوجه الثاني:الوجه الثاني: أن المنفعة الممنوعة هي ما كانت مشروطة لمصلحة المقرض،  أن المنفعة الممنوعة هي ما كانت مشروطة لمصلحة المقرض، 
وأما انتفاع المقرض من غير شرط فجائز كما دلت عليه السنة وسيأتي.وأما انتفاع المقرض من غير شرط فجائز كما دلت عليه السنة وسيأتي.

الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما رواه جابر بن ســمرة قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص:  ما رواه جابر بن ســمرة قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «السفتجات «السفتجات 
حرام»حرام»(٢). . 

وجه الداللة: وجه الداللة: 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حرم السفتجات وهي وفاء الدين في غير بلد الدين، وهو لفظ عام أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حرم السفتجات وهي وفاء الدين في غير بلد الدين، وهو لفظ عام 
يشــمل ما إذا كانت مشروطة أو ال، وقد سبق بيان األدلة المخصصة لما إذا كانت غير يشــمل ما إذا كانت مشروطة أو ال، وقد سبق بيان األدلة المخصصة لما إذا كانت غير 

ينظر: البناية للعيني (٤٩٢٤٩٢/٨)، )،  ينظر: البناية للعيني (   (١)
أخرجــه ابن عدي في «الكامــل» (٢٦٦٢٦٦/١)، والحديث ضعيف، ضعفــه ابن عدي، وابن )، والحديث ضعيف، ضعفــه ابن عدي، وابن  أخرجــه ابن عدي في «الكامــل» (   (٢)
طاهر المقدسي، وابن الجوزي وغيرهم؛ ألن في إسناده إبراهيم بن نافع أنكر حديثه األئمة، طاهر المقدسي، وابن الجوزي وغيرهم؛ ألن في إسناده إبراهيم بن نافع أنكر حديثه األئمة، 
وكذلك في إســناده عمر بن موســى يضع الحديث. ينظر: ذخيــرة الحفاظ (وكذلك في إســناده عمر بن موســى يضع الحديث. ينظر: ذخيــرة الحفاظ (١٤٩٠١٤٩٠/٣)، )، 

والموضوعات البن الجوزي (والموضوعات البن الجوزي (٢٩٢٩/٣). ). 



١٠٠١٠٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مشروطة فيبقى ما كان بشرط على العموممشروطة فيبقى ما كان بشرط على العموم(١).
ويناقش بأن الحديث ضعيف ال حجة فيه.ويناقش بأن الحديث ضعيف ال حجة فيه.

الدليل الثالث:الدليل الثالث: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي:
رو مالك بــن أنس أنه بلغه أن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه قال  رو مالك بــن أنس أنه بلغه أن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه قال -   -١
ا على أن يعطيه إياه في بلدٍ آخر، فكره ذلك  طعامً ا على أن يعطيه إياه في بلدٍ آخر، فكره ذلك في رجلٍ أسلف رجالً طعامً في رجلٍ أسلف رجالً

مالنه(٢). مالنهعمر  بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حُ عمر  بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حُ
رو يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى األنصار أنه استسلف رو يزيد بن أبي حبيب عن أبي شعيب مولى األنصار أنه استسلف   - -٢
ــا،  ا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشً ــا، بإفريقية دينــارً ا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشً بإفريقية دينــارً
فســأل ابن عمر عن ذلك، فقال: «لوال الشــرط الذي فيه لم يكن به فســأل ابن عمر عن ذلك، فقال: «لوال الشــرط الذي فيه لم يكن به 

بأس»بأس»(٣).
وجه الداللة من هذه اآلثار:وجه الداللة من هذه اآلثار:

أن هؤالء الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بعدم جواز اشتراط رد القرض في بلد أن هؤالء الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بعدم جواز اشتراط رد القرض في بلد 
غير بلد القرض؛ لما في ذلك من تكلفة يتحملها المقترض، فتكون محرمة.غير بلد القرض؛ لما في ذلك من تكلفة يتحملها المقترض، فتكون محرمة.

ويناقش ذلك بأنه ال حجة في هذه اآلثار؛ لعدم ثبوتهاويناقش ذلك بأنه ال حجة في هذه اآلثار؛ لعدم ثبوتها(٤)، وعلى فرض صحتها ، وعلى فرض صحتها 
فهي معارضة بأقوال أخر للصحابة فال حجة فيهافهي معارضة بأقوال أخر للصحابة فال حجة فيها(٥).

ينظر: البناية للعيني (٦٣١٦٣١/٧).). ينظر: البناية للعيني (   (١)
رواه مالــك في «الموطــأ» في كتــاب البيوع، باب مــا ال يجوز من الســلف (٢١٤٢١٤/٢) )  رواه مالــك في «الموطــأ» في كتــاب البيوع، باب مــا ال يجوز من الســلف (   (٢)

ح(ح(١٩٨٩١٩٨٩)، والحديث ضعيف؛ لالنقطاع بين مالك وعمر.)، والحديث ضعيف؛ لالنقطاع بين مالك وعمر.
سبق تخريجه في ص(٨٢٨٢).). سبق تخريجه في ص(   (٣)

ينظر: ص(٨٢٨٢)، وص()، وص(٨٦٨٦)، من هذا البحث.)، من هذا البحث. ينظر: ص(   (٤)
ينظر: ص(٨٨٨٨) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص(   (٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٠١١٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الدليل الرابع: الدليل الرابع: 
أن القرض شــرع ألجل اإلرفاق بالمقترض، وفي تحملــه للتكلفة اإلضافية أن القرض شــرع ألجل اإلرفاق بالمقترض، وفي تحملــه للتكلفة اإلضافية 

خروج بالقرض عن موضوعهخروج بالقرض عن موضوعه(١). . 
ويناقش هذا الدليل بما يأتي:ويناقش هذا الدليل بما يأتي:

أن هذا مســلم فيما إذا كانت المنفعة المترتبة على اشتراط القضاء في  أن هذا مســلم فيما إذا كانت المنفعة المترتبة على اشتراط القضاء في -   -١
غير بلد القــرض متمحضة للمقرض، ومحل البحــث هنا هو فيما إذا غير بلد القــرض متمحضة للمقرض، ومحل البحــث هنا هو فيما إذا 
كانت مشتركة بين المقرض والمقترض، وللمقترض مصلحة مقصودة كانت مشتركة بين المقرض والمقترض، وللمقترض مصلحة مقصودة 

في ذلك، فال يصح االستدالل به هنا؛ لخروجه عن محل البحثفي ذلك، فال يصح االستدالل به هنا؛ لخروجه عن محل البحث(٢).
م التي شرع  كَ أن اإلرفاق ليس علةً لشــرعية القرض، إنما هو أحد الحِ م التي شرع -  كَ أن اإلرفاق ليس علةً لشــرعية القرض، إنما هو أحد الحِ  -٢
القرض ألجلها، ووجود ما قد يعارض هذه الحكمة ال يلزم منه الحكم القرض ألجلها، ووجود ما قد يعارض هذه الحكمة ال يلزم منه الحكم 

بتحريمه.بتحريمه.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

الدليل األول:الدليل األول: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي: قول بعض الصحابة، ومن ذلك ما يأتي:
ما رواه ســعيد بن المســيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه:  ما رواه ســعيد بن المســيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه: -   -١

.(٣)أعطى ماالً بالمدينة وأخذه ببلد أخرأعطى ماالً بالمدينة وأخذه ببلد أخر
ينظر المغني (٤٣٦٤٣٦/٦).). ينظر المغني (   (١)

ينظر: المنفعة في القرض للعمراني ص(١٦٨١٦٨).). ينظر: المنفعة في القرض للعمراني ص(   (٢)
أخرجه البيهقي في «معرفة السنن واآلثار» في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع وسلف وعن  أخرجه البيهقي في «معرفة السنن واآلثار» في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع وسلف وعن    (٣)
ســلف جر منفعة (ســلف جر منفعة (١٧٠١٧٠/٨) ح() ح(١١٥٤٢١١٥٤٢)، وأخرجه ابن المنذر في «األوســط» في كتاب )، وأخرجه ابن المنذر في «األوســط» في كتاب 
أحكام الديون، باب جماع أنواع الســلف (أحكام الديون، باب جماع أنواع الســلف (٤١٥٤١٥/١٠١٠) ح() ح(٨٢٣٠٨٢٣٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة )، وأخرجه ابن أبي شيبة 

 = =بلفظ آخر من طريق آخر في «المصنف» في كتاب البيوع واألقضية، باب في الرجل يعطي بلفظ آخر من طريق آخر في «المصنف» في كتاب البيوع واألقضية، باب في الرجل يعطي 



١٠٢١٠٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

........................................................................................................................................................................

الرجل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (٧٧٧٧/١١١١) ح() ح(٢١٤١٨٢١٤١٨)، ()، (٢١٤١٩٢١٤١٩). واألثر روي ). واألثر روي  الرجل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (=   =
من ثالثة طرق، بيانها كما يأتي:من ثالثة طرق، بيانها كما يأتي:

الطريق األول:الطريق األول: أخرجه البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا جعفر الخالدي،  أخرجه البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا جعفر الخالدي،   
قال: حدثنا عبد الله بن تمام، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا شــريك، عن شــعبة، قال: حدثنا عبد الله بن تمام، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا شــريك، عن شــعبة، 
عن قتادة عن ســعيد بن المســيب عن علي به. (هكذا ذكر فــي المطبوع وبعد الرجوع إلى عن قتادة عن ســعيد بن المســيب عن علي به. (هكذا ذكر فــي المطبوع وبعد الرجوع إلى 
لدي إلى جعفر الخالدي، وصحف  ا فصحف جعفــر الخُ لدي إلى جعفر الخالدي، وصحف المخطــوط تبين أن هناك تصحيفً ا فصحف جعفــر الخُ المخطــوط تبين أن هناك تصحيفً
عبد الله بن غنام إلى عبد الله بن تمام). ينظر: مخطوط معرفة الســنن واآلثار، نسخة أحمد عبد الله بن غنام إلى عبد الله بن تمام). ينظر: مخطوط معرفة الســنن واآلثار، نسخة أحمد 

الثالث، تركيا الجزء الثالث، تركيا الجزء ٤ ورقة  ورقة ٥٨٥٨، ، ٥٩٥٩.
الطريق الثاني:الطريق الثاني: أخرجه ابن المنذر قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم،  أخرجه ابن المنذر قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم،   
قال: حدثنا شــريك، عن محمد بن إســحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن ســعيد بن قال: حدثنا شــريك، عن محمد بن إســحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن ســعيد بن 

المسيب عن علي بنحوه. المسيب عن علي بنحوه. 
الطريــق الثالــث:الطريــق الثالــث: أخرجه ابن أبي شــيبة قال: حدثنا حفــص بن غياث عن عبيــد الله بن  أخرجه ابن أبي شــيبة قال: حدثنا حفــص بن غياث عن عبيــد الله بن   

عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه به.عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه به.
ومــدار الطريقين األولين على علي بن حكيم عن شــريك، وعلي بــن حكيم هو األودي  ومــدار الطريقين األولين على علي بن حكيم عن شــريك، وعلي بــن حكيم هو األودي    
، وثقه يحيى بن معين والنســائي، وشــريك هو ابن عبد الله النخعــي، قاضي الكوفة،  ، وثقه يحيى بن معين والنســائي، وشــريك هو ابن عبد الله النخعــي، قاضي الكوفة، ثقةٌ ثقةٌ
ا، تغير حفظه منذ ولي القضاء  ا، تغير حفظه منذ ولي القضاء ): «صدوق يخطئ كثيــرً جــاء في تقريب التهذيب ص(جــاء في تقريب التهذيب ص(٤٣٦٤٣٦): «صدوق يخطئ كثيــرً
ا على أهل البدع»، وعلــى هذا فال يقبل حديث  ا شــديدً ا على أهل البدع»، وعلــى هذا فال يقبل حديث بالكوفــة، وكان عادالً فاضالً عابدً ا شــديدً بالكوفــة، وكان عادالً فاضالً عابدً
شريك بعد توليه للقضاء إذا تفرد به، ويقبل حين المتابعة، وبالنظر إلى وقت سماع علي بن شريك بعد توليه للقضاء إذا تفرد به، ويقبل حين المتابعة، وبالنظر إلى وقت سماع علي بن 
ا تولى القضاء في  ا تولى القضاء في حكيم من شــريك يتبين أن سماعه كان بعد توليه للقضاء؛ وذلك أن شريكً حكيم من شــريك يتبين أن سماعه كان بعد توليه للقضاء؛ وذلك أن شريكً
عهد جعفر بن منصور، أي بعد ســنة عهد جعفر بن منصور، أي بعد ســنة ١٣٦١٣٦هـ، وعليٌّ ولد بعد ذلك فتكون روايته بذلك عنه هـ، وعليٌّ ولد بعد ذلك فتكون روايته بذلك عنه 
بعد توليه للقضاء، وبهذا يكون إســناد هذا األثر ضعيف ما لــم يتابع، وإذا نظر إلى الطريق بعد توليه للقضاء، وبهذا يكون إســناد هذا األثر ضعيف ما لــم يتابع، وإذا نظر إلى الطريق 
الثالث يتبين أن في إســناده حفص بن المعتمر ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يتكلما فيه الثالث يتبين أن في إســناده حفص بن المعتمر ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يتكلما فيه 
بجــرح وال  تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما أبوه فلم أقف له على ترجمة فهو بهذا بجــرح وال  تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما أبوه فلم أقف له على ترجمة فهو بهذا 
ا، ومع ضعف هذين اإلسنادين إال أنها تقوي بعضها  ا، ومع ضعف هذين اإلسنادين إال أنها تقوي بعضها مجهول، فبهذا يكون هذا اإلسناد ضعيفً مجهول، فبهذا يكون هذا اإلسناد ضعيفً
ا فيرتقي األثر بذلك إلى درجة الحســن. ينظــر: تهذيب الكمال للمزي (٤١٦٤١٦/٢٠٢٠)، )،  ا فيرتقي األثر بذلك إلى درجة الحســن. ينظــر: تهذيب الكمال للمزي (بعضً بعضً
وســير أعالم النبــالء (وســير أعالم النبــالء (٢٠٦٢٠٦/٨)، الجرح والتعديل البن أبي حاتــم ()، الجرح والتعديل البن أبي حاتــم (١٨٧١٨٧/٣)، والتاريخ )، والتاريخ 

الكبير للبخاري (الكبير للبخاري (٣٦٨٣٦٨/٢)، والثقات البن حبان ()، والثقات البن حبان (١٩٨١٩٨/٦).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٠٣١٠٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عن عطاء بن أبي ربا  ح: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ من  عن عطاء بن أبي ربا  ح: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ من -   -٢
قومٍ بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها قومٍ بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها 

ا(١). امنه، فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فلم ير به بأسً منه، فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فلم ير به بأسً
ما روي عن الحســن بن علــي رضي الله عنهما أنــه: كان يأخذ المال  ما روي عن الحســن بن علــي رضي الله عنهما أنــه: كان يأخذ المال -   -٣

بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجازبالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز(٢).
وجه الداللة:وجه الداللة:

أن الصحابــة أجازوا للمقترض رد القرض فــي غير بلد القرض ويتضمن هذا أن الصحابــة أجازوا للمقترض رد القرض فــي غير بلد القرض ويتضمن هذا 
جواز تحمله التكلفة الناشــئة عن ذلك كخطر الطريق وأجرة النقل، ونحو ذلك مع ما جواز تحمله التكلفة الناشــئة عن ذلك كخطر الطريق وأجرة النقل، ونحو ذلك مع ما 

قد يكون فيها من منفعة للمقرض والمقترض.قد يكون فيها من منفعة للمقرض والمقترض.
ونوقش بأن هذه اآلثار هي في حال عدم الشــرط، أما إذا كانت مشروطة فهي ونوقش بأن هذه اآلثار هي في حال عدم الشــرط، أما إذا كانت مشروطة فهي 

محرمة؛ بداللة ما سبق من أدلة القول األولمحرمة؛ بداللة ما سبق من أدلة القول األول(٣).
ويجاب عــن ذلك بأن هذه اآلثار جاءت مطلقة، وما ورد من تقييد لها إنما هو ويجاب عــن ذلك بأن هذه اآلثار جاءت مطلقة، وما ورد من تقييد لها إنما هو 

في حال تمحض المنفعة للمقرض، فيبقى ما سواه على األصلفي حال تمحض المنفعة للمقرض، فيبقى ما سواه على األصل(٤).
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: تحقــق المصلحة للمقــرض والمقترض بجواز اشــتراط رد  تحقــق المصلحة للمقــرض والمقترض بجواز اشــتراط رد 
القرض في غير بلده بــأن يكون لكليهما غرض في ذلك ينتفعان به، والشــريعة إنما القرض في غير بلده بــأن يكون لكليهما غرض في ذلك ينتفعان به، والشــريعة إنما 

سبق تخريجه في ص(٨٢٨٢) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص(   (١)
أخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنــف» في كتاب البيوع واألقضية، بــاب في الرجل يعطي  أخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنــف» في كتاب البيوع واألقضية، بــاب في الرجل يعطي    (٢)
الرجل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (الرجل الدراهم باألرض ويأخذ بغيرها (٧٨٧٨/١١١١) ح() ح(٢١٤٢٢٢١٤٢٢)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة )، وإسناده ضعيف؛ لجهالة 

عين الراوي عن الحسن بن علي.عين الراوي عن الحسن بن علي.
ينظــر: الحجة علــى أهــل المدينــة للشــيباني (٦٨٨٦٨٨/١)، وبدائع الصنائع للكاســاني )، وبدائع الصنائع للكاســاني  ينظــر: الحجة علــى أهــل المدينــة للشــيباني (   (٣)

(٦٠٠٦٠٠/١٠١٠)، والسنن الكبر للبيهقي ()، والسنن الكبر للبيهقي (٣٥٢٣٥٢/٥).).
مثل ما لو كانت المنفعة مشتركة بين المقرض والمقرض، وهي محل البحث هنا. مثل ما لو كانت المنفعة مشتركة بين المقرض والمقرض، وهي محل البحث هنا.   (٤)



١٠٤١٠٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

جاءت لتحقيق ما ينفع الناس ويصلحهم، ودرء ما يضرهم ويفسدهمجاءت لتحقيق ما ينفع الناس ويصلحهم، ودرء ما يضرهم ويفسدهم(١).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن األصل في األشياء اإلباحة ما لم يأت دليل على التحريم، ولم  أن األصل في األشياء اإلباحة ما لم يأت دليل على التحريم، ولم 

يأت في اشتراط رد القرض في غير بلده ما يدل على تحريمه، فيبقى على األصليأت في اشتراط رد القرض في غير بلده ما يدل على تحريمه، فيبقى على األصل(٢).
الترجيح:الترجيح:

بعد عرض أدلة القولين ومناقشــتها يتبين أن الراجح هو القول بجواز اشتراط بعد عرض أدلة القولين ومناقشــتها يتبين أن الراجح هو القول بجواز اشتراط 
رد القرض في غير بلده إذا كانت المنفعة من ذلك تحقق مصلحة مقصودة للمقترض رد القرض في غير بلده إذا كانت المنفعة من ذلك تحقق مصلحة مقصودة للمقترض 
ا؛ وذلك لقوة أدلته، وســالمتها من المناقشة  ا؛ وذلك لقوة أدلته، وســالمتها من المناقشة أو تحقق ذلك للمقترض والمقرض معً أو تحقق ذلك للمقترض والمقرض معً
القائمة، مع أن القول بالمنع قول قوي ال ســيما وأن عليــه جماهير أهل العلم، ولذا القائمة، مع أن القول بالمنع قول قوي ال ســيما وأن عليــه جماهير أهل العلم، ولذا 
فال  بــدَّ من التحقق من كــون المنفعة الناشــئة عن رد القرض في غيــر بلده محققة فال  بــدَّ من التحقق من كــون المنفعة الناشــئة عن رد القرض في غيــر بلده محققة 

لمصلحة إضافية مقصودة للمقترض غير االنتفاع بالقرض.لمصلحة إضافية مقصودة للمقترض غير االنتفاع بالقرض.
وبعد هذا العرض يقال في حكم تكلفة القرض ما يأتي:وبعد هذا العرض يقال في حكم تكلفة القرض ما يأتي:

أن تكون التكلفة أصلية، وذلك بأن تكــون من مقتضيات إتمام العقد،  أن تكون التكلفة أصلية، وذلك بأن تكــون من مقتضيات إتمام العقد، -   -١
وال ينفك العقد عنها، مثل أجرة كيل القرض ووزنه، والتكلفة المترتبة وال ينفك العقد عنها، مثل أجرة كيل القرض ووزنه، والتكلفة المترتبة 
على وفاء القرض في المكان الــذي أدي فيه ونحو ذلك، فتخرج على على وفاء القرض في المكان الــذي أدي فيه ونحو ذلك، فتخرج على 
مسألة حكم أجرة كيل القرض، فيجب على المقترض تحملها، يستوي مسألة حكم أجرة كيل القرض، فيجب على المقترض تحملها، يستوي 

ا. ا.في ذلك الشرط وعدمه كما قرر سابقً في ذلك الشرط وعدمه كما قرر سابقً
أن تكــون التكلفة غير أصليــة، وهي المؤونة المالية والبدنية الناشــئة  أن تكــون التكلفة غير أصليــة، وهي المؤونة المالية والبدنية الناشــئة -   -٢
بســبب عقد القرض ويمكن أن يتم عقد القرض بدونــه، مثل التكلفة بســبب عقد القرض ويمكن أن يتم عقد القرض بدونــه، مثل التكلفة 
ينظر: المغني البن قدامة (٤٣٧٤٣٧/٦)، ومجموع الفتاو البن تيمية ()، ومجموع الفتاو البن تيمية (٤٥٥٤٥٥/٢٩٢٩)، وتهذيب )، وتهذيب  ينظر: المغني البن قدامة (   (١)

السنن البن القيم (السنن البن القيم (١٧١٤١٧١٤/٤).).
ينظر: المغني البن قدامة (٤٣٧٤٣٧/٦).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٠٥١٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الناشئة بســبب وفاء القرض في غير مكانه الذي أدي فيه، فتخرج على الناشئة بســبب وفاء القرض في غير مكانه الذي أدي فيه، فتخرج على 
مسألة قضاء القرض في غير بلده، ويمكن بيان هذه المسألة على النحو مسألة قضاء القرض في غير بلده، ويمكن بيان هذه المسألة على النحو 

اآلتي:اآلتي:
أن يتحمــل المقتــرض أو المقــرض التكلفة من غير شــرط  أن يتحمــل المقتــرض أو المقــرض التكلفة من غير شــرط أ-  أ- 
فال  خالف بين الفقهاء في جواز ذلك إذا رضي العاقدان بذلك، فال  خالف بين الفقهاء في جواز ذلك إذا رضي العاقدان بذلك، 

كما سبق بيانه.كما سبق بيانه.
إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفة اإلضافية على  إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفة اإلضافية على ب-  ب- 
المقترض خالصة للمقرض فال خالف بين العلماء في حرمتها، المقترض خالصة للمقرض فال خالف بين العلماء في حرمتها، 

كما سبق بيانه.كما سبق بيانه.
إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشتراط التكلفة اإلضافية خالصة  إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشتراط التكلفة اإلضافية خالصة ج-  ج- 

للمقترض، فالذي يظهر جوازها، كما سبق ترجيحه.للمقترض، فالذي يظهر جوازها، كما سبق ترجيحه.
إذا كانت المنفعة المترتبة من تحمل المقترض التكلفة اإلضافية  إذا كانت المنفعة المترتبة من تحمل المقترض التكلفة اإلضافية د-  د- 

ا، فيجوز ذلك؛ كما سبق ترجيحه. ا، فيجوز ذلك؛ كما سبق ترجيحه.لمصلحة العاقدين معً لمصلحة العاقدين معً



١٠٦١٠٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٠٧١٠٧

من تلزمه تكلفة القرضمن تلزمه تكلفة القرض

يختلف حكم من تلزمه تكلفة القرض باختالف نوع التكلفة، فإذا كانت التكلفة يختلف حكم من تلزمه تكلفة القرض باختالف نوع التكلفة، فإذا كانت التكلفة 
أصلية -على ما بُين في المبحث الســابق- فيجب على المقترض تحملها تكلفة أداء أصلية -على ما بُين في المبحث الســابق- فيجب على المقترض تحملها تكلفة أداء 
كانــت أو وفاء أو قصد منها الحفظ واالســتبقاء، وهو قول الحنفيــةكانــت أو وفاء أو قصد منها الحفظ واالســتبقاء، وهو قول الحنفيــة(١) والمالكية والمالكية(٢) 
ا على إلزامهم المستعير مؤنة رد العارية وذلك  ا على إلزامهم المستعير مؤنة رد العارية وذلك ، وهو قول الحنابلة تخريجً والشافعيةوالشافعية(٣)، وهو قول الحنابلة تخريجً
أن كليهمــا يجب عليهما رد العارية والقرض فوجــب أن تكون مؤنة ردهما على من أن كليهمــا يجب عليهما رد العارية والقرض فوجــب أن تكون مؤنة ردهما على من 

وجب عليه الرد وهما المقترض والمستعيروجب عليه الرد وهما المقترض والمستعير(٤)، وقد دلَّ على ذلك ما يأتي: ، وقد دلَّ على ذلك ما يأتي: 
الدليل األول:الدليل األول: قوله تعالى:  قوله تعالى: نث   ±   μ   ´   ³   ²   ¶   مث(٥).

جاء في البحر الرائق البن نجيم (٣٣٠٣٣٠/٥): «وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون».): «وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون». جاء في البحر الرائق البن نجيم (   (١)
جاء في الشــرح الكبيــر للدردير (١٤٥١٤٥/٣): «فمــن اقترض إردبا مثالً فأجــرة كيله على ): «فمــن اقترض إردبا مثالً فأجــرة كيله على  جاء في الشــرح الكبيــر للدردير (   (٢)

المقترض».المقترض».
جاء في نهاية المحتاج ٢٣٢٢٣٢/٤: «ويلزمه [أي المقترض] نفقة الحيوان».: «ويلزمه [أي المقترض] نفقة الحيوان». جاء في نهاية المحتاج    (٣)

جاء في مطالــب أولي النهى للرحيباني (٧٤٥٧٤٥/٣): «وعليه أي المســتعير مؤنة رد العارية ): «وعليه أي المســتعير مؤنة رد العارية  جاء في مطالــب أولي النهى للرحيباني (   (٤)
إلى مالكها، كمغصوب؛ لما تقدم من قوله عليه الصالة والسالم: (على اليد ما أخذت حتى إلى مالكها، كمغصوب؛ لما تقدم من قوله عليه الصالة والسالم: (على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه). وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، كما يجب تؤديه). وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، كما يجب 

على المستعير مؤنة أخذ».على المستعير مؤنة أخذ».

سورة المطففين، اآلية: ٣. سورة المطففين، اآلية:    (٥)



١٠٨١٠٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وجه الداللة:وجه الداللة: أن الله ســبحانه وتعالى توعد من يكيل للناس حقهم ويزنه لهم  أن الله ســبحانه وتعالى توعد من يكيل للناس حقهم ويزنه لهم 
وينقص في ذلك بالويل، وهذا دليل على أن من عليه الحق هو من يكيل للناس حقهم وينقص في ذلك بالويل، وهذا دليل على أن من عليه الحق هو من يكيل للناس حقهم 
ويزنه لهمويزنه لهم(١)، والمقترض عليه حق وفاء القرض فيجب عليه أن يتحمل تكلفته األصلية ، والمقترض عليه حق وفاء القرض فيجب عليه أن يتحمل تكلفته األصلية 

من كيلٍ وغيره.من كيلٍ وغيره.
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: عن أبي جحيفة عن أبيه عن ســلمان رضي الله عنه أنه قال: إن  عن أبي جحيفة عن أبيه عن ســلمان رضي الله عنه أنه قال: إن 
لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. 

فأتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فأتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «صدق سلمان»«صدق سلمان»(٢). . 
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أقر سلمان في وجوب إعطاء كل ذي حق حقه،  أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أقر سلمان في وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، 
ومــن كان عليه حق فيجب عليه وفاؤه تاما كما هو عليه كيالً كان أو وزنًا أو غير ذلك، ومــن كان عليه حق فيجب عليه وفاؤه تاما كما هو عليه كيالً كان أو وزنًا أو غير ذلك، 

وإن تطلب ذلك كيله أو وزنه أو استئجار من يقوم بذلكوإن تطلب ذلك كيله أو وزنه أو استئجار من يقوم بذلك(٣).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: دخوله في عموم القاعدة الفقهية: «الغرم بالغنم»، فمن يعود إليه  دخوله في عموم القاعدة الفقهية: «الغرم بالغنم»، فمن يعود إليه 
نفع شــيء يجب أن تعود إليه مؤونة ردهنفع شــيء يجب أن تعود إليه مؤونة رده(٤)، قال ابن تيمية رحمه الله: «من كان الشيء ، قال ابن تيمية رحمه الله: «من كان الشيء 
له كانت نفقته عليه»له كانت نفقته عليه»(٥)، ولما كان المقتــرض هو المنتفع بالقرض أصالة وجب عليه ، ولما كان المقتــرض هو المنتفع بالقرض أصالة وجب عليه 

تحمل التكاليف األصلية الناشئة عن القرض.تحمل التكاليف األصلية الناشئة عن القرض.
ا من العاقدين؛ ألنها غير  ا من العاقدين؛ ألنها غير وأمــا إذا كانت التكلفة غير أصلية فهي ال تلزم أحــدً وأمــا إذا كانت التكلفة غير أصلية فهي ال تلزم أحــدً

ينظر: المحلى (٨٢٨٢/٩).). ينظر: المحلى (   (١)
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع  أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع    (٢)

ولم ير عليه قضاءً إذا كان أوفق له (ولم ير عليه قضاءً إذا كان أوفق له (٣٨٣٨/٣) ح() ح(١٩٦٨١٩٦٨).).
ينظر: المحلى البن حزم (٨١٨١/٩)، ومطالب أولي النهى ()، ومطالب أولي النهى (٧٤٥٧٤٥/٣).). ينظر: المحلى البن حزم (   (٣)

ينظر: درر الحكام لعلي حيدر (٩٠٩٠/١، ، ٦٨١٦٨١)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص()، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص(٤٣٧٤٣٧)، )،  ينظر: درر الحكام لعلي حيدر (   (٤)
وفصول األحكام للباجي ص(وفصول األحكام للباجي ص(١٨١١٨١).).

.(.(١٠٦١٠٦/٣٤٣٤) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٠٩١٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا ألحكام  ا ألحكام واجبة من حيث األصل، إال إذا كانت بالشــرط فتلزم من اشترطت عليه وفقً واجبة من حيث األصل، إال إذا كانت بالشــرط فتلزم من اشترطت عليه وفقً
اشتراط تكلفة القرض التي سبق بيانهااشتراط تكلفة القرض التي سبق بيانها(١).

ينظر: (٩٠٩٠).). ينظر: (   (١)



١١٠١١٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١١١١١١

عناصر تكلفة القرضعناصر تكلفة القرض(١)

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب األول: تقسيمات المحاسبيين للتكاليف:المطلب األول: تقسيمات المحاسبيين للتكاليف:

من التقسيمات المهمة للتكاليف تقسيمها بحسب نوع ما ينتج عنها أي: بحسب من التقسيمات المهمة للتكاليف تقسيمها بحسب نوع ما ينتج عنها أي: بحسب 
ما تحصل عليه الجهة مقابل بذلها للتكاليف، وتختلف التكاليف بحسب هذا التقسيم ما تحصل عليه الجهة مقابل بذلها للتكاليف، وتختلف التكاليف بحسب هذا التقسيم 
باختالف المنظمات حيث تصنف المنشآت - لد المحاسبيين- إلى ثالثة قطاعات:باختالف المنظمات حيث تصنف المنشآت - لد المحاسبيين- إلى ثالثة قطاعات:
القطاع الصناعي، وهي: الشــركات التي تشتري المواد الخام والقطع،  القطاع الصناعي، وهي: الشــركات التي تشتري المواد الخام والقطع، -   -١
وتحولها إلى منتجات تامة، مثل شركات السيارات، واألغذية، والنسيج وتحولها إلى منتجات تامة، مثل شركات السيارات، واألغذية، والنسيج 

ونحوها.ونحوها.
القطاع التجاري، وهي: الشركات التي تشتري منتجات مادية دون تغيير  القطاع التجاري، وهي: الشركات التي تشتري منتجات مادية دون تغيير -   -٢
في شكلها، مثل: شركات التوزيع، ومتاجر التجزئة كمتاجر بيع الكتب، في شكلها، مثل: شركات التوزيع، ومتاجر التجزئة كمتاجر بيع الكتب، 

ومتاجر بيع المواد الغذائية، وغيرها.ومتاجر بيع المواد الغذائية، وغيرها.
مما هو معلوم أن أي نشاط يريد أن يقدمه اإلنسان فإن إتمامه يتطلب القيام بتكاليف محددة  مما هو معلوم أن أي نشاط يريد أن يقدمه اإلنسان فإن إتمامه يتطلب القيام بتكاليف محددة    (١)
تقل أو تكثر، وتسمى هذه التكاليف لد المحاسبيين مدخالت أو عناصر التكاليف وينتج تقل أو تكثر، وتسمى هذه التكاليف لد المحاسبيين مدخالت أو عناصر التكاليف وينتج 

عن معالجتها أو تشغيلها منتج نهائي يسمى المخرجات.عن معالجتها أو تشغيلها منتج نهائي يسمى المخرجات.



١١٢١١٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القطــاع الخدمي، وهي: الشــركات التــي تقدم خدمــات ومنتجات  القطــاع الخدمي، وهي: الشــركات التــي تقدم خدمــات ومنتجات -   -٣
غير ملموســة، مثل: المصارف، وشــركات التأمين، وشركات النقل، غير ملموســة، مثل: المصارف، وشــركات التأمين، وشركات النقل، 

واالستشارات القانونية أو المحاسبية، وغيرهاواالستشارات القانونية أو المحاسبية، وغيرها(١).
وتقسم التكاليف حسب نوع التكلفة إلى ثالثة أقسام، هي:وتقسم التكاليف حسب نوع التكلفة إلى ثالثة أقسام، هي:

:Material CostsMaterial Costs تكاليف المواد تكاليف المواد -   -١
ويقصد بها: المبالغ المدفوعة للحصول على أشــياء محسوسة بغرض  ويقصد بها: المبالغ المدفوعة للحصول على أشــياء محسوسة بغرض    
اســتخدامها في مزاولة األنشــطة الالزمة لتحقيق أهداف المنشأةاســتخدامها في مزاولة األنشــطة الالزمة لتحقيق أهداف المنشأة(٢)، ، 
وبتعريف آخر: المبالغ المدفوعة للحصول على الشــيء المحســوس وبتعريف آخر: المبالغ المدفوعة للحصول على الشــيء المحســوس 
الذي يدخل فــي تكويــن المنتجالذي يدخل فــي تكويــن المنتج(٣) المــراد تحقيقه أو يســاعد على  المــراد تحقيقه أو يســاعد على 

تشكيلهتشكيله(٤)، وتشمل: ، وتشمل: 
المواد األولية (الخامات)، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة  المواد األولية (الخامات)، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة أ-  أ- 
الصنع، كالخشب والبالســتيك في صناعة الطاولة أو  المقعد، الصنع، كالخشب والبالســتيك في صناعة الطاولة أو  المقعد، 
والغــزل في الصناعات النســيجية، والزجــاج واإلطارات في والغــزل في الصناعات النســيجية، والزجــاج واإلطارات في 

صناعة السيارات، ونحو ذلك.صناعة السيارات، ونحو ذلك.
المواد الالزمة لتشغيل المنتج، كالزيوت والشحوم، والمنظفات،  المواد الالزمة لتشغيل المنتج، كالزيوت والشحوم، والمنظفات، ب-  ب- 

وقطع الغيار ونحوها.وقطع الغيار ونحوها.
ينظر: محاسبة التكاليف لتشارلز هورنجرن وآخرين (٧٨٧٨/١).). ينظر: محاسبة التكاليف لتشارلز هورنجرن وآخرين (   (١)

محاسبة التكاليف للوابل (٢٧٢٧/١).). محاسبة التكاليف للوابل (   (٢)
ــا كالســلعة GoodGood أو غير محسوس،  أو غير محسوس،  يقصد بها هنا: الشــيء المادي ســواء كان محسوسً ــا كالســلعة   يقصد بها هنا: الشــيء المادي ســواء كان محسوسً  (٣)

كالخدمة كالخدمة ServiceService. ينظر: أصول محاسبة التكاليف لمحمد عطية ص(. ينظر: أصول محاسبة التكاليف لمحمد عطية ص(٧٣٧٣).).
ينظر: محاسبة التكاليف في المجال اإلداري ألحمد خليل (٣١٣١/١).). ينظر: محاسبة التكاليف في المجال اإلداري ألحمد خليل (   (٤)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١١٣١١٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المــواد الالزمــة لتســويق المنتج المصنــع، كمــواد التعبئة المــواد الالزمــة لتســويق المنتج المصنــع، كمــواد التعبئة  ج- ج- 
والتغليف.والتغليف.

المــواد المســتخدمة فــي إدارة المنتــج، كاألدوات الكتابية،  المــواد المســتخدمة فــي إدارة المنتــج، كاألدوات الكتابية، د-  د- 
والقرطاسية، ونحو ذلكوالقرطاسية، ونحو ذلك(١).

:(٢) Labour CostsLabour Costs تكاليف العمالة تكاليف العمالة-   -٢
ويقصد به: المبالغ المدفوعة للعاملين الذين يعملون ألجل المنتجويقصد به: المبالغ المدفوعة للعاملين الذين يعملون ألجل المنتج(٣)، ،   
أي: كل مــا تتحمله المنظمة ألجل الحصول على خدمة العمل ألجل أي: كل مــا تتحمله المنظمة ألجل الحصول على خدمة العمل ألجل 
المنتج من قبــل العاملين الموجودين بها، وتشــمل هــذه التكاليف المنتج من قبــل العاملين الموجودين بها، وتشــمل هــذه التكاليف 

ما  يأتي:ما  يأتي:
األجور والرواتب النقدية، وهي: المبالغ النقدية التي يتقاضاها  األجور والرواتب النقدية، وهي: المبالغ النقدية التي يتقاضاها أ-  أ- 

األجير مقابل الخدمة التي يبذلها.األجير مقابل الخدمة التي يبذلها.
المزايــا العينية، مثل: خدمات النقل، واإلســكان، والخدمات  المزايــا العينية، مثل: خدمات النقل، واإلســكان، والخدمات ب-  ب- 

الطبية، وتقديم الوجبات الغذائية المجانية ونحوها.الطبية، وتقديم الوجبات الغذائية المجانية ونحوها.
المزايا النقدية، مثل الحصة التي تدفعها المنشأة في التأمين(٤). المزايا النقدية، مثل الحصة التي تدفعها المنشأة في التأمينج-  ج- 

ينظر: محاســبة التكاليف لمحمود الجبالي وزميله ص(٢١٢١)، ومحاســبة التكاليف لمنير )، ومحاســبة التكاليف لمنير  ينظر: محاســبة التكاليف لمحمود الجبالي وزميله ص(   (١)
سالم ص(سالم ص(٥٧٥٧)، ومحاسبة التكاليف الصناعية لكمال الربيعي وزميله ص()، ومحاسبة التكاليف الصناعية لكمال الربيعي وزميله ص(٣٣٣٣)، ومحاسبة )، ومحاسبة 

التكاليف ألحمد خليل ص(التكاليف ألحمد خليل ص(٣١٣١/١).).
هذا هو المشهور في الكتب المتخصصة العربية واإلنجليزية، وفي بعض الكتب يذكر باسم  هذا هو المشهور في الكتب المتخصصة العربية واإلنجليزية، وفي بعض الكتب يذكر باسم    (٢)

األجور األجور WgesWges والمعنى واحد. والمعنى واحد.
.Dictionary of accounting, Page:132Dictionary of accounting, Page:132 :ينظر ينظر:    (٣)

ينظر: محاســبة التكاليف لمنير سالم ص(٥٨٥٨)، ومحاســبة التكاليف للجبالي ص()، ومحاســبة التكاليف للجبالي ص(٢٢٢٢)، )،  ينظر: محاســبة التكاليف لمنير سالم ص(   (٤)
ومحاسبة التكاليف للوابل (ومحاسبة التكاليف للوابل (٢٨٢٨/١).).



١١٤١١٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

:Overhead CostsOverhead Costs تكاليف الخدمات األخر  -تكاليف الخدمات األخر  -٣
وتعــرف بأنها: ما تحتاج إليه المنظمة ألجل صناعــة المنتج أو إداراته  وتعــرف بأنها: ما تحتاج إليه المنظمة ألجل صناعــة المنتج أو إداراته    
أو تســويقه بخالف عنصري المــواد والعمالة، مثــل: أجرة المصنع، أو تســويقه بخالف عنصري المــواد والعمالة، مثــل: أجرة المصنع، 
واإلهالكاتواإلهالكات(١)، كإهــالكات اآلالت والمعــدات والمباني، والتأمين ، كإهــالكات اآلالت والمعــدات والمباني، والتأمين 
على المصانع والمخــازن ونحوها، وصيانة آالت المباني والمعدات، على المصانع والمخــازن ونحوها، وصيانة آالت المباني والمعدات، 
وأجور التدفئة واإلضاءة، وأجور الطاقة الكهربائية، ومصاريف النشــر وأجور التدفئة واإلضاءة، وأجور الطاقة الكهربائية، ومصاريف النشــر 
واإلعالن واألبحاث التســويقية والتمويلية، ونصيب مركز التكلفة من واإلعالن واألبحاث التســويقية والتمويلية، ونصيب مركز التكلفة من 

مصاريف اإلدارة العامة للمنظمة وغيرهامصاريف اإلدارة العامة للمنظمة وغيرها(٢).
ويأخذ المحاسبيون بهذا التقسيم - عادةً - في القطاعات ذات اإلنتاج  ويأخذ المحاسبيون بهذا التقسيم - عادةً - في القطاعات ذات اإلنتاج    
الصناعي، أما المؤسســات المصرفية فاختلفت تقسيمات المحاسبيين الصناعي، أما المؤسســات المصرفية فاختلفت تقسيمات المحاسبيين 
في ذلك، فمنهم من يتفق مع التقسيم السابق غير أنه يأتي بعنصر األموال في ذلك، فمنهم من يتفق مع التقسيم السابق غير أنه يأتي بعنصر األموال 

FundsFunds بدالً من عنصر المواد بدالً من عنصر المواد MaterialMaterial، ويشمل: ، ويشمل: 

الفوائد التي يتحملها المصرف مقابــل الموارد المالية المتاحة  الفوائد التي يتحملها المصرف مقابــل الموارد المالية المتاحة أ-  أ- 
له - كالحسابات الجارية وحســابات التوفير- التي يستخدمها له - كالحسابات الجارية وحســابات التوفير- التي يستخدمها 
يعرف اإلهالك DepreciationDepreciation بأنه: «انخفاض قيمة األصول الرأســمالية بسبب استخدامها  بأنه: «انخفاض قيمة األصول الرأســمالية بسبب استخدامها  يعرف اإلهالك    (١)
في اإلنتاج»، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية لعبد العزيز هيكل ص(في اإلنتاج»، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية لعبد العزيز هيكل ص(٢٣٢٢٣٢)، )، 
م فيها هذه األصول خدمات  م فيها هذه األصول خدمات ويتم اإلهــالك بتوزيع تكلفة األصول على الفترات التي تُقــدِّ ويتم اإلهــالك بتوزيع تكلفة األصول على الفترات التي تُقــدِّ

معينة. ينظر: معجم المصطلحات المحاسبية لعدنان عابدين ص(معينة. ينظر: معجم المصطلحات المحاسبية لعدنان عابدين ص(٤٩٤٩).).
ينظر: المعاني العلمية لمصطلحات محاســبة التكاليف ص(٢٢٢٢)، محاسبة التكاليف لمنير )، محاسبة التكاليف لمنير  ينظر: المعاني العلمية لمصطلحات محاســبة التكاليف ص(   (٢)
سالم ص(سالم ص(٥٩٥٩)، ومحاسبة التكاليف للوابل ()، ومحاسبة التكاليف للوابل (٢٨٢٨/١)، ومحاسبة التكاليف الصناعية لكمال )، ومحاسبة التكاليف الصناعية لكمال 
الربيعي ص(الربيعي ص(٣٣٣٣)، ومحاســبة التكاليف ألحمد خليــل ص()، ومحاســبة التكاليف ألحمد خليــل ص(٣٥٣٥)، ومعجم المصطلحات )، ومعجم المصطلحات 
المحاســبية لعدنان عابدين ص(المحاســبية لعدنان عابدين ص(١٠٦١٠٦)، ومحاســبة التكاليف في البنــوك لعبد اإلله جعفر )، ومحاســبة التكاليف في البنــوك لعبد اإلله جعفر 

ص(ص(٤٥٤٥).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١١٥١١٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في مباشرة نشاطه.في مباشرة نشاطه.
العموالت التي يدفعها المصرف إلى مصارف أخر كعموالت  العموالت التي يدفعها المصرف إلى مصارف أخر كعموالت ب-  ب- 
المصارف المحلية، وعموالت مصارف المراسلين، وغيرهاالمصارف المحلية، وعموالت مصارف المراسلين، وغيرها(١).
األوراق واألدوات الكتابية، واألوراق الخاصة بالحاسب اآللي،  األوراق واألدوات الكتابية، واألوراق الخاصة بالحاسب اآللي، ج-  ج- 
والنماذج، واالستمارات، واألحبار، وأجور الفاكس، والتلكس والنماذج، واالستمارات، واألحبار، وأجور الفاكس، والتلكس 

ونحوهاونحوها(٢).
ا، حيث يقســم التكاليف في المؤسســات  ا مختلفً ا، حيث يقســم التكاليف في المؤسســات ومنهــم من يذكر تقســيمً ا مختلفً ومنهــم من يذكر تقســيمً

المصرفية إلى ثالثة أقسام:المصرفية إلى ثالثة أقسام:
الفوائد والعموالت المدفوعة -وسبق بيانها-. الفوائد والعموالت المدفوعة -وسبق بيانها-.-   -١

المصروفات اإلدارية والعمومية. المصروفات اإلدارية والعمومية.-   -٢
وتشــمل المصروفات اإلدارية جميع المصاريف المباشرة الضرورية  وتشــمل المصروفات اإلدارية جميع المصاريف المباشرة الضرورية    
إلدارة المصرف والقيام بأعماله وتشغيله، وتتمثل في األجور والرواتب إلدارة المصرف والقيام بأعماله وتشغيله، وتتمثل في األجور والرواتب 
التي يدفعها المصرف للموارد البشــرية التي يســتخدمها في مباشــرة التي يدفعها المصرف للموارد البشــرية التي يســتخدمها في مباشــرة 
نشــاطه، وبدالت العمل اإلضافــي، والمكافآت، وبدالت الســكن، نشــاطه، وبدالت العمل اإلضافــي، والمكافآت، وبدالت الســكن، 

والمواصالت، ومصروفات العالج وغير ذلك.والمواصالت، ومصروفات العالج وغير ذلك.
وتشمل المصروفات العمومية جميع المصروفات غير المباشرة، والتي  وتشمل المصروفات العمومية جميع المصروفات غير المباشرة، والتي    
يحتاج المصرف إليها للقيام بأعماله على أكمل وجه، مثل المصروفات يحتاج المصرف إليها للقيام بأعماله على أكمل وجه، مثل المصروفات 
ينظر: استخدام محاســبة التكاليف في المصارف ألحمد عبد الهادي ص(٢٩٢٩)، ومحاسبة )، ومحاسبة  ينظر: استخدام محاســبة التكاليف في المصارف ألحمد عبد الهادي ص(   (١)
التكاليف في البنوك لعبد اإلله جعفر ص(التكاليف في البنوك لعبد اإلله جعفر ص(٤٤٤٤)، ودراســة مد استخدام محاسبة التكاليف )، ودراســة مد استخدام محاسبة التكاليف 

في المصارف التجارية إلبراهيم بالخير ص(في المصارف التجارية إلبراهيم بالخير ص(٢٤٢٤، ، ٢٥٢٥).).
ينظر: محاسبة التكاليف في البنوك لعبد اإلله جعفر ص(٤٤٤٤).). ينظر: محاسبة التكاليف في البنوك لعبد اإلله جعفر ص(   (٢)



١١٦١١٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المتعلقة بالتســويق واإلعالن، وأجــور الصيانة، ووقود الســيارات، المتعلقة بالتســويق واإلعالن، وأجــور الصيانة، ووقود الســيارات، 
والتأمين، والكهرباء، والهاتف، والقرطاســية، والمصروفات القضائية والتأمين، والكهرباء، والهاتف، والقرطاســية، والمصروفات القضائية 

وغيرها.وغيرها.
٣- اإلهالكات:- اإلهالكات:

وتشمل إهالكات المباني، واآلالت، واألثاث وغيرها(١). وتشمل إهالكات المباني، واآلالت، واألثاث وغيرها   
المطلب الثاني: عناصر تكلفة القرض:المطلب الثاني: عناصر تكلفة القرض:

هناك عناصر كثيرة جدا ومتنوعة لتكلفة القرض ويصعب حصرها، وســأذكر هناك عناصر كثيرة جدا ومتنوعة لتكلفة القرض ويصعب حصرها، وســأذكر 
فيما يأتي أبرز عناصر التكلفة المتكررة وحكم كل عنصر منها:فيما يأتي أبرز عناصر التكلفة المتكررة وحكم كل عنصر منها:

١- الفائدة:- الفائدة:

وتتمثل في الفوائد المدفوعة من قبل المقترض مقابل اســتخدامه للمال الذي وتتمثل في الفوائد المدفوعة من قبل المقترض مقابل اســتخدامه للمال الذي 
اقترضه، وتعــرف الفائدة بأنها: «الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل اســتخدام نقود اقترضه، وتعــرف الفائدة بأنها: «الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل اســتخدام نقود 
المقرض»المقرض»(٢)، كالفائدة على الحســابات الجارية، والودائع اآلجلة ونحو ذلك، وتعد ، كالفائدة على الحســابات الجارية، والودائع اآلجلة ونحو ذلك، وتعد 
الفائدة -لد المحاســبيين- أحد عناصر تكلفة االقتراض كما سبق ذكرهالفائدة -لد المحاســبيين- أحد عناصر تكلفة االقتراض كما سبق ذكره(٣)، وهناك ، وهناك 
عدة تفسيرات اقتصادية العتبار الفائدة أحد عناصر تكلفة القرض منها: أن الفائدة تعد عدة تفسيرات اقتصادية العتبار الفائدة أحد عناصر تكلفة القرض منها: أن الفائدة تعد 
من عناصر تكلفة القرض باعتبارها تكلفة للتعويض عن رأس المال وهو أحد عوامل من عناصر تكلفة القرض باعتبارها تكلفة للتعويض عن رأس المال وهو أحد عوامل 

اإلنتاج كما يعوض عن عوامل اإلنتاج األخر كالعمل والمواداإلنتاج كما يعوض عن عوامل اإلنتاج األخر كالعمل والمواد(٤)
ينظر: دراســة مد استخدام محاســبة التكاليف في المصارف إلبراهيم بالخير ص(٢٤٢٤، ،  ينظر: دراســة مد استخدام محاســبة التكاليف في المصارف إلبراهيم بالخير ص(   (١)

.(.(٢٥٢٥
موسوعة المصطلحات االقتصادية لعبد العزيز هيكل ص(٤٣٦٤٣٦).). موسوعة المصطلحات االقتصادية لعبد العزيز هيكل ص(   (٢)

ينظر ص(١١٤١١٤) من البحث.) من البحث. ينظر ص(   (٣)
ينظر: مقدمة في علم االقتصاد لصبحي قريصة وآخرين ص(٣٣٦٣٣٦).). ينظر: مقدمة في علم االقتصاد لصبحي قريصة وآخرين ص(   (٤)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١١٧١١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وال شك أن الفائدة الربوية محرمة؛ ألنها زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة وال شك أن الفائدة الربوية محرمة؛ ألنها زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة 
في القرض، وقد تضافرت األدلة على تحريمهافي القرض، وقد تضافرت األدلة على تحريمها(١).

٢- الفرصة البديلة:- الفرصة البديلة:

وتتمثل في العائد الذي كان سيكســبه المقرض لو اســتثمر مبلغ القرض في وتتمثل في العائد الذي كان سيكســبه المقرض لو اســتثمر مبلغ القرض في 
فرصة استثمارية بدالً من القرض.فرصة استثمارية بدالً من القرض.

وال تعــد هذه التكلفــة تكلفة معتبــرة؛ ألن الفرصة البديلة ليســت عمالً من وال تعــد هذه التكلفــة تكلفة معتبــرة؛ ألن الفرصة البديلة ليســت عمالً من 
المقرض يســتحق العوض عنه، فهو في حقيقته زيادة على القرض بال مقابل، فهو من المقرض يســتحق العوض عنه، فهو في حقيقته زيادة على القرض بال مقابل، فهو من 

قبيل الربا المحرم.قبيل الربا المحرم.
٣- المواد:- المواد:

وتتمثل في الثمن المدفوع مقابل األشــياء الحســية الناشــئة بسبب القرض، وتتمثل في الثمن المدفوع مقابل األشــياء الحســية الناشــئة بسبب القرض، 
وتشــمل جميع المواد المســتخدمة فــي القــرض كاألوراق، واألدوات الكتابية، وتشــمل جميع المواد المســتخدمة فــي القــرض كاألوراق، واألدوات الكتابية، 
والنماذج، واالســتمارات، وأدوات صيانة األجهزة المســتخدمة في القرض ونحو والنماذج، واالســتمارات، وأدوات صيانة األجهزة المســتخدمة في القرض ونحو 

ذلك.ذلك.
واألصل جــواز االنتفاع بالمواد ســواء كانت أوليةً أم مصنعــة جزئيا أم تامة واألصل جــواز االنتفاع بالمواد ســواء كانت أوليةً أم مصنعــة جزئيا أم تامة 
الصنع، دلَّ على ذلك قوله تعالى:الصنع، دلَّ على ذلك قوله تعالى:نث   ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   
   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §

ينظــر في حكم الفائدة وشــبهات إباحتهــا: الربــا والمعامالت المصرفيــة لعمر المترك  ينظــر في حكم الفائدة وشــبهات إباحتهــا: الربــا والمعامالت المصرفيــة لعمر المترك    (١)
ص(ص(١٨٠١٨٠- - ٢١٤٢١٤)، وفوائــد البنوك هي الربا المحرم ليوســف القرضاوي ()، وفوائــد البنوك هي الربا المحرم ليوســف القرضاوي (٢٩٢٩- - ١٨٨١٨٨)، )، 
والمحاوالت التوفيقية لتأنيس الفائدة لصالح الحصين، ضمن مجلة البحوث اإلســالمية والمحاوالت التوفيقية لتأنيس الفائدة لصالح الحصين، ضمن مجلة البحوث اإلســالمية 

ع٣٥٣٥ ( (١٠١١٠١/٣٥٣٥- - ١٤٠١٤٠).).



١١٨١١٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

º   ¹   ¸   ¶μ   «   مث(١) حيث إن الله نهى عن السؤال عن حكم األشياء  حيث إن الله نهى عن السؤال عن حكم األشياء 
التي لم يرد بشــأنها نص خاص حتى ال يكون الســؤال عنها سببًا في تحريمها، وهذا التي لم يرد بشــأنها نص خاص حتى ال يكون الســؤال عنها سببًا في تحريمها، وهذا 
يدل على أنها في األصل مباحة معفو عنهايدل على أنها في األصل مباحة معفو عنها(٢)، ورو ســعد بن أبي وقاص رضي  الله ، ورو ســعد بن أبي وقاص رضي  الله 
م من  رِّ م فحُ أل عن شيءٍ لم يُحرَّ ا من سَ م من «إن أعظم المسلمين جرمً رِّ م فحُ أل عن شيءٍ لم يُحرَّ ا من سَ عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إن أعظم المسلمين جرمً
أجل مســألتِه»أجل مســألتِه»(٣)، وهذا الحديث يدل على أن تحريم األشياء المسكوت عنها تحريمٌ ، وهذا الحديث يدل على أن تحريم األشياء المسكوت عنها تحريمٌ 
ســت هذه األدلة وغيرها قاعدة: (األصلُ  ســت هذه األدلة وغيرها قاعدة: (األصلُ ، وقد أسَّ عارض، واألصل فيها هو حلهاعارض، واألصل فيها هو حلها(٤)، وقد أسَّ
ا عنها هو  ا عنها هو في األشــياء اإلباحة)، وتعني: أن حكم األعيان واألفعال إذا كانت مسكوتً في األشــياء اإلباحة)، وتعني: أن حكم األعيان واألفعال إذا كانت مسكوتً
الحل ونفي الحرج عنها حتى يثبت المنع منهاالحل ونفي الحرج عنها حتى يثبت المنع منها(٥)، وعلى هذا فإن جميع منافع األرض ، وعلى هذا فإن جميع منافع األرض 
المتصلة بالحيوان والنبات والمعدن وغير ذلــك مما أنتجه الناس وصنعوه مباح في المتصلة بالحيوان والنبات والمعدن وغير ذلــك مما أنتجه الناس وصنعوه مباح في 

أصله وجائزأصله وجائز(٦).
سورة المائدة، اآلية: ١٠١١٠١. سورة المائدة، اآلية:    (١)

ينظر: إعالم الموقعين البن القيم (٤٣١٤٣١/٢)، والموافقات للشاطبي ()، والموافقات للشاطبي (٢٥٦٢٥٦/١، ، ٢٥٧٢٥٧).). ينظر: إعالم الموقعين البن القيم (   (٢)
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب االعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف  أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب االعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف    (٣)

ما ال يعنيه (ما ال يعنيه (٩٥٩٥/٩) ح() ح(٧٢٨٩٧٢٨٩)، وأخرجه مسلم في «صحيحه» ()، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٢٩٢/٧).).
ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٤٠٠٤٠٠/١).). ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (   (٤)

ينظر في حكــم هذه القاعدة وأدلتها وتطبيقاتها الفقهيــة: الفصول للجصاص (١٦٥١٦٥/١)، )،  ينظر في حكــم هذه القاعدة وأدلتها وتطبيقاتها الفقهيــة: الفصول للجصاص (   (٥)
والتقرير والتحبير البن أمير الحاج (والتقرير والتحبير البن أمير الحاج (٩٩٩٩/٢)، وشــرح تنقيــح الفصول للقرافي ص()، وشــرح تنقيــح الفصول للقرافي ص(٩١٩١)، )، 
والجامع ألحــكام القرآن للقرطبــي (والجامع ألحــكام القرآن للقرطبــي (٣٧٧٣٧٧/١)، وأحكام القرآن إللكيا هراســي ()، وأحكام القرآن إللكيا هراســي (٧/١، ، 
٨)، وأحــكام القرآن البن العربــي ()، وأحــكام القرآن البن العربــي (٢٣٢٣/١-٢٥٢٥)، وقواطع األدلة للســمعاني ()، وقواطع األدلة للســمعاني (٦٠٨٦٠٨/٣) ) 
وما  بعدهــا، والمحصول للــرازي (وما  بعدهــا، والمحصول للــرازي (٩٧٩٧/٦) وما بعدها، والقواعــد للحصني () وما بعدها، والقواعــد للحصني (٤٧٨٤٧٨/١) ) 
وما  بعدها، واألشــباه والنظائر للسيوطي (وما  بعدها، واألشــباه والنظائر للسيوطي (١٦٦١٦٦/١) وما بعدها، وشــرح الكوكب المنير ) وما بعدها، وشــرح الكوكب المنير 
البن  النجار (البن  النجار (٣٢٥٣٢٥/١)، والمســودة آلل تيميــة ()، والمســودة آلل تيميــة (٨٦٨٨٦٨/٢) وما بعدها، وشــرح مختصر ) وما بعدها، وشــرح مختصر 

الروضة للطوفي (الروضة للطوفي (٣٩١٣٩١/١) وما بعدها.) وما بعدها.
ينظر: جامع البيان للطبري (٤٥١٤٥١/١)، وتفسير الرازي ()، وتفسير الرازي (١٦٨١٦٨/١)، )،  ينظر: جامع البيان للطبري (   (٦)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١١٩١١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وقد جاء في مدونات الفقهاء ذكر بعض المواد من جهة اعتبارها تكلفةً يُستحق وقد جاء في مدونات الفقهاء ذكر بعض المواد من جهة اعتبارها تكلفةً يُستحق 
العوض عنها، كالورق والقراطيس والسجالت التي يحتاجها القاضي وأعوانه حيث العوض عنها، كالورق والقراطيس والسجالت التي يحتاجها القاضي وأعوانه حيث 
جاء في النوادر والزيادات نقالً جاء في النوادر والزياداتجاء في النوادر والزيادات نقالً جاء في النوادر والزيادات(١): «وفي كتاب ابن حبيب: : «وفي كتاب ابن حبيب: 
وحقٌ على اإلمام أن يوســع على القاضي في رزقه... وينبغي له أن يجري ثمنًا لرقوق وحقٌ على اإلمام أن يوســع على القاضي في رزقه... وينبغي له أن يجري ثمنًا لرقوق 
ا من  ا من يدون فيها أقضيته وشــهاداته»، وقد اتفق الفقهاء على اعتبــار هذه المادة عنصرً يدون فيها أقضيته وشــهاداته»، وقد اتفق الفقهاء على اعتبــار هذه المادة عنصرً
ا عنهم اعتبار غير هذه المادة  ا عنهم اعتبار غير هذه المادة ، وجاء أيضً عناصر التكلفــة التي يجب التعويض عنهاعناصر التكلفــة التي يجب التعويض عنها(٢)، وجاء أيضً
(٣)، ومادة الصبغ التي ، ومادة الصبغ التي  كالمصابيــح التي تعين القاضي على النظر في قضايا الناس ليالًكالمصابيــح التي تعين القاضي على النظر في قضايا الناس ليالً
يصبغ بها البائع سلعتهيصبغ بها البائع سلعته(٤)، بل كل مادة زادت في قيمة المبيع هي تكلفة يستحق العاقد ، بل كل مادة زادت في قيمة المبيع هي تكلفة يستحق العاقد 

ا(٥). اعليها عوضً عليها عوضً
٤- العمل:- العمل:

وتتمثــل في الثمن الذي يدفعــه أحد العاقدين مقابــل العمل ألجل القرض، وتتمثــل في الثمن الذي يدفعــه أحد العاقدين مقابــل العمل ألجل القرض، 
ويشمل ذلك األجور والرواتب النقدية، والمزايا العينية، والمزايا النقدية.ويشمل ذلك األجور والرواتب النقدية، والمزايا العينية، والمزايا النقدية.

ا بأنها أجرة تقع علــى عمل يقوم به العامل، وبالنظر في األنظمة  ا بأنها أجرة تقع علــى عمل يقوم به العامل، وبالنظر في األنظمة وتوصف فقهً وتوصف فقهً
المعاصرة التي نظمت أجور العمال تجد أنها قسمت األجرة إلى قسمين، هما:المعاصرة التي نظمت أجور العمال تجد أنها قسمت األجرة إلى قسمين، هما:

البن أبي زيد القيرواني (٣١٣١/٨).). البن أبي زيد القيرواني (   (١)
ينظر: الفتــاو الهندية (٥٢٩٥٢٩/٤)، والذخيرة للقرافي ()، والذخيرة للقرافي (٧٨٧٨/١٠١٠)، وحاشــية الجمل على )، وحاشــية الجمل على  ينظر: الفتــاو الهندية (   (٢)

شرح المنهج (شرح المنهج (٣٤٥٣٤٥)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (٥٦٥٦/١٤١٤).).
ينظر: النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني (٣١٣١/٨).). ينظر: النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني (   (٣)

ينظر: المنهاج للنووي ص(٢٢٧٢٢٧).). ينظر: المنهاج للنووي ص(   (٤)
ينظر: فتح القدير البــن الهمام (٢٥٥٢٥٥/٥)، واالختيار للموصلــي ()، واالختيار للموصلــي (٦٨٦٨/٢)، والمقدمات )، والمقدمات  ينظر: فتح القدير البــن الهمام (   (٥)
الممهدات البن رشــد (الممهدات البن رشــد (١٢٧١٢٧/٢)، ومواهب الجليل للحطاب ()، ومواهب الجليل للحطاب (٣١١٣١١/٥)، وكشاف القناع )، وكشاف القناع 

للبهوتي (للبهوتي (٤٧٧٤٧٧/٧).).



١٢٠١٢٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

األول: األول: األجر األساسي، وهو عوض يعطى للعامل مقابل عملهاألجر األساسي، وهو عوض يعطى للعامل مقابل عمله(١).
الثاني:الثاني: ملحقات األجر وهي: أعواض نقدية أو عينية زائدة عن األجر األساسي  ملحقات األجر وهي: أعواض نقدية أو عينية زائدة عن األجر األساسي 

تعطى للعامل ألسباب مختلفةتعطى للعامل ألسباب مختلفة(٢)، ومن أهم أنواع هذه األجور:، ومن أهم أنواع هذه األجور:
المزايا العينية أو البــدالت عنها، ويقصد بها: منافع تقدم للعامل بصفة  المزايا العينية أو البــدالت عنها، ويقصد بها: منافع تقدم للعامل بصفة أ-  أ- 
دائمة بســبب العمل، وأهم هذه المنافع: السكن، والغذاء، والملبس، دائمة بســبب العمل، وأهم هذه المنافع: السكن، والغذاء، والملبس، 
ووســيلة النقل، ويمكن أن يستغنى عن تقديمها بعوض نقدي بدالً عن ووســيلة النقل، ويمكن أن يستغنى عن تقديمها بعوض نقدي بدالً عن 

المنفعةالمنفعة(٣).
العموالت، ويقصد بها: عوض يؤخذ مقابل خدمة(٤). العموالت، ويقصد بها: عوض يؤخذ مقابل خدمةب-  ب- 

العالوة الدورية، ويقصد بها: عوض نقدي زائد عن األجر األساســي  العالوة الدورية، ويقصد بها: عوض نقدي زائد عن األجر األساســي ج-  ج- 
يعطى للعامل؛ لطول خدمته عند صاحب العمليعطى للعامل؛ لطول خدمته عند صاحب العمل(٥). . 

ا ماليا يقدمه صاحب العمل إلى  بعض أنواع البدالت التــي تمثل عوضً ا ماليا يقدمه صاحب العمل إلى د-  بعض أنواع البدالت التــي تمثل عوضً د- 
العامل نظير عملٍ يؤديه أو أخطار يتعرض لها في عمله.العامل نظير عملٍ يؤديه أو أخطار يتعرض لها في عمله.

ا  ا مميزً ا له لبذله جهدً المكافــآت، وهي: عوض يعطى للعامل تشــجيعً ا هـ-  ا مميزً ا له لبذله جهدً المكافــآت، وهي: عوض يعطى للعامل تشــجيعً هـ- 
ينظر: نظام العمل، المادة الثانية، مجموعة األنظمة السعودية الصادرة عن هيئة الخبراء: ينظر: نظام العمل، المادة الثانية، مجموعة األنظمة السعودية الصادرة عن هيئة الخبراء:   (١)

www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=186www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=186

وعنصر األجر للهمشــري ص(٣٧٣٧)، والوســيط في شــرح نظام العمل السعودي للكيالي )، والوســيط في شــرح نظام العمل السعودي للكيالي  وعنصر األجر للهمشــري ص(   
ص(ص(١٥٣١٥٣، ، ١٥٤١٥٤).).

المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٢)
ينظر: النظــام القانوني لألجر لبدر اليعقوب ص(٥٢٥٢)، والوســيط في شــرح نظام العمل )، والوســيط في شــرح نظام العمل  ينظر: النظــام القانوني لألجر لبدر اليعقوب ص(   (٣)

السعودي للكيالي ص(السعودي للكيالي ص(١٥٦١٥٦)، وعنصر األجر للهمشري ص()، وعنصر األجر للهمشري ص(٥٥٥٥).).
ينظر: ص(٦٧٦٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص(   (٤)

ينظر: النظام القانوني لألجر لبدر اليعقوب ص(٢٦٢٦)، وعنصر األجر للهمشري ص()، وعنصر األجر للهمشري ص(٥٤٥٤).). ينظر: النظام القانوني لألجر لبدر اليعقوب ص(   (٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٢١١٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

نتجت عنه مصلحة لرب العمل في عمله، كأمانته، ودقته في أداء عمله نتجت عنه مصلحة لرب العمل في عمله، كأمانته، ودقته في أداء عمله 
ونحو ذلكونحو ذلك(١). . 

واألصــل جواز األعواض الزائدة عن األجر األساســي مــا دام ثم اتفاق بين واألصــل جواز األعواض الزائدة عن األجر األساســي مــا دام ثم اتفاق بين 
العامل ورب العمل عليها، ويدل على ذلك قــول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قا  ل العامل ورب العمل عليها، ويدل على ذلك قــول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قا  ل 
ا،  ا حرم حالالً أو أحل حرامً ا، «الصلح جائز بين المســلمين إال صلحً ا حرم حالالً أو أحل حرامً رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «الصلح جائز بين المســلمين إال صلحً

ا»(٢). ا حرم حالالً أو أحل حرامً ا»والمسلمون على شرو  طهم إال شرطً ا حرم حالالً أو أحل حرامً والمسلمون على شرو  طهم إال شرطً
وجه الداللة:وجه الداللة: أن الشارع بين أن األصل في الشروط التي تجري في العقود هي  أن الشارع بين أن األصل في الشروط التي تجري في العقود هي 
الجواز، واتفاق العاقدين على دخول العوض الزائد عن األجر األساســي في األجر الجواز، واتفاق العاقدين على دخول العوض الزائد عن األجر األساســي في األجر 

يعد من قبيل الشروط الجائزة التي يجب العمل بها.يعد من قبيل الشروط الجائزة التي يجب العمل بها.
ا من األجرة،  ا من األجرة، بل إن بعض هذه األعواض الزائدة دلت السنة على اعتبارها جزءً بل إن بعض هذه األعواض الزائدة دلت السنة على اعتبارها جزءً
فقد جاء في الســنة ما يدل على جواز ما يســمى في الوقت الحاضــر المزايا العينية، فقد جاء في الســنة ما يدل على جواز ما يســمى في الوقت الحاضــر المزايا العينية، 
حيث رو المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: حيث رو المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «من «من 
ا، فإن لم يكن  ، فإن لم يكن له خادم فليكتســب خادمً ا، فإن لم يكن كان لنا عامالً فليكتســب زوجةً ، فإن لم يكن له خادم فليكتســب خادمً كان لنا عامالً فليكتســب زوجةً
له مسكن فليكتسب مســكنًا»له مسكن فليكتسب مســكنًا»(٣)، وفي رواية أخر: ، وفي رواية أخر: «من ولي لنا عمالً وليس له منزل «من ولي لنا عمالً وليس له منزل 
ينظر: النظام القانوني لألجر لليعقوب ص(٢٨٢٨)، والوســيط في شرح نظام العمل للكيالي )، والوســيط في شرح نظام العمل للكيالي  ينظر: النظام القانوني لألجر لليعقوب ص(   (١)

ص(ص(١٥٧١٥٧).).
سبق تخريجه في ص(٤٣٤٣).). سبق تخريجه في ص(   (٢)

أخرجــه أبو داود في «الســنن» في أول كتاب الخــراج واإلمارة والفــيء، باب في أرزاق  أخرجــه أبو داود في «الســنن» في أول كتاب الخــراج واإلمارة والفــيء، باب في أرزاق    (٣)
العمال (العمال (٤٣١٤٣١/٣) ح() ح(٢٩٣٨٢٩٣٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» في كتاب الحج باب إذن اإلمام )، وابن خزيمة في «صحيحه» في كتاب الحج باب إذن اإلمام 
للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة (للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة (١١٤٠١١٤٠/٢)، والبيهقي في «السنن )، والبيهقي في «السنن 
الكبر» في كتاب قســم الفيء والغنيمة، باب ما يكــون للوالي األعظم ووالي اإلقليم من الكبر» في كتاب قســم الفيء والغنيمة، باب ما يكــون للوالي األعظم ووالي اإلقليم من 
مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر ســائر الوالة (مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر ســائر الوالة (٣٥٥٣٥٥/٦)، والطبراني في «المعجم )، والطبراني في «المعجم 

 = =الكبير» (الكبير» (٣٠٥٣٠٥/٢٠٢٠) ح() ح(٧٢٧٧٢٧)، والحاكم في «المستدرك» ()، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٦٤٠٦/١) جميعهم من طريق ) جميعهم من طريق 



١٢٢١٢٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا، أو ليست له  ، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمً ا، أو ليست له فليتخذ منزالً ، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمً فليتخذ منزالً
، ومن أصاب شيئًا سو ذلك فهو غال»(١). ، ومن أصاب شيئًا سو ذلك فهو غال»دابة فليتخذ دابةً دابة فليتخذ دابةً

وقد فســر هذا الحديث بتفســيرين أحدهما أن المنزل والخادم والدابة تمثل وقد فســر هذا الحديث بتفســيرين أحدهما أن المنزل والخادم والدابة تمثل 
ا من األجــرة، وعلى هذا فهي من األجرة األساســية وفــق المفهوم المعاصر،  ا من األجــرة، وعلى هذا فهي من األجرة األساســية وفــق المفهوم المعاصر، جزءً جزءً
والتفســير الثاني أنها تمثل أجرة مضافة إلى األجرة األساســية فهي أشبه بالبدل، فإن والتفســير الثاني أنها تمثل أجرة مضافة إلى األجرة األساســية فهي أشبه بالبدل، فإن 
كان له ســكن وخادم وإال استؤجر له سكن وخادم مدة بقائه في عمله، قال الخطابي: كان له ســكن وخادم وإال استؤجر له سكن وخادم مدة بقائه في عمله، قال الخطابي: 
«وهذا يتأول على وجهين إحداهما أنه إنما أباح له اكتســاب الخادم والمســكن من «وهذا يتأول على وجهين إحداهما أنه إنما أباح له اكتســاب الخادم والمســكن من 
عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه اآلخر: أن للعامل عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه اآلخر: أن للعامل 
السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله 

ويكتري له مسكنًا يسكنه مدة مقامه في عمله»ويكتري له مسكنًا يسكنه مدة مقامه في عمله»(٢). . 
وال شــك في اعتبار األجر األساسي للعمل الناشئ بسبب القرض من عناصر وال شــك في اعتبار األجر األساسي للعمل الناشئ بسبب القرض من عناصر 
تكلفــة القرض، ويبقى النظــر في اعتبار ملحقات األجر األساســي من التكلفة التي تكلفــة القرض، ويبقى النظــر في اعتبار ملحقات األجر األساســي من التكلفة التي 

يجوز التعويض عنها، وقد يقال بأن لهذا اتجاهين:يجوز التعويض عنها، وقد يقال بأن لهذا اتجاهين:
محمــد بن عبد الله الموصلي عن المعافى بن عمران عن األوزاعي حدثنا الحارث بن يزيد  محمــد بن عبد الله الموصلي عن المعافى بن عمران عن األوزاعي حدثنا الحارث بن يزيد =   =
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المســتورد بن شداد به، وهو حديث صحيح، صححه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المســتورد بن شداد به، وهو حديث صحيح، صححه 
ابن خزيمة، والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»، وصححه األلباني، ابن خزيمة، والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»، وصححه األلباني، 
واألعظمي، واألرنؤوط. ينظر: صحيح ابن خزيمة (واألعظمي، واألرنؤوط. ينظر: صحيح ابن خزيمة (١١٤٠١١٤٠/٢)، والمستدرك ()، والمستدرك (٤٠٦٤٠٦/١)، )، 
وصحيح ســنن أبي داود (وصحيح ســنن أبي داود (٢٣١٢٣١/٢)، وهامش رقم ()، وهامش رقم (٢) من صحيح ابن خزيمة () من صحيح ابن خزيمة (١١٤١١٤/٢)، )، 
وصحيح سنن أبي داود (وصحيح سنن أبي داود (٢٣١٢٣١/٢)، وهامش رقم ()، وهامش رقم (١) من سنن أبي داود بتحقيق األرنؤوط ) من سنن أبي داود بتحقيق األرنؤوط 

.(.(٥٦٧٥٦٧/٤)
أخرجه أحمد في»المســند» (٥٤٣٥٤٣/٢٩٢٩) ح() ح(٦٣٦٦٣٦)، وابن أبي شيبة في المسند ()، وابن أبي شيبة في المسند (٢٨١٢٨١/٢) )  أخرجه أحمد في»المســند» (   (١)

ح(ح(٧٧٨٧٧٨).).
معالم السنن (٧/٣)، وينظر: عون المعبود ()، وينظر: عون المعبود (١٦٢١٦٢/٨)، وشرح السنة للبغوي ()، وشرح السنة للبغوي (٨٦٨٦/١٠١٠).). معالم السنن (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٢٣١٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا فيعد من مكونات تكلفة القرض. ا فيعد من مكونات تكلفة القرض. أن ما نص عليه في العقد بكونه أجرً األول:األول: أن ما نص عليه في العقد بكونه أجرً
الثاني:الثاني: التفصيل بين ما كان سببه العمل ألجل القرض كالعموالت والعالوات  التفصيل بين ما كان سببه العمل ألجل القرض كالعموالت والعالوات 
الدورية، وبعض أنواع البدالت فهذا يلحق باألجر األساسي في اعتباره أحد مكونات الدورية، وبعض أنواع البدالت فهذا يلحق باألجر األساسي في اعتباره أحد مكونات 
تكلفــة القرض، وأما األجور الخارجة عن أن تكون مقابل عمل نشــأ بســبب تكلفة تكلفــة القرض، وأما األجور الخارجة عن أن تكون مقابل عمل نشــأ بســبب تكلفة 
القرض، كالمنح والهبات وعالوة غالء المعيشــة والعالوة الزوجية وســائر األجور القرض، كالمنح والهبات وعالوة غالء المعيشــة والعالوة الزوجية وســائر األجور 
التي يعطيها صاحب العمل ولم يكن العمل ألجل القرض ســببًا في نشــوئها فال تعد التي يعطيها صاحب العمل ولم يكن العمل ألجل القرض ســببًا في نشــوئها فال تعد 

من مكونات تكلفة القرض.من مكونات تكلفة القرض.
واألقرب األول؛ ألنه يعد حينئذٍ أجرة نشأت بسبب القرض بأي صورة قدمت واألقرب األول؛ ألنه يعد حينئذٍ أجرة نشأت بسبب القرض بأي صورة قدمت 
نقدية كانــت أم غير ذلك، أما المكافآت التي لم ينــص عليها في العقود كالمكافآت نقدية كانــت أم غير ذلك، أما المكافآت التي لم ينــص عليها في العقود كالمكافآت 
التي تدفع للموظفين عند تحقيــق أهداف معينة (أرباح وغيرها) فال تدخل في تكلفة التي تدفع للموظفين عند تحقيــق أهداف معينة (أرباح وغيرها) فال تدخل في تكلفة 
القرض التي يجوز التعويض عنها؛ ألنها لم تنشــأ بسبب القرض، وال تعد من األجرة القرض التي يجوز التعويض عنها؛ ألنها لم تنشــأ بسبب القرض، وال تعد من األجرة 

التي اتفق عليها العاقدان.التي اتفق عليها العاقدان.
٥- الموقع واألجهزة واألنظمة اإللكترونية:- الموقع واألجهزة واألنظمة اإللكترونية:

يعد الموقع الذي تقدم فيه خدمة اإلقــراض واألنظمة اإللكترونية المنظمة له يعد الموقع الذي تقدم فيه خدمة اإلقــراض واألنظمة اإللكترونية المنظمة له 
من ضروريات مؤسسات اإلقراض في وقتنا الحاضر وال يتصور قيام مؤسسة بدونه، من ضروريات مؤسسات اإلقراض في وقتنا الحاضر وال يتصور قيام مؤسسة بدونه، 
وهــو يعد من التكاليف التي يجوز التعويض عنهــا، فيجوز التعويض عن أجرة موقع وهــو يعد من التكاليف التي يجوز التعويض عنهــا، فيجوز التعويض عن أجرة موقع 
ا للمقــرض، وكذلك إهالكات األنظمة  ا للمقــرض، وكذلك إهالكات األنظمة مؤسســة اإلقراض أو إهالكه إذا كان مملوكً مؤسســة اإلقراض أو إهالكه إذا كان مملوكً
اإللكترونيــة وغيرها؛ ألن هــذه التكاليف تعد في وقتنا الحاضر ممــا ال بد منه لقيام اإللكترونيــة وغيرها؛ ألن هــذه التكاليف تعد في وقتنا الحاضر ممــا ال بد منه لقيام 
مؤسسات اإلقراض، فهي تخرج على مسألة أجرة كيل القرض الذي سبق تقريرهامؤسسات اإلقراض، فهي تخرج على مسألة أجرة كيل القرض الذي سبق تقريرها(١)، ، 
وألن المنفعة الناشئة عن هذه التكلفة تعود للمقترض من جهة تسهيل إجراءات طلب وألن المنفعة الناشئة عن هذه التكلفة تعود للمقترض من جهة تسهيل إجراءات طلب 

ينظر: ص (٨١٨١).). ينظر: ص (   (١)



١٢٤١٢٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المقترض للقرض وحصوله عليه ووفائه له، وقد جاء في الضوابط الصادرة عن الهيئة المقترض للقرض وحصوله عليه ووفائه له، وقد جاء في الضوابط الصادرة عن الهيئة 
الشرعية لبنك البالد المتعلقة ببطاقات االئتمان اعتبار اإلهالكات السنوية لبنية مركز الشرعية لبنك البالد المتعلقة ببطاقات االئتمان اعتبار اإلهالكات السنوية لبنية مركز 
البطاقات السنوية وأجرة موقع مركز البطاقات أحد عناصر التكلفة الفعلية التي يجوز البطاقات السنوية وأجرة موقع مركز البطاقات أحد عناصر التكلفة الفعلية التي يجوز 

التعويض عنهاالتعويض عنها(١).
٦- تدريب العاملين في المؤسسة اإلقراضية.- تدريب العاملين في المؤسسة اإلقراضية.

تحتاج المؤسســة اإلقراضية لتدريب موظفيها للقيــام بأعمالهم بكفاءة عالية تحتاج المؤسســة اإلقراضية لتدريب موظفيها للقيــام بأعمالهم بكفاءة عالية 
ورفع مســتو الخدمات المقدمة لعمالء المؤسســة، وعند النظر فــي اعتبار تكلفة ورفع مســتو الخدمات المقدمة لعمالء المؤسســة، وعند النظر فــي اعتبار تكلفة 

التدريب من تكاليف القرض التي يجوز التعويض عنها يتضح أن هناك حالتين:التدريب من تكاليف القرض التي يجوز التعويض عنها يتضح أن هناك حالتين:
الحــال األولى:الحــال األولى: أن يكون التدريــب على أعمال تتعلــق بالقرض وتختص به  أن يكون التدريــب على أعمال تتعلــق بالقرض وتختص به 
أداءً أو وفاء كالتدريب على األنظمة اإللكترونيــة التي تنظم إجراءات طلب القرض أداءً أو وفاء كالتدريب على األنظمة اإللكترونيــة التي تنظم إجراءات طلب القرض 
والحصــول عليه ومتابعة تحصيلــه، ففي هذه الحــال إذا كان التدريب مما ال بد منه والحصــول عليه ومتابعة تحصيلــه، ففي هذه الحــال إذا كان التدريب مما ال بد منه 
للعمل المتعلق بالقــرض وال يتم إال به فيجوز حينئذٍ تعويــض المقرض عما تكلفه للعمل المتعلق بالقــرض وال يتم إال به فيجوز حينئذٍ تعويــض المقرض عما تكلفه 
في ذلك؛ ألنه إذا جــاز تحميل المقترض تكلفة هذه األنظمة فيجوز تحميله ما ال يتم في ذلك؛ ألنه إذا جــاز تحميل المقترض تكلفة هذه األنظمة فيجوز تحميله ما ال يتم 
العمل بهــا إال عن طريقه، و«الشــيء إذا ثبت يثبت بالزمه»العمل بهــا إال عن طريقه، و«الشــيء إذا ثبت يثبت بالزمه»(٢)، أمــا إذا كان مما يتم ، أمــا إذا كان مما يتم 
ا لعمله فال يجوز تحميل المقترض تكلفته؛  ا لعمله فال يجوز تحميل المقترض تكلفته؛ القرض بدونه وال يعدو أن يكون تطويــرً القرض بدونه وال يعدو أن يكون تطويــرً
ألن منفعة المقترض في ذلك يسيرة، وتغليبًا لجانب الحظر فيما اشتبه جواز تعويض ألن منفعة المقترض في ذلك يسيرة، وتغليبًا لجانب الحظر فيما اشتبه جواز تعويض 

المقرض عنه من التكاليف التي تكبدهاالمقرض عنه من التكاليف التي تكبدها(٣).
ينظر: الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البــالد، الضابط (٣٣٧٣٣٧) )  ينظر: الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البــالد، الضابط (   (١)

ص(ص(٩٩٩٩).).
تبيين الحقائق للزيلعي (١٧١١٧١/٢).). تبيين الحقائق للزيلعي (   (٢)

وستأتي اإلشارة إلى هذه القاعدة، ينظر: ص (١٥٠١٥٠).). وستأتي اإلشارة إلى هذه القاعدة، ينظر: ص (   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٢٥١٢٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون التدريب على أعمال داخل مؤسسة اإلقراض وال تتعلق  أن يكون التدريب على أعمال داخل مؤسسة اإلقراض وال تتعلق 
ا كتدريب الموظفين الدورات التطويرية الذاتية، فهذه ال يجوز  ا مباشــرً ا كتدريب الموظفين الدورات التطويرية الذاتية، فهذه ال يجوز بالقرض تعلقً ا مباشــرً بالقرض تعلقً
تحميل المقترض تكلفتها؛ ألن منفعة المقترض من ذلك يسيرة وتغليبًا لجانب الحظر تحميل المقترض تكلفتها؛ ألن منفعة المقترض من ذلك يسيرة وتغليبًا لجانب الحظر 

فيما اشتبه جواز تعويض المقرض عنه من التكاليف التي تكبدها.فيما اشتبه جواز تعويض المقرض عنه من التكاليف التي تكبدها.
٧- التسويق واإلعالنات:- التسويق واإلعالنات:

من عناصر التكلفة تكاليف الوســائل المعرفة بخدمــة اإلقراض المقدمة من من عناصر التكلفة تكاليف الوســائل المعرفة بخدمــة اإلقراض المقدمة من 
المؤسســة، وهذه المســألة لها اتصال بمســألة الداللة وأخذ األجرة عليها في عقود المؤسســة، وهذه المســألة لها اتصال بمســألة الداللة وأخذ األجرة عليها في عقود 
المعاوضات، وقد بحث الفقهاء مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي حكم أخذ العوض المعاوضات، وقد بحث الفقهاء مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي حكم أخذ العوض 
مقابل بذل الجــاه، ولهذا تطبيقات كثيرة من أهمها حكــم العوض مقابل االقتراض مقابل بذل الجــاه، ولهذا تطبيقات كثيرة من أهمها حكــم العوض مقابل االقتراض 
ا  ا بالجاه، ولما كان القرض يختص باإلحســان إلى المقتــرض والرفق به تطلب نوعً بالجاه، ولما كان القرض يختص باإلحســان إلى المقتــرض والرفق به تطلب نوعً
خاصا من الداللة وهو داللة من له في نفس المقرض قدر ومنزلة يرفق بســببها على خاصا من الداللة وهو داللة من له في نفس المقرض قدر ومنزلة يرفق بســببها على 

المقترض فيقرضه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:المقترض فيقرضه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول األول: التحريم،القول األول: التحريم، وهو قول سفيان الثوري وهو قول سفيان الثوري(١)، وبعض المالكية، وبعض المالكية(٢).

القول الثاني: الكراهة،القول الثاني: الكراهة، وهو قول إسحاق بن راهويه وهو قول إسحاق بن راهويه(٣)، وبعض المالكية، وبعض المالكية(٤).
.................................................... القول الثالث: الجواز،القول الثالث: الجواز، وهو قول بعض المالكية وهو قول بعض المالكية(٥)،

ينظر: مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج (١٧٦١٧٦/٢).). ينظر: مسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج (   (١)
ينظر: المعيار المعرب للونشريسي (٢٣٩٢٣٩/٦).). ينظر: المعيار المعرب للونشريسي (   (٢)

ينظر: مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بــن راهويه رواية الكوســج (١٧٦١٧٦/٢)، )،  ينظر: مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بــن راهويه رواية الكوســج (   (٣)
والحاوي الكبير (والحاوي الكبير (٣٥٨٣٥٨/٥).).

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٤)
ينظر: الحاوي الكبير (٣٥٨٣٥٨/٥).). ينظر: الحاوي الكبير (   (٥)



١٢٦١٢٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
ا ماليا كان أو بدنيا يقابل  ا ماليا كان أو بدنيا يقابل  الجواز إذا كان ذو الجاه قد بذل جهــدً القــول الرابع:القــول الرابع: الجواز إذا كان ذو الجاه قد بذل جهــدً
العوض، كما لو تحمل تكلفة الســفر والتنقل بسبب االقتراض له،   وإال فيحرم، وهو العوض، كما لو تحمل تكلفة الســفر والتنقل بسبب االقتراض له،   وإال فيحرم، وهو 

قول بعض المالكيةقول بعض المالكية(٣)، ورجحه بعض محققيهم، ورجحه بعض محققيهم(٤).
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

ع ألخيه  فَ ع ألخيه «من شَ فَ الدليل األول: الدليل األول: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من شَ
ا من أبواب الربا»(٥). ا عظيمً ا من أبواب الربا»شفاعةً فأهد له هديةً عليها فقبلها فقد أتى بابً ا عظيمً شفاعةً فأهد له هديةً عليها فقبلها فقد أتى بابً

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٥٨٣٥٨/٥)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (٣٦٣٦/٣).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (١)
ينظر: كشاف القناع للبهوتي (١٤٦١٤٦/٨)، ومسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج ()، ومسائل اإلمام أحمد رواية الكوسج (١٧٦١٧٦/٢).). ينظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٢)

ينظر: حاشية الدسوقي (٢٢٤٢٢٤/٣)، والمعيار المعرب للونشريسي ()، والمعيار المعرب للونشريسي (٢٣٩٢٣٩/٦).). ينظر: حاشية الدسوقي (   (٣)
ينظر: منح الجليل لعليش (٤٩٤٩/٣).). ينظر: منح الجليل لعليش (   (٤)

أخرجه أبو داود في «الســنن» في كتــاب البيوع، باب الهدية لقضــاء الحاجة ح(٣٥٣٥٣٥٣٥) )  أخرجه أبو داود في «الســنن» في كتــاب البيوع، باب الهدية لقضــاء الحاجة ح(   (٥)
(١٩٥١٩٥/٤) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الســرح، حدثنــا ابن وهب، عن عمر بن مالك، ) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الســرح، حدثنــا ابن وهب، عن عمر بن مالك، 
وأحمــد في «المســند» (وأحمــد في «المســند» (٥٨٨٥٨٨/٣٦٣٦) قال: حدثنا حســن حدثنا ابن لهيعــة، والروياني في ) قال: حدثنا حســن حدثنا ابن لهيعــة، والروياني في 
«المســند» («المســند» (٢٨٩٢٨٩/٢) ح() ح(١٢٢٧١٢٢٧) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمــن حدثنا عمي أخبرنا ) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمــن حدثنا عمي أخبرنا 
ابن لهيعــة، كلهــم من طريق عبيد اللــه بن أبي جعفــر، والطبراني فــي «المعجم الكبير» ابن لهيعــة، كلهــم من طريق عبيد اللــه بن أبي جعفــر، والطبراني فــي «المعجم الكبير» 
(٢٨٣٢٨٣/٨) ح() ح(٧٩٢٨٧٩٢٨) من طريق أبي يزيد القراطيسي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة ) من طريق أبي يزيد القراطيسي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة 
حدثنا عبيد الله بن زحر (هكذا في المطبوع والمخطوط وفي أمالي ابن الشجري رواية عن حدثنا عبيد الله بن زحر (هكذا في المطبوع والمخطوط وفي أمالي ابن الشجري رواية عن 

الطبراني)، وجميعهم رووه من طريق خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به. الطبراني)، وجميعهم رووه من طريق خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به. 
وأعل هذا الحديث بثالث علل: وأعل هذا الحديث بثالث علل:   

األولى: حال القاســم بن عبد الرحمن الشــامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، حيث ضعفه  األولى: حال القاســم بن عبد الرحمن الشــامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، حيث ضعفه    
ابن  الجــوزي كما فــي العلل المتناهيــة (ابن  الجــوزي كما فــي العلل المتناهيــة (٢٦٨٢٦٨/٢)، وابــن حبان كما فــي المجروحين )، وابــن حبان كما فــي المجروحين 
(٢١٤٢١٤/٢)، والــذي يظهر أنه ثقة حيث وثقه عدد من األئمة منهم يحيى بن معين، وعلي بن )، والــذي يظهر أنه ثقة حيث وثقه عدد من األئمة منهم يحيى بن معين، وعلي بن 

 = =المديني، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو إسحاق الحربي، والجوزجاني، ويعقوب بن شيبة، المديني، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو إسحاق الحربي، والجوزجاني، ويعقوب بن شيبة، 
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......................................................................................................................................................................

والترمــذي، وأبان أبو حاتم بأن المناكير في حديثه إنما تجــيء من رواية الضعفاء عنه مثل  والترمــذي، وأبان أبو حاتم بأن المناكير في حديثه إنما تجــيء من رواية الضعفاء عنه مثل =   =
جعفــر بن الزبير، وعلي بن يزيد وغيرهم، وبنحو ذلك قال ابن معين. ينظر: تهذيب الكمال جعفــر بن الزبير، وعلي بن يزيد وغيرهم، وبنحو ذلك قال ابن معين. ينظر: تهذيب الكمال 

للمزي (للمزي (٣٨٩٣٨٩/٢٣٢٣، ، ٣٩٠٣٩٠)، وتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد واألرنؤوط ()، وتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد واألرنؤوط (١٧١١٧١/٣).).
الثانية: حــال عبيدالله بن أبي جعفر، حيــث ضعفه ابن الجوزي كما فــي العلل المتناهية  الثانية: حــال عبيدالله بن أبي جعفر، حيــث ضعفه ابن الجوزي كما فــي العلل المتناهية    
(٢٦٨٢٦٨/٢)، وقــال اإلمام أحمد كما فــي ميزان االعتدال ()، وقــال اإلمام أحمد كما فــي ميزان االعتدال (٤/٣): «ليــس بقوي»، والذي ): «ليــس بقوي»، والذي 
يظهر أنه ثقة حيث وثقه جمع من األئمة منهم أبو حاتم، وابن حبان، والنســائي، والعجلي، يظهر أنه ثقة حيث وثقه جمع من األئمة منهم أبو حاتم، وابن حبان، والنســائي، والعجلي، 
وابن حجر، ينظر: تهذيب الكمال للمزي (وابن حجر، ينظر: تهذيب الكمال للمزي (١٩١٩/١٩١٩، ، ٢٠٢٠)، والثقات البن حبان ()، والثقات البن حبان (١٤٢١٤٢/٧)، )، 
وتقريــب التهذيب البن حجر ص(وتقريــب التهذيب البن حجر ص(٦٣٦٦٣٦) ت() ت(٤٣٠٩٤٣٠٩). وقد أشــار ابن حجر كما في هدي ). وقد أشــار ابن حجر كما في هدي 
الساري (الساري (١١٢٧١١٢٧/٢) إلى عدم صحة ما نسب إلى أحمد فقال: «إن صح ذلك فلعله في شيء ) إلى عدم صحة ما نسب إلى أحمد فقال: «إن صح ذلك فلعله في شيء 
مخصوص»، بل قد نقل عنه ابنه عبد الله توثيقه له كما في العلل ومعرفة الرجال (مخصوص»، بل قد نقل عنه ابنه عبد الله توثيقه له كما في العلل ومعرفة الرجال (٤٨٢٤٨٢/٢)، )، 

ا فيقدم التعديل عليه. ا فيقدم التعديل عليه.إضافةً إلى أن هذا الجرح ليس مفسرً إضافةً إلى أن هذا الجرح ليس مفسرً
الثالثة: حــال عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، ضعفه األئمة كابن مهدي، وابن حنبل،  الثالثة: حــال عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، ضعفه األئمة كابن مهدي، وابن حنبل،    
والنســائي، وأبي حاتم، وغيرهم، كما في ميزان االعتــدال للذهبي (والنســائي، وأبي حاتم، وغيرهم، كما في ميزان االعتــدال للذهبي (٤٧٥٤٧٥/٢) وما بعدها، ) وما بعدها، 
والــذي يظهر أن حديثه ضعيف يعتبر به، ويصح حديثــه إذا حدث عنه من كتب حديثه قبل والــذي يظهر أن حديثه ضعيف يعتبر به، ويصح حديثــه إذا حدث عنه من كتب حديثه قبل 
احتراق كتبــه؛ الختالطه بعد ذلك، ومن أمثلة من كتب حديثه قبــل اختالطه العبادلة، ابن احتراق كتبــه؛ الختالطه بعد ذلك، ومن أمثلة من كتب حديثه قبــل اختالطه العبادلة، ابن 
المبارك، وابن وهب، وابن المقرئ وغيرهم. ينظر: ميزان االعتدال (المبارك، وابن وهب، وابن المقرئ وغيرهم. ينظر: ميزان االعتدال (٤٧٥٤٧٥/٢) وما بعدها. ) وما بعدها. 
وقد حدث عنه -كما في رواية الروياني- عم أحمد بن عبد الرحمن وهو عبد الله بن وهب، وقد حدث عنه -كما في رواية الروياني- عم أحمد بن عبد الرحمن وهو عبد الله بن وهب، 
وأحمد بــن عبد الرحمن بن وهب صدوق تغير بآخره كما في التقريب ص(وأحمد بــن عبد الرحمن بن وهب صدوق تغير بآخره كما في التقريب ص(٩٤٩٤) ت() ت(٦٧٦٧)، )، 
وقد تابع عبد الله بن وهب كلٌ من: الحسن بن موسى األشيب كما في رواية أحمد وهو ثقة وقد تابع عبد الله بن وهب كلٌ من: الحسن بن موسى األشيب كما في رواية أحمد وهو ثقة 
ا أســد بن موسى في رواية الطبراني،  ا أســد بن موسى في رواية الطبراني، )، وتابعه أيضً كما في التقريب ص(كما في التقريب ص(٢٤٣٢٤٣)، ت()، ت(١٢٩٨١٢٩٨)، وتابعه أيضً
وهــو ثقة كما في ميزان االعتدال (وهــو ثقة كما في ميزان االعتدال (٢٠٧٢٠٧/١) وهذا اإلســناد -أعني الــذي مداره على ابن ) وهذا اإلســناد -أعني الــذي مداره على ابن 
ا لحال ابن لهيعة وضعــف أحمد بن عبد الرحمن ابن أخ ابن وهب  ا لحال ابن لهيعة وضعــف أحمد بن عبد الرحمن ابن أخ ابن وهب لهيعــة- وإن كان ضعيفً لهيعــة- وإن كان ضعيفً
الراوي عنه، إال أنه يتقو بمتابعة عمر بن مالك البن لهيعة كما في رواية أبي داود، وعمر بن الراوي عنه، إال أنه يتقو بمتابعة عمر بن مالك البن لهيعة كما في رواية أبي داود، وعمر بن 
مالك الشــرعبي قال عنه ابن حجر في التقريب ص(مالك الشــرعبي قال عنه ابن حجر في التقريب ص(٧٢٦٧٢٦) ت() ت(٤٩٩٥٤٩٩٥): «ال بأس به فقيه»، ): «ال بأس به فقيه»، 
وعلى هذا فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، وقد حسنه األلباني وابن باز، وعلى هذا فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، وقد حسنه األلباني وابن باز، 

 = =ينظر: السلسلة الصحيحة (ينظر: السلسلة الصحيحة (١٣٧١١٣٧١/٧) ح() ح(٣٤٦٥٣٤٦٥)، وحاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن )، وحاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
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تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا لقاء شــفاعته وجعله  ا لقاء شــفاعته وجعله  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن يأخذ الشــافع عوضً وجه الداللة:وجه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن يأخذ الشــافع عوضً
ا اســتعارة من معنى الربا وهو الزيادة في المال بغير عوض، حيث إن الشــافع أخذ  ا اســتعارة من معنى الربا وهو الزيادة في المال بغير عوض، حيث إن الشــافع أخذ ربً ربً
العــوض بال مقابلالعــوض بال مقابل(١)، فيدخل فيه ا لعوض الذي يأخذه ذو الجاه مقابل االقتراض فإنه ، فيدخل فيه ا لعوض الذي يأخذه ذو الجاه مقابل االقتراض فإنه 

من جنس الشفاعةمن جنس الشفاعة(٢)()(٣).

باز على بلوغ المرام ص(٥٠٦٥٠٦).). باز على بلوغ المرام ص(=   =
ا فــي المعجم الكبير (٢٥١٢٥١/٨) )  وقد روي الحديث من طريــق آخر أخرجه الطبراني أيضً ا فــي المعجم الكبير (  وقد روي الحديث من طريــق آخر أخرجه الطبراني أيضً  
شدين، والروياني في «المسند» (٢٨٩٢٨٩/٢) ح() ح(١٢٢٨١٢٢٨) حدثنا ) حدثنا  شدين، والروياني في «المسند» () حدثنا أحمد بن رِ ح(ح(٧٨٥٣٧٨٥٣) حدثنا أحمد بن رِ
ر  حْ ر محمد بن مهدي كالهما روياه من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن زَ حْ محمد بن مهدي كالهما روياه من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن زَ

عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.
وهذا اإلســناد ليس بشــيء إذ إن علي بن يزيد بن أبي زياد األلهاني ضعيف كما في تقريب  وهذا اإلســناد ليس بشــيء إذ إن علي بن يزيد بن أبي زياد األلهاني ضعيف كما في تقريب    
شــدين متهم بالوضع كما في لســان  شــدين متهم بالوضع كما في لســان )، وكذا أحمد بن رِ التهذيــب ص(التهذيــب ص(٧٠٧٧٠٧) ت() ت(٤٨٥١٤٨٥١)، وكذا أحمد بن رِ
الميزان (الميزان (٥٩٤٥٩٤/١)، ومحمد بن مهدي في رواية الروياني مجهول الحال، فهذا الســند واهٍ )، ومحمد بن مهدي في رواية الروياني مجهول الحال، فهذا الســند واهٍ 

.!كما تر.!كما تر
ينظر: البدر التمام للمغربي (٣١٥٣١٥/٣)، وسبل السالم للصنعاني ()، وسبل السالم للصنعاني (١٢٨١٢٨/٥).). ينظر: البدر التمام للمغربي (   (١)

ينظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي (٢٥٢٢٥٢/١٦١٦).). ينظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي (   (٢)
ا مع أنه ال يدخل  ذكر العلماء تفســيرات متعددة لوجه كون أخذ األجر على الشفاعة يعد ربً ا مع أنه ال يدخل   ذكر العلماء تفســيرات متعددة لوجه كون أخذ األجر على الشفاعة يعد ربً  (٣)

في معنى الربا الشرعي، وهي كما يأتي:في معنى الربا الشرعي، وهي كما يأتي:
التفسير المذكور في وجه الداللة من الحديث. التفسير المذكور في وجه الداللة من الحديث.أ-  أ- 

تفسير قريب من التفســير األول، وهو أن الشافع محسن بشفاعته ولما نال السمعة  تفسير قريب من التفســير األول، وهو أن الشافع محسن بشفاعته ولما نال السمعة ب-  ب- 
والذكر الحســن بذلك فإن أخذ عوضٍ زائدٍ عن ذلك هــو أخذ للعوض بال مقابل والذكر الحســن بذلك فإن أخذ عوضٍ زائدٍ عن ذلك هــو أخذ للعوض بال مقابل 
ا من أصل معنى الربا في  ا من أصل معنى الربا في فيكون ربًا، وهذا يرجع إلى التفسير األول في كونه مأخوذً فيكون ربًا، وهذا يرجع إلى التفسير األول في كونه مأخوذً

اللغة، وهو الزيادة. ينظر: فتح ذي الجالل واإلكرام البن عثيمين (اللغة، وهو الزيادة. ينظر: فتح ذي الجالل واإلكرام البن عثيمين (٣٦٨٣٦٨/٩).).
أن أخذ العوض على الشــفاعة يضيع األجر والثواب عن الشافع كما أن الربا يضيع  أن أخذ العوض على الشــفاعة يضيع األجر والثواب عن الشافع كما أن الربا يضيع ج-  ج- 

الحالل على المتعامل به. ينظر: فتح الودود للسندي (الحالل على المتعامل به. ينظر: فتح الودود للسندي (٦٠٨٦٠٨/٣).).
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ويناقش بما يأتي:ويناقش بما يأتي:
ال يســلم بأن داللة ذي الجاه من قبيل الشــفاعة بل هي معاوضة على  ال يســلم بأن داللة ذي الجاه من قبيل الشــفاعة بل هي معاوضة على -   -١

عمل وهذا العمل ليس واجبًا على ذي الجاه، ولم يحصل بمنة منهعمل وهذا العمل ليس واجبًا على ذي الجاه، ولم يحصل بمنة منه(١).
وال يســلم كذلك بأن كل عوض يؤخذ بســبب داللــة ذي الجاه على  وال يســلم كذلك بأن كل عوض يؤخذ بســبب داللــة ذي الجاه على -   -٢
القرض أنه أخذ للعوض بــال مقابل، بل قد يبذل ذو الجاه عمالً ألجل القرض أنه أخذ للعوض بــال مقابل، بل قد يبذل ذو الجاه عمالً ألجل 

داللته على القرض يستحق عليه العوض، فهو عوض مقابل عمل.داللته على القرض يستحق عليه العوض، فهو عوض مقابل عمل.
إذا ســلم بأن أخذ األجرة مقابل االقتراض داخل في باب الشفاعة فإنه  إذا ســلم بأن أخذ األجرة مقابل االقتراض داخل في باب الشفاعة فإنه -   -٣
ا؛ ذلك أن عموم هذا الحديث  ا؛ ذلك أن عموم هذا الحديث ليس كل عوض مقابل الشفاعة يعد محرمً ليس كل عوض مقابل الشفاعة يعد محرمً
مخصص بأحاديث تدل على أن محل المنع هو فيما إذا كانت الشفاعة مخصص بأحاديث تدل على أن محل المنع هو فيما إذا كانت الشفاعة 
في أمر واجب على الشــافع أن يشفع فيه، أو فيما إذا كانت الشفاعة في في أمر واجب على الشــافع أن يشفع فيه، أو فيما إذا كانت الشفاعة في 

أمر محرمأمر محرم(٢)، ومن تلك النصوص ما يأتي:، ومن تلك النصوص ما يأتي:
بيح(٣) قال: شــفع مسروق قال: شــفع مسروق(٤) لرجل في حاجة،  لرجل في حاجة،  عن مسلم بن صُ بيحأ-  عن مسلم بن صُ أ- 
ينظر: إحياء علوم الدين للغزالــي (٩٢٠٩٢٠/٥/٢)، وفتح ذي الجالل واإلكرام البن عثيمين )، وفتح ذي الجالل واإلكرام البن عثيمين  ينظر: إحياء علوم الدين للغزالــي (   (١)

.(.(٣٧٠٣٧٠/٩)
ينظر: سبل السالم للصنعاني (١٢٨١٢٨/٥).). ينظر: سبل السالم للصنعاني (   (٢)

بيح القرشي، الكوفي، مولى آل سعيد بن العاص، سمع عن ابن  هو أبو الضحى مسلم بن صُ بيح القرشي، الكوفي، مولى آل سعيد بن العاص، سمع عن ابن   هو أبو الضحى مسلم بن صُ  (٣)
عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، كان من أئمة الفقه والتفسير والحديث، مات نحو سنة عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، كان من أئمة الفقه والتفسير والحديث، مات نحو سنة 

١٠٠١٠٠هـ. ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي (هـ. ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي (٧١٧١/٥).).
هو مســروق بن األجدع وهو ابن عبد الرحمن بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الوادعي، هو مســروق بن األجدع وهو ابن عبد الرحمن بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الوادعي،   (٤)
أبو عائشــة الكوفي، من أهل اليمن قدم المدينة أيام أبي بكر رضي الله عنه وسكن الكوفة، من أبو عائشــة الكوفي، من أهل اليمن قدم المدينة أيام أبي بكر رضي الله عنه وسكن الكوفة، من 
رق وهو صغير ثم  رق وهو صغير ثم كبار التابعين المخضرمين الذين أســلموا في حياة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، يقال إنه سُ كبار التابعين المخضرمين الذين أســلموا في حياة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، يقال إنه سُ
ا، حدث عن جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وابن مســعود  ا، حدث عن جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وابن مســعود وجد فســمي مســروقً وجد فســمي مســروقً
ل عليه أحد، توفي سنة ٦٣٦٣هـ. ينظر: سير هـ. ينظر: سير  ل عليه أحد، توفي سنة وغيره، قال ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة ال يُفضّ وغيره، قال ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة ال يُفضّ
أعالم النبالء (أعالم النبالء (٦٣٦٣/٤)، والطبقات الكبر البن سعد ()، والطبقات الكبر البن سعد (٧٦٧٦/٦)، واألعالم للزركلي ()، واألعالم للزركلي (٢١٥٢١٥/٧).).



١٣٠١٣٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا وقال: لو علمت أنك  ا وقال: لو علمت أنك فأهــد له جارية، فغضب غضبًا شــديدً فأهــد له جارية، فغضب غضبًا شــديدً
تفعل هذا ما كلمت في حاجتك وال أكلم فيما بقي من حاجتك، تفعل هذا ما كلمت في حاجتك وال أكلم فيما بقي من حاجتك، 
سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع 
ا، فأهدي له فقبل، فهو سحت، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن  ا، فأهدي له فقبل، فهو سحت، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن بها ظلمً بها ظلمً
ما كنا نر ذلك إال األخذ على الحكم، قال: األخذ على الحكم ما كنا نر ذلك إال األخذ على الحكم، قال: األخذ على الحكم 
كفركفر(١). فدل هذا األثر على أن محل المنع في أخذ العوض على . فدل هذا األثر على أن محل المنع في أخذ العوض على 

ا. ا.الشفاعة وهي ما كانت ترد حقا أو ترفع ظلمً الشفاعة وهي ما كانت ترد حقا أو ترفع ظلمً
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ب-  ب- 
«من اســتعاذ بالله فأعيذوه ومن ســأل بالله فأعطوه ومن دعاكم «من اســتعاذ بالله فأعيذوه ومن ســأل بالله فأعطوه ومن دعاكم 
ــا فكافئوه فإن لــم تجدوا ما  ــا فكافئوه فإن لــم تجدوا ما فأجيبوه ومــن صنع إليكم معروفً فأجيبوه ومــن صنع إليكم معروفً

تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»(٢).
أخرجه ابن ســعد في «الطبقات الكبر» (٢٠٣٢٠٣/٨) قال: أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن ) قال: أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن   ) «أخرجه ابن ســعد في «الطبقات الكبر  (١)
الطبري، وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفســيره» (الطبري، وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفســيره» (٤٣٢٤٣٢/٨) قال: حدثنا الحســين حدثنا ) قال: حدثنا الحســين حدثنا 
حجاج، وأخرج آخره الطبرانــي في «الدعاء» (حجاج، وأخرج آخره الطبرانــي في «الدعاء» (١٧٤١١٧٤١/٣) ح() ح(٢١٤١٢١٤١) قال: حدثنا أبو يزيد ) قال: حدثنا أبو يزيد 
حدثنا أســد بن موسى، جميعهم رووه عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن بكير بن حدثنا أســد بن موسى، جميعهم رووه عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن بكير بن 
أبي بكير عن مســلم بن صبيح به، وفيه بكير بن أبي بكير لم أجد له ترجمة ولم يذكر ضمن أبي بكير عن مســلم بن صبيح به، وفيه بكير بن أبي بكير لم أجد له ترجمة ولم يذكر ضمن 
شــيوخ المسعودي، وللقصة شــاهد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، شــيوخ المسعودي، وللقصة شــاهد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع، 
باب الهدية لألمراء والذي يُشفع عنده (باب الهدية لألمراء والذي يُشفع عنده (١٤٧١٤٧/٨) ح() ح(١٤٦٦٦١٤٦٦٦) قال: أخبرنا معمر والثوري ) قال: أخبرنا معمر والثوري 
عن منصور عن ســالم بن أبي الجعد عن مســروق قال: جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان عن منصور عن ســالم بن أبي الجعد عن مســروق قال: جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان 
ا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردها عليه، وقال:  ا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردها عليه، وقال: مســروقً مســروقً

إني سمعت عبد الله يقول: «هذا السحت».إني سمعت عبد الله يقول: «هذا السحت».
أخرجه أبو داود في «الســنن» في كتاب الزكاة باب عطية من سأل بالله عز وجل (٣٧٧٣٧٧/٢) )  أخرجه أبو داود في «الســنن» في كتاب الزكاة باب عطية من سأل بالله عز وجل (   (٢)
ح(ح(١٦٦٩١٦٦٩)، والنســائي فــي «المجتبــى» ()، والنســائي فــي «المجتبــى» (٨٢٨٢/٥) ح() ح(٢٥٦٧٢٥٦٧)، وأحمــد في «المســند» )، وأحمــد في «المســند» 

 = =(٢٦٦٢٦٦/٩) ح() ح(٥٣٦٥٥٣٦٥)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله عز وجل في )، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله عز وجل في 
«الســنن الكبر» (١٩٩١٩٩/٤)، وابن حبان في «صحيحه» ()، وابن حبان في «صحيحه» (١٩٩١٩٩/٨) ح() ح(٣٤٠٨٣٤٠٨)، والحاكم )، والحاكم   =) «الســنن الكبر»  =



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٣١١٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن العوض الذي يدفعه المقترض يعد منفعة في القرض فيدخل  أن العوض الذي يدفعه المقترض يعد منفعة في القرض فيدخل 
ا، فهو محرم(١). ا، فهو محرمفي القرض الذي يجر نفعً في القرض الذي يجر نفعً

ــا، وإنما المحرم القرض  ــا، وإنما المحرم القرض ويناقش بأن ليــس كل نفع يجره القرض يعد محرمً ويناقش بأن ليــس كل نفع يجره القرض يعد محرمً
ا له دون المقترض كما سبق بيانه(٢)، ،  ا مقصودً ا للمقرض، أو نفعً ا خالصً ا له دون المقترض كما سبق بيانهالذي يجر نفعً ا مقصودً ا للمقرض، أو نفعً ا خالصً الذي يجر نفعً

ومنفعة العوض في هذه المسألة ال تعود للمقرض بل لطرف ثالث، فهو جائز.ومنفعة العوض في هذه المسألة ال تعود للمقرض بل لطرف ثالث، فهو جائز.
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنه لم يأت في الشريعة ما يدل على جواز المعاوضة عن الجاه،  أنه لم يأت في الشريعة ما يدل على جواز المعاوضة عن الجاه، 

بل إن النهي قد جاء بذلك، كما في النهي عن هدايا الملوك والعمال ونحوهابل إن النهي قد جاء بذلك، كما في النهي عن هدايا الملوك والعمال ونحوها(٣).
ويناقش بما يأتي:ويناقش بما يأتي:

ال يلــزم أن يدل الدليل على جواز المعاوضة عــن الجاه؛ ألن القاعدة  ال يلــزم أن يدل الدليل على جواز المعاوضة عــن الجاه؛ ألن القاعدة -   -١
المقررة في الشريعة هي أن األصل في المعامالت اإلباحة، وعلى هذا المقررة في الشريعة هي أن األصل في المعامالت اإلباحة، وعلى هذا 

فاألصل جواز المعاوضة عن الجاه ما لم يأت دليلٌ على خالف ذلك.فاألصل جواز المعاوضة عن الجاه ما لم يأت دليلٌ على خالف ذلك.
قياس النهي عــن المعاوضة في الجاه كما فــي هدايا الملوك والعمال  قياس النهي عــن المعاوضة في الجاه كما فــي هدايا الملوك والعمال -   -٢
على المعاوضة عــن الجاه في اإلقراض قياس فاســد؛ ألنه قياس مع على المعاوضة عــن الجاه في اإلقراض قياس فاســد؛ ألنه قياس مع 
الفــارق؛ وذلك من أوجه، منها: أن هدايا العمال والملوك هي من قبيل الفــارق؛ وذلك من أوجه، منها: أن هدايا العمال والملوك هي من قبيل 
في «المســتدرك» في كتاب الزكاة، باب حكم من ســأل بالله واســتعاذ بالله (في «المســتدرك» في كتاب الزكاة، باب حكم من ســأل بالله واســتعاذ بالله (٤١٢٤١٢/١)، )، 
والطبراني في «المعجم الكبيــر» (والطبراني في «المعجم الكبيــر» (٣٩٧٣٩٧/١٢١٢) ح() ح(١٣٤٦٥١٣٤٦٥، ، ١٣٤٦٦١٣٤٦٦)، والحديث صحيح )، والحديث صحيح 
صححــه الدارقطني كما فــي العلل (صححــه الدارقطني كما فــي العلل (٣٧٤٣٧٤/٦) ح() ح(٢٨٠١٢٨٠١)، والحاكم كما في المســتدرك )، والحاكم كما في المســتدرك 
(٤١٣٤١٣/١)، والذهبــي كما فــي التلخيــص ()، والذهبــي كما فــي التلخيــص (٤١٣٤١٣/١)، واأللباني كما فــي إرواء الغليل )، واأللباني كما فــي إرواء الغليل 

(٦٠٦٠/٦) واألرنؤوط كما في مسند أحمد () واألرنؤوط كما في مسند أحمد (٢٦٦٢٦٦/٩).).
ينظر: مسائل أحمد برواية الكوسج (١٧٦١٧٦/٢).). ينظر: مسائل أحمد برواية الكوسج (   (١)

ينظر: ص(٧٩٧٩).). ينظر: ص(   (٢)
ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٩١٩٩١٩/٥/٢).). ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (   (٣)



١٣٢١٣٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الواليــات والمصالح العامة التي يترتب على بذل العوض فيها فســادٌ الواليــات والمصالح العامة التي يترتب على بذل العوض فيها فســادٌ 
ا فإن  ا فإن وشر حيث ال تعطى إال لمن يبذل ويحرم من هو أحق وأنفع، وأيضً وشر حيث ال تعطى إال لمن يبذل ويحرم من هو أحق وأنفع، وأيضً
النفع في المعاوضة عن الجاه عامٌ في مســائل الواليات لعموم الناس، النفع في المعاوضة عن الجاه عامٌ في مســائل الواليات لعموم الناس، 
بخالف النفع في المعاوضة عن الجاه في مسألة االقتراض فهو خاص بخالف النفع في المعاوضة عن الجاه في مسألة االقتراض فهو خاص 

بالمقترضبالمقترض(١).
ا فهو كأخذ  ا فهو كأخذ  أن الجاه ال يصح المعاوضة عنــه؛ ألنه ليس متقومً الدليــل الرابع:الدليــل الرابع: أن الجاه ال يصح المعاوضة عنــه؛ ألنه ليس متقومً

العوض عن حبة السمسم وإسقاط الشفعة ورد المبيع بالعيب ونحوهاالعوض عن حبة السمسم وإسقاط الشفعة ورد المبيع بالعيب ونحوها(٢).
ويناقش بأنه ال يســلم أن تكون المعاوضة هنا عن مجرد الجاه، إنما المعاوضة ويناقش بأنه ال يســلم أن تكون المعاوضة هنا عن مجرد الجاه، إنما المعاوضة 
هنا على العمل، فهو من قبيل الجعالة، ويصح في الجعالة أن تكون على عملٍ مجهول هنا على العمل، فهو من قبيل الجعالة، ويصح في الجعالة أن تكون على عملٍ مجهول 
ا أن تكون على عمل يســير، كما هو مذهب  ا أن تكون على عمل يســير، كما هو مذهب ، ويصح أيضً بــال خالف بين الفقهــاءبــال خالف بين الفقهــاء(٣)، ويصح أيضً

المالكيةالمالكية(٤).
أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: 

يستدل لهم بما يأتي:يستدل لهم بما يأتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في شــفاعة ذي الجاه أن تكون لله تعالى ال يجوز أن  أن األصل في شــفاعة ذي الجاه أن تكون لله تعالى ال يجوز أن 
ا وليست  ا مباحً ا وليست يعتاض عنها بشــيء، لكن لما كانت داللة ذي الجاه على القرض أمرً ا مباحً يعتاض عنها بشــيء، لكن لما كانت داللة ذي الجاه على القرض أمرً

في أمر واجب أو محرم فتحمل على الكراهة.في أمر واجب أو محرم فتحمل على الكراهة.
ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (٢٨٧٢٨٧/٣١٣١).). ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (   (١)

ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٥/٢/ / ٩١٩٩١٩).). ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (   (٢)
كما هو مذهب المالكية، والشــافعية، والحنابلة. ينظر: المقدمات الممهدات البن رشــد  كما هو مذهب المالكية، والشــافعية، والحنابلة. ينظر: المقدمات الممهدات البن رشــد    (٣)

(١٧٩١٧٩/٢)، ونهاية المحتاج للرملي ()، ونهاية المحتاج للرملي (٣٤٤٣٤٤/٤)، وكشاف القناع للبهوتي ()، وكشاف القناع للبهوتي (٤٧٨٤٧٨/٩).).
حيــث جــوزوا الجعالة في كل ما ال يكــون للجاعل فيه منفعة إال بتمامه ســواء كان قليالً  حيــث جــوزوا الجعالة في كل ما ال يكــون للجاعل فيه منفعة إال بتمامه ســواء كان قليالً    (٤)

ا. ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (١٨٠١٨٠/٢).). ا. ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (أو  كثيرً أو  كثيرً



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٣٣١٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا بالدليــل الثاني للقول األول وهو  ا بالدليــل الثاني للقول األول وهو  قد يســتدل لهذا القول أيضً الدليل الثاني:الدليل الثاني: قد يســتدل لهذا القول أيضً
أن العوض يجر منفعة في القرض، ويشــكل عليه الصارف عن القول بالتحريم، وقد أن العوض يجر منفعة في القرض، ويشــكل عليه الصارف عن القول بالتحريم، وقد 
يقــال بأن الصارف له هــو عدم انتفاع المقرض أو المقتــرض بالقرض لكن لما كان يقــال بأن الصارف له هــو عدم انتفاع المقرض أو المقتــرض بالقرض لكن لما كان 
ا أن يحمل قول سفيان على أنه  ا أن يحمل قول سفيان على أنه فيه شــبهة االنتفاع بالقرض المحرم كره، ويمكن أيضً فيه شــبهة االنتفاع بالقرض المحرم كره، ويمكن أيضً
أراد بالكراهــة الكراهة التحريمية كما هو مذهب الســلف في كونهم أكثر ما يريدون أراد بالكراهــة الكراهة التحريمية كما هو مذهب الســلف في كونهم أكثر ما يريدون 

بالكراهة عند اإلطالق الكراهة التحريميةبالكراهة عند اإلطالق الكراهة التحريمية(١).
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

يستدل لهم بما يأتي:يستدل لهم بما يأتي:
الدليل األول:الدليل األول: عموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «... ومن «... ومن 
ــا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعــوا له حتى تروا أنكم قد  ــا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعــوا له حتى تروا أنكم قد صنع إليكم معروفً صنع إليكم معروفً

كافأتموه»كافأتموه»(٢).
ا إليهم،  ا إليهم،  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر المســلمين بمكافأة مــن أد معروفً وجه الداللــة:وجه الداللــة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر المســلمين بمكافأة مــن أد معروفً
والداللة على القرض أمر معروف تتحقق به المنفعة للمقترض والعوض الذي يأخذه والداللة على القرض أمر معروف تتحقق به المنفعة للمقترض والعوض الذي يأخذه 

هو مكافأة له على داللته.هو مكافأة له على داللته.
الدليل الثانــيالدليل الثانــي: أن العوض إنما هو جعالة مقابل جاهه، وليس هناك دليل يمنع : أن العوض إنما هو جعالة مقابل جاهه، وليس هناك دليل يمنع 

منه فهو جائزمنه فهو جائز(٣).
ونوقش بأن الجاه وحده ال يصح أن يكون محال للمعاوضة وذلك لما يأتي:ونوقش بأن الجاه وحده ال يصح أن يكون محال للمعاوضة وذلك لما يأتي:

ا فهو كأخذ العوض عن حبة السمســم وإســقاط  أن الجاه ليس متقومً ا فهو كأخذ العوض عن حبة السمســم وإســقاط -  أن الجاه ليس متقومً  -١
ينظر: بدائع الفوائد (١٣١٠١٣١٠/٤).). ينظر: بدائع الفوائد (   (١)

سبق تخريجه في ص(١٢٦١٢٦).). سبق تخريجه في ص(   (٢)
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣٥٨٣٥٨/٥)، وكشاف القناع للبهوتي ()، وكشاف القناع للبهوتي (١٤٦١٤٦/٨).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)



١٣٤١٣٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الشفعة ورد المبيع بالعيب ونحوهاالشفعة ورد المبيع بالعيب ونحوها(١).
ويجاب عن ذلك بمثل ما نوقش به الدليل الرابع للقول األول. ويجاب عن ذلك بمثل ما نوقش به الدليل الرابع للقول األول.   

أن الشريعة نهت عن المعاوضة عن الجاه كما في هدايا الملوك والعمال  أن الشريعة نهت عن المعاوضة عن الجاه كما في هدايا الملوك والعمال -   -٢
ونحوها.ونحوها.

ويجاب عن ذلك بمثل مناقشة الدليل الثالث للقول األول. ويجاب عن ذلك بمثل مناقشة الدليل الثالث للقول األول.   
دليل القول الرابع:دليل القول الرابع: يســتدل لهم أن المعاوضة عــن الجاه وحده ال تجوز؛ ألن  يســتدل لهم أن المعاوضة عــن الجاه وحده ال تجوز؛ ألن 
الجاه ليس محال للمعاوضة كما ســبق بيانه في أدلة القول األول، أما إذا صاحب أخذ الجاه ليس محال للمعاوضة كما ســبق بيانه في أدلة القول األول، أما إذا صاحب أخذ 
العوض عن اإلقراض عمل كحركة وســفر ونحو ذلك فيصــح المعاوضة عنه؛ ألن العوض عن اإلقراض عمل كحركة وســفر ونحو ذلك فيصــح المعاوضة عنه؛ ألن 

ا فيكون جعالة. ا فيكون جعالة.العمل بذلك يكون متقومً العمل بذلك يكون متقومً
ويناقش بما سبق أن نوقشت به أدلة القول األول؛ ال سيما وأنه ليس هناك فرق ويناقش بما سبق أن نوقشت به أدلة القول األول؛ ال سيما وأنه ليس هناك فرق 
بيــن أن يكون هناك تكاليــف تتم المعاوضة عنهــا أم ال؛ ألن المعاوضة هنا من قبيل بيــن أن يكون هناك تكاليــف تتم المعاوضة عنهــا أم ال؛ ألن المعاوضة هنا من قبيل 
الجعالة، ويصح فــي الجعالة أن تكون على األعمال المجهولة واليســيرةالجعالة، ويصح فــي الجعالة أن تكون على األعمال المجهولة واليســيرة(٢)، وقول ، وقول 

طالب القرض لشخص اقترض لي ولك كذا هو من قبيل الجعالة.طالب القرض لشخص اقترض لي ولك كذا هو من قبيل الجعالة.
الترجيح:الترجيح:

بعد عرض األقوال في المســألة وأدلتها ومناقشــة أدلة كل قول يمكن تفصيل بعد عرض األقوال في المســألة وأدلتها ومناقشــة أدلة كل قول يمكن تفصيل 
القول المختار في هذه المسألة كما يأتي:القول المختار في هذه المسألة كما يأتي:

ــا عليه قبل التعامل المشــار إليــه، فهنا يقال  أن يكــون العوض متفقً ــا عليه قبل التعامل المشــار إليــه، فهنا يقال -  أن يكــون العوض متفقً  -١
ا بأنه عقــد جعالة مقابل عمل  ا بأنه عقــد جعالة مقابل عمل بالجــواز؛ ألن التعامل هنا يوصف فقهً بالجــواز؛ ألن التعامل هنا يوصف فقهً

ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٥/٢/ / ٩١٩٩١٩).). ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (   (١)
كما سبق بيانه في ص(١٢٧١٢٧).). كما سبق بيانه في ص(   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٣٥١٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الذي هو إيجاد المقرض، وال يضر فــي ذلك الجهل بالعمل وال قلته الذي هو إيجاد المقرض، وال يضر فــي ذلك الجهل بالعمل وال قلته 
كما سبق بيان ذلك.كما سبق بيان ذلك.

ا  أن يقدم العوض بعد تنفيذ التعامل دون اتفاق مسبق، فهذا يوصف فقهً ا -  أن يقدم العوض بعد تنفيذ التعامل دون اتفاق مسبق، فهذا يوصف فقهً  -٢
بأنه هديــة ومكافأة وقد دلت األدلة التي ســبق ذكرها أن هذا من قبيل بأنه هديــة ومكافأة وقد دلت األدلة التي ســبق ذكرها أن هذا من قبيل 

المكافأة على أمر مباح؛ وهو جائزالمكافأة على أمر مباح؛ وهو جائز(١).
وعلى هذا فإن الجاه يعد أحد عناصر تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها وعلى هذا فإن الجاه يعد أحد عناصر تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها 

إذا كان الجاه مبذوالً بسبب القرض من طرف ثالث.إذا كان الجاه مبذوالً بسبب القرض من طرف ثالث.
وإذا تقرر هذا فالداللة على القرض ال تخلو من حالين:وإذا تقرر هذا فالداللة على القرض ال تخلو من حالين:

الحال األولى:الحال األولى: أن تكون الداللة بوســائل اإلعالنات التســويقية، وهذه الحال  أن تكون الداللة بوســائل اإلعالنات التســويقية، وهذه الحال 
تحتمل اتجاهين:تحتمل اتجاهين:

ا  ا جواز جعله من تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها، قياسً االتجاه األول: االتجاه األول: جواز جعله من تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها، قياسً
على مسألة أخذ الجعل على الجاه بجامع أن كال األمرين - الجاه ووسائل اإلعالن - على مسألة أخذ الجعل على الجاه بجامع أن كال األمرين - الجاه ووسائل اإلعالن - 

دالَّ المقترض للحصول على القرض.دالَّ المقترض للحصول على القرض.
وقد يناقش بأن القياس هنا قياس فاســد؛ ألنه قياس مع الفارق ووجه ذلك أن وقد يناقش بأن القياس هنا قياس فاســد؛ ألنه قياس مع الفارق ووجه ذلك أن 
الجاه سبب لحصول القرض ال يتم القرض بدونه، بخالف الوسائل المعرفة بالقرض الجاه سبب لحصول القرض ال يتم القرض بدونه، بخالف الوسائل المعرفة بالقرض 

فليست سببًا لحصول القرض فقد يتم القرض بدونها.فليست سببًا لحصول القرض فقد يتم القرض بدونها.
االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: المنع من جعلها تكلفة يجوز التعويض عنها، وذهبت إلى ذلك  المنع من جعلها تكلفة يجوز التعويض عنها، وذهبت إلى ذلك 
الهيئة الشــرعية لبنك البالد، حيث جاء في ضوابط الهيئة ما نصه: «ال يجوز في رسوم الهيئة الشــرعية لبنك البالد، حيث جاء في ضوابط الهيئة ما نصه: «ال يجوز في رسوم 
ا بالتكلفة الفعلية - كرسم اإلصدار  ا بالتكلفة الفعلية - كرسم اإلصدار البطاقات االئتمانية (اإلقراضية) المحددة شــرعً البطاقات االئتمانية (اإلقراضية) المحددة شــرعً

ينظر: المحلى (١٥٨١٥٨/٩).). ينظر: المحلى (   (١)



١٣٦١٣٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا من التكلفة الفعلية»(١)، ،  ا من التكلفة الفعلية»ورسم السحب النقدي- أن تعد نفقات الدعاية واإلعالن جزءً ورسم السحب النقدي- أن تعد نفقات الدعاية واإلعالن جزءً
وقد يســتدل لهذا االتجاه بأن من شروط تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها أن وقد يســتدل لهذا االتجاه بأن من شروط تكلفة القرض التي يجوز التعويض عنها أن 
تكون منفعتهــا متحققة للمقترض، وبالنظــر في التعامالت المعاصــرة كالبطاقات تكون منفعتهــا متحققة للمقترض، وبالنظــر في التعامالت المعاصــرة كالبطاقات 
االئتمانية مثالً يتبين أن المنفعة الناشــئة عن تكلفة اإلعالن تعود للمقرض ومصلحته االئتمانية مثالً يتبين أن المنفعة الناشــئة عن تكلفة اإلعالن تعود للمقرض ومصلحته 
فيها أظهر في تسويق منتجه اإلقراضي وجذب العمالء، ومنفعة المقترض من ذلك - فيها أظهر في تسويق منتجه اإلقراضي وجذب العمالء، ومنفعة المقترض من ذلك - 

إن وجدت- يسيرة، ولذا فالتعويض عنها يعد منفعة في القرض محرمة.إن وجدت- يسيرة، ولذا فالتعويض عنها يعد منفعة في القرض محرمة.
والراجح هو االتجاه الثاني لقوة مستنده وضعف مستند االتجاه األول.والراجح هو االتجاه الثاني لقوة مستنده وضعف مستند االتجاه األول.

الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون الداللة بدراســة حالة المقترض وترتيب حصوله على  أن تكون الداللة بدراســة حالة المقترض وترتيب حصوله على 
القرض مــن الجهات المقدمة له، وهذا يقال فيه ما يقــال في أخذ الجعل على الجاه القرض مــن الجهات المقدمة له، وهذا يقال فيه ما يقــال في أخذ الجعل على الجاه 
بــل هو أولى؛ ألن الجهات تقوم بعمل وجهد مقابــل ترتيب حصول المقترض على بــل هو أولى؛ ألن الجهات تقوم بعمل وجهد مقابــل ترتيب حصول المقترض على 
القــرض من الجهات المقدمة له بخالف الجاه فقد ال يصحب ذلك أي عمل من قبل القــرض من الجهات المقدمة له بخالف الجاه فقد ال يصحب ذلك أي عمل من قبل 

ذي الجاه.ذي الجاه.
٨- التأمين:- التأمين:

يعرف التأمين بأنه: «عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له أو إلى يعرف التأمين بأنه: «عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له أو إلى 
ا مرتبًا، أو أي عوض  ا من المال، أو إيرادً ا مرتبًا، أو أي عوض المســتفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغً ا من المال، أو إيرادً المســتفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغً
مالي آخر فــي حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيــن بالعقد، وذلك في نظير مالي آخر فــي حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيــن بالعقد، وذلك في نظير 

قسط أو أية دفعة مالية أخر يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن»قسط أو أية دفعة مالية أخر يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن»(٢).
والعتبار التأمين -إذا استوفى ضوابطه الشرعية-والعتبار التأمين -إذا استوفى ضوابطه الشرعية-(٣) أحد عناصر تكلفة القرض  أحد عناصر تكلفة القرض 

الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد ص(١٠٠١٠٠) الضابط () الضابط (٣٤١٣٤١).). الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد ص(   (١)
الوسيط للسنهوري (١٩٨٤١٩٨٤/٧). ).  الوسيط للسنهوري (   (٢)

ينظــر: قرار مجمع الفقــه اإلســالمي ص(٢/٩ )، ومعيار التأمين اإلســالمي رقم ( )، ومعيار التأمين اإلســالمي رقم (٢٦٢٦) )  ينظــر: قرار مجمع الفقــه اإلســالمي ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٣٧١٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

حاالن:حاالن:
الحال األولى:الحال األولى: أن يكــون التأمين على القرض ألجل تعثــر المقترض، وهذه  أن يكــون التأمين على القرض ألجل تعثــر المقترض، وهذه 

الحال تحتمل اتجاهين:الحال تحتمل اتجاهين:
االتجاه األول:االتجاه األول: ال يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأمين التي يدفعها المقرض من  ال يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأمين التي يدفعها المقرض من 
عناصر تكلفة القرض؛ ألن هذه األقساط تعود منفعتها للمقرض لضمان سداد قرضه.عناصر تكلفة القرض؛ ألن هذه األقساط تعود منفعتها للمقرض لضمان سداد قرضه.
االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأميــن التي يدفعها المقرض من  يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأميــن التي يدفعها المقرض من 
عناصر تكلفة القــرض؛ ألنها تحقق مصلحة للمقترض وذلك بإبراء ذمته من القرض عناصر تكلفة القــرض؛ ألنها تحقق مصلحة للمقترض وذلك بإبراء ذمته من القرض 
عند تأخره في ســداده، فإذا جاز له أن يؤمن بنفســه على القــرض فيجوز له أن يدفع عند تأخره في ســداده، فإذا جاز له أن يؤمن بنفســه على القــرض فيجوز له أن يدفع 

أقساط التأمين للمقرض للتأمين على قرضه.أقساط التأمين للمقرض للتأمين على قرضه.
الحال الثانيــة:الحال الثانيــة: أن يكون التأمين لمصلحة المقتــرض كأن يكون التأمين على  أن يكون التأمين لمصلحة المقتــرض كأن يكون التأمين على 
المشروع الذي تم تمويله بالقرض فيجوز هنا اعتبار تكلفة أقساط التأمين التي يدفعها المشروع الذي تم تمويله بالقرض فيجوز هنا اعتبار تكلفة أقساط التأمين التي يدفعها 

المقرض من عناصر تكلفة القرض.المقرض من عناصر تكلفة القرض.
٩- التحصيل والتقاضي:- التحصيل والتقاضي:

وهي ما يدفعه المقرض في اســتيفاء قرضه الذي تأخر المقترض في ســداده، وهي ما يدفعه المقرض في اســتيفاء قرضه الذي تأخر المقترض في ســداده، 
وقد نص الفقهاء على جــواز تغريم المقترض ما دفعه المقرض في ســبيل ذلكوقد نص الفقهاء على جــواز تغريم المقترض ما دفعه المقرض في ســبيل ذلك(١)، ، 

ويشترط في ذلك شرطان:ويشترط في ذلك شرطان:
ا. ا.: أن يكون المقترض مماطالً ال معسرً األولاألول: أن يكون المقترض مماطالً ال معسرً

الثانــي:الثانــي: أن يكون التغريم بقدر ما دفعه المقــرض فعالً دون زيادة إذا كان على  أن يكون التغريم بقدر ما دفعه المقــرض فعالً دون زيادة إذا كان على 
ص(ص(٦٨١٦٨١).).

ينظر: الفروع البن مفلح (٤٥٧٤٥٧/٦)، واإلنصاف للمرداوي ()، واإلنصاف للمرداوي (٢٣٥٢٣٥/١٣١٣).). ينظر: الفروع البن مفلح (   (١)



١٣٨١٣٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الوجه المعتاد.الوجه المعتاد.
جاء في مجموع الفتاو: «وســئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند جاء في مجموع الفتاو: «وســئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند 

م أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين أم ال؟ م أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين أم ال؟الحاكم وغيره وغرِ الحاكم وغيره وغرِ
طَله حتى  ا على الوفاء ومَ طَله حتى فأجــاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قــادرً ا على الوفاء ومَ فأجــاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قــادرً
أحوجه إلى الشــكاية فما غرمه بســبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على أحوجه إلى الشــكاية فما غرمه بســبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على 

الوجه المعتاد»الوجه المعتاد»(١).
وجاء في معيــار المدين المماطل الصــادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة وجاء في معيــار المدين المماطل الصــادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة 
 للمؤسسات المالية اإلسالمي ما نصه: «يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعو للمؤسسات المالية اإلسالمي ما نصه: «يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعو

كما يتحمل المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه»كما يتحمل المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه»(٢).
هذه أبرز عناصر تكلفة القرض، وبالعرض السابق يمكن تصنيف العناصر إلى هذه أبرز عناصر تكلفة القرض، وبالعرض السابق يمكن تصنيف العناصر إلى 

نوعين:نوعين:
النوع األول:النوع األول: عناصر التكاليف التي تنشــأ بسبب عمل قدم للمقترض ال يتعلق  عناصر التكاليف التي تنشــأ بسبب عمل قدم للمقترض ال يتعلق 

بتقصيره وخطأه؛ فيجوز اعتبارها بشرطين: بتقصيره وخطأه؛ فيجوز اعتبارها بشرطين: 
ا. أن تكون التكلفة متقومة شرعً ا.-  أن تكون التكلفة متقومة شرعً  -١

أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض. أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض.-   -٢
النــوع الثاني:النــوع الثاني: عناصر التكاليف التي تنشــأ بســبب تقصير مــن المقترض  عناصر التكاليف التي تنشــأ بســبب تقصير مــن المقترض 
المماطل مثل تكلفة تحصيل القرض والتقاضي فيجوز اعتبارها بشــرط أن تكون المماطل مثل تكلفة تحصيل القرض والتقاضي فيجوز اعتبارها بشــرط أن تكون 
ا وال يشــترط فيها حينئذٍ أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض  ا وال يشــترط فيها حينئذٍ أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض التكلفة متقومة شــرعً التكلفة متقومة شــرعً

.(.(٢٤٢٤/٣٠٣٠) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (١)
المعيار رقم (٣) ص() ص(٩٤٩٤).). المعيار رقم (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٣٩١٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

فيراعى فيما يعتبر من عناصرها مــا ال يراعى في غيرها؛ ألن هذا النوع إنما هو من فيراعى فيما يعتبر من عناصرها مــا ال يراعى في غيرها؛ ألن هذا النوع إنما هو من 
باب الغرامات والعقوبات وليس من باب المؤن، فيغرم المقترض ما غرمه المقرض باب الغرامات والعقوبات وليس من باب المؤن، فيغرم المقترض ما غرمه المقرض 
ولو لم يحقق منفعة للمقترض بخالف المؤن فال يغرم منها المقترض إال ما يحقق ولو لم يحقق منفعة للمقترض بخالف المؤن فال يغرم منها المقترض إال ما يحقق 

ا له. ا مقصودً ا له.نفعً ا مقصودً نفعً



١٤٠١٤٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٤١١٤١

أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرةأحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب األول: مفهوم التكاليف المباشرة وغير المباشرة:المطلب األول: مفهوم التكاليف المباشرة وغير المباشرة:

يقسم المحاســبيون التكلفة وفق إمكان ربطها بالمنتج المراد تقديمه ونسبتها يقسم المحاســبيون التكلفة وفق إمكان ربطها بالمنتج المراد تقديمه ونسبتها 
إليه إلى قسمين:إليه إلى قسمين:

:Direct CostsDirect Costs ١- التكاليف المباشرة - التكاليف المباشرة

ويقصد بها: المبالغ النقدية المدفوعة التي يمكن ربطها مباشرة بغرض التكلفة ويقصد بها: المبالغ النقدية المدفوعة التي يمكن ربطها مباشرة بغرض التكلفة 
المتمثل في المنتج أو القســم ويمكن ربطها به بطريقة ممكنة اقتصادياالمتمثل في المنتج أو القســم ويمكن ربطها به بطريقة ممكنة اقتصاديا(١). أي: يمكن . أي: يمكن 
ا  ا بســهولة تمييزها وتخصيصها وربطها مباشرة بوحدة المنتج النهائي سواء أكان قسمً بســهولة تمييزها وتخصيصها وربطها مباشرة بوحدة المنتج النهائي سواء أكان قسمً
من أقســام الشركة أو ســلعة أو خدمة، فهي على هذا نشــأت ألجل منتج بذاته دون من أقســام الشركة أو ســلعة أو خدمة، فهي على هذا نشــأت ألجل منتج بذاته دون 
غيرهغيره(٢)، مثال ذلك: البطاقة البالســتيكية تعد تكلفة مباشرة لمنتج البطاقات االئتمانية ، مثال ذلك: البطاقة البالســتيكية تعد تكلفة مباشرة لمنتج البطاقات االئتمانية 
ينظــر: Dictionary of Accounting Terms, page: 145Dictionary of Accounting Terms, page: 145، ومحاســبة التكاليــف لتشــارلز ، ومحاســبة التكاليــف لتشــارلز  ينظــر:    (١)

هورنجرن ص(هورنجرن ص(٦٤٦٤).).
ينظــر: معجم المصطلحات المحاســبية لعابدين ص(٥٠٥٠)، وأساســيات التكاليف لعلي )، وأساســيات التكاليف لعلي  ينظــر: معجم المصطلحات المحاســبية لعابدين ص(   (٢)

عبد الرحيم ص(عبد الرحيم ص(٦٧٦٧).).



١٤٢١٤٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا: تكلفة المطبوعات الالزمة لفتح حســاب جديد في  ا: تكلفة المطبوعات الالزمة لفتح حســاب جديد في في البنوك، ومن األمثلــة أيضً في البنوك، ومن األمثلــة أيضً
المصرف تعد تكلفةً مباشرةً لمنتج الحساب الجاريالمصرف تعد تكلفةً مباشرةً لمنتج الحساب الجاري(١).

:Indirect CostsIndirect Costs ٢- التكاليف غير المباشرة - التكاليف غير المباشرة

ويقصد بهــا: المبالغ النقدية التي يصعب ربطها مباشــرة بغرض تكلفة معين ويقصد بهــا: المبالغ النقدية التي يصعب ربطها مباشــرة بغرض تكلفة معين 
فال يمكن ربطها بطريقــة ممكنة اقتصاديافال يمكن ربطها بطريقــة ممكنة اقتصاديا(٢)، مثال ذلك: أجــور الموظفين في إدارة ، مثال ذلك: أجــور الموظفين في إدارة 
التحصيل بالمؤسســة المالية فهذه األجور وإن كانت مرتبطةً بمنتج القرض الحسن التحصيل بالمؤسســة المالية فهذه األجور وإن كانت مرتبطةً بمنتج القرض الحسن 
(غرض التكلفة) إال أنها تعد تكلفة غير مباشــرة؛ ألن هؤالء الموظفين يعملون على (غرض التكلفة) إال أنها تعد تكلفة غير مباشــرة؛ ألن هؤالء الموظفين يعملون على 
منتجات أخر غير القرض الحســن كالتمويل بالمرابحة واإلجــارة وغيرها، ولذا منتجات أخر غير القرض الحســن كالتمويل بالمرابحة واإلجــارة وغيرها، ولذا 

يصعب تتبع تكلفة هؤالء الموظفين بالنسبة لمنتج القرض الحسن.يصعب تتبع تكلفة هؤالء الموظفين بالنسبة لمنتج القرض الحسن.
وليست جميع عناصر التكاليف يســهل تمييز المباشر منها عن غيره؛ فإن من وليست جميع عناصر التكاليف يســهل تمييز المباشر منها عن غيره؛ فإن من 
عناصر التكاليف ما يكون محل تردد، ولذا وضع المحاســبيون مبادئ لتمييز التكلفة عناصر التكاليف ما يكون محل تردد، ولذا وضع المحاســبيون مبادئ لتمييز التكلفة 

المباشرة عن التكلفة غير المباشرة، وهي كما يأتي:المباشرة عن التكلفة غير المباشرة، وهي كما يأتي:
أ- التمييز العيني:أ- التمييز العيني:

فكل تكلفة أمكن تمييزها عينًا وبصورة محسوسة فهي تكلفة مباشرة، فالصلب فكل تكلفة أمكن تمييزها عينًا وبصورة محسوسة فهي تكلفة مباشرة، فالصلب 
واإلطارات في منتج الســيارة هي تكلفة مباشرة؛ ألنه يمكن ربط الصلب واإلطارات واإلطارات في منتج الســيارة هي تكلفة مباشرة؛ ألنه يمكن ربط الصلب واإلطارات 

بكل سيارة وتمييز عينها بسهولةبكل سيارة وتمييز عينها بسهولة(٣).
ينظر: استخدام محاسبة التكاليف في المصارف ص(٣٢٣٢).). ينظر: استخدام محاسبة التكاليف في المصارف ص(   (١)

ينظــر: Dictionary of Accounting Terms, page: 241Dictionary of Accounting Terms, page: 241، ومحاســبة التكاليــف لتشــارلز ، ومحاســبة التكاليــف لتشــارلز  ينظــر:    (٢)
هورنجرن ص(هورنجرن ص(٦٤٦٤).).

ينظر: محاســبة التكاليف لتشالرز هورنجرن (٦٦٦٦/١)، وأصول محاسبة التكاليف لمحمد )، وأصول محاسبة التكاليف لمحمد  ينظر: محاســبة التكاليف لتشالرز هورنجرن (   (٣)
عطية ص(عطية ص(٩٧٩٧).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٤٣١٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ب- سهولة ربط التكلفة ماليا بغرض التكلفة.ب- سهولة ربط التكلفة ماليا بغرض التكلفة.
ويقصد بذلك إمكان معرفة نصيب الوحدة من المنتج النهائي من قيمة التكلفة ويقصد بذلك إمكان معرفة نصيب الوحدة من المنتج النهائي من قيمة التكلفة 
بدقة دون اللجوء إلى عمليات حســابية تقديرية أو فعلية، بخالف ما إذا صعب حصر بدقة دون اللجوء إلى عمليات حســابية تقديرية أو فعلية، بخالف ما إذا صعب حصر 

ما يخص كل وحدة على حدة فتعد تكلفة غير مباشرة.ما يخص كل وحدة على حدة فتعد تكلفة غير مباشرة.
ج- العالقة السببية بين التكلفة وغرضها.ج- العالقة السببية بين التكلفة وغرضها.

فكل تكلفة كان ســبب نشــوئها غرض تكلفة واحد فقط فهي تكلفة مباشرة، فكل تكلفة كان ســبب نشــوئها غرض تكلفة واحد فقط فهي تكلفة مباشرة، 
أما  إذا نشأت ألكثر من غرض فهي تكلفة غير مباشرة. أما  إذا نشأت ألكثر من غرض فهي تكلفة غير مباشرة. 

د- األهمية النسبية لعنصر التكلفة.د- األهمية النسبية لعنصر التكلفة.
من التكاليف ما يتحقق فيه معنى المباشــرة إال أن ثمة موانع تمنع من اعتبارها من التكاليف ما يتحقق فيه معنى المباشــرة إال أن ثمة موانع تمنع من اعتبارها 
كذلك؛ وذلك في حــال عدم كونها مجدية اقتصاديا، بأن تكون المنفعة المتحققة من كذلك؛ وذلك في حــال عدم كونها مجدية اقتصاديا، بأن تكون المنفعة المتحققة من 
معرفة قيمة التكلفة أقل مــن الجهد المبذول في معرفتها، مثل: قلة قيمة التكلفة -أي معرفة قيمة التكلفة أقل مــن الجهد المبذول في معرفتها، مثل: قلة قيمة التكلفة -أي 
أن عنصر التكلفة يمثل قيمة يســيرة بالنسبة إلى المنتج النهائي- كتكلفة الغراء بالنسبة أن عنصر التكلفة يمثل قيمة يســيرة بالنسبة إلى المنتج النهائي- كتكلفة الغراء بالنسبة 
ا يزيد عن  ا يزيد عن لمنتج من منتجات األثاث، أو أن ربطها مباشرة بغرض التكلفة يتطلب جهدً لمنتج من منتجات األثاث، أو أن ربطها مباشرة بغرض التكلفة يتطلب جهدً

المنفعة المتحققة من ربطها، وتسمى عند المحاسبيين فعالية التكلفة.المنفعة المتحققة من ربطها، وتسمى عند المحاسبيين فعالية التكلفة.
هـ- التقنيات الحديثة في جمع المعلومات:هـ- التقنيات الحديثة في جمع المعلومات:

أد التطــور التقنــي إلى تحويل بعــض عناصر التكلفة غير المباشــرة إلى أد التطــور التقنــي إلى تحويل بعــض عناصر التكلفة غير المباشــرة إلى 
تكاليف مباشرة؛ وذلك لقدرة األجهزة الحديثة على ربط عناصر التكلفة بأغراضها تكاليف مباشرة؛ وذلك لقدرة األجهزة الحديثة على ربط عناصر التكلفة بأغراضها 

مباشرةمباشرة(١).
ينظر: محاسبة التكاليف لتشــارلز هورنجرن (٦٦٦٦/١)، ومحاسبة التكاليف إلبراهيم ميده )، ومحاسبة التكاليف إلبراهيم ميده  ينظر: محاسبة التكاليف لتشــارلز هورنجرن (   (١)

ص(ص(٣٤٣٤).).



١٤٤١٤٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثاني: أحكام التكلفة المباشرة وغير المباشرة:المطلب الثاني: أحكام التكلفة المباشرة وغير المباشرة:
وفيه ثالث مسائل:وفيه ثالث مسائل:

المسألة األولى: المسألة األولى: تقسيم تكلفة القرض بالنظر إلى كونها مباشرة وغير مباشرة:تقسيم تكلفة القرض بالنظر إلى كونها مباشرة وغير مباشرة:
تقسم تكلفة القرض بهذا االعتبار إلى قسمين:تقسم تكلفة القرض بهذا االعتبار إلى قسمين:

القسم األول:القسم األول: تكلفة القرض المباشرة: تكلفة القرض المباشرة:
وهي التكلفة الناشئة بسبب القرض وحده دون غيره.وهي التكلفة الناشئة بسبب القرض وحده دون غيره.

القسم الثاني:القسم الثاني: تكلفة القرض غير المباشرة: تكلفة القرض غير المباشرة:
وهي التكلفة الناشئة بسبب القرض وغيره.وهي التكلفة الناشئة بسبب القرض وغيره.

المسألة الثانية:المسألة الثانية: أثر التقسيم في حكم تكلفة القرض: أثر التقسيم في حكم تكلفة القرض:
الباحث في كتب الفقهاء يجد أنهم عنوا بمســألة التكاليف وتقســيماتها ففي الباحث في كتب الفقهاء يجد أنهم عنوا بمســألة التكاليف وتقســيماتها ففي 
(١) تجد أن لهم تقسيمات في هذه  تجد أن لهم تقسيمات في هذه  دراستهم لمســألة التكاليف في باب المضاربة مثالًدراستهم لمســألة التكاليف في باب المضاربة مثالً
المسألة شابهت بحث المحاسبيين وتقسيماتهم للتكاليف، حيث يقسم الفقهاء نفقات المسألة شابهت بحث المحاسبيين وتقسيماتهم للتكاليف، حيث يقسم الفقهاء نفقات 

المضاربة إلى قسمين:المضاربة إلى قسمين:
القسم األول:القسم األول: نفقة العمل، وهي النفقات المتعلقة بعمل المضاربة. نفقة العمل، وهي النفقات المتعلقة بعمل المضاربة.

القسم الثاني:القسم الثاني: نفقات العامل، وهي النفقات التي ينفقها العامل على نفسه نفقات العامل، وهي النفقات التي ينفقها العامل على نفسه(٢).
أما القســم األول فال خالف بين الفقهاء في أن ما كان من عادة المضارب أن أما القســم األول فال خالف بين الفقهاء في أن ما كان من عادة المضارب أن 

تعرف المضاربة بأنها: دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما. ينظر: المقنع (٥٤٥٤/١٤١٤).). تعرف المضاربة بأنها: دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما. ينظر: المقنع (   (١)
ينظر: بدائــع الصنائــع (٨٧٨٧/٦، ، ٨٨٨٨)، والمدونة ()، والمدونة (٩٣٩٣/٥)، والحــاوي الكبير للمارودي )، والحــاوي الكبير للمارودي  ينظر: بدائــع الصنائــع (   (٢)

(٣١٧٣١٧/٧، ، ٣١٨٣١٨)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (١٦٣١٦٣/٧).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٤٥١٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

يتواله بنفســه فال يجوز له أن يحمل نفقته على وعاء المضاربة مثل نشر الثوب وطيه يتواله بنفســه فال يجوز له أن يحمل نفقته على وعاء المضاربة مثل نشر الثوب وطيه 
وعرضه على المشــتري، ومســاومته، وعقد البيع معه، وأخذ الثمن، وانتقاده، ونحو وعرضه على المشــتري، ومســاومته، وعقد البيع معه، وأخذ الثمن، وانتقاده، ونحو 
ذلك؛ ألن العامل مســتحق للربح في مقابلة هذا العمل، فإذا استأجر من يقوم بذلك ذلك؛ ألن العامل مســتحق للربح في مقابلة هذا العمل، فإذا استأجر من يقوم بذلك 
فاألجرة عليه ألن العمل يلزمــه، وأما ما ليس من عادته أن يتواله، مثل أجرة الحمل، فاألجرة عليه ألن العمل يلزمــه، وأما ما ليس من عادته أن يتواله، مثل أجرة الحمل، 
والصبغ، والخياطة، وأجرة المكان الذي يحفظ فيه مال المضاربة فيجوز تحميله على والصبغ، والخياطة، وأجرة المكان الذي يحفظ فيه مال المضاربة فيجوز تحميله على 
وعاء المضاربة؛ ألنه عمل بسبب المضاربة جر العرف أال يقوم المضارب به بنفسه وعاء المضاربة؛ ألنه عمل بسبب المضاربة جر العرف أال يقوم المضارب به بنفسه 

فنفقته حينئذٍ تجب في مال المضاربةفنفقته حينئذٍ تجب في مال المضاربة(١).
وأما القســم الثاني وهي النفقات التي ينفقها العامل على نفســه فقد اختلف وأما القســم الثاني وهي النفقات التي ينفقها العامل على نفســه فقد اختلف 

الفقهاء فيها على عدة أقوال:الفقهاء فيها على عدة أقوال:
القول األول:القول األول: له النفقة من مال المضاربة إذا كان في سفر وليس له ذلك إذا كان  له النفقة من مال المضاربة إذا كان في سفر وليس له ذلك إذا كان 
في الحضر، وهو قول الحنفيةفي الحضر، وهو قول الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، وبعض الشــافعية، وبعض الشــافعية(٤)، وقيده الليث  بن ، وقيده الليث  بن 
ســعدســعد(٥) واللخمي واللخمي(٦) في الحضر بما إذا كانت المضاربــة ال تقطعه عن الوجوه التي  في الحضر بما إذا كانت المضاربــة ال تقطعه عن الوجوه التي 
ينظر: بدائع الصنائع (٨٧٨٧/٦، ، ٨٨٨٨)، وموطأ مالك ()، وموطأ مالك (٢٣٠٢٣٠/٢)، وحاشية الدسوقي ()، وحاشية الدسوقي (٢١٧٢١٧/٣)، )،  ينظر: بدائع الصنائع (   (١)

والحاوي الكبير للمارودي (والحاوي الكبير للمارودي (٣١٧٣١٧/٧، ، ٣١٨٣١٨)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (١٦٣١٦٣/٧).).
ينظر: فتح القدير (٤٧٥٤٧٥/٨).). ينظر: فتح القدير (   (٢)

ينظر: الشرح الصغير للدردير (٧٠١٧٠١/٣).). ينظر: الشرح الصغير للدردير (   (٣)
ينظر: المرجع السابق (١٠٩١٠٩/١٤١٤).). ينظر: المرجع السابق (   (٤)

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالوالء، أبو الحارث، ولد سنة ٩٤٩٤هـ، إمام أهل هـ، إمام أهل  هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالوالء، أبو الحارث، ولد سنة    (٥)
ا، كان كبير الديار المصرية، وأمير من بها في عصره، بحيث إن  ا، كان كبير الديار المصرية، وأمير من بها في عصره، بحيث إن مصــر في عصره حديثًا وفقهً مصــر في عصره حديثًا وفقهً
القاضي والنائب تحت أمره ومشــورته، أصله من خراســان، ومولده في قلقشندة، ووفاته القاضي والنائب تحت أمره ومشــورته، أصله من خراســان، ومولده في قلقشندة، ووفاته 
بالفسطاط، وكان من الكرماء األجواد، وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه بالفسطاط، وكان من الكرماء األجواد، وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه 
لم يقوموا به، توفي ســنة لم يقوموا به، توفي ســنة ١٧٥١٧٥هـ. ينظر: األعالم (هـ. ينظر: األعالم (٢٤٨٢٤٨/٥)، ووفيات األعيان ()، ووفيات األعيان (١٢٧١٢٧/٤)، )، 

وتذكرة الحفاظ للذهبي (وتذكرة الحفاظ للذهبي (١٦٤١٦٤/١). ). 
هو علي بن محمــد الربعي، أبو الحســن، المعروف باللخمي، فقيــه مالكي، له معرفة  هو علي بن محمــد الربعي، أبو الحســن، المعروف باللخمي، فقيــه مالكي، له معرفة    (٦)= = 



١٤٦١٤٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

كانت تقوم منها النفقة أما إذا كانت تقطعه فله النفقةكانت تقوم منها النفقة أما إذا كانت تقطعه فله النفقة(١).
ا في ســفر وال حضر سواء أشرط ذلك أم لم  ا في ســفر وال حضر سواء أشرط ذلك أم لم  ليس له النفقة مطلقً القول الثاني:القول الثاني: ليس له النفقة مطلقً

يشترط، وهو القول المعتمد لد الشافعيةيشترط، وهو القول المعتمد لد الشافعية(٢)، وقول الظاهرية، وقول الظاهرية(٣).
ا في الســفر أو الحضر ما لم  ا في الســفر أو الحضر ما لم  ال نفقة له من مال المضاربة مطلقً القــول الثالث:القــول الثالث: ال نفقة له من مال المضاربة مطلقً
يكن هناك شــرط يقضي أن تكون نفقته من مــال المضاربة فله ذلك، وهو قول بعض يكن هناك شــرط يقضي أن تكون نفقته من مــال المضاربة فله ذلك، وهو قول بعض 

الشافعيةالشافعية(٤)، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة(٥)، وزاد ابن تيمية أو عادة، وزاد ابن تيمية أو عادة(٦).
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

الدليل األول:الدليل األول: أن القاعدة العامة في النفقات وجوبها بســبب االحتباس، فمن  أن القاعدة العامة في النفقات وجوبها بســبب االحتباس، فمن 
غ نفسه وحبســها لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته عليه، كالزوجة محبوسة لمصلحة  غ نفسه وحبســها لمصلحة غيره ومنفعته فنفقته عليه، كالزوجة محبوسة لمصلحة فَرَّ فَرَّ
زوجها فنفقته عليها، والقاضي محبوس لمصلحة العامة فنفقته في بيت المال، كذلك زوجها فنفقته عليها، والقاضي محبوس لمصلحة العامة فنفقته في بيت المال، كذلك 
ا ألجل المضاربة فنفقته فيهابخالف ما إذا  ا فإنه يعد محبوسً ا ألجل المضاربة فنفقته فيهابخالف ما إذا المضارب إذا كان مســافرً ا فإنه يعد محبوسً المضارب إذا كان مســافرً

كان في الحضر فإن نفقته ال تختص بالمضاربة فلم تجب فيهاكان في الحضر فإن نفقته ال تختص بالمضاربة فلم تجب فيها(٧).
ا فاضالً دينًا متفننًا، أخذ العلم عنه المازري  باألدب والحديث، قيرواني األصــل، كان فقيهً ا فاضالً دينًا متفننًا، أخذ العلم عنه المازري =  باألدب والحديث، قيرواني األصــل، كان فقيهً  =
وغيره، نزل صفاقس وتوفي بها ســنة وغيره، نزل صفاقس وتوفي بها ســنة ٤٧٨٤٧٨هـ، من كتبه: التبصــرة. ينظر: الديباج المذهب هـ، من كتبه: التبصــرة. ينظر: الديباج المذهب 

(١٠٤١٠٤/٢)، واألعالم للزركلي ()، واألعالم للزركلي (٣٢٨٣٢٨/٤).).
ينظر: التبصرة (٥٢٤٧٥٢٤٧/١١١١)، والمدونة لسحنون ()، والمدونة لسحنون (٩٣٩٣/٥).). ينظر: التبصرة (   (١)

ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي (٩٦٩٦/٦).). ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي (   (٢)
ينظر: المحلى البن حزم (٢٤٨٢٤٨/٨).). ينظر: المحلى البن حزم (   (٣)

ينظر: نهاية المطلب للجويني (٤٦٢٤٦٢/٧).). ينظر: نهاية المطلب للجويني (   (٤)
ينظر: اإلنصاف للمرداوي (١٠٨١٠٨/١٤١٤).). ينظر: اإلنصاف للمرداوي (   (٥)

ينظر: المرجع السابق (١٠٩١٠٩/١٤١٤).). ينظر: المرجع السابق (   (٦)
ينظر: الهداية للمرغيناني (١٩٩١٩٩/٦، ، ٢٠٠٢٠٠)، والمبسوط للسرخسي ()، والمبسوط للسرخسي (٦٣٦٣/٢٢٢٢)، والذخيرة )، والذخيرة  ينظر: الهداية للمرغيناني (   (٧)

للقرافي (للقرافي (٦٠٦٠/٦)، والحاوي الكبير للماوردي ()، والحاوي الكبير للماوردي (٣١٨٣١٨/٧).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٤٧١٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ونوقش بأن نفقته في الســفر وإن كانت لمصلحة المضاربة إال أن هذا ال يلزم ونوقش بأن نفقته في الســفر وإن كانت لمصلحة المضاربة إال أن هذا ال يلزم 
منه وجوب النفقة في مال المضاربة ألن هذا جزء من العمل الذي يستحق المضارب منه وجوب النفقة في مال المضاربة ألن هذا جزء من العمل الذي يستحق المضارب 

به الربح، فهو يعمل لمصلحة نفسه لقاء ما يرجوه من ربحبه الربح، فهو يعمل لمصلحة نفسه لقاء ما يرجوه من ربح(١).
وأجيب عن ذلك بأن ربحــه إنما هو مقابل تجارته بمال المضاربة وعمله فيه، وأجيب عن ذلك بأن ربحــه إنما هو مقابل تجارته بمال المضاربة وعمله فيه، 
وأما نفقته فهي مقابل تسليم نفســه وحبسها، كما أن الربح متردد بين الوجود والعدم وأما نفقته فهي مقابل تسليم نفســه وحبسها، كما أن الربح متردد بين الوجود والعدم 
فلو أنفق على نفســه من ماله لتضرر في حال الخســارة أو في حال استغرقت نفقاته فلو أنفق على نفســه من ماله لتضرر في حال الخســارة أو في حال استغرقت نفقاته 

حصته من الربححصته من الربح(٢). . 
ورد بأن ذلك يستوي فيه السفر والحضر فال موجب لتخصيص السفرورد بأن ذلك يستوي فيه السفر والحضر فال موجب لتخصيص السفر(٣).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن عرف الناس وعادتهم جرت على أن المضارب إذا سافر ينفق  أن عرف الناس وعادتهم جرت على أن المضارب إذا سافر ينفق 
من مال المضاربة، وإذا كان في الحضر فإنه ينفق من ماله كما لو شرط نسبة الربحمن مال المضاربة، وإذا كان في الحضر فإنه ينفق من ماله كما لو شرط نسبة الربح(٤).
ونوقش بعدم التسليم بأنه عرف مستقر، ومع التسليم فإن العرف يتغير بحسب ونوقش بعدم التسليم بأنه عرف مستقر، ومع التسليم فإن العرف يتغير بحسب 

الزمان والمكانالزمان والمكان(٥).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

الدليل األول:الدليل األول: أن هذه النفقة تخص المضارب نفســه فكانت عليه كما لو كان  أن هذه النفقة تخص المضارب نفســه فكانت عليه كما لو كان 
في الحضر.في الحضر.

الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أنه دخل في المضاربة على أنه ال يســتحق من الربح إال الربح  أنه دخل في المضاربة على أنه ال يســتحق من الربح إال الربح 
ينظر: الحاوي الكبير (٣١٨٣١٨/٧)، والمحلى ()، والمحلى (٢٤٨٢٤٨/٨).). ينظر: الحاوي الكبير (   (١)

ينظر: الهداية للمرغيناني (١٩٩١٩٩/٦، ، ٢٠٠٢٠٠)، والذخيرة للقرافي ()، والذخيرة للقرافي (٦٠٦٠/٦).). ينظر: الهداية للمرغيناني (   (٢)
ينظر: الذخيرة للقرافي (٦٠٦٠/٦).). ينظر: الذخيرة للقرافي (   (٣)

 ،  ، (٥)(٤)        ينظر: المرجع السابق.        ينظر: المرجع السابق.



١٤٨١٤٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسمى فال يجوز أن يكون له غيرهالمسمى فال يجوز أن يكون له غيره(١).
ا. ا.ويناقش بأنه يستحق ذلك إذا كانت النفقة مشروطة، وال مانع منه شرعً ويناقش بأنه يستحق ذلك إذا كانت النفقة مشروطة، وال مانع منه شرعً

الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن اســتحقاقه للنفقة يفضي إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح  أن اســتحقاقه للنفقة يفضي إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح 
سو النفقةسو النفقة(٢).

أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:
اســتدل أصحاب هذا القول بما اســتدل به أصحاب القــول الثاني في حال اســتدل أصحاب هذا القول بما اســتدل به أصحاب القــول الثاني في حال 

اإلطالق، واستدلوا في حال االشتراط بما يأتي:اإلطالق، واستدلوا في حال االشتراط بما يأتي:
ا  ا أحل حرامً ا «المسلمون على شروطهم إال شرطً ا أحل حرامً الدليل األول:الدليل األول: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «المسلمون على شروطهم إال شرطً

.(٣)« »أو حرم حالالً أو حرم حالالً
وجه الداللة:وجه الداللة: دل الحديث على أن األصل في الشروط هو الجواز، وليس هناك  دل الحديث على أن األصل في الشروط هو الجواز، وليس هناك 

ما يدل على منع اشتراط نفقة المضارب في حضره أو سفره فيبقى على الجوازما يدل على منع اشتراط نفقة المضارب في حضره أو سفره فيبقى على الجواز(٤).
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن التجارة في الحضر إحد حالتي المضاربة فصح اشــتراط  أن التجارة في الحضر إحد حالتي المضاربة فصح اشــتراط 

النفقة فيها كالسفرالنفقة فيها كالسفر(٥).
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن للمضارب النفقــة من وعاء المضاربة إذا كان هناك الذي يظهر والله أعلم أن للمضارب النفقــة من وعاء المضاربة إذا كان هناك 
ينظر: الحاوي الكبير (٣١٨٣١٨/٧)، والشرح الكبير ()، والشرح الكبير (١٠٩١٠٩/١٤١٤) والمحلى () والمحلى (٢٤٨٢٤٨/٨).). ينظر: الحاوي الكبير (   (١)

ينظر: الحاوي الكبير (٣١٨٣١٨/٧)، والمحلى ()، والمحلى (٢٤٨٢٤٨/٨).). ينظر: الحاوي الكبير (   (٢)
سبق تخريجه في ص (٤٣٤٣).). سبق تخريجه في ص (   (٣)

ينظر: الكافي البن قدامة (٣٥١٣٥١/٣).). ينظر: الكافي البن قدامة (   (٤)

ينظر: المغني البن قدامة (١٧٨١٧٨/٧).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٤٩١٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

شــرط أو عادة تقضي بذلك؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وورود المناقشات على أدلة شــرط أو عادة تقضي بذلك؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وورود المناقشات على أدلة 
األقوال األخر، وقد أشــار القرافي رحمه الله بعد ذكره لقــول المالكية وأدلته وما األقوال األخر، وقد أشــار القرافي رحمه الله بعد ذكره لقــول المالكية وأدلته وما 
ورد عليها من مناقشات إلى أن العمدة في مستند قول المالكية هو العادة والعرفورد عليها من مناقشات إلى أن العمدة في مستند قول المالكية هو العادة والعرف(١). . 

وأما إذا كان لم يكن هناك شيء من ذلك فال يخلو األمر من حالين:وأما إذا كان لم يكن هناك شيء من ذلك فال يخلو األمر من حالين:
الحال األولى:الحال األولى: أن تشــغله المضاربة عن الوجوه التــي يقتات بها فال يكون له  أن تشــغله المضاربة عن الوجوه التــي يقتات بها فال يكون له 
ا، كما هو قول  ا كان أو حضرً ا، كما هو قول مصدر دخل ســو المضاربة فهنا تجوز له النفقة ســفرً ا كان أو حضرً مصدر دخل ســو المضاربة فهنا تجوز له النفقة ســفرً

اللخمي من المالكية.اللخمي من المالكية.
الحال الثانية:الحال الثانية: أال تشغله المضاربة عن الوجوه التي يقتات منها، ففي هذه الحال  أال تشغله المضاربة عن الوجوه التي يقتات منها، ففي هذه الحال 
ليس له من النفقة إال التي لوال المضاربة لما أنفقها، وقد أشار إلى هذه الحال القاضي ليس له من النفقة إال التي لوال المضاربة لما أنفقها، وقد أشار إلى هذه الحال القاضي 
عبد الوهاب المالكي بقوله: «وإذا سافر بالمال فله النفقة الزائدة على نفقة الحضر من عبد الوهاب المالكي بقوله: «وإذا سافر بالمال فله النفقة الزائدة على نفقة الحضر من 
المال»المال»(٢)، وقال القرافي: «قال عبد الوهاب: للمسافر النفقة والكسوة التي لوال السفر ، وقال القرافي: «قال عبد الوهاب: للمسافر النفقة والكسوة التي لوال السفر 
لم يحتج إليها في الحضر»لم يحتج إليها في الحضر»(٣)، ويتضح هنا أن القاضي عبد الوهاب خص ذلك بالسفر، ، ويتضح هنا أن القاضي عبد الوهاب خص ذلك بالسفر، 
والذي يظهر أنه ال موجب لتخصيص الســفر؛ ألن السفر ال يعدو أن يكون عمالً قام والذي يظهر أنه ال موجب لتخصيص الســفر؛ ألن السفر ال يعدو أن يكون عمالً قام 
به المضارب ألجل المضاربة نشــأت عنه نفقة، واألقــرب -والله أعلم- القول بأن به المضارب ألجل المضاربة نشــأت عنه نفقة، واألقــرب -والله أعلم- القول بأن 
للمضارب النفقة على نفســه من مال المضاربة في كل عمل قام به المضارب ألجل للمضارب النفقة على نفســه من مال المضاربة في كل عمل قام به المضارب ألجل 

المضاربة ونشأت عنه نفقةٌ لوال هذا العمل ما نشأت.المضاربة ونشأت عنه نفقةٌ لوال هذا العمل ما نشأت.
وبالتأمل في العرض الســابق يمكن أن نســتخلص ما يتصل بموضوع تكلفة وبالتأمل في العرض الســابق يمكن أن نســتخلص ما يتصل بموضوع تكلفة 

القرض فيما يأتي:القرض فيما يأتي:
ينظر: الذخيرة (٦٠٦٠/٦).). ينظر: الذخيرة (   (١)

التلقين (٤٠٨٤٠٨/٢).). التلقين (   (٢)
الذخيرة (٦١٦١/٦).). الذخيرة (   (٣)



١٥٠١٥٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١- تقســيم الفقهاء لنفقات المضاربــة إلى نفقة تتعلق بالعمــل ونفقة تتعلق - تقســيم الفقهاء لنفقات المضاربــة إلى نفقة تتعلق بالعمــل ونفقة تتعلق 
بالعامل يشبه تقسيم التكاليف إلى مباشرة وغير مباشرة، فالتكاليف التي نشأت بسبب بالعامل يشبه تقسيم التكاليف إلى مباشرة وغير مباشرة، فالتكاليف التي نشأت بسبب 
عمل محدد (مضاربة، أو قرض..) تعد تكاليف مباشــرة، أما التكاليف التي لم تنشــأ عمل محدد (مضاربة، أو قرض..) تعد تكاليف مباشــرة، أما التكاليف التي لم تنشــأ 
بســبب هذا العمل فقط، كما لو كانت تكاليف شخصية (تكاليف العامل على نفسه) بســبب هذا العمل فقط، كما لو كانت تكاليف شخصية (تكاليف العامل على نفسه) 

فتعد تكاليف غير مباشرة.فتعد تكاليف غير مباشرة.
٢- أن التكلفة المباشــرة هي التكلفة التي لوال القرض ما نشــأت، أما التكلفة - أن التكلفة المباشــرة هي التكلفة التي لوال القرض ما نشــأت، أما التكلفة 
غير المباشرة فهي التكلفة التي لم تنشأ بسبب القرض كتكاليف المقرض على نفسه، غير المباشرة فهي التكلفة التي لم تنشأ بسبب القرض كتكاليف المقرض على نفسه، 
أو نشأت بسبب القرض وغيره، وهذا مخرج على قول القاضي عبد الوهاب المذكور أو نشأت بسبب القرض وغيره، وهذا مخرج على قول القاضي عبد الوهاب المذكور 

ا. ا.آنفً آنفً
٣- أن من فرغ نفســه للقرض وتكبد تكاليف بسببه فهو يستحق التعويض عن - أن من فرغ نفســه للقرض وتكبد تكاليف بسببه فهو يستحق التعويض عن 
ذلك، وهذا يســتفاد من قاعدة النفقات العامة التــي قررها الفقهاء في أن النفقة تجب ذلك، وهذا يســتفاد من قاعدة النفقات العامة التــي قررها الفقهاء في أن النفقة تجب 

باالحتباس. باالحتباس. 
المسألة الثالثة:المسألة الثالثة: حكم اعتبار تكلفة القرض المباشرة وغير المباشرة: حكم اعتبار تكلفة القرض المباشرة وغير المباشرة:

تعتبر تكلفة القرض المباشــرة، وهي التي نشــأت بســبب القــرض وحده، تعتبر تكلفة القرض المباشــرة، وهي التي نشــأت بســبب القــرض وحده، 
وال  خــالف فيما يظهر في جواز اعتبارهــا عند التقدير، وأمــا إذا كانت التكلفة غير وال  خــالف فيما يظهر في جواز اعتبارهــا عند التقدير، وأمــا إذا كانت التكلفة غير 

مباشرة، فيمكن أن يقال في المسألة اتجاهان:مباشرة، فيمكن أن يقال في المسألة اتجاهان:
االتجــاه األول:االتجــاه األول: ال يجوز اعتبار التكلفة غير المباشــرة في التقدير، وهو الذي  ال يجوز اعتبار التكلفة غير المباشــرة في التقدير، وهو الذي 
يفهم من رأي المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية يفهم من رأي المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية 

اإلسالميةاإلسالمية(١).
االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: يجوز اعتبار التكلفة غير المباشــرة في التقدير، وهو قول الهيئة  يجوز اعتبار التكلفة غير المباشــرة في التقدير، وهو قول الهيئة 

ينظر: معيار القرض الفقرة (٩)، ص()، ص(٢٧١٢٧١).). ينظر: معيار القرض الفقرة (   (١)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٥١١٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الشرعية الموحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة حيث ذهبت إلى جواز حساب الشرعية الموحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة حيث ذهبت إلى جواز حساب 
ما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة في تقدير عمولة القرضما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة في تقدير عمولة القرض(١)، وهو يخرج ، وهو يخرج 

على قول كثير من الفقهاء المعاصرين، ومن ذلك:على قول كثير من الفقهاء المعاصرين، ومن ذلك:
١- ما ذهب إليه بعض فقهاء مجمع الفقه اإلســالمي في جواز تقدير تكاليف - ما ذهب إليه بعض فقهاء مجمع الفقه اإلســالمي في جواز تقدير تكاليف 
قروض البنك اإلســالمي للتنمية بتقدير تقريبي ملخصه حساب تكلفة القرض بالنظر قروض البنك اإلســالمي للتنمية بتقدير تقريبي ملخصه حساب تكلفة القرض بالنظر 
إلى نسبة عمليات التمويل بالقروض من مجموع عمليات التمويل المقدمة من البنك إلى نسبة عمليات التمويل بالقروض من مجموع عمليات التمويل المقدمة من البنك 

بالقرض أو غيره خالل خمس سنوات ماضيةبالقرض أو غيره خالل خمس سنوات ماضية(٢).
٢- ما ذهبت إليه الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي- ما ذهبت إليه الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي(٣)، والهيئة الشرعية لبنك ، والهيئة الشرعية لبنك 
ا مقابل السحب النقدي باستخدام البطاقة  ا مقابل السحب النقدي باستخدام البطاقة  من جواز استيفاء المصرف رسومً البالدالبالد(٤) من جواز استيفاء المصرف رسومً
االئتمانيــة من أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف، وليس هناك تكلفة للســحب االئتمانيــة من أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف، وليس هناك تكلفة للســحب 
النقدي من أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف إال التكلفة غير المباشــرة؛ لكون النقدي من أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف إال التكلفة غير المباشــرة؛ لكون 
المصرف يتكبد هــذه التكلفة لغرض الســحب النقدي ببطاقة االئتمان والســحب المصرف يتكبد هــذه التكلفة لغرض الســحب النقدي ببطاقة االئتمان والســحب 

النقدي ببطاقة الخصم المباشر.النقدي ببطاقة الخصم المباشر.
٣- مــا ذهبت إليه هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي من جواز اعتبار - مــا ذهبت إليه هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي من جواز اعتبار 

ينظر: فتاو الهيئة الشرعية في البركة، الفتو (١٥١٥/١٢١٢)، ص()، ص(٢٨١٢٨١).).  ) الهيئة الشرعية في البركة، الفتو ينظر: فتاو  (١)
ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة  ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة    (٢)

مجمع الفقه، عمجمع الفقه، ع٣ (/ (/٩٤٩٤، ، ٩٥٩٥).).
ينظر: نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية  ينظر: نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية    (٣)

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/documents/terms-and-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/documents/terms-and-

conditions-charge-cards.pdfconditions-charge-cards.pdf

ينظــر: القــرار (١٦١٦) ص() ص(٥)، والمرفق ()، والمرفق (١) بالقــرار () بالقــرار (٢٣٢٣) ص() ص(٥)، والمرفق ()، والمرفق (١) بالقرار ) بالقرار  ينظــر: القــرار (   (٤)
(٢٣٢٣/أ) ص(/أ) ص(٥).).

http://www.bankalbilad.com/albilad/Pages/http://www.bankalbilad.com/albilad/Pages/قرارات الهيئة الشرعيةقرارات الهيئة الشرعية.aspx.aspx



١٥٢١٥٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التكلفة غير المباشرة في تقدير رسوم بطاقة االئتمانالتكلفة غير المباشرة في تقدير رسوم بطاقة االئتمان(١).
أدلة االتجاه األول:أدلة االتجاه األول:

يستدل لهم بما يأتي:يستدل لهم بما يأتي:
الدليل األول:الدليل األول: أن األصل هو المنع من كل زيادة على القرض إال ما ثبت بيقين  أن األصل هو المنع من كل زيادة على القرض إال ما ثبت بيقين 
أنه تعويض عن تكلفة نشأت بسبب القرض، وتقدير ما يخص القرض في التكلفة غير أنه تعويض عن تكلفة نشأت بسبب القرض، وتقدير ما يخص القرض في التكلفة غير 
المباشــرة محل احتمال وشك، وقد قرر الفقهاء أن األصل عدم الزيادة، ويقين المنع المباشــرة محل احتمال وشك، وقد قرر الفقهاء أن األصل عدم الزيادة، ويقين المنع 

ال يزول بشك الزيادةال يزول بشك الزيادة(٢).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن تقدير ما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة يتعارضه  أن تقدير ما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة يتعارضه 
أصــالن، أصلٌ يقضي بالمنع من كل زيادة عن القرض، وأصل يقضي بأن األصل في أصــالن، أصلٌ يقضي بالمنع من كل زيادة عن القرض، وأصل يقضي بأن األصل في 
المعامالت اإلباحة، وقد قرر أكثــر الفقهاء أن ما يقتضي الحظر يقدم على ما يقتضي المعامالت اإلباحة، وقد قرر أكثــر الفقهاء أن ما يقتضي الحظر يقدم على ما يقتضي 

اإلباحةاإلباحة(٣).
أدلة االتجاه الثاني:أدلة االتجاه الثاني:

يستدل لهم بما يأتي:يستدل لهم بما يأتي:
ا إذا كان مبنيا على التحري واالجتهاد،  ا إذا كان مبنيا على التحري واالجتهاد،  أن التقدير معتبرٌ شــرعً الدليــل األول:الدليــل األول: أن التقدير معتبرٌ شــرعً
ويغتفر ما يقع في ذلك من زيادة أو نقص، وقد اعتبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص التقدير الظني في العرايا ويغتفر ما يقع في ذلك من زيادة أو نقص، وقد اعتبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص التقدير الظني في العرايا 

ينظر: فتاو الهيئة (٧٣٦٧٣٦/٢).). ينظر: فتاو الهيئة (   (١)
ينظر: بحث الفقهاء لقاعدة «اليقين ال يزول بالشــك» في المراجع اآلتية: األشباه والنظائر  ينظر: بحث الفقهاء لقاعدة «اليقين ال يزول بالشــك» في المراجع اآلتية: األشباه والنظائر    (٢)
للسيوطي (للسيوطي (٨٦٨٦/١)، األشــباه والنظائر البن نجيم ()، األشــباه والنظائر البن نجيم (٦٠٦٠/١)، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية )، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 

واألصولية (واألصولية (٣٢١٣٢١/٦).).
ينظر: شــرح اللمع للشــيرازي (٩٥٩٩٥٩/٢)، وإحكام الفصول للباجي ()، وإحكام الفصول للباجي (٧٧٣٧٧٣/٢)، وقواطع )، وقواطع  ينظر: شــرح اللمع للشــيرازي (   (٣)

األدلة البن السمعاني (األدلة البن السمعاني (٤٣٢٤٣٢/٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي ()، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٧٠٢٧٠٢/٣، ، ٧١٧٧١٧).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٥٣١٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إذا كان الخرص من عالم بهإذا كان الخرص من عالم به(١).
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن القرض من عقود اإلرفاق واإلحســان التي يغتفر فيها الظن  أن القرض من عقود اإلرفاق واإلحســان التي يغتفر فيها الظن 
في تقدير ما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة، وقد قرر الفقهاء أن ما بني على في تقدير ما يخص القرض من التكلفة غير المباشــرة، وقد قرر الفقهاء أن ما بني على 
الرفق جاز فيه المســامحة ما لم يجز في غيرهالرفق جاز فيه المســامحة ما لم يجز في غيره(٢)، قال ابن تيمية: «فإن قال، قال ابن تيمية: «فإن قال(٣): ما أوفيك : ما أوفيك 

إال في بلدٍ أخر: كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف»إال في بلدٍ أخر: كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف»(٤).
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

الوجه األول:الوجه األول: أن التقديــر المبني على الظن إنما يغتفــر إذا لم يكن التعويض  أن التقديــر المبني على الظن إنما يغتفــر إذا لم يكن التعويض 
عن التكلفة مشــروطًا في القرض، أو كان في حكم الشــرط مثل ما لو قُدم في صورة عن التكلفة مشــروطًا في القرض، أو كان في حكم الشــرط مثل ما لو قُدم في صورة 
منتج ال  ينفــك التعويض عنه، أما إذا قدم في صورة ال يتصور انفصال التعويض عنها منتج ال  ينفــك التعويض عنه، أما إذا قدم في صورة ال يتصور انفصال التعويض عنها 

فال  محل لالغتفار هنا.فال  محل لالغتفار هنا.
ويجاب بأنه إذا كانت المنفعة الناشــئة عن التكلفة محققة لمصلحة مقصودة ويجاب بأنه إذا كانت المنفعة الناشــئة عن التكلفة محققة لمصلحة مقصودة 
للمقترض فال مانع من ذلك، كما ســبق بيانهللمقترض فال مانع من ذلك، كما ســبق بيانه(٥)، وبالتالي فال مانع من الظن في تقدير ، وبالتالي فال مانع من الظن في تقدير 

ما  يخص القرض من التكلفة غير المباشرة.ما  يخص القرض من التكلفة غير المباشرة.
الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أن المســامحة تتجه في القــروض التي يقصــد منها اإلرفاق  أن المســامحة تتجه في القــروض التي يقصــد منها اإلرفاق 
واإلحســان، وأكثر التطبيقات المعاصرة للقرض ال يراد منهــا ذلك، وإنما تقدم في واإلحســان، وأكثر التطبيقات المعاصرة للقرض ال يراد منهــا ذلك، وإنما تقدم في 
ينظر: الشــرح الكبير للدردير (٤٥٤٤٥٤/١)، وتحفة المحتاج البن حجر الهيتمي ()، وتحفة المحتاج البن حجر الهيتمي (٢٥٧٢٥٧/٣)، )،  ينظر: الشــرح الكبير للدردير (   (١)

واإلنصاف للمرداوي (واإلنصاف للمرداوي (٥٤٧٥٤٧/٦).).
ينظــر: التجريد للقــدوري (١٢٧٧١٢٧٧/٣)، وفتاو قاضي الجماعة ابن ســراج األندلســي )، وفتاو قاضي الجماعة ابن ســراج األندلســي  ينظــر: التجريد للقــدوري (   (٢)

ص(ص(١٧٨١٧٨)، وتحفة المحتاج البن حجر الهيتمي ()، وتحفة المحتاج البن حجر الهيتمي (٢٣٧٢٣٧/٦).).
أي المقترض. أي المقترض.   (٣)

مختصر الفتاو المصرية ص(٣٢٥٣٢٥).). مختصر الفتاو المصرية ص(   (٤)
ينظر: ص (٩٧٩٧).). ينظر: ص (   (٥)



١٥٤١٥٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

صورة منتجات مالية القصد منها التربح، وذلك يعدُّ تهمة تسد بها ذريعة الربا.صورة منتجات مالية القصد منها التربح، وذلك يعدُّ تهمة تسد بها ذريعة الربا.
ويجاب بما يأتي:ويجاب بما يأتي:

أن التكاليــف التي تخص القرض مــن التكاليف غير المباشــرة إنما  أن التكاليــف التي تخص القرض مــن التكاليف غير المباشــرة إنما -   -١
تكبدهــا المقرض لمصلحــة المقترض وهي تعد خســارة للمقرض تكبدهــا المقرض لمصلحــة المقترض وهي تعد خســارة للمقرض 
يوجب التعويض عنها، وإذا تم تحري العدل في التقدير وكان مبنيا على يوجب التعويض عنها، وإذا تم تحري العدل في التقدير وكان مبنيا على 

أساس موضوعي فال يوجد ما يمنع منه.أساس موضوعي فال يوجد ما يمنع منه.
ا مــن التطبيقات المالية المعاصرة للقــرض ال يراد منها  أن هناك كثيرً ا مــن التطبيقات المالية المعاصرة للقــرض ال يراد منها -  أن هناك كثيرً  -٢
التربــح كبعض صناديق اإلقراض الحكوميــة واألهلية وبرامج تمويل التربــح كبعض صناديق اإلقراض الحكوميــة واألهلية وبرامج تمويل 

األسر المحتاجة ونحو ذلك.األسر المحتاجة ونحو ذلك.
الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: القياس على جواز إلزام المقترض وحده بتحمل تكلفة القرض  القياس على جواز إلزام المقترض وحده بتحمل تكلفة القرض 
كاملةً  إذا كانت المنفعة منها مشتركة للطرفين مع انتفاع المقرض بذلك، فكذا هنا يجوز كاملةً  إذا كانت المنفعة منها مشتركة للطرفين مع انتفاع المقرض بذلك، فكذا هنا يجوز 

تحميل المقترض ما يخص القرض من التكلفة غير المباشرة إذا قدرت بتقدير عادل.تحميل المقترض ما يخص القرض من التكلفة غير المباشرة إذا قدرت بتقدير عادل.
الدليل الرابع:الدليل الرابع: أن التكاليف غير المباشرة التي يتكبدها المقرض عادة ما تكون  أن التكاليف غير المباشرة التي يتكبدها المقرض عادة ما تكون 

مرتفعة وعدم اعتبارها بإطالق فيه ظلم وضرر عليه.مرتفعة وعدم اعتبارها بإطالق فيه ظلم وضرر عليه.
الترجيح:الترجيح:

بعد دراســة المســألة وعرض االتجاهات وأدلتها يتبين أن القول بمنع اعتبار بعد دراســة المســألة وعرض االتجاهات وأدلتها يتبين أن القول بمنع اعتبار 
التكلفة غير المباشرة قول قوي وله وجهه ال سيما مع وجود عدد من القرائن التي تقوي التكلفة غير المباشرة قول قوي وله وجهه ال سيما مع وجود عدد من القرائن التي تقوي 
جانب الحظر، مثل أن يكون التعويض عن التكلفة مشــروطًا أو في حكم المشروط، جانب الحظر، مثل أن يكون التعويض عن التكلفة مشــروطًا أو في حكم المشروط، 
د التربح من هذه  د التربح من هذه مــع وجود التهمة في جانب المقرض من جهة أن المقرض إنما يَقصِ مــع وجود التهمة في جانب المقرض من جهة أن المقرض إنما يَقصِ
المنتجــات، ومن جهة أن المقرض أو خبراءه هم من يقــدرون هذه التكاليف إال أن المنتجــات، ومن جهة أن المقرض أو خبراءه هم من يقــدرون هذه التكاليف إال أن 
إطالق منع اعتبار التكلفة غير المباشــرة فيه حرج على المؤسســات اإلقراضية التي إطالق منع اعتبار التكلفة غير المباشــرة فيه حرج على المؤسســات اإلقراضية التي 



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٥٥١٥٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تمثل التكلفة غير المباشرة فيها نســبة كبيرة من التكاليف وال تمثل التكلفة المباشرة تمثل التكلفة غير المباشرة فيها نســبة كبيرة من التكاليف وال تمثل التكلفة المباشرة 
امن تكاليفها؛ مما يترتب على ذلك خسارة وضرر، وعليه  ا يسيرً امن تكاليفها؛ مما يترتب على ذلك خسارة وضرر، وعليه -إن وجدت- إال جزءً ا يسيرً -إن وجدت- إال جزءً

فالذي يظهر للباحث والله أعلم هو التفصيل وذلك على النحو اآلتي:فالذي يظهر للباحث والله أعلم هو التفصيل وذلك على النحو اآلتي:
١- إذا كان المقصود من اإلقراض هو تحقيق ربح مشروع للمقرض -على نحو - إذا كان المقصود من اإلقراض هو تحقيق ربح مشروع للمقرض -على نحو 
ما سبق بيانه- سواء أكان المقرض يقدم أعماالً وتمويالت بصيغٍ أخر مع القرض أو ما سبق بيانه- سواء أكان المقرض يقدم أعماالً وتمويالت بصيغٍ أخر مع القرض أو 

ال يقدم ذلك فيجوز اعتبار التكلفة غير المباشرة إذا تحققت الضوابط اآلتية:ال يقدم ذلك فيجوز اعتبار التكلفة غير المباشرة إذا تحققت الضوابط اآلتية:
أ- أن يكــون القرض في التكلفة غير المباشــرة هو الغالب مــن االنتفاع به، أ- أن يكــون القرض في التكلفة غير المباشــرة هو الغالب مــن االنتفاع به، 
ويســتأنس في ذلك بما ســبق ذكره عن القاضــي عبد الوهاب مــن أن ضابط النفقة ويســتأنس في ذلك بما ســبق ذكره عن القاضــي عبد الوهاب مــن أن ضابط النفقة 
المعتبرة هي التي لوال هذا الشــيء ما وجدت، بمعنى أن التكلفة تنشأ بسبب القرض المعتبرة هي التي لوال هذا الشــيء ما وجدت، بمعنى أن التكلفة تنشأ بسبب القرض 

سواء وجد الغرض اآلخر أم لم يوجد.سواء وجد الغرض اآلخر أم لم يوجد.
ب- أن تكون أغــراض التكلفة واضحة ومحددة فال تعتبــر التكاليف العامة ب- أن تكون أغــراض التكلفة واضحة ومحددة فال تعتبــر التكاليف العامة 
التي يصعب فيهــا تحديد األعمال واألغراض التي نشــأت ألجلها التكلفة ويتحقق التي يصعب فيهــا تحديد األعمال واألغراض التي نشــأت ألجلها التكلفة ويتحقق 
ذلك بأن تكون أغراض التكلفة متجانســة مثل أن تتعلق األغراض بالقروض المقدمة ذلك بأن تكون أغراض التكلفة متجانســة مثل أن تتعلق األغراض بالقروض المقدمة 
من المقــرض والقروض التي اقترضها، أو تتعلق بالتمويــل بالقروض والمرابحات من المقــرض والقروض التي اقترضها، أو تتعلق بالتمويــل بالقروض والمرابحات 

ونحوها.ونحوها.
ج- أال يظهر في التقدير زيادة فيما يخص القرض عن الغرض اآلخر، ويتحقق ج- أال يظهر في التقدير زيادة فيما يخص القرض عن الغرض اآلخر، ويتحقق 
ا لجميع أغراض  ا لجميع أغراض ذلك بأن يكون مقــدار التعويض عن التكلفة غير المباشــرة معلومً ذلك بأن يكون مقــدار التعويض عن التكلفة غير المباشــرة معلومً
التكلفــة -ولو لم يســتوف المقرض العوض في األغــراض األخر- فال يصح أن التكلفــة -ولو لم يســتوف المقرض العوض في األغــراض األخر- فال يصح أن 
ا دون غيره؛ ألن ذلك  ا دون غيره؛ ألن ذلك يكــون مقدار التعويض عما يخص القرض من التكاليف معلومً يكــون مقدار التعويض عما يخص القرض من التكاليف معلومً
ا للنقص أو الخسارة التي نشأت  ا للنقص أو الخسارة التي نشأت يعد ذريعة إلى الزيادة في تقدير ما يخص القرض جبرً يعد ذريعة إلى الزيادة في تقدير ما يخص القرض جبرً

.بسبب األغراض األخر.بسبب األغراض األخر



١٥٦١٥٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

د- أن يكون تقدير التكلفة من أهل الخبرة واالختصاص.د- أن يكون تقدير التكلفة من أهل الخبرة واالختصاص.
هـ- أن تقدر التكلفة بطريقة عادلةحسب ما سيأتي بيانه في مبحث طرق تقدير هـ- أن تقدر التكلفة بطريقة عادلةحسب ما سيأتي بيانه في مبحث طرق تقدير 
تكلفة القرضتكلفة القرض(١)، وهناك عدة أســاليب محاســبية لتقدير التكاليف غير المباشرة من ، وهناك عدة أســاليب محاســبية لتقدير التكاليف غير المباشرة من 

أهمها حساب التكلفة على أساس النشاطأهمها حساب التكلفة على أساس النشاط(٢).
٢- إذا كان اإلقــراض ال يقصد منه تحقيق ربح للمقــرض كما هو الحال في - إذا كان اإلقــراض ال يقصد منه تحقيق ربح للمقــرض كما هو الحال في 
برامج اإلقراض التنموية مثل صناديق اإلقــراض الحكومية واألهلية، فيتوجه القول برامج اإلقراض التنموية مثل صناديق اإلقــراض الحكومية واألهلية، فيتوجه القول 
بجواز اعتبار التكلفة غير المباشرة، ما دامت المؤسسة اإلقراضية ال تهدف إلى التربح بجواز اعتبار التكلفة غير المباشرة، ما دامت المؤسسة اإلقراضية ال تهدف إلى التربح 
من القرض وإنما تغطية تكاليفها التي ال تغطي الرســوم المأخوذة من المقترضين إال من القرض وإنما تغطية تكاليفها التي ال تغطي الرســوم المأخوذة من المقترضين إال 
ا منها، ويبقى النظر في إيجاد معيار واضح لتمييز البرامج اإلقراضية التي ال  يقصد  ا منها، ويبقى النظر في إيجاد معيار واضح لتمييز البرامج اإلقراضية التي ال  يقصد جزءً جزءً
منهــا التربح وغيرها، وقد يقــال: إن من المعايير أن تُظهر القوائم المالية للمؤسســة منهــا التربح وغيرها، وقد يقــال: إن من المعايير أن تُظهر القوائم المالية للمؤسســة 

اإلقراضية أن إيراداتها السنوية من القروض ال تزيد عن مصروفاتها السنوية.اإلقراضية أن إيراداتها السنوية من القروض ال تزيد عن مصروفاتها السنوية.
وهذا الرأي قريب مما ذهب إليه الشــيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- حيث وهذا الرأي قريب مما ذهب إليه الشــيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- حيث 
جاء في فتو له حول فوائد المصرف الزراعي الســوري ما نصــه: «إن الفائدة التي جاء في فتو له حول فوائد المصرف الزراعي الســوري ما نصــه: «إن الفائدة التي 
يضعها المصرف المذكور على القروض التي يقدمها للمزارعين هي كرسم مخفض يضعها المصرف المذكور على القروض التي يقدمها للمزارعين هي كرسم مخفض 
ا على المصارف  ا على المصارف لتغطية تكاليف أعماله وخدماته التي يقدمها، وإن الدولة تخسر دائمً لتغطية تكاليف أعماله وخدماته التي يقدمها، وإن الدولة تخسر دائمً
الزراعيــة وال تربح منها» اهـالزراعيــة وال تربح منها» اهـ(٣)، وحرر هذا الرأي في فتو له أخر بعنوان: «نظرات ، وحرر هذا الرأي في فتو له أخر بعنوان: «نظرات 

ينظر: ص (١٥٩١٥٩).). ينظر: ص (   (١)
ينظر: تحديد التكلفة على أســاس النشــاط، ص(٤٨٤٨، ، ٤٦٨٤٦٨)، وحساب تكاليف منتجات )، وحساب تكاليف منتجات  ينظر: تحديد التكلفة على أســاس النشــاط، ص(   (٢)

التمويل األصغر، لبرجت هلمز، ص(التمويل األصغر، لبرجت هلمز، ص(١١١١-٢٠٢٠).).
 www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-calculating-the- www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-calculating-the-

costs-of-microfinance-products-technical-tool-series-no-6-22618.pdfcosts-of-microfinance-products-technical-tool-series-no-6-22618.pdf

فتاو مصطفى الزرقا ص(٥٧٩٥٧٩).). فتاو مصطفى الزرقا ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٥٧١٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في نظام القروض الجديد لوكالة الغــوث الدولية» حيث ذكر ما نصه: «إنني أر في في نظام القروض الجديد لوكالة الغــوث الدولية» حيث ذكر ما نصه: «إنني أر في 
ا بين القرض الشخصي والقرض الجماعي، فالقرض الشخصي  ا بين القرض الشخصي والقرض الجماعي، فالقرض الشخصي القرض الحســن فرقً القرض الحســن فرقً
ا،  ا، فلو اســتدان شخص من آخر مائة دينار قرضً ــا واحدً ا، ال أر أن يزاد عليه ولو فلسً ا، فلو اســتدان شخص من آخر مائة دينار قرضً ــا واحدً ال أر أن يزاد عليه ولو فلسً

ا. ا واحدً ا.ال  يجوز أن يستردها بأي زيادة حتى ولو كانت فلسً ا واحدً ال  يجوز أن يستردها بأي زيادة حتى ولو كانت فلسً
أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبيــر، وهو إدامة وجود رأس مال أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبيــر، وهو إدامة وجود رأس مال 
يســتفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنا ال بد من الحفاظ على رأس المال، يســتفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنا ال بد من الحفاظ على رأس المال، 
وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة اســترداد المبلغ، وال بد من اإلنفاق على هذا وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة اســترداد المبلغ، وال بد من اإلنفاق على هذا 
الجهاز اإلداري، ولمــا كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفــات هذه للحفاظ على الجهاز اإلداري، ولمــا كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفــات هذه للحفاظ على 
رأس المال هم المنتفعين من الصندوق، فال بأس من اقتطاع نســبة معينة فوق المال رأس المال هم المنتفعين من الصندوق، فال بأس من اقتطاع نســبة معينة فوق المال 
المقترض لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز المقترض لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز 

فعليا بشريا وماديا من أجور ونفقات، وال يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد.فعليا بشريا وماديا من أجور ونفقات، وال يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد.
لكــن يالحظ في هــذا المجال أنــه ال يمكن ضبط كلفة تشــغيل هذا الجهاز لكــن يالحظ في هــذا المجال أنــه ال يمكن ضبط كلفة تشــغيل هذا الجهاز 
اإلداري بدقة، فقد تزيد قليالً أو تنقص، فيمكن التســامح في الفرق اليسير من الزيادة اإلداري بدقة، فقد تزيد قليالً أو تنقص، فيمكن التســامح في الفرق اليسير من الزيادة 

ا للحرج. ا للحرج.عن الواقع الفعلي دفعً عن الواقع الفعلي دفعً
والخالصة: والخالصة: 

أن أخذ مبلغ من المال لنفقات الجهاز اإلداري فوق القرض من أجل الحفاظ أن أخذ مبلغ من المال لنفقات الجهاز اإلداري فوق القرض من أجل الحفاظ 
ا. ا شرعً ا.على استمرار رأس المال في مجال اإلقراض ال أر فيه مانعً ا شرعً على استمرار رأس المال في مجال اإلقراض ال أر فيه مانعً

إن تقدير التكاليف الفعلية لخدمة القرض بنســبة اثنين ونصف في المائة من إن تقدير التكاليف الفعلية لخدمة القرض بنســبة اثنين ونصف في المائة من 
مبلــغ القرض، وهل هو أكثر من قدر التســامح فيما يتعذر أو يتعســر ضبطه بالدقة مبلــغ القرض، وهل هو أكثر من قدر التســامح فيما يتعذر أو يتعســر ضبطه بالدقة 
التامــة، هو أمر يرجع فيه إلى أهل الخبرة مبدئيا، ثم يكشــف عنه الواقع، وال يمكن التامــة، هو أمر يرجع فيه إلى أهل الخبرة مبدئيا، ثم يكشــف عنه الواقع، وال يمكن 
ا بفتو، ولكن إذا خلصت النيات مع مراعاة اختالف الزمان والمكان،  ا بفتو، ولكن إذا خلصت النيات مع مراعاة اختالف الزمان والمكان، تقريره مسبقً تقريره مسبقً



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٥٨١٥٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وانتفت فكــرة الفائدة المضافة على القرض، يصبح األمر ســهالً في تقدير نســبة وانتفت فكــرة الفائدة المضافة على القرض، يصبح األمر ســهالً في تقدير نســبة 
تكاليف خدمة القرض وتطبيقها، فإذا تبين بالحســاب آخر العام أن النســبة كانت تكاليف خدمة القرض وتطبيقها، فإذا تبين بالحســاب آخر العام أن النســبة كانت 
أزيد مــن الواقع، يمكن وضع الزيــادة في صندوق خاص لتنفــق على الفقراء من أزيد مــن الواقع، يمكن وضع الزيــادة في صندوق خاص لتنفــق على الفقراء من 

الفلسطينيين أنفسهم»الفلسطينيين أنفسهم»(١)اهـ.اهـ.

المرجع السابق ص(٦٨٠٦٨٠، ، ٦٨١٦٨١).). المرجع السابق ص(   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تقدير تكلفة القرض



١٦٠١٦٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٦١١٦١

 
من يقبل قوله في تقدير تكلفة القرضمن يقبل قوله في تقدير تكلفة القرض

ال يتصور بحث هذه المسألة إال إذا كان المقرض هو من تكبد تكاليف القرض ال يتصور بحث هذه المسألة إال إذا كان المقرض هو من تكبد تكاليف القرض 
بنفسه أو تحمل تكاليف أ  طراف أخر بسبب القرض، وبذلك يقدر المقرض التكلفة بنفسه أو تحمل تكاليف أ  طراف أخر بسبب القرض، وبذلك يقدر المقرض التكلفة 
ويطالب المقترض بعوضها، فهل يقبل من المقرض تقدير التكلفة؟ وإذا وقع الخالف ويطالب المقترض بعوضها، فهل يقبل من المقرض تقدير التكلفة؟ وإذا وقع الخالف 

بين المقرض والمقترض فمن يقبل قوله؟بين المقرض والمقترض فمن يقبل قوله؟
عامة النفقات إذا لم يرد في تقديرها نص شــرعي فإن التقدير فيها مرجعه إلى عامة النفقات إذا لم يرد في تقديرها نص شــرعي فإن التقدير فيها مرجعه إلى 
العرف، وقد جاء في الشــرع ما يدل على اعتبار العرف في تقدير النفقات، ومن ذلك العرف، وقد جاء في الشــرع ما يدل على اعتبار العرف في تقدير النفقات، ومن ذلك 
مــا جاء في أن تقدير نفقة الزوجة مرجعه إلى العرف، ففي حديث عائشــة رضي الله مــا جاء في أن تقدير نفقة الزوجة مرجعه إلى العرف، ففي حديث عائشــة رضي الله 
عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إال مــا أخذت منه وهو ال يعلم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إال مــا أخذت منه وهو ال يعلم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «خذي «خذي 

ما  يكفيك وولدك بالمعروف»ما  يكفيك وولدك بالمعروف»(١).
واألصل أن تقــدر تكاليف القروض بما جر عليه عرف الناس وعادتهم كما واألصل أن تقــدر تكاليف القروض بما جر عليه عرف الناس وعادتهم كما 
جــاء عن ابن تيمية: «فإن قال [أي المقترض]: ما أوفيك إال في بلد آخر غير هذا، كان جــاء عن ابن تيمية: «فإن قال [أي المقترض]: ما أوفيك إال في بلد آخر غير هذا، كان 
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ  أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ    (١)

بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (٦٥٦٥/٧) ح() ح(٥٣٦٤٥٣٦٤).).



١٦٢١٦٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عليه ضمان ما ينفقه على المعروف»عليه ضمان ما ينفقه على المعروف»(١).
فإذا كان التعويض عن التكلفة غير مشــروط في القرض وال في حكم الشرط فإذا كان التعويض عن التكلفة غير مشــروط في القرض وال في حكم الشرط 
فال مانع أن يكون التقدير من المقــرض بالمعروف؛ ألن األصل في القرض اإلرفاق فال مانع أن يكون التقدير من المقــرض بالمعروف؛ ألن األصل في القرض اإلرفاق 
واإلحســان، وكما يجــوز الزيادة على القرض عند رده من غير شــرط إحســانًا من واإلحســان، وكما يجــوز الزيادة على القرض عند رده من غير شــرط إحســانًا من 
المقتــرض، فمن باب أولى قبــول تقدير المقرض في عــوض التكلفة عن القرض، المقتــرض، فمن باب أولى قبــول تقدير المقرض في عــوض التكلفة عن القرض، 
ا لمنتج   ا متممً ا لمنتج  أما إذا كان التعويض مشــروطًا أو له حكم الشــرط مثل ما لو كان جزءً ا متممً أما إذا كان التعويض مشــروطًا أو له حكم الشــرط مثل ما لو كان جزءً
تمويلي كما عليه العمل في مؤسســات اإلقراض فالذي يظهر أن األصل هو أن يكون تمويلي كما عليه العمل في مؤسســات اإلقراض فالذي يظهر أن األصل هو أن يكون 
التقدير من طرف خارجي غير متهم بمحابــاة المقرض في تقدير التكلفة، ألن تقدير التقدير من طرف خارجي غير متهم بمحابــاة المقرض في تقدير التكلفة، ألن تقدير 
المقرض تكلفته التي تكبدها، والتعويضُ مشــروطٌ في القرض أو  في حكم الشرط؛ المقرض تكلفته التي تكبدها، والتعويضُ مشــروطٌ في القرض أو  في حكم الشرط؛ 
يعد مظنة للتهمة في الزيادة على القرض بال وجه شــرعي، ويقاس هذا باألولى على يعد مظنة للتهمة في الزيادة على القرض بال وجه شــرعي، ويقاس هذا باألولى على 
مــا قرره الفقهاء من أن األصل في الحقوق التي ال يعلم مقدارها إال بالعرف إذا تنازع مــا قرره الفقهاء من أن األصل في الحقوق التي ال يعلم مقدارها إال بالعرف إذا تنازع 
فيها الخصمان أن تقدر من ولي األمرفيها الخصمان أن تقدر من ولي األمر(٢) فإذا كان النزاع ســببًا في مشــروعية التحاكم  فإذا كان النزاع ســببًا في مشــروعية التحاكم 
إلى طرف ثالث فمن باب أولى أن تكون التهمة بالربا ســببًا شرعيا ألن يكون المقدر إلى طرف ثالث فمن باب أولى أن تكون التهمة بالربا ســببًا شرعيا ألن يكون المقدر 
ا مســتقال غير متهم في محاباة أي من الطرفين، والواقع الحالي في أكثر  ا مســتقال غير متهم في محاباة أي من الطرفين، والواقع الحالي في أكثر للتكلفة طرفً للتكلفة طرفً
مؤسســات اإلقراض أن تقدر كل مؤسســة تكلفتها الخاصة، وهي متهمة في الزيادة مؤسســات اإلقراض أن تقدر كل مؤسســة تكلفتها الخاصة، وهي متهمة في الزيادة 
الربوية ألجل القرض، واألولى أن تضع الجهات اإلشرافية على مؤسسات اإلقراض الربوية ألجل القرض، واألولى أن تضع الجهات اإلشرافية على مؤسسات اإلقراض 
معايير واضحة لتقدير التكاليف الحقيقية على القروض التي تســتوفي المؤسســات معايير واضحة لتقدير التكاليف الحقيقية على القروض التي تســتوفي المؤسســات 
عوضها من المقترضين، ال ســيما وأن هذه الجهات تراقب مؤسسات اإلقراض مثالً عوضها من المقترضين، ال ســيما وأن هذه الجهات تراقب مؤسسات اإلقراض مثالً 

.(.(٥٣٠٥٣٠/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (١)
ينظر: مجمــوع الفتاو (٨٣٨٣/٣٤٣٤)، واإلتقان واإلحكام في شــرح تحفــة الحكام لميارة )، واإلتقان واإلحكام في شــرح تحفــة الحكام لميارة   ) ينظر: مجمــوع الفتاو  (٢)

.(.(٢٦٠٢٦٠/١)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٦٣١٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في تحديد بعض الرسوم لبعض الخدمات المصرفيةفي تحديد بعض الرسوم لبعض الخدمات المصرفية(١)، ومع تعذر ذلك يمكن وضع ، ومع تعذر ذلك يمكن وضع 
ضوابط تقلل جانب تهمة الزيادة الربوية، ومن ذلك:ضوابط تقلل جانب تهمة الزيادة الربوية، ومن ذلك:

اعتماد عناصر التكاليف على القرض وأعواضها من الجهات الشرعية  اعتماد عناصر التكاليف على القرض وأعواضها من الجهات الشرعية -   -١
المشرفة على تلك المؤسسات.المشرفة على تلك المؤسسات.

مراقبة عناصر التكاليف من إدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات. مراقبة عناصر التكاليف من إدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات.-   -٢
اإلفصاح عن عناصر التكلفة للمقترضين وطريقة تقديرها. اإلفصاح عن عناصر التكلفة للمقترضين وطريقة تقديرها.-   -٣

ينظــر: تعميــم التعرفــة البنكية الصــادر عن مؤسســة النقــد العربي الســعودي بتاريخ  ينظــر: تعميــم التعرفــة البنكية الصــادر عن مؤسســة النقــد العربي الســعودي بتاريخ    (١)
 = =١٤٣٤١٤٣٤/١١١١/٢٥٢٥هـ.هـ.

=http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/New%20banking%20tariff.pdfhttp://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/New%20banking%20tariff.pdf



١٦٤١٦٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٦٥١٦٥

طرق تقدير تكلفة القرضطرق تقدير تكلفة القرض

عند البحث والتأمل في تطبيقات تقدير تكلفة القرض في المؤسســات المالية عند البحث والتأمل في تطبيقات تقدير تكلفة القرض في المؤسســات المالية 
اإلسالمية يتبين أن هناك منهجين في التقدير:اإلسالمية يتبين أن هناك منهجين في التقدير:

ا إجماليا دون دخول في تفاصي  ل  ا إجماليا دون دخول في تفاصي  ل  تقدير تكاليف القروض تقديرً المنهج األول:المنهج األول: تقدير تكاليف القروض تقديرً
هــذه التكاليف وأنواعهــا وعالقتها بالقــروض، وإنما ينظر إلى مجمــوع تكاليف هــذه التكاليف وأنواعهــا وعالقتها بالقــروض، وإنما ينظر إلى مجمــوع تكاليف 
المؤسســة المالية ثم ينظر إلى مســببات هذه التكاليف ونســبة القــروض من هذه المؤسســة المالية ثم ينظر إلى مســببات هذه التكاليف ونســبة القــروض من هذه 
المســببات ويتم تقدير التكلفة بناء على ذلك، وهذا المنهج أخذت به بعض الهيئات المســببات ويتم تقدير التكلفة بناء على ذلك، وهذا المنهج أخذت به بعض الهيئات 

الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةالشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية(١).
والتقدير بحسب هذا المنهج محل نظر شــرعي؛ ألن التقدير هنا ال يبنى على والتقدير بحسب هذا المنهج محل نظر شــرعي؛ ألن التقدير هنا ال يبنى على 
ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة  ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة    (١)
 ،( ،(١٥١٥/١٢١٢) الهيئة الشــرعية فــي البركة، الفتو وفتاو ،() الهيئة الشــرعية فــي البركة، الفتو (٩٤٩٤/١، ، ٩٥٩٥)، وفتاو ) مجمع الفقه، عمجمع الفقه، ع٣
ص(ص(٢٨١٢٨١)، وجاء في الفتــو ما نصه: «ولكن إذا كانت العمولة مقدرة حســب النفقات )، وجاء في الفتــو ما نصه: «ولكن إذا كانت العمولة مقدرة حســب النفقات 
الحقيقية فإن ذلك جائز. والطريقة في ذلك أن تحســب مجموع النفقات اإلدارية الســنوية الحقيقية فإن ذلك جائز. والطريقة في ذلك أن تحســب مجموع النفقات اإلدارية الســنوية 
لمدة عام على مجموع مبالغ العمليــات المالية التي قام بها البنك، واألولى أن يكون ذلك لمدة عام على مجموع مبالغ العمليــات المالية التي قام بها البنك، واألولى أن يكون ذلك 
مرة واحدةً في بداية العقد، مع مراعاة أن المصاريف تتفاوت خالل مرحلة القرض، يجري مرة واحدةً في بداية العقد، مع مراعاة أن المصاريف تتفاوت خالل مرحلة القرض، يجري 

تحديد قسمة الخدمة سنويا».تحديد قسمة الخدمة سنويا».



١٦٦١٦٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

قواعــد واضحة وال يرجــع فيه إلى بيانــات مالية دقيقة تميز مــا يخص القرض عن قواعــد واضحة وال يرجــع فيه إلى بيانــات مالية دقيقة تميز مــا يخص القرض عن 
غيــره، ويقو جانب التهمة على المقرض في المبالغة في التقدير أو تحميل ا  لقرض غيــره، ويقو جانب التهمة على المقرض في المبالغة في التقدير أو تحميل ا  لقرض 

ما يخص األغراض األخر من التكاليف.ما يخص األغراض األخر من التكاليف.
وهذا الرأي في حال كانت المؤسســة ربحية أما إذا كانت المؤسسة غير ربحية وهذا الرأي في حال كانت المؤسســة ربحية أما إذا كانت المؤسسة غير ربحية 
فاألصــل أن ينظر في أنــواع هذه التكاليــف وتفاصيلها وما يحقــق منفعة مقصودة فاألصــل أن ينظر في أنــواع هذه التكاليــف وتفاصيلها وما يحقــق منفعة مقصودة 
للمقترض منها فيعتبر وما ليس كذلك فال يعتبر، وقد يقال بجواز التقدير بهذا المنهج للمقترض منها فيعتبر وما ليس كذلك فال يعتبر، وقد يقال بجواز التقدير بهذا المنهج 

للمؤسسات غير الربحية بالشروط اآلتية:للمؤسسات غير الربحية بالشروط اآلتية:
أن ينص في عقود المؤسســة مع المقترضين أن هذه الرســوم إنما هي  أن ينص في عقود المؤسســة مع المقترضين أن هذه الرســوم إنما هي -   -١

مقابل تكاليف حقيقية تقدمها المؤسسة اإلقراضية.مقابل تكاليف حقيقية تقدمها المؤسسة اإلقراضية.
أال يراعى في حساب نسب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل  أال يراعى في حساب نسب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل -   -٢
الربحي، وعليه فمتى كانت نسبة الرسم مساوية بأي طريقة كانت لنسبة الربحي، وعليه فمتى كانت نسبة الرسم مساوية بأي طريقة كانت لنسبة 

الربح في التمويالت الربحية فال تجوز.الربح في التمويالت الربحية فال تجوز.
أن تكون هذه التكاليف مثبتة محاسبيا وفق قوائم مالية معتمدة. أن تكون هذه التكاليف مثبتة محاسبيا وفق قوائم مالية معتمدة.-   -٣

أال تزيد إيرادات المؤسسة اإلقراضية خالل السنة المالية من الرسوم عن  أال تزيد إيرادات المؤسسة اإلقراضية خالل السنة المالية من الرسوم عن -   -٤
تكاليفه، ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.تكاليفه، ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.
ا مفصال ينظــر فيه إلى أنواع تلك  ا مفصال ينظــر فيه إلى أنواع تلك  تقديــر تكلفة القرض تقديرً المنهج الثاني:المنهج الثاني: تقديــر تكلفة القرض تقديرً
التكاليف وتفاصيلها وتحديد التكاليف المباشــرة وغير المباشرة للقرض، فهو يحدد التكاليف وتفاصيلها وتحديد التكاليف المباشــرة وغير المباشرة للقرض، فهو يحدد 
التكلفة المباشرة للقرض ثم يحسب التكلفة غير المباشرة على اختالف في تطبيقات التكلفة المباشرة للقرض ثم يحسب التكلفة غير المباشرة على اختالف في تطبيقات 
هذا المنهج في طريقة حساب التكاليف غير المباشرة، وه  ذا المنهج أخذت به بعض هذا المنهج في طريقة حساب التكاليف غير المباشرة، وه  ذا المنهج أخذت به بعض 
الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالميةالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية(١) والتقدير بحسب المنهج الثاني  والتقدير بحسب المنهج الثاني 

ينظر: القرار (٧٣٥٧٣٥) من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي () من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (١١٣٦١١٣٦/٢-١١٤٠١١٤٠)، )،  ينظر: القرار (   (١)= = 



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٦٧١٦٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ال يخلو من حالين:ال يخلو من حالين:
الحال األولى:الحال األولى: أن تكون التكلفة مباشرة أن تكون التكلفة مباشرة(١)، وهذه الحال لها أربع صور:، وهذه الحال لها أربع صور:

الصورة األولى:الصورة األولى: أن تكون التكلفة غير مشــتركة، ومعلوم مقدارها فيما يخص  أن تكون التكلفة غير مشــتركة، ومعلوم مقدارها فيما يخص 
كل مقترض، مثل تكلفة إرســال أي معلومات تتعلق بالمنتــج اإلقراضي عن طريق كل مقترض، مثل تكلفة إرســال أي معلومات تتعلق بالمنتــج اإلقراضي عن طريق 
، فهذه تكلفة مباشرة غير  ، فهذه تكلفة مباشرة غير  رياالً شــركة الشــحن، كأن تكون تكلفة اإلرســال مثالً شــركة الشــحن، كأن تكون تكلفة اإلرســال مثالً ٢٠٢٠ رياالً

مشتركة ومعلومة فيما يخص كل مقترض.مشتركة ومعلومة فيما يخص كل مقترض.
الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن تكون التكلفة مشــتركة ومعلوم مقدارها (أي: مقدار مجموع  أن تكون التكلفة مشــتركة ومعلوم مقدارها (أي: مقدار مجموع 
التكلفــة) لكن المقرض ال يســتطيع معرفــة مقدار ما يخص كل مقتــرض؛ ألن عدد التكلفــة) لكن المقرض ال يســتطيع معرفــة مقدار ما يخص كل مقتــرض؛ ألن عدد 
المقترضين في ســنة التكلفة غير معلوم، مثل تكلفة نظام إلكتروني خاص بمنتج قرض المقترضين في ســنة التكلفة غير معلوم، مثل تكلفة نظام إلكتروني خاص بمنتج قرض 
معين تم شــراؤه بـمعين تم شــراؤه بـ٥ مليون ريال وتم تحديد اإلهالك المحاســبي له لمدة  مليون ريال وتم تحديد اإلهالك المحاســبي له لمدة ٥ ســنوات  ســنوات 
فتكون تكلفته الســنوية مليون ريال، فهذا النظام يعد تكلفة مباشــرة ومشتركة ومعلوم فتكون تكلفته الســنوية مليون ريال، فهذا النظام يعد تكلفة مباشــرة ومشتركة ومعلوم 
مقدارها في سنة التكلفة وهو مليون ريال لكن ال يعلم ما يخص كل مقترض بسبب عدم مقدارها في سنة التكلفة وهو مليون ريال لكن ال يعلم ما يخص كل مقترض بسبب عدم 
معرفة عدد المقترضين لهذه الســنة، ففي هذه الحال يسترشــد بعدد المقترضين للسنة معرفة عدد المقترضين لهذه الســنة، ففي هذه الحال يسترشــد بعدد المقترضين للسنة 

المالية السابقة، وتقسم تكلفة كل سنة على عدد المقترضين للسنة المالية السابقة. المالية السابقة، وتقسم تكلفة كل سنة على عدد المقترضين للسنة المالية السابقة. 
وضوابط البطاقات االئتمانية للهيئة الشرعية لبنك البالد، القرار (١٦١٦) ص() ص(٤)، وفتاو هيئة )، وفتاو هيئة  وضوابط البطاقات االئتمانية للهيئة الشرعية لبنك البالد، القرار (=   =
الرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالمي، الفتو (الرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالمي، الفتو (٣٤٣٣٤٣)، ()، (٨٣٦٨٣٦/٢) وجاء في الفتو ما نصه: ) وجاء في الفتو ما نصه: 
«لما كانت هذه الخدمات تكلف البنك أجهزة ومعدات ومرتبات، بجانب المصروفات غير «لما كانت هذه الخدمات تكلف البنك أجهزة ومعدات ومرتبات، بجانب المصروفات غير 
المباشــرة، أي حصتها من مصروفات البنك العمومية، كالمباني ووسائل النقل واالتصال المباشــرة، أي حصتها من مصروفات البنك العمومية، كالمباني ووسائل النقل واالتصال 
والرواتــب وغيــر ذلك، وجب أن تــوزع العمولة وتحــدد المصروفات المباشــرة وغير والرواتــب وغيــر ذلك، وجب أن تــوزع العمولة وتحــدد المصروفات المباشــرة وغير 
المباشــرة لهذه الخدمة حسب مقدار االســتفادة منها بين المستفيدين، أي بمقدار أو بنسبة المباشــرة لهذه الخدمة حسب مقدار االســتفادة منها بين المستفيدين، أي بمقدار أو بنسبة 
ا للعدالة بين  ا للعدالة بين هذه االستفادة، بمعنى أنه كلما زاد المبلغ المســحوب زادت العمولة، تحقيقً هذه االستفادة، بمعنى أنه كلما زاد المبلغ المســحوب زادت العمولة، تحقيقً

المستفيدين من هذه الخدمة».المستفيدين من هذه الخدمة».
ينظر في تعريف التكلفة المباشرة وغير المباشرة ص(١٢٤١٢٤) من البحث.) من البحث. ينظر في تعريف التكلفة المباشرة وغير المباشرة ص(   (١)



١٦٨١٦٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: عكس الصورة السابقة أن تكون التكلفة مشتركة ومعلوم مقدار  عكس الصورة السابقة أن تكون التكلفة مشتركة ومعلوم مقدار 
كل قرض لكن المقرض ال يستطيع معرفة مقدار مجموع التكلفة المشتركة؛ ألن عدد كل قرض لكن المقرض ال يستطيع معرفة مقدار مجموع التكلفة المشتركة؛ ألن عدد 
المقترضين في ســنة التكلفة غير معلوم، مثل: أنواع البطاقــات االئتمانية (الذهبية، المقترضين في ســنة التكلفة غير معلوم، مثل: أنواع البطاقــات االئتمانية (الذهبية، 
والبالتينية، واالنفنت..) فكل نوع له تكلفته المعلومة لكل بطاقة لكن ال يعلم مجموع والبالتينية، واالنفنت..) فكل نوع له تكلفته المعلومة لكل بطاقة لكن ال يعلم مجموع 
هذه التكاليف ألن عدد المقترضين غير معلــوم، ففي هذه الصورة األصل أن تعامل هذه التكاليف ألن عدد المقترضين غير معلــوم، ففي هذه الصورة األصل أن تعامل 
وفق الصورة األولى لكن إذا تعذر ذلك في تطبيقات المؤسسة المالية فيتم االسترشاد وفق الصورة األولى لكن إذا تعذر ذلك في تطبيقات المؤسسة المالية فيتم االسترشاد 
بعدد المقترضين لكل فئة في السنة المالية السابقة، ثم يقسم مجموع التكلفة المشتركة بعدد المقترضين لكل فئة في السنة المالية السابقة، ثم يقسم مجموع التكلفة المشتركة 

على مجموع المقترضين.على مجموع المقترضين.
الصورة الرابعة:الصورة الرابعة: أن تكون التكلفة مشــتركة لكن يتعــذر العلم بمقدارها (أي:  أن تكون التكلفة مشــتركة لكن يتعــذر العلم بمقدارها (أي: 
مجموع التكلفة المشــتركة) دون معرفة عدد المقترضين لسنة التكلفة، وهذه التكلفة مجموع التكلفة المشــتركة) دون معرفة عدد المقترضين لسنة التكلفة، وهذه التكلفة 

لها حاالن:لها حاالن:
١- أن تكون معلومة المقــدار ابتداءً لكل قرض كالصورة الثانية لكن تختلف - أن تكون معلومة المقــدار ابتداءً لكل قرض كالصورة الثانية لكن تختلف 
عنهــا بأن المقرض ال يســتطيع معرفة مقــدار مجموع هذه التكلفــة؛ ألنه ليس كل عنهــا بأن المقرض ال يســتطيع معرفة مقــدار مجموع هذه التكلفــة؛ ألنه ليس كل 
المقترضين ينتفع بها فهنا نقدر عدد المقترضين للسنة المالية السابقة كما في الصورة المقترضين ينتفع بها فهنا نقدر عدد المقترضين للسنة المالية السابقة كما في الصورة 
الثانية ونضيف إليها بأن نخصم نســبة الذيــن لم ينتفعوا بالتكلفة في الســنة المالية الثانية ونضيف إليها بأن نخصم نســبة الذيــن لم ينتفعوا بالتكلفة في الســنة المالية 

السابقة.السابقة.
٢- أن تكون معلومة المقــدار ابتداءً لكل قرض كالصورة الثانية لكن تختلف - أن تكون معلومة المقــدار ابتداءً لكل قرض كالصورة الثانية لكن تختلف 
عنهــا بأن المقرض ال يســتطيع معرفــة مقدار مجمــوع هذه التكاليــف ألن انتفاع عنهــا بأن المقرض ال يســتطيع معرفــة مقدار مجمــوع هذه التكاليــف ألن انتفاع 
المقترضيــن بهذه التكلفة متكرر وليس مرة واحدة فــال يعلم عدد المرات التي ينتفع المقترضيــن بهذه التكلفة متكرر وليس مرة واحدة فــال يعلم عدد المرات التي ينتفع 
بها المقترضون، فهنا نقدر عدد المرات التي انتفع به المقترضون من التكلفة في السنة بها المقترضون، فهنا نقدر عدد المرات التي انتفع به المقترضون من التكلفة في السنة 

المالية السابقة.المالية السابقة.
ا، وقد جــاء في معيار القرض  ا، وقد جــاء في معيار القرض وتقديــر هذه التكلفة بكل صورها معتبر شــرعً وتقديــر هذه التكلفة بكل صورها معتبر شــرعً



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٦٩١٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: ١/٩ «يجوز  «يجوز 
للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعــادل مصروفاتها الفعلية للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعــادل مصروفاتها الفعلية 
المباشرة، وال  يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. المباشرة، وال  يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. 
ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث ال يؤدي إلى زيادة تئول ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث ال يؤدي إلى زيادة تئول 
ل كل قرض بتكلفته الخاصة به إال إذا تعســر ذلك، كما  ل كل قرض بتكلفته الخاصة به إال إذا تعســر ذلك، كما إلــى فائدة، واألصل أن   يُحمّ إلــى فائدة، واألصل أن   يُحمّ
في أوعية اإلقراض المشتركة، فال مانع من تحميل التكاليف اإلجمالية المباشرة عن في أوعية اإلقراض المشتركة، فال مانع من تحميل التكاليف اإلجمالية المباشرة عن 
جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من 
هيئة الرقابة الشرعية، بالتنســيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على هيئة الرقابة الشرعية، بالتنســيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على 
ل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحاالت على الهيئة  ل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحاالت على الهيئة مجموع القروض ويحمّ مجموع القروض ويحمّ

مع المستندات المطلوبة»مع المستندات المطلوبة»(١). . 
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون التكلفة غير مباشــرة ويتعذر العلم بقدر تكلفة القرض  أن تكون التكلفة غير مباشــرة ويتعذر العلم بقدر تكلفة القرض 

عند إلزام المقترض بالتعويض عنها، وهذا التعذر له عدة صور:عند إلزام المقترض بالتعويض عنها، وهذا التعذر له عدة صور:
الصورة األولى:الصورة األولى: أن يرجع ذلك إلى عدم معرفة قدر األعمال التي نشأت بسبب  أن يرجع ذلك إلى عدم معرفة قدر األعمال التي نشأت بسبب 
التكلفة وحينئــذٍ يتعذر العلم بمقدار ما يخص القرض مــن التكلفة كما في النفقات التكلفة وحينئــذٍ يتعذر العلم بمقدار ما يخص القرض مــن التكلفة كما في النفقات 
والمصاريف العمومية للمؤسســة المالية فالنفقات محددة لكــن قدر األعمال التي والمصاريف العمومية للمؤسســة المالية فالنفقات محددة لكــن قدر األعمال التي 

. ا عادالً .نشأت بسببها هذه النفقات متنوع ومتعدد ويصعب تقديره تقديرً ا عادالً نشأت بسببها هذه النفقات متنوع ومتعدد ويصعب تقديره تقديرً
ا لكن يتعذر العلم بقدر ما يخص  ا لكن يتعذر العلم بقدر ما يخص  أن يكون قدر األعمال معلومً الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن يكون قدر األعمال معلومً
القروض من التكاليف بسبب عدم معرفة عدد القروض في الفترة المالية للتكلفة -كما القروض من التكاليف بسبب عدم معرفة عدد القروض في الفترة المالية للتكلفة -كما 
لو كانت التكاليف خاصة بأحد مراكز التكلفة المرتبطة بالقروض- فتلجأ المؤسســة لو كانت التكاليف خاصة بأحد مراكز التكلفة المرتبطة بالقروض- فتلجأ المؤسســة 

المالية إلى اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.المالية إلى اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.
ص(٢٧١٢٧١).). ص(   (١)



١٧٠١٧٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ويفهــم من قرارات بعض الهيئات الشــرعية اعتبار تقديــر ما يخص القرض ويفهــم من قرارات بعض الهيئات الشــرعية اعتبار تقديــر ما يخص القرض 
من التكاليف غير المباشــرة إذا كان مرتبطًا بمركز تكلفــة متصل بالقرض مثل مركز من التكاليف غير المباشــرة إذا كان مرتبطًا بمركز تكلفــة متصل بالقرض مثل مركز 
تكلفة البطاقات في المؤسســات المالية والذي يشمل بطاقات اإلقراض (االئتمانية) تكلفة البطاقات في المؤسســات المالية والذي يشمل بطاقات اإلقراض (االئتمانية) 
وبطاقات االقتــراض وبطاقات االقتــراض (ATM)(ATM) (١)، وذهبت بعض الهيئات إلى أبعد من ذلك فاعتبرت ، وذهبت بعض الهيئات إلى أبعد من ذلك فاعتبرت 
تقدير ما يخص القرض من التكاليف غير المباشــرة ولو كانت تكاليف عامةتقدير ما يخص القرض من التكاليف غير المباشــرة ولو كانت تكاليف عامة(٢)، وهو ، وهو 
؛ ألن تقدير هذه التكاليف ال يراعى فيها عدم الزيادة على ما يخص القرض  ؛ ألن تقدير هذه التكاليف ال يراعى فيها عدم الزيادة على ما يخص القرض محل نظرٍ محل نظرٍ
من التكاليف، ويصعب الوصول فيها إلى تقدير ولو ظني فالمقرض في تقديرها محل من التكاليف، ويصعب الوصول فيها إلى تقدير ولو ظني فالمقرض في تقديرها محل 
ا من تكاليفه، فيغلــب جانب الحظر، وهذا الرأي -  ا من تكاليفه، فيغلــب جانب الحظر، وهذا الرأي - تهمــة في تحميل المقترض جزءً تهمــة في تحميل المقترض جزءً
أعنــي اعتبار التكاليف العامة في تقدير تكلفة القــرض- مبني على أن هذه التكاليف أعنــي اعتبار التكاليف العامة في تقدير تكلفة القــرض- مبني على أن هذه التكاليف 
مقابل عمل مســتقل عن القرض، فتجوز الزيادة فيه عما دفعه المقرض فعالً وستأتي مقابل عمل مســتقل عن القرض، فتجوز الزيادة فيه عما دفعه المقرض فعالً وستأتي 

اإلشارة إلى هذا الملحظاإلشارة إلى هذا الملحظ(٣).
يفهم هذا من إجازة الهيئات الشرعية لمصارف الراجحي والبالد أخذ رسوم السحب النقدي  يفهم هذا من إجازة الهيئات الشرعية لمصارف الراجحي والبالد أخذ رسوم السحب النقدي    (١)
ا من هذه التكاليف  ا من هذه التكاليف من أجهزة الصراف اآللي عند استخدام البطاقة االئتمانية باعتبار أن جزءً من أجهزة الصراف اآللي عند استخدام البطاقة االئتمانية باعتبار أن جزءً
هــي تكلفة أجهزة الصراف مع أن تكلفة أجهــزة الصرف اآللي تحمل على مركز البطاقات هــي تكلفة أجهزة الصراف مع أن تكلفة أجهــزة الصرف اآللي تحمل على مركز البطاقات 
الذي يشــمل كال البطاقتين، فأجازت تلك الهيئات تقديــر ما يخص بطاقات اإلقراض من الذي يشــمل كال البطاقتين، فأجازت تلك الهيئات تقديــر ما يخص بطاقات اإلقراض من 

تكلفة أجهزة الصراف اآللي. ينظر: القرارات السابقة.تكلفة أجهزة الصراف اآللي. ينظر: القرارات السابقة.
ينظر: فتاو هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي، الفتو (٣٤٣٣٤٣)، ()، (٨٣٦٨٣٦/٢) وجاء ) وجاء   ) لبنك دبي اإلســالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو ينظر: فتاو  (٢)
فــي الفتو ما نصه: «لما كانــت هذه الخدمات تكلف البنك أجهــزة ومعدات ومرتبات، فــي الفتو ما نصه: «لما كانــت هذه الخدمات تكلف البنك أجهــزة ومعدات ومرتبات، 
بجانب المصروفات غير المباشــرة، أي حصتها من مصروفات البنك العمومية، كالمباني بجانب المصروفات غير المباشــرة، أي حصتها من مصروفات البنك العمومية، كالمباني 
ووسائل النقل واالتصال والرواتب وغير ذلك، وجب أن توزع العمولة وتحدد المصروفات ووسائل النقل واالتصال والرواتب وغير ذلك، وجب أن توزع العمولة وتحدد المصروفات 
المباشــرة وغير المباشــرة لهذه الخدمة حســب مقدار االســتفادة منها بين المستفيدين، المباشــرة وغير المباشــرة لهذه الخدمة حســب مقدار االســتفادة منها بين المستفيدين، 
أي  بمقدار أو بنسبة هذه االســتفادة، بمعنى أنه كلما زاد المبلغ المسحوب زادت العمولة، أي  بمقدار أو بنسبة هذه االســتفادة، بمعنى أنه كلما زاد المبلغ المسحوب زادت العمولة، 

ا للعدالة بين المستفيدين من هذه الخدمة». ا للعدالة بين المستفيدين من هذه الخدمة».تحقيقً تحقيقً
ينظر: ص(١٤٦١٤٦) و ص() و ص(١٤٩١٤٩) من البحث.) من البحث. ينظر: ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٧١١٧١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أما المســألة األولى وهي اعتبار ما يخص القرض من التكاليف غير المبا شرة أما المســألة األولى وهي اعتبار ما يخص القرض من التكاليف غير المبا شرة 
إذا كانت األعمال معلومة وتم تقدير عدد المقترضين حسب بيانات التكاليف لفترات إذا كانت األعمال معلومة وتم تقدير عدد المقترضين حسب بيانات التكاليف لفترات 
سابقة فيمكن أن يقال بأن الحكم يختلف باختالف طريقة اإلفادة من هذه البيانات في سابقة فيمكن أن يقال بأن الحكم يختلف باختالف طريقة اإلفادة من هذه البيانات في 

التقدير، وهي:التقدير، وهي:
١- أن يتم تقديــر ما يخص الفترة المالية للتكلفة مــع تقدير زيادة متوقعة في - أن يتم تقديــر ما يخص الفترة المالية للتكلفة مــع تقدير زيادة متوقعة في 

التكاليف وأعداد المقترضين.التكاليف وأعداد المقترضين.
٢- أن يتم تقدير ما يخص الفترة المالية للتكلفة مع عدم الزيادة على التقدير.- أن يتم تقدير ما يخص الفترة المالية للتكلفة مع عدم الزيادة على التقدير.

ويشــكل على الطريقة األولى المبالغة في تقدير الزيادة، ويشكل على الطريقة ويشــكل على الطريقة األولى المبالغة في تقدير الزيادة، ويشكل على الطريقة 
الثانية احتمال زيادة عدد القروض عن الفترة المالية الســابقة حســب ما جرت عليه الثانية احتمال زيادة عدد القروض عن الفترة المالية الســابقة حســب ما جرت عليه 

العادة من وجود نمو مطرد في عدد القروض في األحوال والظروف الطبيعية.العادة من وجود نمو مطرد في عدد القروض في األحوال والظروف الطبيعية.
واألقرب واللــه أعلم هو أنه إذا كانت زيادة عدد المقترضين ال تزيد في التكلفة واألقرب واللــه أعلم هو أنه إذا كانت زيادة عدد المقترضين ال تزيد في التكلفة 
فتجوز الزيادة في التقدير؛ ألن الزيادة حينئــذٍ تعني تخفيض التكلفة على المقترضين، فتجوز الزيادة في التقدير؛ ألن الزيادة حينئــذٍ تعني تخفيض التكلفة على المقترضين، 
أما إذا كانت زيــادة عدد المقترضين تزيد التكلفة فال يجوز األخذ بالزيادة المتوقعة في أما إذا كانت زيــادة عدد المقترضين تزيد التكلفة فال يجوز األخذ بالزيادة المتوقعة في 
الفترة المالية للتكلفة ال ســيما وأن المقرض هو من يتولى التقدير؛ وهو محل تهمة في الفترة المالية للتكلفة ال ســيما وأن المقرض هو من يتولى التقدير؛ وهو محل تهمة في 
ذلك، ويمكن معالجة اإلشــكال المذكور في الطريقة الثانية بأن تحمل كل فترة جديدة ذلك، ويمكن معالجة اإلشــكال المذكور في الطريقة الثانية بأن تحمل كل فترة جديدة 
تكلفة الفترة المالية الســابقة، فلو تبين مثالً أن عــدد القروض في الفترة المالية األولى تكلفة الفترة المالية الســابقة، فلو تبين مثالً أن عــدد القروض في الفترة المالية األولى 
١٠٠٠١٠٠٠ قرض، وتــم تقدير التكلفة للفترة الثانية بهذا العــدد دون زيادة، وتبين في آخر  قرض، وتــم تقدير التكلفة للفترة الثانية بهذا العــدد دون زيادة، وتبين في آخر 
الفترة الثانيــة أن عدد القروض أصبحت الفترة الثانيــة أن عدد القروض أصبحت ١٥٠٠١٥٠٠ قرض فهنا تقــدر الفترة المالية الثالثة  قرض فهنا تقــدر الفترة المالية الثالثة 
بالعدد الجديد، وبهذا يحل إشكال خسارة المقرض تكلفته التي تكبدها بسبب القرض.بالعدد الجديد، وبهذا يحل إشكال خسارة المقرض تكلفته التي تكبدها بسبب القرض.
وهذا الرأي هو األقرب عمليا لتحقيق العدل بين المتعاملين، وأما ظنية التقدير وهذا الرأي هو األقرب عمليا لتحقيق العدل بين المتعاملين، وأما ظنية التقدير 
فيجاب عنها بأن هناك شــواهد العتمــاد الفقهاء المعاصرين على تقديرات ســابقة فيجاب عنها بأن هناك شــواهد العتمــاد الفقهاء المعاصرين على تقديرات ســابقة 



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٧٢١٧٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في بعض المعامالت المالية المعاصرة، مثل اعتمــاد الفقهاء المعاصرين في أحكام في بعض المعامالت المالية المعاصرة، مثل اعتمــاد الفقهاء المعاصرين في أحكام 
الشــركات المســاهمة على قوائمها المالية لفترة مالية ســابقة مع أنها قد تتعامل بعد الشــركات المســاهمة على قوائمها المالية لفترة مالية ســابقة مع أنها قد تتعامل بعد 

صدور تلك القوائم بمعامالت تغير من حكمها الشرعيصدور تلك القوائم بمعامالت تغير من حكمها الشرعي(١).

ينظر: معيار األوراق المالية (األســهم والســندات) (١/٦/٤/٣) ص() ص(٢٩٧٢٩٧)، ومنهجية )، ومنهجية  ينظر: معيار األوراق المالية (األســهم والســندات) (   (١)
.www.almaqased.net/ArticleFolder/10025.pdfwww.almaqased.net/ArticleFolder/10025.pdf قراءة القوائم المالية، مركز المقاصد قراءة القوائم المالية، مركز المقاصد



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٧٣١٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام التكاليف الفعلية والمعياريةأحكام التكاليف الفعلية والمعيارية

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب األول: مفهوم التكاليف الفعلية والمعيارية:المطلب األول: مفهوم التكاليف الفعلية والمعيارية:

من المفاهيم المهمة في علم محاســبة التكاليف ما يســمى بالتكاليف الفعلية من المفاهيم المهمة في علم محاســبة التكاليف ما يســمى بالتكاليف الفعلية 
والتكاليــف المعيارية، ويقصد بالتكاليــف الفعلية هي التكاليــف التي دفعت فعالً والتكاليــف المعيارية، ويقصد بالتكاليــف الفعلية هي التكاليــف التي دفعت فعالً 
 HISTORICALHISTORICAL لتكوين المنتــج أو تقديم الخدمة، وتســمى التكاليف التاريخيــة لتكوين المنتــج أو تقديم الخدمة، وتســمى التكاليف التاريخيــة
ا في ضوء مجموعة من  ا في ضوء مجموعة من ، أما  التكاليف المعيارية فهي «التكاليف المحددة مقدمً COSTCOST، أما  التكاليف المعيارية فهي «التكاليف المحددة مقدمً

الظروف والشروط التي تســتلزمها طبيعة النشاط»الظروف والشروط التي تســتلزمها طبيعة النشاط»(١)، فالتكاليف الفعلية أو التاريخية ، فالتكاليف الفعلية أو التاريخية 
تتحدد بعد وقوعها فعالً وتســجل في ســجالت المؤسســة، أما التكاليف المعيارية تتحدد بعد وقوعها فعالً وتســجل في ســجالت المؤسســة، أما التكاليف المعيارية 
فتحدد قبل بداية العمل، حيث تقاس التكلفة المســتقبلية   بناء على نموذج توقع مبني فتحدد قبل بداية العمل، حيث تقاس التكلفة المســتقبلية   بناء على نموذج توقع مبني 
على األساس التاريخي للتكلفة، وتعد التكاليف المعيارية وسيلة للرقابة حيث تقارن على األساس التاريخي للتكلفة، وتعد التكاليف المعيارية وسيلة للرقابة حيث تقارن 
النتائج الفعلية بالمعيارية وتحدد االنحرافات التي يتم اتخاذ اإلجراءات الصحيحة في النتائج الفعلية بالمعيارية وتحدد االنحرافات التي يتم اتخاذ اإلجراءات الصحيحة في 

تسعير المنتجات والخدمات بناءً عليهاتسعير المنتجات والخدمات بناءً عليها(٢). . 
تحديد التكلفة على أساس النشاط، لجولي ماربلي ص(٤٨٩٤٨٩).). تحديد التكلفة على أساس النشاط، لجولي ماربلي ص(   (١)

ينظر: تحديد التكلفة على أساس النشاط، لجولي ماربلي ص(٤٨٩٤٨٩)، ومحاسبة التكاليف )، ومحاسبة التكاليف  ينظر: تحديد التكلفة على أساس النشاط، لجولي ماربلي ص(   (٢)
 = =في المصارف المدرجة في سوق عمان ص(في المصارف المدرجة في سوق عمان ص(٥٠٥٠).).



١٧٤١٧٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثاني: أحكام اعتبار التكلفة الفعلية والمعيارية:المطلب الثاني: أحكام اعتبار التكلفة الفعلية والمعيارية:
بالتأمل في واقع التكاليف في المؤسسات المالية أنها ال تخلو من ثالث صور:بالتأمل في واقع التكاليف في المؤسسات المالية أنها ال تخلو من ثالث صور:
الصورة األولى:الصورة األولى: أن تكون التكلفة قد دفعت فعالً وسجلت محاسبيا، وهي التي  أن تكون التكلفة قد دفعت فعالً وسجلت محاسبيا، وهي التي 

تسمى بالتكلفة الفعلية كما سبق بيانه، فهذه التكلفة ال شك في اعتبارها.تسمى بالتكلفة الفعلية كما سبق بيانه، فهذه التكلفة ال شك في اعتبارها.
الصورة الثانية:الصورة الثانية: أن تكون التكلفة لم تدفع فعالً لكنها معلومة ابتداء وتم االلتزام  أن تكون التكلفة لم تدفع فعالً لكنها معلومة ابتداء وتم االلتزام 

بدفعها وليست مبنية على توقع، فهذه التكلفة الذي يظهر أنها تلحق باألولى.بدفعها وليست مبنية على توقع، فهذه التكلفة الذي يظهر أنها تلحق باألولى.
الصورة الثالثــة:الصورة الثالثــة: أن تكون التكلفة معيارية وفق المفهوم الســابق ذكره فالذي  أن تكون التكلفة معيارية وفق المفهوم الســابق ذكره فالذي 

يظهر جواز اعتبارها في المؤسسات غير الربحية فقط بالشروط اآلتيةيظهر جواز اعتبارها في المؤسسات غير الربحية فقط بالشروط اآلتية(١):
١- أن يكون التقدير عادالً مبنيا على أساس موضوعي.- أن يكون التقدير عادالً مبنيا على أساس موضوعي.

٢- أن يكون ذلك في التكاليف المشــتركة بيــن المقترضين التي يتعذر العلم - أن يكون ذلك في التكاليف المشــتركة بيــن المقترضين التي يتعذر العلم 
بها قبل دخول المقترضين في التعامل مع المقرض، أما التكاليف التي ال تقع إال عند بها قبل دخول المقترضين في التعامل مع المقرض، أما التكاليف التي ال تقع إال عند 

طلب المقترض فال يجوز تقديرها إال بناء على التكلفة التاريخية.طلب المقترض فال يجوز تقديرها إال بناء على التكلفة التاريخية.
٣- التزام المقرض بتعويض المقترض إذا تبين هناك نقص في النتائج الفعلية - التزام المقرض بتعويض المقترض إذا تبين هناك نقص في النتائج الفعلية 
للتكاليــف عن التكاليف المعيارية أو تخفيــض التكاليف بما يعادل المبلغ الزائد في للتكاليــف عن التكاليف المعيارية أو تخفيــض التكاليف بما يعادل المبلغ الزائد في 

السنة المالية القادمة.السنة المالية القادمة.
وهذا الرأي هو األقرب عمليا لتحقيق العدل بين المتعاملين، وأما ظنية التقدير وهذا الرأي هو األقرب عمليا لتحقيق العدل بين المتعاملين، وأما ظنية التقدير 
www.accountingtools.com/definition-actual-costwww.accountingtools.com/definition-actual-cost

www.accountingtools.com/definition-standard-costwww.accountingtools.com/definition-standard-cost

ا بين التكاليــف المعيارية التي ال تعلم فيها حجم التكاليف أصالً  ويالحظ هنا أن هناك فرقً ا بين التكاليــف المعيارية التي ال تعلم فيها حجم التكاليف أصالً   ويالحظ هنا أن هناك فرقً  (١)
وال مقدارها، وبين توقع أعداد المقترضين المبني على بيانات مالية سابقة الذي يتم االعتماد وال مقدارها، وبين توقع أعداد المقترضين المبني على بيانات مالية سابقة الذي يتم االعتماد 

عليه في تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة على كل مقترض كما سبق.عليه في تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة على كل مقترض كما سبق.



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٧٥١٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

فيجاب عنها بأن هناك شــواهد العتمــاد الفقهاء المعاصرين على تقديرات ســابقة فيجاب عنها بأن هناك شــواهد العتمــاد الفقهاء المعاصرين على تقديرات ســابقة 
في بعض المعامالت المالية المعاصرة، مثل اعتمــاد الفقهاء المعاصرين في أحكام في بعض المعامالت المالية المعاصرة، مثل اعتمــاد الفقهاء المعاصرين في أحكام 
الشــركات المســاهمة على قوائمها المالية لفترة مالية ســابقة مع أنها قد تتعامل بعد الشــركات المســاهمة على قوائمها المالية لفترة مالية ســابقة مع أنها قد تتعامل بعد 

صدور تلك القوائم بمعامالت تغير من حكمها الشرعيصدور تلك القوائم بمعامالت تغير من حكمها الشرعي(١).

ينظر: معيار األوراق المالية (األســهم والســندات) (١/٦/٤/٣) ص() ص(٢٩٧٢٩٧)، ومنهجية )، ومنهجية  ينظر: معيار األوراق المالية (األســهم والســندات) (   (١)
www.almaqased.net/ArticleFolder/10025.pdfwww.almaqased.net/ArticleFolder/10025.pdf قراءة القوائم المالية، مركز المقاصد قراءة القوائم المالية، مركز المقاصد



١٧٦١٧٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٧٧١٧٧

أثر ظنية تقدير تكلفة القرضأثر ظنية تقدير تكلفة القرض

توطئة:توطئة:

يطلق الظن في اللغة ويراد به معنيان هما: الشــك، والعلم، أما الشــك - وهو يطلق الظن في اللغة ويراد به معنيان هما: الشــك، والعلم، أما الشــك - وهو 
المقصود هنا- فيقصد به تجويز أمرين والتردد فيهما سواء استويا أو ترجح أحدهماالمقصود هنا- فيقصد به تجويز أمرين والتردد فيهما سواء استويا أو ترجح أحدهما(١)، ، 
ق اللغويون بين الشك والظن بأن الشك يقصد به التردد بين أمرين استويا،  ق اللغويون بين الشك والظن بأن الشك يقصد به التردد بين أمرين استويا، ومن ثم فرَّ ومن ثم فرَّ
بخالف الظن فهو تردد بين أمرين ترجح أحدهما على اآلخربخالف الظن فهو تردد بين أمرين ترجح أحدهما على اآلخر(٢)، ويقابل الظن في اللغة ، ويقابل الظن في اللغة 
اليقين، وهو العلم بحقيقة الشــيء وزوال الشك عنه وتحقيق األمر فيه، وهو االعتقاد اليقين، وهو العلم بحقيقة الشــيء وزوال الشك عنه وتحقيق األمر فيه، وهو االعتقاد 
الجازم الثابت المطابــق للواقعالجازم الثابت المطابــق للواقع(٣)، أما ا  لتقدير فيقصد به هنا: تقويم بدل نقدي لتكلفة ، أما ا  لتقدير فيقصد به هنا: تقويم بدل نقدي لتكلفة 

القرض.القرض.
وذهــب كثير من الفقهاء إلى أن التقويم ظن وتخمين مبني على اجتهاد المقوم وذهــب كثير من الفقهاء إلى أن التقويم ظن وتخمين مبني على اجتهاد المقوم 
ويتأثر بصفات المقوم الذاتية وبمؤثرات أخر خارجية كتأثره بأحكام الســوق مثل ويتأثر بصفات المقوم الذاتية وبمؤثرات أخر خارجية كتأثره بأحكام الســوق مثل 

ينظر: مقاييس اللغة (٤٦٢٤٦٢/٣).). ينظر: مقاييس اللغة (   (١)
ينظــر: تــاج العــروس (٣٦٥٣٦٥/٣٥٣٥)، والفروق اللغوية للعســكري ص()، والفروق اللغوية للعســكري ص(٩٨٩٨)، وكشــاف )، وكشــاف  ينظــر: تــاج العــروس (   (٢)

اصطالحات الفنون للتهانوي (اصطالحات الفنون للتهانوي (١١٥٣١١٥٣/٢).).
ينظر: لسان العرب (٣٤٩٣٤٩/١٧١٧)، والكليات للكفوي ()، والكليات للكفوي (١١٦١١٦/٥).). ينظر: لسان العرب (   (٣)



١٧٨١٧٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

العرض والطلب ونحوهماالعرض والطلب ونحوهما(١)، ومن الفقهاء من ير أن حكم المقوم قد يكون مبنيا على ، ومن الفقهاء من ير أن حكم المقوم قد يكون مبنيا على 
اجتهاد وحدس وقد يكون مبنيا على قطع ويقيناجتهاد وحدس وقد يكون مبنيا على قطع ويقين(٢)، وهذا ما ذهب إليه المحاســبيون ، وهذا ما ذهب إليه المحاســبيون 
حيــث رأوا أن تقدير التكاليف قد يكون قطعيــا في حاالت، وقد يكون ظنيا ال يمكن حيــث رأوا أن تقدير التكاليف قد يكون قطعيــا في حاالت، وقد يكون ظنيا ال يمكن 
الوصول إلى القطع فيه في حاالت أخر ال ســيما في تكاليف المؤسسات الخدمية الوصول إلى القطع فيه في حاالت أخر ال ســيما في تكاليف المؤسسات الخدمية 

ا للسلع الملموسة(٣). ا للسلع الملموسةحيث إن الخدمة يصعب قياسها خالفً حيث إن الخدمة يصعب قياسها خالفً
وهذا المبحث يناقش مسألة تقدير التكلفة من حيث يقينيته أو ظنيته، وأثر ذلك وهذا المبحث يناقش مسألة تقدير التكلفة من حيث يقينيته أو ظنيته، وأثر ذلك 

في حكم تكلفة القرض ويمكن تناول ذلك وفق المطالب اآلتية:في حكم تكلفة القرض ويمكن تناول ذلك وفق المطالب اآلتية:
المطلب األول: أنواع الظنية الواردة على تكلفة القرض:المطلب األول: أنواع الظنية الواردة على تكلفة القرض:

يمكن تقسيم الظنية التي ترد في تقدير تكلفة القرض إلى ثالثة أقسام:يمكن تقسيم الظنية التي ترد في تقدير تكلفة القرض إلى ثالثة أقسام:
األول:األول: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى من وقعت منه التكلفة: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى من وقعت منه التكلفة:

ال يخلو األمر فيمن تقع منه تكلفة القرض إما أن تقع من المقرض أو من طرف ال يخلو األمر فيمن تقع منه تكلفة القرض إما أن تقع من المقرض أو من طرف 
خارجي، فإذا وقعت التكلفة من طرف خارجي فإن تقدير التكلفة هنا ســيكون بالنظر خارجي، فإذا وقعت التكلفة من طرف خارجي فإن تقدير التكلفة هنا ســيكون بالنظر 
إلى األجرة التي اســتحقها ذلك الطرف ومورد الظنية يكون في مقدار ما تم دفعه؛ هل إلى األجرة التي اســتحقها ذلك الطرف ومورد الظنية يكون في مقدار ما تم دفعه؛ هل 

هو أجرة المثل أو أقل أو أكثر.هو أجرة المثل أو أقل أو أكثر.
وأما إذا وقعت من المقرض فال يخلو من حالين:وأما إذا وقعت من المقرض فال يخلو من حالين:

١- أن تكون التكلفة نقديــة كأن يدفع المقرض أجرة نقله ليقوم بأداء القرض - أن تكون التكلفة نقديــة كأن يدفع المقرض أجرة نقله ليقوم بأداء القرض 
أو  وفائه، والنظر في هذا كالنظر في حال دفعها لطرف خارجي.أو  وفائه، والنظر في هذا كالنظر في حال دفعها لطرف خارجي.

األصــل للشــيباني (٣٩١٣٩١/٢)، ونهايــة المطلــب ()، ونهايــة المطلــب (٤٧٩٤٧٩/١٨١٨)، والقواعــد البن رجب )، والقواعــد البن رجب  األصــل للشــيباني (   (١)
.(.(٤٧٨٤٧٨/٢)

ينظر: نهاية المطلب للجويني (٢٢٣٢٢٣/١٧١٧)، وروضة الطالبين للنووي ()، وروضة الطالبين للنووي (١١٢١١٢/١٠١٠).). ينظر: نهاية المطلب للجويني (   (٢)
ينظر: محاسبة التكاليف الفعلية والتقديرية ص(٧).). ينظر: محاسبة التكاليف الفعلية والتقديرية ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٧٩١٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢- أن تكــون التكلفــة بدنية، كأن يقــوم المقرض بتحمل مؤونــة نقل مبلغ - أن تكــون التكلفــة بدنية، كأن يقــوم المقرض بتحمل مؤونــة نقل مبلغ 
القرض إلــى مكان األداء أو الوفاء، وهذه الحال وإن كان الحكم فيها كســابقتها من القرض إلــى مكان األداء أو الوفاء، وهذه الحال وإن كان الحكم فيها كســابقتها من 
حيث اســتحقاق المقرض لألجرة ســواء كانت أجرة مثله أو تزيد عنها أو تنقص إال حيث اســتحقاق المقرض لألجرة ســواء كانت أجرة مثله أو تزيد عنها أو تنقص إال 
أنها مرتبطة بمسألة اجتماع عقد المعاوضة والقرض الذي سيأتي الكالم عنه بخالف أنها مرتبطة بمسألة اجتماع عقد المعاوضة والقرض الذي سيأتي الكالم عنه بخالف 

الحاالت السابقة فهي ال تتأثر بهذه المسألة كما سيأتي بيانهالحاالت السابقة فهي ال تتأثر بهذه المسألة كما سيأتي بيانه(١).
الثاني:الثاني: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى نشوء التكلفة لسبب آخر مع القرض: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى نشوء التكلفة لسبب آخر مع القرض:

وسيأتي الكالم عن هذه المسألة في مفهوم التكلفة غير المباشرةوسيأتي الكالم عن هذه المسألة في مفهوم التكلفة غير المباشرة(٢).
الثالث:الثالث: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى نشوء التكلفة ألكثر من مقترض: ظنية تكلفة القرض بالنظر إلى نشوء التكلفة ألكثر من مقترض:

وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في أحكام التكاليف المشتركةوسيأتي التفصيل في هذه المسألة في أحكام التكاليف المشتركة(٣).
وال أثر لظنية تقدير التكاليف في حكم تكلفة القرض؛ ويستند هذا الحكم على وال أثر لظنية تقدير التكاليف في حكم تكلفة القرض؛ ويستند هذا الحكم على 

ثالثة تخريجات: ثالثة تخريجات: 
التخريج األول: التخريج األول: 

أن الشريعة تتســامح في عقد القرض ما ال تتسامح به في عقود المعاوضات؛ أن الشريعة تتســامح في عقد القرض ما ال تتسامح به في عقود المعاوضات؛ 
وذلك ألن عقد القرض من عقود اإلرفاق واإلحسان، وقد نص الفقهاء على أنه يغتفر وذلك ألن عقد القرض من عقود اإلرفاق واإلحسان، وقد نص الفقهاء على أنه يغتفر 
فيها ما ال يغتفر في عقــود المعاوضاتفيها ما ال يغتفر في عقــود المعاوضات(٤)، وكثير من أحكام القرض تأسســت على ، وكثير من أحكام القرض تأسســت على 
هذا األمــر، وإذا تقرر القول بجواز التعويض عن تكلفــة القرض المحققة لمصلحة هذا األمــر، وإذا تقرر القول بجواز التعويض عن تكلفــة القرض المحققة لمصلحة 
العاقدين؛ فإن ذلك يقتضي القول بجواز أن يكون التقدير مبنيا على الظن واالجتهاد، العاقدين؛ فإن ذلك يقتضي القول بجواز أن يكون التقدير مبنيا على الظن واالجتهاد، 

ينظر: ص (١٧٣١٧٣).). ينظر: ص (   (١)

ينظر: ص (١٣٤١٣٤).). ينظر: ص (   (٢)

ينظر: ص (٢٠٢٢٠٢).). ينظر: ص (   (٣)
مختصر الفتاو المصرية ص(٣٢٥٣٢٥).). مختصر الفتاو المصرية ص(   (٤)



١٨٠١٨٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

قــال ابن تيمية: «فإن قالقــال ابن تيمية: «فإن قال(١): ما أوفيك إال في بلدٍ أخر: كان عليه مؤنة المقرض وما : ما أوفيك إال في بلدٍ أخر: كان عليه مؤنة المقرض وما 
ينفقه على المعروف»ينفقه على المعروف»(٢).

التخريــج الثاني: أن تقدير التكاليف إنما هو من باب التعويض عن الضرر التي التخريــج الثاني: أن تقدير التكاليف إنما هو من باب التعويض عن الضرر التي 
يغتفر فيها مراعاة قواعد الربا:يغتفر فيها مراعاة قواعد الربا:

من القواعد المقررة لد الفقهاء في المعاوضة بين األموال الربوية أن الجهل من القواعد المقررة لد الفقهاء في المعاوضة بين األموال الربوية أن الجهل 
ا  ا  ولهذا منع الفقهاء من بيع األموال الربوية ببعضها جزافً بالتساوي كالعلم بالتفاضلبالتساوي كالعلم بالتفاضل(٣) ولهذا منع الفقهاء من بيع األموال الربوية ببعضها جزافً

كالمحاقلة والمزابنة ونحو ذلك.كالمحاقلة والمزابنة ونحو ذلك.
ويعد تقديــر تكلفة القرض من بــاب التعويض العادل عــن الضرر، جاء في ويعد تقديــر تكلفة القرض من بــاب التعويض العادل عــن الضرر، جاء في 
مجمــوع الفتاومجمــوع الفتاو(٤) «فإن قــال [أي المقترض]: ما أوفيك إال فــي بلد آخر غير هذا،  «فإن قــال [أي المقترض]: ما أوفيك إال فــي بلد آخر غير هذا، 
كان عليه ضمان مــا ينفقه على المعروف»، فهو من باب المؤن والغرامات التي يعتبر كان عليه ضمان مــا ينفقه على المعروف»، فهو من باب المؤن والغرامات التي يعتبر 
الظن في تقديرها وتلحق في ذلك بباب اإلتالفات، وقد بحث الفقهاء مســألة تقويم الظن في تقديرها وتلحق في ذلك بباب اإلتالفات، وقد بحث الفقهاء مســألة تقويم 
ا وأتلفه فما حكم تقويم  ا وأتلفه فما حكم تقويم المتلفات إذا كانت أمواالً ربوية، فلو غصب رجل ذهبًا مصوغً المتلفات إذا كانت أمواالً ربوية، فلو غصب رجل ذهبًا مصوغً

المتلف بجنسه؟ وهل يعد ذلك ربًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:المتلف بجنسه؟ وهل يعد ذلك ربًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القــول األول: المنعالقــول األول: المنع، وهو قــول الحنفية، وهو قــول الحنفية(٥)، وقول المالكيــة، وقول المالكيــة(٦)، وقول بعض ، وقول بعض 

الشافعيةالشافعية(٧)، والحنابلة، والحنابلة(٨).
أي المقترض. أي المقترض.  مختصر الفتاو المصرية ص(٣٢٥٣٢٥).).(١)  مختصر الفتاو المصرية ص(   (٢)

ينظر: قواعد الفقه للمقري ص(٤١٦٤١٦)،)، ينظر: قواعد الفقه للمقري ص(   (٣)
.(.(٥٣٠٥٣٠/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٤)

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٥٩١٥٩/٧).). ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٥)
ينظر: الكافي البن عبد البر (٨٤٥٨٤٥/٢).). ينظر: الكافي البن عبد البر (   (٦)

ينظر: البيان للعمراني (١٣١٣/٧).). ينظر: البيان للعمراني (   (٧)
ينظر: الكافي البن قدامة (٢٢٦٢٢٦/٢).). ينظر: الكافي البن قدامة (   (٨)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٨١١٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

واســتدلوا لذلك بأن التقويم مأخوذ على ســبيل العوض عــن المال الربوي واســتدلوا لذلك بأن التقويم مأخوذ على ســبيل العوض عــن المال الربوي 
التالف، وتقويم المتلف مبني على الظن واالجتهاد وال يســلم من الوقوع في الزيادة التالف، وتقويم المتلف مبني على الظن واالجتهاد وال يســلم من الوقوع في الزيادة 

عن المتلف، فيمنع من ذلك؛ سدا لذريعة الرباعن المتلف، فيمنع من ذلك؛ سدا لذريعة الربا(١). . 
ويناقش بأن بعض من ذهب إلى هذا القول أجاز التعويض عن الحلي الذي تلف ويناقش بأن بعض من ذهب إلى هذا القول أجاز التعويض عن الحلي الذي تلف 
جزء منه بأرش قيمته ولو كان التعويض من جنس الحلي، وال فرق بين المسألتينجزء منه بأرش قيمته ولو كان التعويض من جنس الحلي، وال فرق بين المسألتين(٢).

القول الثاني:القول الثاني: الجواز، وهو قول الشافعية في األصح الجواز، وهو قول الشافعية في األصح(٣)، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة(٤)، ، 
ومذهب الظاهريةومذهب الظاهرية(٥).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
الدليــل األول:الدليــل األول: أن من أتلف الذهــب الخالص لزمه ضمان مثله، ولو أفســد  أن من أتلف الذهــب الخالص لزمه ضمان مثله، ولو أفســد 
الصنعة في الذهب دون أن يفســد الذهب لزمه أرش النقص من نقد البلد، فكذلك إذا الصنعة في الذهب دون أن يفســد الذهب لزمه أرش النقص من نقد البلد، فكذلك إذا 

اجتمع تلف الذهب وفساد الصنعة لزمه القول بضمان مثل الذهب وقيمة الصنعةاجتمع تلف الذهب وفساد الصنعة لزمه القول بضمان مثل الذهب وقيمة الصنعة(٦).
ا بين باب المعاوضات وباب اإلتالفات فمن ذلك  ا بين باب المعاوضات وباب اإلتالفات فمن ذلك  أن هناك فرقً الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن هناك فرقً
أن أحك  ام الربا إنما تراعى في عقود المعاوضات حيث إن حقيقته مبادلة عوض ربوي أن أحك  ام الربا إنما تراعى في عقود المعاوضات حيث إن حقيقته مبادلة عوض ربوي 
بعوض ربوي آخــر بزيادة، فهي مبادلة بين متقابلين، بخــالف التعويض عن الربوي بعوض ربوي آخــر بزيادة، فهي مبادلة بين متقابلين، بخــالف التعويض عن الربوي 
المتلف بما يعادلــه قيمة؛ فليس فيه تبادل بين عوضيــن متقابلين، وإنما هو بدل عن المتلف بما يعادلــه قيمة؛ فليس فيه تبادل بين عوضيــن متقابلين، وإنما هو بدل عن 

ينظر: المغني البن قدامة (٣٦٣٣٦٣/٧).). ينظر: المغني البن قدامة (   (١)
ينظر: الكافي البن عبد البر (٨٤٥٨٤٥/٢)، ونهايــة المطلب ()، ونهايــة المطلب (١٨٨١٨٨/٧)، والمغني البن قدامة )، والمغني البن قدامة  ينظر: الكافي البن عبد البر (   (٢)

.(.(٣٦٣٣٦٣/٧)
ينظر: روضة الطالبين للنووي (٢٣٢٣/٥).). ينظر: روضة الطالبين للنووي (   (٣)

ينظر: اإلنصاف للمرداوي (٢٦٦٢٦٦/١٥١٥-٢٦٨٢٦٨).). ينظر: اإلنصاف للمرداوي (   (٤)
ينظر: المحلى البن حزم (١٤٩١٤٩/٨).). ينظر: المحلى البن حزم (   (٥)

ينظر: نهاية المطلب (١٨٨١٨٨/٧)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (٣٦٣٣٦٣/٧). ).  ينظر: نهاية المطلب (   (٦)



١٨٢١٨٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

متلف فات روعي في تقويمه العدل، والربا ال يجري في اإلتالفات والتبرعات وإنما متلف فات روعي في تقويمه العدل، والربا ال يجري في اإلتالفات والتبرعات وإنما 
يجري في عقود المعاوضاتيجري في عقود المعاوضات(١)، وكذلك فــإن الصنعة في الذهب المصوغ وإن كان ، وكذلك فــإن الصنعة في الذهب المصوغ وإن كان 
لها قيمة إال أنها ال تنفرد بمقابلة العوض في عقد البيع، بل ال بد للمعاوضة أنها تكون لها قيمة إال أنها ال تنفرد بمقابلة العوض في عقد البيع، بل ال بد للمعاوضة أنها تكون 
مضمومة للمقصود من العقد وهو البيع بخالف باب اإلتالف فهي تقابل البدل، والربا مضمومة للمقصود من العقد وهو البيع بخالف باب اإلتالف فهي تقابل البدل، والربا 

إنما يجري في باب المعاوضات وال يجري في باب الغرامات واإلتالفاتإنما يجري في باب المعاوضات وال يجري في باب الغرامات واإلتالفات(٢).
الترجيح:الترجيح:

يظهر أن القول الثاني هو الراجح؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول اآلخر.يظهر أن القول الثاني هو الراجح؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول اآلخر.
التخريج الثالث:التخريج الثالث:

التخريج على قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورةالتخريج على قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة(٣)؛ وذلك أن اإلقراض ؛ وذلك أن اإلقراض 
أحد أدوات التمويل التي تأثرت بالتطور الحضاري الكبير الذي يشهده العالم والذي أحد أدوات التمويل التي تأثرت بالتطور الحضاري الكبير الذي يشهده العالم والذي 
تحولــت فيه أدوات التمويل من أن تكــون أدوات يعمل بها األفراد فيما بينهم إلى أن تحولــت فيه أدوات التمويل من أن تكــون أدوات يعمل بها األفراد فيما بينهم إلى أن 
ا دور األفراد في هذا  ا، وانحسر كثيرً ا دور األفراد في هذا تكون أدوات مؤسســية تعمل وفق آلية أكثر تعقيدً ا، وانحسر كثيرً تكون أدوات مؤسســية تعمل وفق آلية أكثر تعقيدً
األمر مع اشتداد حاجة الناس إلى هذا النوع من التمويل لما اقتضته الحضارة المعاصرة األمر مع اشتداد حاجة الناس إلى هذا النوع من التمويل لما اقتضته الحضارة المعاصرة 
من تزاحم احتياجات األفراد وشــدتها، وال يمكن للمؤسسات المالية أن تقدم خدمة من تزاحم احتياجات األفراد وشــدتها، وال يمكن للمؤسسات المالية أن تقدم خدمة 
اإلقــراض إال إذا تحمل المقترض التكاليف التي تتكبدها بســبب هذه الخدمة، وإال اإلقــراض إال إذا تحمل المقترض التكاليف التي تتكبدها بســبب هذه الخدمة، وإال 
فلن تقوم لهذه المؤسســات قائمة، وتقدير التكاليف التي تتكبدها هذه المؤسســات فلن تقوم لهذه المؤسســات قائمة، وتقدير التكاليف التي تتكبدها هذه المؤسســات 
ا مبنيا علــى االجتهاد والظن، ولما كانت  ا مبنيا علــى االجتهاد والظن، ولما كانت ال يعــدو في كثير من صوره أن يكون تقديرً ال يعــدو في كثير من صوره أن يكون تقديرً
ينظر: نهاية المطلــب (١٨٨١٨٨/٧)، والمغني البن قدامــة ()، والمغني البن قدامــة (٣٦٣٣٦٣/٧)، والمحلى البن حزم )، والمحلى البن حزم  ينظر: نهاية المطلــب (   (١)

.(.(١٤٩١٤٩/٨)
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)

ينظر: مداخلة الشــيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (١٤٦٧١٤٦٧/٣)، ومعلمة )، ومعلمة  ينظر: مداخلة الشــيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (   (٣)
زايد للقواعد الفقهية (زايد للقواعد الفقهية (٢٧٥٢٧٥/٧).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٨٣١٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

حاجــة الناس إلى هذا النوع من التمويل قائمة نزلــت حاجتهم منزلة الضرورة فجاز حاجــة الناس إلى هذا النوع من التمويل قائمة نزلــت حاجتهم منزلة الضرورة فجاز 
أن يعتمد على الظن واالجتهاد في تقدير التكاليف، وقد قرر العلماء القاعدة الشرعية أن يعتمد على الظن واالجتهاد في تقدير التكاليف، وقد قرر العلماء القاعدة الشرعية 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ومن تطبيقاتها فيما يتعلق بهذه المســألة ما نص الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ومن تطبيقاتها فيما يتعلق بهذه المســألة ما نص 
عليه شــيخ اإلســالم ابن تيمية من أن الشــريعة أباحت العدول في مسألة العرايا عن عليه شــيخ اإلســالم ابن تيمية من أن الشــريعة أباحت العدول في مسألة العرايا عن 
التقدير بالكيل الذي يفيد العلم إلى التقدير بالخرص الذي ال يفيد سو الظن؛ وذلك التقدير بالكيل الذي يفيد العلم إلى التقدير بالخرص الذي ال يفيد سو الظن؛ وذلك 
ا لقاعــدة الحاجة آنفة الذكر، وهي: أن  ا لقاعــدة الحاجة آنفة الذكر، وهي: أن ألجل الحاجة، وأســس بذلك قاعدة تعدُّ فرعً ألجل الحاجة، وأســس بذلك قاعدة تعدُّ فرعً

«العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز»«العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز»(١).
وهذا الرأي - أعني القول بعدم تأثير ظنية التقدير في حكم التعويض عن تكلفة وهذا الرأي - أعني القول بعدم تأثير ظنية التقدير في حكم التعويض عن تكلفة 
القرض- هو ما يفهم من قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في قرارها (القرض- هو ما يفهم من قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في قرارها (٦٦٦٦) بتاريخ ) بتاريخ 
١٣٩٩١٣٩٩/٢/٢٧٢٧هـ بشأن: قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية الذي أجاز األخذ هـ بشأن: قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية الذي أجاز األخذ 
بقول أهل الخبرة في مقدار التعويض الذي يســتحقه المقرض مقابل التكاليف الذي بقول أهل الخبرة في مقدار التعويض الذي يســتحقه المقرض مقابل التكاليف الذي 
تكبدهــا ألجل القرض، حيث جاء فيه ما نصه: «إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به تكبدهــا ألجل القرض، حيث جاء فيه ما نصه: «إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به 
الخبراء الفنيون من متاعب الدراســات الفنية والمالية لمصلحة المشروع فلصندوق الخبراء الفنيون من متاعب الدراســات الفنية والمالية لمصلحة المشروع فلصندوق 
التنمية السعودي أن يتقاضى األجر المتحقق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه وإن تركه التنمية السعودي أن يتقاضى األجر المتحقق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه وإن تركه 
الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى»الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى»(٢)، وبمثل ذلك قرر بعض أصحاب ، وبمثل ذلك قرر بعض أصحاب 
الفضيلة العلماءالفضيلة العلماء(٣) في محضر اجتماعهم في الفترة  في محضر اجتماعهم في الفترة ١٤١٤-١٤٠٦١٤٠٦/١٠١٠/١٧١٧هـ؛ لغرض هـ؛ لغرض 
دراسة االستفســارات المعروضة عليهم من قبل البنك اإلسالمي للتنمية وكان أحد دراسة االستفســارات المعروضة عليهم من قبل البنك اإلسالمي للتنمية وكان أحد 
االستفسارات يتعلق برســوم الخدمة على القروض حيث جاء في المحضر ما نصه: االستفسارات يتعلق برســوم الخدمة على القروض حيث جاء في المحضر ما نصه: 

مجموع الفتاو (٢٣٦٢٣٦/٣٢٣٢)، وينظر: المرجع نفسه ()، وينظر: المرجع نفسه (٤٢٨٤٢٨/٢٩٢٩).).  ) مجموع الفتاو  (١)
قرار هيئة كبار العلماء رقم (٦٦٦٦)، ينظر: الملحق ()، ينظر: الملحق (١) ص() ص(٢٨٧٢٨٧).). قرار هيئة كبار العلماء رقم (   (٢)

وهم: أحمد بزيع الياســين، وبــدر المتولي عبد الباســط، ود. عبد الله محمــد عبد الله،  وهم: أحمد بزيع الياســين، وبــدر المتولي عبد الباســط، ود. عبد الله محمــد عبد الله،    (٣)
ود. عبد الســتار أبــو غدة، ومحمــد الحبيب ابن الخوجــة، ومحمد المختار الســالمي، ود. عبد الســتار أبــو غدة، ومحمــد الحبيب ابن الخوجــة، ومحمد المختار الســالمي، 

ومصطفى أحمد الزرقاء، ينظر: المرجع اآلتي (ومصطفى أحمد الزرقاء، ينظر: المرجع اآلتي (٩٣٩٣/١).).



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٨٤١٨٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حســب ما قدمه البنك واقتنع به  ا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حســب ما قدمه البنك واقتنع به «ونظرً «ونظرً
كل الحاضريــن لذلك اتفقوا على أنه ال مناص لهم مــن اللجوء إلى التقدير التقريبي كل الحاضريــن لذلك اتفقوا على أنه ال مناص لهم مــن اللجوء إلى التقدير التقريبي 

العادل الذي ال يظلم فيه أي من طرفي العملية المقترض والبنك»العادل الذي ال يظلم فيه أي من طرفي العملية المقترض والبنك»(١).

محضر اجتماع أصحاب الفضيلة العلماء، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد ٣، (، (٩٥٩٥/١).). محضر اجتماع أصحاب الفضيلة العلماء، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد    (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام التعويض عن تكلفة القرض



١٨٦١٨٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٨٧١٨٧

التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرضالتوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض

يقصد بالبدل في اللغة بأنه «قيام الشــيء مقام الشــيء الذاهب»يقصد بالبدل في اللغة بأنه «قيام الشــيء مقام الشــيء الذاهب»(١)، وورد هذا ، وورد هذا 
اللفظ لد الفقهاء بمعنى العوض وهو الشيء الذي يُبذل في مقابلة غيرهاللفظ لد الفقهاء بمعنى العوض وهو الشيء الذي يُبذل في مقابلة غيره(٢).

ويختلف التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض حسب الحاالت اآلتية:ويختلف التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض حسب الحاالت اآلتية:
الحال األولى:الحال األولى: أن يدفع المقترض البدل مباشرة إلى طرف ثالث غير المقرض،  أن يدفع المقترض البدل مباشرة إلى طرف ثالث غير المقرض، 

فيعد ما دفعه المقترض حينئذٍ أجرة للطرف الثالث.فيعد ما دفعه المقترض حينئذٍ أجرة للطرف الثالث.
ا عن تكلفة تكبدها  ا عن تكلفة تكبدها  أن يدفع المقترض البدل إلى المقرض تعويضً الحال الثانية:الحال الثانية: أن يدفع المقترض البدل إلى المقرض تعويضً

المقرض لطرف ثال  ث فالتوصيف الفقهي للبدل حينئذٍ يتجا  ذبه أصالن:المقرض لطرف ثال  ث فالتوصيف الفقهي للبدل حينئذٍ يتجا  ذبه أصالن:
ا عن عمل بذله الـمقرض فهو بهذا يكون أجرة  مقابل  ا عن عمل بذله الـمقرض فهو بهذا يكون أجرة  مقابل  أن البدل يعد عوضً األول:األول: أن البدل يعد عوضً
هذا العمل، ويجوز في األجرة أن تكون بالمثل أو تكون باألجر المســمى الذي يتفق هذا العمل، ويجوز في األجرة أن تكون بالمثل أو تكون باألجر المســمى الذي يتفق 
الطرفان عليه، وعلى كال الحالين ال بد من أن يراعى في تقدير العوض ربح المعوض، الطرفان عليه، وعلى كال الحالين ال بد من أن يراعى في تقدير العوض ربح المعوض، 
وقــد جاء في كالم  بعض الفقهاء ما يؤيد هذا المعنى فجاء في حاشــية الدر المختار: وقــد جاء في كالم  بعض الفقهاء ما يؤيد هذا المعنى فجاء في حاشــية الدر المختار: 
مقاييس اللغــة البن فارس (٢١٠٢١٠/١) مادة (بدل)، وينظر: لســان العرب () مادة (بدل)، وينظر: لســان العرب (٤٨٤٨/١١١١) مادة ) مادة  مقاييس اللغــة البن فارس (   (١)

(بدل).(بدل).
ينظر: المطلع البن مفلح ص(٤٨٤٨)، ومعجم المصطلحات المالية لنزيه حماد ص()، ومعجم المصطلحات المالية لنزيه حماد ص(٩٢٩٢).). ينظر: المطلع البن مفلح ص(   (٢)



١٨٨١٨٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

«قــال في جامع الفصو  ليــن: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيــره، وما قيل في كل ألفٍ «قــال في جامع الفصو  ليــن: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيــره، وما قيل في كل ألفٍ 
خمســة دراهم ال نقول به وال يليق ذلك بالفقه، وأي مشــقة للكاتب في كثرة الثمن؟ خمســة دراهم ال نقول به وال يليق ذلك بالفقه، وأي مشــقة للكاتب في كثرة الثمن؟ 
ابٍ يُســتأجر  اكٍ وثقَّ ا كحكَّ ابٍ يُســتأجر وإنما أجر مثله بقدر مشــقته أو بقدر عمله في صنعته أيضً اكٍ وثقَّ ا كحكَّ وإنما أجر مثله بقدر مشــقته أو بقدر عمله في صنعته أيضً
م  َ ذلك جواز أخذ األجرة الزائدة  م  َ ذلك جواز أخذ األجرة الزائدة بأجرٍ كثيرٍ في مشقةٍ قليلة اهـ. قال بعض الفضالء: أفْهَ بأجرٍ كثيرٍ في مشقةٍ قليلة اهـ. قال بعض الفضالء: أفْهَ

وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفع  ة المكتوب له اهـ.وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفع  ة المكتوب له اهـ.
اب الآللئ  اب الآللئ قلــت: وال يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثَقَّ قلــت: وال يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثَقَّ
مثالً ال يأخذ األجر على قدر مشــقته فإنه ال يقــوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع مثالً ال يأخذ األجر على قدر مشــقته فإنه ال يقــوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع 

هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله»هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله»(١).
ويفهم من هــذا النص أن التكلفة إما أن يراعى في تقديرها المشــقة الحقيقية ويفهم من هــذا النص أن التكلفة إما أن يراعى في تقديرها المشــقة الحقيقية 
الواقعــة على من قام بهــا أي ما دفعه المقرض فعالً للطــرف الثالث، وإما أن يراعى الواقعــة على من قام بهــا أي ما دفعه المقرض فعالً للطــرف الثالث، وإما أن يراعى 
في تقديرها مع ما ســبق قيمة هذا العمل في السوق بغض النظر عن المشقة الحقيقية في تقديرها مع ما ســبق قيمة هذا العمل في السوق بغض النظر عن المشقة الحقيقية 
الواقعة على صاحبه، وهو ما يسمى لد الفقهاء بأجرة المثل، وسيأتي بحث اجتماع الواقعة على صاحبه، وهو ما يسمى لد الفقهاء بأجرة المثل، وسيأتي بحث اجتماع 

القرض باألجرة في المبحث اآلتي.القرض باألجرة في المبحث اآلتي.
قرض بما تكبده من  ا عن الخسارة التي لحقت بالـمُ قرض بما تكبده من  أن البدل يعد تعويضً ا عن الخسارة التي لحقت بالـمُ الثاني:الثاني: أن البدل يعد تعويضً
تكاليف بسبب القرض، فهو يعد من مؤن العقود التي توجب على المقترض ضمان ما تكاليف بسبب القرض، فهو يعد من مؤن العقود التي توجب على المقترض ضمان ما 
تكبده المقرض بسببها، كما جاء في مجموع الفتاوتكبده المقرض بسببها، كما جاء في مجموع الفتاو(٢) «فإن قال [أي المقترض]: ما  «فإن قال [أي المقترض]: ما 

أوفيك إال في بلد آخر غير هذا، كان عليه ضمان ما ينفقه على المعروف».أوفيك إال في بلد آخر غير هذا، كان عليه ضمان ما ينفقه على المعروف».
الحال الثالثة:الحال الثالثة: أن يكون البدل مقابل تكلفة تكبدها المقرض بنفســه، فإن كانت  أن يكون البدل مقابل تكلفة تكبدها المقرض بنفســه، فإن كانت 
التكلفــة بدنية فيعد البدل أجــرة يجري فيه حكم اجتماع القــرض بالمعاوضة الذي التكلفــة بدنية فيعد البدل أجــرة يجري فيه حكم اجتماع القــرض بالمعاوضة الذي 

البن عابدين (١٢٧١٢٧/٩).). البن عابدين (   (١)
.(.(٥٣٠٥٣٠/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٨٩١٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

سيأتي بحثه، وإن كانت التكلفة نقدية فتأخذ حكم الحال الثانية.سيأتي بحثه، وإن كانت التكلفة نقدية فتأخذ حكم الحال الثانية.



١٩٠١٩٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٩١١٩١

أحكام العوض المصاحب للقرضأحكام العوض المصاحب للقرض

قبل دراسة هذا الموضوع أقدم بمقدمتين مهمتين هما:قبل دراسة هذا الموضوع أقدم بمقدمتين مهمتين هما:
المقدمة األولــى:المقدمة األولــى: أن من يقرأ كالم المعاصرين في هذا الموضوع يجد تداخالً  أن من يقرأ كالم المعاصرين في هذا الموضوع يجد تداخالً 
ا في األقوال وإشكاالت في التصور يصعب على الباحث التمييز بينها وتحريرها،  ا في األقوال وإشكاالت في التصور يصعب على الباحث التمييز بينها وتحريرها، كبيرً كبيرً

وأبرز مظاهر ذلك يرجع في حقيقته إلى أمرين:وأبرز مظاهر ذلك يرجع في حقيقته إلى أمرين:
األمر األول:األمر األول: أن اجتهادات المعاصرين في هذا الموضوع لم يراعَ فيها التأصيل  أن اجتهادات المعاصرين في هذا الموضوع لم يراعَ فيها التأصيل 
الذي يشــمل جميع أحواله وصوره؛ ذلك أن المطلــع على قرارات المجامع الفقهية الذي يشــمل جميع أحواله وصوره؛ ذلك أن المطلــع على قرارات المجامع الفقهية 
ا لحاالت خاصة ولم يكن القصد من تلك  ا لحاالت خاصة ولم يكن القصد من تلك والهيئات الشــرعية يجد أنها جاءت جوابً والهيئات الشــرعية يجد أنها جاءت جوابً

القرارات تأصيل هذه المسألة بجميع صورهاالقرارات تأصيل هذه المسألة بجميع صورها(١).
األمــر الثاني:األمــر الثاني: عدم تحرير مصطلح «التكلفة الفعلية» أو «النفقات الفعلية» التي  عدم تحرير مصطلح «التكلفة الفعلية» أو «النفقات الفعلية» التي 
مــن أمثلة ذلك: قــرار هيئة كبار العلماء خــاص بقروض التنميــة الصناعية، وقرار مــن أمثلة ذلك: قــرار هيئة كبار العلماء خــاص بقروض التنميــة الصناعية، وقرار   (١)
ا عن استفســار  ا عن استفســار مجمع الفقه اإلســالمي بشــأن أجور خدمــات القروض جاء جوابً مجمع الفقه اإلســالمي بشــأن أجور خدمــات القروض جاء جوابً
الهيئات  وقرارات  البنك،  من  المقدمة  القروض  رســوم  في  للتنمية  اإلسالمي  الهيئات للبنك  وقرارات  البنك،  من  المقدمة  القروض  رســوم  في  للتنمية  اإلسالمي  للبنك 
الضمان  وخطابات  االئتمان  كبطاقة  المصرفيــة  التطبيقات  ببعض  المتعلقة  الضمان الشــرعية  وخطابات  االئتمان  كبطاقة  المصرفيــة  التطبيقات  ببعض  المتعلقة  الشــرعية 

. .وغيرها وغيرها



١٩٢١٩٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اســتندت إليها فتاو المجامع والهيئات الشــرعية، وبالتأمل فيما كتبه المعاصرون اســتندت إليها فتاو المجامع والهيئات الشــرعية، وبالتأمل فيما كتبه المعاصرون 
يتبين أن هذا المصطلح يقصد به أحد معنيين:يتبين أن هذا المصطلح يقصد به أحد معنيين:

المعنى األول:المعنى األول: اســتحقاق المقــرض ألجرة المثل مقابــل الخدمة الحقيقية  اســتحقاق المقــرض ألجرة المثل مقابــل الخدمة الحقيقية 
المقدمة منه، ويقصد بأجرة المثل عند الفقهاء «ما يســاوي الشــيء في نفوس أهل المقدمة منه، ويقصد بأجرة المثل عند الفقهاء «ما يســاوي الشــيء في نفوس أهل 
ا يســاوي المبلغ الذي يأخذه نظيره، وهو  ا يســاوي المبلغ الذي يأخذه نظيره، وهو  أي أن يُدفع لصاحب الحق مبلغً الرغبة»الرغبة»(١) أي أن يُدفع لصاحب الحق مبلغً
ما يســمى في العرف المالي بسعر الســوق ما يســمى في العرف المالي بسعر الســوق Market PriceMarket Price (٢)، وقد قرر الفقهاء في ، وقد قرر الفقهاء في 
عــوض المثل أنه يراعى في تقديره الربح المعــروف والمعتادعــوض المثل أنه يراعى في تقديره الربح المعــروف والمعتاد(٣)، وعلى هذا فأجرة ، وعلى هذا فأجرة 
المثل في هذا المعنــى يراعى عند تقديرهاربح المقــرض أو الزيادة على ما تكبده المثل في هذا المعنــى يراعى عند تقديرهاربح المقــرض أو الزيادة على ما تكبده 
، باعتبار هذا العمل مستقال عن القرض، وهذا المعنى ظاهر وواضح  ، باعتبار هذا العمل مستقال عن القرض، وهذا المعنى ظاهر وواضح المقرض فعالً المقرض فعالً
مثــالً في فتو هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي بشــأن التعامل ببطاقات مثــالً في فتو هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي بشــأن التعامل ببطاقات 
الفيــزا مقابل حصول البنك على عمولة متغيرة حســب المبلغ المســحوب، حيث الفيــزا مقابل حصول البنك على عمولة متغيرة حســب المبلغ المســحوب، حيث 
ا؛ ألنها مقابل خدمات فعلية  ا؛ ألنها مقابل خدمات فعلية جاء في الفتو ما نصه: «أن هذه العمولة جائزة شــرعً جاء في الفتو ما نصه: «أن هذه العمولة جائزة شــرعً
يقدمها البنــك للمتعاملين....»يقدمها البنــك للمتعاملين....»(٤)، وذكرت الفتو ضمن شــروط الجواز: «أ- أن ، وذكرت الفتو ضمن شــروط الجواز: «أ- أن 
تكــون مقابل خدمات فعلية، ب- أال تزيد هذه العمولة عن األجر العادل، تكــون مقابل خدمات فعلية، ب- أال تزيد هذه العمولة عن األجر العادل، وهو أجر وهو أجر 

المثل في بقية القطاع المصرفيالمثل في بقية القطاع المصرفي»(٥).
 .( .(٥٦٥٦/٤) المستدرك على مجموع الفتاو  ) المستدرك على مجموع الفتاو  (١)

ا لقو العرض والطلب في السوق.  وهو الســعر الحالي للسلعة أو الخدمة الذي يتحدد تبعً ا لقو العرض والطلب في السوق.   وهو الســعر الحالي للسلعة أو الخدمة الذي يتحدد تبعً  (٢)
ينظر: قاموس أركابيتا ص(ينظر: قاموس أركابيتا ص(٥٤٦٥٤٦).).

ينظر: مجموع الفتاو (٩٠٩٠/٢٨٢٨)، وجامع المسائل ()، وجامع المسائل (٢٢٦٢٢٦/١).).  ) ينظر: مجموع الفتاو  (٣)
.(.(٨٣٦٨٣٦/٢) ،() ،(٣٤٣٣٤٣) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  ) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  (٤)

المرجع الســابق (٨٣٧٨٣٧/٢)، ومعلوم أن بقية القطاع المصرفي يراعــي في تقدير العمولة )، ومعلوم أن بقية القطاع المصرفي يراعــي في تقدير العمولة  المرجع الســابق (   (٥)
الربح، وبنحوه جاء القرار (الربح، وبنحوه جاء القرار (٤٦٦٤٦٦) للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي حيث جاء فيه ما نصه: ) للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي حيث جاء فيه ما نصه: 

ا على عمليات السحب من مكائن الصرف ا مقطوعً ا على عمليات السحب من مكائن الصرف«يجوز للشــركة أن تأخذ رســمً ا مقطوعً  = =«يجوز للشــركة أن تأخذ رســمً



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٩٣١٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

  المعنى الثانــي:  المعنى الثانــي: التعويض عما تكبــده المقرض فعالً بســبب القرض دون  التعويض عما تكبــده المقرض فعالً بســبب القرض دون 
اعتبــار ألجرة المثل، ويختلف هذا المعنى عن المعنى الســابق في أنه ال يســتوفي اعتبــار ألجرة المثل، ويختلف هذا المعنى عن المعنى الســابق في أنه ال يســتوفي 
المقرض إال ما تكبده فعالً دون مراعاة أي ربح ســواء الربح المعتاد في أجرة المثل المقرض إال ما تكبده فعالً دون مراعاة أي ربح ســواء الربح المعتاد في أجرة المثل 
أو غيــره، وهذا المعنى ظاهــر وواضح في قرار هيئة الراجحــي ذي الرقم (أو غيــره، وهذا المعنى ظاهــر وواضح في قرار هيئة الراجحــي ذي الرقم (٧٣٥٧٣٥) ) 
والتاريخ والتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/١١١١/٢٣٢٣هـ، وموضوعه: «رسوم البطاقات االئتمانية» والذي جاء هـ، وموضوعه: «رسوم البطاقات االئتمانية» والذي جاء 
فيــه ما نصه: «ال يجوز فــي البطاقات االئتمانية أن تكون الرســوم المفروضة على فيــه ما نصه: «ال يجوز فــي البطاقات االئتمانية أن تكون الرســوم المفروضة على 
العمالء مصدر ربحٍ أو انتفاعٍ للشــركة، وعليه العمالء مصدر ربحٍ أو انتفاعٍ للشــركة، وعليه فيجب أن تكون تلك الرسوم -بجميع فيجب أن تكون تلك الرسوم -بجميع 
أنواعها- بقدر ما يدفعه المصرف فعالً بالســعر العادلأنواعها- بقدر ما يدفعه المصرف فعالً بالســعر العادل مما كان دفعه يعود إلى منفعة  مما كان دفعه يعود إلى منفعة 
العميل ومصلحتــه المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحــة المصرف ومنفعته أو يكون العميل ومصلحتــه المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحــة المصرف ومنفعته أو يكون 
مصــدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن الزيادة والحالة هذه تكون مصــدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن الزيادة والحالة هذه تكون 

ا أو ذريعة إلى الربا»(١). ا أو ذريعة إلى الربا»ربً ربً
ا هذا االختالف فــي المعنيين في معيار القرض الصادر عن هيئة  ا هذا االختالف فــي المعنيين في معيار القرض الصادر عن هيئة ويظهر أيضً ويظهر أيضً
المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية حيث جاء في الفقرة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية حيث جاء في الفقرة ١/٩ 
ما نصــه: «ما نصــه: «يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخــذ على خدمات القــروض ما يعادل يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخــذ على خدمات القــروض ما يعادل 
مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، وال يجوز لهــا أخذ زيادة عليهــا، وكل زيادة على مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، وال يجوز لهــا أخذ زيادة عليهــا، وكل زيادة على 
المصروفات الفعلية محرمةالمصروفات الفعلية محرمة، ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية ، ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية 
اآللي مقابل اســتخدام تلك اآلالت والخدمات المقدمة، علــى أن يراعى ما يأتي: ١- أن - أن  اآللي مقابل اســتخدام تلك اآلالت والخدمات المقدمة، علــى أن يراعى ما يأتي: =   =
ا في كل حالة من حاالت الســحب، فال يجوز أن يتغير  ا مقطوعً ا في كل حالة من حاالت الســحب، فال يجوز أن يتغير يكــون المبلغ المأخوذ قدرً ا مقطوعً يكــون المبلغ المأخوذ قدرً
ا لشبهة الربا. ٢- أن يكون تقدير - أن يكون تقدير  ا لشبهة الربا. بتغير المبلغ المســحوب كأن يجعل نســبة مئوية منه؛ درءً بتغير المبلغ المســحوب كأن يجعل نســبة مئوية منه؛ درءً
األجرة متناســبًا مع الخدمات المقدمة، فال يجوز أن يؤخذ في االعتبار ما يسمى بفقد إيراد األجرة متناســبًا مع الخدمات المقدمة، فال يجوز أن يؤخذ في االعتبار ما يسمى بفقد إيراد 
االستثمار البديل؛ ألن هذا اعتبار ربوي»، وتم إلغاء هذا القرار بالقرار (االستثمار البديل؛ ألن هذا اعتبار ربوي»، وتم إلغاء هذا القرار بالقرار (٧٣٥٧٣٥) المذكور في ) المذكور في 

المعنى الثاني.المعنى الثاني.
القرار (٧٣٥٧٣٥).). القرار (   (١)



١٩٤١٩٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

بحيث ال تؤدي إلــى زيادة تؤول إلى فائدة»بحيث ال تؤدي إلــى زيادة تؤول إلى فائدة»(١)، بينما جاء في المعيار نفســه «يجب ، بينما جاء في المعيار نفســه «يجب 
أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقات االئتمانية من أجهزة أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقات االئتمانية من أجهزة 
ا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون االســترباح من  ا مقطوعً ا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون االســترباح من مبلغً ا مقطوعً الصرف اآللي الصرف اآللي مبلغً
القرض، وال يجوز ربط الرســم بالمبلغ المســحوبالقرض، وال يجوز ربط الرســم بالمبلغ المســحوب، وال يجوز للمؤسسة التحايل ، وال يجوز للمؤسسة التحايل 
بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن السداد بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن السداد 

المسحوب»(٢). المسحوب»للمبلغ  للمبلغ 
ا إلــى االختالف في فهم قــرار مجمع الفقه  ا إلــى االختالف في فهم قــرار مجمع الفقه ويرجع أثــر هذا االختالف أيضً ويرجع أثــر هذا االختالف أيضً
اإلســالمي الدولي المنبثق عن منظمــة المؤتمر اإلســالمي ذي الرقم: اإلســالمي الدولي المنبثق عن منظمــة المؤتمر اإلســالمي ذي الرقم: ١٣١٣ ( (٣/١) ) 
المؤرخ في المؤرخ في ٨-١٤٠٧١٤٠٧/٢/١٣١٣هـ بشــأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية، حيث هـ بشــأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية، حيث 
جاء في االستفســار المتعلــق بأجور خدمات القروض المقدمة مــن البنك ما نصه: جاء في االستفســار المتعلــق بأجور خدمات القروض المقدمة مــن البنك ما نصه: 
: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات  : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات «أوالً «أوالً
ا»(٣). .  ا»الفعلية. ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا المحرم شرعً الفعلية. ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا المحرم شرعً

ويمكن إرجاع هذا االختالف إلى سبيين:ويمكن إرجاع هذا االختالف إلى سبيين:
١- عدم توضيح المقصود من النفقات الفعلية هل هو ما تكبده المقرض فعالً - عدم توضيح المقصود من النفقات الفعلية هل هو ما تكبده المقرض فعالً 
من تكاليف أم يطلق على أجــرة المثل للتكاليف التي يقوم بها المقرض وإن لم تكن من تكاليف أم يطلق على أجــرة المثل للتكاليف التي يقوم بها المقرض وإن لم تكن 

مقيدة بما تكبده حقيقة؟مقيدة بما تكبده حقيقة؟
٢- أن هناك أعماالً حقيقية ومســتقلة عن القرض فهــل يجب فيها التقيد بما - أن هناك أعماالً حقيقية ومســتقلة عن القرض فهــل يجب فيها التقيد بما 
تكبده المقرض فعالً أم يجوز أن يؤخذ فيها أجرة المثل؟ وســيأتي بحث هذه المسألة تكبده المقرض فعالً أم يجوز أن يؤخذ فيها أجرة المثل؟ وســيأتي بحث هذه المسألة 

المعايير الشرعية ص(٢٧١٢٧١).). المعايير الشرعية ص(   (١)

المعايير الشرعية ص(٢٧١٢٧١).). المعايير الشرعية ص(   (٢)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(١٠٧١٠٧).). قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٩٥١٩٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في صور الحال األولى.في صور الحال األولى.
المقدمة الثانية:المقدمة الثانية: أن المسائل التي سيتم تناولها وإن كان لها شبه واتصال بمسألة  أن المسائل التي سيتم تناولها وإن كان لها شبه واتصال بمسألة 
حكم تكلفة أداء القرض ووفائه التي ســبق بيانهــاحكم تكلفة أداء القرض ووفائه التي ســبق بيانهــا(١)، إال أن هناك حاجة إلى إفرادها ، إال أن هناك حاجة إلى إفرادها 

ببحث مستقل لسببين:ببحث مستقل لسببين:
الســبب األول:الســبب األول: أن تقرير كثير من الفقهاء لمســألة تكلفة القرض السابقة إنما  أن تقرير كثير من الفقهاء لمســألة تكلفة القرض السابقة إنما 
هو تقريــر لمبدأ تحمل المقترض تكلفة القرض دون الحديث عن مســألة تعويض هو تقريــر لمبدأ تحمل المقترض تكلفة القرض دون الحديث عن مســألة تعويض 
المقرض عن التكلفة إذا تحملها، كما هو ظاهر من النظر في مســألتي تكلفة القرض المقرض عن التكلفة إذا تحملها، كما هو ظاهر من النظر في مســألتي تكلفة القرض 
وأدلتها المبينة في الفصل األول من هذا الباب ال ســيما مســألة السفتجة حيث إن وأدلتها المبينة في الفصل األول من هذا الباب ال ســيما مســألة السفتجة حيث إن 
الســفتجة في حقيقتها الشــرعية تقتضي تحمل المقترض مؤنة الطريق، وأما تحمل الســفتجة في حقيقتها الشــرعية تقتضي تحمل المقترض مؤنة الطريق، وأما تحمل 
المقــرض ذلك ثم تعويض المقترض له، فهو قدر زائد في المســألة لم يتناوله أكثر المقــرض ذلك ثم تعويض المقترض له، فهو قدر زائد في المســألة لم يتناوله أكثر 

الفقهاء.الفقهاء.
السبب الثاني:السبب الثاني: أن تحمل المقرض تكلفة القرض ثم تعويض المقترض له إنما  أن تحمل المقرض تكلفة القرض ثم تعويض المقترض له إنما 
ا عند الفقهاء  ا عند الفقهاء ظهــرت تطبيقاته وتنوعت صوره في وقتنا الحاضر بما لــم يكن معهودً ظهــرت تطبيقاته وتنوعت صوره في وقتنا الحاضر بما لــم يكن معهودً
ا مما رتب ت  قريرات فقهية جديدة للمعاصرين اقتضاها تغير الزمان وتطور وسائل  ا مما رتب ت  قريرات فقهية جديدة للمعاصرين اقتضاها تغير الزمان وتطور وسائل قديمً قديمً

اإلقراض.اإلقراض.
ولهذين الســبيين فال بد عند عرض هذه المســألة من استصحاب أن   من قال ولهذين الســبيين فال بد عند عرض هذه المســألة من استصحاب أن   من قال 
بالمنع في هذه المســائل ال يلزمه القول بالمنع في مســألة تحمــل المقترض تكلفة بالمنع في هذه المســائل ال يلزمه القول بالمنع في مســألة تحمــل المقترض تكلفة 
ا في المسألة  ا في هذه المســائل ليس موجودً ا في المسألة القرض الســابقة؛ ألن هناك معنى زائدً ا في هذه المســائل ليس موجودً القرض الســابقة؛ ألن هناك معنى زائدً

السابقة كما سيتضح عند عرض الخالف اآلتي.السابقة كما سيتضح عند عرض الخالف اآلتي.
ينظر: ص (٩١٩١) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص (   (١)



١٩٦١٩٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

 وأشــير هنا إلى أنه بالتأمل في تحريرات الفقهــاء المعاصرين لتطبيقات هذه  وأشــير هنا إلى أنه بالتأمل في تحريرات الفقهــاء المعاصرين لتطبيقات هذه 
المســألة يمكن التوصل إلى أن مسألة اجتماع القرض بالعوض المدفوع تعويضاً عن المســألة يمكن التوصل إلى أن مسألة اجتماع القرض بالعوض المدفوع تعويضاً عن 

تكلفة القرض لها مقامان في البحث والترجيح:تكلفة القرض لها مقامان في البحث والترجيح:
األول:األول: النظر إلى اجتماع القرض بالعوض الذي نشــأ تعويضاً عن التكاليف  النظر إلى اجتماع القرض بالعوض الذي نشــأ تعويضاً عن التكاليف 
المتصلــة به باعتبار هذه التكاليف مقابل مجموع خدمــات ومنافع متصلة بالقرض المتصلــة به باعتبار هذه التكاليف مقابل مجموع خدمــات ومنافع متصلة بالقرض 
أو المنتج اإلقراضي لكــن ال يلزم منها وقوع اإلقــراض أو باعتبارها مقابل خدمة أو المنتج اإلقراضي لكــن ال يلزم منها وقوع اإلقــراض أو باعتبارها مقابل خدمة 
نشــأ عنها اإلقراض مباشرة فهي تكاليف مقابل وســيلة غايتها اإلقراض، وقد حرر نشــأ عنها اإلقراض مباشرة فهي تكاليف مقابل وســيلة غايتها اإلقراض، وقد حرر 
بعــض الفقهاء المعاصرين هذه المســألة في أحد تطبيقــات تكاليف القرض وهي بعــض الفقهاء المعاصرين هذه المســألة في أحد تطبيقــات تكاليف القرض وهي 
بطاقــة االئتمان حيث فرقوا بين العــوض المأخوذ مقابل إصــدار بطاقة االئتمان، بطاقــة االئتمان حيث فرقوا بين العــوض المأخوذ مقابل إصــدار بطاقة االئتمان، 
وبين العوض المأخوذ مقابل الســحب النقدي بالبطاقة، فأجازوا في الحال األولى وبين العوض المأخوذ مقابل الســحب النقدي بالبطاقة، فأجازوا في الحال األولى 
أجرة المثل دون التقيد بالتكلفة المتكبدة فعالً إلصدار البطاقة بينما منعوا في الثانية أجرة المثل دون التقيد بالتكلفة المتكبدة فعالً إلصدار البطاقة بينما منعوا في الثانية 

. .الزيادة عن التكلفة المتكبدة فعالً الزيادة عن التكلفة المتكبدة فعالً
ويمكن القول أن هناك اتجاهان بشأن هذه المسألة:ويمكن القول أن هناك اتجاهان بشأن هذه المسألة:

االتجــاه األول:االتجــاه األول: القول بالتفريق الســابق، فيجوز أن يكــون العوض بأجرة  القول بالتفريق الســابق، فيجوز أن يكــون العوض بأجرة 
المثل إذا كانت هــذه التكاليف المتصلة بالقرض مقابل خدمــات ومنافع متصلة المثل إذا كانت هــذه التكاليف المتصلة بالقرض مقابل خدمــات ومنافع متصلة 
بالقــرض لكن ال يلــزم منها وقوع اإلقــراض، ويجــب التقيد بالتكلفــة الفعلية بالقــرض لكن ال يلــزم منها وقوع اإلقــراض، ويجــب التقيد بالتكلفــة الفعلية 
للخدمــات التي تكون غايتها اإلقراض أو يلــزم منها اإلقراض، وذهب إليه بعض للخدمــات التي تكون غايتها اإلقراض أو يلــزم منها اإلقراض، وذهب إليه بعض 

عدة: العتبارات  عدة:؛  العتبارات  المعاصرينالمعاصرين(١)؛ 
من أبرزهم: د. نزيــه حماد، ومحمد تقي العثماني، ينظر: قضايــا فقهية معاصرة في المال  من أبرزهم: د. نزيــه حماد، ومحمد تقي العثماني، ينظر: قضايــا فقهية معاصرة في المال    (١)

 = =واالقتصاد لنزيه حماد ص(واالقتصاد لنزيه حماد ص(١٥١١٥١، ، ١٦٢١٦٢)، وبحوث في قضايا فقهية ()، وبحوث في قضايا فقهية (٢٠٠٢٠٠/١)، وفقه)، وفقه



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٩٧١٩٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١- أن هذه التكاليف تنشأ مقابل تقديم خدمات محددة لها قيمة في ذاتها قبل - أن هذه التكاليف تنشأ مقابل تقديم خدمات محددة لها قيمة في ذاتها قبل 
نشــوء القرض ويلتزم من قدمت له هذه الخدمات بدفع العوض عنها ولو لم يحصل نشــوء القرض ويلتزم من قدمت له هذه الخدمات بدفع العوض عنها ولو لم يحصل 

اإلقراض.اإلقراض.
٢- أن العــوض عــن هــذه التكاليف ثابــت يطالب بــه المنتفع بها وال - أن العــوض عــن هــذه التكاليف ثابــت يطالب بــه المنتفع بها وال 
يختلــف مقداره ســواء وقع القرض أم ال، كمــا ال يختلف مقــداره باختالف يختلــف مقداره ســواء وقع القرض أم ال، كمــا ال يختلف مقــداره باختالف 

القرض. القرض.مبلغ  مبلغ 
 االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: عدم القول بالتفريق الســابق، وإنما يلــزم فيها التقيد بالتكلفة  عدم القول بالتفريق الســابق، وإنما يلــزم فيها التقيد بالتكلفة 
المتكبــدة فعالً ما دامت تلــك التكاليف متصلــة بالقرض حتى ولو لم ينشــأ عنها المتكبــدة فعالً ما دامت تلــك التكاليف متصلــة بالقرض حتى ولو لم ينشــأ عنها 
اإلقراض؛ وذلك أن المقصود األســاس من هذه الخدمــات منظور فيه إلى القرض، اإلقراض؛ وذلك أن المقصود األســاس من هذه الخدمــات منظور فيه إلى القرض، 

فلوال القرض لم توجد هذه الخدمات.فلوال القرض لم توجد هذه الخدمات.
المقام الثاني:المقام الثاني: النظر إلى سبب اجتماع القرض بالعوض الذي نشأ تعويضاً عن  النظر إلى سبب اجتماع القرض بالعوض الذي نشأ تعويضاً عن 

تكاليف تكبدها المقرض أو غيره.تكاليف تكبدها المقرض أو غيره.
ولهذا المقام حالين:ولهذا المقام حالين:

ا عن تكلفة  ا إلى المقــرض تعويضً ا عن تكلفة أن يكون العــوض مدفوعً ا إلى المقــرض تعويضً الحــال األولى: الحــال األولى: أن يكون العــوض مدفوعً
تكبدها بسبب القرض.تكبدها بسبب القرض.

وهذه الحال لها ثالث صور بيانها على النحو اآلتي:وهذه الحال لها ثالث صور بيانها على النحو اآلتي:
البيوع (٤٥٥٤٥٥/١)، كالهما لمحمد تقي العثماني. وهو قول شــيخنا د. يوسف الشبيلي كما )، كالهما لمحمد تقي العثماني. وهو قول شــيخنا د. يوسف الشبيلي كما  البيوع (=   =

ذكر ذلك في مناقشته الرسالة. ذكر ذلك في مناقشته الرسالة. 



١٩٨١٩٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الصــورة األولى:الصــورة األولى: أن يكون العوض مقابل تكلفة نشــأت بســبب أداء القرض  أن يكون العوض مقابل تكلفة نشــأت بســبب أداء القرض 
أو  وفائه:أو  وفائه:

اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثالثة أقوال: اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثالثة أقوال: 
القــول األول:القــول األول: ال يجــوز التعويــض عن تكلفــة القرض، وهــو قول بعض  ال يجــوز التعويــض عن تكلفــة القرض، وهــو قول بعض 

المعاصرينالمعاصرين(١). . 
القول الثاني:القول الثاني: يجوز التعويض عن تكلفة القرض بأجرة إذا كانت التكلفة خدمة  يجوز التعويض عن تكلفة القرض بأجرة إذا كانت التكلفة خدمة 

حقيقية يصح إفرادها بعوض.حقيقية يصح إفرادها بعوض.
واختلف أصحاب هذا القول-كما ســيظهر من النصوص اآلتية- في تقدير واختلف أصحاب هذا القول-كما ســيظهر من النصوص اآلتية- في تقدير 
األجــرة بين وجوب تقديرها بأجرة المثل وجــواز الزيادة عليها، وبين وجوب أن األجــرة بين وجوب تقديرها بأجرة المثل وجــواز الزيادة عليها، وبين وجوب أن 
تكــون األجرة مقطوعة وجواز أن تكون منســوبة إلى مبلــغ القرض أو أجله على تكــون األجرة مقطوعة وجواز أن تكون منســوبة إلى مبلــغ القرض أو أجله على 

اآلتي: اآلتي:النحو  النحو 
االتجاه األول:االتجاه األول: يجوز التعويض بأجرة ولو زادت عن أجرة المثل وسواء كانت  يجوز التعويض بأجرة ولو زادت عن أجرة المثل وسواء كانت 
بمبلغ مقطوع أو منسوبة إلى مبلغ القرض أو أجله، وهذا القول يخرج على قرار ندوة بمبلغ مقطوع أو منسوبة إلى مبلغ القرض أو أجله، وهذا القول يخرج على قرار ندوة 
البركة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي بشــأن تقاضي الرسوم عن بطاقات االئتمان البركة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي بشــأن تقاضي الرسوم عن بطاقات االئتمان 
وضوابطه حيث جــاء فيه ما نصه: «يجوز للبنك المصدر لبطاقة االئتمان أن يأخذ من وضوابطه حيث جــاء فيه ما نصه: «يجوز للبنك المصدر لبطاقة االئتمان أن يأخذ من 
طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم االشتراك أو التجديد، ورسوم االستبدال على طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم االشتراك أو التجديد، ورسوم االستبدال على 
أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة. وال مانع من اختالف أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة. وال مانع من اختالف 
هذه الرســوم باختالف الخدمات أو المزايا، وليس باختالف مقــدار الدين (المبلغ هذه الرســوم باختالف الخدمات أو المزايا، وليس باختالف مقــدار الدين (المبلغ 
من أبرزهــم د. عبد الله الســعيدي، ينظــر: الربا فــي المعامالت المصرفيــة المعاصرة  من أبرزهــم د. عبد الله الســعيدي، ينظــر: الربا فــي المعامالت المصرفيــة المعاصرة    (١)

.(.(١٢٣٢١٢٣٢/٢، ، ١٢٣٣١٢٣٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

١٩٩١٩٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المستخدمة له البطاقة) أو أجله (مقدار مهلة السداد)»المستخدمة له البطاقة) أو أجله (مقدار مهلة السداد)»(١)، وجاء في قرار الندوة الثالثة ، وجاء في قرار الندوة الثالثة 
ا تأكيد لهــذا المعنى، بل أجازت الندوة اختالف الرســوم بقدر مبلغ  ا تأكيد لهــذا المعنى، بل أجازت الندوة اختالف الرســوم بقدر مبلغ والثالثيــن أيضً والثالثيــن أيضً
القرض، حيث جاء في قرار «الســحب النقدي ببطاقة االئتمــان» (القرض، حيث جاء في قرار «الســحب النقدي ببطاقة االئتمــان» (٣٣٣٣/٦) ما نصه: ) ما نصه: 
ا من مصــدر البطاقة (البنك) إلى  : الســحب النقدي ببطاقة االئتمان ينتج قرضً ا من مصــدر البطاقة (البنك) إلى «أوالً : الســحب النقدي ببطاقة االئتمان ينتج قرضً «أوالً
الساحب، ويترتب على ذلك مصروفات نظير نقل العملة من مقر البنك الى األجهزة الساحب، ويترتب على ذلك مصروفات نظير نقل العملة من مقر البنك الى األجهزة 
التي يتم الســحب منها، وهذه المصروفات جائزة ألنها تغطــي خدمة إيصال النقود التي يتم الســحب منها، وهذه المصروفات جائزة ألنها تغطــي خدمة إيصال النقود 
وال يؤخذ في االعتبار زيادة العمولة بحســـب أجــل القرض، وال فرق بين أن يكون وال يؤخذ في االعتبار زيادة العمولة بحســـب أجــل القرض، وال فرق بين أن يكون 
ا). ثانيًا: ال مانع من أن تكون  ا). ثانيًا: ال مانع من أن تكون الســحب مغطى برصيد الساحب أو غير مغطى (مكشوفً الســحب مغطى برصيد الساحب أو غير مغطى (مكشوفً
ا أو نســبة مئوية وهي أولى ألنها تحقق العدالة والرفق بحسب  ا مقطوعً ا أو نســبة مئوية وهي أولى ألنها تحقق العدالة والرفق بحسب العمولة مبلغً ا مقطوعً العمولة مبلغً

المبلغ المسحوب»المبلغ المسحوب»(٢).
االتجاه الثانــي:االتجاه الثانــي: يجوز التعويض عن التكلفة بشــرط أن تكون بأجرة المثل  يجوز التعويض عن التكلفة بشــرط أن تكون بأجرة المثل 
وأن تكــون بمبلــغ مقطوع وهــذا يفهم مما ذهب إليــه المجلس الشــرعي لهيئة وأن تكــون بمبلــغ مقطوع وهــذا يفهم مما ذهب إليــه المجلس الشــرعي لهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية حيث جاء في معيار القرض المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية حيث جاء في معيار القرض 
الصــادر عن الهيئة مــا نصه: «يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب الصــادر عن الهيئة مــا نصه: «يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب 
ا في حدود  ــا مقطوعً ا في حدود النقدي بالبطاقــات االئتمانية من أجهزة الصرف اآللي مبلغً ــا مقطوعً النقدي بالبطاقــات االئتمانية من أجهزة الصرف اآللي مبلغً
أجــرة المثل عن الخدمة دون االســترباح مــن القرض، وال يجوز ربط الرســم أجــرة المثل عن الخدمة دون االســترباح مــن القرض، وال يجوز ربط الرســم 
بالمبلغ المســحوب، وال يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب من أجل بالمبلغ المســحوب، وال يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب من أجل 
تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المسحوب»تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المسحوب»(٣)، كما جاء ، كما جاء 

قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي (٢٠٣٢٠٣).). قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي (   (١)
قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والثالثين، برنامج موسوعة البركة للمعامالت المالية  قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة والثالثين، برنامج موسوعة البركة للمعامالت المالية    (٢)

اإلسالمية.اإلسالمية.
المعايير الشرعية ص(٢٧١٢٧١).). المعايير الشرعية ص(   (٣)



٢٠٠٢٠٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا في قرارات وتوصيات مؤتمر شــور الفقهي األول ما نصه: «في حالة قيام  ا في قرارات وتوصيات مؤتمر شــور الفقهي األول ما نصه: «في حالة قيام أيضً أيضً
العميل بالســحب النقدي ببطاقة االئتمان يجوز للبنك المصدر أن يتقاضى عمولة العميل بالســحب النقدي ببطاقة االئتمان يجوز للبنك المصدر أن يتقاضى عمولة 
مقطوعــة مقابل توفير تلك الخدمة لــه تعدل أجرة المثل. وال يجوز أن تكون أكثر مقطوعــة مقابل توفير تلك الخدمة لــه تعدل أجرة المثل. وال يجوز أن تكون أكثر 
ا على فتاو وقرارات هيئات شــرعية لبعض  ا على فتاو وقرارات هيئات شــرعية لبعض ، ويخرج هذا القول أيضً من ذلك»من ذلك»(١)، ويخرج هذا القول أيضً

أبرزها: ومن  المالية،  أبرزها:المؤسسات  ومن  المالية،  المؤسسات 
في  باألغلبية-  الراجحــي -  لمصــرف  الشــرعية  للهيئة  ســابق  قرار  في -  باألغلبية-  الراجحــي -  لمصــرف  الشــرعية  للهيئة  ســابق  قرار   -١
رسوم الســحب النقدي باســتخدام البطاقة االئتمانية، وذلك في القرار (رسوم الســحب النقدي باســتخدام البطاقة االئتمانية، وذلك في القرار (٤٦٦٤٦٦) ) 
رسم  وموضوعه: «زيادة  رسم م،  وموضوعه: «زيادة  ٢٠٠١٢٠٠١/٠٦٠٦/١١١١م،  ١٤٢٢١٤٢٢/٠٣٠٣/١٩١٩هـ - هـ -  في  في المؤرخ  المؤرخ 
جاء  حيث  العالمية»  الشــركة  حددته  عما  االئتمانية  بالبطاقات  النقدي  جاء الســحب  حيث  العالمية»  الشــركة  حددته  عما  االئتمانية  بالبطاقات  النقدي  الســحب 
ا على عمليات السحب من  ا مقطوعً ا على عمليات السحب من فيه ما نصه: «يجوز للشــركة أن تأخذ رســمً ا مقطوعً فيه ما نصه: «يجوز للشــركة أن تأخذ رســمً
مكائن الصراف اآللي مقابل اســتخدام تلــك اآلالت والخدمات المقدمة، على مكائن الصراف اآللي مقابل اســتخدام تلــك اآلالت والخدمات المقدمة، على 

يأتي: ما  يراعى  يأتي:أن  ما  يراعى  أن 
ا في كل حالة من حاالت الســحب،  ا مقطوعً ا في كل حالة من حاالت الســحب، أن يكــون المبلغ المأخوذ قــدرً ا مقطوعً أن يكــون المبلغ المأخوذ قــدرً
ا لشبهة  ا لشبهة فال  يجوز أن يتغير بتغير المبلغ المســحوب كأن يجعل نســبة مئوية منه؛ درءً فال  يجوز أن يتغير بتغير المبلغ المســحوب كأن يجعل نســبة مئوية منه؛ درءً

الربا.الربا.
أن يكون تقدير األجرة متناســبًا مع الخدمات المقدمة، فال يجوز أن يؤخذ في أن يكون تقدير األجرة متناســبًا مع الخدمات المقدمة، فال يجوز أن يؤخذ في 

االعتبار ما يسمى بفقد إيراد االستثمار البديل؛ ألن هذا اعتبار ربوي»االعتبار ما يسمى بفقد إيراد االستثمار البديل؛ ألن هذا اعتبار ربوي»(٢).
٢- فتو هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي بشأن التعامل ببطاقات - فتو هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلســالمي بشأن التعامل ببطاقات 
الفيزا مقابل حصول البنك على عمولة متغيرة حســب المبلغ المســحوب، حيث الفيزا مقابل حصول البنك على عمولة متغيرة حســب المبلغ المســحوب، حيث 

المؤتمر الفقهي األول للمؤسسات المالية اإلسالمية ص(٣١٠٣١٠).). المؤتمر الفقهي األول للمؤسسات المالية اإلسالمية ص(   (١)
قرارات هيئة الراجحي (٦٩١٦٩١/١، ، ٦٩٢٦٩٢).). قرارات هيئة الراجحي (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٠١٢٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا؛ ألنها مقابل خدمات فعلية  ا؛ ألنها مقابل خدمات فعلية جاء في الفتو ما نصه: «أن هذه العمولة جائزة شــرعً جاء في الفتو ما نصه: «أن هذه العمولة جائزة شــرعً
يقدمها البنك للمتعاملين....»يقدمها البنك للمتعاملين....»(١)، وذكرت الفتو ضمن شــروط الجواز: «أ- أن ، وذكرت الفتو ضمن شــروط الجواز: «أ- أن 
تكون مقابل خدمات فعلية، ب- أال تزيد هذه العمولة عن األجر العادل، وهو أجر تكون مقابل خدمات فعلية، ب- أال تزيد هذه العمولة عن األجر العادل، وهو أجر 

المثل في بقية القطاع المصرفي»المثل في بقية القطاع المصرفي»(٢)()(٣).
القول الثالث:القول الثالث: يجوز التعويض إذا كان التعويض بقدر التكلفة الحقيقية للقرض،  يجوز التعويض إذا كان التعويض بقدر التكلفة الحقيقية للقرض، 
ويخرج هذا القول على ما ذهبت إليــه - باألغلبيةويخرج هذا القول على ما ذهبت إليــه - باألغلبية(٤)- هيئة كبار العلماء في المملكة - هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية الســعودية في قرارها ذي الرقــم (العربية الســعودية في قرارها ذي الرقــم (٦٦٦٦) والتاريخ ) والتاريخ ١٣٩٩١٣٩٩/٢/٢٧٢٧هـ بشــأن: هـ بشــأن: 
قروض صندوق التنمية الصناعية الســعودية الذي أجاز األخذ بقول أهل الخبرة في قروض صندوق التنمية الصناعية الســعودية الذي أجاز األخذ بقول أهل الخبرة في 
مقدار التعويض الذي يستحقه المقرض مقابل التكاليف الذي تكبدها ألجل القرض، مقدار التعويض الذي يستحقه المقرض مقابل التكاليف الذي تكبدها ألجل القرض، 
حيــث جاء فيه ما نصه: «إذا قــدر أهل النظر والخبرة ما يقوم بــه الخبراء الفنيون من حيــث جاء فيه ما نصه: «إذا قــدر أهل النظر والخبرة ما يقوم بــه الخبراء الفنيون من 

.(.(٨٣٦٨٣٦/٢) ،() ،(٣٤٣٣٤٣) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  ) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  (١)
المرجع السابق (٨٣٧٨٣٧/٢).). المرجع السابق (   (٢)

لم يتم ذكر بعض آراء الهيئات الشــرعية لبعض المؤسســات الماليــة الختالف تكييفهم  لم يتم ذكر بعض آراء الهيئات الشــرعية لبعض المؤسســات الماليــة الختالف تكييفهم    (٣)
لتلك المنتجات، فمثالً الهيئة الشــرعية لبيت التمويل تكيــف البطاقة االئتمانية على أنها لتلك المنتجات، فمثالً الهيئة الشــرعية لبيت التمويل تكيــف البطاقة االئتمانية على أنها 
وكالة بأجر، ولذا أجازت استيفاء الرســوم باعتبار أن العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها وكالة بأجر، ولذا أجازت استيفاء الرســوم باعتبار أن العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها 
وكالة ال قرض الشــتراطهم أن يتم الســحب من رصيد حامل البطاقة، ويبدو أنه اجتهاد وكالة ال قرض الشــتراطهم أن يتم الســحب من رصيد حامل البطاقة، ويبدو أنه اجتهاد 
ا من بطاقات االئتمان  ا من بطاقات االئتمان قديم ألن بيت التمويل - حســب موقعهم اإللكتروني- يقدم أنواعً قديم ألن بيت التمويل - حســب موقعهم اإللكتروني- يقدم أنواعً
ا ولم يتيســر الوقوف على اجتهاد جديد لهم. ينظر: الفتاو الشرعية في  ا ولم يتيســر الوقوف على اجتهاد جديد لهم. ينظر: الفتاو الشرعية في ال تكون إال قرضً ال تكون إال قرضً
المســائل االقتصادية، الفتو رقم (المســائل االقتصادية، الفتو رقم (٣٧٦٣٧٦)، والفتو رقــم ()، والفتو رقــم (٣٧٩٣٧٩)، وبحث عن بطاقات )، وبحث عن بطاقات 
االئتمــان المصرفي والتكييف الشــرعي المعمول فيه في بيت التمويــل الكويتي، إعداد االئتمــان المصرفي والتكييف الشــرعي المعمول فيه في بيت التمويــل الكويتي، إعداد 
مركز تطوير الخدمات المصرفية ببيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، مركز تطوير الخدمات المصرفية ببيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، 

ع٧ ( (٤٧٢٤٧٢/١).).
وقد توقــف من أعضــاء الهيئة الشــيخ عبد الله بن حميد، والشــيخ عبد اللــه بن غديان  وقد توقــف من أعضــاء الهيئة الشــيخ عبد الله بن حميد، والشــيخ عبد اللــه بن غديان    (٤)

رحمهما  الله، والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله.رحمهما  الله، والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله.



٢٠٢٢٠٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

متاعب الدراســات الفنية والمالية لمصلحة المشروع فلصندوق التنمية السعودي أن متاعب الدراســات الفنية والمالية لمصلحة المشروع فلصندوق التنمية السعودي أن 
ا منه وإن تركه الصندوق مساعدة  ا منه وإن تركه الصندوق مساعدة يتقاضى األجر المتحقق مقابل هذه الدراسات أو جزءً يتقاضى األجر المتحقق مقابل هذه الدراسات أو جزءً
ا مجمع الفقه اإلسالمي  ا مجمع الفقه اإلسالمي ، وذهب إلى هذا القول أيضً لصاحب المشروع فهو أولى»لصاحب المشروع فهو أولى»(١)، وذهب إلى هذا القول أيضً
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في قراره ذي الرقم: الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في قراره ذي الرقم: ١٣١٣ ( (٣/١) المؤرخ ) المؤرخ 
في في ٨-١٤٠٧١٤٠٧/٢/١٣١٣هـ بشــأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية، حيث جاء في هـ بشــأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية، حيث جاء في 
: يجوز  : يجوز االستفسار المتعلق بأجور خدمات القروض المقدمة من البنك ما نصه: «أوالً االستفسار المتعلق بأجور خدمات القروض المقدمة من البنك ما نصه: «أوالً
أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانيًا: أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانيًا: 
ا  ا ، وجاء أيضً ا»(٢)، وجاء أيضً ا»كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا المحرم شــرعً كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا المحرم شــرعً
في قرار المجمع ذي الرقم في قرار المجمع ذي الرقم ١٠٨١٠٨ ( (١٢١٢/٢) بشأن بطاقات االئتمان غير المغطاة ما نصه: ) بشأن بطاقات االئتمان غير المغطاة ما نصه: 
«يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. «يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. 
قرار هيئــة كبار العلماء رقــم (٦٦٦٦)، ينظر: الملحــق ()، ينظر: الملحــق (١) ص() ص(٢٨٧٢٨٧)، ويالحظ أن نص )، ويالحظ أن نص  قرار هيئــة كبار العلماء رقــم (   (١)
ا في التقيــد بالتكلفة الحقيقية بل هو محتمــل لجواز أن يتقاضى  ا في التقيــد بالتكلفة الحقيقية بل هو محتمــل لجواز أن يتقاضى الهيئة هنــا ليس صريحً الهيئة هنــا ليس صريحً
الصنــدوق أجرة المثل عن التكلفة ولــو زادت عن التكلفة الحقيقيــة، لكن يضعف هذا الصنــدوق أجرة المثل عن التكلفة ولــو زادت عن التكلفة الحقيقيــة، لكن يضعف هذا 
االحتمال ما نصت عليه الهيئة في الفقرة األولى من القرار من تحريم اســتيفاء الصندوق االحتمال ما نصت عليه الهيئة في الفقرة األولى من القرار من تحريم اســتيفاء الصندوق 
لرسوم التمويل المقدرة بـلرسوم التمويل المقدرة بـ٢% سنويا من المتبقي من مبلغ القرض، وجاء ضمن التعليالت % سنويا من المتبقي من مبلغ القرض، وجاء ضمن التعليالت 
التي اســتند إليها القرار ما نصه: «وألنها لو كانت مقابل الخدمــات التي يقدمها الخبراء التي اســتند إليها القرار ما نصه: «وألنها لو كانت مقابل الخدمــات التي يقدمها الخبراء 
الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراســات الفنيــة والمالية التي يقوم بها الخبراء»، الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراســات الفنيــة والمالية التي يقوم بها الخبراء»، 
ويضاف إلى ذلك ما ذكره الشــيخ عبد الله بن حميد رحمه الله -أحد أعضاء الهيئة- في ويضاف إلى ذلك ما ذكره الشــيخ عبد الله بن حميد رحمه الله -أحد أعضاء الهيئة- في 
ا إلى أن المدفوع للصندوق من قبل المســتفيد ٢% سنويا % سنويا  ا إلى أن المدفوع للصندوق من قبل المســتفيد تحفظه حيث قال ما نصه: «نظرً تحفظه حيث قال ما نصه: «نظرً
يتم هذا الرســم على القيمة األساســية غير المســددة لكل قرض ال شك أن هذا هو الربا يتم هذا الرســم على القيمة األساســية غير المســددة لكل قرض ال شك أن هذا هو الربا 
بعينــه. والفقرة الثانية من هذا القرار قد تتخذ وســيلة لبقاء الفقــرة األولى منه؛ لذا فإني بعينــه. والفقرة الثانية من هذا القرار قد تتخذ وســيلة لبقاء الفقــرة األولى منه؛ لذا فإني 
متوقف»اهـــ، ومع هذا فحمل قرار الهيئة على جــواز تقاضي أجرة المثل ولو زادت عن متوقف»اهـــ، ومع هذا فحمل قرار الهيئة على جــواز تقاضي أجرة المثل ولو زادت عن 

التكلفة الحقيقية له وجهه، والله أعلم.التكلفة الحقيقية له وجهه، والله أعلم.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(١٠٧١٠٧).). قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٠٣٢٠٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا مقطوعة عند اإلصدار  ا مقطوعة عند اإلصدار ويتفرع على ذلك: (أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رســومً ويتفرع على ذلك: (أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رســومً
ا  ا ، وقد صدر أيضً ا فعليا على قدر الخدمــات المقدمة منه»(١)، وقد صدر أيضً ا فعليا على قدر الخدمــات المقدمة منه»أو التجديد بصفتها أجرً أو التجديد بصفتها أجرً
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في معاييرها الشرعية ما عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في معاييرها الشرعية ما 
يؤيد هذا القول، حيث جاء في معيار القرض الفقرة يؤيد هذا القول، حيث جاء في معيار القرض الفقرة ١/٩ ما نصه: «يجوز للمؤسســة  ما نصه: «يجوز للمؤسســة 
المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشــرة، المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشــرة، 
وال  يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة، ويجب وال  يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة، ويجب 
أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث ال تؤدي إلى زيادة تئول إلى أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث ال تؤدي إلى زيادة تئول إلى 
 ،ويخرج هذا القول على قرارات عدد من المؤسسات االجتهادية األخر ، ،فائدة»فائدة»(٢)، ويخرج هذا القول على قرارات عدد من المؤسسات االجتهادية األخر

وهي على النحو اآلتي:وهي على النحو اآلتي:
١- ما صــدر عن الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي فــي قراراها ذي الرقم - ما صــدر عن الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي فــي قراراها ذي الرقم 
(٧٣٥٧٣٥) والتاريــخ ) والتاريــخ ١٤٢٧١٤٢٧/١١١١/٢٣٢٣هـ، وموضوعه: «رســوم البطاقــات االئتمانية» هـ، وموضوعه: «رســوم البطاقــات االئتمانية» 
والذي جاء فيه ما نصه: «ال يجوز في البطاقات االئتمانية أن تكون الرسوم المفروضة والذي جاء فيه ما نصه: «ال يجوز في البطاقات االئتمانية أن تكون الرسوم المفروضة 
على العمالء مصدر ربحٍ أو انتفاعٍ للشــركة، وعليه فيجب أن تكون تلك الرســوم - على العمالء مصدر ربحٍ أو انتفاعٍ للشــركة، وعليه فيجب أن تكون تلك الرســوم - 
بجميع أنواعها- بقدر ما يدفعه المصرف فعالً بالســعر العادل مما كان دفعه يعود إلى بجميع أنواعها- بقدر ما يدفعه المصرف فعالً بالســعر العادل مما كان دفعه يعود إلى 
منفعة العميل ومصلحته المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحة المصرف ومنفعته أو يكون منفعة العميل ومصلحته المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحة المصرف ومنفعته أو يكون 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(٣٥٠٣٥٠).). قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ص(   (١)
المعايير الشــرعية ص(٢٧١٢٧١)، ويظهر أن الهيئة فرقت بيــن تكلفة خدمات القرض المبين )، ويظهر أن الهيئة فرقت بيــن تكلفة خدمات القرض المبين  المعايير الشــرعية ص(   (٢)
حكمها في القول الثالث، وتكلفة الخدمات المنفصلة عن القرض المبين حكمها في القول حكمها في القول الثالث، وتكلفة الخدمات المنفصلة عن القرض المبين حكمها في القول 
الثاني، حيث منعت في األول أن يزاد عن التكلفة الفعلية، وأجازت في الثاني أن تأخذ أجرة الثاني، حيث منعت في األول أن يزاد عن التكلفة الفعلية، وأجازت في الثاني أن تأخذ أجرة 
المثل، ولم يتحرر وجه التفريق بين تكلفة خدمــات القرض، وتكلفة الخدمات المنفصلة المثل، ولم يتحرر وجه التفريق بين تكلفة خدمــات القرض، وتكلفة الخدمات المنفصلة 
عن القرض، واألقرب -والله أعلم- التفريق بين الخدمات التي تتعلق بأداء القرض ووفائه عن القرض، واألقرب -والله أعلم- التفريق بين الخدمات التي تتعلق بأداء القرض ووفائه 
وهي الحالــة األولى في هذا المبحث والخدمات المنفصلة عن القرض التي يصح إفرادها وهي الحالــة األولى في هذا المبحث والخدمات المنفصلة عن القرض التي يصح إفرادها 

بعقد وهي التي ستذكر في الحالة الثانية.بعقد وهي التي ستذكر في الحالة الثانية.



٢٠٤٢٠٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا  ا مصدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن الزيادة والحالة هذه تكون ربً مصدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن الزيادة والحالة هذه تكون ربً
أو ذريعة إلى الربا»أو ذريعة إلى الربا»(١).

٢- ما صدر عن بنك البالد في البطاقــة االئتمانية، حيث جاء في الضابط ذي - ما صدر عن بنك البالد في البطاقــة االئتمانية، حيث جاء في الضابط ذي 
الرقــم (الرقــم (٣٣٥٣٣٥) ما نصه: «ال يجوز أخذ أكثر من التكلفــة الفعلية في إصدار البطاقات ) ما نصه: «ال يجوز أخذ أكثر من التكلفــة الفعلية في إصدار البطاقات 
االئتمانيــة (اإلقراضية) أو التجديد أو بدل الفاقد أو اإلضافية»، وجاء في الضابط ذي االئتمانيــة (اإلقراضية) أو التجديد أو بدل الفاقد أو اإلضافية»، وجاء في الضابط ذي 
الرقم (الرقم (٣٣٦٣٣٦) ما نصه: «ال يجوز أخذ أكثر من التكلفة الفعلية على الســحب النقدي ) ما نصه: «ال يجوز أخذ أكثر من التكلفة الفعلية على الســحب النقدي 
ا لكل  ا مقطوعً ا لكل من أجهزة الصراف بالبطاقات االئتمانية (اإلقراضية)، فتكون إذن مبلغً ا مقطوعً من أجهزة الصراف بالبطاقات االئتمانية (اإلقراضية)، فتكون إذن مبلغً
عملية ال نســبة مئوية»عملية ال نســبة مئوية»(٢)، وجميع أنواع الرسوم المذكورة في هذين الضابطين تتعلق ، وجميع أنواع الرسوم المذكورة في هذين الضابطين تتعلق 

بأداء القرض وتسهيل الحصول عليه. بأداء القرض وتسهيل الحصول عليه. 
٣- ما صدر عن الهيئة الشــرعية لمصرف اإلنمــاء في قرارها ذي الرقم (- ما صدر عن الهيئة الشــرعية لمصرف اإلنمــاء في قرارها ذي الرقم (٩١٩١) ) 
بطاقة  وموضوعه: «إجــازة «اتفاقية  بطاقة م،  وموضوعه: «إجــازة «اتفاقية  ١٤٣٠١٤٣٠/٧/٤هـــ-هـــ-٢٠٠٩٢٠٠٩/٦/٢٧٢٧م،  والتاريخ والتاريخ 
الخصم اآلجــل» والنماذج المتعلقــة بها»، حيث جاء ما نصــه: «ال يجوز أن تكون الخصم اآلجــل» والنماذج المتعلقــة بها»، حيث جاء ما نصــه: «ال يجوز أن تكون 
الرسوم مفروضة على العمالء مصدر ربح أو انتفاع للمصرف، وعليه فيجب أن تكون الرسوم مفروضة على العمالء مصدر ربح أو انتفاع للمصرف، وعليه فيجب أن تكون 
الرســوم (بجميع أنواعها) وفــق التكلفة الفعلية: أي بقدر مــا يتكبده المصرف فعالً الرســوم (بجميع أنواعها) وفــق التكلفة الفعلية: أي بقدر مــا يتكبده المصرف فعالً 
ممــا كان دفعه يعود إلى منفعة العميل ومصلحتــه المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحة ممــا كان دفعه يعود إلى منفعة العميل ومصلحتــه المعتبرة دون ما يعود إلى مصلحة 
المصرف ومنفعتــه أو يكون مصدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن المصرف ومنفعتــه أو يكون مصدر ربح له أو وقاية لماله بأي حال من األحوال؛ ألن 

الزيادة والحالة هذه تكون ربا أو ذريعة إلى الربا»الزيادة والحالة هذه تكون ربا أو ذريعة إلى الربا»(٣).

القرار (٧٣٥٧٣٥).). القرار (   (١)
الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد ص(٩٩٩٩).). الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد ص(   (٢)

القرار (٩١٩١).). القرار (   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٠٥٢٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
الدليل األول: الدليل األول: 

أن الشــارع الحكيم منع من الجمع بين سلف وبيع رغم أن عقد البيع قد يكون أن الشــارع الحكيم منع من الجمع بين سلف وبيع رغم أن عقد البيع قد يكون 
هو المقصود من المعاملة، ومع ذلك منع عقد البيع حتى ال يكون وسيلة للزيادة على هو المقصود من المعاملة، ومع ذلك منع عقد البيع حتى ال يكون وسيلة للزيادة على 
القرض، فمن باب أولى أن يمنع الشارع تعويض المقرض عن أي تكلفة نشأت ألجل القرض، فمن باب أولى أن يمنع الشارع تعويض المقرض عن أي تكلفة نشأت ألجل 

القرض سدا لذريعة الربا المحرمالقرض سدا لذريعة الربا المحرم(١).
ويناقش هذا الدليل من وجهين:ويناقش هذا الدليل من وجهين:

ا، بل هناك  ا، بل هناك ال يُسلم أن الشرع منع من اجتماع البيع بالسلف مطلقً الوجه األول: الوجه األول: ال يُسلم أن الشرع منع من اجتماع البيع بالسلف مطلقً
صور يجوز فيها اجتماع السلف بالبيع كما سيأتي بيانهصور يجوز فيها اجتماع السلف بالبيع كما سيأتي بيانه(٢).

الوجه الثاني:الوجه الثاني: ومع التسليم بذلك فإن قياس هذه المسألة على المنع من سلف  ومع التسليم بذلك فإن قياس هذه المسألة على المنع من سلف 
وبيع قياس مع الفارق؛ ألن المقرض في مســألة بيع وســلف انتفع بعقد المعاوضة وبيع قياس مع الفارق؛ ألن المقرض في مســألة بيع وســلف انتفع بعقد المعاوضة 
فالمنفعة هنا تعد -بال شــك - زيادة على القرض، أما في مسألة التعويض عن تكلفة فالمنفعة هنا تعد -بال شــك - زيادة على القرض، أما في مسألة التعويض عن تكلفة 
القــرض فإن المقرض لم ينتفع بهذا التعويض، وال يعــدو أن يكون التعويض جبرانًا القــرض فإن المقرض لم ينتفع بهذا التعويض، وال يعــدو أن يكون التعويض جبرانًا 

لتكاليف حقيقية تكبدها بسبب القرض.لتكاليف حقيقية تكبدها بسبب القرض.
الدليل الثاني:الدليل الثاني:

أن التكاليف التي تنشــأ في المؤسســات المالية لم تنشأ ألجل القرض فقط، أن التكاليف التي تنشــأ في المؤسســات المالية لم تنشأ ألجل القرض فقط، 
بل نشــأت بســبب مجموع أعمال المؤسســة المالية والتي منها القرض، بل إن هذه بل نشــأت بســبب مجموع أعمال المؤسســة المالية والتي منها القرض، بل إن هذه 
التكاليــف موجودة على كل حــال ال تتأثر بوجود القرض وعدمــه، وعلى هذا فمن التكاليــف موجودة على كل حــال ال تتأثر بوجود القرض وعدمــه، وعلى هذا فمن 

ينظر: الربا والمعامالت المصرفية للسعيدي (١٢٣٣١٢٣٣/٢).). ينظر: الربا والمعامالت المصرفية للسعيدي (   (١)
ينظر: ص(١٧٣١٧٣).). ينظر: ص(   (٢)



٢٠٦٢٠٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الظلم أن يطالب المقترض التعويض عن تكلفة لم تنشــأ بسبب القرض وحده، بل إن الظلم أن يطالب المقترض التعويض عن تكلفة لم تنشــأ بسبب القرض وحده، بل إن 
القرض يعد - عند بعض المؤسسات- من أقل أعمالهاالقرض يعد - عند بعض المؤسسات- من أقل أعمالها(١).

ويناقش بأن هذا االســتدالل يمنع التعويض عن التكلفة التي نشــأت بسبب ويناقش بأن هذا االســتدالل يمنع التعويض عن التكلفة التي نشــأت بسبب 
القرض وغيره، وهذه مســألة أخر تناقش في موضعها، ومحل البحث هنا النظر في القرض وغيره، وهذه مســألة أخر تناقش في موضعها، ومحل البحث هنا النظر في 

مبدأ التعويض عن تكلفة نشأت بسبب القرض وحده.مبدأ التعويض عن تكلفة نشأت بسبب القرض وحده.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

الدليل األول:الدليل األول:
أن األجر يستحق مقابل عمل متقوم ينتفع المقترض به منفعة مقصودةأن األجر يستحق مقابل عمل متقوم ينتفع المقترض به منفعة مقصودة(٢).

ا تصح مقابلته باألجرة  ا تصح مقابلته باألجرة ويناقــش بأن ليس محل البحث هو كون العمــل متقومً ويناقــش بأن ليس محل البحث هو كون العمــل متقومً
أو ال، وإنما محل البحــث هو ما إذا كان اجتماع األجرة بالقرض فيه منفعة للمقرض أو ال، وإنما محل البحــث هو ما إذا كان اجتماع األجرة بالقرض فيه منفعة للمقرض 
زائدة عن القرض، ولذا منع الشارع اجتماع السلف بالبيع سدا لذريعة الربا مع أن البيع زائدة عن القرض، ولذا منع الشارع اجتماع السلف بالبيع سدا لذريعة الربا مع أن البيع 

صحيح لو وقع بمفرده.صحيح لو وقع بمفرده.
ويجاب بأن االســتدالل بالنهي عن بيع وسلف مســلَّم فيما إذا كانت األجرة ويجاب بأن االســتدالل بالنهي عن بيع وسلف مســلَّم فيما إذا كانت األجرة 
زائدة عن أجرة المثل أما إذا كانت األجرة مســاوية ألجرة المثل فال يسلم ذلك؛ ألن زائدة عن أجرة المثل أما إذا كانت األجرة مســاوية ألجرة المثل فال يسلم ذلك؛ ألن 
محل المنع في اجتماع الســلف بالبيع هو ما إذا كانت هناك محاباة للمقرض بالزيادة محل المنع في اجتماع الســلف بالبيع هو ما إذا كانت هناك محاباة للمقرض بالزيادة 

في ثمن السلعة وهو ال يتصور إذا كانت األجرة مساوية ألجرة المثل.في ثمن السلعة وهو ال يتصور إذا كانت األجرة مساوية ألجرة المثل.
ويرد بأن المنع من اجتماع الســلف بالبيع ليس ألجل المحاباة في ثمن السلعة ويرد بأن المنع من اجتماع الســلف بالبيع ليس ألجل المحاباة في ثمن السلعة 
وحســب بل إن مجرد اشتراط البيع في الســلف يعد منفعة للمقرض، وكذا اشتراط وحســب بل إن مجرد اشتراط البيع في الســلف يعد منفعة للمقرض، وكذا اشتراط 

ينظر: المرجع السابق (١٢٣٢١٢٣٢/٢).). ينظر: المرجع السابق (   (١)
ينظر: عموالت السحب النقدية لموسى شحادة ص (٢٣٦٢٣٦).). ينظر: عموالت السحب النقدية لموسى شحادة ص (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٠٧٢٠٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اإلجارة فيه منفعة للمقرض إذ لوال القرض لم يقع عقد اإلجارة، كما سيأتي بيانه.اإلجارة فيه منفعة للمقرض إذ لوال القرض لم يقع عقد اإلجارة، كما سيأتي بيانه.
الدليل الثاني: الدليل الثاني: 

القياس على بيع الذهب المصوغ بالذهب الخالص من غير اشــتراط التماثل، القياس على بيع الذهب المصوغ بالذهب الخالص من غير اشــتراط التماثل، 
وجعــل الزائد في مقابلة الصنعة، فكما تجوز مبادلة الربوي بجنســه إذا كان أحدهما وجعــل الزائد في مقابلة الصنعة، فكما تجوز مبادلة الربوي بجنســه إذا كان أحدهما 
ــا وتعد القيمة الزائدة مــن ا لذهب الخالص أجرة للصياغــة، فيجوز اجتماع  ــا وتعد القيمة الزائدة مــن ا لذهب الخالص أجرة للصياغــة، فيجوز اجتماع مصوغً مصوغً
القرض بالمعاوضة في معاملة واحدة ما دام أن عقد المعا وضة مقابل عمل متقومالقرض بالمعاوضة في معاملة واحدة ما دام أن عقد المعا وضة مقابل عمل متقوم(١).

ونوقش بأنه ال يسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه؛ فإن أكثر العلماء بمن فيهم ونوقش بأنه ال يسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه؛ فإن أكثر العلماء بمن فيهم 
األئمة األربعة على المنع من البيع بهذه الصورة؛ ألنها تفضي إلى الربااألئمة األربعة على المنع من البيع بهذه الصورة؛ ألنها تفضي إلى الربا(٢).

ويجاب بأن المسألة خالفية، والقول بالجواز ذهب إليه اإلمام أحمد في روايةٍ ويجاب بأن المسألة خالفية، والقول بالجواز ذهب إليه اإلمام أحمد في روايةٍ 
اختارها ابن تيميةاختارها ابن تيمية(٣).

ا بأنه مع تسليم ثبوت الحكم في المقيس عليه فإن القياس هنا مع  ا بأنه مع تسليم ثبوت الحكم في المقيس عليه فإن القياس هنا مع ويناقش أيضً ويناقش أيضً
الفارق؛ ألن الربا في بيع الذهب بجنســه إنما هو من ربا البيوع الذي منع لئال يفضي الفارق؛ ألن الربا في بيع الذهب بجنســه إنما هو من ربا البيوع الذي منع لئال يفضي 
إلى ربا النَّســاء، وما منع ســدا للذريعة يباح عند المصلحة الراجحةإلى ربا النَّســاء، وما منع ســدا للذريعة يباح عند المصلحة الراجحة(٤) بخالف الربا  بخالف الربا 
الذي يجري عند اجتماع األجرة مع القرض فهو من ربا القروض الذي ال يغتفر فيه ما الذي يجري عند اجتماع األجرة مع القرض فهو من ربا القروض الذي ال يغتفر فيه ما 

يغتفر في ربا البيوع. يغتفر في ربا البيوع. 
ينظر: عموالت الســحب النقدي وخطاب الضمان واالعتماد المســتندي لموسى شحادة  ينظر: عموالت الســحب النقدي وخطاب الضمان واالعتماد المســتندي لموسى شحادة    (١)

ص(ص(٢٣٣٢٣٣).).
ينظر: المبســوط (١١١١/١٤١٤)، والمنتقى للباجي ()، والمنتقى للباجي (٢٥٨٢٥٨/٤)، وأســنى المطالب ()، وأســنى المطالب (٢٢٢٢/٢)، )،  ينظر: المبســوط (   (٢)

وكشاف القناع (وكشاف القناع (٩/٨).).
ينظر: اإلنصاف (١٨١٨/١٢١٢). ).  ينظر: اإلنصاف (   (٣)

ينظر: تفسير آيات أشكلت (٦٢٥٦٢٥/٢، ، ٦٢٩٦٢٩).). ينظر: تفسير آيات أشكلت (   (٤)



٢٠٨٢٠٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ويجاب بأن منع اجتماع القرض بالمعاوضة إنما هو ســدٌّ لذريعة الربا بمحاباة ويجاب بأن منع اجتماع القرض بالمعاوضة إنما هو ســدٌّ لذريعة الربا بمحاباة 
المقرض في ثمن الســلعة، وعليه فهو من باب سد الذرائع التي تجوز عند المصلحة المقرض في ثمن الســلعة، وعليه فهو من باب سد الذرائع التي تجوز عند المصلحة 

الراجحة.الراجحة.
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

الدليــل األول:الدليــل األول: أن مــن القواعد الفقهية المقــررة قاعدتي: «الغنــم بالغرم»،  أن مــن القواعد الفقهية المقــررة قاعدتي: «الغنــم بالغرم»، 
و»الخــراج بالضمان»و»الخــراج بالضمان»(١)، وهما قاعدتان تدالن علــى أن من كانت التكلفة لمصلحته ، وهما قاعدتان تدالن علــى أن من كانت التكلفة لمصلحته 
ومنفعتــه فعليه أن يتحمل التعويض عنها، وهذا مقتضــى التعادل في أداء االلتزامات ومنفعتــه فعليه أن يتحمل التعويض عنها، وهذا مقتضــى التعادل في أداء االلتزامات 
التي يتعين فيهــا على كل طرف من أطراف االلتزام أن يتحمل ما يعادل التزام الطر ف التي يتعين فيهــا على كل طرف من أطراف االلتزام أن يتحمل ما يعادل التزام الطر ف 

اآلخر من غير زيادة لطرف على حساب آخر وال بخس لحقهاآلخر من غير زيادة لطرف على حساب آخر وال بخس لحقه(٢). . 
ونوقش بأن االســتدالل بهاتين القاعدتين في غير محله؛ ألن معنى القاعدتين ونوقش بأن االســتدالل بهاتين القاعدتين في غير محله؛ ألن معنى القاعدتين 
أن من يغرم المال (يضمنه) هو الذي يستحق الغنم (الخراج)، والمقرض عند إقراضه أن من يغرم المال (يضمنه) هو الذي يستحق الغنم (الخراج)، والمقرض عند إقراضه 
ا  ا المال غير ضامن للمال، بل الضامن هو المقترض، وكذلك المقرض ال يستحق ربحً المال غير ضامن للمال، بل الضامن هو المقترض، وكذلك المقرض ال يستحق ربحً
عن القرض، فمجــال إعمال القاعدتين في عقود المعاوضات والمشــاركات ال في عن القرض، فمجــال إعمال القاعدتين في عقود المعاوضات والمشــاركات ال في 

عقود التبرعات والمداينات، بل إن إعمالها في عقود المداينات يفضي إلى الرباعقود التبرعات والمداينات، بل إن إعمالها في عقود المداينات يفضي إلى الربا(٣).
ويجاب على هذه المناقشة بعدم التسليم بأنه ال يصح االستدالل بهذه القاعدة ويجاب على هذه المناقشة بعدم التسليم بأنه ال يصح االستدالل بهذه القاعدة 
فــي عقود التبرعات والمداينــات، ولم أقف على أحد مــن الفقهاء نص على حصر فــي عقود التبرعات والمداينــات، ولم أقف على أحد مــن الفقهاء نص على حصر 
االســتدالل بهذه القاعدة في عقود المعاوضات والمشــاركا  ت، بــل أعمل الفقهاء االســتدالل بهذه القاعدة في عقود المعاوضات والمشــاركا  ت، بــل أعمل الفقهاء 
ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم (١٧٣١٧٣/٢)، والذخيرة للقرافي ()، والذخيرة للقرافي (٢٥٢٢٥٢/٦)، واألشــباه )، واألشــباه  ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم (   (١)
والنظائر للســيوطي (والنظائر للســيوطي (٣٠٣٣٠٣/١)، وشرح الزركشــي على الخرقي ()، وشرح الزركشــي على الخرقي (٥٣٣٥٣٣/٣)، وحجة الله )، وحجة الله 

البالغة للدهلوي (البالغة للدهلوي (٢٦٢٢٦٢/٢). ). 
ينظر: القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية لمحمد الشحات ص(١٧٥١٧٥). ).  ينظر: القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية لمحمد الشحات ص(   (٢)

ينظر: العموالت المصرفية لعبد الكريم السماعيل ص(١٠٩١٠٩). ).  ينظر: العموالت المصرفية لعبد الكريم السماعيل ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٠٩٢٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القاعدة في المضمونات عامة في ردها بعد اســتغاللها ويشمل ذلك عقود التبرعات القاعدة في المضمونات عامة في ردها بعد اســتغاللها ويشمل ذلك عقود التبرعات 
كالعارية يتحمل المســتعير تكلفة ردهاكالعارية يتحمل المســتعير تكلفة ردها(١)، بل إن القرض هو من أوضح األمثلة على ، بل إن القرض هو من أوضح األمثلة على 
هــذه القاعدة؛ إذ إن المقترض مالك للمال المقترض وضامن له فهو يســتحق ربحه هــذه القاعدة؛ إذ إن المقترض مالك للمال المقترض وضامن له فهو يســتحق ربحه 
ونماءهونماءه(٢)، وكذا إذا كانت هناك تكاليف حقيقية يتكب  دها الغير بســبب هذا المال فعليه ، وكذا إذا كانت هناك تكاليف حقيقية يتكب  دها الغير بســبب هذا المال فعليه 
غرمها والتعويض عنها ألنه مالك للقرض، جاء في البحر الرائق: «وأما أجرة نقد الدين غرمها والتعويض عنها ألنه مالك للقرض، جاء في البحر الرائق: «وأما أجرة نقد الدين 
فإنه على المديون إال إذا قبض رب الدين الدين، ثم ادعى عدم النقد فاألجرة على رب فإنه على المديون إال إذا قبض رب الدين الدين، ثم ادعى عدم النقد فاألجرة على رب 
الدين؛ ألنه ب  القبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليســتوفي حقا له فاألجرة الدين؛ ألنه ب  القبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليســتوفي حقا له فاألجرة 
عليه»عليه»(٣) وهذا مقتضى العدل، وال يلزم من هذا أن يفضي إلى الربا؛ ألن محل النقاش  وهذا مقتضى العدل، وال يلزم من هذا أن يفضي إلى الربا؛ ألن محل النقاش 
ا، أما تكلفة األجل في القرض وغير ذلك من التكاليف  ا، أما تكلفة األجل في القرض وغير ذلك من التكاليف هو في التكاليف المعتبرة شرعً هو في التكاليف المعتبرة شرعً

ا فليست محل النقاش ووجه المنع منها ليس من هذا الباب.  ا فليست محل النقاش ووجه المنع منها ليس من هذا الباب. غير المعتبرة شرعً غير المعتبرة شرعً
الدليل الثاني: أن الشــرع أباح انتفاع المرتهن (المقرض) بالرهن بمقدار نفقته الدليل الثاني: أن الشــرع أباح انتفاع المرتهن (المقرض) بالرهن بمقدار نفقته 
ا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال  ا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه ولو كان الدين قرضً عليه ولو كان الدين قرضً
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان 

ا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»(٤)()(٥). ا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»مرهونً مرهونً
ا، بل نص الفقهاء  ا، بل نص الفقهاء  بأنه ال يســلم جواز انتفاع المقرض بالرهــن مطلقً ويناقش:ويناقش: بأنه ال يســلم جواز انتفاع المقرض بالرهــن مطلقً
ــا(٦)، جاء في المدونة: «أرأيت المرتهن؛ هل ، جاء في المدونة: «أرأيت المرتهن؛ هل  ــاعلى المنع من ذلك إذا كان الدين قرضً على المنع من ذلك إذا كان الدين قرضً

ينظر: حاشية ابن عابدين (٦٨٢٦٨٢/٥).). ينظر: حاشية ابن عابدين (   (١)
ينظر: البهجة شرح التحفة للتسولي ص(٤٦٠٤٦٠/٢). ).  ينظر: البهجة شرح التحفة للتسولي ص(   (٢)

 .( .(٣٣٠٣٣٠/٥)  )  (٣)
أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب (١٤٣١٤٣/٣) )  أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب (   (٤)

ح(ح(٢٥١٢٢٥١٢).).
ينظر: األعمال المصرفية واإلسالم للهمشري ص(١٢٤١٢٤).). ينظر: األعمال المصرفية واإلسالم للهمشري ص(   (٥)

ينظر: حاشية ابن عابدين (٤٨٢٤٨٢/٦)، والمدونة ()، والمدونة (١٩٤١٩٤/٤)، وتكملة المجموع للمطيعي )، وتكملة المجموع للمطيعي  ينظر: حاشية ابن عابدين (   (٦)= = 



٢١٠٢١٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

يجوز له أن يشــترط شيئًا من منفعة الرهن؟ قال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان يجوز له أن يشــترط شيئًا من منفعة الرهن؟ قال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان 
»(١). قال اإلمام أحمد: «إذا . قال اإلمام أحمد: «إذا  ا جر منفعةً »الدين من قرض فال يجوز ذلك؛ ألنه يصير سلفً ا جر منفعةً الدين من قرض فال يجوز ذلك؛ ألنه يصير سلفً
رهنه من قرض فال ينتفع بشــيءٍ وإن أذن له، وإن كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا رهنه من قرض فال ينتفع بشــيءٍ وإن أذن له، وإن كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا 

كان أذن له»كان أذن له»(٢).
وعلى فرض التسليم بجوازه؛ فإن محل الخالف هو في حال االشتراط، ومن وعلى فرض التسليم بجوازه؛ فإن محل الخالف هو في حال االشتراط، ومن 

أجاز االنتفاع بالرهن منعه إذا كان على سبيل االشتراطأجاز االنتفاع بالرهن منعه إذا كان على سبيل االشتراط(٣).
الترجيح:الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول بجواز تعويض المقرض عن التكلفة الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول بجواز تعويض المقرض عن التكلفة 
الحقيقية التي تكبدها بسبب القرض، وهذا القول هو القول الوسط ال  ذي يحقق العدل الحقيقية التي تكبدها بسبب القرض، وهذا القول هو القول الوسط ال  ذي يحقق العدل 
للطرفين فليس فيه ظلم للمقترض بالزيادة عليه بغير موجب شرعي وليس فيه إضرار للطرفين فليس فيه ظلم للمقترض بالزيادة عليه بغير موجب شرعي وليس فيه إضرار 
بالمقرض بعدم تعويضه عن تكاليفه التي تكبدها بســبب القرض، ويبقى محل النظر بالمقرض بعدم تعويضه عن تكاليفه التي تكبدها بســبب القرض، ويبقى محل النظر 

بعد ذلك في ضوابط تكلفة القرض التي يجو  ز التعويض عنها. بعد ذلك في ضوابط تكلفة القرض التي يجو  ز التعويض عنها. 
الصــورة الثانيــة: الصــورة الثانيــة: أن يكون العوض مقابــل تكلفة نشــأت لمصلحة القرض أن يكون العوض مقابــل تكلفة نشــأت لمصلحة القرض 

وال  تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقاء عليه:وال  تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقاء عليه:
مثال ذلك أن يكون غرض المقترض من القرض تمويل مشروع تجاري، فيقدم مثال ذلك أن يكون غرض المقترض من القرض تمويل مشروع تجاري، فيقدم 

المقرض دراسة فنية للجدو االقتصادية للمشروع ويأخذ مقابالً لها.المقرض دراسة فنية للجدو االقتصادية للمشروع ويأخذ مقابالً لها.
(٢١٨٢١٨/١٣١٣)، والمبدع البن مفلح ()، والمبدع البن مفلح (٢٢٦٢٢٦/٤).).  =)  =

المدونة (١٤٩١٤٩/٤).). المدونة (   (١)
مســائل اإلمام أحمد برواية الكوســج (٥١٥١/٢)، وينظر: المغني البــن قدامة ()، وينظر: المغني البــن قدامة (٥٠٩٥٠٩/٦)، )،  مســائل اإلمام أحمد برواية الكوســج (   (٢)

والمبدع البن مفلح (والمبدع البن مفلح (٢٢٦٢٢٦/٤).).
ينظر: المغني البن قدامة (٥١٠٥١٠/٦).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٣)
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والصورة الثالثة:والصورة الثالثة: أن يكون العوض مقابل تكلفة منفصلة عن القرض ولم تنشــأ  أن يكون العوض مقابل تكلفة منفصلة عن القرض ولم تنشــأ 
لمصلحته:لمصلحته:

ا من المال مع اســتئجار المقترض المقرض  ا من المال مع اســتئجار المقترض المقرض مثال ذلك إقراض رجل آخر مبلغً مثال ذلك إقراض رجل آخر مبلغً
ا من المقترض. ا من المقترض.للقيام بعمل غير متصل بالقرض أو أن يستأجر المقرض دارً للقيام بعمل غير متصل بالقرض أو أن يستأجر المقرض دارً

وهاتان الصورتان يجري فيهما ما جر على الصورة األولى من خالف؛ فمن وهاتان الصورتان يجري فيهما ما جر على الصورة األولى من خالف؛ فمن 
ا يقوله هنا من باب أولى، ومن قال بجواز أجرة المثل فيقوله هنا من  ا يقوله هنا من باب أولى، ومن قال بجواز أجرة المثل فيقوله هنا من قــال بالمنع مطلقً قــال بالمنع مطلقً
باب أولى، ويبقى النظر فيمن قال بجواز التعويض إذا كان بقدر التكلفة الحقيقية، هل باب أولى، ويبقى النظر فيمن قال بجواز التعويض إذا كان بقدر التكلفة الحقيقية، هل 
يقول بهذا القول في الصورتين أو يقول بجواز عوض المثل ما دامت التكلفة لم تنشأ يقول بهذا القول في الصورتين أو يقول بجواز عوض المثل ما دامت التكلفة لم تنشأ 
ألجل أداء القرض أو وفائه أو الحفاظ عليــه؟ بالتأمل في الصورتين يمكن أن يكون ألجل أداء القرض أو وفائه أو الحفاظ عليــه؟ بالتأمل في الصورتين يمكن أن يكون 
المؤثر في تقرير الحكم فيهما هو مســألة اجتماع عقد المعاوضة بعقد القرض. وهل المؤثر في تقرير الحكم فيهما هو مســألة اجتماع عقد المعاوضة بعقد القرض. وهل 

يجوز اجتماعهما إذا كان عقد المعاوضة بعوض المثل؟يجوز اجتماعهما إذا كان عقد المعاوضة بعوض المثل؟
وأبيــن فيما يأتي حكــم هذه المســألة وأثرها على حكم التعويــض عن تكلفة وأبيــن فيما يأتي حكــم هذه المســألة وأثرها على حكم التعويــض عن تكلفة 

القرض:القرض:
الفرع األول: حكم اجتماع القرض بالمعاوضة:الفرع األول: حكم اجتماع القرض بالمعاوضة:

: دراسة النصوص الواردة في اجتماع القرض بالمعاوضة دراسة حديثية: دراسة النصوص الواردة في اجتماع القرض بالمعاوضة دراسة حديثية: :أوالً أوالً
ورد الحديث النبــوي الدال على المنع من الجمع بين ســلف وبيع بروايات ورد الحديث النبــوي الدال على المنع من الجمع بين ســلف وبيع بروايات 
كثيرة، وأوجه متعددة فورد المنع من الجمع بين ســلف وبيع بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما في كثيرة، وأوجه متعددة فورد المنع من الجمع بين ســلف وبيع بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما في 
لَفٌ  لُّ سَ لَفٌ «ال يَحِ لُّ سَ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يَحِ
»(١)، وجاءت، وجاءت  كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ ، وال بَ نْ مَ بحُ ما لم يُضْ ، وال رِ طانِ في بيعٍ ــرْ ، وال شَ يْعٌ »وبَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ ، وال بَ نْ مَ بحُ ما لم يُضْ ، وال رِ طانِ في بيعٍ ــرْ ، وال شَ يْعٌ وبَ
أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٣٢٥٣/١١١١) ح() ح(٦٦٧١٦٦٧١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا  أخرجه أحمد في «المسند» (   (١)

 = =أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه واللفظ له.أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه واللفظ له.
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تخريج الحديث: تخريج الحديث:=   =
هذا الحديث روي عن خمسة من الصحابة، وبيان ذلك فيما يأتي: هذا الحديث روي عن خمسة من الصحابة، وبيان ذلك فيما يأتي:   

: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:  :أوالً أوالً  
ومداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عن عمرو بن شعيب جماعة، وبيانهم  ومداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عن عمرو بن شعيب جماعة، وبيانهم    

كاآلتي:كاآلتي:
١- رواية أيوب السختياني:- رواية أيوب السختياني:  

كما في رواية أحمد الســابقة، وأبو داود في «السنن» في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع  كما في رواية أحمد الســابقة، وأبو داود في «السنن» في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع    
ما ليس عنــده (ما ليس عنــده (١٨٢١٨٢/٤) ح() ح(٣٤٩٨٣٤٩٨) من طريق زهير بن حرب والترمذي في «الجامع» في ) من طريق زهير بن حرب والترمذي في «الجامع» في 
كتــاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنــدك (كتــاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنــدك (٥١٥٥١٥/٢) ح() ح(١٢٣٤١٢٣٤) من طريق ) من طريق 

أحمد بن منيع كلهم حدثهم به إسماعيل بن إبراهيم.أحمد بن منيع كلهم حدثهم به إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» ص(١٥٤١٥٤) في كتاب البيوع والتجارات باب المبايعات ) في كتاب البيوع والتجارات باب المبايعات  وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» ص(   
المنهي عنها من الغرر وغيره من طريق علي بن خشــرم، والنسائي في «المجتبى» في كتاب المنهي عنها من الغرر وغيره من طريق علي بن خشــرم، والنسائي في «المجتبى» في كتاب 
البيوع باب شــرطان في بيع (البيوع باب شــرطان في بيع (٢٩٥٢٩٥/٧) ح() ح(٤٦٣٠٤٦٣٠) قال: أخبرنا زياد بن أيوب كالهما روياه ) قال: أخبرنا زياد بن أيوب كالهما روياه 

عن إسماعيل ابن علية.عن إسماعيل ابن علية.
وأخرجــه الحاكــم في «المســتدرك» (١٧١٧/٢) قال: حدثنــا أبو بكر بن إســحاق، حدثنا ) قال: حدثنــا أبو بكر بن إســحاق، حدثنا  وأخرجــه الحاكــم في «المســتدرك» (   
أبو  المثنى، حدثنا مســدد، حدثنا عبد الوارث بن ســعيد، وحدثنا أبــو عبد الله محمد بن أبو  المثنى، حدثنا مســدد، حدثنا عبد الوارث بن ســعيد، وحدثنا أبــو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مســدد، والنسائي في «المجتبى» يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مســدد، والنسائي في «المجتبى» 
فــي كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائــع (فــي كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائــع (٢٨٨٢٨٨/٧) ح() ح(٤٦١١٤٦١١) قال: أخبرنا عمرو بن ) قال: أخبرنا عمرو بن 
علي وحميد بن مســعدة عن يزيد بنحوه بدون لفظ «وال ربح ما لم يضمن» وجميعهم رووه علي وحميد بن مســعدة عن يزيد بنحوه بدون لفظ «وال ربح ما لم يضمن» وجميعهم رووه 

عن يزيد بن زريع.عن يزيد بن زريع.
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٦٤٦/٤) ح() ح(٣٠٧٣٣٠٧٣) قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد ) قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد  وأخرجه الدارقطني في «السنن» (   
ابن أحمد الخياط حدثنا إســحاق بن أبي إســرائيل، والبيهقي في «السنن الكبير» في كتاب ابن أحمد الخياط حدثنا إســحاق بن أبي إســرائيل، والبيهقي في «السنن الكبير» في كتاب 
البيوع باب من قال: ال يجوز بيع العين الغائبة (البيوع باب من قال: ال يجوز بيع العين الغائبة (١٧١٧/١١١١) ح () ح (١٠٥١٧١٠٥١٧) أخبرنا أبو الحســن ) أخبرنا أبو الحســن 
علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إســماعيل بن إسحاق القاضي علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إســماعيل بن إسحاق القاضي 
حدثنا حجاج بن منهال، وســليمان بن حرب، والحاكم في «المســتدرك» (حدثنا حجاج بن منهال، وســليمان بن حرب، والحاكم في «المســتدرك» (١٧١٧/٢) قال: ) قال: 

 = =حدثنا علي بن حمشــاذ العدل، حدثنا إسماعيل بن إســحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حدثنا علي بن حمشــاذ العدل، حدثنا إسماعيل بن إســحاق القاضي، حدثنا سليمان بن 
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حرب، وكلهم رووه من طريق حماد بن زيد وجميعهم رووه عن أيوب به. حرب، وكلهم رووه من طريق حماد بن زيد وجميعهم رووه عن أيوب به.=   =
واختلف فيه على أيوب فرواه حماد بن زيد عن أيوب بلفظ: «نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن سلفٍ  واختلف فيه على أيوب فرواه حماد بن زيد عن أيوب بلفظ: «نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن سلفٍ    
وبيع، وعن شــرطين في بيع، وعن بيــع ما ليس عندك، وعن ربح مــا لم تضمن» أخرجها وبيع، وعن شــرطين في بيع، وعن بيــع ما ليس عندك، وعن ربح مــا لم تضمن» أخرجها 
ا في هذه الرواية معمر بن راشد  ا في هذه الرواية معمر بن راشد )، وتابع حمادً الطيالســي في «المسند» (الطيالســي في «المسند» (١٦١٦/٤) ح() ح(٢٣٧١٢٣٧١)، وتابع حمادً
ويزيد بن إبراهيــم، أما رواية معمر فأخرجها عبد الرزاق فــي «المصنف» في كتاب البيوع ويزيد بن إبراهيــم، أما رواية معمر فأخرجها عبد الرزاق فــي «المصنف» في كتاب البيوع 
باب النهي عن بيع الطعام حتى يُستوفى (باب النهي عن بيع الطعام حتى يُستوفى (٦٧٦٧/٦) ح() ح(٦١٨٢٦١٨٢)، وزاد لفظ «واحد» في «وعن )، وزاد لفظ «واحد» في «وعن 
شــرطين في بيع» ومن طريقه أخرجه النسائي في «الســنن الكبر» في كتاب البيوع باب: شــرطين في بيع» ومن طريقه أخرجه النسائي في «الســنن الكبر» في كتاب البيوع باب: 
شــرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، قال: شــرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، قال: 
أخبرنــا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره، وأما رواية يزيد بن إبراهيم فأخرجها أخبرنــا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره، وأما رواية يزيد بن إبراهيم فأخرجها 
البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب الشــرط الذي يفســد البيع (البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب الشــرط الذي يفســد البيع (٢٣٩٢٣٩/١١١١) ) 
ح(ح(١٠٩٣١١٠٩٣١) مــن طريق علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا إســماعيل بن ) مــن طريق علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا إســماعيل بن 

إسحاق القاضي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم فذكره.إسحاق القاضي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم فذكره.
ورواه جعفــر بن برقان عن أيوب عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث  ورواه جعفــر بن برقان عن أيوب عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث    
عتاب بن أســيد إلى مكــة، فقال: «أبلغهم عن أربع خصال: أنه ال يصلح شــرطان في بيع، عتاب بن أســيد إلى مكــة، فقال: «أبلغهم عن أربع خصال: أنه ال يصلح شــرطان في بيع، 
وال  بيع وسلف، وال ربح ما لم يضمن» أخرجه الطبراني في «المعجم األوسط» (وال  بيع وسلف، وال ربح ما لم يضمن» أخرجه الطبراني في «المعجم األوسط» (١٣٦١٣٦/٢) ) 
ح(ح(١٤٩٨١٤٩٨) من طريق أحمد عن محمد بن ســليمان بن أبي داود عــن جعفر بن برقان عن ) من طريق أحمد عن محمد بن ســليمان بن أبي داود عــن جعفر بن برقان عن 
أيوب الســختياني عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده به، ورجال إسناده ثقات، وأعله أيوب الســختياني عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده به، ورجال إسناده ثقات، وأعله 

الطبراني بالتفرد فقال: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر إال محمد بن سليمان».الطبراني بالتفرد فقال: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر إال محمد بن سليمان».
٢- مطر الوراق:- مطر الوراق:  

أخرج الطبراني في «مســند الشــاميين» (٧٨٧٨/٤) ح() ح(٢٧٧٧٢٧٧٧) قال: حدثنا أحمد بن مسعود ) قال: حدثنا أحمد بن مسعود  أخرج الطبراني في «مســند الشــاميين» (   
الدمشقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا سعيد بن بشير عن مطر الوراق به.الدمشقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا سعيد بن بشير عن مطر الوراق به.

٣- عامر األحول:- عامر األحول:  
أخرجه الدارقطني في «الســنن» (٤٦٤٦/٤) ح() ح(٣٠٧٣٣٠٧٣) قال: حدثنا ســعيد بن محمد حدثنا ) قال: حدثنا ســعيد بن محمد حدثنا  أخرجه الدارقطني في «الســنن» (   
إسحاق بن أبي إســرائيل حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر األحول بنحوه، والحديث إسحاق بن أبي إســرائيل حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر األحول بنحوه، والحديث 
بهذا اللفــظ صحيح صححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وابــن تيمية، وابن القيم، ومن بهذا اللفــظ صحيح صححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وابــن تيمية، وابن القيم، ومن 

 = =المتأخرين األلباني واألرنؤوط. ينظر: الجامع للترمذي (المتأخرين األلباني واألرنؤوط. ينظر: الجامع للترمذي (٥١٥٥١٥/٢)، والمستدرك للحاكم )، والمستدرك للحاكم 



٢١٤٢١٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

روايــة أخر بصيغة يحكي فيها الراوي نهي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد رو عبد الله بن عمرو روايــة أخر بصيغة يحكي فيها الراوي نهي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد رو عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن سلفٍ وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن سلفٍ وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن 

بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمنبيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن(١).

وبهامشــه التلخيص للذهبي (١٧١٧/٢) ومجموع الفتاو البــن تيمية () ومجموع الفتاو البــن تيمية (٨٤٨٤/٣٠٣٠)، والطرق )، والطرق  وبهامشــه التلخيص للذهبي (=   =
الحكمية (الحكمية (٦٣١٦٣١/٢)، وإرواء الغليل ()، وإرواء الغليل (١٤٦١٤٦/٥)، ومسند أحمد ()، ومسند أحمد (٢٥٣٢٥٣/١١١١).).

أخرجه الطيالسي في «المســند» (١٦١٦/٤) ح() ح(٢٣٧١٢٣٧١) قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ) قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب  أخرجه الطيالسي في «المســند» (   (١)    
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره، ومدار الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره، ومدار الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده وتفصيل من رو عنه على النحو اآلتي:عن جده وتفصيل من رو عنه على النحو اآلتي:
١- أيوب السختياني:- أيوب السختياني:  

أخرجه الطيالسي كما في الرواية السابقة، وعبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع باب  أخرجه الطيالسي كما في الرواية السابقة، وعبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع باب    
النهي عن بيع الطعام حتى يُستوفى (النهي عن بيع الطعام حتى يُستوفى (٦٧٦٧/٦) ح() ح(٦١٨٢٦١٨٢) من طريق معمر، وزاد لفظ «واحد» ) من طريق معمر، وزاد لفظ «واحد» 
في «وعن شرطين في بيع» ومن طريقه أخرجه النسائي في «السنن الكبر» في كتاب البيوع في «وعن شرطين في بيع» ومن طريقه أخرجه النسائي في «السنن الكبر» في كتاب البيوع 
باب: شــرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، باب: شــرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، 
قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق به، والبيهقي في «السنن الكبير» في كتاب قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق به، والبيهقي في «السنن الكبير» في كتاب 
البيوع باب الشرط الذي يفسد البيع (البيوع باب الشرط الذي يفسد البيع (٢٣٩٢٣٩/١١١١) ح() ح(١٠٩٣١١٠٩٣١) من طريق علي بن أحمد بن ) من طريق علي بن أحمد بن 
عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن 

إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه به.إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه به.
٢- عبد الملك بن جريج: - عبد الملك بن جريج:   

أخرجه الطبرانــي في «األوســط» (١٥٤١٥٤/٢) ح() ح(١٥٥٤١٥٥٤) قال: حدثنا أحمــد قال: حدثنا ) قال: حدثنا أحمــد قال: حدثنا  أخرجه الطبرانــي في «األوســط» (   
عبد القدوس بن محمد الحبحابي قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي قال: حدثنا همام بن عبد القدوس بن محمد الحبحابي قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي قال: حدثنا همام بن 

يحيى عن ابن جريج به.يحيى عن ابن جريج به.
٣- عاصم األحوال:- عاصم األحوال:  

أخرجه الطبرانــي في «األوســط» (١٥٤١٥٤/٢) ح() ح(١٥٥٤١٥٥٤) قال: حدثنا أحمــد قال: حدثنا ) قال: حدثنا أحمــد قال: حدثنا  أخرجه الطبرانــي في «األوســط» (   
عبد القدوس بن محمد الحبحابي قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي قال: حدثنا همام بن عبد القدوس بن محمد الحبحابي قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي قال: حدثنا همام بن 

يحيى عن عاصم األحوال به.يحيى عن عاصم األحوال به.
٤- حسين المعلم:- حسين المعلم:  = = 
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وقد جاء في وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل مكة حين اســتعمل عتاب بن أســيد عليهم وقد جاء في وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهل مكة حين اســتعمل عتاب بن أســيد عليهم 
وأمــره بتبليغهم وصيتــه، فقد رو عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جــده قال: بعث وأمــره بتبليغهم وصيتــه، فقد رو عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جــده قال: بعث 
تَّاب بن أُســيد إلى أهل مكة، فقال: «تدري إلى أين بعثتُك؟ بعثتك «تدري إلى أين بعثتُك؟ بعثتك  تَّاب بن أُســيد إلى أهل مكة، فقال: رســول  الله ملسو هيلع هللا ىلص عَ رســول  الله ملسو هيلع هللا ىلص عَ
أخرجه الدارمي في «الســنن» في باب النهي عن شــرطين في بيع (١٦٦٧١٦٦٧/٣) ح() ح(٢٦٠٢٢٦٠٢) )  أخرجه الدارمي في «الســنن» في باب النهي عن شــرطين في بيع (=   =
من طريق يزيد بن هارون بدون لفظ «وعن بيع ما ليس عندك»، وكذا النســائي في «الســنن من طريق يزيد بن هارون بدون لفظ «وعن بيع ما ليس عندك»، وكذا النســائي في «الســنن 
ا (٦٦٦٦/٦) )  ا (الكبر» في كتاب البيوع باب سلف وبيع: وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفً الكبر» في كتاب البيوع باب سلف وبيع: وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفً
ح(ح(٦١٨٠٦١٨٠) من طريق إســماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث كالهما روياه عن حسين ) من طريق إســماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث كالهما روياه عن حسين 

المعلم به. المعلم به. 
٥- الضحاك بن عثمان:- الضحاك بن عثمان:  

أخرجــه أحمد في «المســند» (٢٠٣٢٠٣/١١١١) ح() ح(٦٦٢٨٦٦٢٨) من طريق أبي بكــر الحنفي حدثنا ) من طريق أبي بكــر الحنفي حدثنا  أخرجــه أحمد في «المســند» (   
الضحاك بن عثمان فذكره بنحوه بزيادة لفظ (بيعتين في بيعة) بدالً من «شرطين في بيع».الضحاك بن عثمان فذكره بنحوه بزيادة لفظ (بيعتين في بيعة) بدالً من «شرطين في بيع».

٦- محمد بن عجالن:- محمد بن عجالن:  
أخرجه أحمد في «المسند» (٥١٦٥١٦/١١١١) ح() ح(٦٩١٨٦٩١٨) من طريق أسباط بن محمد حدثنا ابن ) من طريق أسباط بن محمد حدثنا ابن  أخرجه أحمد في «المسند» (   

عجالن فذكره.عجالن فذكره.
٧- داود بن قيس:- داود بن قيس:  

أخرجه البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع وسلف (أخرجه البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع وسلف (٢٨٩٢٨٩/١١١١) )   
ح(ح(١١٠٢٥١١٠٢٥) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، ) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، 
وأبو ســعيد بن أبي عمرو، قالــوا: حدثنا أبو العبــاس محمد بن يعقــوب أنبأنا محمد  بن وأبو ســعيد بن أبي عمرو، قالــوا: حدثنا أبو العبــاس محمد بن يعقــوب أنبأنا محمد  بن 
عبد الله  بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» في كتاب عبد الله  بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» في كتاب 
البيــوع باب النهي عن بيعتين في بيعــة (البيــوع باب النهي عن بيعتين في بيعــة (٢٦٧٢٦٧/١١١١) ح() ح(١٠٩٨٤١٠٩٨٤) قال: أخبرنا أبو  زكريا  بن ) قال: أخبرنا أبو  زكريا  بن 
أبي إسحاق وأبو بكر بن الحســن قاال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحســن قاال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن 

عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب كالهما روياه عن داود بن قيس به.عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب كالهما روياه عن داود بن قيس به.
٨- عبد الكريم بن أبي المخارق:- عبد الكريم بن أبي المخارق:  

أخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم األوســط» (٦٥٦٥/٥) ح() ح(٤٦٨٣٤٦٨٣) قال: حدثنا أبو  زرعة ) قال: حدثنا أبو  زرعة  أخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم األوســط» (   
قــال: حدثنا عمــرو بن حفص قال: حدثنا محمد بن شــعيب بن شــابور، عن ســعيد بن قــال: حدثنا عمــرو بن حفص قال: حدثنا محمد بن شــعيب بن شــابور، عن ســعيد بن 

عبد العزيز، عن عبد الكريم بن أبي المخارق به.عبد العزيز، عن عبد الكريم بن أبي المخارق به.



٢١٦٢١٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إلى أهل الله»إلى أهل الله» ثم قال:  ثم قال: «انههم عن أربع: عن بيع وســلف، وعن شرطين في بيع، وعن «انههم عن أربع: عن بيع وســلف، وعن شرطين في بيع، وعن 
ن، وعن بيع ما ليس عندك»(١). ن، وعن بيع ما ليس عندك»ربح ما لم يُضمَ ربح ما لم يُضمَ

أخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنف» في كتاب البيوع بــاب من كره أكل ربح ما لم يضمن  أخرجه ابن أبي شــيبة في «المصنف» في كتاب البيوع بــاب من كره أكل ربح ما لم يضمن    (١)
(٣٣١٣٣١/١١١١) ح() ح(٢٢٤٧١٢٢٤٧١) مــن طريق ابــن فضيل، والفاكهي في «أخبــار مكة» () مــن طريق ابــن فضيل، والفاكهي في «أخبــار مكة» (٦٤٦٤/٣) ) 
ح(ح(١٨٠١١٨٠١) من طريــق محمد بن أبي عمر عن نصر بن باب كالهمــا روياه عن حجاج بن ) من طريــق محمد بن أبي عمر عن نصر بن باب كالهمــا روياه عن حجاج بن 
أرطأة عن عمرو بن شــعيب به، وإســناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن في إسناده الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شــعيب به، وإســناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن في إسناده الحجاج بن 
أرطأة وهو صدوق كثير الخطــأ والتدليس كما ذكر ابن حجر في التقريب ص(أرطأة وهو صدوق كثير الخطــأ والتدليس كما ذكر ابن حجر في التقريب ص(٢٢٢٢٢٢)، وقد )، وقد 
قال عبد الله بــن المبارك كما في تهذيب الكمال (قال عبد الله بــن المبارك كما في تهذيب الكمال (٤٢٥٤٢٥/٥): « كان الحجاج يدلس، و كان ): « كان الحجاج يدلس، و كان 
مي متروك ال نقر به»،  زَ رْ مــي، و العَ زَ رْ مي متروك ال نقر به»، يحدثنا الحديث عن عمرو بن شــعيب مما يحدثه العَ زَ رْ مــي، و العَ زَ رْ يحدثنا الحديث عن عمرو بن شــعيب مما يحدثه العَ
والحديث بهذه القصة أي قصة بعث عتاب بن أســيد رويــت عن أربعة من الصحابة، وهم والحديث بهذه القصة أي قصة بعث عتاب بن أســيد رويــت عن أربعة من الصحابة، وهم 
عبد الله بن عمرو، وحكيم بن حــزام، وعبد الله بن عباس، ويعلى بن أمية رضي الله عنهم عبد الله بن عمرو، وحكيم بن حــزام، وعبد الله بن عباس، ويعلى بن أمية رضي الله عنهم 

وتفصيل ذلك على النحو اآلتي:وتفصيل ذلك على النحو اآلتي:
١- رواية عبد الله بن عمرو:- رواية عبد الله بن عمرو:  

ومدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه، ورواها عن عمرو بن شعيب أربعة رواة هم: ومدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه، ورواها عن عمرو بن شعيب أربعة رواة هم:   
أ- الحجاج بن أرطأة كما في رواية ابن أبي شيبة والفاكهي السابقة. أ- الحجاج بن أرطأة كما في رواية ابن أبي شيبة والفاكهي السابقة.   

ب- األوزاعي، وأخرجها البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع  ب- األوزاعي، وأخرجها البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع    
ما  ليــس عندك وبيع ما ال تملك (ما  ليــس عندك وبيع ما ال تملك (٢٥٣٢٥٣/١١١١) ح() ح(١٠٩٦٠١٠٩٦٠) من طريق إســحاق السوســي ) من طريق إســحاق السوســي 
حدثنــا أبو العباس األصم أخبرنــا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنــا أبي حدثنا األوزاعي حدثنــا أبو العباس األصم أخبرنــا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنــا أبي حدثنا األوزاعي 
حدثني عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده، وإســنادها صحيح، فإســحاق السوسي وثقه حدثني عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده، وإســنادها صحيح، فإســحاق السوسي وثقه 
الذهبي كمــا في تاريخ اإلســالم (الذهبي كمــا في تاريخ اإلســالم (٢٦٨٢٦٨/٩)، وأبو العباس األصم محمــد بن يعقوب بن )، وأبو العباس األصم محمــد بن يعقوب بن 
يوســف بن معقل  بن ســنان النيســابوري، وثقه ابن خزيمة وابن أبي حاتــم، ينظر: تاريخ يوســف بن معقل  بن ســنان النيســابوري، وثقه ابن خزيمة وابن أبي حاتــم، ينظر: تاريخ 
اإلسالم (اإلسالم (٨٤٤٨٤٤/٧)، والعباس بن وليد بن مزيد العذري أبو الفضل البيروتي، قال ابن حجر )، والعباس بن وليد بن مزيد العذري أبو الفضل البيروتي، قال ابن حجر 
في التقريب ص(في التقريب ص(٤٨٩٤٨٩): «صــدوق»، واألوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة جليل كما ذكر ): «صــدوق»، واألوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة جليل كما ذكر 

ابن  حجر في التقريب ص(ابن  حجر في التقريب ص(٥٩٣٥٩٣).).
ا في باب النهي  ج- محمد بن عجالن وعبد الملك بن أبي ســليمان، وأخرجها البيهقي أيضً ا في باب النهي   ج- محمد بن عجالن وعبد الملك بن أبي ســليمان، وأخرجها البيهقي أيضً  
 = =عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعــام (عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعــام (١٦١١٦١/١١١١) ح() ح(١٠٧٨٤١٠٧٨٤) من طريق محمد بن) من طريق محمد بن
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الحسين العلوي أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن يحيى الذهلي  الحسين العلوي أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن يحيى الذهلي =   =
وأحمد بن يوســف السلمي قاال: حدثنا محمد بن يوســف وأخبرنا أبو الحسين بن بشران وأحمد بن يوســف السلمي قاال: حدثنا محمد بن يوســف وأخبرنا أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن محمد  بن أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن محمد  بن 
عجالن وعبد الملك بن أبي ســليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وفي إسناده عجالن وعبد الملك بن أبي ســليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وفي إسناده 
ابن أبــي مريم عبد الله بن محمد بن ســعيد بن الحكم ضعيف قال ابــن عدي في الكامل ابن أبــي مريم عبد الله بن محمد بن ســعيد بن الحكم ضعيف قال ابــن عدي في الكامل 
(١٥٦٨١٥٦٨/٤): «يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل... وعبد الله بن محمد بن ســعيد بن ): «يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل... وعبد الله بن محمد بن ســعيد بن 
أبــي مريم هذا إما أن يكون مغفالً ال يدري ما يخرج من رأســه أو يتعمد فإني رأيت له غير أبــي مريم هذا إما أن يكون مغفالً ال يدري ما يخرج من رأســه أو يتعمد فإني رأيت له غير 

ا ههنا غير محفوظات». ا ههنا غير محفوظات».حديث مما لم أذكره أيضً حديث مما لم أذكره أيضً
د-أيوب الســختياني، وأخرجه الطبراني في «المعجم األوســط» (١٣٦١٣٦/٢) ح() ح(١٤٩٨١٤٩٨) )  د-أيوب الســختياني، وأخرجه الطبراني في «المعجم األوســط» (   
بــدون لفظ «وال بيع ما ال يملك» من طريق أحمد عن محمد بن ســليمان بن أبي داود عن بــدون لفظ «وال بيع ما ال يملك» من طريق أحمد عن محمد بن ســليمان بن أبي داود عن 
جعفر بن برقان عن أيوب الســختياني عن عمرو بن شــعيب عن أبيــه عن جده به، ورجال جعفر بن برقان عن أيوب الســختياني عن عمرو بن شــعيب عن أبيــه عن جده به، ورجال 
إســناده ثقات، وأعله الطبراني بالتفرد فقال: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر إال محمد بن إســناده ثقات، وأعله الطبراني بالتفرد فقال: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر إال محمد بن 

سليمان».سليمان».
هـ- زيد بن أبي أنيسة، وأخرجه عيسى بن سالم الشاشي في «جزءه» ص(٢٥٥٢٥٥) قال حدثنا ) قال حدثنا  هـ- زيد بن أبي أنيسة، وأخرجه عيسى بن سالم الشاشي في «جزءه» ص(   
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيســة عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده، وإسناده عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيســة عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده، وإسناده 
صحيح، فعيســى بن ســالم الشاشي ثقة، وعيســى بن سالم الشاشــي ثقة، وثقه الخطيب صحيح، فعيســى بن ســالم الشاشي ثقة، وعيســى بن سالم الشاشــي ثقة، وثقه الخطيب 
ا وال  تعديالً  ا وال  تعديالً البغدادي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحً البغدادي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحً
ينظر: تاريخ مدينة السالم للبغدادي (ينظر: تاريخ مدينة السالم للبغدادي (٤٨٤٤٨٤/١٢١٢)، والثقات ()، والثقات (٤٩٤٤٩٤/٨)، والجرح والتعديل )، والجرح والتعديل 
(٢٧٨٢٧٨/٦)، وعبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد األســدي ثقة، وثقه النســائي، وأبو حاتم، )، وعبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد األســدي ثقة، وثقه النســائي، وأبو حاتم، 
ويحيى بن معين، ينظر: تهذيب الكمال (ويحيى بن معين، ينظر: تهذيب الكمال (١٣٩١٣٩/١٩١٩)، وزيد بن أبي أنيسة الجزري ثقة، وثقه )، وزيد بن أبي أنيسة الجزري ثقة، وثقه 

ابن معين، والعجلي، وابن حبان. ينظر: تهذيب الكمال (ابن معين، والعجلي، وابن حبان. ينظر: تهذيب الكمال (٢١٢١/١٠١٠)، والثقات ()، والثقات (٣١٥٣١٥/٦).).
٢- رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه:- رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه:  

أخرجها الطبراني في «الكبير» (٢٣٢٢٣٢/٣) ح() ح(٣١٤٦٣١٤٦) من طريق أســلم بن سهل الواسطي ) من طريق أســلم بن سهل الواسطي  أخرجها الطبراني في «الكبير» (   
قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن سالم الواسطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا العالء بن قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن سالم الواسطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا العالء بن 
خالد الواسطي، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، وهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن في خالد الواسطي، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، وهذا اإلسناد ضعيف؛ ألن في 

 = =إسناده أحمد بن إســماعيل بن سالم مجهول الحال، والعالء بن خالد الواسطي ضعيف إسناده أحمد بن إســماعيل بن سالم مجهول الحال، والعالء بن خالد الواسطي ضعيف 
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ورو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رســول الله إنا نســمع منك ورو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رســول الله إنا نســمع منك 
أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: «نعم» فكان أول ما كتب كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: «نعم» فكان أول ما كتب كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل 
ن،  ا، وال بيع ما لم يُضمَ ن، «ال يجوز شــرطان في بيع واحد، وال بيعٌ وسلفٌ جميعً ا، وال بيع ما لم يُضمَ مكة: مكة: «ال يجوز شــرطان في بيع واحد، وال بيعٌ وسلفٌ جميعً
ومن كان مكاتبًا على مائة درهم، فقضاها إال عشــرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية ومن كان مكاتبًا على مائة درهم، فقضاها إال عشــرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية 

يَتين فهو عبد»(١). قَّ يَتين فهو عبد»فقضاها إال وُ قَّ فقضاها إال وُ
الحديث كما ذكر ابن حجر في التقريب ص(٧٦٠٧٦٠).). الحديث كما ذكر ابن حجر في التقريب ص(=   =

٣- رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:- رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:  
أخرجها الطبراني في «األوســط» (٢١٢١/٩) ح() ح(٩٠٠٧٩٠٠٧)، والبيهقي في «الســنن الكبير» في )، والبيهقي في «الســنن الكبير» في  أخرجها الطبراني في «األوســط» (   
كتــاب البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام (كتــاب البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام (١٦١١٦١/١١١١) ح() ح(١٠٧٨٣١٠٧٨٣) ) 
مــن طريق علي بن محمد بن عبد الله بن بشــران قــال: أنبأنا أبو الحســن علي بن محمد مــن طريق علي بن محمد بن عبد الله بن بشــران قــال: أنبأنا أبو الحســن علي بن محمد 
المصري، وكالهما رووه مــن طريق مقدام بن داود عن يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح المصري، وكالهما رووه مــن طريق مقدام بن داود عن يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح 
عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح به، قال البيهقي: «تفرد به يحيى بن صالح األيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح به، قال البيهقي: «تفرد به يحيى بن صالح األيلي 

وهو منكرٌ بهذا اإلسناد»، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (وهو منكرٌ بهذا اإلسناد»، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (١٧٧٠١٧٧٠/٤).).
٤- رواية يعلى بن أمية رضي الله عنه:- رواية يعلى بن أمية رضي الله عنه:  

أخرجها البيهقي في «السنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان  أخرجها البيهقي في «السنن الكبير» في كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان    
غير الطعام (غير الطعام (١٦٠١٦٠/١١١١) ح() ح(١٠٧٨٢١٠٧٨٢) من طريق أبي القاســم هبة الله بن الحسن بن منصور ) من طريق أبي القاســم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الفقيــه الطبري قال: أنبأنا محمد بــن عبد الرحمن بن العباس أنبأنا أحمد بن إســحاق  بن الفقيــه الطبري قال: أنبأنا محمد بــن عبد الرحمن بن العباس أنبأنا أحمد بن إســحاق  بن 
بهلول حدثنا سعيد بن يحيى بن ســعيد األموي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عطاء بهلول حدثنا سعيد بن يحيى بن ســعيد األموي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عطاء 
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه به، قال األلباني في السلسلة الصحيحة (عن صفوان بن يعلى، عن أبيه به، قال األلباني في السلسلة الصحيحة (٢١٢٢١٢/٣): «ورجال ): «ورجال 
إسناده ثقات لوال عنعنة ابن إســحاق»، وجود إسناده الذهبي كما في المهذب في اختصار إسناده ثقات لوال عنعنة ابن إســحاق»، وجود إسناده الذهبي كما في المهذب في اختصار 

السنن الكبير (السنن الكبير (٢٠٧٨٢٠٧٨/٤)،)،
وبهذا فــإن وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعتاب بتبليغ أهل مكة وصايا منها النهي عن بيع وســلف ثابتة  وبهذا فــإن وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعتاب بتبليغ أهل مكة وصايا منها النهي عن بيع وســلف ثابتة    
مــن حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من رواية مــن حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من رواية 
زيد  بن أبي أنيســة واألوزاعي عن عمرو بن شــعيب، وما ورد فيها من ضعف يجبر بعضه زيد  بن أبي أنيســة واألوزاعي عن عمرو بن شــعيب، وما ورد فيها من ضعف يجبر بعضه 

ا. ا.بعضً بعضً
أخرجه النســائي في «السنن الكبر» في كتاب العتق، باب ذكر االختالف على علي في  أخرجه النســائي في «السنن الكبر» في كتاب العتق، باب ذكر االختالف على علي في    (١)= = 



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢١٩٢١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ثانيًا: معنى السلف والبيع الواردين في الحديث:ثانيًا: معنى السلف والبيع الواردين في الحديث:
يطلق السلف على القرض والسلم كما سبق بيانهيطلق السلف على القرض والسلم كما سبق بيانه(١)، وال خالف بين الفقهاء في ، وال خالف بين الفقهاء في 
أن المراد بالســلف في هذا الحديث هو القرضأن المراد بالســلف في هذا الحديث هو القرض(٢)، وحمله بعض الفقهاء على معنى ، وحمله بعض الفقهاء على معنى 

آخر وهو السلم، وقد ذكروا صورتين لهذا المعنى، هما: آخر وهو السلم، وقد ذكروا صورتين لهذا المعنى، هما: 
١- البيع بشرط السلم، فيقول: أبيعك بيتي هذا على أن تسلفني مائة في كذا- البيع بشرط السلم، فيقول: أبيعك بيتي هذا على أن تسلفني مائة في كذا(٣).
٢- السلم بشرط بيع دين السلم على المسلم إليه عند تعذر تسليمه، قال اإلمام - السلم بشرط بيع دين السلم على المسلم إليه عند تعذر تسليمه، قال اإلمام 
المكاتب يؤدي بعــض كتابته (٥٣٥٣/٥) ح() ح(٥٠١٠٥٠١٠)، وابن حبــان في «صحيحه» في كتاب )، وابن حبــان في «صحيحه» في كتاب  المكاتب يؤدي بعــض كتابته (=   =
العتق باب الكتابــة (العتق باب الكتابــة (١٦١١٦١/١٠١٠) ح() ح(٤٣٢١٤٣٢١) كالهما روياه مــن طريق عمرو بن عثمان بن ) كالهما روياه مــن طريق عمرو بن عثمان بن 
ســعيد، قال: حدثنا الوليد، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع باب النهي ســعيد، قال: حدثنا الوليد، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» في كتاب البيوع باب النهي 
عن بيع الطعام حتى يســتوفى (عن بيع الطعام حتى يســتوفى (٤١٤١/٨) ح() ح(١٤٢٢٢١٤٢٢٢) جميعهم رووه من طريق ابن جريج، ) جميعهم رووه من طريق ابن جريج، 
عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو به، قال النســائي كما في تحفة األشراف (عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو به، قال النســائي كما في تحفة األشراف (٣٦٢٣٦٢/٦): «هذا ): «هذا 
الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ» وعطاء هو الخراساني كما صرح بذلك عبد الرزاق الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ» وعطاء هو الخراساني كما صرح بذلك عبد الرزاق 
ا  ا ): «ولم أجد أحدً في المصنف، قال عبد الحق اإلشبيلي كما في األحكام الوسطى (في المصنف، قال عبد الحق اإلشبيلي كما في األحكام الوسطى (٢٠٢٠/٤): «ولم أجد أحدً
ا من عبد الله بن عمرو فيما رأيت» وضعف إسناده األرنؤوط  ا من عبد الله بن عمرو فيما رأيت» وضعف إسناده األرنؤوط ذكر لعطاء الخراســاني سماعً ذكر لعطاء الخراســاني سماعً
وغيره، وأخرجه البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب المكاتب باب المكاتب عبدما بقي وغيره، وأخرجه البيهقي في «الســنن الكبير» في كتاب المكاتب باب المكاتب عبدما بقي 
عليه درهم (عليه درهم (٤٦٣٤٦٣/٢١٢١) ح() ح(٢١٦٦٦٢١٦٦٦) من طريق علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن ) من طريق علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن 
عبيــد الصفار حدثنا زياد بن الخليل التســتري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني هشــام بن عبيــد الصفار حدثنا زياد بن الخليل التســتري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني هشــام بن 
ســليمان المخزومي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بــن العاص به وأعله البيهقي ســليمان المخزومي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بــن العاص به وأعله البيهقي 

فقال: «كذا وجدته وال أراه محفوظًا».فقال: «كذا وجدته وال أراه محفوظًا».
ينظر: ص (٣٧٣٧).). ينظر: ص (   (١)

ينظر: المبسوط للسرخسي (٣٦٣٦/١٤١٤، ، ٤٠٤٠)، وفتح القدير البن الهمام ()، وفتح القدير البن الهمام (٤٤٦٤٤٦/٦)، وحاشية )، وحاشية  ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٢)
الدســوقي (الدســوقي (٦٦٦٦/٣)، والحاوي الكبير للماوردي ()، والحاوي الكبير للماوردي (٣٥١٣٥١/٥)، ونهايــة المطلب للجويني )، ونهايــة المطلب للجويني 
٤٤٣٤٤٣/٥، وشــرح الســنة للبغوي (، وشــرح الســنة للبغوي (١٤٥١٤٥/٨)، ومســائل اإلمام أحمد بروايــة ابن راهويه )، ومســائل اإلمام أحمد بروايــة ابن راهويه 

(٢٦٣٤٢٦٣٤/٦) م() م(١٨٤٧١٨٤٧).).
ينظر: معالم السنن للخطابي (١٤١١٤١/٣).). ينظر: معالم السنن للخطابي (   (٣)



٢٢٠٢٢٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحمد: «ويحتمل أن يكون يســلف إليه في شــيء، يقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع أحمد: «ويحتمل أن يكون يســلف إليه في شــيء، يقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع 
عليك»عليك»(١).

وبتتبع فروع هذه المسألة في كتب المذاهب األربعة لم أجد من حمل السلف وبتتبع فروع هذه المسألة في كتب المذاهب األربعة لم أجد من حمل السلف 
في هذا الحديث على معنى السلم، وإنما حمله على هذا المعنى بعض أهل الحديث، في هذا الحديث على معنى السلم، وإنما حمله على هذا المعنى بعض أهل الحديث، 
كالخطابــي كما في الصورة األولى، واإلمام أحمد كما فــي الصورة الثانية ومن جاء كالخطابــي كما في الصورة األولى، واإلمام أحمد كما فــي الصورة الثانية ومن جاء 
ا ألصله في  ا ألصله في بعدهم من شراح الحديث، ومن فسره بمعنى السلم إنما فسره بذلك تقريرً بعدهم من شراح الحديث، ومن فسره بمعنى السلم إنما فسره بذلك تقريرً
منع اشــتراط عقد المعاوضة في غيره من عقود المعاوضات، ويدل لهذا أن الخطابي منع اشــتراط عقد المعاوضة في غيره من عقود المعاوضات، ويدل لهذا أن الخطابي 
ر شــرحه للحديث بقوله: «أما الحديث وقوله ال يحل سلف وبيع  دَّ ر شــرحه للحديث بقوله: «أما الحديث وقوله ال يحل سلف وبيع -رحمه الله- صَ دَّ -رحمه الله- صَ
فهو من نوع ما تقــدم بيانه فيما مضى عن نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل أن يقول فهو من نوع ما تقــدم بيانه فيما مضى عن نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل أن يقول 
ا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى  ا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى له أبيعك هذا العبد بخمسين دينارً له أبيعك هذا العبد بخمسين دينارً
أجل»أجل»(٢)، واشــتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة آخر هو أحد األوجه التي ذكرها ، واشــتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة آخر هو أحد األوجه التي ذكرها 
ا لمعنى البيعتين في بيعة(٣)، وال يصحح هذا التفسير من أجاز اشتراط ، وال يصحح هذا التفسير من أجاز اشتراط  ا لمعنى البيعتين في بيعةالخطابي تفسيرً الخطابي تفسيرً
عقد معاوضة في عقد معاوضــة آخرعقد معاوضة في عقد معاوضــة آخر(٤)، ومهما يكن من أمرٍ فإن محل البحث هنا هو ، ومهما يكن من أمرٍ فإن محل البحث هنا هو 
مل معنى السلف في الحديث على القرض، وهو محل اتفاق عند الفقهاء. مل معنى السلف في الحديث على القرض، وهو محل اتفاق عند الفقهاء.فيما إذا حُ فيما إذا حُ

مسائل اإلمام أحمد برواية ابن راهويه (٢٦٣٤٢٦٣٤/٦) م() م(١٨٤٧١٨٤٧)، وينظر: مسائل أحمد برواية )، وينظر: مسائل أحمد برواية  مسائل اإلمام أحمد برواية ابن راهويه (   (١)
ابنه صالح (ابنه صالح (٤٠٤٠/٣) م() م(١٢٩٠١٢٩٠)، ومعالم السنن ()، ومعالم السنن (١٤٥١٤٥/٤).).

معالم السنن (١٤٠١٤٠/٣، ، ١٤١١٤١).). معالم السنن (   (٢)
ينظر: المرجع السابق (١٢٣١٢٣/٣).). ينظر: المرجع السابق (   (٣)

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال، قول بالمنع وهو قول الحنفية، والشافعية،  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال، قول بالمنع وهو قول الحنفية، والشافعية،    (٤)
والحنابلــة، وقول بالجواز في بعض الصور وهو قول المالكية، وقول بالجواز بإطالق وهو والحنابلــة، وقول بالجواز في بعض الصور وهو قول المالكية، وقول بالجواز بإطالق وهو 
قول عنــد المالكية والحنابلة، ولكل قول أدلته ليس هذا موضع تفصيله، ينظر: المبســوط قول عنــد المالكية والحنابلة، ولكل قول أدلته ليس هذا موضع تفصيله، ينظر: المبســوط 
للسرخســي (للسرخســي (١٥١٥/١٣١٣)، وحاشــية الدســوقي ()، وحاشــية الدســوقي (٣٢٣٢/٣)، وأســنى المطالــب ()، وأســنى المطالــب (٣٠٣٠/٢)، )، 

واإلنصاف (واإلنصاف (١٦٠١٦٠/١١١١).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٢١٢٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إذا تقــرر ذلك فإن العقد المقارن لعقد القرض ال يقتصر المنع فيه عند الفقهاء إذا تقــرر ذلك فإن العقد المقارن لعقد القرض ال يقتصر المنع فيه عند الفقهاء 
على عقد البيع -كما هو نص الحديث- وحســب، بل جعلــه الفقهاء عاما في عقود على عقد البيع -كما هو نص الحديث- وحســب، بل جعلــه الفقهاء عاما في عقود 
المعاوضــات؛ ألنها في معنى البيع، جاء في مواهــب الجليلالمعاوضــات؛ ألنها في معنى البيع، جاء في مواهــب الجليل(١): «كل عقد معاوضة : «كل عقد معاوضة 
ال يجوز أن يقارنه الســلف»، وتتابع الفقهاء على تقرير معنى الحديث وتحريره حتى ال يجوز أن يقارنه الســلف»، وتتابع الفقهاء على تقرير معنى الحديث وتحريره حتى 
صار قاعدة كلية في المنع من الجمع بين عقــود المعاوضات وعقود التبرعات، قال صار قاعدة كلية في المنع من الجمع بين عقــود المعاوضات وعقود التبرعات، قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله-: «فجماع معنى الحديث: أالَّ يُجمع بين معاوضة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله-: «فجماع معنى الحديث: أالَّ يُجمع بين معاوضة 

ا»(٢). ا مطلقً ا»وتبرع؛ ألن ذلك التبرع إنما كان ألجل المعاوضة ال تبرعً ا مطلقً وتبرع؛ ألن ذلك التبرع إنما كان ألجل المعاوضة ال تبرعً
ثالثًا: صور النهي الوارد في الحديث وأحكامه:ثالثًا: صور النهي الوارد في الحديث وأحكامه:

بالنظر في كتــب الفقهاء يتضح أنهم حملوا معنــى اجتماع عقد القرض بعقد بالنظر في كتــب الفقهاء يتضح أنهم حملوا معنــى اجتماع عقد القرض بعقد 
المعاوضة على صور متعددة أبرزها:المعاوضة على صور متعددة أبرزها:

، وهو مقصود  ، وهو مقصود  اجتمــاع عقد القرض بعقد المعاوضة ابتــداءً الصورة األولى:الصورة األولى: اجتمــاع عقد القرض بعقد المعاوضة ابتــداءً
البحث وسيأتي مزيد بيان فيه.البحث وسيأتي مزيد بيان فيه.

الصورة الثانية:الصورة الثانية: اجتماع عقد القرض بعقد المعاوضة بعد انقالب جزء من عقد  اجتماع عقد القرض بعقد المعاوضة بعد انقالب جزء من عقد 
المعاوضــة إلى عقد قرض، وقد عني بتقرير هذه الصــورة فقهاء المالكية، ومن أبرز المعاوضــة إلى عقد قرض، وقد عني بتقرير هذه الصــورة فقهاء المالكية، ومن أبرز 
ا؛  ا؛ صورها ما إذا باع ثوبين بعشــرة دراهم إلى شهر ثم اشتر أحد الثوبين بخمسة نقدً صورها ما إذا باع ثوبين بعشــرة دراهم إلى شهر ثم اشتر أحد الثوبين بخمسة نقدً
ا - وهو  دُّ مــا خرج من اليد وعاد إليها لغوً ا - وهو فقاعــدة اإلمام مالك رحمه الله في ذلك عَ دُّ مــا خرج من اليد وعاد إليها لغوً فقاعــدة اإلمام مالك رحمه الله في ذلك عَ
ا بخمســة مؤجلة وأقرض خمســة أخر فإذا حل األجل  ا بخمســة مؤجلة وأقرض خمســة أخر فإذا حل األجل أحد الثوبين- فكأنه باع ثوبً أحد الثوبين- فكأنه باع ثوبً
للحطاب (١١٣١١٣/٥)، وينظر: المدونة ()، وينظر: المدونة (٤١٧٤١٧/٣)، والحاوي الكبير للماوردي ()، والحاوي الكبير للماوردي (٣٥٢٣٥٢/٥)، )،  للحطاب (   (١)
ــا على قولهم بأن عقد المعاوضة  ــا على قولهم بأن عقد المعاوضة )، وهو قول الحنفية قياسً والمغنــي البن قدامة (والمغنــي البن قدامة (٤٣٧٤٣٧/٦)، وهو قول الحنفية قياسً

يفسد بالشروط المخالفة لمقتضاه. ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (يفسد بالشروط المخالفة لمقتضاه. ينظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (٥٨٥٨/٤).).
مجموع الفتاو (٦٢٦٢/٢٩٢٩)، وينظر: المبسوط للسرخسي ()، وينظر: المبسوط للسرخسي (١٦١٦/١٣١٣)، وموطأ اإلمام مالك )، وموطأ اإلمام مالك   ) مجموع الفتاو  (٢)

.(.(٦٩١٦٩١/٢)



٢٢٢٢٢٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

يستوفي عشرة دراهم خمســةٌ عوض عن الثوب، والخمسة األخر بدل القرضيستوفي عشرة دراهم خمســةٌ عوض عن الثوب، والخمسة األخر بدل القرض(١)، ، 
وتعد هذه الصورة ممنوعة لد المالكية؛ ألنها ذريعة إلى الجمع بين البيع والســلف وتعد هذه الصورة ممنوعة لد المالكية؛ ألنها ذريعة إلى الجمع بين البيع والســلف 
- الصورة األولى- قال الحطاب: «ال خالف في المنع من صريح بيعٍ وسلف وكذلك - الصورة األولى- قال الحطاب: «ال خالف في المنع من صريح بيعٍ وسلف وكذلك 

ما أد إليه، وهو جائز في الظاهر ال خالف في المذهب بمنعه»ما أد إليه، وهو جائز في الظاهر ال خالف في المذهب بمنعه»(٢).
وأما الصورة األولى وهي اجتماع البيع بالســلف ابتداءً فقد ذكر الفقهاء للمنع وأما الصورة األولى وهي اجتماع البيع بالســلف ابتداءً فقد ذكر الفقهاء للمنع 

ا عدة، تفصيلها على النحو اآلتي: ا عدة، تفصيلها على النحو اآلتي:أسبابً أسبابً
السبب األول:السبب األول: مخالفة مقتضى عقد المعاوضة: مخالفة مقتضى عقد المعاوضة:

ونــص على هذا الســبب الحنفية، وذلك أن اشــتراط عقــد القرض في عقد ونــص على هذا الســبب الحنفية، وذلك أن اشــتراط عقــد القرض في عقد 
المعاوضــة فيه منفعة ألحد العاقدين ال يقتضيها عقــد المعاوضةالمعاوضــة فيه منفعة ألحد العاقدين ال يقتضيها عقــد المعاوضة(٣)، وهو مبني على ، وهو مبني على 
قاعدتهم في الشــروط المقترنة بالعقود حيث منعوا جميع الشــروط التي تجر منفعة قاعدتهم في الشــروط المقترنة بالعقود حيث منعوا جميع الشــروط التي تجر منفعة 
ألحــد العاقدينألحــد العاقدين(٤)، ووجه مخالفة اشــتراط القرض في المعاوضــة لمقتضى العقد ، ووجه مخالفة اشــتراط القرض في المعاوضــة لمقتضى العقد 
أن عقد البيع مثالً يقتضي انتقال ملك المبيع وتســليمه للمشــتري وانشغال ذمته به، أن عقد البيع مثالً يقتضي انتقال ملك المبيع وتســليمه للمشــتري وانشغال ذمته به، 
واشــتراط البائع مع ذلك منفعة لمصلحته وهو اإلقراض يمنع المشتري مما يقتضيه واشــتراط البائع مع ذلك منفعة لمصلحته وهو اإلقراض يمنع المشتري مما يقتضيه 

عقد البيع وهو التصرف به واالنتفاع، فهو بهذا خالف مقتضى عقد البيععقد البيع وهو التصرف به واالنتفاع، فهو بهذا خالف مقتضى عقد البيع(٥).
السبب الثاني:السبب الثاني: جهالة الثمن في عقد المعاوضة: جهالة الثمن في عقد المعاوضة:

ا من  ا من  أن العاقدين في عقد المعاوضة إذا شرط أحدهما لنفسه قرضً ووجه ذلك:ووجه ذلك: أن العاقدين في عقد المعاوضة إذا شرط أحدهما لنفسه قرضً
ينظر: المدونة (١٦١١٦١/٣)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (١٩٧١٩٧/٥).). ينظر: المدونة (   (١)

مواهب الجليل (١٩٧١٩٧/٥).). مواهب الجليل (   (٢)
ينظر: المبسوط للسرخسي (٤٠٤٠/١٤١٤).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (١٣١١٣١/٤).). ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (٤)
ينظر: المرجع السابق (١٣١١٣١/٤).). ينظر: المرجع السابق (   (٥)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٢٣٢٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اآلخر فقد قصد بأن يبيع الســلعة مثالً بالثمن المتفق عليه وبما يربح عليه من القرض اآلخر فقد قصد بأن يبيع الســلعة مثالً بالثمن المتفق عليه وبما يربح عليه من القرض 
ا من العوض، ولما بطل الشرط لعدم صحة االشتراط في  ا من العوض، ولما بطل الشرط لعدم صحة االشتراط في فصارت منفعة القرض جزءً فصارت منفعة القرض جزءً
، وجهالة العوض تبطل العقد، وهذا  ، وجهالة العوض تبطل العقد، وهذا العقد، ســقط جزء من العوض وأصبح مجهوالً العقد، ســقط جزء من العوض وأصبح مجهوالً

السبب قال به بعض المالكيةالسبب قال به بعض المالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢).
ونوقش بأنه ال يســلم بأن مشــترط القرض قصد أن يكــون االنتفاع بالقرض ونوقش بأنه ال يســلم بأن مشــترط القرض قصد أن يكــون االنتفاع بالقرض 
لغــرض التربح به والتجارة فيه، وإنما قصد القرض لســد حاجته كما لو أراد شــراء لغــرض التربح به والتجارة فيه، وإنما قصد القرض لســد حاجته كما لو أراد شــراء 

ا فيسلفه أو يهبه ونحو ذلك(٣). ا فيسلفه أو يهبه ونحو ذلكعرض يقتنيه أو ينفع به أحدً عرض يقتنيه أو ينفع به أحدً
ا بأن هــذا التعليل مبني على مذهب الجمهور في الشــروط في  ا بأن هــذا التعليل مبني على مذهب الجمهور في الشــروط في ويناقش أيضً ويناقش أيضً
العقود وهو عدم صحتها إذا كان الشــرط يقتضي منفعة إضافية في العقد اســتدالالً العقود وهو عدم صحتها إذا كان الشــرط يقتضي منفعة إضافية في العقد اســتدالالً 
بحديث «وال بيع وشــرط»، وهذا القول خالف الراجح من أن األصل في الشــروط بحديث «وال بيع وشــرط»، وهذا القول خالف الراجح من أن األصل في الشــروط 

الصحة ما لم تخالف دليالً شرعياالصحة ما لم تخالف دليالً شرعيا(٤). . 
السبب الثالثالسبب الثالث: تنافي العقدين وتضادهما:: تنافي العقدين وتضادهما:

ا مختلفة  ا وأحكامً ا مختلفة وذلــك أن كال من عقد القرض وعقد المعاوضة يرتبان آثارً ا وأحكامً وذلــك أن كال من عقد القرض وعقد المعاوضة يرتبان آثارً
ا بين متضادين(٥)، و«العقود أســباب؛ ، و«العقود أســباب؛  ا بين متضادينومتعارضة، والجمع بينهما حينئذٍ يكون جمعً ومتعارضة، والجمع بينهما حينئذٍ يكون جمعً

ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (٦٦٦٦/٢).). ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (   (١)
ينظر: األم (١٥٦١٥٦/٤)، ()، (٣٧٣٧/٥، ، ٤١٤١)، والحاوي الكبير ()، والحاوي الكبير (٣٥٢٣٥٢/٥)، وشــرح السنة للبغوي )، وشــرح السنة للبغوي  ينظر: األم (   (٢)

.(.(١٤٥١٤٥/٨)
ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (٦٦٦٦/٢).). ينظر: المقدمات الممهدات البن رشد (   (٣)

ينظر: حاشــية ابن عابدين (٨٦٨٦/٥)، وحاشية الدســوقي ()، وحاشية الدســوقي (٦٦٦٦/٣)، نهاية المحتاج للرملي )، نهاية المحتاج للرملي  ينظر: حاشــية ابن عابدين (   (٤)
(٤٥٢٤٥٢/٣)، وكشاف القناع للبهوتي ()، وكشاف القناع للبهوتي (٣٨٩٣٨٩/٧)، ومجموع الفتاو ()، ومجموع الفتاو (١٢٦١٢٦/٢٩٢٩) وما  بعدها، ) وما  بعدها، 

وإعالم الموقعين البن القيم (وإعالم الموقعين البن القيم (١٠٧١٠٧/٣)، ونظرية الشرط للشاذلي ص()، ونظرية الشرط للشاذلي ص(٣٣٧٣٣٧).).
القبس البن العربي (٧٩٨٧٩٨/٢، ، ٨٤٣٨٤٣).). القبس البن العربي (   (٥)



٢٢٤٢٢٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الشــتمالها على تحصيل حكمتها في مســبباتها بطريق المناســبة، والشيء الواحد الشــتمالها على تحصيل حكمتها في مســبباتها بطريق المناســبة، والشيء الواحد 
باالعتبار الواحد ال يناســب المتضادين فكل عقديــن بينهما تضاد ال يجمعهما عقد باالعتبار الواحد ال يناســب المتضادين فكل عقديــن بينهما تضاد ال يجمعهما عقد 
واحد»واحد»(١)، ومثــل بعض فقهاء المالكيــة على اختالف األحكام التــي تترتب على ، ومثــل بعض فقهاء المالكيــة على اختالف األحكام التــي تترتب على 
ا أو غيره ال يجوز له  ا أو طعامً ا أو غيره ال يجوز له اجتماع العقدين فذكروا أن المقتــرض إذا اقترض نقدً ا أو طعامً اجتماع العقدين فذكروا أن المقتــرض إذا اقترض نقدً
ق المقرض في قدر ما اقترضه منه؛ الحتمال وجود نقص أو رداءة فيتغاضى  ق المقرض في قدر ما اقترضه منه؛ الحتمال وجود نقص أو رداءة فيتغاضى أن يُصدّ أن يُصدّ
عنه المقترض لحاجتــه وفي نظير االنتفاع بالقرض، ويحكم بفســخ العقد في هذه عنه المقترض لحاجتــه وفي نظير االنتفاع بالقرض، ويحكم بفســخ العقد في هذه 
ا بأجل وصدق البائع في قدر الطعام فال يفسخ به وإن كان  ا بأجل وصدق البائع في قدر الطعام فال يفسخ به وإن كان الحالة، أما إذا اشتر طعامً الحالة، أما إذا اشتر طعامً
يحتمــل وجود نقص في المبيع فيغتفره البائع ألجــل التأخير، كذا ذكره بعض فقهاء يحتمــل وجود نقص في المبيع فيغتفره البائع ألجــل التأخير، كذا ذكره بعض فقهاء 

المالكيةالمالكية(٢).
ويناقش بأن ليس كل جمع بين عقدين مختلفي األحكام يمنع منه إنما يمنع إذا ويناقش بأن ليس كل جمع بين عقدين مختلفي األحكام يمنع منه إنما يمنع إذا 

توارد عقدان مختلفان في وقت واحد على محل واحد في زمن واحدتوارد عقدان مختلفان في وقت واحد على محل واحد في زمن واحد(٣). . 
السبب الرابع:السبب الرابع: سد الذريعة إلى الربا: سد الذريعة إلى الربا:

سد الذرائع من األصول المقررة في الشــريعة وقد أجمع العلماء على اعتبار سد الذرائع من األصول المقررة في الشــريعة وقد أجمع العلماء على اعتبار 
هــذه القاعدة في الجملةهــذه القاعدة في الجملة(٤)، وإنمــا وقع الخالف بين الفقهاء فــي تحقيق مناط هذه ، وإنمــا وقع الخالف بين الفقهاء فــي تحقيق مناط هذه 

الفروق للقرافي ٠(٢٤٩٢٤٩/٣).). الفروق للقرافي    (١)
ينظر: تهذيب الفروق والقواعد الســنية لمحمد علي (١٧٨١٧٨/٣)، وشــرح الخرشــي على )، وشــرح الخرشــي على  ينظر: تهذيب الفروق والقواعد الســنية لمحمد علي (   (٢)

مختصر خليل (مختصر خليل (٤٠٤٠/٥).).
ا؛ وهو تصحيف  ا في طبعة التهذيب حيث ســمي القرض قراضً ويالحــظ أن هناك تصحيفً ا؛ وهو تصحيف   ا في طبعة التهذيب حيث ســمي القرض قراضً ويالحــظ أن هناك تصحيفً  
ظاهر؛ ألنه أعقب ذلك بذكر وجه التضاد بين القرض والبيع، إضافةً إلى أنه ذكر وجه التضاد ظاهر؛ ألنه أعقب ذلك بذكر وجه التضاد بين القرض والبيع، إضافةً إلى أنه ذكر وجه التضاد 

بين القراض والبيع قبل ذلك.بين القراض والبيع قبل ذلك.
ينظــر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم: ١١٠١١٠ ( (١٢١٢/٤) بشــأن موضوع اإليجار ) بشــأن موضوع اإليجار  ينظــر: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي رقم:    (٣)

المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، مجلة المجمع عالمنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، مجلة المجمع ع١٢١٢ ص( ص(٣١٣٣١٣).).
ينظر: الفروق للقرافي (٤٠٥٤٠٥/٣)، والموافقات للشاطبي ()، والموافقات للشاطبي (٦٦٦٦/٤).). ينظر: الفروق للقرافي (   (٤)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٢٥٢٢٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القاعدة وتطبيقهاالقاعدة وتطبيقها(١)، ولهذا االعتبــار اختلف الفقهاء في الذرائع المؤدية إلى الربا في ، ولهذا االعتبــار اختلف الفقهاء في الذرائع المؤدية إلى الربا في 
هذه المسألة، والمؤثرة في حكم الجمع بين القرض وعقد المعاوضة، فتوسع بعضهم هذه المسألة، والمؤثرة في حكم الجمع بين القرض وعقد المعاوضة، فتوسع بعضهم 
فجعــل الذريعة إلى الربا مجرد االقتران بين الســلف والبيع دون محاباة وال  شــرط فجعــل الذريعة إلى الربا مجرد االقتران بين الســلف والبيع دون محاباة وال  شــرط 
ا عنه، وضيق بعضهم فجعل محل  ا عنه، وضيق بعضهم فجعل محل وال  مواطأة ولــو كان اقتران أحدهما باآلخر متأخرً وال  مواطأة ولــو كان اقتران أحدهما باآلخر متأخرً

المنع هو في حال االشتراط وحسب، وتفصيل تلك الذرائع على النحو اآلتي:المنع هو في حال االشتراط وحسب، وتفصيل تلك الذرائع على النحو اآلتي:
الذريعة األولى: المحاباة:الذريعة األولى: المحاباة:

ا  ا وذلك بوجود المحاباة في عقد المعاوضة، والمحاباة في العقود المالية عمومً وذلك بوجود المحاباة في عقد المعاوضة، والمحاباة في العقود المالية عمومً
يقصد بها معنيانيقصد بها معنيان(٢):

ا(٣)، وتم ، وتم  ا المعاوضة عن الشيء بأقل من ثمن مثله أو أكثر منه تبرعً المعنى األول:المعنى األول: المعاوضة عن الشيء بأقل من ثمن مثله أو أكثر منه تبرعً
التقييد بالتبرع؛ حتى يخرج ما وقع غبنًا، وعلى هذا التعريف جر كثير من الفقهاء من التقييد بالتبرع؛ حتى يخرج ما وقع غبنًا، وعلى هذا التعريف جر كثير من الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشــافعية، وتطبيق ذلك في هذه المسألة أن ينتفع المقرض بعقد الحنفية والمالكية والشــافعية، وتطبيق ذلك في هذه المسألة أن ينتفع المقرض بعقد 
ا ويبيعه ســلعة قيمتها  ا ويبيعه ســلعة قيمتها المعاوضة بزيادةٍ في العوض أو نقصه، وذلك بأن يقرضه قرضً المعاوضة بزيادةٍ في العوض أو نقصه، وذلك بأن يقرضه قرضً

ا ويشتري منه سلعة قيمتها ألف بخمسمائة. ا ويشتري منه سلعة قيمتها ألف بخمسمائة.خمسمائة بألف، أو يقرضه قرضً خمسمائة بألف، أو يقرضه قرضً
المعنى الثاني:المعنى الثاني: ذكــر بعض فقهاء الحنفية أن المحاباة تشــمل -باإلضافة إلى  ذكــر بعض فقهاء الحنفية أن المحاباة تشــمل -باإلضافة إلى 
الزيــادة في العــوض ونقصه- تأجيل العــوض ومجرد االنتفاع بعقــد التبرع ونحو الزيــادة في العــوض ونقصه- تأجيل العــوض ومجرد االنتفاع بعقــد التبرع ونحو 
فــي تفصيل ليس هــذا موضع بســطه. وينظر: المرجعان الســابقان، ونظريــة المصلحة  فــي تفصيل ليس هــذا موضع بســطه. وينظر: المرجعان الســابقان، ونظريــة المصلحة    (١)

ص(ص(٢٦٦٢٦٦).).
أخرج ذلك بعض صــور المحاباة في غير العقود المالية كما فــي باب الزكاة حيث يقصد  أخرج ذلك بعض صــور المحاباة في غير العقود المالية كما فــي باب الزكاة حيث يقصد    (٢)
بهــا عند الفقهاء: «أن يعطــي القريب وهناك من هو أحق منه». جامع المســائل البن تيمية بهــا عند الفقهاء: «أن يعطــي القريب وهناك من هو أحق منه». جامع المســائل البن تيمية 

.(.(٣٧٣٣٧٣/٦)
ينظر: االختيار للموصلــي (٣٩٧٣٩٧/٤)، ونهاية المطلب للجوينــي ()، ونهاية المطلب للجوينــي (٣٧٨٣٧٨/١٠١٠)، وتحرير )، وتحرير  ينظر: االختيار للموصلــي (   (٣)

ألفاظ التنبيه ص(ألفاظ التنبيه ص(٢٤١٢٤١).).



٢٢٦٢٢٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ذلكذلك(١)، ونص على ذلك بعض المعاصرين، فعرف المحاباة بأنها: «تبرع مقصود في ، ونص على ذلك بعض المعاصرين، فعرف المحاباة بأنها: «تبرع مقصود في 
ضمن معاوضة»ضمن معاوضة»(٢)، وصورتها هنا أن ينتفــع المقرض بالعوض وإن كان عوض مثله ، وصورتها هنا أن ينتفــع المقرض بالعوض وإن كان عوض مثله 
ا وباعه أو اشــتر منه ســلعة بثمن مثلها، فــإن مجرد انتفاع المقرض  ا وباعه أو اشــتر منه ســلعة بثمن مثلها، فــإن مجرد انتفاع المقرض فإذا أقرضه ألفً فإذا أقرضه ألفً
، فالمحاباة هنا لم تقع في الحط وال الزيادة كما في المعنى األول  ، فالمحاباة هنا لم تقع في الحط وال الزيادة كما في المعنى األول بالسلعة يعد محاباةً بالسلعة يعد محاباةً

وإنما بمجرد االنتفاع بعقد المعاوضة. وإنما بمجرد االنتفاع بعقد المعاوضة. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم المحاباة في اجتماع الســلف والبيع وجعلها من وقد اختلف الفقهاء في حكم المحاباة في اجتماع الســلف والبيع وجعلها من 

الربا المحرم على قولين:الربا المحرم على قولين:
القول األول:القول األول: ال يجوز اجتماع الســلف بالمعاوضــة إذا كان هناك محاباة في  ال يجوز اجتماع الســلف بالمعاوضــة إذا كان هناك محاباة في 
عقد المعاوضة، وهــذا هو قول الحنفيةعقد المعاوضة، وهــذا هو قول الحنفية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤)، وحــكاه ابن تيمية عن أكثر ، وحــكاه ابن تيمية عن أكثر 

العلماءالعلماء(٥).
القول الثاني:القول الثاني: تجوز المحاباة في عقد المعاوضة إذا اجتمع بالقرض، وهو قول  تجوز المحاباة في عقد المعاوضة إذا اجتمع بالقرض، وهو قول 
لبعــض الحنفية على اختالف فيما بينهم في تقييــدات هذا القول فذهب بعضهم إلى لبعــض الحنفية على اختالف فيما بينهم في تقييــدات هذا القول فذهب بعضهم إلى 
الجواز ما دام أنها ليست على سبيل االشتراطالجواز ما دام أنها ليست على سبيل االشتراط(٦)، وذهب آخرون إلى التفريق بين وقوع ، وذهب آخرون إلى التفريق بين وقوع 
اإلقراض قبل المعاوضة أو بعده فيجوز إذا تقدم عقد المعاوضة على القرض، كما لو اإلقراض قبل المعاوضة أو بعده فيجوز إذا تقدم عقد المعاوضة على القرض، كما لو 
باع سلعة بثمن أكثر من ثمن مثلها ثم أقرضهباع سلعة بثمن أكثر من ثمن مثلها ثم أقرضه(٧)، وذهب فريق ثالث إلى جواز المحاباة ، وذهب فريق ثالث إلى جواز المحاباة 

ينظر: الهداية للمرغيناني (٣٧٤٣٧٤/٦).). ينظر: الهداية للمرغيناني (   (١)
معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء ص(٤٠٤٤٠٤).). معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء ص(   (٢)

ينظر: المحيط البرهاني البن مازة (١١٥١١٥/٨).). ينظر: المحيط البرهاني البن مازة (   (٣)
ينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (٤٠٤٠/٣).). ينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (   (٤)

ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (١٦٢١٦٢/٣٠٣٠).). ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (   (٥)
وهم: محمد بن ســلمة إمام بلخ، وأبو الحســن الكرخي وغيرهم. ينظر: المحيط البرهاني  وهم: محمد بن ســلمة إمام بلخ، وأبو الحســن الكرخي وغيرهم. ينظر: المحيط البرهاني    (٦)

البن مازة (البن مازة (١١٥١١٥/٨)، و()، و(٣٥١٣٥١/١٠١٠)، و()، و(٢١٠٢١٠/٢٣٢٣).).
ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٩٧٣٩٧/٧).). ينظر: حاشية ابن عابدين (   (٧)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٢٧٢٢٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في عقد المعاوضة إذا اجتمع بالقرض في حال وقوع المعاملتين في مجلسين، أما إذا في عقد المعاوضة إذا اجتمع بالقرض في حال وقوع المعاملتين في مجلسين، أما إذا 
وقعت في مجلس واحد فال يجوزوقعت في مجلس واحد فال يجوز(١).

دليل القول األول:دليل القول األول: أن الزيادة الواقعة في عقد المعاوضة تعد من الربا المحرم؛  أن الزيادة الواقعة في عقد المعاوضة تعد من الربا المحرم؛ 
ا وباعه ســلعة قيمتها خمسمائة بألف كان العوض الزائد عن  ا وباعه ســلعة قيمتها خمسمائة بألف كان العوض الزائد عن ألن من أقرض رجالً ألفً ألن من أقرض رجالً ألفً
ا واستوفى  ا واستوفى الثمن المثلي للســلعة زيادةً ال ســبب لها ســو القرض فكأنه أقرض ألفً الثمن المثلي للســلعة زيادةً ال ســبب لها ســو القرض فكأنه أقرض ألفً
ا جر منفعة، ويدل لذلك أنه لــوال القرض لما تحمل  ا وخمســمائة، فيكــون قرضً ا جر منفعة، ويدل لذلك أنه لــوال القرض لما تحمل ألفً ا وخمســمائة، فيكــون قرضً ألفً

المقترض غالء ثمن السلعةالمقترض غالء ثمن السلعة(٢).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

دليل من قال بالجواز عند عدم الشــرط أن األصل هو اإلباحة، ويحمل النهي دليل من قال بالجواز عند عدم الشــرط أن األصل هو اإلباحة، ويحمل النهي 
في الحديث على ما كان على سبيل االشتراط.في الحديث على ما كان على سبيل االشتراط.

واستدل من قال فرق بين وقوع اإلقراض قبل المعاوضة أو بعده أن محل المنع واستدل من قال فرق بين وقوع اإلقراض قبل المعاوضة أو بعده أن محل المنع 
هــو فيما إذا جر القــرض منفعة للمقرض، وهو متصور في حــال وقوع القرض قبل هــو فيما إذا جر القــرض منفعة للمقرض، وهو متصور في حــال وقوع القرض قبل 
ا  ت نفعً رَّ ا المعاوضة، أمــا إذا وقع بعد عقد المعاوضة فتكون المعاوضــة هي التي جَ ت نفعً رَّ المعاوضة، أمــا إذا وقع بعد عقد المعاوضة فتكون المعاوضــة هي التي جَ

وليس القرضوليس القرض(٣).
واستدل من فرق بين وقوع المعاملتين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة واستدل من فرق بين وقوع المعاملتين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة 
بأن اجتماع القرض بالمعاوضة في مجلس واحد يأخذ حكم الشــرط؛ ألن المجلس بأن اجتماع القرض بالمعاوضة في مجلس واحد يأخذ حكم الشــرط؛ ألن المجلس 

الواحد يجمع الكلمات المتفرقةالواحد يجمع الكلمات المتفرقة(٤).
ينظر: المحيط البرهاني البن مازة (١١٥١١٥/٨)، و()، و(٣٥١٣٥١/١٠١٠)، و()، و(٢١٠٢١٠/٢٣٢٣).). ينظر: المحيط البرهاني البن مازة (   (١)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٤)



٢٢٨٢٢٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وتناقش جميع هذه األدلة بعدم التســليم؛ فإن المعنى الذي منع فيه الجمع بين وتناقش جميع هذه األدلة بعدم التســليم؛ فإن المعنى الذي منع فيه الجمع بين 
القرض والمعاوضة في حال الشــرط متحقق في حال المحاباة؛ إذ ال معنى للمحاباة القرض والمعاوضة في حال الشــرط متحقق في حال المحاباة؛ إذ ال معنى للمحاباة 

سو انتفاع المقرض بالمبلغ اإلضافي الناشئ عن المحاباة.سو انتفاع المقرض بالمبلغ اإلضافي الناشئ عن المحاباة.
الترجيح:الترجيح:

.الراجح والله أعلم هو القول األول؛ لقوة أدلته وضعف أدلة األقوال األخر.الراجح والله أعلم هو القول األول؛ لقوة أدلته وضعف أدلة األقوال األخر
وذلك بأن ينتفــع المقرض بعقد المعاوضــة إما بزيادة في ثمنــه أو نقصانه، وذلك بأن ينتفــع المقرض بعقد المعاوضــة إما بزيادة في ثمنــه أو نقصانه، 
أما مجرد اجتماع القرض بالمعاوضة فال يعد محاباة؛ ألن مجرد االجتماع دون شرط أما مجرد اجتماع القرض بالمعاوضة فال يعد محاباة؛ ألن مجرد االجتماع دون شرط 
أو عرف ال يعد محاباة، وقد أجاز الشارع االجتماع من غير شرط كما سيأتي بيانهأو عرف ال يعد محاباة، وقد أجاز الشارع االجتماع من غير شرط كما سيأتي بيانه(١).

الذريعة الثانية: االشتراط:الذريعة الثانية: االشتراط:
وهو أن يُشــترط أحــد العقدين في اآلخر فــال يبيعه إال بشــرط أن يقرضه، وهو أن يُشــترط أحــد العقدين في اآلخر فــال يبيعه إال بشــرط أن يقرضه، 
أو  ال  يقرضه إال بشرط أن يبيعه، وهذه المسألة -أعني الجمع المشروط بين القرض أو  ال  يقرضه إال بشرط أن يبيعه، وهذه المسألة -أعني الجمع المشروط بين القرض 
والمعاوضــة- إما أن ينظر إليها بانضمــام ذريعة المحاباة كما إذا أقرضه بشــرط أن والمعاوضــة- إما أن ينظر إليها بانضمــام ذريعة المحاباة كما إذا أقرضه بشــرط أن 
يشــتري منه سلعة بأكثر من قيمتها، وإما أن يكون شرطًا بين العاقدين دون محاباة كما يشــتري منه سلعة بأكثر من قيمتها، وإما أن يكون شرطًا بين العاقدين دون محاباة كما 
إذا أقرضه بشــرط أن يشــتري منه ســلعة بمثل ثمنها، أما الحال األولى فمنعها محل إذا أقرضه بشــرط أن يشــتري منه ســلعة بمثل ثمنها، أما الحال األولى فمنعها محل 
إجماع بين المسلمين قال ابن تيمية - رحمه الله-: «إذا أقرضه عشرة على أن يكتري إجماع بين المسلمين قال ابن تيمية - رحمه الله-: «إذا أقرضه عشرة على أن يكتري 
منه حانوته بأجرة أكثر من المثل لم يجز هذا باتفاق المسلمين»منه حانوته بأجرة أكثر من المثل لم يجز هذا باتفاق المسلمين»(٢)، أما في الحال الثانية ، أما في الحال الثانية 
.................................................................................................... فقد اتفق الحنفيةفقد اتفق الحنفية(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)،

ينظر: ص (٢٠٠٢٠٠).). ينظر: ص (   (١)
.(.(١٦٢١٦٢/٣٠٣٠) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٢)

ينظر: مرقاة المفاتيح لعلي القاري (٧٩٧٩/٦). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥٤٥٤/٤).). ينظر: مرقاة المفاتيح لعلي القاري (   (٣)
ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي (١٤٤١٤٤/٢).). ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي (   (٤)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٢٩٢٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والشــافعيةوالشــافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢) على المنع من الجمع المشروط بين القرض والمعاوضة  على المنع من الجمع المشروط بين القرض والمعاوضة 
بإطالق، بل إن بعض الفقهاء نقل اإلجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء بإطالق، بل إن بعض الفقهاء نقل اإلجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء 
لفه أو  يستسلفه فبيعه فاسد مردود»(٣)، وظاهر ، وظاهر  ا على شرط سلفٍ يُسْ لفه أو  يستسلفه فبيعه فاسد مردود»على أن من باع بيعً ا على شرط سلفٍ يُسْ على أن من باع بيعً
نصوص الفقهاء أن ذلك الحكم عام يشــمل مــا إذا كان هناك محاباة أو لم يكن، وقد نصوص الفقهاء أن ذلك الحكم عام يشــمل مــا إذا كان هناك محاباة أو لم يكن، وقد 
أشــار إلى هاتين الحالتين ابن قدامة - رحمه  الله - فقال: «وإن شرط في القرض أن أشــار إلى هاتين الحالتين ابن قدامة - رحمه  الله - فقال: «وإن شرط في القرض أن 
ه، أو يبيعه شيئًا، أو أن يُقرضه المقترض مرةً أخر، لم يجز؛ ألن النبي نهى  ه، أو يبيعه شيئًا، أو أن يُقرضه المقترض مرةً أخر، لم يجز؛ ألن النبي نهى يُؤجره دارَ يُؤجره دارَ
عن بيع وســلف... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار عن بيع وســلف... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار 
، كان أبلغَ في  ، كان أبلغَ في المقــرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عمالً المقــرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عمالً

التحريم»التحريم»(٤).
وذهــب بعض المعاصرين إلى جواز اجتماع القــرض بالمعاوضة إذا لم يكن وذهــب بعض المعاصرين إلى جواز اجتماع القــرض بالمعاوضة إذا لم يكن 
هناك محاباة للمقرض في القرض ولو كان ذلك على ســبيل الشرطهناك محاباة للمقرض في القرض ولو كان ذلك على ســبيل الشرط(٥)، ونسب ذلك ، ونسب ذلك 
إلى ابن تيمية رحمه اللهإلى ابن تيمية رحمه الله(٦)، وبه أخذت الهيئة الشــرعية لبنك البالد، وبه أخذت الهيئة الشــرعية لبنك البالد(٧)؛ واستدلوا على ؛ واستدلوا على 

ذلك بما يأتي:ذلك بما يأتي:
الدليــل األول:الدليــل األول: أن محل المنع الوارد في الحديث هــو ما إذا كان هناك محاباة  أن محل المنع الوارد في الحديث هــو ما إذا كان هناك محاباة 

ينظر: األم للشافعي (٤٢٤٢/٥)، والحاوي الكبير للماوردي ()، والحاوي الكبير للماوردي (٣٥٢٣٥٢/٥).). ينظر: األم للشافعي (   (١)
ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (٧٣٧٣/٣).). ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (   (٢)

التمهيد (٩٠٩٠/١٧١٧)، وينظر: المنتقى للباجي ()، وينظر: المنتقى للباجي (٢٩٢٩/٥)، والفروق للقرافي ()، والفروق للقرافي (٤٠٥٤٠٥/٣)،)، التمهيد (   (٣)
المغني (٤٣٧٤٣٧/٦).). المغني (   (٤)

وهم: د. محمد القري، ود. يوســف الشبيلي. ينظر: تجارة الهامش للقري ص(٢٣٢٣-٢٥٢٥)، )،  وهم: د. محمد القري، ود. يوســف الشبيلي. ينظر: تجارة الهامش للقري ص(   (٥)
واستثمار أموال االكتتاب للشــبيلي ص (واستثمار أموال االكتتاب للشــبيلي ص (٣) ) www.shubily.comwww.shubily.com، والخدمات االستثمارية ، والخدمات االستثمارية 

.(.(٤٥٤٤٥٤/٢)
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٦)

ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد، الضابط (٥٩٥٥٩٥)، ص()، ص(١٨١١٨١).). ينظر: الضوابط المستخلصة من قرارات هيئة البالد، الضابط (   (٧)



٢٣٠٢٣٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

للمقــرض في القرض، وكان مقصود المقرض هــو التربح من القرض وجعلت هذه للمقــرض في القرض، وكان مقصود المقرض هــو التربح من القرض وجعلت هذه 
ا لذلك، قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية عقب ذكره لحديث النهي عن  ا لذلك، قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية عقب ذكره لحديث النهي عن المعاملة ســتارً المعاملة ســتارً
ســلف وبيع: ســلف وبيع: «وما ذاك والله أعلم إال أنه إذا باعه شــيئًا وأقرضــه، فإنه يزيد في الثمن «وما ذاك والله أعلم إال أنه إذا باعه شــيئًا وأقرضــه، فإنه يزيد في الثمن 

ا»(١). ا»ألجل القرض، فيصير القرض بزيادةٍ وذلك ربً ألجل القرض، فيصير القرض بزيادةٍ وذلك ربً
ويناقش: بأنه ال يسلم أن المحاباة بمفهومها الخاص (الزيادة أو النقص في عقد ويناقش: بأنه ال يسلم أن المحاباة بمفهومها الخاص (الزيادة أو النقص في عقد 
المعاوضة) هي مناط الحكم فانتفاع المقرض المشروط والمقصود بعقد المعاوضة المعاوضة) هي مناط الحكم فانتفاع المقرض المشروط والمقصود بعقد المعاوضة 

يدخل في مفهوم المحاباة على المعنى العام ويعد من الربا المحرم.يدخل في مفهوم المحاباة على المعنى العام ويعد من الربا المحرم.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الشرع أباح انتفاع المرتهن بالرهن بمقدار نفقته عليه كما جاء  أن الشرع أباح انتفاع المرتهن بالرهن بمقدار نفقته عليه كما جاء 
ذلك فــي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ذلك فــي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «الرهن يركب «الرهن يركب 
ا وعلى الذي يركب  ا وعلى الذي يركب بنفقتــه إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونً بنفقتــه إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونً
دَّ ذلك اجتماعٌ بين  ا عُ دَّ ذلك اجتماعٌ بين ، فإذا انتفع المرتهن بذلك وكان الدين قرضً ا عُ ويشــرب النفقة»ويشــرب النفقة»(٢)، فإذا انتفع المرتهن بذلك وكان الدين قرضً

بَه بالمعاوضة(٣). بَه بالمعاوضةقرض وانتفاعٍ فيه شَ قرض وانتفاعٍ فيه شَ
ويناقش بأنه ال يســلم جواز انتفاع المقرض بالرهــن فقد منع الفقهاء االنتفاع ويناقش بأنه ال يســلم جواز انتفاع المقرض بالرهــن فقد منع الفقهاء االنتفاع 
ا قال اإلمام أحمد: «إذا رهنه من قرض فال ينتفع بشيءٍ وإن  ا قال اإلمام أحمد: «إذا رهنه من قرض فال ينتفع بشيءٍ وإن بالرهن إذا كان الدين قرضً بالرهن إذا كان الدين قرضً

أذن له، وإن كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا كان أذن له»أذن له، وإن كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا كان أذن له»(٤).
وعلى فرض التســليم بجوازه؛ فإن محل الخالف هو في حال االشتراط، وقد وعلى فرض التســليم بجوازه؛ فإن محل الخالف هو في حال االشتراط، وقد 
ا جاء في  ا جاء في نص الفقهاء على منع اشــتراط انتفاع المرتهن بالرهــن إذا كان الدين قرضً نص الفقهاء على منع اشــتراط انتفاع المرتهن بالرهــن إذا كان الدين قرضً

بيان الدليل على بطالن التحليل ص(٢٦٤٢٦٤).). بيان الدليل على بطالن التحليل ص(   (١)
سبق تخريجه في ص(١٧١١٧١).). سبق تخريجه في ص(   (٢)

ينظر: الخدمات االستثمارية للشبيلي (٤٥٥٤٥٥/٢)، واستثمار أموال االكتتاب ص()، واستثمار أموال االكتتاب ص(٣).). ينظر: الخدمات االستثمارية للشبيلي (   (٣)
مســائل اإلمام أحمد برواية الكوســج (٥١٥١/٢)، وينظر: المغني البــن قدامة ()، وينظر: المغني البــن قدامة (٥٠٩٥٠٩/٦)، )،  مســائل اإلمام أحمد برواية الكوســج (   (٤)

والمبدع البن مفلح (والمبدع البن مفلح (٢٢٦٢٢٦/٤).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٣١٢٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المدونة: «أرأيت المرتهن، هل يجوز له أن يشترط شيئًا من منفعة الرهن؟المدونة: «أرأيت المرتهن، هل يجوز له أن يشترط شيئًا من منفعة الرهن؟
قال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان الدين من قرض فال يجوز ذلك؛ ألنه قال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان الدين من قرض فال يجوز ذلك؛ ألنه 

ا جر منفعة»(١). ا جر منفعة»يصير سلفً يصير سلفً
ويجــاب عن ذلك بأن الحنابلة أجازوا اســتئجار المرتهن العقار المرهون إذا ويجــاب عن ذلك بأن الحنابلة أجازوا اســتئجار المرتهن العقار المرهون إذا 
ا، وال ترد شبهة المنفعة في القرض في هذه  ا، وال ترد شبهة المنفعة في القرض في هذه استأجرها بأجرة مثلها وإن كان الدين قرضً استأجرها بأجرة مثلها وإن كان الدين قرضً

الحالة؛ ألنه لم ينتفع بالقرض وإنما باإلجارةالحالة؛ ألنه لم ينتفع بالقرض وإنما باإلجارة(٢).
ويُرد بأن هذا محمول على عدم الشرط، مثل أن يستأجر المقرض من المقترض ويُرد بأن هذا محمول على عدم الشرط، مثل أن يستأجر المقرض من المقترض 
بعد القرض العقار المرهون بأجرة المثل دون شــرط سابق، ومحل الخالف فيما إذا بعد القرض العقار المرهون بأجرة المثل دون شــرط سابق، ومحل الخالف فيما إذا 
كان هناك شــرط، وقد منع المالكية والحنابلة من ذلــك وعللوا ذلك بأنه يجر منفعة كان هناك شــرط، وقد منع المالكية والحنابلة من ذلــك وعللوا ذلك بأنه يجر منفعة 

للمقرضللمقرض(٣).
الدليــل الثالــث:الدليــل الثالــث: أن النهي عن اجتماع الســلف والبيــع وإن ورد عاما إال أن  أن النهي عن اجتماع الســلف والبيــع وإن ورد عاما إال أن 
ا من النصوص الشــرعية والكليات الفقهية، كما ورد  ا من النصوص الشــرعية والكليات الفقهية، كما ورد التخصيص دخله كما دخل كثيرً التخصيص دخله كما دخل كثيرً
في تتمة الحديث: في تتمة الحديث: «وال شرطان في بيع»«وال شرطان في بيع» حيث إن المقصود بها الشروط التي تؤدي إلى  حيث إن المقصود بها الشروط التي تؤدي إلى 
أمر محرم وليست مطلق الشرطين في بيعأمر محرم وليست مطلق الشرطين في بيع(٤)، وكذا في قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ، وكذا في قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو 
ا(٥) حيث يحمل على النفع المشروط للمقرض المتمحض له كما سبق حيث يحمل على النفع المشروط للمقرض المتمحض له كما سبق...................... اربً ربً

المدونة لسحنون (١٤٩١٤٩/٤)، ينظر: المغني البن قدامة ()، ينظر: المغني البن قدامة (٥١٠٥١٠/٦).). المدونة لسحنون (   (١)
ينظر: المغني البن قدامة (٥٠٩٥٠٩/٦، ، ٥١٠٥١٠).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٢)

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٣)
ينظر: المغني البن قدامة (٣٢٢٣٢٢/٦)، وإغاثة اللهفان البن القيم ص ()، وإغاثة اللهفان البن القيم ص (٦٢٠٦٢٠).). ينظر: المغني البن قدامة (   (٤)

ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم ص(٣١٦٣١٦)، واإلشــراف على نكت مســائل الخالف )، واإلشــراف على نكت مســائل الخالف  ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم ص(   (٥)
للقاضــي عبد الوهــاب (للقاضــي عبد الوهــاب (٤٥٦٤٥٦/٢)، وروضة الطالبين للنووي ()، وروضة الطالبين للنووي (٣٤٣٤/٤)، ومســائل اإلمام )، ومســائل اإلمام 

أحمد رواية الكوسج (أحمد رواية الكوسج (٢٧٦٧٢٧٦٧/٦).).



٢٣٢٢٣٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تقريرهتقريره(١)، وعلى هذا فإن حديث النهي عن سلف وبيع محمول على ما إذا كانت هناك ، وعلى هذا فإن حديث النهي عن سلف وبيع محمول على ما إذا كانت هناك 
محاباة للمقرض في عقد المعاوضةمحاباة للمقرض في عقد المعاوضة(٢).

ويناقش: بــأن تخصيص عموم النهي الوارد في الحديث أمر مســلم، ومحل ويناقش: بــأن تخصيص عموم النهي الوارد في الحديث أمر مســلم، ومحل 
الخالف في حمــل النهي على المحاباة في ثمن عقد المعاوضة فقط وأنها هي ذريعة الخالف في حمــل النهي على المحاباة في ثمن عقد المعاوضة فقط وأنها هي ذريعة 

الربا المؤثرة في حكم اجتماع القرض بالمعاوضة دون غيرها.الربا المؤثرة في حكم اجتماع القرض بالمعاوضة دون غيرها.
ا بالقياس على مسألة مد عجوة  ا بالقياس على مسألة مد عجوة يمكن أن يستدل لهذا القول أيضً الدليل الرابع: الدليل الرابع: يمكن أن يستدل لهذا القول أيضً
في جــواز مبادلة الربوي بجنســه ومعهما أو مع أحدهما من غيره جنســه، قال ابن في جــواز مبادلة الربوي بجنســه ومعهما أو مع أحدهما من غيره جنســه، قال ابن 
تيمية - رحمه الله-: «من أقرض رجالً ألف درهم وباعه ســلعة تســاوي خمسمائة تيمية - رحمه الله-: «من أقرض رجالً ألف درهم وباعه ســلعة تســاوي خمسمائة 
بألف لم يرض باإلقراض إال بالثمن الزائد للســلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك بألف لم يرض باإلقراض إال بالثمن الزائد للســلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك 
ا بألف، وال هذا أقرض  ا بألف، وال هذا أقرض الثمن الزائد إال ألجل األلف التــي اقترضها، فال هذا باع بيعً الثمن الزائد إال ألجل األلف التــي اقترضها، فال هذا باع بيعً
ا، بل الحقيقة: أنه أعطاه األلف والســلعة بألفين في مســألة مد عجوة،  ا محضً ا، بل الحقيقة: أنه أعطاه األلف والســلعة بألفين في مســألة مد عجوة، قرضً ا محضً قرضً
فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر مــن ألف: حرم بال تردد وإال خرج على الخالف فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر مــن ألف: حرم بال تردد وإال خرج على الخالف 
المعروف»المعروف»(٣)، أي الخالف المعروف في مســألة مد عجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ، أي الخالف المعروف في مســألة مد عجوة، وهي بيع الربوي بجنسه 
ومعهما أو مع أحدهما من غير جنســه، وقد قسم شيخ اإلسالم هذه المسألة بحسب ومعهما أو مع أحدهما من غير جنســه، وقد قسم شيخ اإلسالم هذه المسألة بحسب 

المقصود من التعامل إلى ثالثة أقسام:المقصود من التعامل إلى ثالثة أقسام:
القســم األول:القســم األول: أن يكون المقصود هو مبادلة الربوي بجنسه متفاضالً ولتحقيق  أن يكون المقصود هو مبادلة الربوي بجنسه متفاضالً ولتحقيق 
ا، كما لو باع ألف دينار في منديل بألف دينار،  ا، كما لو باع ألف دينار في منديل بألف دينار، ذلك يضم إلى أحدهما ما ليس مقصودً ذلك يضم إلى أحدهما ما ليس مقصودً

فهذه ال شك في المنع منهافهذه ال شك في المنع منها(٤).
ينظر: ص (٧٩٧٩).). ينظر: ص (   (١)

ينظر: الخدمات االستثمارية للشبيلي (٣٤٩٣٤٩/٢).). ينظر: الخدمات االستثمارية للشبيلي (   (٢)
القواعد النورانية ص(٢١١٢١١).). القواعد النورانية ص(   (٣)

قال الشيخ: «أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضالً ويضم إلى األقل غير الجنس قال الشيخ: «أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضالً ويضم إلى األقل غير الجنس   (٤)= = 



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٣٣٢٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القســم الثاني:القســم الثاني: أن يكون المقصود مبادلة غير الربوي، مثل بيع شــاة ذات لبن  أن يكون المقصود مبادلة غير الربوي، مثل بيع شــاة ذات لبن 
بلبن، فاختار الشيخ في هذه المسألة الجوازبلبن، فاختار الشيخ في هذه المسألة الجواز(١).

القســم الثالث:القســم الثالث: أن يكون الربوي وغير الربوي مقصودين من المبادلة، مثل أن  أن يكون الربوي وغير الربوي مقصودين من المبادلة، مثل أن 
يكون على الســالح ذهب، وقيمته يكون على الســالح ذهب، وقيمته ١٠٠١٠٠ فيبيعه بأكثر من قيمته، وقد اختار الشيخ في  فيبيعه بأكثر من قيمته، وقد اختار الشيخ في 

هذه المسألة الجوازهذه المسألة الجواز(٢)()(٣).
ا لتقرير الشــيخ على مسألة اجتماع السلف بالبيع يقال بأن االجتماع له  ا لتقرير الشــيخ على مسألة اجتماع السلف بالبيع يقال بأن االجتماع له وتطبيقً وتطبيقً

ثالثة أحوال:ثالثة أحوال:
الحــال األول:الحــال األول: أن يكون القصد من االجتماع هــو التربح من القرض والزيادة  أن يكون القصد من االجتماع هــو التربح من القرض والزيادة 
حيلــة مثل أن يبيــع ألفي دينار بألف دينار فــي منديل أو قفيز حنطة بقفيــز وغرارة ونحو حيلــة مثل أن يبيــع ألفي دينار بألف دينار فــي منديل أو قفيز حنطة بقفيــز وغرارة ونحو   = =
ذلــك. فإن الصواب مثل هــذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشــافعي وأحمد. ذلــك. فإن الصواب مثل هــذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشــافعي وأحمد. 
 وإال فال يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شــيئًا من هذا» اهـ. مجموع الفتاو وإال فال يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شــيئًا من هذا» اهـ. مجموع الفتاو

.(.(٤٦١٤٦١/٢٩٢٩)
قال الشــيخ: «القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي وإنما دخل الربوي  قال الشــيخ: «القسم الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي وإنما دخل الربوي    (١)
ا كبيع شــاة ذات صوف ولبن بشــاة ذات صوف ولبن أو ســيف فيه فضة يسيرة  ا كبيع شــاة ذات صوف ولبن بشــاة ذات صوف ولبن أو ســيف فيه فضة يسيرة ضمنًا وتبعً ضمنًا وتبعً
بسيف أو غيره أو دار مموهة بذهب بدار ونحو ذلك. فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد بسيف أو غيره أو دار مموهة بذهب بدار ونحو ذلك. فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد 

.(.(٤٦١٤٦١/٢٩٢٩) جواز ذلك» اهـ. مجموع الفتاو) جواز ذلك» اهـ. مجموع الفتاو
ا: مثل أن يكون على الســالح ذهب  قال الشــيخ: «والثالث أن يكــون كال األمرين مقصودً ا: مثل أن يكون على الســالح ذهب   قال الشــيخ: «والثالث أن يكــون كال األمرين مقصودً  (٢)
أو فضة كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك، ففيه نزاع مشــهور، واألظهر أو فضة كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك، ففيه نزاع مشــهور، واألظهر 

.(.(٤٦٤٤٦٤/٢٩٢٩) أنه جائز». مجموع الفتاو) أنه جائز». مجموع الفتاو
ينظر: مجموع الفتــاو (٤٦١٤٦١/٢٩٢٩-٤٦٦٤٦٦)، والفروع البن مفلح ()، والفروع البن مفلح (٣٠٥٣٠٥/٦-٣٠٦٣٠٦)، وقد )، وقد   ) ينظر: مجموع الفتــاو  (٣)

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ليس هذا موضع تفصيلها.اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ليس هذا موضع تفصيلها.
ووجــه الصلة بين قاعدة مد عجوة وقاعدة اجتماع الســلف بالبيع أن المبادلة في مد عجوة  ووجــه الصلة بين قاعدة مد عجوة وقاعدة اجتماع الســلف بالبيع أن المبادلة في مد عجوة    
بين نقدين حاضرين، بخالف المبادلة في سلف وبيع فيدخلها التأجيل. ينظر: قواعد الغلبة بين نقدين حاضرين، بخالف المبادلة في سلف وبيع فيدخلها التأجيل. ينظر: قواعد الغلبة 

والتبعية ص(والتبعية ص(٥).).



٢٣٤٢٣٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عليه، وذلك بمحاباة المقرض في عقد المعاوضة، فهذه تخرج على القسم األول من عليه، وذلك بمحاباة المقرض في عقد المعاوضة، فهذه تخرج على القسم األول من 
المسألة السابقة، فيمنع منها.المسألة السابقة، فيمنع منها.

الحــال الثانية:الحــال الثانية: أن يكون القصد من االجتماع هو عقد المعاوضة وجاء القرض  أن يكون القصد من االجتماع هو عقد المعاوضة وجاء القرض 
ا وضمنًا، فهذه تخرج على القسم الثاني وهو أن يكون المقصود مبادلة غير الربوي،  ا وضمنًا، فهذه تخرج على القسم الثاني وهو أن يكون المقصود مبادلة غير الربوي، تبعً تبعً

فيقال بجوازها.فيقال بجوازها.
الحال الثالثة:الحال الثالثة: أن يكون القرض والمعاوضة مقصودان لكن المعاوضة جاءت  أن يكون القرض والمعاوضة مقصودان لكن المعاوضة جاءت 
بعــوض المثل بال زيادة، فيجوز االجتماع، وهذه الحال تخرج على القســم الثالث، بعــوض المثل بال زيادة، فيجوز االجتماع، وهذه الحال تخرج على القســم الثالث، 

فيكون المفرد (الثابت في الذمة) أكثر من مبلغ القرض ويقابل عقد المعاوضة.فيكون المفرد (الثابت في الذمة) أكثر من مبلغ القرض ويقابل عقد المعاوضة.
ويناقش: ويناقش: بأن القياس على مسألة مد عجوة من كل وجه قياس مع الفارق، فإنه بأن القياس على مسألة مد عجوة من كل وجه قياس مع الفارق، فإنه 
وإن قيل به في الحال األولى والثانية إال أن الحال الثالثة ال يصح تخريجها على المسألة وإن قيل به في الحال األولى والثانية إال أن الحال الثالثة ال يصح تخريجها على المسألة 
المذكورة؛ ألن المبادلة في هذه الحال يحتمل أن تفضي إلى ربا الفضل، والمبادلة في المذكورة؛ ألن المبادلة في هذه الحال يحتمل أن تفضي إلى ربا الفضل، والمبادلة في 
اجتماع الســلف بالبيع قد تفضي إلى ربا القروض، ويغتفر عدم سد ذريعة ما يحتمل اجتماع الســلف بالبيع قد تفضي إلى ربا القروض، ويغتفر عدم سد ذريعة ما يحتمل 
إفضاؤه إلى ربا الفضل ألنه محرم تحريم وســائل، بخالف ما يحتمل إفضاؤه إلى ربا إفضاؤه إلى ربا الفضل ألنه محرم تحريم وســائل، بخالف ما يحتمل إفضاؤه إلى ربا 
القروض فتسد ذريعته؛ ألنه محرم تحريم مقاصد، ويغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في القروض فتسد ذريعته؛ ألنه محرم تحريم مقاصد، ويغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في 

المقاصدالمقاصد(١).
توضيــح ذلــك:توضيــح ذلــك: أن المبادلة في مد عجــوة بين نقدين حاضريــن، فمن دفع  أن المبادلة في مد عجــوة بين نقدين حاضريــن، فمن دفع 
ا ذهبًا وســلعة ثمنها ثالثون فقد بادل بين نقدين  ا ذهبًا وســلعة ثمنها ثالثون فقد بادل بين نقدين مائة جرام ذهبًا مقابل ســبعين جرامً مائة جرام ذهبًا مقابل ســبعين جرامً
حاضرين، والمبادلة هنا تنتهي إلى بيع وصرف وقد تفضي إلى ربا الفضل (الربح في حاضرين، والمبادلة هنا تنتهي إلى بيع وصرف وقد تفضي إلى ربا الفضل (الربح في 
الصرف) من جهة أن ثمن السلعة يكون عشرين فيباع بثالثين لمراعاة مبادلة النقدين الصرف) من جهة أن ثمن السلعة يكون عشرين فيباع بثالثين لمراعاة مبادلة النقدين 
فكأنه باع ســبعين بثمانين، وهذا اإلفضاء محتمل ولما كان مفضيًا إلى ربا الفضل لم فكأنه باع ســبعين بثمانين، وهذا اإلفضاء محتمل ولما كان مفضيًا إلى ربا الفضل لم 

ينظر: قواعد الغلبة والتبعية ص(٤-٦)، واألشباه والنظائر للسيوطي ص ()، واألشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٨١٥٨).). ينظر: قواعد الغلبة والتبعية ص(   (١)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٣٥٢٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

يمنع؛ ألن ربا الفضل منع منه ســدا لذريعة ربا القروض فهو محرم تحريم وســائل، يمنع؛ ألن ربا الفضل منع منه ســدا لذريعة ربا القروض فهو محرم تحريم وســائل، 
ا ذهبًا  ا ذهبًا بخالف ما لو دخــل التأجيل فدفع مثالً مائــة جرام ذهبًا مقابل ســبعين جرامً بخالف ما لو دخــل التأجيل فدفع مثالً مائــة جرام ذهبًا مقابل ســبعين جرامً
ا، والمتبقي يكون  ا، والمتبقي يكون مؤجلة وســلعة ثمنها ثالثون، فالمبادلة هنا بين النقدين تعد قرضً مؤجلة وســلعة ثمنها ثالثون، فالمبادلة هنا بين النقدين تعد قرضً
ثمنًا للســلعة، وقد تفضي إلى ربا القروض من جهة أن ثمن الســلعة عشرين وبيعت ثمنًا للســلعة، وقد تفضي إلى ربا القروض من جهة أن ثمن الســلعة عشرين وبيعت 
بثالثين لمراعاة الزيادة في المبادلة بين النقد الحاضر والنقد المؤجل (القرض) فكأنه بثالثين لمراعاة الزيادة في المبادلة بين النقد الحاضر والنقد المؤجل (القرض) فكأنه 
أقرض ســبعين ليستوفي ثمانين، ولما كان هذا قد يكون مفضيًا إلى ربا القروض منع أقرض ســبعين ليستوفي ثمانين، ولما كان هذا قد يكون مفضيًا إلى ربا القروض منع 
منه ســدا للذريعة؛ ألن ربا القروض هو الغاية في تحريم الربا، فيراعى فيه باب ســد منه ســدا للذريعة؛ ألن ربا القروض هو الغاية في تحريم الربا، فيراعى فيه باب ســد 
الذرائــع بما ال يراعى في غيره اســتدالالً بقاعدة يغتفر في الوســائل ما ال يغتفر في الذرائــع بما ال يراعى في غيره اســتدالالً بقاعدة يغتفر في الوســائل ما ال يغتفر في 

المقاصد.المقاصد.
وهناك قول آخر توســط بين القولين وهو أن القرض إذا كان هو المقصود من وهناك قول آخر توســط بين القولين وهو أن القرض إذا كان هو المقصود من 
التعامل وعقد المعاوضة إنما هو منفعة مشروطة زائدة على القرض فهو محرم، أما إذا التعامل وعقد المعاوضة إنما هو منفعة مشروطة زائدة على القرض فهو محرم، أما إذا 
كان عقد المعاوضة هو المقصود وجاء القرض لتسهيل حصوله فهو جائز، وهذا القول كان عقد المعاوضة هو المقصود وجاء القرض لتسهيل حصوله فهو جائز، وهذا القول 
يخرج على قول ابن تيمية في مســألة جواز اســتئجار الفالح لحراثة األرض وزرعها يخرج على قول ابن تيمية في مســألة جواز اســتئجار الفالح لحراثة األرض وزرعها 
على أن يقرضه القوة التي تعينه على ذلكعلى أن يقرضه القوة التي تعينه على ذلك(١)، ورجح هذا القول بعض المعاصرين، ورجح هذا القول بعض المعاصرين(٢)، ، 

ويُستدل لذلك بما يأتي:ويُستدل لذلك بما يأتي:
ا أجاز الفقهاء فيهــا اجتماع القرض والبيع فمن  ا أجاز الفقهاء فيهــا اجتماع القرض والبيع فمن  أن هناك صورً الدليــل األول:الدليــل األول: أن هناك صورً

ذلك:ذلك:
أ- جواز أن يقرض الدائن غريمه إذا أفلس ليوفي به دينه، قال ابن قدامة: «ولو أ- جواز أن يقرض الدائن غريمه إذا أفلس ليوفي به دينه، قال ابن قدامة: «ولو 
ا جاز؛ ألنه إنما انتفع باستيفاء ما  ا ليوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومً ا جاز؛ ألنه إنما انتفع باستيفاء ما أفلس غريمه فأقرضه ألفً ا ليوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومً أفلس غريمه فأقرضه ألفً

.(.(٥٣٣٥٣٣/٢٩٢٩) ينظر: مجموع الفتاو  ) ينظر: مجموع الفتاو  (١)
منهم د. سامي السويلم، ينظر: قواعد الغلبة والتبعية ص(٥)، وقواعد الذرائع ص()، وقواعد الذرائع ص(٦٦٦٦).). منهم د. سامي السويلم، ينظر: قواعد الغلبة والتبعية ص(   (٢)



٢٣٦٢٣٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

هو مستحق له»هو مستحق له»(١).
(٢) ماالً ليشتري بها ما يقيم أرضه. ماالً ليشتري بها ما يقيم أرضه. ب- جواز أن يقرض صاحبُ األرض األكارَب- جواز أن يقرض صاحبُ األرض األكارَ
ويناقش بأن من أجاز ذلك قيده في حال عدم الشــرط أما في حال الشرط فال ويناقش بأن من أجاز ذلك قيده في حال عدم الشــرط أما في حال الشرط فال 
اره ما  اره ما يجوز؛ ألنه شــرط منفعة زائــدة على القرض، قال ابن قدامة: «ولــو أقرض أكّ يجوز؛ ألنه شــرط منفعة زائــدة على القرض، قال ابن قدامة: «ولــو أقرض أكّ
ا يبذره فيها، فإن شرط ذلك في القرض  ا يعمل عليها في أرضه، أو بذرً ا يبذره فيها، فإن شرط ذلك في القرض يشــتري به بقرً ا يعمل عليها في أرضه، أو بذرً يشــتري به بقرً

لم يجز؛ ألنه شرط ما ينتفع به فأشبه شرط الزيادة»لم يجز؛ ألنه شرط ما ينتفع به فأشبه شرط الزيادة»(٣).
ا،  ا، ويجاب بأن هناك من الفقهاء من أجاز ذلك في حال االشتراط نصا أو حكمً ويجاب بأن هناك من الفقهاء من أجاز ذلك في حال االشتراط نصا أو حكمً
فابن تيمية ذهب إلى أنه يجوز للرجل أن يؤجر أرضه لمن يزرعها ويقرض المستأجر فابن تيمية ذهب إلى أنه يجوز للرجل أن يؤجر أرضه لمن يزرعها ويقرض المستأجر 

ا يزرع به األرض(٤)، واستدل لذلك بعدة أدل  ة هي:، واستدل لذلك بعدة أدل  ة هي: ا يزرع به األرضبذرً بذرً
ا للمؤجر؛ إذ ال يقصد أخــذ زيادة على ما  ا للمؤجر؛ إذ ال يقصد أخــذ زيادة على ما - أن القــرض هنا ليس مقصــودً ١- أن القــرض هنا ليس مقصــودً
ا وآجر  ا وآجر أقــرض، وإنما قصده أن يحقق المنفعة لألرض التــي آجرها، فكأنه آجر أرضً أقــرض، وإنما قصده أن يحقق المنفعة لألرض التــي آجرها، فكأنه آجر أرضً
ا يقوم بحراثتها فهــذا جائز غير أن البذر الذي دفعه المؤجر للمســتأجر ال يصح  ا يقوم بحراثتها فهــذا جائز غير أن البذر الذي دفعه المؤجر للمســتأجر ال يصح بقــرً بقــرً
حمله على عقد اإلجارة؛ ألن عقد اإلجارة يســتوجب رد العين نفسها، بخالف البذر حمله على عقد اإلجارة؛ ألن عقد اإلجارة يســتوجب رد العين نفسها، بخالف البذر 

فهو يوجب رد المثل، وأقرب ما يوافق هذه الصورة هو عقد القرض.فهو يوجب رد المثل، وأقرب ما يوافق هذه الصورة هو عقد القرض.
٢- أن المنفعة الناشــئة عن إقراض البذر مشــتركة بين المقرض والمقترض - أن المنفعة الناشــئة عن إقراض البذر مشــتركة بين المقرض والمقترض 

المغني البن قدامة (٤٤٠٤٤٠/٦).). المغني البن قدامة (   (١)
كــرة، وهي الحفرة فــي األرض، ويقصد به: الفــالح الذي يعمل  األكار: مأخــوذ من األُ كــرة، وهي الحفرة فــي األرض، ويقصد به: الفــالح الذي يعمل   األكار: مأخــوذ من األُ  (٢)
ة. ينظر: حاشــية الشــلبي علــى تبيين الحقائق  رَ ة. ينظر: حاشــية الشــلبي علــى تبيين الحقائق في األرض بحرثها وزراعتها، وجمعه أكَ رَ في األرض بحرثها وزراعتها، وجمعه أكَ

(٢٤٩٢٤٩/٣)، والمصباح المنير ()، والمصباح المنير (١٧١٧/١).).
المغني البن قدامة (٤٤٠٤٤٠/٦).). المغني البن قدامة (   (٣)

.(.(٥٣٣٥٣٣/٢٩٢٩) ينظر: مجموع الفتاو  ) ينظر: مجموع الفتاو  (٤)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٣٧٢٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ومحققة لمصلحتهما، فهي كمســألة السفتجة التي سبق بيانهاومحققة لمصلحتهما، فهي كمســألة السفتجة التي سبق بيانها(١)؛ وذلك أن المقرض ؛ وذلك أن المقرض 
له غرض بعمارة أرضه، وكذلك المستأجر تحقق غرضه من استئجار األرضله غرض بعمارة أرضه، وكذلك المستأجر تحقق غرضه من استئجار األرض(٢).

وختم الشــيخ فتواه بقوله: «وهذا النزاع إذا أكراه بقيمــة المثل وأقرضه القوة وختم الشــيخ فتواه بقوله: «وهذا النزاع إذا أكراه بقيمــة المثل وأقرضه القوة 
ا ليعمل فيــه صناعةً أو تجارة  ا ليعمل فيــه صناعةً أو تجارة ونحوها مما يســتعين به المكتري كمــا لو أكراه حانوتً ونحوها مما يســتعين به المكتري كمــا لو أكراه حانوتً

وأقرضه ما يقيم به صناعته أو تجارته»وأقرضه ما يقيم به صناعته أو تجارته»(٣).
والرأي الذي ذهب إليه الشــيخ في هذه الفتو وإن لم يصرح فيه باالشــتراط والرأي الذي ذهب إليه الشــيخ في هذه الفتو وإن لم يصرح فيه باالشــتراط 
إال أن الذي يرجح حمله على االشتراط أن تقرير الشيخ القول بالجواز جاء في سياق إال أن الذي يرجح حمله على االشتراط أن تقرير الشيخ القول بالجواز جاء في سياق 
ا، وقاس الشيخ هذه  ا، وقاس الشيخ هذه بيان أن عقد المعاوضة هو المقصود أصالة وعقد القرض جاء تبعً بيان أن عقد المعاوضة هو المقصود أصالة وعقد القرض جاء تبعً
المســألة على مسألة السفتجة ولو كانت المســألة مفروضة في حال عدم الشرط لما المســألة على مسألة السفتجة ولو كانت المســألة مفروضة في حال عدم الشرط لما 
احتاج إلى مثل هذا التقرير واالستدالل؛ ألن محل البحث والنزاع في مسائل المنافع احتاج إلى مثل هذا التقرير واالستدالل؛ ألن محل البحث والنزاع في مسائل المنافع 
في القروض إنما هو -فــي الجملة- في حال وجود الشــرط أو وجود القرائن التي في القروض إنما هو -فــي الجملة- في حال وجود الشــرط أو وجود القرائن التي 

تجعل الواقعة في حكمه.تجعل الواقعة في حكمه.
ويتبين من ذلك أن ابن تيمية يجيز االجتماع المشــروط بين السلف والبيع إذا ويتبين من ذلك أن ابن تيمية يجيز االجتماع المشــروط بين السلف والبيع إذا 
كان عقد المعاوضة هو المقصود مــن التعامل، وكان غرض القرض تحقيق مصلحة كان عقد المعاوضة هو المقصود مــن التعامل، وكان غرض القرض تحقيق مصلحة 

لعقد المعاوضة.لعقد المعاوضة.
وهنــاك فتاو لبعض الفقهــاء المعاصرين يفهم منها جــواز اجتماع القرض وهنــاك فتاو لبعض الفقهــاء المعاصرين يفهم منها جــواز اجتماع القرض 

بالمعاوضة مع اختالف األدلة والمآخذ التي استندوا إليها، ومن ذلك:بالمعاوضة مع اختالف األدلة والمآخذ التي استندوا إليها، ومن ذلك:
١- فتو للشــيخ محمد الطاهر بن عاشور حيث أجاز لتاجر الزيتون اقتراض - فتو للشــيخ محمد الطاهر بن عاشور حيث أجاز لتاجر الزيتون اقتراض 

ينظر: ص (٧٩٧٩).). ينظر: ص (   (١)
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

.(.(٥٣٥٥٣٥/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٣)



٢٣٨٢٣٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المال ممن يعصر الزيتون ليقوم التاجر بشــراء الزيتون ويلتزم بعصره لد المقرض المال ممن يعصر الزيتون ليقوم التاجر بشــراء الزيتون ويلتزم بعصره لد المقرض 
مقابل أجرة المثل، واســتدل على ذلك بأن المنفعة الناشــئة من إجراء هذه المعاملة مقابل أجرة المثل، واســتدل على ذلك بأن المنفعة الناشــئة من إجراء هذه المعاملة 
- أعني اإلقراض بشرط استئجار معصرة المقرض- مشتركة بين المقرض (صاحب - أعني اإلقراض بشرط استئجار معصرة المقرض- مشتركة بين المقرض (صاحب 
ا حســنًا  ا حســنًا المعصرة) والمقترض (التاجر)؛ وذلك أن المقترض منتفع بمن يقرضه قرضً المعصرة) والمقترض (التاجر)؛ وذلك أن المقترض منتفع بمن يقرضه قرضً
دون عنت وال مشقة ويسلم بذلك من اللجوء إلى التعامالت الربوية، وينتفع المقرض دون عنت وال مشقة ويسلم بذلك من اللجوء إلى التعامالت الربوية، وينتفع المقرض 
بعمل معصرته وشغلها بانتظام، وهي منفعة ضعيفة في مقابل منفعة المقترض؛ إذا إن بعمل معصرته وشغلها بانتظام، وهي منفعة ضعيفة في مقابل منفعة المقترض؛ إذا إن 

صاحب المعصرة لن يعدم من يستأجر معصرته دون الحاجة إلى قرضصاحب المعصرة لن يعدم من يستأجر معصرته دون الحاجة إلى قرض(١).
ويتبين من ذلك أن الضابط عند الشــيخ ابن عاشور هو أن عقد المعاوضة يقع ويتبين من ذلك أن الضابط عند الشــيخ ابن عاشور هو أن عقد المعاوضة يقع 

على عمل مقصود يقدم للمقترض وغيره ولم ينشأ ألجل المقترض وحده.على عمل مقصود يقدم للمقترض وغيره ولم ينشأ ألجل المقترض وحده.
٢- فتو الشــيخ محمــد بن إبراهيم في سمســار في بيع المواشــي يقرض - فتو الشــيخ محمــد بن إبراهيم في سمســار في بيع المواشــي يقرض 
أصحاب المواشــي، لحاجتهم إلى  المال، ويســتوفي قرضه من ثمن المواشي حين أصحاب المواشــي، لحاجتهم إلى  المال، ويســتوفي قرضه من ثمن المواشي حين 
بيعها، والغرض من ذلك هو ترغيب أصحاب المواشي الستئجار ذلك السمسار دون بيعها، والغرض من ذلك هو ترغيب أصحاب المواشي الستئجار ذلك السمسار دون 
غيره، فذكر أن غاية ما في األمر الكراهة؛ ألن منفعة المقرض الناشئة عن هذه المعاملة غيره، فذكر أن غاية ما في األمر الكراهة؛ ألن منفعة المقرض الناشئة عن هذه المعاملة 

ال تنقص المقترض شيئًا من مالهال تنقص المقترض شيئًا من ماله(٢).
فالضابط عند الشــيخ ابن إبراهيم هــو أن انتفاع المقرض مــن هذه المعاملة فالضابط عند الشــيخ ابن إبراهيم هــو أن انتفاع المقرض مــن هذه المعاملة 

ال تضر المقترض بنقصان ماله.ال تضر المقترض بنقصان ماله.
واألقرب -والله أعلم- هو قول شــيخ اإلســالم ابن تيمية فــي التفريق بين واألقرب -والله أعلم- هو قول شــيخ اإلســالم ابن تيمية فــي التفريق بين 
المقصود من التعامل، فإذا كان المقصود القرض منع، وإذا كان المقصود المعاوضة المقصود من التعامل، فإذا كان المقصود القرض منع، وإذا كان المقصود المعاوضة 
وجاء القرض مسهالً لحصوله جاز؛ وذلك أن محل المنع الوارد في النص النبوي في وجاء القرض مسهالً لحصوله جاز؛ وذلك أن محل المنع الوارد في النص النبوي في 

ينظر: المجلة الزيتونية م١ ج ج٤ شوال  شوال ١٣٥٥١٣٥٥هـ ص(هـ ص(١٨٢١٨٢-١٨٥١٨٥).). ينظر: المجلة الزيتونية م   (١)
ينظر: فتاو ابن إبراهيم (٢١٠٢١٠/٧).). ينظر: فتاو ابن إبراهيم (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٣٩٢٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اجتماع القرض والمعاوضة إنما هو في حال وجود منفعة ناشــئة للمقرض عن عقد اجتماع القرض والمعاوضة إنما هو في حال وجود منفعة ناشــئة للمقرض عن عقد 
المعاوضة وهي المقصود األعظم من إجراء هذه المعاملة، وبهذا يكون النص النبوي المعاوضة وهي المقصود األعظم من إجراء هذه المعاملة، وبهذا يكون النص النبوي 
ا مع القاعدة الشــرعية في المنفعة  ا مع القاعدة الشــرعية في المنفعة الخاص بمنع اجتماع القــرض بالمعاوضة منتظمً الخاص بمنع اجتماع القــرض بالمعاوضة منتظمً
في القرض التي ســبق تقريرهافي القرض التي ســبق تقريرها(١)، ومن أقو ما يــرد على هذا القول أن مجرد انتفاع ، ومن أقو ما يــرد على هذا القول أن مجرد انتفاع 

المقرض بعقد المعاوضة يعد منفعة إضافية له، وهذا ممنوع.المقرض بعقد المعاوضة يعد منفعة إضافية له، وهذا ممنوع.
ويناقش بأن ذلك غير مســلم بإطالقــه فإن بعض فقهاء المالكية - وهم أشــد ويناقش بأن ذلك غير مســلم بإطالقــه فإن بعض فقهاء المالكية - وهم أشــد 
المذاهب عمالً بقاعــدة الجمع بيــن المعاوضة والقرض- مع قولهــم بمنع اجتماع المذاهب عمالً بقاعــدة الجمع بيــن المعاوضة والقرض- مع قولهــم بمنع اجتماع 
جع  جع القرض بالمعاوضة على ســبيل الشرط صححوا هذا التعامل في بعض الصور إذا رُ القرض بالمعاوضة على ســبيل الشرط صححوا هذا التعامل في بعض الصور إذا رُ
فيه إلى عوض المثل ولم يجعلوا مجرد وقوع عقد المعاوضة سببًا في المنع، فمن تلك فيه إلى عوض المثل ولم يجعلوا مجرد وقوع عقد المعاوضة سببًا في المنع، فمن تلك 
ا وأربحك فيها ثالثة فإن الثالثة حينئذٍ  ا وأربحك فيها ثالثة فإن الثالثة حينئذٍ الصور: إذا قال لرجل اشــتر لي سلعةً بعشرة نقدً الصور: إذا قال لرجل اشــتر لي سلعةً بعشرة نقدً
تعد لد فقهاء المالكية أجرة للمأمور، فإن اشــترط اآلمر علــى المأمور أن ينقد ثمن تعد لد فقهاء المالكية أجرة للمأمور، فإن اشــترط اآلمر علــى المأمور أن ينقد ثمن 
ا بين المعاوضة والقرض فيمتنع، فإذا نقد المأمور الثمن  ا بين المعاوضة والقرض فيمتنع، فإذا نقد المأمور الثمن السلعة من عنده كان ذلك جمعً السلعة من عنده كان ذلك جمعً

من عنده وانتفع اآلمر بالسلعة فإن للمأمور أجرة مثله ما لم تكن زائدةً عما سمي لهمن عنده وانتفع اآلمر بالسلعة فإن للمأمور أجرة مثله ما لم تكن زائدةً عما سمي له(٢).
ويبقى النظــر في ضابط التمييز بين المعاملة التي قصد منها القرض والمعاملة ويبقى النظــر في ضابط التمييز بين المعاملة التي قصد منها القرض والمعاملة 

التي قصد منها المعاوضة، وهناك ضابطان يمكن بهما تمييز ذلك، وهما:التي قصد منها المعاوضة، وهناك ضابطان يمكن بهما تمييز ذلك، وهما:
الضابط األول:الضابط األول: التفريق بين القرض المحض وغيره، فال يجوز اجتماع القرض  التفريق بين القرض المحض وغيره، فال يجوز اجتماع القرض 
ــا، ويجوز االجتمــاع إذا كان القرض غير محض،  ا محضً ــا، ويجوز االجتمــاع إذا كان القرض غير محض، بالمعاوضــة إذا كان قرضً ا محضً بالمعاوضــة إذا كان قرضً
والقرض المحض أو المطلق كما ذكر ابن تيميــة هو الذي يكون انتفاع المقترض به والقرض المحض أو المطلق كما ذكر ابن تيميــة هو الذي يكون انتفاع المقترض به 
ينظر: ص(٧٩٧٩) مــن البحث، وينظر: مجمــوع الفتــاو () مــن البحث، وينظر: مجمــوع الفتــاو (٥٣٣٥٣٣/٢٩٢٩)، وحلى المعاصم )، وحلى المعاصم  ينظر: ص(   (١)

للتاودي (للتاودي (٤٥٠٤٥٠/٢).).
ينظر: البيان والتحصيل البن رشــد (٨٨٨٨/٧)، وهذا أحد األقوال في المسألة وهناك أقوال )، وهذا أحد األقوال في المسألة وهناك أقوال  ينظر: البيان والتحصيل البن رشــد (   (٢)

أخر فلتراجع في المصدر نفسه.أخر فلتراجع في المصدر نفسه.



٢٤٠٢٤٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا غير مشــروط، بخالف القرض غير المحض الذي يكــون انتفاع المقترض به  ا غير مشــروط، بخالف القرض غير المحض الذي يكــون انتفاع المقترض به مطلقً مطلقً
مشروطًا بما يحقق مصلحة عقد المعاوضةمشروطًا بما يحقق مصلحة عقد المعاوضة(١).

الضابــط الثاني:الضابــط الثاني: العمل بقاعدة األغلبية فإذا كان مبلغ القرض أكثر من العوض  العمل بقاعدة األغلبية فإذا كان مبلغ القرض أكثر من العوض 
في عقد المعاوضة أو يساويه منع منه وأما إذا كان أقل من ذلك جاز، فإذا أقرض في عقد المعاوضة أو يساويه منع منه وأما إذا كان أقل من ذلك جاز، فإذا أقرض ١٠٠١٠٠ 
واشــتر سلعة بـواشــتر سلعة بـ٣٠٣٠ منع ذلك، وكذا إذا أقرض  منع ذلك، وكذا إذا أقرض ١٠٠١٠٠ واشتر سلعة بـ واشتر سلعة بـ١٠٠١٠٠، وأما إذا ، وأما إذا 
أقرض مائة واشتر ســلعة بـأقرض مائة واشتر ســلعة بـ١٥٠١٥٠ جاز ذلك؛ ألنه علم أن المتعاملين لو خيرا بينهما  جاز ذلك؛ ألنه علم أن المتعاملين لو خيرا بينهما 

الختارا عقد المعاوضة، ولوال عقد المعاوضة لما تمت المبادلةالختارا عقد المعاوضة، ولوال عقد المعاوضة لما تمت المبادلة(٢).
الذريعة الثالثة: االقتران:الذريعة الثالثة: االقتران:

اختلــف الفقهاء فــي الجمع بين القــرض وعقد المعاوضة مــن غير محاباة اختلــف الفقهاء فــي الجمع بين القــرض وعقد المعاوضة مــن غير محاباة 
وال  شرط وال مواطأة على قولين:وال  شرط وال مواطأة على قولين:

القول األول:القول األول: يحــرم الجمع بين القرض والمعاوضة ولو لم يكن هناك محاباة  يحــرم الجمع بين القرض والمعاوضة ولو لم يكن هناك محاباة 
وال شرط وال مواطأة، وهذا هو قول بعض المالكيةوال شرط وال مواطأة، وهذا هو قول بعض المالكية(٣)، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة(٤)، ، 

ونص عليه اإلمام أحمد بن حنبلونص عليه اإلمام أحمد بن حنبل(٥).
القول الثانــي:القول الثانــي: يجوز الجمع بين القــرض والبيع إذا لم يكــن هناك محاباة  يجوز الجمع بين القــرض والبيع إذا لم يكــن هناك محاباة 

ينظر: مجموع الفتاو (١٣٢١٣٢/٣٠٣٠)، ومختصر الفتاو المصرية ص()، ومختصر الفتاو المصرية ص(٣٨٠٣٨٠).).  ) ينظر: مجموع الفتاو  (١)
ينظر: قواعد الذرائع ص(٦٦٦٦)، وقواعد الغلبة والتبعية ص()، وقواعد الغلبة والتبعية ص(٥-٦).). ينظر: قواعد الذرائع ص(   (٢)

ينظر: مختصر خليل ص(١٥٥١٥٥).). ينظر: مختصر خليل ص(  ينظر: كشاف القناع للبهوتي (١٤٦١٤٦/٨).).(٣)  ينظر: كشاف القناع للبهوتي (   (٤)
ار، والبذر  ار، والبذر ): «قلت: الرجل يعطي األكَّ جاء في مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (٣٩٣٩/٣): «قلت: الرجل يعطي األكَّ جاء في مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (   (٥)
والبقر يقرضه؟ قال: أكره من أجل أنه قرض جــر منفعة. وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم والبقر يقرضه؟ قال: أكره من أجل أنه قرض جــر منفعة. وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم 
ويقرضونهم فهذا ال يصلح. قرض جر منفعة»، وينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابن هانئ ويقرضونهم فهذا ال يصلح. قرض جر منفعة»، وينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابن هانئ 

(٢٤٢٤/٢)، واإلرشاد البن أبي موسى ص()، واإلرشاد البن أبي موسى ص(٢٣٦٢٣٦)، والفروع ()، والفروع (٣٥٦٣٥٦/٦).).



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٤١٢٤١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وال شــرط وال مواطأة، وهو قول الحنفيةوال شــرط وال مواطأة، وهو قول الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، ووجه عند ، ووجه عند 
ا بين بيع  ا بين بيع ، واســتثنى المالكية من ذلك ما لو كانت المعاملة ليســت جمعً الحنابلةالحنابلة(٤)، واســتثنى المالكية من ذلك ما لو كانت المعاملة ليســت جمعً
وسلف ولكنها تؤدي إليها ويكثر القصد بالتوسل إلى الربا غالبًا كما في بعض صور وسلف ولكنها تؤدي إليها ويكثر القصد بالتوسل إلى الربا غالبًا كما في بعض صور 
بيوع اآلجالبيوع اآلجال(٥)، ومثلوا لذلك بمســألة مقاربة لمســألة العينة فإذا باع ثوبين بعشرين ، ومثلوا لذلك بمســألة مقاربة لمســألة العينة فإذا باع ثوبين بعشرين 
ا، فكأن البائع األول إنما  ا بعشــرة رياالت نقدً ا، فكأن البائع األول إنما رياالً مؤجلةً لشــهر ثم اشتر منه ثوبً ا بعشــرة رياالت نقدً رياالً مؤجلةً لشــهر ثم اشتر منه ثوبً
دفع عشــرة على ســبيل القرض فإذا جاء األجل دفع له المشــتري عشرين؛ عشرة دفع عشــرة على ســبيل القرض فإذا جاء األجل دفع له المشــتري عشرين؛ عشرة 
في مقابل الثوب وعشــرة في مقابل القرض، وكذلك لو باع ثوبين مؤجلة لشــهرين في مقابل الثوب وعشــرة في مقابل القرض، وكذلك لو باع ثوبين مؤجلة لشــهرين 

واشتر أحدهما لشهرواشتر أحدهما لشهر(٦).
أدلة القول األول: أدلة القول األول: 

الدليل األول:الدليل األول: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل سلف وبيع»«ال يحل سلف وبيع»(٧).
وجــه الداللة:وجــه الداللة: أن نص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام في منع الجمــع بين القرض والمعاوضة  أن نص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام في منع الجمــع بين القرض والمعاوضة 

فيشمل ما إذا كان الجمع مشروطًا أو غير مشروط.فيشمل ما إذا كان الجمع مشروطًا أو غير مشروط.
ويناقش بأنه ال يســلم بأن النهي عام في المشــروط وغيــره، بل إن المقصود ويناقش بأنه ال يســلم بأن النهي عام في المشــروط وغيــره، بل إن المقصود 
قال الشــلبي في حاشــيته على تبيين الحقائق (٥٤٥٤/٤): «صورة النهي عن بيع وســلف أن ): «صورة النهي عن بيع وســلف أن  قال الشــلبي في حاشــيته على تبيين الحقائق (   (١)

يكون البيع بشرط منفعة القرض».يكون البيع بشرط منفعة القرض».
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨١٨١/٥)، والفواكه الدواني للنفراوي ()، والفواكه الدواني للنفراوي (١٤٤١٤٤/٢).). ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (   (٢)

ينظر: األم للشافعي (٤٢٤٢/٥)، والحاوي الكبير للماوردي ()، والحاوي الكبير للماوردي (٣٥٢٣٥٢/٥).). ينظر: األم للشافعي (   (٣)
ينظر: اإلنصاف للماوردي (٣٥١٣٥١/١٢١٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (١٤٦١٤٦/٨).). ينظر: اإلنصاف للماوردي (   (٤)

وهذا مصطلح انفرد بذكــره المالكية، ويقصد بها «بيوع ظاهرهــا الجواز لكنها تؤدي إلى  وهذا مصطلح انفرد بذكــره المالكية، ويقصد بها «بيوع ظاهرهــا الجواز لكنها تؤدي إلى    (٥)
ممنوع» الشرح الكبير (ممنوع» الشرح الكبير (١١٦١١٦/٣).).

ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه (٧٦٧٦/٣).). ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه (   (٦)
سبق تخريجه في ص(٢٠٩٢٠٩).). سبق تخريجه في ص(   (٧)



٢٤٢٢٤٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ذف المضاف في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ذف المضاف في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الجمع المشــروط بين القرض والمعاوضة، وحُ الجمع المشــروط بين القرض والمعاوضة، وحُ
وتقديره: ال يحل بيع مع شرط سلفوتقديره: ال يحل بيع مع شرط سلف(١). . 

الدليل الثانــي:الدليل الثانــي: أن اجتماع المعاوضة بالقرض يجر منفعةً للمقرض؛ وذلك أن  أن اجتماع المعاوضة بالقرض يجر منفعةً للمقرض؛ وذلك أن 
ا واشتر سلعةً فإن القرض حينئذٍ جر منفعة للمقرض وهي االنتفاع  ا واشتر سلعةً فإن القرض حينئذٍ جر منفعة للمقرض وهي االنتفاع من أقرض قرضً من أقرض قرضً
بالســلعة، وكذلك لو كان المقرض هو البائع، فإن القرض جر منفعة للمقرض وهي بالســلعة، وكذلك لو كان المقرض هو البائع، فإن القرض جر منفعة للمقرض وهي 

االنتفاع بثمن السلعةاالنتفاع بثمن السلعة(٢).
ويناقش بأن محــل المنع في انتفاع المقرض بالقرض هــو فيما إذا كان هناك ويناقش بأن محــل المنع في انتفاع المقرض بالقرض هــو فيما إذا كان هناك 

شرط أو تواطؤ كما سبق تقريرهشرط أو تواطؤ كما سبق تقريره(٣).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن أكثر تعامالت الناس إذا جمعوا بين القرض والمعاوضة إنما  أن أكثر تعامالت الناس إذا جمعوا بين القرض والمعاوضة إنما 
يقصدون بذلك محابــاة المقرض في عقد المعاوضة، و«التهمة على قصد ذلك تنزل يقصدون بذلك محابــاة المقرض في عقد المعاوضة، و«التهمة على قصد ذلك تنزل 
منزلة اشــتراط ذلك والنص عليه»منزلة اشــتراط ذلك والنص عليه»(٤)، وما كثر قصد النــاس فيه للتوصل إلى المحرم ، وما كثر قصد النــاس فيه للتوصل إلى المحرم 
نِع سدا للذريعة(٥)؛ قال أبو عبيد الطرطوشي؛ قال أبو عبيد الطرطوشي(٦): «أال تر أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن : «أال تر أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  نِع سدا للذريعةمُ مُ

ينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (٢٤٧٢٤٧/٢).). ينظر: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (   (١)
ينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (٣٩٣٩/٣)، ومسائل اإلمام أحمد برواية ابن هانئ )، ومسائل اإلمام أحمد برواية ابن هانئ  ينظر: مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح (   (٢)

(٢٤٢٤/٢)، واإلرشاد البن أبي موسى ص()، واإلرشاد البن أبي موسى ص(٢٣٦٢٣٦).).
ينظر: ص (٩٩٩٩).). ينظر: ص (   (٣)

حاشية الدسوقي (٧٦٧٦/٣).). حاشية الدسوقي (   (٤)
ينظر: الشرح الكبير للدردير (٧٦٧٦/٣).). ينظر: الشرح الكبير للدردير (   (٥)

هو الشــيخ قاســم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبد الله الجبيري، طرطوشي  هو الشــيخ قاســم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبد الله الجبيري، طرطوشي    (٦)
ا حسن النظر، درس في قرطبة  ا عالمً ا حسن النظر، درس في قرطبة هـ، وســكن قرطبة، كان فقيهً ا عالمً األصل، ولد ســنة األصل، ولد ســنة ٣١٢٣١٢هـ، وســكن قرطبة، كان فقيهً
على قاســم بن أصبغ ثم رحل وجال البالد وأخذ عن الشــيوخ واألعيــان وأقام في رحلته على قاســم بن أصبغ ثم رحل وجال البالد وأخذ عن الشــيوخ واألعيــان وأقام في رحلته 
ا في مطبق الزهراء سنة  ا، ولي القضاء في طرطوشة وبلنسية، وتوفي محبوسً ا في مطبق الزهراء سنة ثالثة عشــر عامً ا، ولي القضاء في طرطوشة وبلنسية، وتوفي محبوسً ثالثة عشــر عامً

 = =٣٧١٣٧١هـ. من مؤلفاته: التوسط بين مالك وابن القاسم.هـ. من مؤلفاته: التوسط بين مالك وابن القاسم.



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٤٣٢٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا بما يساوي المبيع (...) السلف على وجه اإلرفاق  ا بما يساوي المبيع (...) السلف على وجه اإلرفاق بيع وســلف. وقد كان البيع واقعً بيع وســلف. وقد كان البيع واقعً
واصطنــاع المعروف، فلم يميز بين ما يجوز وما ال يجوز، واتهم الجميع فيه خشــية واصطنــاع المعروف، فلم يميز بين ما يجوز وما ال يجوز، واتهم الجميع فيه خشــية 

الحيلة إلى استباحة الربا أن يكون حط من المبيع من إحالله»الحيلة إلى استباحة الربا أن يكون حط من المبيع من إحالله»(١).
ويناقش بأنه ال يســلم أن مجرد اجتماع الســلف والبيع يكثر قصد الناس فيه ويناقش بأنه ال يســلم أن مجرد اجتماع الســلف والبيع يكثر قصد الناس فيه 
إلى التوســل إلى الربا، فما زال الناس يقرض أحدهم اآلخر ثم يعاوضه بشراء سلعة إلى التوســل إلى الربا، فما زال الناس يقرض أحدهم اآلخر ثم يعاوضه بشراء سلعة 

ونحوها بثمن مثلها دون مواطأة وال شرط دون إنكار لذلك.ونحوها بثمن مثلها دون مواطأة وال شرط دون إنكار لذلك.
وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا الحكــم مرتب على عوائد الناس وأعرافهم وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا الحكــم مرتب على عوائد الناس وأعرافهم 
التــي من صفتها التغير والتبدل، و«كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال التــي من صفتها التغير والتبدل، و«كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال 

تلك العادة»تلك العادة»(٢).
دليــل القول الثاني:دليــل القول الثاني: أن األصل في المعامــالت المالية اإلباحة ما لم يدل دليل  أن األصل في المعامــالت المالية اإلباحة ما لم يدل دليل 
علــى المنع من ذلك، ومحــل المنع فيما إذا كان اجتماع القــرض والبيع يجر منفعة علــى المنع من ذلك، ومحــل المنع فيما إذا كان اجتماع القــرض والبيع يجر منفعة 

متمحضة للمقرض كما سبق بيانهمتمحضة للمقرض كما سبق بيانه(٣).
الترجيح:الترجيح: بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الراجح -والله أعلم-  بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإن الراجح -والله أعلم- 
هــو القول بجواز اجتماع القرض بعقد المعاوضة إذا لم يكن هناك محاباة أو شــرط هــو القول بجواز اجتماع القرض بعقد المعاوضة إذا لم يكن هناك محاباة أو شــرط 
ا؛ وذلك لقوة أدلته  ا مقصودً ا؛ وذلك لقوة أدلته أو  مواطأة تدل على انتفاع المقرض بعقد المعاوضة انتفاعً ا مقصودً أو  مواطأة تدل على انتفاع المقرض بعقد المعاوضة انتفاعً

ومناقشة أدلة القول اآلخر.ومناقشة أدلة القول اآلخر.

ينظــر: ترتيــب المــدارك (٥/٧)، والديباج المذهــب ()، والديباج المذهــب (١٥١١٥١/٢)، واألعــالم للزركلي )، واألعــالم للزركلي  ينظــر: ترتيــب المــدارك (=   =
.(.(١٧٥١٧٥/٥)

التوسط بين مالك وابن القاسم ص(٩٣٩٣).). التوسط بين مالك وابن القاسم ص(   (١)
الذخيرة للقرافي (٥٨٥٨/١٠١٠)، وينظر: التاج واإلكليل للمواق ()، وينظر: التاج واإلكليل للمواق (٢٦٨٢٦٨/٦).). الذخيرة للقرافي (   (٢)

ينظر: ص(٩٩٩٩).). ينظر: ص(   (٣)



٢٤٤٢٤٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الفرع الثانــي :الفرع الثانــي : أثر اجتماع القرض بالمعاوضة في حكــم التعويض عن تكلفة  أثر اجتماع القرض بالمعاوضة في حكــم التعويض عن تكلفة 
القرض:القرض:

ال أثر الجتماع القرض بالمعاوضة على حكم التعويض إذا كان العوض مقابل ال أثر الجتماع القرض بالمعاوضة على حكم التعويض إذا كان العوض مقابل 
تكلفة نشــأت بســبب أداء القرض أو وفائه أو اإلبقاء عليه؛ ألن الواجب فيه تعويض تكلفة نشــأت بســبب أداء القرض أو وفائه أو اإلبقاء عليه؛ ألن الواجب فيه تعويض 
المقرض عما تكبده فعالً من تكاليف فهو من باب التعويض عن الضرر المبين حكمه المقرض عما تكبده فعالً من تكاليف فهو من باب التعويض عن الضرر المبين حكمه 
في المبحث الســابق، أمــا إذا كان العوض من باب األجرة التــي تكون مقابل تكلفة في المبحث الســابق، أمــا إذا كان العوض من باب األجرة التــي تكون مقابل تكلفة 
نشــأت لمصلحة القرض وال تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقــاء عليه أو تكلفة منفصلة نشــأت لمصلحة القرض وال تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقــاء عليه أو تكلفة منفصلة 
عن القرض ولم تنشــأ لمصلحته فيختلف األثر بحســب االختالف في المسألة على عن القرض ولم تنشــأ لمصلحته فيختلف األثر بحســب االختالف في المسألة على 

النحو اآلتي:النحو اآلتي:
ال يجــوز التعويــض عــن تلــك التكاليــف إال بمقــدار مــا تكبده  ال يجــوز التعويــض عــن تلــك التكاليــف إال بمقــدار مــا تكبده -   -١
المقرض فعالً عند من يقول بمنع اشــتراط اجتماع القرض بالمعاوضة المقرض فعالً عند من يقول بمنع اشــتراط اجتماع القرض بالمعاوضة 

ا. ا.مطلقً مطلقً
يجوز التعويض عن تلك التكاليف بأجــرة المثل عند من يقول بجواز  يجوز التعويض عن تلك التكاليف بأجــرة المثل عند من يقول بجواز -   -٢
اجتماع القــرض بالمعاوضــة إذا كان بعوض المثل ولــم يكن هناك اجتماع القــرض بالمعاوضــة إذا كان بعوض المثل ولــم يكن هناك 

محاباة.محاباة.
٣-  يجوز التعويض عــن تلك التكاليف بمقدار مــا تكبده المقرض فعالً -  يجوز التعويض عــن تلك التكاليف بمقدار مــا تكبده المقرض فعالً 
ا  ا إال  إذا كانــت تلك التكاليف هي مقصود المعاملة وجاء القرض متممً إال  إذا كانــت تلك التكاليف هي مقصود المعاملة وجاء القرض متممً
ا للحصول عليها فيجوز أن يكون التعويض بعوض المثل،  ا للحصول عليها فيجوز أن يكون التعويض بعوض المثل، لها وميســرً لها وميســرً

وهذا القول هو المرجح حسب الترجيح في الفرع السابق.وهذا القول هو المرجح حسب الترجيح في الفرع السابق.
ا من المقترض مباشرة إلى طرف مستقل  ا من المقترض مباشرة إلى طرف مستقل  أن يكون العوض مدفوعً الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون العوض مدفوعً

عن المقرض مقابل عمل متعلق بالقرض.عن المقرض مقابل عمل متعلق بالقرض.



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٤٥٢٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وتخرج هذه المســألة على مســألة أخذ العوض مقابل االقتراض بالجاه التي وتخرج هذه المســألة على مســألة أخذ العوض مقابل االقتراض بالجاه التي 
ا إلى طرف  ا إلى طرف ، والذي يترجــح هو القول بجواز دفع المقتــرض عوضً ســبق عرضهاســبق عرضها(١)، والذي يترجــح هو القول بجواز دفع المقتــرض عوضً

مستقل مقابل عمل متعلق بالقرض.مستقل مقابل عمل متعلق بالقرض.

ينظر: ص (١٣٢١٣٢).). ينظر: ص (   (١)



٢٤٦٢٤٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٤٧٢٤٧

أحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترضأحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترض

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلــب األول: حكم التعويض عن تكلفة القرض الناشــئة ألكثر من المطلــب األول: حكم التعويض عن تكلفة القرض الناشــئة ألكثر من 

                               مقترض:                               مقترض:
ا أن تكلفة كل قرض تختص بمقترضه وال يتحملها غيره  ا أن تكلفة كل قرض تختص بمقترضه وال يتحملها غيره األصل المتقرر شرعً األصل المتقرر شرعً
من المقترضينمن المقترضين(١)، وهذا من تمام العدل التي جاءت به الشريعة ودلت عليه نصوصها ، وهذا من تمام العدل التي جاءت به الشريعة ودلت عليه نصوصها 

   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   وقواعدهــا العامة مثل قولــه تعالــى: وقواعدهــا العامة مثل قولــه تعالــى: نث
Î   Í      مث(٢)، وقولــه تعالــى:، وقولــه تعالــى:نث  ̄    °   ±   ²   ³  ́       مث(٣) وغيرهــا  وغيرهــا 
من نصوص الشــريعة التي تدل على هذا المعنى، وكذا مــا قرره الفقهاء في عدد من من نصوص الشــريعة التي تدل على هذا المعنى، وكذا مــا قرره الفقهاء في عدد من 
القواعــد والضوابط الفقهية، مثــل قاعدة الخراج بالضمان في بــاب المعامالتالقواعــد والضوابط الفقهية، مثــل قاعدة الخراج بالضمان في بــاب المعامالت(٤)، ، 
وقاعــدة ال  يحمل أحد جناية غيره فــي باب العقوبات والجنايــاتوقاعــدة ال  يحمل أحد جناية غيره فــي باب العقوبات والجنايــات(٥)، غير أنه ظهر ، غير أنه ظهر 

ينظر: المعايير الشرعية، معيار القرض م ١/٩، ص(، ص(٢٧١٢٧١).). ينظر: المعايير الشرعية، معيار القرض م    (١)
سورة األنعام، اآلية: ١٦٤١٦٤. سورة األنعام، اآلية:    (٢)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦٢٨٦. سورة البقرة، اآلية:    (٣)
ينظر: ص(١٥٦١٥٦) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص(   (٤)

ينظر: المنثور للزركشي (٣٦٠٣٦٠/٣).). ينظر: المنثور للزركشي (   (٥)



٢٤٨٢٤٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في تعامالت الناس والمنتجات المالية لد مؤسســات التمويــل تكاليف تتكبدها في تعامالت الناس والمنتجات المالية لد مؤسســات التمويــل تكاليف تتكبدها 
الم  ؤسسة لمجموع المقترضين ويتعذر معها تقدير تكلفة كل مقترض، ويمكن تحرير الم  ؤسسة لمجموع المقترضين ويتعذر معها تقدير تكلفة كل مقترض، ويمكن تحرير 

محل البحث في هذه المسألة في الحاالت اآلتية:محل البحث في هذه المسألة في الحاالت اآلتية:
الحال األولــى:الحال األولــى: ال يدخل في محل البحث هنا تعذر تقدير التكلفة التي تنشــأ  ال يدخل في محل البحث هنا تعذر تقدير التكلفة التي تنشــأ 

بسبب القرض وغيره، بل تأخذ هنا حكم التكاليف غير المباشرة التي سبق بحثهابسبب القرض وغيره، بل تأخذ هنا حكم التكاليف غير المباشرة التي سبق بحثها(١).
الحال الثانية:الحال الثانية: أن يســهل تمييز تكلفة كل مقترض، مثل تكاليف األعمال التي  أن يســهل تمييز تكلفة كل مقترض، مثل تكاليف األعمال التي 
ال تتكــرر لكل مقترض، بل حدوثها مقيد بطلب مــن المقترض وحده، فيتحمل كل ال تتكــرر لكل مقترض، بل حدوثها مقيد بطلب مــن المقترض وحده، فيتحمل كل 

مقترض تكلفته الخاصة به. مقترض تكلفته الخاصة به. 
الحال الثالثة:الحال الثالثة: أن تنشأ التكلفة لعمل ينتفع به مجموع المقترضين ويتعذر تمييز  أن تنشأ التكلفة لعمل ينتفع به مجموع المقترضين ويتعذر تمييز 
ما يخص كل مقترض، ففي هذه الحال ذهب إلى القول بجواز تحميل التكلفة جميع ما يخص كل مقترض، ففي هذه الحال ذهب إلى القول بجواز تحميل التكلفة جميع 
المقترضين بالتساوي هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمقترضين بالتساوي هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(٢)، ، 
والهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، ووجهت الهيئة ذلك بأنه من باب االشــتراك والهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، ووجهت الهيئة ذلك بأنه من باب االشــتراك 

والتكافل فيما بينهموالتكافل فيما بينهم(٣).
وقد بحث الفقهاء مســألة التكاليف التي تنشــأ بســبب الحقوق المشــتركة، وقد بحث الفقهاء مســألة التكاليف التي تنشــأ بســبب الحقوق المشــتركة، 
مثل أجرة القســام، ونفقة الملك المشــترك من إطعام بهائم وحفــر بئر ونحو ذلك، مثل أجرة القســام، ونفقة الملك المشــترك من إطعام بهائم وحفــر بئر ونحو ذلك، 
واختلف الفقهاء في كيفية توزيع هذه التكاليف؛ هل توزع حسب الرؤوس أو بحسب واختلف الفقهاء في كيفية توزيع هذه التكاليف؛ هل توزع حسب الرؤوس أو بحسب 

الحصص؟ وحاصل البحث في هذه المسألة في النقاط اآلتية:الحصص؟ وحاصل البحث في هذه المسألة في النقاط اآلتية:
ينظر: ص (١٣٤١٣٤).). ينظر: ص (   (١)

ينظر: المعايير الشرعية، معيار القرض م ١/٩، ص(، ص(٢٧١٢٧١).). ينظر: المعايير الشرعية، معيار القرض م    (٢)
ينظر: شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية، الفقرة رقم (٤).). ينظر: شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية، الفقرة رقم (   (٣)

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-

conditions-charge-cards.pdf.conditions-charge-cards.pdf.



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٤٩٢٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

: إذا كان العمل يتأثر باختالف الحصص فيزيد بزيادتها وينقص بنقصها فال  إذا كان العمل يتأثر باختالف الحصص فيزيد بزيادتها وينقص بنقصها فال  :أوالً أوالً
خالف فيما يظهر أن التكاليف توزع بقدر الحصص؛ ألن المال المشترك غنمه وغرمه خالف فيما يظهر أن التكاليف توزع بقدر الحصص؛ ألن المال المشترك غنمه وغرمه 
على جميع المشــتركين بحســب حصصهم، فكذلك جميع النفقات التي تقع بسبب على جميع المشــتركين بحســب حصصهم، فكذلك جميع النفقات التي تقع بسبب 
الملك فإنها تقسم بحسب الحصص، وهذا مقتضى العدل الذي جاءت به الشريعةالملك فإنها تقسم بحسب الحصص، وهذا مقتضى العدل الذي جاءت به الشريعة(١).
ا ال يتأثر باختالف الحصــص أو يكون العمل في  ا ال يتأثر باختالف الحصــص أو يكون العمل في  إذا كان العمل واحدً ثانيًــا:ثانيًــا: إذا كان العمل واحدً
الحصص القليلة أشــق وأكثر منه في الحصص الكبيــرة، فبتتبع كالم الفقهاء في عدد الحصص القليلة أشــق وأكثر منه في الحصص الكبيــرة، فبتتبع كالم الفقهاء في عدد 
من المســائل التي تنتظم في هذه الحالة يتبين أن هناك اتجاهين للفقهاء في النظر لهذه من المســائل التي تنتظم في هذه الحالة يتبين أن هناك اتجاهين للفقهاء في النظر لهذه 

المسألة:المسألة:
االتجــاه األول:االتجــاه األول: االطراد بأن تــوزع التكاليف بحســب الحصص، وهذا قول  االطراد بأن تــوزع التكاليف بحســب الحصص، وهذا قول 
أبي  يوســف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفيةأبي  يوســف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية(٢)، وقول الشافعية، وقول الشافعية(٣) والمذهب  والمذهب 

عند الحنابلةعند الحنابلة(٤).
االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: القول في بعض المسائل بالتوزيع على حسب الحصص موافقة  القول في بعض المسائل بالتوزيع على حسب الحصص موافقة 
لالتجاه األول مثل أجرة الكيال والوزان، وأجرة الحفظ وفي مســائل أخر بحسب لالتجاه األول مثل أجرة الكيال والوزان، وأجرة الحفظ وفي مســائل أخر بحسب 
الرؤوس مثل أجرة القاسم، وأجرة كاتب الوثيقة ونحوهاالرؤوس مثل أجرة القاسم، وأجرة كاتب الوثيقة ونحوها(٥)، وأهم المسائل التي وقع ، وأهم المسائل التي وقع 

الخالف فيها مسألة أجرة القاسم حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين:الخالف فيها مسألة أجرة القاسم حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول األول:القول األول: تقســم أجرة القاســم بحســب الرؤوس، وهو قول أبي يوسف  تقســم أجرة القاســم بحســب الرؤوس، وهو قول أبي يوسف 
ينظر: المبسوط للسرخســي (٦/١٥١٥)، وحاشية الدســوقي ()، وحاشية الدســوقي (٥٠٧٥٠٧/١)، والحاوي الكبير )، والحاوي الكبير  ينظر: المبسوط للسرخســي (   (١)

للماوردي (للماوردي (٢٤٩٢٤٩/١٦١٦)، ومطالب أولي النهى للرحيباني ()، ومطالب أولي النهى للرحيباني (٥٥٩٥٥٩/٦).).
ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٥١٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٢)

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٤٩٢٤٩/١٦١٦).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)
ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (٥٥٩٥٥٩/٦) ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (   (٤)

ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٥١٥)، وحاشية الدسوقي ()، وحاشية الدسوقي (٥٠٧٥٠٧/١).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٥)



٢٥٠٢٥٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ومحمد بن الحسن من الحنفيةومحمد بن الحسن من الحنفية(١)، وقول المالكية، وقول المالكية(٢)، وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة(٣).
القول الثاني:القول الثاني: تقســم أجرة القاســم بحســب األنصباء، وهو قول الحنفية تقســم أجرة القاســم بحســب األنصباء، وهو قول الحنفية(٤)، ، 

وبعض المالكيةوبعض المالكية(٥)، والشافعية، والشافعية(٦)، والحنابلة، والحنابلة(٧).
دليل القول األول:دليل القول األول: أن عمل القاســم واحد ال يتفاوت بتفاوت الحصص وهو  أن عمل القاســم واحد ال يتفاوت بتفاوت الحصص وهو 

إنما يستحق األجرة بعمله فتكون األجرة على الشركاء بالتساويإنما يستحق األجرة بعمله فتكون األجرة على الشركاء بالتساوي(٨).
ونوقش بما يأتي:ونوقش بما يأتي:

١- عدم التســليم، فعمل القاســم يتفاوت بقدر الحصص فلو كان المقسوم - عدم التســليم، فعمل القاســم يتفاوت بقدر الحصص فلو كان المقسوم 
مكيالً أو موزونًا كان كيل الكثير أكثر عمالً من كيل القليل.مكيالً أو موزونًا كان كيل الكثير أكثر عمالً من كيل القليل.

وأجيب بأن القاسم إنما يستحق األجر بتمييز نصيب الشركاء وهذا عمل واحد وأجيب بأن القاسم إنما يستحق األجر بتمييز نصيب الشركاء وهذا عمل واحد 
ال يتفاوت بتفاوت الحصص، وأما إذا كان المقسوم مكيالً أو موزونًا، فاألجرة مقابلة ال يتفاوت بتفاوت الحصص، وأما إذا كان المقسوم مكيالً أو موزونًا، فاألجرة مقابلة 

بعمل الكيل والوزن ال بالتمييزبعمل الكيل والوزن ال بالتمييز(٩). . 
٢- ومع التســليم بعدم اختالف عمل القســم بحســب الحصــص   فإن هذا - ومع التســليم بعدم اختالف عمل القســم بحســب الحصــص   فإن هذا 
ال  يوجب تقســيمها على الرؤوس، وأصحاب هذا القول قالوا بتقســيم األجرة بقدر ال  يوجب تقســيمها على الرؤوس، وأصحاب هذا القول قالوا بتقســيم األجرة بقدر 

ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٥١٥).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (١)
ينظر: حاشية الدسوقي (٥٠٧٥٠٧/١).). ينظر: حاشية الدسوقي (   (٢)

ينظر: اإلنصاف للمرداوي (٨٦٨٦/٢٩٢٩).). ينظر: اإلنصاف للمرداوي (   (٣)
ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٥١٥).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)

ينظر: حاشية الدسوقي (٥٠٧٥٠٧/١).). ينظر: حاشية الدسوقي (   (٥)
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢٤٩٢٤٩/١٦١٦).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٦)

ينظر: اإلنصاف للمرداوي (٨٦٨٦/٢٩٢٩).). ينظر: اإلنصاف للمرداوي (   (٧)
ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٥١٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ()، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١٢٩٠١٢٩٠/٢).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٨)

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٢٦٦٢٦٦/٥).). ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (٩)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٥١٢٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المال في أجرة الحفظ، مع أن العمل في حفظ القليل والكثير سواءالمال في أجرة الحفظ، مع أن العمل في حفظ القليل والكثير سواء(١).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ا على  ا على  أن أجرة القاسم نشأت   بســبب الملك فيتقدر بقدره قياسً الدليل األول:الدليل األول: أن أجرة القاسم نشأت   بســبب الملك فيتقدر بقدره قياسً
أجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشترك، وسائر صور نفقات الملك المشتركأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشترك، وسائر صور نفقات الملك المشترك(٢).

الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل شريك إلى االنتفاع بنصيبه،  أن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل شريك إلى االنتفاع بنصيبه، 
ومنفعة صاحب النصيب األكبر أكثر فتكون األجرة عليه أكثرومنفعة صاحب النصيب األكبر أكثر فتكون األجرة عليه أكثر(٣).

الترجيح:الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن أجرة القاســم تقســم بحســب الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن أجرة القاســم تقســم بحســب 
الحصص؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول اآلخر، وعلى كلٍّ فإن الخالف الســابق إنما الحصص؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول اآلخر، وعلى كلٍّ فإن الخالف الســابق إنما 
هو في حال االختالف، وأما إذا رضي الشــركاء بالقســمة على الرؤوس فال مانع من هو في حال االختالف، وأما إذا رضي الشــركاء بالقســمة على الرؤوس فال مانع من 

ذلك؛ ألن الحق لهم.ذلك؛ ألن الحق لهم.
وعلى هذا فيمكن أن يقال بأن لتقسيم تكلفة القرض المشتركة اتجاهين:وعلى هذا فيمكن أن يقال بأن لتقسيم تكلفة القرض المشتركة اتجاهين:

ا على القول  ا على القول  تقسم بالتســاوي على أعداد المقترضين، قياسً االتجاه األول:االتجاه األول: تقسم بالتســاوي على أعداد المقترضين، قياسً
األول في أجرة القســمة؛ ألن عمل المقرض ال يتفاوت بتفاوت مبالغ القروض، األول في أجرة القســمة؛ ألن عمل المقرض ال يتفاوت بتفاوت مبالغ القروض، 
وهذا االتجــاه جر عليه العمــل في كثير من الهيئات الشــرعية للمؤسســات وهذا االتجــاه جر عليه العمــل في كثير من الهيئات الشــرعية للمؤسســات 

اإلسالميةاإلسالمية(٤).
ينظر: المغني البن قدامة (١١٥١١٥/١٤١٤).). ينظر: المغني البن قدامة (   (١)

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٢٦٦٢٦٦/٥)، وحاشــية الدسوقي ()، وحاشــية الدسوقي (٥٠٧٥٠٧/١)، والحاوي الكبير )، والحاوي الكبير  ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (٢)
للماوردي (للماوردي (٢٤٩٢٤٩/١٦١٦)، والمغني البن قدامة ()، والمغني البن قدامة (١١٥١١٥/١٤١٤).).

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (٢٦٦٢٦٦/٥).). ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (٣)
ينظر: ص(١٤٧١٤٧) من هذا البحث وما بعدها.) من هذا البحث وما بعدها. ينظر: ص(   (٤)



٢٥٢٢٥٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

والتوجيــه المذكور محل نظر؛ إذ إن هناك بعــض التكاليف التي يختلف فيها والتوجيــه المذكور محل نظر؛ إذ إن هناك بعــض التكاليف التي يختلف فيها 
عمل المقرض بين قرض وآخر، بل قد تكون تكلفة القروض اليســيرة أكبر من تكلفة عمل المقرض بين قرض وآخر، بل قد تكون تكلفة القروض اليســيرة أكبر من تكلفة 
القــروض الكثيرة، وألجل ذلك وجهت الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي احتمال القــروض الكثيرة، وألجل ذلك وجهت الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي احتمال 
التفاوت ليكون من باب االشــتراك والتكافل بين المقترضين، جاء في نشــرة إصدار التفاوت ليكون من باب االشــتراك والتكافل بين المقترضين، جاء في نشــرة إصدار 
بطاقــة الراجحي: «يتحمل جميع حاملــي بطاقات الراجحي االئتمانية على ســبيل بطاقــة الراجحي: «يتحمل جميع حاملــي بطاقات الراجحي االئتمانية على ســبيل 

االشتراك والتكافل فيما بينهم مجموع تكاليف بطاقا ت الراجحي االئتمانية»االشتراك والتكافل فيما بينهم مجموع تكاليف بطاقا ت الراجحي االئتمانية»(١).
والذي يظهر هو جواز العمل بهذا االتجاه.والذي يظهر هو جواز العمل بهذا االتجاه.

ا على القول الثاني  ا على القول الثاني  تقســم التكلفة بحسب مبالغ القروض، قياسً االتجاه الثاني:االتجاه الثاني: تقســم التكلفة بحسب مبالغ القروض، قياسً
في أجرة القسمة؛ ألنه كل ما زاد مبلغ القرض زادت منفعة صاحبه فتكون التكلفة عليه في أجرة القسمة؛ ألنه كل ما زاد مبلغ القرض زادت منفعة صاحبه فتكون التكلفة عليه 

أكثر؛ ولقاعدة الغنم بالغرم، فيغرم المقترض بمقدار ما غنمه من القرض.أكثر؛ ولقاعدة الغنم بالغرم، فيغرم المقترض بمقدار ما غنمه من القرض.
وقد يفهم من كالم المعاصرين في تكاليف القروض -  كما ســبق ذكر طرف وقد يفهم من كالم المعاصرين في تكاليف القروض -  كما ســبق ذكر طرف 
منهمنه(٢)- المنع من هذا االتجاه، والــذي يظهر وجود االختالف بين هذا االتجاه وبين - المنع من هذا االتجاه، والــذي يظهر وجود االختالف بين هذا االتجاه وبين 
ما قرره كثير مــن الفقهاء المعاصرين من المنع من حســاب التكلفة بالنظر إلى مبلغ ما قرره كثير مــن الفقهاء المعاصرين من المنع من حســاب التكلفة بالنظر إلى مبلغ 
القرض؛ وذلك أن محل المنع عند هؤالء هو أن حســاب التكلفة بالنســبة إلى مبلغ القرض؛ وذلك أن محل المنع عند هؤالء هو أن حســاب التكلفة بالنســبة إلى مبلغ 
، وأما إذا لم يترتب  ، وأما إذا لم يترتب القرض سيترتب عليه زيادة في التعويض عما تكبده المقرض فعالً القرض سيترتب عليه زيادة في التعويض عما تكبده المقرض فعالً
عليــه زيادة في التعويض لكون التكلفة محددة ومعلومــة ابتداءً فال يظهر ما يمنع من عليــه زيادة في التعويض لكون التكلفة محددة ومعلومــة ابتداءً فال يظهر ما يمنع من 

جوازها.جوازها.
شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية، الفقرة رقم (٤).). شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية، الفقرة رقم (   (١)

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-

conditions-charge-cards.pdf.conditions-charge-cards.pdf.

ينظر: ص (١٦٢١٦٢).). ينظر: ص (   (٢)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٥٣٢٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثاني: حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض الناشئة المطلب الثاني: حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض الناشئة 
ألكثر من مقترض بعد استيفائها من المقترضين:ألكثر من مقترض بعد استيفائها من المقترضين:

ال يجوز للمقرض أن يستوفي من المقترض عوض التكلفة إذا كان قد استوفى ال يجوز للمقرض أن يستوفي من المقترض عوض التكلفة إذا كان قد استوفى 
جميع تكاليفه من المقترضين الســابقين، ولم تنشأ تكلفة إضافية خاصة به، ويستثنى جميع تكاليفه من المقترضين الســابقين، ولم تنشأ تكلفة إضافية خاصة به، ويستثنى 
من ذلك ما إذا كان سينتج عن االســتيفاء تقسيم التكاليف على جميع المقترض مرة من ذلك ما إذا كان سينتج عن االســتيفاء تقسيم التكاليف على جميع المقترض مرة 

أخر وإعادة ما زاد عن ذلك لهم.أخر وإعادة ما زاد عن ذلك لهم.
وأمــا إذا تعذر ذلك كله - كما في حال المؤسســات المالية- فقد يقال بجواز وأمــا إذا تعذر ذلك كله - كما في حال المؤسســات المالية- فقد يقال بجواز 
اســتيفاء عوض التكلفة بشــرط أن تخفض المؤسســة الماليــة أي تكاليف الحقة اســتيفاء عوض التكلفة بشــرط أن تخفض المؤسســة الماليــة أي تكاليف الحقة 
للمقترضيــن بمقدار العوض الزائد الذي أخذته؛ بناء على مبدأ التكافل واالشــتراك للمقترضيــن بمقدار العوض الزائد الذي أخذته؛ بناء على مبدأ التكافل واالشــتراك 

الذي سبق ذكره.الذي سبق ذكره.



٢٥٤٢٥٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٥٥٢٥٥

طرق التعويض عن تكلفة القرضطرق التعويض عن تكلفة القرض

عند البحث والتأمل في طرق التعويض عن تكلفة القرض يتبين أن التكلفة إذا عند البحث والتأمل في طرق التعويض عن تكلفة القرض يتبين أن التكلفة إذا 
ا فال تخلو من ثالثة أحوال  : ا فال تخلو من ثالثة أحوال  :كانت معتبرة شرعً كانت معتبرة شرعً

الحال األولــى:الحال األولــى: أن تكون تكلفة كل مقترض محددة ومســتقلة عن غيرها من  أن تكون تكلفة كل مقترض محددة ومســتقلة عن غيرها من 
تكاليف المقترضين عند إلزام التعويض بها ســواء وقعــت التكلفة في ابتداء القرض تكاليف المقترضين عند إلزام التعويض بها ســواء وقعــت التكلفة في ابتداء القرض 
أو أثنائــه أو عند انتهائه، مثل التكاليف التي تكون مقابل خدمة قدمت للمقترض دون أو أثنائــه أو عند انتهائه، مثل التكاليف التي تكون مقابل خدمة قدمت للمقترض دون 

غيره من المقترضين، ويمكن تحرير حكم هذه الحال على النحو اآلتي:غيره من المقترضين، ويمكن تحرير حكم هذه الحال على النحو اآلتي:
: ال خالف بين من أجاز التعويض بقدر التكلفة التي تكبدها المقرض على  ال خالف بين من أجاز التعويض بقدر التكلفة التي تكبدها المقرض على  :أوالً أوالً
جواز أن يكــون التعويض عن هذه التكلفة بعوض مقطوع بقــدر ما تكبده المقرض جواز أن يكــون التعويض عن هذه التكلفة بعوض مقطوع بقــدر ما تكبده المقرض 

. .فعالً فعالً
ثانيًا:ثانيًا: ال خالف - فيما يظهر- بين من ألزم بالتعويض بقدر التكلفة التي تكبدها  ال خالف - فيما يظهر- بين من ألزم بالتعويض بقدر التكلفة التي تكبدها 
المقرض في عدم جواز أن يكون التعويض بعوض منسوب إلى مبلغ القرض، أما من المقرض في عدم جواز أن يكون التعويض بعوض منسوب إلى مبلغ القرض، أما من 
أجــاز التعويض بما يزيد عن قدر التكلفة التي تكبدها المقرض باعتبارها أجرة المثل أجــاز التعويض بما يزيد عن قدر التكلفة التي تكبدها المقرض باعتبارها أجرة المثل 

فوقع الخالف في هذه المسألة على قولين:فوقع الخالف في هذه المسألة على قولين:
القول األول:القول األول: المنع، ويخرج على قول هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المنع، ويخرج على قول هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 



٢٥٦٢٥٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المالية اإلســالمية في رســوم الســحب النقدي ببطاقة االئتمان، حيث جاء ما نصه: المالية اإلســالمية في رســوم الســحب النقدي ببطاقة االئتمان، حيث جاء ما نصه: 
«يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقات االئتمانية من «يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقات االئتمانية من 
ا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون االسترباح  ا مقطوعً ا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون االسترباح أجهزة الصرف اآللي مبلغً ا مقطوعً أجهزة الصرف اآللي مبلغً
من القرض، وال يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، وال يجوز للمؤسسة التحايل من القرض، وال يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، وال يجوز للمؤسسة التحايل 
بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن الســدا  د بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار األجرة. كما ال يجوز مراعاة زمن الســدا  د 

للمبلغ المسحوب»للمبلغ المسحوب»(١).
القول الثاني:القول الثاني: الجــواز، وذهبت إليه ندوة البركة لالقتصاد اإلســالمي، وهيئة  الجــواز، وذهبت إليه ندوة البركة لالقتصاد اإلســالمي، وهيئة 

الرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالميالرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالمي(٢).
الحال الثانية:الحال الثانية: أن تكون التكلفة المباشــرة مشــتركة بيــن مجموع المقترضين  أن تكون التكلفة المباشــرة مشــتركة بيــن مجموع المقترضين 

المنتفعين بها:المنتفعين بها:
وفي هذه الحال يكون التعويض بمبلغ منسوب إلى تكلفة القرض على النحو وفي هذه الحال يكون التعويض بمبلغ منسوب إلى تكلفة القرض على النحو 

اآلتي:اآلتي:
: أن يقدر مجموع تكاليف القروض ثم تقسم هذه التكاليف بحسب أعداد  أن يقدر مجموع تكاليف القروض ثم تقسم هذه التكاليف بحسب أعداد  :أوالً أوالً
المقترضين، مثــل أن يكون مجموع التكاليف ألف ريال، وعدد المقترضين عشــرة المقترضين، مثــل أن يكون مجموع التكاليف ألف ريال، وعدد المقترضين عشــرة 
مقترضين فيكون نصيب كل مقترض من التكلفة عشــرة رياالت. وهذه الحال ســبق مقترضين فيكون نصيب كل مقترض من التكلفة عشــرة رياالت. وهذه الحال ســبق 

بيان جوازهابيان جوازها(٣). . 
ثانيًــا:ثانيًــا: أن يقدر مجموع تكاليف القروض ثم تقســم هذه التكاليف بحســب  أن يقدر مجموع تكاليف القروض ثم تقســم هذه التكاليف بحســب 
مبالغ القروض، مثل أن يكون مجموع التكاليف ألف ريال، وعدد المقترضين عشرة مبالغ القروض، مثل أن يكون مجموع التكاليف ألف ريال، وعدد المقترضين عشرة 

المعايير الشرعية ص(٢٧١٢٧١).). المعايير الشرعية ص(   (١)
ينظر ص(١٣٢١٣٢) و() و(١٤٦١٤٦) من البحث.) من البحث. ينظر ص(   (٢)

ينظر: ص(٢٠٣٢٠٣) ينظر: ص(   (٣)



أحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنهاأحكام تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها

٢٥٧٢٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مقترضين، ســتة منهم اقترض ألف ريال، والبقية اقترض كل منهم خمســمائة ريال، مقترضين، ســتة منهم اقترض ألف ريال، والبقية اقترض كل منهم خمســمائة ريال، 
، ونصيب  ، ونصيب فيكون نصيب من اقترض ألف ريال من التكلفة مائة وخمسة وعشرين رياالً فيكون نصيب من اقترض ألف ريال من التكلفة مائة وخمسة وعشرين رياالً

من اقترض خمسمائة ريال اثنين وستين رياالً ونصف.من اقترض خمسمائة ريال اثنين وستين رياالً ونصف.
وهذه الحال سبق بيان القول بجوازهاوهذه الحال سبق بيان القول بجوازها(١).

الحال الثالثة:الحال الثالثة: أن تكون التكلفة المباشــرة وغير المباشرة مشتركة بين مجموع  أن تكون التكلفة المباشــرة وغير المباشرة مشتركة بين مجموع 
المقترضين:المقترضين:

وللتعويض في هذه الحال اجتهادات متعددة منها:وللتعويض في هذه الحال اجتهادات متعددة منها:
األول:األول: أن تحســب تكلفة القرض بالنظر إلى نسبة عمليات التمويل بالقروض  أن تحســب تكلفة القرض بالنظر إلى نسبة عمليات التمويل بالقروض 
من مجموع عمليات التمويل المقدمة بالقرض أو غيره خالل خمس سنوات ماضيةمن مجموع عمليات التمويل المقدمة بالقرض أو غيره خالل خمس سنوات ماضية(٢).
الثاني:الثاني: أن تحســب مجموع التكاليف التي تمت في الســنة المالية التي تسبق  أن تحســب مجموع التكاليف التي تمت في الســنة المالية التي تسبق 
ســنة تقدير التكاليف ثم تحسب مجموع العمليات المالية وتقسم على مجموع مبالغ ســنة تقدير التكاليف ثم تحسب مجموع العمليات المالية وتقسم على مجموع مبالغ 

العمليات المالية التي قام بها البنك خالل ذلك العامالعمليات المالية التي قام بها البنك خالل ذلك العام(٣).  .  
الثالث:الثالث: أن تحســب مجموع التكاليف المباشــرة وما يخــص القروض من  أن تحســب مجموع التكاليف المباشــرة وما يخــص القروض من 
التكاليف غير المباشــرة ثم تقســم على المقترضين بحسب مبلغ القرض، فكلما زاد التكاليف غير المباشــرة ثم تقســم على المقترضين بحسب مبلغ القرض، فكلما زاد 

القرض زادت التكلفة، وهذا هو رأي هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالميالقرض زادت التكلفة، وهذا هو رأي هيئة الرقابة والفتو لبنك دبي اإلسالمي(٤).

ينظر: ص(٢٠٣٢٠٣).). ينظر: ص(   (١)
ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة  ينظر: محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشــريعة مع البنك اإلسالمي للتنمية، مجلة    (٢)

مجمع الفقه، عمجمع الفقه، ع٣ ( (٩٤٩٤/١، ، ٩٥٩٥).).
ينظر: فتاو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية (٣٠٥٣٠٥/١).). ينظر: فتاو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية (   (٣)

ينظر: فتاو الهيئة (٧٣٦٧٣٦/٢).). ينظر: فتاو الهيئة (   (٤)



٢٥٨٢٥٨

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٥٩٢٥٩

حكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرضحكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرض

إذا أخطأ المقرض في تقدير التكلفة وترتب عليه قيام المقترض بتعويضه بزيادةٍ إذا أخطأ المقرض في تقدير التكلفة وترتب عليه قيام المقترض بتعويضه بزيادةٍ 
عما تكبده فعالً في  جب على المقرض إعادة القدر الزائد عن التكلفة الحقيقية له، وفي عما تكبده فعالً في  جب على المقرض إعادة القدر الزائد عن التكلفة الحقيقية له، وفي 
حال المؤسســات المالية فعليها أن تقوم بما يسمى محاســبيا تحليل نقطة التعادل، حال المؤسســات المالية فعليها أن تقوم بما يسمى محاســبيا تحليل نقطة التعادل، 

والتي تمكن من معرفة القدر الزائد إذا وقع وإعادته إلى المقترضين بالتساوي.والتي تمكن من معرفة القدر الزائد إذا وقع وإعادته إلى المقترضين بالتساوي.



٢٦٠٢٦٠

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦١٢٦١

حكم العوض المأخوذ بسبب تكلفة القرض حال عدم حكم العوض المأخوذ بسبب تكلفة القرض حال عدم 
االنتفاع بالقرضاالنتفاع بالقرض

إذا تكبــد المقرض تكاليف بســبب القرض دون أن ينتفــع المقترض بمبلغ إذا تكبــد المقرض تكاليف بســبب القرض دون أن ينتفــع المقترض بمبلغ 
القرض، فما حكم تحميل المقترض هذه التكاليف؟القرض، فما حكم تحميل المقترض هذه التكاليف؟

يمكن تخريج هذه المســألة على مسألة استحقاق المؤجر لألجرة إذا لم ينتفع يمكن تخريج هذه المســألة على مسألة استحقاق المؤجر لألجرة إذا لم ينتفع 
المســتأجر بالعين المؤجرة، وال خالف بين الفقهاء في أن انتفاع المســتأجر بالعين المســتأجر بالعين المؤجرة، وال خالف بين الفقهاء في أن انتفاع المســتأجر بالعين 
المؤجرة ليس شــرطًا الستحقاق األجرة على خالف بينهم فيما يكون به االستحقاق المؤجرة ليس شــرطًا الستحقاق األجرة على خالف بينهم فيما يكون به االستحقاق 
في تفصيل ليس هذا موضع بحثه، جاء في االختيار لتعليل المختار: «وإذا تسلم العين في تفصيل ليس هذا موضع بحثه، جاء في االختيار لتعليل المختار: «وإذا تسلم العين 
المستأجرة فعليه األجرة وإن لم ينتفع بها»المستأجرة فعليه األجرة وإن لم ينتفع بها»(١)، وجاء في المعونة: «إذا تسلم المستأجر ، وجاء في المعونة: «إذا تسلم المستأجر 
الدار أو الدابة المعينة وتمكن من استيفاء المنفعة فلم يستوفها حتى انقضت المدة فقد الدار أو الدابة المعينة وتمكن من استيفاء المنفعة فلم يستوفها حتى انقضت المدة فقد 
اســتقرت األجرة عليه؛ ألن الذي يجب على المكري تســليمها وتمكينه من المنفعة اســتقرت األجرة عليه؛ ألن الذي يجب على المكري تســليمها وتمكينه من المنفعة 
وقد فعل، فإذا اختار أال يســتوفيها فال يلزم المكري شــيء كما لو ابتاع مأكوالً رطبًا وقد فعل، فإذا اختار أال يســتوفيها فال يلزم المكري شــيء كما لو ابتاع مأكوالً رطبًا 
وقبضه   فلم يأكله حتــى تلف لزمه الثمن ولم يلزم البائع شــيء»وقبضه   فلم يأكله حتــى تلف لزمه الثمن ولم يلزم البائع شــيء»(٢)، وجاء في منهاج ، وجاء في منهاج 

للموصلي (١٣٤١٣٤/٢).). للموصلي (   (١)
للقاضي عبد الوهاب (١٠٩٣١٠٩٣/٢).). للقاضي عبد الوهاب (   (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦٢٢٦٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الطالبيــن: «ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمســكها حتــى مضت مدة إجارة الطالبيــن: «ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمســكها حتــى مضت مدة إجارة 
اســتقرت األجرة وإن لم ينتفع»اســتقرت األجرة وإن لم ينتفع»(١)، وجاء في المغني: «وإن ســلمت إليه العين التي ، وجاء في المغني: «وإن ســلمت إليه العين التي 
وقعت اإلجارة عليها، ومضت المدة، وال حاجز له عن   االنتفاع، استقر األجر وإن لم وقعت اإلجارة عليها، ومضت المدة، وال حاجز له عن   االنتفاع، استقر األجر وإن لم 
ينتفع؛ ألن المعقود عليه تلف تحت يده، وهي حقه، فاستقر عليه بدلها، كثمن المبيع ينتفع؛ ألن المعقود عليه تلف تحت يده، وهي حقه، فاستقر عليه بدلها، كثمن المبيع 

إذا تلف في يد المشتري»إذا تلف في يد المشتري»(٢).
وعلى هذا فعدم انتفاع المقترض بمبلغ القرض ال يمنع من استحقاق المقرض وعلى هذا فعدم انتفاع المقترض بمبلغ القرض ال يمنع من استحقاق المقرض 

للتكاليف التي تكبدها ألجل القرض.للتكاليف التي تكبدها ألجل القرض.

للنووي ص (٣١٤٣١٤).). للنووي ص (   (١)
البن قدامة (١٩١٩/٨).). البن قدامة (   (٢)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ضوابط تكلفة القرض



٢٦٤٢٦٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦٥٢٦٥

يهدف هذا الفصل إلى اســتنتاج ضوابط تكلفة القرض حسب ما تم عرضه في يهدف هذا الفصل إلى اســتنتاج ضوابط تكلفة القرض حسب ما تم عرضه في 
الفصول والمباحث السابقة.الفصول والمباحث السابقة.



٢٦٦٢٦٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦٧٢٦٧

ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرهاضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها

ويقصد بهذا المبحث الضوابط الشــرعية لتكلفة القرض المعتبرة وتقديرها، ويقصد بهذا المبحث الضوابط الشــرعية لتكلفة القرض المعتبرة وتقديرها، 
وهي على النحو اآلتي:وهي على النحو اآلتي:

الضابــط األول:الضابــط األول: تعتبر تكلفــة القرض إذا كانت أصليــة يقتضيها عقد القرض  تعتبر تكلفــة القرض إذا كانت أصليــة يقتضيها عقد القرض 
وال  ينفــك عنها، وأمــا إذا كانت غير أصلية فال تعتبــر إال إذا كانت محققة لمصلحة وال  ينفــك عنها، وأمــا إذا كانت غير أصلية فال تعتبــر إال إذا كانت محققة لمصلحة 

مقصودة للمقترض.مقصودة للمقترض.
الضابط الثاني:الضابط الثاني: أن تكــون التكلفة متقومة أي أن تكون لها قيمة يبذل المال في  أن تكــون التكلفة متقومة أي أن تكون لها قيمة يبذل المال في 

مقابلتها.مقابلتها.
الضابط الثالث:الضابط الثالث: أن تقدر التكلفة بيقين أو ظن معتبر. أن تقدر التكلفة بيقين أو ظن معتبر.

الضابط الرابع:الضابط الرابع: أن تنشــأ التكلفة بســبب القرض وحده، وال تعتبر التكلفة إذا  أن تنشــأ التكلفة بســبب القرض وحده، وال تعتبر التكلفة إذا 
نشــأت ألجل القرض وغيره إال إذا أمكن تمييز ما يخص القرض في التكلفة من غيره نشــأت ألجل القرض وغيره إال إذا أمكن تمييز ما يخص القرض في التكلفة من غيره 

بطريقة عادلة.بطريقة عادلة.
الضابط الخامس:الضابط الخامس: تعتبر التكلفة إذا كانت مباشرة ومعلومة فيما يخص كل مقترض  تعتبر التكلفة إذا كانت مباشرة ومعلومة فيما يخص كل مقترض 
سواء كانت التكلفة مشتركة لمجموع المقترضين أو غير مشتركة، وسواء وقعت التكلفة سواء كانت التكلفة مشتركة لمجموع المقترضين أو غير مشتركة، وسواء وقعت التكلفة 

قبل االلتزام باإلقراض مثل تكلفة إيصال القرض، أو بعده مثل تكلفة استيفائه.قبل االلتزام باإلقراض مثل تكلفة إيصال القرض، أو بعده مثل تكلفة استيفائه.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦٨٢٦٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الضابط الســادس:الضابط الســادس: إذا تعــذر العلم بقدر تكلفة القرض عنــد إلزام المقترض  إذا تعــذر العلم بقدر تكلفة القرض عنــد إلزام المقترض 
بالتعويض عنهــا، فال يعتبر تقدير التكلفة إذا لم يتم معرفة قدر األعمال التي نشــأت بالتعويض عنهــا، فال يعتبر تقدير التكلفة إذا لم يتم معرفة قدر األعمال التي نشــأت 
ا وتم تقدير عدد القروض  ا وتم تقدير عدد القروض بسبب التكلفة؛ ويعتبر تقديرها إذا كان قدر األعمال معلومً بسبب التكلفة؛ ويعتبر تقديرها إذا كان قدر األعمال معلومً

باإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.باإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٦٩٢٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ضوابط التعويض عن تكلفة القرضضوابط التعويض عن تكلفة القرض

الضابــط األول:الضابــط األول: إذا كانت التكلفة التي تكبدها المقــرض تكلفةً نقدية فيجوز  إذا كانت التكلفة التي تكبدها المقــرض تكلفةً نقدية فيجوز 
التعويض عنها بقدر التكلفة التي تكبدها دون زيادة.التعويض عنها بقدر التكلفة التي تكبدها دون زيادة.

الضابط الثاني:الضابط الثاني: إذا كانت التكلفة التي تكبدها المقرض تكلفةً بدنية فالتعويض  إذا كانت التكلفة التي تكبدها المقرض تكلفةً بدنية فالتعويض 
في هذه الحال سيقدر بعوض المثل، ويخضع التعويض عنها ألحكام اجتماع القرض في هذه الحال سيقدر بعوض المثل، ويخضع التعويض عنها ألحكام اجتماع القرض 

بالمعاوضة على نحو التفصيل الذي سبق بيانهبالمعاوضة على نحو التفصيل الذي سبق بيانه(١).
الضابط الثالث:الضابط الثالث: يجوز التعويض بأكثــر من التكلفة إذا كان الذي تكبد التكلفة  يجوز التعويض بأكثــر من التكلفة إذا كان الذي تكبد التكلفة 
طرف ثالث غيــر المقرض، ولم ينتفــع المقرض من ذلك التعويــض بأي وجه من طرف ثالث غيــر المقرض، ولم ينتفــع المقرض من ذلك التعويــض بأي وجه من 

الوجوه.الوجوه.
الضابط الرابع:الضابط الرابع: يجوز تعويض المقرض بأكثر من تكلفة القرض إذا كان العوض  يجوز تعويض المقرض بأكثر من تكلفة القرض إذا كان العوض 

ا من طرف غير المقترض مقابل عمل متصل بالقرض لصالح ذلك الطرف. ا من طرف غير المقترض مقابل عمل متصل بالقرض لصالح ذلك الطرف.مدفوعً مدفوعً
الضابــط الخامس:الضابــط الخامس: يجوز التعويــض عن التكلفة التي نشــأت ألجل القرض  يجوز التعويــض عن التكلفة التي نشــأت ألجل القرض 
وغيــره إذا قدرت بتقديــر موضوعي وتم التعويض عن جميع األعمال التي نشــأت وغيــره إذا قدرت بتقديــر موضوعي وتم التعويض عن جميع األعمال التي نشــأت 

بسببها التكلفة وليس القرض وحده.بسببها التكلفة وليس القرض وحده.
ينظر: ص(١٥٧١٥٧).). ينظر: ص(   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٧٠٢٧٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا إلى ما يخــص القروض من  ا إلى ما يخــص القروض من  أن يكون التعويض منســوبً الضابط الســادس:الضابط الســادس: أن يكون التعويض منســوبً
التكاليف وليس إلى التكاليف اإلجمالية.التكاليف وليس إلى التكاليف اإلجمالية.

الضابط السابع:الضابط السابع: يعوض المقرض عن تكلفة كل قرض على حدة ما أمكن، وإذا  يعوض المقرض عن تكلفة كل قرض على حدة ما أمكن، وإذا 
تعذر ذلك فيجوز تعويض المقرض عن كل تكلفة نشأت ألكثر من مقترض إذا كانت تعذر ذلك فيجوز تعويض المقرض عن كل تكلفة نشأت ألكثر من مقترض إذا كانت 
هذه التكلفة ترجع بالنفع لجميع المقترضين، أما إذا كان االنتفاع لبعضهم دون اآلخر هذه التكلفة ترجع بالنفع لجميع المقترضين، أما إذا كان االنتفاع لبعضهم دون اآلخر 

فال يجوز مطالبة من لم يمكن بمنفعة هذه التكلفة.فال يجوز مطالبة من لم يمكن بمنفعة هذه التكلفة.
الضابط الثامن:الضابط الثامن: يجوز تقســيم العوض على عدد المقترضين إذا كان التعويض  يجوز تقســيم العوض على عدد المقترضين إذا كان التعويض 
مقابل تكلفة تكبدها المقرض ألكثر من مقترض، ويجوز حســابها بالنسبة بالنظر إلى مقابل تكلفة تكبدها المقرض ألكثر من مقترض، ويجوز حســابها بالنسبة بالنظر إلى 

ما يمثله كل قرض من مجموع التكاليف.ما يمثله كل قرض من مجموع التكاليف.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

وفيه فصلين: وفيه فصلين: 
الفصل األول:الفصل األول: أحكام تكلفةالقرض في برامج اإلقراض التنموية.  أحكام تكلفةالقرض في برامج اإلقراض التنموية. 

الفصل الثاني:الفصل الثاني: أحكام تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية. أحكام تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية.



٢٧٢٢٧٢

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية



٢٧٤٢٧٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٧٥٢٧٥

أحكام تكلفة القرضأحكام تكلفة القرض
في صندوق التنمية الصناعية السعوديفي صندوق التنمية الصناعية السعودي

وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: التعريف بالصندوق:المطلب األول: التعريف بالصندوق:

صدر المرسوم الملكي رقم (م/صدر المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ) وتاريخ ١٣٩٤١٣٩٤/٠٢٠٢/٢٦٢٦هـ بالموافقة على هـ بالموافقة على 
نظام صندوق التنمية الصناعية الســعودي، وهو جهــاز تمويلي مرتبط بوزارة المالية نظام صندوق التنمية الصناعية الســعودي، وهو جهــاز تمويلي مرتبط بوزارة المالية 
يهدف إلى تقديم قروض متوســطة وطويلة األجل بدون فوائد للمنشــآت الصناعية يهدف إلى تقديم قروض متوســطة وطويلة األجل بدون فوائد للمنشــآت الصناعية 
الجديــدة الخاصة التي تؤســس في المملكة أو للمنشــآت القائمة لغرض توســعة الجديــدة الخاصة التي تؤســس في المملكة أو للمنشــآت القائمة لغرض توســعة 
نشاطهاأو اســتبدال معداتهاعلى أال يمول أكثر من نشاطهاأو اســتبدال معداتهاعلى أال يمول أكثر من ٥٠٥٠% من قيمة المشروع وال تزيد % من قيمة المشروع وال تزيد 
مدة الســداد عن مدة الســداد عن ١٥١٥ ســنة مع تقديم ضمانات مالية تناسب حجم التمويل، ويستوفي  ســنة مع تقديم ضمانات مالية تناسب حجم التمويل، ويستوفي 

ا مقابل التكاليف التي يتكبدها لممارسة نشاطه(١). ا مقابل التكاليف التي يتكبدها لممارسة نشاطهالصندوق رسومً الصندوق رسومً
وتشــمل القطاعات الصناعية المدعومة من الصنــدوق قطاعات الصناعات وتشــمل القطاعات الصناعية المدعومة من الصنــدوق قطاعات الصناعات 
ينظر: نظام صندوق التنمية الصناعية الســعودي، مجموعة األنظمة الســعودية، موقع هيئة  ينظر: نظام صندوق التنمية الصناعية الســعودي، مجموعة األنظمة الســعودية، موقع هيئة    (١)

www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=167www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=167 الخبراء بمجلس الوزراء الخبراء بمجلس الوزراء



٢٧٦٢٧٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الكيميائية، والهندسية، واالستهالكية، واألسمنت، ومواد البناء األخر وغيرهاالكيميائية، والهندسية، واالستهالكية، واألسمنت، ومواد البناء األخر وغيرها(١).
وقد باشــر الصندوق أعمالــه فور بداية تأسيســهوقد باشــر الصندوق أعمالــه فور بداية تأسيســه(٢)، وعهد إلى بنك تشــيز ، وعهد إلى بنك تشــيز 
مانهاتن مانهاتن (Chase Manhattan Bank)(Chase Manhattan Bank) في السنوات األربع األولى من تأسيسه مهمة  في السنوات األربع األولى من تأسيسه مهمة 
إنشــاء الصندوق وبنائه وفق أحدث أنظمة االئتمــان والتمويل واإلدارةإنشــاء الصندوق وبنائه وفق أحدث أنظمة االئتمــان والتمويل واإلدارة(٣)، وقد قدم ، وقد قدم 
ا  ا م) مائة وثمانية عشــر قرضً الصندوق في العــام المالي الصندوق في العــام المالي ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ (هـ (٢٠١١٢٠١١م) مائة وثمانية عشــر قرضً
ا  ا  مشــروعً ا، وتطوير ٣٢٣٢ مشــروعً ا صناعيا جديدً ا، وتطوير  مشــروعً ا صناعيا جديدً ســاهم الصندوق بها في إقامة ســاهم الصندوق بها في إقامة ٨٦٨٦ مشــروعً
ا، وقد بلغ عدد القروض التي تم اعتمادها من حين إنشــائه ثالثة آالف  ا، وقد بلغ عدد القروض التي تم اعتمادها من حين إنشــائه ثالثة آالف صناعيــا قائمً صناعيــا قائمً
ا بقيمة خمســة وتسعين مليونًا وأربعمائة  ا بقيمة خمســة وتسعين مليونًا وأربعمائة ) قرضً وثالثمائة وأربعة وأربعون (وثالثمائة وأربعة وأربعون (٣٣٤٤٣٣٤٤) قرضً
وســتة وســبعين ألف ريال (وســتة وســبعين ألف ريال (٩٥٤٧٦٠٠٠٩٥٤٧٦٠٠٠)، للمســاهمة في إقامة ألفين وثالثمائة )، للمســاهمة في إقامة ألفين وثالثمائة 
ا صناعيا (٢٣٧١٢٣٧١)، وقد بلغت إجمالي المبالغ التي صرفها )، وقد بلغت إجمالي المبالغ التي صرفها  ا صناعيا (وإحد سبعين مشــروعً وإحد سبعين مشــروعً
الصندوق أربعة وستين مليونًا وستمائة وأربعة آالف ريال (الصندوق أربعة وستين مليونًا وستمائة وأربعة آالف ريال (٦٤٫٦٠٤٦٤٫٦٠٤) لم يسدد منها ) لم يسدد منها 
سو سبعة وثالثين مليونًا ومائتين وستة عشر ألف ريال (سو سبعة وثالثين مليونًا ومائتين وستة عشر ألف ريال (٣٧٫٢١٦٣٧٫٢١٦)(٤)، أي ما يمثل ، أي ما يمثل 

٥٧٫٦٥٧٫٦% من القروض.% من القروض.
وقــد وضع الصنــدوق إجــراءات تنظم حصــول المقترض علــى القرض وقــد وضع الصنــدوق إجــراءات تنظم حصــول المقترض علــى القرض 
من حيــن طلبه للقرض وحتى اســتيفاء الصندوق له، وهذه اإلجــراءات تتكون من من حيــن طلبه للقرض وحتى اســتيفاء الصندوق له، وهذه اإلجــراءات تتكون من 

جزءين:جزءين:
األول:األول: تسجيل طلب القرض ودراسته، ويمر بمرحلتين، هما:  تسجيل طلب القرض ودراسته، ويمر بمرحلتين، هما: 

ينظر: التقرير السنوي للعام المالي ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ للصندوق، ص(هـ للصندوق، ص(٤٤٤٤).). ينظر: التقرير السنوي للعام المالي    (١)
www.sidf.gov.sa/Ar/AboutSIDF/Pages/HistoricalReview.aspxwww.sidf.gov.sa/Ar/AboutSIDF/Pages/HistoricalReview.aspx :ينظر ينظر:    (٢)

www.aleqt.com/2011/06/05/article_545741.htmlwww.aleqt.com/2011/06/05/article_545741.html ينظر: صحيفة االقتصادية ينظر: صحيفة االقتصادية    (٣)
www.spa.gov.sa/details.php?id=603891www.spa.gov.sa/details.php?id=603891 ووكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء السعودية    

ينظر: التقرير السنوي للعام المالي ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ للصندوق، ص(هـ للصندوق، ص(٤٤٤٤).). ينظر: التقرير السنوي للعام المالي    (٤)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٧٧٢٧٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

- القبول المبدئي للدراسة ومراجعة الطلب: - القبول المبدئي للدراسة ومراجعة الطلب: 
ويتم فيه قبول طلب القرض مبدئيا عند توافر عدة شروط مثل: وجود ترخيص ويتم فيه قبول طلب القرض مبدئيا عند توافر عدة شروط مثل: وجود ترخيص 
صناعي سائر المفعول، وتقديم دراسة جدو اقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، صناعي سائر المفعول، وتقديم دراسة جدو اقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، 
واستيفاء المعلومات في نموذج طلب القرض، وتفاصيل المالءة المالية والممتلكات واستيفاء المعلومات في نموذج طلب القرض، وتفاصيل المالءة المالية والممتلكات 
نُ الصنــدوق المقترض من االتصال بالمختصيــن في الصندوق  نُ الصنــدوق المقترض من االتصال بالمختصيــن في الصندوق الشــخصية، ويمكِّ الشــخصية، ويمكِّ

لتوضيح متطلبات الصندوق في هذه المرحلة، ثم يتم قبول الطلب مبدئيا.لتوضيح متطلبات الصندوق في هذه المرحلة، ثم يتم قبول الطلب مبدئيا.
- تسجيل الطلب والقيام بالدراسة التفصيلية: - تسجيل الطلب والقيام بالدراسة التفصيلية: 

بعد القبــول المبدئي لطلب المقترض يطلب الصنــدوق من المقترض توفير بعد القبــول المبدئي لطلب المقترض يطلب الصنــدوق من المقترض توفير 
متطلبات أخر حســب نوع المشــروع الممول مثل نســخة من عقد إيجار األرض متطلبات أخر حســب نوع المشــروع الممول مثل نســخة من عقد إيجار األرض 
التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، أو مخططات لمباني المصانع الممولة، ونحو ذلك، التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، أو مخططات لمباني المصانع الممولة، ونحو ذلك، 
ا لمتابعة  ا لمتابعة وبعد استيفاء تلك المتطلبات يتم قبول الطلب رسميا ويعطى المقترض رقمً وبعد استيفاء تلك المتطلبات يتم قبول الطلب رسميا ويعطى المقترض رقمً
طلبه، ثم يقوم الصندوق بتعيين خبراء لدراســة المشــروع وتحليله ائتمانيا وتسويقيا طلبه، ثم يقوم الصندوق بتعيين خبراء لدراســة المشــروع وتحليله ائتمانيا وتسويقيا 
وفنيــا، ثم يتم إعداد تقرير التقييم النهائي الــذي يرفع إلى لجنة القروض ثم يرفع إلى وفنيــا، ثم يتم إعداد تقرير التقييم النهائي الــذي يرفع إلى لجنة القروض ثم يرفع إلى 
اللجنــة اإلدارية لتحديد الموقف النهائي من الطلب إذا كان القرض أقل من خمســة اللجنــة اإلدارية لتحديد الموقف النهائي من الطلب إذا كان القرض أقل من خمســة 
عشــر مليون ريال، أو يرفع لمجلس إدارة الصندوق إذا كان القرض أكثر من خمســة عشــر مليون ريال، أو يرفع لمجلس إدارة الصندوق إذا كان القرض أكثر من خمســة 

عشر مليون ريال. عشر مليون ريال. 
الثاني:الثاني: اإلجراءات القانونية، وتمر بعدة مراحل هي على النحو اآلتي: اإلجراءات القانونية، وتمر بعدة مراحل هي على النحو اآلتي:

- مرحلة التقييم:- مرحلة التقييم:
يقوم الصندوق فيها بتحديد تكاليف تقييم المشروع، وإعداد اتفاقية بهذا الشأن يقوم الصندوق فيها بتحديد تكاليف تقييم المشروع، وإعداد اتفاقية بهذا الشأن 

يتم توقيعها من قبل المقترض قبل الموافقة على القرض.يتم توقيعها من قبل المقترض قبل الموافقة على القرض.



٢٧٨٢٧٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

- مرحلة الموافقة:- مرحلة الموافقة:
عنــد موافقة الصندوق على التمويل تقوم إدارة االئتمان بإصدار خطاب التزام عنــد موافقة الصندوق على التمويل تقوم إدارة االئتمان بإصدار خطاب التزام 
يتضمن مبلغ القرض والتفاصيل المتعلقة بــه، وبعد موافقة المقترض على الخطاب يتضمن مبلغ القرض والتفاصيل المتعلقة بــه، وبعد موافقة المقترض على الخطاب 
وتوقيعــه عليه، يقوم الصنــدوق بإعداد اتفاقيــة القرض واتفاقيــة تكاليف المتابعة وتوقيعــه عليه، يقوم الصنــدوق بإعداد اتفاقيــة القرض واتفاقيــة تكاليف المتابعة 

وتوقيعها بين الصندوق والمقترض، ويتم توثيق الرهونات والضمانات المطلوبة.وتوقيعها بين الصندوق والمقترض، ويتم توثيق الرهونات والضمانات المطلوبة.
- مرحلة الصرف:- مرحلة الصرف:

يتم بعد ذلك وبعد النظر فيما تم إنفاقه فعالً على المشــروع يصرف الصندوق يتم بعد ذلك وبعد النظر فيما تم إنفاقه فعالً على المشــروع يصرف الصندوق 
٥٠٥٠% بحد أقصى من مبلغ القرض بعد مراجعة المستندات المؤيدة لذلك. % بحد أقصى من مبلغ القرض بعد مراجعة المستندات المؤيدة لذلك. 

- مرحلة التسديد والمتابعة:- مرحلة التسديد والمتابعة:
يقوم المقترض بســداد مبلغ القرض حسب جدول السداد المحدد في اتفاقية يقوم المقترض بســداد مبلغ القرض حسب جدول السداد المحدد في اتفاقية 
القرض، ويقوم الصندوق ممثالً بمستشــار االئتمان بمتابعة أداء المشروع عن طريق القرض، ويقوم الصندوق ممثالً بمستشــار االئتمان بمتابعة أداء المشروع عن طريق 
القوائم الماليــة المقدمة من المقترض واالتصاالت والزيارات الميدانية المســتمرة القوائم الماليــة المقدمة من المقترض واالتصاالت والزيارات الميدانية المســتمرة 

.(١) للمشروع حتى يتم تسديد مبلغ القرض كامالًللمشروع حتى يتم تسديد مبلغ القرض كامالً

ينظر: دليل الحصول على القروض الصناعية ص(٢-٦)، والتقرير الســنوي للعام المالي )، والتقرير الســنوي للعام المالي  ينظر: دليل الحصول على القروض الصناعية ص(   (١)
١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ للصندوق، ص(هـ للصندوق، ص(٣٢٣٢)، وموقع صندوق التنمية الصناعية:)، وموقع صندوق التنمية الصناعية:

www.sidf.gov.sa/Ar/GuidetoIndustrialLoans/Pages/ProceduresAndDocumenta-www.sidf.gov.sa/Ar/GuidetoIndustrialLoans/Pages/ProceduresAndDocumenta-  

tion.aspx#documentstion.aspx#documents



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٧٩٢٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مخطط توضيحي لعملية دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع



٢٨٠٢٨٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرض:المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرض:
يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب 
القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث في المســألة اآلتية عن حقيقة هذه القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث في المســألة اآلتية عن حقيقة هذه 

التكاليف وأحكامها.التكاليف وأحكامها.
المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق.المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق.

ا مقابل تكاليفه بحسب المادة  ا مقابل تكاليفه بحسب المادة سبقت اإلشارة إلى أن الصندوق يستوفي رسومً سبقت اإلشارة إلى أن الصندوق يستوفي رسومً
ا مناسبة مقابل  ا مناسبة مقابل الرابعة من نظام الصندوق حيث جاء فيها: «يتقاضى الصندوق رســومً الرابعة من نظام الصندوق حيث جاء فيها: «يتقاضى الصندوق رســومً
المصروفات التي يتكبدها في ســبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته»المصروفات التي يتكبدها في ســبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته»(١)، ، 
وجاء في كتــاب وزير المالية رقــم (وجاء في كتــاب وزير المالية رقــم (٩٨٩٨/٣١٧٨٣١٧٨) وتاريــخ ) وتاريــخ ٦/٢٩٢٩/ / ١٣٩٨١٣٩٨هـ إلى هـ إلى 
رئيس ديوان رئاســة مجلس الوزراء بيان «أن ما يتقاضاه الصندوق من الرســوم ليس رئيس ديوان رئاســة مجلس الوزراء بيان «أن ما يتقاضاه الصندوق من الرســوم ليس 
مــن أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقتــرض مقابل ما يقوم به الخبراء مــن أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقتــرض مقابل ما يقوم به الخبراء 
الفنيون من دراســة المشروع الصناعي دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات، الفنيون من دراســة المشروع الصناعي دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات، 
وغير ذلك مما يعود على صاحب المشــروع بالنفع، ويســاعد على نجاح مشروعه، وغير ذلك مما يعود على صاحب المشــروع بالنفع، ويســاعد على نجاح مشروعه، 
وهــذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة»وهــذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة»(٢)، وكــذا ما جاء في الفقرة (د) من ، وكــذا ما جاء في الفقرة (د) من 
المادة الثانية من اتفاقية القرض ما نصه: «المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن المادة الثانية من اتفاقية القرض ما نصه: «المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن 
يدفع للصندوق بدون قيد، أو شــرط رسم مساعدة تمويل بمعدل يدفع للصندوق بدون قيد، أو شــرط رسم مساعدة تمويل بمعدل ٢ % (اثنين بالمائة)  % (اثنين بالمائة) 
سنويا، ويتم حساب هذا الرسم على القيمة األساسية غير المسددة لكل قرض»اهـسنويا، ويتم حساب هذا الرسم على القيمة األساسية غير المسددة لكل قرض»اهـ(٣). . 

نظام الصندوق، مجموعة األنظمة السعودية، موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظام الصندوق، مجموعة األنظمة السعودية، موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء   (١)
www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=167www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?SystemID=167  

نقالً عن قــرار هيئة كبار العلماء بالســعودية رقم (٦٦٦٦) بتاريخ ) بتاريخ ١٣٩٩١٣٩٩/٢/٢٧٢٧هـ بشــأن: هـ بشــأن:  نقالً عن قــرار هيئة كبار العلماء بالســعودية رقم (   (٢)
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية، الملحق (قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية، الملحق (١) ص() ص(٢٨٧٢٨٧).).

نقالً عن المرجع السابق. نقالً عن المرجع السابق.   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٨١٢٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وحســب إفادة أحد العاملين في الصندوق فإن الصنــدوق يوقع مع المقترض ثالث وحســب إفادة أحد العاملين في الصندوق فإن الصنــدوق يوقع مع المقترض ثالث 
وثائق هي على النحو اآلتي:وثائق هي على النحو اآلتي:

الوثيقة األولــى:الوثيقة األولــى: اتفاقية القرض، وتنظم إقراض الصنــدوق للمقترض ومبلغ  اتفاقية القرض، وتنظم إقراض الصنــدوق للمقترض ومبلغ 
القرض وأجله ونحو ذلك.القرض وأجله ونحو ذلك.

الوثيقة الثانية:الوثيقة الثانية: اتفاقية دراسة ائتمانية، وتنظم تقديم الصندوق للمقترض دراسة  اتفاقية دراسة ائتمانية، وتنظم تقديم الصندوق للمقترض دراسة 
ا مقابل ذلك يقدر  ا مقابل ذلك يقدر ائتمانية للمشــروع وحال العميل االئتمانية ويستحق الصندوق أجرً ائتمانية للمشــروع وحال العميل االئتمانية ويستحق الصندوق أجرً

عادة بـعادة بـ٧% من مبلغ القرض.% من مبلغ القرض.
الوثيقــة الثالثة:الوثيقــة الثالثة: اتفاقيــة تكاليف متابعة، وتنظم تقديــم الصندوق للمقترض  اتفاقيــة تكاليف متابعة، وتنظم تقديــم الصندوق للمقترض 
خدمات متابعة ســير المشــروع محل التمويل عن طريق القوائــم المالية والتقارير خدمات متابعة ســير المشــروع محل التمويل عن طريق القوائــم المالية والتقارير 
الفنية المقدمة من المقترض واالتصاالت والزيارات الميدانية المستمرة للمشروع، الفنية المقدمة من المقترض واالتصاالت والزيارات الميدانية المستمرة للمشروع، 
ويسجل مدير العالقة المســؤول عن القرض أسبوعيا الوقت الذي أمضاه في متابعة ويسجل مدير العالقة المســؤول عن القرض أسبوعيا الوقت الذي أمضاه في متابعة 
كل قرض وتتم مراعاته في حســاب تكلفة القرض التي يســدد المقترض رســومها كل قرض وتتم مراعاته في حســاب تكلفة القرض التي يســدد المقترض رســومها 
بشــكل دوري، وتكون نســبة من المبلغ غير المســدد، وتقدر عادة بين بشــكل دوري، وتكون نســبة من المبلغ غير المســدد، وتقدر عادة بين ١-١٫٥١٫٥%، %، 
ا تأخر المقترض عن  ا تأخر المقترض عن وحســب إفادة أحد العاملين فإنه يدخل في تقدير التكلفة أيضً وحســب إفادة أحد العاملين فإنه يدخل في تقدير التكلفة أيضً

سداد القرض.سداد القرض.
وعلى هذا فالرسوم التي يتقاضاها الصندوق تنقسم إلى قسمين:وعلى هذا فالرسوم التي يتقاضاها الصندوق تنقسم إلى قسمين:

األول:األول: رسوم تستوفى عند بداية التعامل وهي رسوم الدراسة االئتمانية. رسوم تستوفى عند بداية التعامل وهي رسوم الدراسة االئتمانية.
الثاني:الثاني: رســوم تســتوفى دوريا أثناء مدة اإلقراض، وهي رســوم متابعة سير  رســوم تســتوفى دوريا أثناء مدة اإلقراض، وهي رســوم متابعة سير 

المشروع.المشروع.
اعن  اعن وهذان القســمان هما أحد صور اشتراط اجتماع العوض بالقرض تعويضً وهذان القســمان هما أحد صور اشتراط اجتماع العوض بالقرض تعويضً



٢٨٢٢٨٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تكلفة تكبدها بســبب القرض التي سبق بيانهاتكلفة تكبدها بســبب القرض التي سبق بيانها(١)، وهي أن يكون العوض مقابل تكلفة ، وهي أن يكون العوض مقابل تكلفة 
نشــأت لمصلحة القرض وال تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقاء عليه، وقد سبق الترجيح نشــأت لمصلحة القرض وال تتعلق بأدائه أو وفائه أو اإلبقاء عليه، وقد سبق الترجيح 
 ، ، بأنه يجوز التعويض عن هــذا النوع من التكلفة إذا كان بقدر ما تكبده المقرض فعالً بأنه يجوز التعويض عن هــذا النوع من التكلفة إذا كان بقدر ما تكبده المقرض فعالً
وال يجوز إذا كان التعويض عن هذه التكلفة بأجرة مراعى فيها ربح األجير إال إذا كانت وال يجوز إذا كان التعويض عن هذه التكلفة بأجرة مراعى فيها ربح األجير إال إذا كانت 

ا لحصولها. ا لها وميسرً ا لحصولها.تلك التكلفة هي المقصودة من المعاملة وجاء القرض متتمً ا لها وميسرً تلك التكلفة هي المقصودة من المعاملة وجاء القرض متتمً
وال شك أن هذا النوع من التكلفة إنما هو تابع للمقصود األساس من المعاملة وال شك أن هذا النوع من التكلفة إنما هو تابع للمقصود األساس من المعاملة 

. .وهو القرض فال يجوز التعويض عنها إال بقدر ما تكبده المقرض فعالً وهو القرض فال يجوز التعويض عنها إال بقدر ما تكبده المقرض فعالً
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم رسوم الصندوق على قولين:وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم رسوم الصندوق على قولين:

القول األول:القول األول: المنع منها؛ ألنها ليســت مقابل الخدمــات وإنما مقابل ما دفعه  المنع منها؛ ألنها ليســت مقابل الخدمــات وإنما مقابل ما دفعه 
الصندوق للمقترض الذي ســمي في العقد رسوم مســاعدة تمويل، وألنها لو كانت الصندوق للمقترض الذي ســمي في العقد رسوم مســاعدة تمويل، وألنها لو كانت 
مقابل الخدمات لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها مقابل الخدمات لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها 
الخبراء، وألنها تنقص تدريجيا بقدر ما يســدد من مبلغ القرض، وهذا القول هو قول الخبراء، وألنها تنقص تدريجيا بقدر ما يســدد من مبلغ القرض، وهذا القول هو قول 

هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء(٢).
القول الثاني:القول الثاني: الجــواز، وقد أخذ بهذا القول بعض الهيئات الشــرعية للبنوك  الجــواز، وقد أخذ بهذا القول بعض الهيئات الشــرعية للبنوك 
اإلسالمية حيث اعتبرت الهيئة الشرعية لبنك البالد قروض الصندوق من التمويالت اإلسالمية حيث اعتبرت الهيئة الشرعية لبنك البالد قروض الصندوق من التمويالت 
المباحة التي يجوز للشــركات المســاهمة التمول منها وال تدخل في نسبة القروض المباحة التي يجوز للشــركات المســاهمة التمول منها وال تدخل في نسبة القروض 
المحرمةالمحرمة(٣)، ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن تلك الرسوم ال يراعى في تقديرها سعر ، ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن تلك الرسوم ال يراعى في تقديرها سعر 
الفائدة الربوية وإنما هي أقل من ســعر الفائدة مما يجعلها أقرب إلى أن تكون مقابل الفائدة الربوية وإنما هي أقل من ســعر الفائدة مما يجعلها أقرب إلى أن تكون مقابل 

ينظر: ص(١٧٣١٧٣).). ينظر: ص(   (١)
ينظر: القرار رقم (٦٦٦٦)، الملحق ص()، الملحق ص(٢٨٦٢٨٦).). ينظر: القرار رقم (   (٢)

ينظر: القرار (٦٩٦٩/ب)   /ب)    ينظر: القرار (   (٣)
www.bankalbilad.com/albilad/Pages/www.bankalbilad.com/albilad/Pages/قرارات الهيئة الشرعيةقرارات الهيئة الشرعية.pdf.pdf



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٨٣٢٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عمل الصندوق، وألن تلك الرســوم ال تمثل مصدر دخل وربــح للصندوق، بل إن عمل الصندوق، وألن تلك الرســوم ال تمثل مصدر دخل وربــح للصندوق، بل إن 
تكاليف الصندوق قد تتجاوز إيراداته من الرسوم.تكاليف الصندوق قد تتجاوز إيراداته من الرسوم.

ويناقش هذا القول بأن هذه الرسوم لم يراعَ في تقديرها ما تكبده الصندوق من ويناقش هذا القول بأن هذه الرسوم لم يراعَ في تقديرها ما تكبده الصندوق من 
تكاليف، بل إن طريقة حسابها أقرب لحساب األرباح على الديون حيث يتم حسابها تكاليف، بل إن طريقة حسابها أقرب لحساب األرباح على الديون حيث يتم حسابها 

بحسب المبلغ غير المسدد.بحسب المبلغ غير المسدد.
وبحســب العرض الســابق يظهر أن تقدير الصندوق للرســوم لم تتحقق فيه وبحســب العرض الســابق يظهر أن تقدير الصندوق للرســوم لم تتحقق فيه 
ضوابــط تكلفة القرض المذكورة في الفصل الســابق إال أنه يمكن القول بجواز هذه ضوابــط تكلفة القرض المذكورة في الفصل الســابق إال أنه يمكن القول بجواز هذه 
الرسوم - حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر الرسوم - حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر 

ربح ودخل للصندوق بالشروط اآلتية:ربح ودخل للصندوق بالشروط اآلتية:
١- أن ينص في عقود التمويل أن هذه الرســوم إنما هي مقابل تكاليف حقيقية - أن ينص في عقود التمويل أن هذه الرســوم إنما هي مقابل تكاليف حقيقية 

يقدمها الصندوق.يقدمها الصندوق.
٢- أال يراعى في حســاب نســب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل - أال يراعى في حســاب نســب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل 
الربحي، وعليه فمتى كانت نســبة الرسم مســاوية بأي طريقة كانت لنسبة الربح في الربحي، وعليه فمتى كانت نســبة الرسم مســاوية بأي طريقة كانت لنسبة الربح في 

التمويالت الربحية فال تجوز.التمويالت الربحية فال تجوز.
٣- أال تزيد إيرادات الصندوق خالل الســنة المالية من الرســوم عن تكاليفه، - أال تزيد إيرادات الصندوق خالل الســنة المالية من الرســوم عن تكاليفه، 

ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.



٢٨٤٢٨٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٨٥٢٨٥

أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنميةأحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية

وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: التعريف بالصندوق:المطلب األول: التعريف بالصندوق:
تأســس الصنــدوق بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/تأســس الصنــدوق بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/٤٨٤٨ وتاريــخ  وتاريــخ 
١٣٩٤١٣٩٤/٨/١٤١٤هـــ - هـــ - ١٩٧٤١٩٧٤/٩/١م وبــدأ أعمالــه بتاريــخ م وبــدأ أعمالــه بتاريــخ ١٣٩٥١٣٩٥/٢/١٨١٨هـ-هـ-
١٩٧٥١٩٧٥/٣/١م، ويهدف الصندوق إلى تمويل المشــاريع اإلنمائية في الدول النامية م، ويهدف الصندوق إلى تمويل المشــاريع اإلنمائية في الدول النامية 
ا ميسرة، ثم صدر مرسوم ملكي رقم م/٢ وتاريخ  وتاريخ ١٤٢٠١٤٢٠/١/٥هـ هـ  ا ميسرة، ثم صدر مرسوم ملكي رقم م/وذلك بمنحها قروضً وذلك بمنحها قروضً
يقضي بتوسيع نشاط الصندوق ليشــمل دعم الصادرات الوطنية غير النفطية بتمويل يقضي بتوسيع نشاط الصندوق ليشــمل دعم الصادرات الوطنية غير النفطية بتمويل 

الصادرات وضمانهاالصادرات وضمانها(١)، وعلى هذا فإن نشاط الصندوق ينقسم إلى قسمين:، وعلى هذا فإن نشاط الصندوق ينقسم إلى قسمين:
القسم األول: النشاط اإلقراضي:القسم األول: النشاط اإلقراضي:

ويتمثل في إقراض الدول النامية؛ لإلسهام في إقامة مشاريع يقصد منها تنمية تلك ويتمثل في إقراض الدول النامية؛ لإلسهام في إقامة مشاريع يقصد منها تنمية تلك 
الدول في مجاالت مختلفة مثل: النقل، واالتصاالت، والزراعة، والطاقة، والتعليم، الدول في مجاالت مختلفة مثل: النقل، واالتصاالت، والزراعة، والطاقة، والتعليم، 
والصحة، وغيرها، وقد بلغت اتفاقيات القروض التي وقعها الصندوق منذ بداية نشأته والصحة، وغيرها، وقد بلغت اتفاقيات القروض التي وقعها الصندوق منذ بداية نشأته 

ينظر: النظام األساسي للصندوق السعودي للتنمية ص (١، ، ٨).). ينظر: النظام األساسي للصندوق السعودي للتنمية ص (   (١)



٢٨٦٢٨٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا  ا  مشــروعً وحتى عــام وحتى عــام ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ ٥١١٥١١ اتفاقية قرض خصصت لتمويل  اتفاقية قرض خصصت لتمويل ٤٩٤٤٩٤ مشــروعً
بمبلغ بمبلغ ٣٥٦٥١٤٩٣٥٦٥١٤٩ مليار ريال، وقد أفادت من تلك المشاريع ثمانون دولة نامية مليار ريال، وقد أفادت من تلك المشاريع ثمانون دولة نامية(١) وقد  وقد 
وضع الصندوق عدة شــروط للحصول على القرض منها أن يقرض الصندوق الدول وضع الصندوق عدة شــروط للحصول على القرض منها أن يقرض الصندوق الدول 
التي يثبت لديه الجدو االقتصادية أو االجتماعية للمشــروع المطلوب تمويله فيها، التي يثبت لديه الجدو االقتصادية أو االجتماعية للمشــروع المطلوب تمويله فيها، 
وأال يتجاوز مبلغ القرض وأال يتجاوز مبلغ القرض ٥٠٥٠% من التكلفة اإلجمالية للمشروع المقترض له، ويعطي % من التكلفة اإلجمالية للمشروع المقترض له، ويعطي 
الصنــدوق األولوية للدول األقــل نموا وذات الدخل المنخفــضالصنــدوق األولوية للدول األقــل نموا وذات الدخل المنخفــض(٢)، وبعد أن يقدم ، وبعد أن يقدم 
المقترض طلب القرض إلى الصندوق تقوم إدارة القروض في الصندوق بالتأكد من المقترض طلب القرض إلى الصندوق تقوم إدارة القروض في الصندوق بالتأكد من 
استيفاء الشــروط المطلوبة وتعد المستندات المتعلقة بالقرض ثم تقوم اإلدارة الفنية استيفاء الشــروط المطلوبة وتعد المستندات المتعلقة بالقرض ثم تقوم اإلدارة الفنية 
في الصندوق بدراسة المشروع دراسة فنية واقتصادية وترفع لمجلس إدارة الصندوق في الصندوق بدراسة المشروع دراسة فنية واقتصادية وترفع لمجلس إدارة الصندوق 
رأيها بشأن تمويل المشــروع من حيث الموقف من تمويل المشروع، ومبلغ التمويل رأيها بشأن تمويل المشــروع من حيث الموقف من تمويل المشروع، ومبلغ التمويل 
في حال التوصية بالموافقة على التمويــل، ومقدار تكلفة القرض ونحو ذلك، ثم إذا في حال التوصية بالموافقة على التمويــل، ومقدار تكلفة القرض ونحو ذلك، ثم إذا 
تمت الموافقة تقــوم إدارة الخزينة بدفع مبلغ القــرض للمقترض وفق المتفق عليه، تمت الموافقة تقــوم إدارة الخزينة بدفع مبلغ القــرض للمقترض وفق المتفق عليه، 

وتتولى إدارة الخزينة بعد ذلك متابعة السدادوتتولى إدارة الخزينة بعد ذلك متابعة السداد(٣).
ولــم يقرر النظــام - على خــالف أنظمــة الصناديق األخر- مــا إذا كان ولــم يقرر النظــام - على خــالف أنظمــة الصناديق األخر- مــا إذا كان 
ا مقابل الخدمات والتكاليف التي  ا مقابل الخدمات والتكاليف التي الصندوق سيستوفي فوائد على القروض أو رسومً الصندوق سيستوفي فوائد على القروض أو رسومً
يقدمها إال أنه باالطالع على نماذج مــن اتفاقيات القروض فإن االتفاقية تنص على يقدمها إال أنه باالطالع على نماذج مــن اتفاقيات القروض فإن االتفاقية تنص على 
ا سنوية بنسبة ٢% من المبلغ المستخدم وغير % من المبلغ المستخدم وغير  ا سنوية بنسبة استحقاق الصندوق (المقرض) رسومً استحقاق الصندوق (المقرض) رسومً
المســدد وســميت «تكلفة القرض» حيث جاء في الفقرة المســدد وســميت «تكلفة القرض» حيث جاء في الفقرة ٢ من البند  من البند ٢ من االتفاقية  من االتفاقية 
ما نصه: «يدفع المقترض تكلفة القرض بســعر ما نصه: «يدفع المقترض تكلفة القرض بســعر ٢% سنويا عن المبالغ المسحوبة من % سنويا عن المبالغ المسحوبة من 

ينظر: التقرير السنوي للصندوق ١٤٣٢١٤٣٢-١٤٣٣١٤٣٣هـ (هـ (٢٠١١٢٠١١م) ص(م) ص(٣٠٣٠).). ينظر: التقرير السنوي للصندوق    (١)
ينظر: التقرير السنوي للصندوق ١٤٣٢١٤٣٢-١٤٣٣١٤٣٣هـ (هـ (٢٠١١٢٠١١م) ص(م) ص(٦). ).  ينظر: التقرير السنوي للصندوق    (٢)

حسب إفادة األستاذ محمد السفيان في إدارة القروض بالصندوق. حسب إفادة األستاذ محمد السفيان في إدارة القروض بالصندوق.   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٨٧٢٨٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أصل القرض وغير المســددة. وتســتحق تكلفة القرض بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ أصل القرض وغير المســددة. وتســتحق تكلفة القرض بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ 
سحبه»سحبه»(١).

القسم الثاني: نشاط الصادرات:القسم الثاني: نشاط الصادرات:

وهــو برنامج يهدف إلى اإلســهام في تنويع مصادر الدخــل الوطني؛ وذلك وهــو برنامج يهدف إلى اإلســهام في تنويع مصادر الدخــل الوطني؛ وذلك 
بتقديم تسهيالت التمويل والضمان الالزمين لتنمية قطاع التصدير في المملكة العربية بتقديم تسهيالت التمويل والضمان الالزمين لتنمية قطاع التصدير في المملكة العربية 
الســعودية غير النفط الخام، ويقدم البرنامج خدمات التمويل للمصدرين السعوديين الســعودية غير النفط الخام، ويقدم البرنامج خدمات التمويل للمصدرين السعوديين 
والمستوردين غير السعوديين لسلع ســعوديةوالمستوردين غير السعوديين لسلع ســعودية(٢)، ويتم التمويل عادة بصيغة المرابحة ، ويتم التمويل عادة بصيغة المرابحة 
لآلمر بالشراء حيث يقوم الصندوق بشراء السلعة من المصدر ثم بيعها على المستورد لآلمر بالشراء حيث يقوم الصندوق بشراء السلعة من المصدر ثم بيعها على المستورد 

.(٣) ا آجالً مرابحةً ا آجالً مرابحةًبيعً بيعً
اتفاقية قرض مشــروع تخزين وتصنيع الغالل بين الجمهورية العربيــة اليمنية والصندوق  اتفاقية قرض مشــروع تخزين وتصنيع الغالل بين الجمهورية العربيــة اليمنية والصندوق    (١)

السعودي للتنمية ضمن مجموعة المعاهدات االقتصادية العربية (السعودي للتنمية ضمن مجموعة المعاهدات االقتصادية العربية (٥٣٨٥٣٨/١).).
ينظر: التقرير السنوي للصندوق ٢٠١١٢٠١١م ص(م ص(٤٢٤٢)، ودليل تسهيالت تمويالت الصادرات )، ودليل تسهيالت تمويالت الصادرات  ينظر: التقرير السنوي للصندوق    (٢)

ص(ص(١).).
حسب إفادة األســتاذ خالد الشقيحي وهو يعمل في برنامج الصادرات بالصندوق، وينظر:  حسب إفادة األســتاذ خالد الشقيحي وهو يعمل في برنامج الصادرات بالصندوق، وينظر:    (٣)
فتو الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان رقم فتو الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان رقم 
(٣/٢٠٠٧٢٠٠٧) بشأن اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية المقدمة من الصندوق السعودي ) بشأن اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية المقدمة من الصندوق السعودي 
للتنميــة للتنميــة hssb.gov.sd//article/view/239hssb.gov.sd//article/view/239، وقد نصت الفتو على عدم جواز هذا التعامل؛ ، وقد نصت الفتو على عدم جواز هذا التعامل؛ 
لعدد من األســباب أهمها أن الصندوق يوكل البنك األجنبي في شراء السلعة نيابة عنه من لعدد من األســباب أهمها أن الصندوق يوكل البنك األجنبي في شراء السلعة نيابة عنه من 
المصدر ويوكله في البيع على المستورد، ويقوم البنك األجنبي بتوكيل المستورد في الشراء المصدر ويوكله في البيع على المستورد، ويقوم البنك األجنبي بتوكيل المستورد في الشراء 
مــن المصدر لصالح البنك الوكيل عن الصندوق ثم يبيع البنك الســلعة على المســتورد، مــن المصدر لصالح البنك الوكيل عن الصندوق ثم يبيع البنك الســلعة على المســتورد، 
ا فهو داخل في النهي عن ربح ما  ا فهو داخل في النهي عن ربح ما وهــي بهذا لم تدخل في ضمان البائع (الصنــدوق) إطالقً وهــي بهذا لم تدخل في ضمان البائع (الصنــدوق) إطالقً
لم يضمن، ويؤكد هذا المعنى عقد البيع بين الصندوق والمســتورد الذي ينص على تعهد لم يضمن، ويؤكد هذا المعنى عقد البيع بين الصندوق والمســتورد الذي ينص على تعهد 

المستورد بعدم الرجوع على الصندوق عند وجود أي عيوب في السلعة. المستورد بعدم الرجوع على الصندوق عند وجود أي عيوب في السلعة. 



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٨٨٢٨٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرض:المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرض:
يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب 
القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث في المســألة اآلتية عن حقيقة هذه القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث في المســألة اآلتية عن حقيقة هذه 

التكاليف وأحكامها.التكاليف وأحكامها.
المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق:المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق:

ا من المقترض بمقدار ١-٢% %  ا من المقترض بمقدار سبقت اإلشارة إلى أن الصندوق يستوفي رسومً سبقت اإلشارة إلى أن الصندوق يستوفي رسومً
من المبلغ غير المســدد من القــرض، ويخضع تقدير هذه الرســوم لعوامل عدة من من المبلغ غير المســدد من القــرض، ويخضع تقدير هذه الرســوم لعوامل عدة من 
أهمها طبيعة المشروع محل التمويل فالمشاريع الخدمية المجانية مثل المستشفيات أهمها طبيعة المشروع محل التمويل فالمشاريع الخدمية المجانية مثل المستشفيات 
تكون نسبتها أقل من غيرها مثل محطات الكهرباء ونحوها، ويمكن تخريج الخالف تكون نسبتها أقل من غيرها مثل محطات الكهرباء ونحوها، ويمكن تخريج الخالف 

في رسوم الصندوق السابق على هذه المسألة.في رسوم الصندوق السابق على هذه المسألة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٨٩٢٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية 
المقدمة من البنك السعودي للتسليفالمقدمة من البنك السعودي للتسليف

وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول: التعريف بالبنك السعودي للتسليفالمطلب األول: التعريف بالبنك السعودي للتسليف(١):

تأســس البنك السعودي للتســليف واالدخار بموجب المرسوم الملكي رقم تأســس البنك السعودي للتســليف واالدخار بموجب المرسوم الملكي رقم 
م/م/٤٤٤٤ وتاريخ  وتاريخ ١٣٩١١٣٩١/٩/١٢١٢هـ وقد تركز نشــاط البنك بداية تأسيســه على تقديم هـ وقد تركز نشــاط البنك بداية تأسيســه على تقديم 
القــروض االجتماعية للزواج ونحوها دون أي زيادة من رســوم أو فوائد ثم توســع القــروض االجتماعية للزواج ونحوها دون أي زيادة من رســوم أو فوائد ثم توســع 
البنك في أنشــطته حيث شــملت القروض اإلنتاجية حتى صدر نظام البنك الجديد البنك في أنشــطته حيث شــملت القروض اإلنتاجية حتى صدر نظام البنك الجديد 
بموجب المرســوم الملكي رقم م/بموجب المرســوم الملكي رقم م/٣٤٣٤ وتاريــخ  وتاريــخ ١٤٢٧١٤٢٧/٦/١هـ ملغيًا بذلك النظام هـ ملغيًا بذلك النظام 
الســابق ومتضمنًا برامج إقراضية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف الســابق ومتضمنًا برامج إقراضية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف 
ا لهم على مزاولة األعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم  ا لهم على مزاولة األعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم والمهن من المواطنين؛ تشجيعً والمهن من المواطنين؛ تشجيعً

الخاص، وتنقسم برامج البنك اإلقراضية إلى قسمين:الخاص، وتنقسم برامج البنك اإلقراضية إلى قسمين:

ينظر: نظام البنك السعودي للتسليف، عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ، والالئحة التنفيذية لبرنامج القروض هـ، والالئحة التنفيذية لبرنامج القروض  ينظر: نظام البنك السعودي للتسليف، عام    (١)
االجتماعية االجتماعية http://www.scsb.gov.sa/portal/Page/35http://www.scsb.gov.sa/portal/Page/35، والموقع اإللكتروني للبنك.، والموقع اإللكتروني للبنك.



٢٩٠٢٩٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القسم األول: برنامج القروض االجتماعية:القسم األول: برنامج القروض االجتماعية:

وهي قــروض تقدم لذوي الدخل المنخفض ممن ال يتجاوز دخله الشــهري وهي قــروض تقدم لذوي الدخل المنخفض ممن ال يتجاوز دخله الشــهري 
١٠١٠  آالف ريال تمكنهم من سد احتياجاتهم األساسية، وهو على ثالثة أنواع:  آالف ريال تمكنهم من سد احتياجاتهم األساسية، وهو على ثالثة أنواع:
النوع األول:النوع األول: قرض الزواج لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج. قرض الزواج لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.

النوع الثاني:النوع الثاني: قرض األسرة لمساعدة رب األســرة أو عائلها بتلبية احتياجات  قرض األسرة لمساعدة رب األســرة أو عائلها بتلبية احتياجات 
ضرورية لألسرة.ضرورية لألسرة.

النوع الثالث:النوع الثالث: قــرض الترميم لتجديــد وصيانة وإصالح العيوب اإلنشــائية  قــرض الترميم لتجديــد وصيانة وإصالح العيوب اإلنشــائية 
أو  الطارئة أو لغرض اإلضافات أو التعديالت الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.أو  الطارئة أو لغرض اإلضافات أو التعديالت الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

القسم الثاني: برنامج القروض اإلنتاجية:القسم الثاني: برنامج القروض اإلنتاجية:

وهي قــروض تقدم لتمويل المشــاريع الصغيرة والناشــئة وهــو يتكون من وهي قــروض تقدم لتمويل المشــاريع الصغيرة والناشــئة وهــو يتكون من 
برنامجين:برنامجين:

األول: برنامج الخريجين:األول: برنامج الخريجين:
وهــو برنامج يهدف إلى مســاعدة خريجــي الجامعات المعديــن للتدريس وهــو برنامج يهدف إلى مســاعدة خريجــي الجامعات المعديــن للتدريس 
وحاملي الدبلومات الصحية في تأسيس مشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وحاملي الدبلومات الصحية في تأسيس مشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم 

وتخصصاتهم العلمية.وتخصصاتهم العلمية.
الثاني: برنامج مسارات:الثاني: برنامج مسارات:

وهو برنامج يهدف إلى تمويل مشاريع صغيرة أو ناشئة حسب مسارات متعددة وهو برنامج يهدف إلى تمويل مشاريع صغيرة أو ناشئة حسب مسارات متعددة 
تم اختيارها بناء على عدة عوامل مثل حجم المشروع االستثماري ونشاطه والشريحة تم اختيارها بناء على عدة عوامل مثل حجم المشروع االستثماري ونشاطه والشريحة 

المستهدفة، وهي على النحو اآلتي:المستهدفة، وهي على النحو اآلتي:



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٩١٢٩١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١- مسار االختراع:- مسار االختراع:
وهدفه مســاعدة من لديه اختراعات وابتكارات يمكن تطبيقها ولها حاجة في وهدفه مســاعدة من لديه اختراعات وابتكارات يمكن تطبيقها ولها حاجة في 

السوق.السوق.
٢- مسار التميز:- مسار التميز:

وهدفــه تمويل القطاعات الصناعية والخدمية التي يتوفر فيها عدد من المعايير وهدفــه تمويل القطاعات الصناعية والخدمية التي يتوفر فيها عدد من المعايير 
التي تميزها مثل المشــاريع اإلبداعية النوعية والمشاريع الجديدة أو تحت التأسيس التي تميزها مثل المشــاريع اإلبداعية النوعية والمشاريع الجديدة أو تحت التأسيس 
والمشــاريع التي تلتزم بتحقيق نســبة أعلى في السعودة، والمشــاريع التي لها ميزة والمشــاريع التي تلتزم بتحقيق نســبة أعلى في السعودة، والمشــاريع التي لها ميزة 
فــي المنطقة التي تقام فيها، والمشــاريع التي تقام في المناطــق النائية واألقل نموا، فــي المنطقة التي تقام فيها، والمشــاريع التي تقام في المناطــق النائية واألقل نموا، 
ويســتهدف هذا المسار المشــاريع التي يبلغ رأس مالها من ويســتهدف هذا المسار المشــاريع التي يبلغ رأس مالها من ٣٠٠٣٠٠ ألف إلى  ألف إلى ٨ ماليين  ماليين 

ريال.ريال.
٣- مسار المشاريع الناشئة:- مسار المشاريع الناشئة:

وهدفه تمويل المشــاريع الصغيــرة والمتناهية الصغر فــي جميع القطاعات وهدفه تمويل المشــاريع الصغيــرة والمتناهية الصغر فــي جميع القطاعات 
للمشــاريع التي يقل رأس مالها عن للمشــاريع التي يقل رأس مالها عن ٣٠٠٣٠٠ ألف، ويتمكــن المتمول بذلك من إيجاد  ألف، ويتمكــن المتمول بذلك من إيجاد 

فرصة عمل له.فرصة عمل له.
٤- مسار األسر المنتجة:- مسار األسر المنتجة:

وهدفه تمويل بعض أفراد األسرة من مزاولة األعمال الحرة في مكان إقامتهم وهدفه تمويل بعض أفراد األسرة من مزاولة األعمال الحرة في مكان إقامتهم 
إليجاد مصدر دخل لألسرة.إليجاد مصدر دخل لألسرة.

٥- مسار األجرة والنقل الفردي:- مسار األجرة والنقل الفردي:
وهدفــه حصول المتمول على ســيارات أجــرة ونقل فردي ممــا يمكنه من وهدفــه حصول المتمول على ســيارات أجــرة ونقل فردي ممــا يمكنه من 

الحصول على فرصة عمل له.الحصول على فرصة عمل له.



٢٩٢٢٩٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وتتلخص فكرة التمويل في جميع هذه المســارات على إقراض البنك طالب وتتلخص فكرة التمويل في جميع هذه المســارات على إقراض البنك طالب 
التمويل بعد فحص وضعه االئتماني ودراســة المشــروع وتقييمه وتقديمه ضمانات التمويل بعد فحص وضعه االئتماني ودراســة المشــروع وتقييمه وتقديمه ضمانات 
للتمويل إما برهن أصول المشــروع أو رهن عقارات مملوكة له غير السكن الخاص للتمويل إما برهن أصول المشــروع أو رهن عقارات مملوكة له غير السكن الخاص 
أو أي ممتلكات أخر ثم يتم دفع مبلغ القرض على دفعات بحسب مستو اإلنجاز، أو أي ممتلكات أخر ثم يتم دفع مبلغ القرض على دفعات بحسب مستو اإلنجاز، 
ا تختلف  ا تختلف ويتحصــل البنك مقابل التكاليف التي يتكبدها لممارســة نشــاطه رســومً ويتحصــل البنك مقابل التكاليف التي يتكبدها لممارســة نشــاطه رســومً
باختالف مبلغ القرض، وقد جاء في المادة الســابعة مــن نظام البنك أن أموال البنك باختالف مبلغ القرض، وقد جاء في المادة الســابعة مــن نظام البنك أن أموال البنك 
تتكون من أمور منها الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة تتكون من أمور منها الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة 
نشاطه، ووضحت المادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لبرنامج مسارات هذه الرسوم نشاطه، ووضحت المادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لبرنامج مسارات هذه الرسوم 

وهي على النحو اآلتي:وهي على النحو اآلتي:
الرسومالرسوممبلغ القرضمبلغ القرض

١٠٠٠١٠٠٠ ريال ريال١٠٠١٠٠ ألف ريال فأقل ألف ريال فأقل
٢٠٠٠٢٠٠٠ ريال ريال١٠٠١٠٠ ألف ريال -  ألف ريال - ٢٠٠٢٠٠ ألف ريال ألف ريال
٣٠٠٠٣٠٠٠ ريال ريال٢٠٠٢٠٠ ألف ريال -  ألف ريال - ٣٠٠٣٠٠ ألف ريال ألف ريال
٤٠٠٠٤٠٠٠ ريال ريال٣٠٠٣٠٠ ألف ريال -  ألف ريال - ٤٠٠٤٠٠ ألف ريال ألف ريال
٥٠٠٠٥٠٠٠ ريال ريال٤٠٠٤٠٠ ألف ريال -  ألف ريال - ٥٠٠٥٠٠ ألف ريال ألف ريال

١٥٠٠٠١٥٠٠٠ريالريال٥٠٠٥٠٠ ألف ريال - مليون ريال ألف ريال - مليون ريال
٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠ ريال ريالمليون ريال - مليونا ريالمليون ريال - مليونا ريال

٣٥٠٠٠٣٥٠٠٠ ريال ريالمليونا ريال - ثالثة ماليين ريالمليونا ريال - ثالثة ماليين ريال
٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠ ريال ريالثالثة ماليين ريال - أربعة ماليين ريالثالثة ماليين ريال - أربعة ماليين ريال

المطلب الثاني: عالقة تكلفة القرض ببرامج البنك:المطلب الثاني: عالقة تكلفة القرض ببرامج البنك:
يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب يرتبط الصنــدوق بموضوع البحث من جهة أن هناك تكاليف تنشــأ بســبب 
القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث عن حقيقة هذه التكاليف وأحكامها القروض التي يقدمها الصندوق، وســيتم البحث عن حقيقة هذه التكاليف وأحكامها 

في المسألة اآلتية.في المسألة اآلتية.
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٢٩٣٢٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في البرامج المقدمة من البنك:المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في البرامج المقدمة من البنك:
سبق اإلشارة إلى المادة السابعة من نظام البنك والتي نصت على أن من مصادر سبق اإلشارة إلى المادة السابعة من نظام البنك والتي نصت على أن من مصادر 
أموال البنك «الرســوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في ســبيل ممارســة أموال البنك «الرســوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في ســبيل ممارســة 
نشاطه حســبما يقرره مجلس اإلدارة، ويستثنى من ذلك القروض االجتماعية لذوي نشاطه حســبما يقرره مجلس اإلدارة، ويستثنى من ذلك القروض االجتماعية لذوي 
الدخل المحدود»، ووضحت المادة العاشــرة من الالئحة التنفيذية هذه الرسوم كما الدخل المحدود»، ووضحت المادة العاشــرة من الالئحة التنفيذية هذه الرسوم كما 
في المطلب الســابق، ويمكن دراسة هذه الرسوم في مســألتين، هما: التكاليف التي في المطلب الســابق، ويمكن دراسة هذه الرسوم في مســألتين، هما: التكاليف التي 
يتكبدها الصندوق ألجل القرض وطريقة تقديرها، وحكم اختالف الرسوم باختالف يتكبدها الصندوق ألجل القرض وطريقة تقديرها، وحكم اختالف الرسوم باختالف 

مبلغ القرض.مبلغ القرض.
ويتضح من هذه الرســوم أنها تختلف باختالف مبلغ القرض وقد تم التواصل ويتضح من هذه الرســوم أنها تختلف باختالف مبلغ القرض وقد تم التواصل 
مع بعض العاملين في البنك ولم تتضح آلية تحديد هذه الرســوم حيث ذكر بأن آليتها مع بعض العاملين في البنك ولم تتضح آلية تحديد هذه الرســوم حيث ذكر بأن آليتها 
خضعت لتقدير اإلدارات العليا في البنك ولم يتيســر الوقوف عليها، ومهما يكن من خضعت لتقدير اإلدارات العليا في البنك ولم يتيســر الوقوف عليها، ومهما يكن من 
أمرٍ فإن كانت هذه النســبة بالنظر إلى تقدير إجمالي للتكلفة سنويا فالذي يظهر جواز أمرٍ فإن كانت هذه النســبة بالنظر إلى تقدير إجمالي للتكلفة سنويا فالذي يظهر جواز 
ذلك بحســب ما ســبق تقريره، وأما إذا كانت هذه النسبة منســوبة إلى مبلغ القرض ذلك بحســب ما ســبق تقريره، وأما إذا كانت هذه النسبة منســوبة إلى مبلغ القرض 
دون نظــر لتقدير التكاليف فاألصل عدم الجواز، ويمكن القول بجواز هذه الرســوم دون نظــر لتقدير التكاليف فاألصل عدم الجواز، ويمكن القول بجواز هذه الرســوم 
- حســب ما تم ترجيحه في المؤسســات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر ربح - حســب ما تم ترجيحه في المؤسســات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر ربح 

ودخل للمؤسسة؛ إذا كانت ليست مصدر ربح ودخل للصندوق بالشروط اآلتية:ودخل للمؤسسة؛ إذا كانت ليست مصدر ربح ودخل للصندوق بالشروط اآلتية:
١- أن ينص في عقود التمويل أن هذه الرســوم إنما هي مقابل تكاليف حقيقية - أن ينص في عقود التمويل أن هذه الرســوم إنما هي مقابل تكاليف حقيقية 

يقدمها الصندوق.يقدمها الصندوق.
٢- أال يراعى في حســاب نســب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل - أال يراعى في حســاب نســب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل 
الربحي، وعليه فمتى كانت نســبة الرسم مســاوية بأي طريقة كانت لنسبة الربح في الربحي، وعليه فمتى كانت نســبة الرسم مســاوية بأي طريقة كانت لنسبة الربح في 

التمويالت الربحية فال تجوز.التمويالت الربحية فال تجوز.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٩٤٢٩٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣- أال تزيد إيرادات المؤسســة خالل السنة المالية من الرسوم عن تكاليفها، - أال تزيد إيرادات المؤسســة خالل السنة المالية من الرسوم عن تكاليفها، 
ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أحكام تكلفة القرض
في منتجات اإلقراض المصرفية (االستهالكية)



٢٩٦٢٩٦

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٩٧٢٩٧

 
تكلفة القرض في بطاقات االئتمانتكلفة القرض في بطاقات االئتمان

وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: حقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافها.المطلب األول: حقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافها.

وفيه مسائل:وفيه مسائل:

المسألة األولى: حقيقة بطاقة االئتمان:المسألة األولى: حقيقة بطاقة االئتمان:

يقصد بالبطاقة في اللغة الورقةيقصد بالبطاقة في اللغة الورقة(١)، وقيل: إنها الرقعة الصغيرة تكون في الثوب ، وقيل: إنها الرقعة الصغيرة تكون في الثوب 
وفيها رقم ثمنه، وســميت بذلك؛ ألنها تُشد بطاقة من أطراف الثوب فاشتقت منهاوفيها رقم ثمنه، وســميت بذلك؛ ألنها تُشد بطاقة من أطراف الثوب فاشتقت منها(٢)، ، 
ا، وهذا  ا زائدً ا، وهذا والصحيح أنها الورقة؛ ألنــه يلزم من القول الثاني أن تكون ال  بــاء حرفً ا زائدً والصحيح أنها الورقة؛ ألنــه يلزم من القول الثاني أن تكون ال  بــاء حرفً
غيــر صحيح، بل الباء حرف أصلي يعد من أصل الكلمةغيــر صحيح، بل الباء حرف أصلي يعد من أصل الكلمة(٣)، وجاء اســتعمال البطاقة ، وجاء اســتعمال البطاقة 
ينظر: تهذيب اللغة البن دريد (١٢١٢/٩)، والمحكم والمحيط األعظم البن سيده ()، والمحكم والمحيط األعظم البن سيده (١٨٠١٨٠/٦)، )،  ينظر: تهذيب اللغة البن دريد (   (١)

ولسان العرب (ولسان العرب (٢١٢١/١٠١٠).).
ينظر: الصحاح للجوهري (١٤٥٠١٤٥٠/٤) مادة (بطق).) مادة (بطق). ينظر: الصحاح للجوهري (   (٢)

ينظر: المحكــم والمحيط األعظم البن ســيده (١٨٠١٨٠/٦)، وغريــب الحديث البن قتيبة )، وغريــب الحديث البن قتيبة  ينظر: المحكــم والمحيط األعظم البن ســيده (   (٣)
.(.(٣٨٧٣٨٧/٢)



٢٩٨٢٩٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا للمعنــى اللغوي(١) فقد رو عبد الله بن عمــرو رضي الله عنهما  فقد رو عبد الله بن عمــرو رضي الله عنهما  ا للمعنــى اللغويفي الشــرع موافقً في الشــرع موافقً
أن رســول الله  ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن رســول الله  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إن الله ســيخلص رجالً من أمتي على رؤوس الخالئق يوم «إن الله ســيخلص رجالً من أمتي على رؤوس الخالئق يوم 
القيامة فينشر عليه تســعة وتسعين سجال كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من القيامة فينشر عليه تســعة وتسعين سجال كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من 
هذا شــيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: ال يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: هذا شــيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: ال يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: 
ال يــا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حســنة، فإنه ال ظلم عليــك اليوم، فتخرج بطاقة ال يــا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حســنة، فإنه ال ظلم عليــك اليوم، فتخرج بطاقة 
ا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك.  ا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك. فيها أشــهد أن ال إله إال الله وأشــهد أن محمدً فيها أشــهد أن ال إله إال الله وأشــهد أن محمدً
فيقول: يا رب ما  هذه البطاقة مع هذه الســجالت؟ فقال: إنك ال تُظلم. قال: فتوضع فيقول: يا رب ما  هذه البطاقة مع هذه الســجالت؟ فقال: إنك ال تُظلم. قال: فتوضع 
الســجالت في كفة والبطاقة في كفة فطاشت الســجالت وثقلت البطاقة فال يثقل مع الســجالت في كفة والبطاقة في كفة فطاشت الســجالت وثقلت البطاقة فال يثقل مع 

اسم الله شيء»اسم الله شيء»(٢).
أما االئتمان في اللغة فهو مصدر ائتمن، مشــتق من األمن، وهو الثقة وطمأنينة أما االئتمان في اللغة فهو مصدر ائتمن، مشــتق من األمن، وهو الثقة وطمأنينة 
ا  ا ، أما في االســتعمال الفقهي فقد ورد هــذا اللفظ مطابقً النفس وســكون القلــبالنفس وســكون القلــب(٣)، أما في االســتعمال الفقهي فقد ورد هــذا اللفظ مطابقً
للمعنى اللغوي داال على الثقة الباعثة على التصرفات والتعامالت ســواء كانت مالية للمعنى اللغوي داال على الثقة الباعثة على التصرفات والتعامالت ســواء كانت مالية 
متمثــالً في دفع المال للغير علــى وجه التمليك في عقــود المعاوضات والتبرعات متمثــالً في دفع المال للغير علــى وجه التمليك في عقــود المعاوضات والتبرعات 

ينظر: شرح السنة للبغوي (١٣٥١٣٥/١٥١٥)، وغريب الحديث للحربي ()، وغريب الحديث للحربي (٨٦٧٨٦٧/٢).). ينظر: شرح السنة للبغوي (   (١)
أخرجه الترمذي في «الجامع» في أبواب اإليمان عن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء فيمن  أخرجه الترمذي في «الجامع» في أبواب اإليمان عن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء فيمن    (٢)
يموت وهو يشــهد أن ال إلــه إال الله (يموت وهو يشــهد أن ال إلــه إال الله (٣٢١٣٢١/٤) ح() ح(٢٦٣٩٢٦٣٩)، وابن ماجه في «الســنن» في )، وابن ماجه في «الســنن» في 
كتاب تعبير الرؤيا، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (كتاب تعبير الرؤيا، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٦٧٠٦٧٠/٥) ح() ح(٤٢٩٩٤٢٩٩)، وأحمد )، وأحمد 
في «المســند» (في «المســند» (٥٧١٥٧١/١١١١) ح() ح(٦٩٩٤٦٩٩٤)، وابن حبان فــي «صحيحه» ()، وابن حبان فــي «صحيحه» (٤٦٢٤٦٢/١)، والحاكم )، والحاكم 
في «المستدرك» (في «المستدرك» (٦/١)، قال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، )، قال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، 
واأللباني، وقو إســناده األرنؤوط. ينظــر: الجامع (واأللباني، وقو إســناده األرنؤوط. ينظــر: الجامع (٣٢١٣٢١/٤)، والمســتدرك ()، والمســتدرك (٦/١)، )، 

وسلسلة األحاديث الصحيحة (وسلسلة األحاديث الصحيحة (٢٦٢٢٦٢/١)، ومسند أحمد ()، ومسند أحمد (٥٧١٥٧١/١١١١) هامش () هامش (٥).).
ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (١٣٣١٣٣/١)، وتاج العروس للزبيدي ()، وتاج العروس للزبيدي (١٨٤١٨٤/٣٤٣٤-١٨٧١٨٧).). ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٢٩٩٢٩٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وغيرهاوغيرها(١)، أو كانت غير ماليــة، كما ف  ي ائتمان المؤذن علــى مواقيت الصلوات، أو كانت غير ماليــة، كما ف  ي ائتمان المؤذن علــى مواقيت الصلوات(٢)، ، 
وائتمان الزوج على زوجهوائتمان الزوج على زوجه(٣)، والتعامل مع األسر والكفار وغيره، والتعامل مع األسر والكفار وغيره(٤)، قال ابن تيمية: ، قال ابن تيمية: 
«ويقصد باالئتمان من ال تدعوه نفســه إلى الخيانة في ذلــك»«ويقصد باالئتمان من ال تدعوه نفســه إلى الخيانة في ذلــك»(٥)، أي في ذلك األمر ، أي في ذلك األمر 
ا ويراد به معنى أخص مــن المعنى اللغوي وهو  ا ويراد به معنى أخص مــن المعنى اللغوي وهو المؤتمــن عليه، ويطلق اللفــظ أيضً المؤتمــن عليه، ويطلق اللفــظ أيضً

المداينة نفسها من بيع أو قرض أو ســلم ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: المداينة نفسها من بيع أو قرض أو ســلم ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: نث   ,   -   
ن  ن  حيث أطلق لفظ المؤتَمَ .   /   0   1   2   3   4   5   6      مث(٦) حيث أطلق لفظ المؤتَمَ
في اآلية على من ثبت الدين في ذمتــهفي اآلية على من ثبت الدين في ذمتــه(٧)، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رســول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رســول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص: «أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك»«أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك»(٨)، ويطلق ، ويطلق 
ا ما يقابل الضمان، وهو األثر المترتب على دفع المال للغير  ا ما يقابل الضمان، وهو األثر المترتب على دفع المال للغير لد الفقهاء ويراد به أيضً لد الفقهاء ويراد به أيضً

ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(١١١١).). ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(   (١)
ينظر: األوسط البن المنذر (٢٠٢٢٠٢/٣).). ينظر: األوسط البن المنذر (   (٢)

ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (٩٧٩٧/٣٤٣٤).). ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (   (٣)
 ومجموع الفتاو ،( ينظر: حاشية الدسوقي (١٧٩١٧٩/٢)، وغياث األمم للجويني ص()، وغياث األمم للجويني ص(٣١٠٣١٠)، ومجموع الفتاو ينظر: حاشية الدسوقي (   (٤)

.(.(١١٤١١٤/٤، ، ٢٩٢٢٩٢/٧)
.(.(٤٤٤٤٤٤/١٤١٤) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٥)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة، اآلية:    (٦)
ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (٢٦٥٢٦٥/٢٨٢٨)، والتحرير والتنوير البن عاشور ()، والتحرير والتنوير البن عاشور (١٢٢١٢٢/٣).). ينظر: مجموع الفتاو البن تيمية (   (٧)
أخرجه أبو داود في «الســنن» فــي كتاب البيوع، باب في الرجــل يأخذ حقه من تحت يده  أخرجه أبو داود في «الســنن» فــي كتاب البيوع، باب في الرجــل يأخذ حقه من تحت يده    (٨)
(١٩٣١٩٣/٤) ح() ح(٣٥٢٨٣٥٢٨)، والترمذي في «الجامع» في أبواب البيوع ()، والترمذي في «الجامع» في أبواب البيوع (٥٤٢٥٤٢/٢) ح() ح(١٢٦٤١٢٦٤)، )، 
وأحمد في «المســند» (وأحمد في «المســند» (١٥٠١٥٠/٢٤٢٤) ح() ح(١٥٤٢٤١٥٤٢٤)، والدارمي في «السنن» في كتاب البيوع، )، والدارمي في «السنن» في كتاب البيوع، 
باب في أداء األمانة واجتناب الخيانة (باب في أداء األمانة واجتناب الخيانة (١٦٩٢١٦٩٢/٣) ح() ح(٢٦٣٩٢٦٣٩)، والدارقطني في «الســنن» )، والدارقطني في «الســنن» 
(٤٣٣٤٣٣/٣) ح() ح(٢٩٣٥٢٩٣٥)، والحاكم في «المســتدرك» ()، والحاكم في «المســتدرك» (٤٦٤٦/٢)، وحسنه الترمذي، وصححه )، وحسنه الترمذي، وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه األلباني، وحســنه األرنؤوط. ينظر: الجامع (الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه األلباني، وحســنه األرنؤوط. ينظر: الجامع (٥٤٢٥٤٢/٢)، )، 
والمســتدرك (والمســتدرك (٤٦٤٦/٢) وإرواء الغليــل () وإرواء الغليــل (٣٨١٣٨١/٥)، ومســند أحمــد ()، ومســند أحمــد (١٥٠١٥٠/٢٤٢٤) هامش ) هامش 

رقم  (رقم  (١).).



٣٠٠٣٠٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

في عقود األمانات من عدم تضمين األمين تلف المال إال بالتعدي أو التفريطفي عقود األمانات من عدم تضمين األمين تلف المال إال بالتعدي أو التفريط(١).
وذهب بعض المعاصرينوذهب بعض المعاصرين(٢) إلى أن االئتمان يطلق على المداينة نفسها من بيع  إلى أن االئتمان يطلق على المداينة نفسها من بيع 
أو قرض أو عارية أو وديعة ون  حو ذلك على سبيل المجاز من باب إطالق السبب على أو قرض أو عارية أو وديعة ون  حو ذلك على سبيل المجاز من باب إطالق السبب على 

بَّب، واستدل على ذلك بدليلين: سَ بَّب، واستدل على ذلك بدليلين:المُ سَ المُ
األول: األول: قوله تعالى: قوله تعالى: نث   ,   -   .   /   0   1   2   3   4   5   
ن في اآلية على من أعطي المال في عقد مداينة،  ن في اآلية على من أعطي المال في عقد مداينة،  حيــث أطلق لفظ المؤتَمَ 6      مث(٣) حيــث أطلق لفظ المؤتَمَ

كالبيع بثمن مؤجل والسلم ونحو ذلككالبيع بثمن مؤجل والسلم ونحو ذلك(٤).
الثانــي:الثانــي: مــا رواه عمرو بن شــعيب عــن أبيه عن جــده رضي اللــه عنه أن  مــا رواه عمرو بن شــعيب عــن أبيه عن جــده رضي اللــه عنه أن 
رسول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص قال: رسول  الله  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال ضمان على مؤتمن»«ال ضمان على مؤتمن»(٥)، حيث أطلق لفظ المؤتمن في النص ، حيث أطلق لفظ المؤتمن في النص 

النبوي على حائز مال الغير بإذنه، كما في العارية، والوديعة، واإلجارة، ونحو ذلك.النبوي على حائز مال الغير بإذنه، كما في العارية، والوديعة، واإلجارة، ونحو ذلك.
ويناقــش الدليل األول بأن لفظ «اؤتمن» مأخوذ مــن المعنى اللغوي وهو الثقة، ويناقــش الدليل األول بأن لفظ «اؤتمن» مأخوذ مــن المعنى اللغوي وهو الثقة، 
ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (١٧١١٧١/٣)، والشرح الكبير للرافعي ()، والشرح الكبير للرافعي (٧٢٧٢/١٠١٠)، والمنثور )، والمنثور  ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (   (١)
للزركشي (للزركشي (٢٠٨٢٠٨/١-٢٠٩٢٠٩)، وتقرير القواعد البن رجب ()، وتقرير القواعد البن رجب (٣٠٤٣٠٤/١)، ومعجم المصطلحات )، ومعجم المصطلحات 

المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص(١١١١).).
ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية لنزيه حماد ص(١١١١).). ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية لنزيه حماد ص(   (٢)

جزء من اآلية (٢٨٢٢٨٢) من سورة البقرة.) من سورة البقرة. جزء من اآلية (   (٣)
ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور (١٢٢١٢٢/٣).). ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور (   (٤)

أخرجــه الدارقطني فــي «الســنن» (٤٥٥٤٥٥/٣)، والبيهقي في «الســنن الكبير» ()، والبيهقي في «الســنن الكبير» (٩٣٩٣/١٣١٣) )  أخرجــه الدارقطني فــي «الســنن» (   (٥)
ح(ح(١٢٨٢٦١٢٨٢٦)، والحديث ضعيف ضعفه البيهقي، وابن عبد الهادي، والذهبي، وابن الملقن، )، والحديث ضعيف ضعفه البيهقي، وابن عبد الهادي، والذهبي، وابن الملقن، 
وابن حجــر، والمناوي، واأللباني ينظر: الســنن الكبيــر (وابن حجــر، والمناوي، واأللباني ينظر: الســنن الكبيــر (٩٣٩٣/١٣١٣)، تنقيح التحقيق البن )، تنقيح التحقيق البن 
عبد الهــادي (عبد الهــادي (٢٠٠٢٠٠/٤) ح() ح(٢٥٤٩٢٥٤٩)، وتنقيح التحقيق للذهبــي ()، وتنقيح التحقيق للذهبــي (١٣٧١٣٧/٢)، والبدر المنير )، والبدر المنير 
(٣٠٢٣٠٢/٧)، والتلخيص الحبير ()، والتلخيص الحبير (٢٠٨٦٢٠٨٦/٥)، والتيســير بشــرح الجامع الصغير للمناوي )، والتيســير بشــرح الجامع الصغير للمناوي 

(٥٠٢٥٠٢/٢)، وإرواء الغليل ()، وإرواء الغليل (٣٨٦٣٨٦/٥).).



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٠١٣٠١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

واللفظ الذي أطلق على المداينة في هذه اآلية ليس االئتمان وإنما األمانة أو األمن، قال واللفظ الذي أطلق على المداينة في هذه اآلية ليس االئتمان وإنما األمانة أو األمن، قال 
البيضاوي في تفسيره لهذه اآلية: «أي: دينه سماه أمانة الئتمانه عليه بترك االرتهان به»البيضاوي في تفسيره لهذه اآلية: «أي: دينه سماه أمانة الئتمانه عليه بترك االرتهان به»(١).
ويقابل هــذا المصطلح العربي مصطلحــان باللغة اإلنجليزيــة، هما: بطاقة ويقابل هــذا المصطلح العربي مصطلحــان باللغة اإلنجليزيــة، هما: بطاقة 
 (٢) (Charge Card)(Charge Card) وبطاقــة الخصم اآلجــل  وبطاقــة الخصم اآلجــل (Credit Card)(Credit Card) االئتمــان المتجــدد االئتمــان المتجــدد

أما  كلمة أما  كلمة (Credit)(Credit) فيقصد بها في االصطالح المالي عدة معان من أهمها: فيقصد بها في االصطالح المالي عدة معان من أهمها:
األول: األول: القرض، حيث فســره معجم انفيســتوبيديا بأنه «اتفــاق تعاقدي ينظم القرض، حيث فســره معجم انفيســتوبيديا بأنه «اتفــاق تعاقدي ينظم 
حصول المقترض على شيء ذي قيمة حاالً ويوافق على السداد للمقرض في وقت ما حصول المقترض على شيء ذي قيمة حاالً ويوافق على السداد للمقرض في وقت ما 

في المستقبل، ويكون السداد عادة بفائدة»في المستقبل، ويكون السداد عادة بفائدة»(٣).
الثاني:الثاني: قدرة الشركة أو الفرد على االقتراض قدرة الشركة أو الفرد على االقتراض(٤). . 

والمعنــى األول لهذا المصطلح موافق لما ذكر من أن االئتمان في االصطالح والمعنــى األول لهذا المصطلح موافق لما ذكر من أن االئتمان في االصطالح 
ا، فتكون العالقة بين لفــظ  (Credit) (Credit)في في  ا، فتكون العالقة بين لفــظ الفقهــي يطلق على المداينة نفســها مجــازً الفقهــي يطلق على المداينة نفســها مجــازً
االصطــالح المالي ولفــظ «االئتمان» في االصطــالح الفقهي هــي عالقة العموم االصطــالح المالي ولفــظ «االئتمان» في االصطــالح الفقهي هــي عالقة العموم 
والخصوص المطلق، حيث إن اللفظ اإلنجليزي يقصد به القرض، وكذلك االئتمان والخصوص المطلق، حيث إن اللفظ اإلنجليزي يقصد به القرض، وكذلك االئتمان 

تفسير البيضاوي (١٤٤١٤٤/١)، وينظر: تفسير النسفي ()، وينظر: تفسير النسفي (٢٣٠٢٣٠/١).). تفسير البيضاوي (   (١)
ينظر: المعيار الشــرعي رقم (٢) بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان، الصادر عن هيئة المحاسبة ) بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان، الصادر عن هيئة المحاسبة  ينظر: المعيار الشــرعي رقم (   (٢)

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ص(والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ص(١٦١٦).).
نص التعريف كاآلتي:  نص التعريف كاآلتي:    (٣)

“A contractual agreement in which a borrower receives something of value now “A contractual agreement in which a borrower receives something of value now 

and agrees to repay the lender at some date in the future, generally with interest”.and agrees to repay the lender at some date in the future, generally with interest”.

www.investopedia.com/terms/c/credit.asp.www.investopedia.com/terms/c/credit.asp.

جاء في موقع انفستوبيديا ما نصه:  جاء في موقع انفستوبيديا ما نصه:    (٤)
«The term also refers to the borrowing capacity of an individual or company».«The term also refers to the borrowing capacity of an individual or company».  

www.investopedia.com/terms/c/credit.asp.www.investopedia.com/terms/c/credit.asp.



٣٠٢٣٠٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

يقصد به المداينة التي تكون بالقرض أو غيره.يقصد به المداينة التي تكون بالقرض أو غيره.
أمــا المعنى الثاني وهو قدرة الشــخص علــى االقتراض فإنــه موافق ألحد أمــا المعنى الثاني وهو قدرة الشــخص علــى االقتراض فإنــه موافق ألحد 

اإلطالقات الفقهية، وهو الثقة الباعثة على التعامالت ومنها المالية.اإلطالقات الفقهية، وهو الثقة الباعثة على التعامالت ومنها المالية.
ويعرف مصطلــح ويعرف مصطلــح (Credit Card)(Credit Card) باعتبــاره مركبًا بأنــه: «بطاقة صادرة عن  باعتبــاره مركبًا بأنــه: «بطاقة صادرة عن 
شــركة مالية تعطي صاحبها خيار اقتراض األموال، وتكون بطاقات االئتمان بفائدة، شــركة مالية تعطي صاحبها خيار اقتراض األموال، وتكون بطاقات االئتمان بفائدة، 
وتســتخدم في المقام األول للتمويل قصير األجل، وتبدأ الفائدة عادة بعد شهر واحد وتســتخدم في المقام األول للتمويل قصير األجل، وتبدأ الفائدة عادة بعد شهر واحد 

ا للتصنيف االئتماني للفرد»(١). ا للتصنيف االئتماني للفرد»من القيام بالشراء، والمبلغ المقترض محدد وفقً من القيام بالشراء، والمبلغ المقترض محدد وفقً
وعرف مصطلح وعرف مصطلح (Charge Card)(Charge Card) باعتباره مركبًا بأنه: «بطاقة خصم بدون فائدة  باعتباره مركبًا بأنه: «بطاقة خصم بدون فائدة 
ولكن حامل البطاقة ملتزم بدفع المبلغ المستحق عليه عند تسلم الفاتورة شهريا»ولكن حامل البطاقة ملتزم بدفع المبلغ المستحق عليه عند تسلم الفاتورة شهريا»(٢)، ، 
.(٣) (Travel and Entertainment Cards)(Travel and Entertainment Cards) وتسمى هذه البطاقة بطاقة السفر والترفيه وتسمى هذه البطاقة بطاقة السفر والترفيه

نص التعريف كاآلتي: نص التعريف كاآلتي:   (١)
«A card issued by a financial company giving the holder an option to borrow «A card issued by a financial company giving the holder an option to borrow 

funds, usually at point of sale. Credit cards charge interest and are primarily used funds, usually at point of sale. Credit cards charge interest and are primarily used 

for short-term financing. Interest usually begins one month after a purchase is for short-term financing. Interest usually begins one month after a purchase is 

made and borrowing limits are pre-set according to the individual’s credit rating”made and borrowing limits are pre-set according to the individual’s credit rating”

www.investopedia.com/terms/c/creditcard.aspwww.investopedia.com/terms/c/creditcard.asp

نص التعريف كاآلتي:  نص التعريف كاآلتي:    (٢)
«A card that charges no interest but requires the user to pay his/her balance in full «A card that charges no interest but requires the user to pay his/her balance in full 

upon receipt of the statement, usually on a monthly basis. While it is similar to a upon receipt of the statement, usually on a monthly basis. While it is similar to a 

credit card, the major benefit offered by a charge card is that it has much higher, credit card, the major benefit offered by a charge card is that it has much higher, 

often unlimited, spending limits».often unlimited, spending limits».

www.investopedia.com/terms/c/chargecard.aspwww.investopedia.com/terms/c/chargecard.asp

ينظر: البطاقات اللدائنية لمحمد العصيمي ص(١٠٤١٠٤).). ينظر: البطاقات اللدائنية لمحمد العصيمي ص(   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٠٣٣٠٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وفرقت مؤسسة النقد العربي الســعودي بين بطاقات االئتمان وبطاقة الحسم وفرقت مؤسسة النقد العربي الســعودي بين بطاقات االئتمان وبطاقة الحسم 
اآلجــل، حيث عرفت بطاقات االئتمان بأنها: «بطاقة تصدرها المصارف بالتعاون مع اآلجــل، حيث عرفت بطاقات االئتمان بأنها: «بطاقة تصدرها المصارف بالتعاون مع 
شركات البطاقات الدولية. وتستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مسبق شركات البطاقات الدولية. وتستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مسبق 
صدرة- على النقد أو الســلع أو الخدمات أو غيرها من  صدرة- على النقد أو الســلع أو الخدمات أو غيرها من -بموجــب ضمان الجهة المُ -بموجــب ضمان الجهة المُ
المزايا من المؤسســات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محليا أو دوليا، وسداد الدين المزايا من المؤسســات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محليا أو دوليا، وسداد الدين 
ا لترتيبات أخر»(١)، وعرفت بطاقة الحسم الشهري بأنها: ، وعرفت بطاقة الحسم الشهري بأنها:  ا لترتيبات أخر»ذي الصلة بعد ذلك أو وفقً ذي الصلة بعد ذلك أو وفقً
«بطاقة مشابهة لبطاقة االئتمان إال أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند «بطاقة مشابهة لبطاقة االئتمان إال أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند 

استالمه كشف الحساب أو في تاريخ االستحقاق المحدد في كشف الحساب»استالمه كشف الحساب أو في تاريخ االستحقاق المحدد في كشف الحساب»(٢).
وجاءت تعريفات المجامع والهيئات الشرعية مقاربة للتعريفات السابقة، فمن وجاءت تعريفات المجامع والهيئات الشرعية مقاربة للتعريفات السابقة، فمن 

ذلك: ذلك: 
١- تعريف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بأنه: «مستند يعطيه مصدره (البنك - تعريف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بأنه: «مستند يعطيه مصدره (البنك 
المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من 
شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حاالً لتضمنه شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حاالً لتضمنه 
التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حســاب المصدر، ثم يعود على حاملها في التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حســاب المصدر، ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية علــى مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية علــى مجموع الرصيد غير المدفوع بعد 

فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد»فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد»(٣).
٢- تعريف المعيار الشرعي لبطاقة االئتمان بأنها: «التي تصدرها المؤسسات - تعريف المعيار الشرعي لبطاقة االئتمان بأنها: «التي تصدرها المؤسسات 
ا، أو الحصول على  ا، أو الحصول على لعمالئها، ليتمكنوا بواســطتها من الســحب من أرصدتهم نقــدً لعمالئها، ليتمكنوا بواســطتها من الســحب من أرصدتهم نقــدً

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(٦).). ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(   (١)

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(٥).). ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(   (٢)
القرار ١٠٨١٠٨ ( (١٢١٢/٢) بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة، مجلة مجمع الفقه، ع) بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة، مجلة مجمع الفقه، ع٢، ،  القرار    (٣)

.(.(٦٧٥٦٧٥/٣)



٣٠٤٣٠٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات»قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات»(١).
٣- تعريف الهيئة الشــرعية لمصرف اإلنماء لبطاقة الحســم الشــهري بأنها: - تعريف الهيئة الشــرعية لمصرف اإلنماء لبطاقة الحســم الشــهري بأنها: 
«بطاقة تصدر من المصرف باســم حاملها (عميل المصرف)، تتيح له الحصول على «بطاقة تصدر من المصرف باســم حاملها (عميل المصرف)، تتيح له الحصول على 
النقد وشــراء السلع على ذمة مصدرها من جميع القنوات المصرفية، ويتم السداد في النقد وشــراء السلع على ذمة مصدرها من جميع القنوات المصرفية، ويتم السداد في 

ا من حساب العميل الجاري لد المصرف»(٢). ا من حساب العميل الجاري لد المصرف»تاريخ االستحقاق حسمً تاريخ االستحقاق حسمً
المسألة الثانية: أنواع بطاقة االئتمان:المسألة الثانية: أنواع بطاقة االئتمان:

ا تقســيمات متعددة باعتبارات مختلفة، ومن  ا تقســيمات متعددة باعتبارات مختلفة، ومن لبطاقة المعامالت المالية عمومً لبطاقة المعامالت المالية عمومً
أهم تقسيماتها تقسيمها بالنظر إلى طبيعة عمل البطاقة، ويمكن تقسيمها بهذا االعتبار أهم تقسيماتها تقسيمها بالنظر إلى طبيعة عمل البطاقة، ويمكن تقسيمها بهذا االعتبار 

إلى قسمينإلى قسمين(٣):
القسم األول: بطاقات غير ائتمانية (غير إقراضية):القسم األول: بطاقات غير ائتمانية (غير إقراضية):

ا لحاملها، وذلك مثل: بطاقة الصراف اآللي  ا لحاملها، وذلك مثل: بطاقة الصراف اآللي وهي البطاقات التي ال تتضمن إقراضً وهي البطاقات التي ال تتضمن إقراضً
.(٤) (Prepaid Card)(Prepaid Card) والبطاقة المسبقة الدفع  والبطاقة المسبقة الدفع (Debit Card)(Debit Card) أو ما تسمى بالحسم الفوري أو ما تسمى بالحسم الفوري

القسم الثاني: بطاقة ائتمانية (إقراضية): القسم الثاني: بطاقة ائتمانية (إقراضية): 
ا لحاملها، وهي نوعان سبق التعريف بهما،  ا لحاملها، وهي نوعان سبق التعريف بهما، وهي البطاقات التي تتضمن إقراضً وهي البطاقات التي تتضمن إقراضً
 (Credit(Credit وبطاقة االئتمان المتجدد ، وبطاقة االئتمان المتجدد ،(Charge Card)(Charge Card) وهما: بطاقة الخصم الشــهري وهما: بطاقة الخصم الشــهري
(Card)Card، ويتفــق هذان النوعان في كونهما بطاقة قرض مؤجل يســدده المقترض عند ، ويتفــق هذان النوعان في كونهما بطاقة قرض مؤجل يســدده المقترض عند 

حلول أجله دون فائدة ربوية، ويمكن بيان أوجه الفرق بين هذين النوعين في الجدول حلول أجله دون فائدة ربوية، ويمكن بيان أوجه الفرق بين هذين النوعين في الجدول 
المعايير الشرعية ص(١٦١٦). ).  المعايير الشرعية ص(   (١)
ينظر: القرار (٩١٩١) ص() ص(١).). ينظر: القرار (   (٢)

ينظر: التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان لنواف باتوبارة ص(١٤٣١٤٣).). ينظر: التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان لنواف باتوبارة ص(   (٣)
ينظر: في حقيقة هذه البطاقات وأنواعها البطاقات اللدائنية للعصيمي ص(١٢٤١٢٤-١٤٨١٤٨).). ينظر: في حقيقة هذه البطاقات وأنواعها البطاقات اللدائنية للعصيمي ص(   (٤)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٠٥٣٠٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اآلتياآلتي(١):

بطاقة الخصم الشهريبطاقة الخصم الشهريبطاقة االئتمان المتجددبطاقة االئتمان المتجددوجه المقارنةوجه المقارنة

أجل السدادأجل السداد

لحامل البطاقة ســداد القــرض كامالً عند لحامل البطاقة ســداد القــرض كامالً عند 
حلــول أجله أو تأجيله كله أو ســداد جزء حلــول أجله أو تأجيله كله أو ســداد جزء 
منه وتأجيل الباقي مع الســماح له بتقسيط منه وتأجيل الباقي مع الســماح له بتقسيط 

المؤجل أو سداده مرة واحدة. المؤجل أو سداده مرة واحدة. 

عند  القرض  بســداد  البطاقة  حامــل  عند يلتزم  القرض  بســداد  البطاقة  حامــل  يلتزم 
حلول أجله وال يسمح له بالتأخير.حلول أجله وال يسمح له بالتأخير.

الفوائدالفوائد

يســتوفي مصدر هذه البطاقة مــن حاملها يســتوفي مصدر هذه البطاقة مــن حاملها 
فائدتان:فائدتان:

عند تأجيله سداد القرض عن الموعد عند تأجيله سداد القرض عن الموعد 
المتفق عليه، وتحسب هذه الفائدة على المتفق عليه، وتحسب هذه الفائدة على 

المبلغ المؤجل.المبلغ المؤجل.
عند تأخره عن السداد.عند تأخره عن السداد.

يســتوفي مصدر هذه البطاقة مــن حاملها يســتوفي مصدر هذه البطاقة مــن حاملها 
عند تأخره عن الســداد في الموعد المحدد عند تأخره عن الســداد في الموعد المحدد 
تتمثل في نسبة محددة من مبلغ الدين مقابل تتمثل في نسبة محددة من مبلغ الدين مقابل 
كل يــوم تأخير، أمــا المؤسســات المالية كل يــوم تأخير، أمــا المؤسســات المالية 
اإلسالمية فبعضها ال يستوفي غرامة تأخير، اإلسالمية فبعضها ال يستوفي غرامة تأخير، 
وبعضها يستوفي غرامة على أن تصرف في وبعضها يستوفي غرامة على أن تصرف في 
أوجه الخير، وبعضهــا يمنح حامل البطاقة أوجه الخير، وبعضهــا يمنح حامل البطاقة 

تمويالً ليسدد به مديونيته.تمويالً ليسدد به مديونيته.

السقف االئتمانيالسقف االئتماني
يتجدد السقف االئتماني متى ما سدد حامل يتجدد السقف االئتماني متى ما سدد حامل 

ا من المديونية. ا من المديونية.البطاقة جزءً البطاقة جزءً
ا  ا ائتمانيا محددً ا يمنــح حامل البطاقة ســقفً ا ائتمانيا محددً يمنــح حامل البطاقة ســقفً
في فترة محددة، وال يتجدد سقفه االئتماني في فترة محددة، وال يتجدد سقفه االئتماني 

حتى يسدد جميع المديونية التي عليه.حتى يسدد جميع المديونية التي عليه.

رسوم البطاقةرسوم البطاقة

مرتفعة وال تتنازل عنها المؤسسة المصدرة مرتفعة وال تتنازل عنها المؤسسة المصدرة 
للبطاقة؛ ألنها تمثل مصدر دخل أساسي.للبطاقة؛ ألنها تمثل مصدر دخل أساسي.

متدنيــة حيث تعوض مــن الفوائد المترتبة متدنيــة حيث تعوض مــن الفوائد المترتبة 
على حاملهــا لقاء التأخير، ومن العموالت على حاملهــا لقاء التأخير، ومن العموالت 
التــي يتم تحصيلهــا من التجــار، وبعض التــي يتم تحصيلهــا من التجــار، وبعض 

ا. ا.المؤسسات تلغيها تمامً المؤسسات تلغيها تمامً

ينظر: التكييف الشــرعي لبطاقات االئتمان لنواف باتوبارة ص(١٤٥١٤٥)، والمعايير الشرعية )، والمعايير الشرعية  ينظر: التكييف الشــرعي لبطاقات االئتمان لنواف باتوبارة ص(   (١)
.(.(١٦١٦-١٧١٧)



٣٠٦٣٠٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسألة الثالثة: أطراف بطاقة االئتمان:المسألة الثالثة: أطراف بطاقة االئتمان:

يدخل في بطاقة االئتمان عدة أطراف، بعضهم يعد أساسيا ال تخلو بطاقة منه، يدخل في بطاقة االئتمان عدة أطراف، بعضهم يعد أساسيا ال تخلو بطاقة منه، 
وبعضهم ليس كذلك، وبيان هؤالء األطراف على النحو اآلتي:وبعضهم ليس كذلك، وبيان هؤالء األطراف على النحو اآلتي:

١- المصــدر - المصــدر issuerissuer: وهو المؤسســة المالية التي توفــر البطاقات لحامليها : وهو المؤسســة المالية التي توفــر البطاقات لحامليها 
الستخدامها في إجراء عمليات تجاريةالستخدامها في إجراء عمليات تجارية(١).

٢- حامــل البطاقــة - حامــل البطاقــة Card HolderCard Holder: وهو الشــخص التي تصــدر البطاقة : وهو الشــخص التي تصــدر البطاقة 
ألجلــهألجلــه(٢). وبعبارة أخر: هو عميل المصدر الذي يشــترك فــي نظام البطاقات . وبعبارة أخر: هو عميل المصدر الذي يشــترك فــي نظام البطاقات 

بالبطاقة. بالبطاقة.ويشتري  ويشتري 
٣- التاجر (قابل البطاقة) - التاجر (قابل البطاقة) MerchantMerchant: وهو أي شــخص أو مؤسسة تقبل الدفع : وهو أي شــخص أو مؤسسة تقبل الدفع 

بالبطاقات من العمالء لشراء السلع أو الخدمات منهابالبطاقات من العمالء لشراء السلع أو الخدمات منها(٣).
٤- المنظمة الراعية - المنظمة الراعية associationassociation: المنظمات التي تقدم القوانين واإلعالنات : المنظمات التي تقدم القوانين واإلعالنات 
وخدمات تنفيذ العمليات وتســويتها والتي تعزز االســم التجاري للمؤسسة المالية وخدمات تنفيذ العمليات وتســويتها والتي تعزز االســم التجاري للمؤسسة المالية 

العضو في هذه المنظمةالعضو في هذه المنظمة(٤).
ينظر:  ينظر:    (١)

www.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.htmlwww.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.html

ينظر: ينظر:   (٢)
www.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.htmlwww.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.html

P11 Glossary of TermsP11 Glossary of Terms :ينظر ينظر:    (٣)
www.visaglobalchallenge.com/visachallenge/uploads/Glossary_V1.0.pdfwww.visaglobalchallenge.com/visachallenge/uploads/Glossary_V1.0.pdf

ينظر: ينظر:   (٤)
www.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.htmlwww.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/glossary.html
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املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٥- مصرف التاجر - مصرف التاجر AcquirerAcquirer: وهو المنظمة التي تعد اتفاقيات مع التجار لقبول : وهو المنظمة التي تعد اتفاقيات مع التجار لقبول 
بطاقات العمالء المصرفية، ثم تقوم بتعويض التجار عن قيمة السلع والخدمات التي بطاقات العمالء المصرفية، ثم تقوم بتعويض التجار عن قيمة السلع والخدمات التي 

تم شراؤها من قبل العمالءتم شراؤها من قبل العمالء(١).
المطلب الثاني: طريقة عمل بطاقات االئتمان:المطلب الثاني: طريقة عمل بطاقات االئتمان:

ا من حصول  ا من حصول تمــر بطاقة االئتمان بمراحل متعددة ودورات عمــل مختلفة بدءً تمــر بطاقة االئتمان بمراحل متعددة ودورات عمــل مختلفة بدءً
المصدر على رخصة تشــغيلها من المنظمة الراعية وانتهاء بسداد المبالغ المستحقة المصدر على رخصة تشــغيلها من المنظمة الراعية وانتهاء بسداد المبالغ المستحقة 

على حامل البطاقة، وفيما يأتي عرض مختصر عن عمل هذه البطاقة:على حامل البطاقة، وفيما يأتي عرض مختصر عن عمل هذه البطاقة:
المرحلة األولى: المرحلة األولى: حصول المصدر على رخصة تشــغيل بطاقات االئتمان من حصول المصدر على رخصة تشــغيل بطاقات االئتمان من 

المنظمة الراعية مقابل رسوم محددة حسب شروط المنظمة الراعية.المنظمة الراعية مقابل رسوم محددة حسب شروط المنظمة الراعية.
المرحلة الثانية:المرحلة الثانية: إصدار بطاقات االئتمان من قبل مصدر البطاقة لعمالئه حيث  إصدار بطاقات االئتمان من قبل مصدر البطاقة لعمالئه حيث 
يقوم المصدر بإصدار أنواع متعددة من بطاقة االئتمان، بحدود ائتمانية مختلفة حسب يقوم المصدر بإصدار أنواع متعددة من بطاقة االئتمان، بحدود ائتمانية مختلفة حسب 
حال العميل االئتمانية، ويضاف إلى هذه البطاقات خصائص ومميزات ترغب العمالء حال العميل االئتمانية، ويضاف إلى هذه البطاقات خصائص ومميزات ترغب العمالء 

باالشتراك فيها.باالشتراك فيها.
المرحلة الثالثة:المرحلة الثالثة: تنفيذ عملية باستخدام بطاقات االئتمان من قبل حامل البطاقة: تنفيذ عملية باستخدام بطاقات االئتمان من قبل حامل البطاقة:

حيث تستخدم بطاقات االئتمان في مجالين:حيث تستخدم بطاقات االئتمان في مجالين:
المجال األول:المجال األول: شراء السلع والخدمات عن طريق قنوات مصرفية معتمدة مثل:  شراء السلع والخدمات عن طريق قنوات مصرفية معتمدة مثل: 

أجهزة نقاط البيع أجهزة نقاط البيع (Point of sale)(Point of sale) أو المواقع اإللكترونية. أو المواقع اإللكترونية.
المجال الثاني:المجال الثاني: سحب مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف اآللية. سحب مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف اآللية.

ينظر: المرجع السابق ٢. ينظر: المرجع السابق    (١)
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تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وأبين فيما يأتي طريقة العمل في كل مجال:وأبين فيما يأتي طريقة العمل في كل مجال:
المجال األول:المجال األول: إذا رغب حامل البطاقة باســتخدام البطاقة في هذا المجال فإن  إذا رغب حامل البطاقة باســتخدام البطاقة في هذا المجال فإن 

عمل البطاقة يمر بعدة خطوات هي على النحو اآلتي:عمل البطاقة يمر بعدة خطوات هي على النحو اآلتي:
الخطوة األولى: شراء السلع والخدمات:الخطوة األولى: شراء السلع والخدمات:

١- يقوم حامل البطاقة بشراء الســلعة من التاجر باستخدام البطاقة عن طريق - يقوم حامل البطاقة بشراء الســلعة من التاجر باستخدام البطاقة عن طريق 
إحد القنوات المصرفية.إحد القنوات المصرفية.

٢- يتم االتصال - عن طريق القنــاة المصرفية- بنظام بنك التاجر الذي يقوم - يتم االتصال - عن طريق القنــاة المصرفية- بنظام بنك التاجر الذي يقوم 
بالربط اإللكتروني مع المنظمة الراعية للبطاقة لطلب اعتماد تفويض بنك التاجر بدفع بالربط اإللكتروني مع المنظمة الراعية للبطاقة لطلب اعتماد تفويض بنك التاجر بدفع 

المبلغ المطلوب.المبلغ المطلوب.
٣- قد يأتي الرد على هذا الطلب بالرفض لعدم صالحية البطاقة أو عدم كفاية - قد يأتي الرد على هذا الطلب بالرفض لعدم صالحية البطاقة أو عدم كفاية 

الحد االئتماني الممنوح لحامل البطاقة.الحد االئتماني الممنوح لحامل البطاقة.
٤- وقد يأتي الرد بالموافقة فيخصــم المصدر مبلغ العملية بعملة البطاقة من - وقد يأتي الرد بالموافقة فيخصــم المصدر مبلغ العملية بعملة البطاقة من 
الحد االئتماني الممنوح لحامل البطاقة ثم يقوم المصدر بإرســال الموافقة على دفع الحد االئتماني الممنوح لحامل البطاقة ثم يقوم المصدر بإرســال الموافقة على دفع 

مبلغ العملية إلى القناة المصرفية.مبلغ العملية إلى القناة المصرفية.
الخطوة الثانية: سداد مستحقات التاجر:الخطوة الثانية: سداد مستحقات التاجر:

١- إذا كان بنــك التاجر هو المصدر فيقيد في حســاب التاجر لد المصدر - إذا كان بنــك التاجر هو المصدر فيقيد في حســاب التاجر لد المصدر 
المبلغ بعد خصم الرسوم المستحقة للمصدر.المبلغ بعد خصم الرسوم المستحقة للمصدر.

٢- إذا كان بنــك التاجر محليــا أو دوليا فيقوم في اليــوم التالي للعملية برفع - إذا كان بنــك التاجر محليــا أو دوليا فيقوم في اليــوم التالي للعملية برفع 
مطالبة سداد المبلغ إلى المنظمة الراعية.مطالبة سداد المبلغ إلى المنظمة الراعية.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٠٩٣٠٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣- تقــوم المنظمة الراعية بمطالبة المصدر بســداد مبلغ العملية ويتم ســداد - تقــوم المنظمة الراعية بمطالبة المصدر بســداد مبلغ العملية ويتم ســداد 
العملية -عادة- خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العملية.العملية -عادة- خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العملية.

٤- يقوم بنك التاجر بإيداع مبلغ العملية في حساب التاجر لديه.- يقوم بنك التاجر بإيداع مبلغ العملية في حساب التاجر لديه.
الخطوة الثالثة: سداد مستحقات المصدر:الخطوة الثالثة: سداد مستحقات المصدر:

١- يقيد المصدر مبلغ العملية يوم التســوية في حســاب حامل البطاقة، وإذا - يقيد المصدر مبلغ العملية يوم التســوية في حســاب حامل البطاقة، وإذا 
كانت عملة العملية مختلفة عن عملة البطاقة فيقيد المبلغ في حســاب حامل البطاقة كانت عملة العملية مختلفة عن عملة البطاقة فيقيد المبلغ في حســاب حامل البطاقة 

بعملة البطاقة وفق سعر الصرف حينذاك.بعملة البطاقة وفق سعر الصرف حينذاك.
٢- يقوم المصدر دوريا بإصدار كشف حساب عمليات حامل البطاقة بما فيها - يقوم المصدر دوريا بإصدار كشف حساب عمليات حامل البطاقة بما فيها 

الرسوم المتفق عليها.الرسوم المتفق عليها.
٣- يسدد حامل البطاقة عملياته وفق كشــف الحساب في تاريخ االستحقاق - يسدد حامل البطاقة عملياته وفق كشــف الحساب في تاريخ االستحقاق 
المتفق عليه بخصمها من حســابه الجاري أو بإيداعه النقدي أو عن طريق الشيكات المتفق عليه بخصمها من حســابه الجاري أو بإيداعه النقدي أو عن طريق الشيكات 

المصرفية.المصرفية.
المجال الثاني: المجال الثاني: سحب مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف اآللي:سحب مبالغ نقدية عن طريق أجهزة الصراف اآللي:

إذا رغب حامل البطاقة باستخدام البطاقة في هذا المجال فال يخلو السحب من إذا رغب حامل البطاقة باستخدام البطاقة في هذا المجال فال يخلو السحب من 
أن يكــون عن طريق أجهزة صراف تابعة للمصدر أو أجهزة محلية أو دولية، وتفصيل أن يكــون عن طريق أجهزة صراف تابعة للمصدر أو أجهزة محلية أو دولية، وتفصيل 

ذلك على النحو اآلتي:ذلك على النحو اآلتي:
الحال األولى:الحال األولى: أن يكون السحب من أجهزة المصدر: أن يكون السحب من أجهزة المصدر:

إذا أدخــل حامل البطاقة بطاقتــه االئتمانية في جهاز الصــراف وحدد المبلغ إذا أدخــل حامل البطاقة بطاقتــه االئتمانية في جهاز الصــراف وحدد المبلغ 
المطلوب يتصل الجهاز بالنظام الداخلي للمصدر، ويتم الرد إما بالرفض ألي ســبب المطلوب يتصل الجهاز بالنظام الداخلي للمصدر، ويتم الرد إما بالرفض ألي ســبب 

كان أو يتم القبول ويتسلم حامل البطاقة المبلغ.كان أو يتم القبول ويتسلم حامل البطاقة المبلغ.



٣١٠٣١٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ويالحظ هنا أنه في هذه الحال ال يتم التعامل مع أي طرف آخر.ويالحظ هنا أنه في هذه الحال ال يتم التعامل مع أي طرف آخر.
الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون السحب من أجهزة غير تابعة للمصدر: أن يكون السحب من أجهزة غير تابعة للمصدر:

وتمر هذه الحال بثالث خطوات:وتمر هذه الحال بثالث خطوات:
الخطوة األولى: سحب مبلغ العملية من قبل حامل البطاقة:الخطوة األولى: سحب مبلغ العملية من قبل حامل البطاقة:

١- إذا أدخــل حامل البطاقة بطاقتــه االئتمانية في جهــاز الصراف المحلي - إذا أدخــل حامل البطاقة بطاقتــه االئتمانية في جهــاز الصراف المحلي 
أو  الدولــي وحدد المبلغ المطلوب يتصل الجهاز بالنظام اإللكتروني للبنك المحلي أو  الدولــي وحدد المبلغ المطلوب يتصل الجهاز بالنظام اإللكتروني للبنك المحلي 
أو الدولــي ويربطه إلكترونيا بأنظمة المدفوعات لــد المنظمة الراعية ليقوم بطلب أو الدولــي ويربطه إلكترونيا بأنظمة المدفوعات لــد المنظمة الراعية ليقوم بطلب 

التفويض والموافقة على العملية من المصدر.التفويض والموافقة على العملية من المصدر.
٢- يتم الرد إما بالرفض ألي ســبب كان أو يتــم القبول فيحجز المصدر مبلغ - يتم الرد إما بالرفض ألي ســبب كان أو يتــم القبول فيحجز المصدر مبلغ 

العملية بالرسوم في حساب حامل البطاقة ثم يتسلم حامل البطاقة المبلغ.العملية بالرسوم في حساب حامل البطاقة ثم يتسلم حامل البطاقة المبلغ.
الخطوة الثانية: سداد مستحقات البنك المسحوب منه:الخطوة الثانية: سداد مستحقات البنك المسحوب منه:

١- يقوم البنك المسحوب منه في اليوم التالي للعملية برفع مطالبة سداد مبلغ - يقوم البنك المسحوب منه في اليوم التالي للعملية برفع مطالبة سداد مبلغ 
العملية والرسوم المستحقة له إلى المنظمة الراعية.العملية والرسوم المستحقة له إلى المنظمة الراعية.

٢- تقوم المنظمــة الراعية بمطالبة المصدر بســداد العملية وروســم البنك - تقوم المنظمــة الراعية بمطالبة المصدر بســداد العملية وروســم البنك 
المســحوب منه، ويتم ســداد تلك المبالغ -عادة- خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ المســحوب منه، ويتم ســداد تلك المبالغ -عادة- خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ 

العملية.العملية.
الخطوة الثالثة: سداد مستحقات المصدر:الخطوة الثالثة: سداد مستحقات المصدر:

١- يقيد المصدر مبلغ العملية والرســوم المستحقة له يوم التسوية في حساب - يقيد المصدر مبلغ العملية والرســوم المستحقة له يوم التسوية في حساب 
حامل البطاقــة، وإذا كانت عملة العملية مختلفة عن عملــة البطاقة فيقيد المبلغ في حامل البطاقــة، وإذا كانت عملة العملية مختلفة عن عملــة البطاقة فيقيد المبلغ في 

حساب حامل البطاقة بعملة البطاقة وفق سعر الصرف حينذاك.حساب حامل البطاقة بعملة البطاقة وفق سعر الصرف حينذاك.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣١١٣١١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢- يقوم المصدر دوريا بإصدار كشف حساب عمليات حامل البطاقة بما فيها - يقوم المصدر دوريا بإصدار كشف حساب عمليات حامل البطاقة بما فيها 
الرسوم المتفق عليها.الرسوم المتفق عليها.

٣- يسدد حامل البطاقة عملياته وفق كشــف الحساب في تاريخ االستحقاق - يسدد حامل البطاقة عملياته وفق كشــف الحساب في تاريخ االستحقاق 
المتفق عليه بخصمها من حســابه الجاري أو بإيداعه النقدي أو عن طريق الشيكات المتفق عليه بخصمها من حســابه الجاري أو بإيداعه النقدي أو عن طريق الشيكات 

المصرفية.المصرفية.
المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للعالقات بين أطراف بطاقة االئتمان:المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للعالقات بين أطراف بطاقة االئتمان:

المسألة األولى: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة:المسألة األولى: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة:

اختلف الفقهــاء المعاصرون في التوصيف الفقهي لهــذه العالقة على أقوال اختلف الفقهــاء المعاصرون في التوصيف الفقهي لهــذه العالقة على أقوال 
كثيرة متداخلة وفي بعضها اضطراب ويرجع ذلك إلى أسباب من أهمها محاولة النظر كثيرة متداخلة وفي بعضها اضطراب ويرجع ذلك إلى أسباب من أهمها محاولة النظر 
ا كليا يحكمها عقد واحد(١)؛ وليس األمر ؛ وليس األمر  ا كليا يحكمها عقد واحدإلى بطاقة االئتمان وأطرافها باعتبارها منتجً إلى بطاقة االئتمان وأطرافها باعتبارها منتجً
ا له أطــراف متعددة، إال أنه يعد  ا واحدً ا له أطــراف متعددة، إال أنه يعد كذلك فالبطاقــات االئتمانية وإن كانت منتجً ا واحدً كذلك فالبطاقــات االئتمانية وإن كانت منتجً
ا مركبًا من عــدة عقود، فالنظر الفقهي الصحيح هــو أن يتم النظر إلى عالقات  ا مركبًا من عــدة عقود، فالنظر الفقهي الصحيح هــو أن يتم النظر إلى عالقات منتجً منتجً

أطراف البطاقة من خالل هذه العقود، وفيما يأتي تفصيل هذه األقوال:أطراف البطاقة من خالل هذه العقود، وفيما يأتي تفصيل هذه األقوال:
القول األول:القول األول: أن العالقة بينهما ضمان قبل اســتخدام البطاقة وحوالة بعدها،  أن العالقة بينهما ضمان قبل اســتخدام البطاقة وحوالة بعدها، 
فالمصدر يلتزم أداء ما يثبت في ذمة حامل البطاقة من ديون تنشــأ عن اســتخدامها، فالمصدر يلتزم أداء ما يثبت في ذمة حامل البطاقة من ديون تنشــأ عن اســتخدامها، 
ثم إذا اســتخدمها حامل البطاقة أحال التاجر على مصدر البطاقة لتحصيل المديونية ثم إذا اســتخدمها حامل البطاقة أحال التاجر على مصدر البطاقة لتحصيل المديونية 
التــي ثبتت في ذمته، وذهــب إلى هذا القول د. عبد الســتار أبو غــدةالتــي ثبتت في ذمته، وذهــب إلى هذا القول د. عبد الســتار أبو غــدة(٢)، ود. علي ، ود. علي 

القره  داغيالقره  داغي(٣).
ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع١٥١٥ ( (١٧١٧/٣).). ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع   (١)

ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٤٧٨٤٧٨/٣-٤٨٠٤٨٠).). ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع ع   (٢)
ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٦٠٦٦٠/٣-٦٦١٦٦١).). ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع   (٣)



٣١٢٣١٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القول الثاني:القول الثاني: أن العالقة بينهما هي الوكالة، فالمصدر وكيل لحامل البطاقة في  أن العالقة بينهما هي الوكالة، فالمصدر وكيل لحامل البطاقة في 
أداء الديــن الثابت في ذمته، وذهب إلى هذا القول قطاع اإلفتاء والبحوث الشــرعية أداء الديــن الثابت في ذمته، وذهب إلى هذا القول قطاع اإلفتاء والبحوث الشــرعية 

بالكويتبالكويت(١)، ود. سامي حمود، ود. سامي حمود(٢).
القــول الثالث:القــول الثالث: أن العالقــة بينهما هــي الضمان على كل حال ســواء قبل  أن العالقــة بينهما هــي الضمان على كل حال ســواء قبل 
اســتخدام البطاقة أم بعده، فالمصدر ضامــن لحامل البطاقة وملتزم بســداد ثمن اســتخدام البطاقة أم بعده، فالمصدر ضامــن لحامل البطاقة وملتزم بســداد ثمن 
المشتريات والخدمات التي اشــتراها، وذهب إلى هذا القول د. نزيه حمادالمشتريات والخدمات التي اشــتراها، وذهب إلى هذا القول د. نزيه حماد(٣)، ود. ، ود. 

محمد القريمحمد القري(٤).
القول الرابع:القول الرابع: أن العالقة بينهما هي الحوالة سواء تم التعامل بالبطاقة بالسحب  أن العالقة بينهما هي الحوالة سواء تم التعامل بالبطاقة بالسحب 
النقدي أم بنقاط البيع إال إذا كان الســحب النقدي من أجهزة المصدر فهي تعد حينئذٍ النقدي أم بنقاط البيع إال إذا كان الســحب النقدي من أجهزة المصدر فهي تعد حينئذٍ 

ا، وذهب إلى هذا القول د. الصديق الضرير(٥). .  ا، وذهب إلى هذا القول د. الصديق الضريرقرضً قرضً
القــول الخامس:القــول الخامس: أن العالقة بينهما هي الحوالة، وهو قول الشــيخ عبد الله بن  أن العالقة بينهما هي الحوالة، وهو قول الشــيخ عبد الله بن 
منيعمنيع(٦)، ود. رفيق المصري، ود. رفيق المصري(٧)، وهو ماذهبت إليه ندوة البركة الثانية عشرة، وهو ماذهبت إليه ندوة البركة الثانية عشرة(٨)، وذهبت ، وذهبت 
الندوة إلى أن العالقة بينهما هي اإلقراض في حال انكشــاف حســاب العميل ودفع الندوة إلى أن العالقة بينهما هي اإلقراض في حال انكشــاف حســاب العميل ودفع 

المصدر ثمن الشراء من أمواله.المصدر ثمن الشراء من أمواله.
ينظر: مجموعة الفتاو الشرعية (١٦٧١٦٧/٥).). ينظر: مجموعة الفتاو الشرعية (   (١)

ينظر: مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة المجمع ع٧ ( (٦٧٧٦٧٧/١).). ينظر: مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة المجمع ع   (٢)
ينظر: بطاقة االئتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٥٠٢٥٠٢/٣).). ينظر: بطاقة االئتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، مجلة المجمع ع   (٣)

ينظر: بطاقات االئتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٥٣٤٥٣٤/٣-٥٤٠٥٤٠).). ينظر: بطاقات االئتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، مجلة المجمع ع   (٤)
ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٠٥٦٠٥/٣-٦٠٦٦٠٦).). ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع   (٥)

ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٥٨٦٥٨/٣).). ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع   (٦)
ينظر: بطاقة االئتمان، لرفيق المصري، مجلة المجمع ع٧ ( (٤١١٤١١/١).). ينظر: بطاقة االئتمان، لرفيق المصري، مجلة المجمع ع   (٧)

ينظر: الفتو (١/١٢١٢) من فتاو ندوات البركة ص() من فتاو ندوات البركة ص(٢٠٢٢٠٢).).  ) ينظر: الفتو  (٨)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣١٣٣١٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القول الســادس:القول الســادس: أن العالقة بينهمــا قبل أن يدفع المصــدر مبلغ العملية  أن العالقة بينهمــا قبل أن يدفع المصــدر مبلغ العملية 
هــي الضمان، وأما بعد دفعها فالعالقة بينهما هــي القرض، وهذا هو قول الهيئة هــي الضمان، وأما بعد دفعها فالعالقة بينهما هــي القرض، وهذا هو قول الهيئة 
الشــرعية لمصرف الراجحيالشــرعية لمصرف الراجحي(١)، والهيئة الشــرعية لبنك البــالد، والهيئة الشــرعية لبنك البــالد(٢)، وهو قول د. ، وهو قول د. 
عبد الرحمن األطرمعبد الرحمن األطرم(٣)، وهو قول الهيئة الشــرعية لمصــرف اإلنماء إال أنها لم ، وهو قول الهيئة الشــرعية لمصــرف اإلنماء إال أنها لم 

للضمان(٤). للضمانتشر  تشر 
القول الســابع:القول الســابع: أن العالقة بينهما هي الوكالة والضمــان والقرض، فالمصدر  أن العالقة بينهما هي الوكالة والضمــان والقرض، فالمصدر 
وكيل عن حامل البطاقة في تسديد قيمة مشترياته، وضامن له بسداد االلتزامات المالية وكيل عن حامل البطاقة في تسديد قيمة مشترياته، وضامن له بسداد االلتزامات المالية 
ا من المصدر  ا من المصدر التي عليه، ومقرض له إذا اشــتر حامل البطاقة فإن ذلك يعــد إقراضً التي عليه، ومقرض له إذا اشــتر حامل البطاقة فإن ذلك يعــد إقراضً

لحامل البطاقة، وهذا هو قول د. عبد الوهاب أبو سليمانلحامل البطاقة، وهذا هو قول د. عبد الوهاب أبو سليمان(٥).
ويمكن إرجاع هذه األقوال إلى أربعة توصيفات، هي:ويمكن إرجاع هذه األقوال إلى أربعة توصيفات، هي:

التوصيف األول: الوكالةالتوصيف األول: الوكالة، فحامل البطاقة وكل المصدر في ســداد الدين الذي ، فحامل البطاقة وكل المصدر في ســداد الدين الذي 
ثبت في ذمته.ثبت في ذمته.

التوصيف الثاني: الحوالةالتوصيف الثاني: الحوالة، فحامل البطاقة أحال التاجر إلى المصدر الســتيفاء ، فحامل البطاقة أحال التاجر إلى المصدر الســتيفاء 
الدين الثابت في ذمته.الدين الثابت في ذمته.

ينظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، القرار (٤٦٤٤٦٤)، ()، (٦٨٤٦٨٤/١).). ينظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، القرار (   (١)
ينظــر: الضوابط الشــرعية للبطاقات االئتمانية الصــادرة عن الهيئة الشــرعية لبنك البالد  ينظــر: الضوابط الشــرعية للبطاقات االئتمانية الصــادرة عن الهيئة الشــرعية لبنك البالد    (٢)

ص(ص(٣).).
ينظر: بطاقات االئتمــان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمــع ع١٥١٥ ( (٧٨٧٨/٣). وقد ذكر ). وقد ذكر  ينظر: بطاقات االئتمــان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمــع ع   (٣)
شيخنا -حفظه الله- أثناء مناقشة الرسالة بأنه ير أنها بطاقة إقراض فقط، وليست ضمان. شيخنا -حفظه الله- أثناء مناقشة الرسالة بأنه ير أنها بطاقة إقراض فقط، وليست ضمان. 

وهو الرأي الذي أخذت به الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء.وهو الرأي الذي أخذت به الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء.
ينظر: القرار (٩١٩١) ص() ص(٢).). ينظر: القرار (   (٤)

ينظر: البطاقات البنكية اإلقراضية، لعبد الوهاب أبو سليمان ص(١٨٠١٨٠، ، ١٩٢١٩٢، ، ٢٢٠٢٢٠). ).  ينظر: البطاقات البنكية اإلقراضية، لعبد الوهاب أبو سليمان ص(   (٥)



٣١٤٣١٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التوصيــف الثالث: الضمــانالتوصيــف الثالث: الضمــان، فالمصدر ضامــن لحامل البطاقة في ســداد ، فالمصدر ضامــن لحامل البطاقة في ســداد 
االلتزامات التي ثبتت في ذمته.االلتزامات التي ثبتت في ذمته.

التوصيف الرابع: اإلقراضالتوصيف الرابع: اإلقراض، فالمصدر يقوم بســداد االلتزامات الثابتة في ذمة ، فالمصدر يقوم بســداد االلتزامات الثابتة في ذمة 
ا له. ا له.حامل البطاقة، ويعد حينئذٍ مقرضً حامل البطاقة، ويعد حينئذٍ مقرضً

دليل التوصيف األول:دليل التوصيف األول:
أن المصــدر يتصرف بالدفع عن حامــل البطاقة ثم يرجع مطالبًــا له بقيمة ما أن المصــدر يتصرف بالدفع عن حامــل البطاقة ثم يرجع مطالبًــا له بقيمة ما 
دفعهدفعه(١)، وهذه هو معنى الوكالة حيث إن الفقهاء عرفوها بأنها: «إقامة اإلنســان غيره ، وهذه هو معنى الوكالة حيث إن الفقهاء عرفوها بأنها: «إقامة اإلنســان غيره 

مقام نفسه في تصرف معلوم»مقام نفسه في تصرف معلوم»(٢).
ونوقش بما يأتي:ونوقش بما يأتي:

ا  ا - أن الوكالة تقتضي أن للدائن مطالبة الموكل والوكيل، وليس ذلك موجودً ١- أن الوكالة تقتضي أن للدائن مطالبة الموكل والوكيل، وليس ذلك موجودً
في بطاقة االئتمان فإن التاجر (الدائن) ال يطالب إال المصدرفي بطاقة االئتمان فإن التاجر (الدائن) ال يطالب إال المصدر(٣).

ا في  ا في - أن مقتضى الوكالة تصرف الوكيل في مال موكله، وليس ذلك موجودً ٢- أن مقتضى الوكالة تصرف الوكيل في مال موكله، وليس ذلك موجودً
بطاقة االئتمان فالمصدر إنما يؤدي الدين من ماله ال من مال حامل البطاقةبطاقة االئتمان فالمصدر إنما يؤدي الدين من ماله ال من مال حامل البطاقة(٤).

دليل التوصيف الثاني:دليل التوصيف الثاني:
موافقتــه لحقيقة الحوالة، حيــث إن حقيقة الحوالة هي «نقــل الدين من ذمة موافقتــه لحقيقة الحوالة، حيــث إن حقيقة الحوالة هي «نقــل الدين من ذمة 
المحيل إلى ذمــة المحال عليه»المحيل إلى ذمــة المحال عليه»(٥)، والديــن الذي على حامل البطاقة الناشــئ عن ، والديــن الذي على حامل البطاقة الناشــئ عن 

ينظر: مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة المجمع ع٧ ( (٦٧٧٦٧٧/١).). ينظر: مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة المجمع ع   (١)
البناية للعيني (٣/١٢١٢).). البناية للعيني (   (٢)

ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٥٨٦٥٨/٣).). ينظر: مناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع   (٣)
ينظر: بطاقات االئتمان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمع ع١٥١٥ ( (٧٩٧٩/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمع ع   (٤)

الكافي البن قدامة (٢٨٧٢٨٧/٣).). الكافي البن قدامة (   (٥)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣١٥٣١٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

استعماله للبطاقة انتقل من ذمته إلى ذمة المصدر، وهذه هي حقيقة الحوالةاستعماله للبطاقة انتقل من ذمته إلى ذمة المصدر، وهذه هي حقيقة الحوالة(١).
ونوقش بأن تخريجها على حوالة الدين غير مسلم؛ وذلك لما يأتي:ونوقش بأن تخريجها على حوالة الدين غير مسلم؛ وذلك لما يأتي:

١- أن مــن شــروط الحوالة أن تكون -عند إنشــائها- على دين مســتقر في - أن مــن شــروط الحوالة أن تكون -عند إنشــائها- على دين مســتقر في 
ا في بطاقة االئتمــان فحامل البطاقة االئتمانية  ا في بطاقة االئتمــان فحامل البطاقة االئتمانية ذمة المحال عليــه، وهذا ليس موجودً ذمة المحال عليــه، وهذا ليس موجودً

(المحيل) ليس مدينًا للمصدر (المحال عليه) عند تعاقده معه(المحيل) ليس مدينًا للمصدر (المحال عليه) عند تعاقده معه(٢).
ويجاب عن ذلك بأن هذا الشرط غير مسلم؛ فالحنفية أجازوا الحوالة المطلقة، ويجاب عن ذلك بأن هذا الشرط غير مسلم؛ فالحنفية أجازوا الحوالة المطلقة، 

وهي التي لم تقيد باإلعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليهوهي التي لم تقيد باإلعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه(٣).
٢- أن من مقتضيات التخريج على الحوالة براءة المحيل (حامل البطاقة) من - أن من مقتضيات التخريج على الحوالة براءة المحيل (حامل البطاقة) من 
ا في  ا في الدين الذي في ذمتــه؛ لنقله إلى ذمة المحال عليه (المصدر)، وهذا ليس موجودً الدين الذي في ذمتــه؛ لنقله إلى ذمة المحال عليه (المصدر)، وهذا ليس موجودً
بطاقة االئتمان؛ حيث إن ذمة حامل البطاقة تظل ذمته مشغولة حتى يسدده المصدربطاقة االئتمان؛ حيث إن ذمة حامل البطاقة تظل ذمته مشغولة حتى يسدده المصدر(٤).

دليل التوصيف الثالث: دليل التوصيف الثالث: 
أن المصدر يلتزم بأداء الدين الذي على حامل البطاقة، وكفيل بالمال لحاملها أن المصدر يلتزم بأداء الدين الذي على حامل البطاقة، وكفيل بالمال لحاملها 
تجــاه الدائنين من التجار وغيرهم، وهذه هــي حقيقة الضمان حيث يعرف بأنه «ضم تجــاه الدائنين من التجار وغيرهم، وهذه هــي حقيقة الضمان حيث يعرف بأنه «ضم 

ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق»ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق»(٥).
ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الســتار أبو غــدة، مجلة المجمــع ع١٢١٢ ( (٤٧٨٤٧٨/٣-٤٨٠٤٨٠)، )،  ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الســتار أبو غــدة، مجلة المجمــع ع   (١)

ومناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع عومناقشة موضوع بطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٥٨٦٥٨/٣).).
ينظر: كشــاف القنــاع (٢٦٤٢٦٤/٨)، والتكييف الشــرعي لبطاقة االئتمان لنــواف باتوبارة )، والتكييف الشــرعي لبطاقة االئتمان لنــواف باتوبارة  ينظر: كشــاف القنــاع (   (٢)

ص(ص(١٦٧١٦٧).).
ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٤٥٠٤٥٠/٥)، ودرر الحكام لعلي حيدر ()، ودرر الحكام لعلي حيدر (١١١١/٢).). ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (   (٣)

ينظر: التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان لنواف باتوبارة ص(١٦٧١٦٧).). ينظر: التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان لنواف باتوبارة ص(   (٤)
المقنع البن قدامة ص (١٨٠١٨٠).). المقنع البن قدامة ص (   (٥)



٣١٦٣١٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ونوقش بعدم التسليم؛ إذ إن حقيقة الضمان يلزم منها قدرة الدائن على مطالبة ونوقش بعدم التسليم؛ إذ إن حقيقة الضمان يلزم منها قدرة الدائن على مطالبة 
المدين والضامن بالدين على الســواء، وهذا يخالف حقيقة بطاقة االئتمان حيث إن المدين والضامن بالدين على الســواء، وهذا يخالف حقيقة بطاقة االئتمان حيث إن 

الدائن ال يستطيع مطالبة حامل البطاقة بالدينالدائن ال يستطيع مطالبة حامل البطاقة بالدين(١).
وأجيب عن ذلك بأن عدم رجوع التاجر لحامل البطاقة عند تعذر استيفاء الدين وأجيب عن ذلك بأن عدم رجوع التاجر لحامل البطاقة عند تعذر استيفاء الدين 
من المصدر محل خالف بين القانونيين، وليــس في الوثائق المنظمة للبطاقة ما يدل من المصدر محل خالف بين القانونيين، وليــس في الوثائق المنظمة للبطاقة ما يدل 

على أن التاجر ال يطالب حامل البطاقة بالدينعلى أن التاجر ال يطالب حامل البطاقة بالدين(٢).
ــلِّم بــأن التاجر ال يُطالب حامــلَ البطاقةِ  ا بأنه إذا سُ ــلِّم بــأن التاجر ال يُطالب حامــلَ البطاقةِ ويجاب عــن ذلك أيضً ا بأنه إذا سُ ويجاب عــن ذلك أيضً
ــعُ إليه، فإن هذا ال يعود على صحة التوصيف باإلبطال؛ لما ذهب إليه بعض  ــعُ إليه، فإن هذا ال يعود على صحة التوصيف باإلبطال؛ لما ذهب إليه بعض وال  يَرجِ وال  يَرجِ

الفقهاء من صحة براءة المضمون عنه بالشرطالفقهاء من صحة براءة المضمون عنه بالشرط(٣).
دليل التوصيف الرابع:دليل التوصيف الرابع:

موافقته لحقيقة القرض فالمصدر مقرض لحامل البطاقة ســواء مكن حاملها موافقته لحقيقة القرض فالمصدر مقرض لحامل البطاقة ســواء مكن حاملها 
ا كما في حالة الســحب من أجهزة الصــراف اآللي، أم دفع ثمن  ا كما في حالة الســحب من أجهزة الصــراف اآللي، أم دفع ثمن من قبض المال نقدً من قبض المال نقدً

السلع أو الخدمات للتاجر الذي شر منه حامل البطاقةالسلع أو الخدمات للتاجر الذي شر منه حامل البطاقة(٤).
ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٠٤٦٠٤/٣)، ومناقشة موضوع )، ومناقشة موضوع  ينظر: بطاقة االئتمان، للصديق الضرير، مجلة المجمع ع   (١)

بطاقات االئتمان، مجلة المجمع عبطاقات االئتمان، مجلة المجمع ع١٢١٢ ( (٦٥٨٦٥٨/٣).).
ينظر: بطاقات االئتمان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمع ع١٥١٥ ( (٧٩٧٩/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان، لعبد الرحمن األطرم، مجلة المجمع ع   (٢)

قــال ابن القيــم -رحمه اللــه- «ويصح تعليــق الضمان بالشــرط في أقــو الوجهين،  قــال ابن القيــم -رحمه اللــه- «ويصح تعليــق الضمان بالشــرط في أقــو الوجهين،    (٣)
فــإذا أبرأه صحــت البــراءة، ولزم الديــنُ الضامــن وحده» إغاثــة اللهفان فــي مصايد فــإذا أبرأه صحــت البــراءة، ولزم الديــنُ الضامــن وحده» إغاثــة اللهفان فــي مصايد 
الشــيطان (الشــيطان (٧١٦٧١٦/٢)، وحمله على هذا الــرأي أولى -فيما يظهر- ممــا ذهب إليه بعض )، وحمله على هذا الــرأي أولى -فيما يظهر- ممــا ذهب إليه بعض 
المعاصرين مــن حمله على قول بعض الفقهاء بأن الضمــان يقتضي براءة المضمون عنه، المعاصرين مــن حمله على قول بعض الفقهاء بأن الضمــان يقتضي براءة المضمون عنه، 

(ينظــر: بطاقة االئتمــان غير المغطاة، لنزيــه حماد، مجلة المجمــع ع(ينظــر: بطاقة االئتمــان غير المغطاة، لنزيــه حماد، مجلة المجمــع ع١٢١٢ ( (٥٠٢٥٠٢/٣».».
ينظر: البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص(١٣٦١٣٦/ / ١٤٠١٤٠).). ينظر: البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص(   (٤)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣١٧٣١٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ونوقش بما يأتي:ونوقش بما يأتي:
١- أن المقصود من القرض في الشــريعة اإلســالمية هو اإلرفاق بالمقترض - أن المقصود من القرض في الشــريعة اإلســالمية هو اإلرفاق بالمقترض 
واإلحسان إليه، وال يتحقق هذا المعنى في البطاقات االئتمانية فالتعامل بين المصدر واإلحسان إليه، وال يتحقق هذا المعنى في البطاقات االئتمانية فالتعامل بين المصدر 

وحامل البطاقة تعامل تجاري يقصد منه المصدر الربحوحامل البطاقة تعامل تجاري يقصد منه المصدر الربح(١).
ويجاب عن ذلك بأن اإلرفاق ليس علة لمشروعية القرض يحرم بانتفائها وقد ويجاب عن ذلك بأن اإلرفاق ليس علة لمشروعية القرض يحرم بانتفائها وقد 
ا  ا ســبق بيان جواز القرض وإن لم يقصد به اإلرفاق بالمقتــرض ما دام لم يتضمن أمرً ســبق بيان جواز القرض وإن لم يقصد به اإلرفاق بالمقتــرض ما دام لم يتضمن أمرً

ا كالزيادة الربوية(٢). ا كالزيادة الربويةمحرمً محرمً
٢- أن حقيقــة عقد القرض تقتضي دفع المقرض مــاالً إلى المقترض، وهذا - أن حقيقــة عقد القرض تقتضي دفع المقرض مــاالً إلى المقترض، وهذا 
يخالف واقع بطاقة االئتمان حيث من المتصــور أن ينتهي العقد المنظم للعالقة بين يخالف واقع بطاقة االئتمان حيث من المتصــور أن ينتهي العقد المنظم للعالقة بين 

المصدر وحامل البطاقة دون أن يدفع المصدر شيئًا لحامل البطاقةالمصدر وحامل البطاقة دون أن يدفع المصدر شيئًا لحامل البطاقة(٣).
ويجاب عن ذلك بأن هذا مسلم في حال عدم االنتفاع بالبطاقة من قبل حاملها، ويجاب عن ذلك بأن هذا مسلم في حال عدم االنتفاع بالبطاقة من قبل حاملها، 
أما إذا انتفع بها بالســحب النقدي أو تملك الســلع والخدمات، فإن ذلك ال يعدو أن أما إذا انتفع بها بالســحب النقدي أو تملك الســلع والخدمات، فإن ذلك ال يعدو أن 

ا من مصدر البطاقة لحاملها. ا من مصدر البطاقة لحاملها.يكون قرضً يكون قرضً
الترجيح:الترجيح:

بعد عرض التوصيفات الفقهيــة للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة يظهر بعد عرض التوصيفات الفقهيــة للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة يظهر 
أن العالقة بينهما بعد دفع المصــدر مبلغ العملية هي القرض، وأما قبل دفع مبلغ أن العالقة بينهما بعد دفع المصــدر مبلغ العملية هي القرض، وأما قبل دفع مبلغ 
العملية فجميع التوصيفات الفقهية للعالقة بينهما لم تســلم من المناقشــة إال أن العملية فجميع التوصيفات الفقهية للعالقة بينهما لم تســلم من المناقشــة إال أن 

ينظر: البطاقات المصرفية للحجي ص(١٥٠١٥٠-١٥١١٥١).). ينظر: البطاقات المصرفية للحجي ص(   (١)
ينظر ص(٨٣٨٣) و() و(٨٨٨٨) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر ص(   (٢)

ينظر: البطاقات المصرفية للحجي ص(١٥١١٥١).). ينظر: البطاقات المصرفية للحجي ص(   (٣)



٣١٨٣١٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

األقرب لوصف األقرب لوصف العالقة بينهما هو الضمان، لما ســبق ذكره من أدلة، ويقرب منه العالقة بينهما هو الضمان، لما ســبق ذكره من أدلة، ويقرب منه 
القول بالحوالــة، والمؤثر في ترجيح الوصف بالضمــان على الوصف بالحوالة القول بالحوالــة، والمؤثر في ترجيح الوصف بالضمــان على الوصف بالحوالة 
هــو موافقة واقع بطاقة االئتمان لوصف الضمان ســواء قيل بثبوت الدين في ذمة هــو موافقة واقع بطاقة االئتمان لوصف الضمان ســواء قيل بثبوت الدين في ذمة 
حامل البطاقة أم قيل بعدم ثبوته؛ ففــي الحال األولى فإن بعض القانونيين ذكروا حامل البطاقة أم قيل بعدم ثبوته؛ ففــي الحال األولى فإن بعض القانونيين ذكروا 
أن ذمته ال تبرأ إال بســداد المصدر للدينأن ذمته ال تبرأ إال بســداد المصدر للدين(١)، والقول بعــدم ثبوتها في ذمته يوافق ، والقول بعــدم ثبوتها في ذمته يوافق 
حقيقة الضمان بشــرط البراءة كما سبق اإلشارة إليه، وهذا الترجيح موافق لواقع حقيقة الضمان بشــرط البراءة كما سبق اإلشارة إليه، وهذا الترجيح موافق لواقع 
البطاقــة الفني حيث ال يقوم المصدر بدفع مبلــغ العملية إال بعد يومين إلى ثالثة البطاقــة الفني حيث ال يقوم المصدر بدفع مبلــغ العملية إال بعد يومين إلى ثالثة 
أيام من تاريخ العملية ويســمى تاريخ التســويةأيام من تاريخ العملية ويســمى تاريخ التســوية(٢) كما جاء في تعريف مؤسســة  كما جاء في تعريف مؤسســة 
النقــد للبطاقة ما يؤيد أنهــا بطاقة ضمان حيــث عرفت بأنهــا: «بطاقة تصدرها النقــد للبطاقة ما يؤيد أنهــا بطاقة ضمان حيــث عرفت بأنهــا: «بطاقة تصدرها 
المصــارف بالتعاون مع شــركات البطاقات الدولية. وتســتخدم البطاقة من قبل المصــارف بالتعاون مع شــركات البطاقات الدولية. وتســتخدم البطاقة من قبل 
صدرة- على النقد  صدرة- على النقد حاملها للحصول بشــكل مســبق -بموجب ضمان الجهة المُ حاملها للحصول بشــكل مســبق -بموجب ضمان الجهة المُ
أو الســلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسســات التجارية التي تقبل أو الســلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسســات التجارية التي تقبل 
ا لترتيبات  ا لترتيبات هذه البطاقة محليا أو دوليا، وســداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقً هذه البطاقة محليا أو دوليا، وســداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقً

(٣)«أخر«أخر
وهذه العالقة هي المؤثر األكبر في موضوع البحث، وهناك عالقات أخر لها وهذه العالقة هي المؤثر األكبر في موضوع البحث، وهناك عالقات أخر لها 

تأثير يسير أشير إليها باختصار، وهي على النحو اآلتي:تأثير يسير أشير إليها باختصار، وهي على النحو اآلتي:
المسألة الثانية: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والتاجر:المسألة الثانية: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والتاجر:

ــا في بطاقة االئتمان عند اســتخدامها لشــراء الســلع  ا رئيسً ــا في بطاقة االئتمان عند اســتخدامها لشــراء الســلع يعد التاجر طرفً ا رئيسً يعد التاجر طرفً
والخدمــات، وتتعدد عالقاته بأطراف البطاقة، وأبيــن فيما يأتي عالقته بالمصدر من والخدمــات، وتتعدد عالقاته بأطراف البطاقة، وأبيــن فيما يأتي عالقته بالمصدر من 

الوجهة القانونية لبطاقات االئتمان، لثناء المغربي (٩٦١٩٦١/٣).). الوجهة القانونية لبطاقات االئتمان، لثناء المغربي (   (١)
ينظر: المطلب الثاني: طريقة عمل البطاقة. ينظر: المطلب الثاني: طريقة عمل البطاقة.   (٢)

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(٦).). ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم الشهري، ص(   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣١٩٣١٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا في عالقته  ا في عالقته جهة الرســوم التي يخصمها المصدر من ثمن السلعة، وإال فهو يعد طرفً جهة الرســوم التي يخصمها المصدر من ثمن السلعة، وإال فهو يعد طرفً
مــع المصدر وحامــل البطاقة على الخالف المعروض في المســألة الســابقة، وقد مــع المصدر وحامــل البطاقة على الخالف المعروض في المســألة الســابقة، وقد 
اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيف عالقة المصدر بالتاجر من جهة الرسوم التي اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيف عالقة المصدر بالتاجر من جهة الرسوم التي 

يستوفيها المصدر على عدة توصيفات، هي:يستوفيها المصدر على عدة توصيفات، هي:
ا لدين التاجــر المؤجل الثابت في  ا لدين التاجــر المؤجل الثابت في  أن المصدر يعد مشــتريً التوصيــف األول:التوصيــف األول: أن المصدر يعد مشــتريً
ذمة حامــل البطاقة بثمن أقل، فهو من قبيل خصــم األوراق التجاريةذمة حامــل البطاقة بثمن أقل، فهو من قبيل خصــم األوراق التجارية(١)، وذهب إلى ، وذهب إلى 
هذا القــول د. بكر أبو زيد -رحمه اللههذا القــول د. بكر أبو زيد -رحمه الله(٢)، ود. محمد القري، ود. محمد القري(٣)، وهو قول د. الصديق ، وهو قول د. الصديق 

الضرير إذا كان بنك التاجر هو من سيدفع فاتورة حامل البطاقة وليس المصدرالضرير إذا كان بنك التاجر هو من سيدفع فاتورة حامل البطاقة وليس المصدر(٤).
التوصيــف الثاني:التوصيــف الثاني: أن المصــدر يعد وكيالً للتاجر مقابل تحصيل مســتحقاته  أن المصــدر يعد وكيالً للتاجر مقابل تحصيل مســتحقاته 
مــن حامل البطاقة، وهذا هو قول د. عبد الســتار أبو غدةمــن حامل البطاقة، وهذا هو قول د. عبد الســتار أبو غدة(٥)، وقــول د. عبد الوهاب ، وقــول د. عبد الوهاب 

أبو  سليمانأبو  سليمان(٦).
التوصيف الثالث:التوصيف الثالث: أنه من قبيــل المصالحة على الدين الثابت في ذمة المصدر  أنه من قبيــل المصالحة على الدين الثابت في ذمة المصدر 
يعرف خصــم األوراق التجارية بأنه: اتفاق يعجل به البنــك الخاصم لطالب الخصم قيمة  يعرف خصــم األوراق التجارية بأنه: اتفاق يعجل به البنــك الخاصم لطالب الخصم قيمة    (١)
ا منها مبلغ يتناســب مع المدة الباقية حتى اســتيفاء قيمة الحق عند  ا منها مبلغ يتناســب مع المدة الباقية حتى اســتيفاء قيمة الحق عند ورقــة تجارية مخصومً ورقــة تجارية مخصومً
حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل حلول أجل الورقة، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل 
التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلــول أجله. ينظر: علميات البنوك من الوجهة القانونية التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلــول أجله. ينظر: علميات البنوك من الوجهة القانونية 

ص(ص(٧٣٢٧٣٢).).
 www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3 .( .(١١١١)ينظر: بطاقة االئتمان ص ينظر: بطاقة االئتمان ص(   (٢)

ينظر: االئتمان المولد للقري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٨، (، (٥٩٠٥٩٠/٢).). ينظر: االئتمان المولد للقري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٣)
ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع١٢١٢، (، (٦١٠٦١٠/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٤)

ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٧، (، (٣٦٦٣٦٦/١).). ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٥)
ينظر: البطاقة البنكية ص(٢٣١٢٣١).). ينظر: البطاقة البنكية ص(   (٦)



٣٢٠٣٢٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

بأقل، وهو قول د. نزيه حمادبأقل، وهو قول د. نزيه حماد(١)، وقول آخر للدكتور محمد القري، وقول آخر للدكتور محمد القري(٢).
ا للتاجر مقابــل الخدمات التي يقوم  ا للتاجر مقابــل الخدمات التي يقوم  أن المصدر يعد أجيرً التوصيف الرابــع:التوصيف الرابــع: أن المصدر يعد أجيرً
بها له من الدعاية للتاجر وتوفير العمالء له وتســهيل تحصيل مستحقاته ونحو ذلك، بها له من الدعاية للتاجر وتوفير العمالء له وتســهيل تحصيل مستحقاته ونحو ذلك، 
وذهب إلى هذا القول ندوة البركةوذهب إلى هذا القول ندوة البركة(٣)، وهيئــة الراجحي، وهيئــة الراجحي(٤)، وهيئة البالد، وهيئة البالد(٥)، وهو قول ، وهو قول 
محمد تقي العثمانيمحمد تقي العثماني(٦)، ود. عبد الوهاب أبو سليمان، ود. عبد الوهاب أبو سليمان(٧)، ود. وهبة الزحيلي، ود. وهبة الزحيلي(٨)، وقول ، وقول 
آخر للدكتور عبد الستار أبو غدةآخر للدكتور عبد الستار أبو غدة(٩)، وهو قول د. الصديق الضرير إذا كان المصدر هو ، وهو قول د. الصديق الضرير إذا كان المصدر هو 

من سيدفع مبلغ فاتورة حامل البطاقةمن سيدفع مبلغ فاتورة حامل البطاقة(١٠١٠).
مناقشة التوصيف األول:مناقشة التوصيف األول:

نوقش بما يأتي:نوقش بما يأتي:
١- أن التاجر باع الســلعة على حامل البطاقة بثمن حال فليس هناك تأجيل في - أن التاجر باع الســلعة على حامل البطاقة بثمن حال فليس هناك تأجيل في 

ذمة المصدرذمة المصدر(١١١١). . 
ينظر: بطاقات االئتمــان غير المغطاة لنزيه حماد، ع١٢١٢ ( (٥١١٥١١/٣)، وبطاقات االئتمان غير )، وبطاقات االئتمان غير  ينظر: بطاقات االئتمــان غير المغطاة لنزيه حماد، ع   (١)

المغطاة للقري، المرجع السابق (المغطاة للقري، المرجع السابق (٥٣٩٥٣٩/٣، ، ٥٤٠٥٤٠).).
ينظر: بطاقات االئتمان غير المغطاة للقري، المرجع السابق (٥٣٩٥٣٩/٣، ، ٥٤٠٥٤٠).). ينظر: بطاقات االئتمان غير المغطاة للقري، المرجع السابق (   (٢)

ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة ص(٢٠٤٢٠٤).). ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة ص(   (٣)
ينظر: قرارات هيئة الراجحي (٦٨٧٦٨٧/٢) القرار () القرار (٤٦٤٤٦٤). ).  ينظر: قرارات هيئة الراجحي (   (٤)

www.bankalbilad.comwww.bankalbilad.com .( .(٣)ينظر: القرار (١٦١٦) ص() ص ينظر: القرار (   (٥)
ينظر: تعقيب الشيخ، مجلة المجمع، ع١٠١٠، (، (١١١١١١/٣).). ينظر: تعقيب الشيخ، مجلة المجمع، ع   (٦)

ينظر: البطاقة البنكية اإلقراضية ص(١٥٥١٥٥).). ينظر: البطاقة البنكية اإلقراضية ص(   (٧)
ينظر: بطاقات االئتمان للزحيلي، مجلة مجمع الفقه، ع١٥١٥، (، (٥٧٥٧/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان للزحيلي، مجلة مجمع الفقه، ع   (٨)

ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، المرجع السابق (٤٨٢٤٨٢/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان لعبد الستار أبو غدة، المرجع السابق (   (٩)
ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع١٢١٢، (، (٦١٠٦١٠/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (١٠١٠)
ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع١٢١٢، (، (٦١٠٦١٠/٣).). ينظر: بطاقات االئتمان للضرير، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (١١١١)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٢١٣٢١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢- ومع ثبوت كونها دينًا فإنها ال تعد من قبيل خصم الكمبيالة؛ ألمرين:- ومع ثبوت كونها دينًا فإنها ال تعد من قبيل خصم الكمبيالة؛ ألمرين:
أن خصــم الكمبيالة يكون بعد ثبوت الدين كامــالً في الذمة، بخالف  أن خصــم الكمبيالة يكون بعد ثبوت الدين كامــالً في الذمة، بخالف أ-  أ- 
العملية هنا فالتاجر يعلم حين تعامله بهذه البطاقة أن المبلغ المســتحق العملية هنا فالتاجر يعلم حين تعامله بهذه البطاقة أن المبلغ المســتحق 

له أقل من ثمن السلعةله أقل من ثمن السلعة(١). . 
أن خصم الكمبيالة يحسب بحسب ســعر الفائدة في السوق، بخالف  أن خصم الكمبيالة يحسب بحسب ســعر الفائدة في السوق، بخالف ب-  ب- 

هذه النسبة التي تعد في حقيقتها أجرة سمسرةهذه النسبة التي تعد في حقيقتها أجرة سمسرة(٢).
مناقشة التوصيف الثاني:مناقشة التوصيف الثاني:

أن مصــدر البطاقة االئتمانية ملتزم بدفع مبلــغ العملية من ماله وليس من مال أن مصــدر البطاقة االئتمانية ملتزم بدفع مبلــغ العملية من ماله وليس من مال 
حامل البطاقة، وهذا االلتزام ال تقتضيه الوكالة.حامل البطاقة، وهذا االلتزام ال تقتضيه الوكالة.

مناقشة التوصيف الثالث:مناقشة التوصيف الثالث:
أن هــذا التوصيف يصح لــو كان مبلغ العملية دينًا مؤجــالً في ذمة المصدر، أن هــذا التوصيف يصح لــو كان مبلغ العملية دينًا مؤجــالً في ذمة المصدر، 
وليس هــو كذلك، بل إن المصدر متى اكتملت مســتندات العملية يقوم بدفع القيمة وليس هــو كذلك، بل إن المصدر متى اكتملت مســتندات العملية يقوم بدفع القيمة 

، فاألصل هو التعجيل والدفع المباشر(٣). .  ، فاألصل هو التعجيل والدفع المباشرحاالً حاالً
الترجيح:الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول بأن العالقة بين مصدر البطاقة والتاجر تتكون من الراجح والله أعلم هو القول بأن العالقة بين مصدر البطاقة والتاجر تتكون من 
أمرين:أمرين:

األول:األول: الضمان كما تم ترجيحه في المســألة األولى حيث يعد المصدر ضامنًا  الضمان كما تم ترجيحه في المســألة األولى حيث يعد المصدر ضامنًا 
ينظر: تعقيب منذر قحف، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع١٠١٠، (، (٩٥٩٥/١).). ينظر: تعقيب منذر قحف، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (١)

ينظر: تعقيب محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٧، (، (٦٧٥٦٧٥/١).). ينظر: تعقيب محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٢)
ينظر: البطاقة البنكية ص(١٥٤١٥٤).). ينظر: البطاقة البنكية ص(   (٣)



٣٢٢٣٢٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

لحامل البطاقة، والتاجر مضمون له.لحامل البطاقة، والتاجر مضمون له.
الثاني:الثاني: اإلجارة ســواء أكان المصدر هو بنك التاجر أم ال؛ أما إذا كان المصدر  اإلجارة ســواء أكان المصدر هو بنك التاجر أم ال؛ أما إذا كان المصدر 
هو بنك التاجر فهو مقابل الخدمات المقدمة لبنك التاجر مثل جهاز نقاط البيع وغيرها هو بنك التاجر فهو مقابل الخدمات المقدمة لبنك التاجر مثل جهاز نقاط البيع وغيرها 
ا، أما إذا كان المصدر ليس بنك التاجر فهي تعد عمولة  ا، أما إذا كان المصدر ليس بنك التاجر فهي تعد عمولة من الخدمات المذكورة ســابقً من الخدمات المذكورة ســابقً
سمسرة حيث إن المصدر سهل عملية الشراء لحامل البطاقة، ومكن للتاجر بيع سلعه سمسرة حيث إن المصدر سهل عملية الشراء لحامل البطاقة، ومكن للتاجر بيع سلعه 
على حاملي البطاقة الذين قد ال يتمكنون من الشــراء من التاجر إال عن طريق البطاقة على حاملي البطاقة الذين قد ال يتمكنون من الشــراء من التاجر إال عن طريق البطاقة 

االئتمانية.االئتمانية.
المسألة الثالثة: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والمنظمة الراعية:المسألة الثالثة: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والمنظمة الراعية:

تقــدم المنظمة للمصدر خدمات متعددة، فهي تمنحــه ترخيص التعامل بهذه تقــدم المنظمة للمصدر خدمات متعددة، فهي تمنحــه ترخيص التعامل بهذه 
الطاقة وتعمل على التوسط بين المصدر وبنك التاجر في عمليات التفويض والتسوية الطاقة وتعمل على التوسط بين المصدر وبنك التاجر في عمليات التفويض والتسوية 
ونحــو ذلك، وبناء على ذلك فإن العالقة بين المصــدر والمنظمة توصف بأنها أجرة ونحــو ذلك، وبناء على ذلك فإن العالقة بين المصــدر والمنظمة توصف بأنها أجرة 

مقابل الخدمات المذكورة.مقابل الخدمات المذكورة.
المطلب الرابع: عالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرض.المطلب الرابع: عالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرض.

تقرر بأن بطاقة االئتمان هــي في حقيقتها إقراض من المصدر لحامل البطاقة، تقرر بأن بطاقة االئتمان هــي في حقيقتها إقراض من المصدر لحامل البطاقة، 
ويتكبد المصدر بسبب ذلك تكاليف متعددة فما هي التكاليف التي يتكبدها المصدر ويتكبد المصدر بسبب ذلك تكاليف متعددة فما هي التكاليف التي يتكبدها المصدر 

بسبب ذلك؟ وما حكم التعويض عنها؟ بسبب ذلك؟ وما حكم التعويض عنها؟ 
المطلب الخامس: أحكام تكاليف بطاقات االئتمان والتعويض عنها:المطلب الخامس: أحكام تكاليف بطاقات االئتمان والتعويض عنها:

هناك عدة تكاليف تنشــأ بســبب اإلقراض في بطاقة االئتمان ويطالب حامل هناك عدة تكاليف تنشــأ بســبب اإلقراض في بطاقة االئتمان ويطالب حامل 
البطاقة بالتعويض هنا، وبعد تتبع ألنواع الرســوم التي تفرضها المصارف في بطاقات البطاقة بالتعويض هنا، وبعد تتبع ألنواع الرســوم التي تفرضها المصارف في بطاقات 
 االئتمــان أذكر فيما يأتــي تكاليف البطاقــات االئتمانية وفق ما هو مســتخدم لد االئتمــان أذكر فيما يأتــي تكاليف البطاقــات االئتمانية وفق ما هو مســتخدم لد



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٢٣٣٢٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا بها وبعناصرها وحكمها وبطرق التعويض عنها وحكمه: ا بها وبعناصرها وحكمها وبطرق التعويض عنها وحكمه:المصارف معرفً المصارف معرفً
١- تكلفة اإلصدار:- تكلفة اإلصدار:

• التعريف بها: التعريف بها:
يقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف مقابل إصدار البطاقة االئتمانية.يقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف مقابل إصدار البطاقة االئتمانية.

• عناصر تكلفة اإلصدار المعتبرة: عناصر تكلفة اإلصدار المعتبرة:
أ- تكلفة عضوية المصدر في منظمة فيزا:أ- تكلفة عضوية المصدر في منظمة فيزا:

التعريف:التعريف:
ا في المنظمة  ا في المنظمة هي تكلفة يدفعهــا المصدر لمنظمة فيــزا مقابل دخوله عضــوً هي تكلفة يدفعهــا المصدر لمنظمة فيــزا مقابل دخوله عضــوً

وحصوله على ترخيص التعامل ببطاقات فيزا.وحصوله على ترخيص التعامل ببطاقات فيزا.
االعتباراالعتبار(١):

ا للمقترض، فهي  ا مقصــودً ا تحقق نفعً ا للمقترض، فهي تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا تحقق نفعً تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً
تكلفة معتبرة.تكلفة معتبرة.

التقديرالتقدير(٢):
ومعايير اعتبار التكلفة هي: ومعايير اعتبار التكلفة هي:   (١)

ا. أن تكون التكلفة مباحة شرعً ا.-  أن تكون التكلفة مباحة شرعً  -١
أن تكون التكلفة أصلية يقتضيها عقد القرض وإذا لم تكن أصلية فيشترط أن تحقق  أن تكون التكلفة أصلية يقتضيها عقد القرض وإذا لم تكن أصلية فيشترط أن تحقق -   -٢

مصلحة مقصودة للمقترض.مصلحة مقصودة للمقترض.
ومعايير التقدير هي: ومعايير التقدير هي:   (٢)

إذا كانت التكلفة ناشــئة بسبب القرض وحده فيعتبر تقديرها إذا كانت معلومة فيما  إذا كانت التكلفة ناشــئة بسبب القرض وحده فيعتبر تقديرها إذا كانت معلومة فيما -   -١
يخص كل مقترض، ويعتبر كذلك إذا لم تكن معلومة فيما يخص كل مقترض وكان يخص كل مقترض، ويعتبر كذلك إذا لم تكن معلومة فيما يخص كل مقترض وكان 

 = =التقدير مبنيا على بيانات التكلفة الفعلية الماضية.التقدير مبنيا على بيانات التكلفة الفعلية الماضية.



٣٢٤٣٢٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، وتقدر بتوزيع تكلفة الترخيص على سنوات تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، وتقدر بتوزيع تكلفة الترخيص على سنوات 
اإلهالك المحاسبي، ثم تقسم تكلفة السنة على عدد البطاقات المصدرة للعام المالي اإلهالك المحاسبي، ثم تقسم تكلفة السنة على عدد البطاقات المصدرة للعام المالي 

السابق.السابق.
التعويضالتعويض(١):

يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة كل بطاقة.يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة كل بطاقة.
ب- تكلفة البطاقة البالستيكية:ب- تكلفة البطاقة البالستيكية:

التعريف:التعريف:
هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء البطاقات البالستيكية.هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء البطاقات البالستيكية. 

االعتبار:االعتبار:
ا للمقترض، فهي  ا مقصــودً ا تحقق نفعً ا للمقترض، فهي تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا تحقق نفعً تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً

تكلفة معتبرة.تكلفة معتبرة.
فَ قدر جميع  رْ إذا كانت التكلفة ناشئة بسبب القرض وغيره فال يعتبر تقديرها إال عُ فَ قدر جميع -  رْ إذا كانت التكلفة ناشئة بسبب القرض وغيره فال يعتبر تقديرها إال عُ  -٢  = =
األعمال التي نشأت بســببها التكلفة وأمكن اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي األعمال التي نشأت بســببها التكلفة وأمكن اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي 

حدثت في فترة مالية سابقة دون زيادة. حدثت في فترة مالية سابقة دون زيادة. 
ومعايير التعويض هي: ومعايير التعويض هي:   (١)

إذا كان التعويض مباشرة لطرف ثالث غير المقترض فيجوز التعويض بقدر التكلفة  إذا كان التعويض مباشرة لطرف ثالث غير المقترض فيجوز التعويض بقدر التكلفة -   -١
الفعلية وتجوز الزيادة إذا لم ينتفع المقرض بذلك التعويض.الفعلية وتجوز الزيادة إذا لم ينتفع المقرض بذلك التعويض.

ا للمقــرض فيجوز التعويض إذا كانــت التكلفة متكبدة  إذا كان التعويــض مدفوعً ا للمقــرض فيجوز التعويض إذا كانــت التكلفة متكبدة -  إذا كان التعويــض مدفوعً  -٢
لمقترض بعينه وانتفع بها، وكذا إذا كانت التكلفة معتبرة وتكبدها ألكثر من مقترض لمقترض بعينه وانتفع بها، وكذا إذا كانت التكلفة معتبرة وتكبدها ألكثر من مقترض 

بشرط انتفاعه بها.بشرط انتفاعه بها.
أن يكون التعويض منســوبًا إلى التكاليف اإلجماليــة للقرض وحده دون غيره من  أن يكون التعويض منســوبًا إلى التكاليف اإلجماليــة للقرض وحده دون غيره من -   -٣

التكاليف سواء كان حسب عدد المقترضين أو حسب مبلغ القرض.التكاليف سواء كان حسب عدد المقترضين أو حسب مبلغ القرض.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٢٥٣٢٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، وتقدر بتحديد ثمن كل بطاقة بالستيكية تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، وتقدر بتحديد ثمن كل بطاقة بالستيكية 

حسب ما هو محدد في العقد الموقع بين المصدر وموفر البطاقة البالستيكية.حسب ما هو محدد في العقد الموقع بين المصدر وموفر البطاقة البالستيكية.
التعويض:التعويض:

يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة كل بطاقة.يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة كل بطاقة.
ج- تكلفة طباعة البطاقة:ج- تكلفة طباعة البطاقة:

التعريف:التعريف:
هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء أجهزة طباعة البطاقات.هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء أجهزة طباعة البطاقات.

االعتبار:االعتبار:
ا للمقترض، فهي  ا مقصــودً ا تحقق نفعً ا للمقترض، فهي تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا تحقق نفعً تعــد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً

تكلفة معتبرة.تكلفة معتبرة.
التقدير:التقدير:

تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة إذا كانت هذه الطابعة خاصة بالبطاقات االئتمانية، تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة إذا كانت هذه الطابعة خاصة بالبطاقات االئتمانية، 
وغير مباشرة إذا كانت الطابعة ليست خاصة بالبطاقة االئتمانية، وتقدر هذه التكلفة -سواء وغير مباشرة إذا كانت الطابعة ليست خاصة بالبطاقة االئتمانية، وتقدر هذه التكلفة -سواء 
أكانت مباشــرة أو غير مباشرة بشــروطها- بتوزيع تكلفة الطابعة على سنوات اإلهالك أكانت مباشــرة أو غير مباشرة بشــروطها- بتوزيع تكلفة الطابعة على سنوات اإلهالك 

ة للعام المالي السابق. رَ ة للعام المالي السابق.المحاسبي، ثم تقسم تكلفة السنة على عدد البطاقات المصدَ رَ المحاسبي، ثم تقسم تكلفة السنة على عدد البطاقات المصدَ
التعويض:التعويض:

يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة طباعة كل بطاقة.يعوض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة طباعة كل بطاقة.
د- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري:د- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري:



٣٢٦٣٢٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التعريف:التعريف:
هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء ظرف البطاقة وظرف الرقم السري الذي هي تكلفة يدفعها المصدر ثمنًا لشراء ظرف البطاقة وظرف الرقم السري الذي 

يتم إرسالها لحامل البطاقة.يتم إرسالها لحامل البطاقة.
االعتبار:االعتبار:

ا للمقترض، فهي تكلفة  ا مقصــودً ا تحقق نفعً ا للمقترض، فهي تكلفة تعــد هذه التكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا تحقق نفعً تعــد هذه التكلفة متقومة شــرعً
معتبرة.معتبرة.

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، ويتم التقدير بقسمة مجموع تكلفة الظروف تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، ويتم التقدير بقسمة مجموع تكلفة الظروف 

على عدد البطاقات المصدرة للعام المالي السابق.على عدد البطاقات المصدرة للعام المالي السابق.
التعويض:التعويض:

يُعوَّض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة طباعة كل بطاقة.يُعوَّض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة طباعة كل بطاقة.
تكلفة توصيل البطاقة لحاملها:تكلفة توصيل البطاقة لحاملها:

التعريف بها:التعريف بها:
هي تكلفة يدفعها المصدر أجرةً لطرف آخر مقابل توصيل البطاقة لحاملها.هي تكلفة يدفعها المصدر أجرةً لطرف آخر مقابل توصيل البطاقة لحاملها.

االعتبار:االعتبار:
ا للمقترض، فهي تكلفة معتبرة. ا مقصودً ا تحقق نفعً ا للمقترض، فهي تكلفة معتبرة.تعد هذه التكلفة متقومة شرعً ا مقصودً ا تحقق نفعً تعد هذه التكلفة متقومة شرعً

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، ويتم التقدير بقسمة مجموع تكلفة الظروف تعد هذه التكلفة مباشرة مشتركة، ويتم التقدير بقسمة مجموع تكلفة الظروف 

رة للعام المالي السابق. رة للعام المالي السابق.على عدد البطاقات المصدَ على عدد البطاقات المصدَ



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٢٧٣٢٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التعويض:التعويض:
يُعوَّض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة إرسال كل بطاقة.يُعوَّض البنك المصدر بأن يدفع حامل البطاقة تكلفة إرسال كل بطاقة.

٢- تكلفة التجديد:- تكلفة التجديد:
• التعريف بها: التعريف بها:

يقصد بها حســاب ما يتكبــده المصدر مــن تكاليف مقابل تجديــد البطاقة يقصد بها حســاب ما يتكبــده المصدر مــن تكاليف مقابل تجديــد البطاقة 
االئتمانية.االئتمانية.

• عناصر تكلفة التجديد: عناصر تكلفة التجديد:
أ- تكلفة البطاقة البالستيكية.أ- تكلفة البطاقة البالستيكية.

ب- تكلفة طباعة البطاقة.ب- تكلفة طباعة البطاقة.
ج- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري.ج- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري.

د- تكلفة توصيل البطاقة لحاملها.د- تكلفة توصيل البطاقة لحاملها.
وقد سبق تعريف هذه العناصر والكالم عن أحكامها في تكلفة اإلصدار.وقد سبق تعريف هذه العناصر والكالم عن أحكامها في تكلفة اإلصدار.

٣- تكلفة االستبدال:- تكلفة االستبدال:
• التعريف بها: التعريف بها:

يقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف مقابل استبدال البطاقة االئتمانية.يقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف مقابل استبدال البطاقة االئتمانية.
• عناصر تكلفة االستبدال: عناصر تكلفة االستبدال:

أ- تكلفة البطاقة البالستيكية.أ- تكلفة البطاقة البالستيكية.
ب- تكلفة طباعة البطاقة.ب- تكلفة طباعة البطاقة.



٣٢٨٣٢٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ج- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري:ج- تكلفة ظرف البطاقة وظرف الرقم السري:
د- تكلفة توصيل البطاقة لحاملها.د- تكلفة توصيل البطاقة لحاملها.

وقد سبق تعريف هذه العناصر والكالم عن أحكامها في تكلفة اإلصدار.وقد سبق تعريف هذه العناصر والكالم عن أحكامها في تكلفة اإلصدار.
٤- التكلفة السنوية:- التكلفة السنوية:

• التعريف بها: التعريف بها:
ويقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف سنوية بسبب البطاقة االئتمانية.ويقصد بها ما يتكبده المصدر من تكاليف سنوية بسبب البطاقة االئتمانية.

• عناصر التكلفة السنوية: عناصر التكلفة السنوية:
أ- تكلفة األنظمة:أ- تكلفة األنظمة:

التعريف بها:التعريف بها:
يقصد بها ما يدفعه المصدر ثمنًا لتملك األنظمة اإللكترونية المســتخدمة في يقصد بها ما يدفعه المصدر ثمنًا لتملك األنظمة اإللكترونية المســتخدمة في 

البطاقة االئتمانية.البطاقة االئتمانية.
االعتبار:االعتبار:

ا  ا مقصودً ا تحقق نفعً ا تعد هــذه األنظمة بمختلف أنواعها تكلفة متقومة شــرعً ا مقصودً ا تحقق نفعً تعد هــذه األنظمة بمختلف أنواعها تكلفة متقومة شــرعً
للمقترض، فهي تكلفة معتبرة.للمقترض، فهي تكلفة معتبرة.

التقدير:التقدير:
تختلف هذه األنظمة فمنها ما هو أنظمة خاصة بالبطاقات االئتمانية، فهي تكلفة تختلف هذه األنظمة فمنها ما هو أنظمة خاصة بالبطاقات االئتمانية، فهي تكلفة 

مباشرة مشتركة، ومنها ما ليس خاصا بالبطاقات االئتمانية، فهي تكلفة غير مباشرة.مباشرة مشتركة، ومنها ما ليس خاصا بالبطاقات االئتمانية، فهي تكلفة غير مباشرة.
ومن أمثلة التكاليف المباشــرة نظام تشغيل البطاقة االئتمانية وصيانته، ويقدر ومن أمثلة التكاليف المباشــرة نظام تشغيل البطاقة االئتمانية وصيانته، ويقدر 
بأن توزع تكلفته على ســنوات اإلهالك المحاسبي ثم تقسم تكلفة كل سنة على عدد بأن توزع تكلفته على ســنوات اإلهالك المحاسبي ثم تقسم تكلفة كل سنة على عدد 

البطاقات المصدرة للعام المالي السابق، فيجوز في هذه الحال تقديره.البطاقات المصدرة للعام المالي السابق، فيجوز في هذه الحال تقديره.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٢٩٣٢٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ومن أمثلــة التكاليف غير المباشــرة نظام مراقبة العمليــات والتفاويض فهو ومن أمثلــة التكاليف غير المباشــرة نظام مراقبة العمليــات والتفاويض فهو 
تكلفة تشمل جميع أنواع البطاقات وليس خاصا بالبطاقة االئتمانية، وتحسب تكلفته تكلفة تشمل جميع أنواع البطاقات وليس خاصا بالبطاقة االئتمانية، وتحسب تكلفته 
بحسب كل عملية يتم تنفيذها عن طريق النظام، وتقدر تكلفته بضرب عدد العمليات بحسب كل عملية يتم تنفيذها عن طريق النظام، وتقدر تكلفته بضرب عدد العمليات 
المنفذة بالبطاقة االئتمانية في العام المالي الســابق بســعر كل عملية ثم قسمتها على المنفذة بالبطاقة االئتمانية في العام المالي الســابق بســعر كل عملية ثم قسمتها على 

عدد البطاقات المصدرة في العام المالي السابق. وهذه التكلفة يجوز تقديرها.عدد البطاقات المصدرة في العام المالي السابق. وهذه التكلفة يجوز تقديرها.
ومن أمثلة التكاليف غير المباشــرة تكلفة نظام إدارة حســابات العمالء، وهو ومن أمثلة التكاليف غير المباشــرة تكلفة نظام إدارة حســابات العمالء، وهو 
تكلفة تشمل جميع عمليات وأعمال المصرف فهذه التكلفة ال يجوز تقديرها حسب تكلفة تشمل جميع عمليات وأعمال المصرف فهذه التكلفة ال يجوز تقديرها حسب 

الضوابط التي سبق بيانها لجواز تقدير التكلفة غير المباشرة.الضوابط التي سبق بيانها لجواز تقدير التكلفة غير المباشرة.
التعويض:التعويض:

يُعوَّض البنك المصدر عما جاز تقديره بحسب كل بطاقة.يُعوَّض البنك المصدر عما جاز تقديره بحسب كل بطاقة.
ب- تكلفة ترخيص خدمة االعتماد:ب- تكلفة ترخيص خدمة االعتماد:

التعريف بها:التعريف بها:
يقصد بها ما يدفعه المصدر ســنويا لمنظمة فيزا مقابل الحصول على ترخيص يقصد بها ما يدفعه المصدر ســنويا لمنظمة فيزا مقابل الحصول على ترخيص 

خدمة اعتماد العمليات التي تتم عن طريق البطاقة االئتمانية.خدمة اعتماد العمليات التي تتم عن طريق البطاقة االئتمانية.
االعتبار:االعتبار:

ا للمقترض، فهي  ــا مقصودً ا وتحقق نفعً ا للمقترض، فهي تعد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً ــا مقصودً ا وتحقق نفعً تعد هذه التكلفة تكلفة متقومة شــرعً
تكلفة معتبرة. تكلفة معتبرة. 

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة غير مباشــرة، حيث تشمل جميع أنواع البطاقات فهي ليست تعد هذه التكلفة غير مباشــرة، حيث تشمل جميع أنواع البطاقات فهي ليست 
خاصة بالبطاقــة االئتمانية، وتقدر هذه التكلفة بتوزيع ثمن الترخيص على ســنوات خاصة بالبطاقــة االئتمانية، وتقدر هذه التكلفة بتوزيع ثمن الترخيص على ســنوات 



٣٣٠٣٣٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اإلهالك المحاســبي، ثم تحديد نســبة اســتخدام الترخيص للبطاقات االئتمانية في اإلهالك المحاســبي، ثم تحديد نســبة اســتخدام الترخيص للبطاقات االئتمانية في 
الترخيص باالعتماد على بيانات الســنة المالية السابقة ثم قسمة حاصل العملية على الترخيص باالعتماد على بيانات الســنة المالية السابقة ثم قسمة حاصل العملية على 
عدد البطاقات المصدرة للعام المالي الســابق، ويجوز تقدير هذه التكاليف حســب عدد البطاقات المصدرة للعام المالي الســابق، ويجوز تقدير هذه التكاليف حســب 

ضوابط تقدير التكاليف غير المباشرة التي سبق بيانها.ضوابط تقدير التكاليف غير المباشرة التي سبق بيانها.
التعويض:التعويض:

يُعوَّض البنك المصدر عن التكلفة بحسب كل بطاقة.يُعوَّض البنك المصدر عن التكلفة بحسب كل بطاقة.
ج- تكلفة المباني:ج- تكلفة المباني:

التعريف بها: التعريف بها: 
يقصد بها ما يدفعه المصدر مقابل تملك منفعة المباني المتعلقة بعمل البطاقة يقصد بها ما يدفعه المصدر مقابل تملك منفعة المباني المتعلقة بعمل البطاقة 

االئتمانية.االئتمانية.
االعتبار:االعتبار:

ا للمقترض، فهي تكلفة  ا مقصــودً ا وتحقق نفعً ا للمقترض، فهي تكلفة تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا وتحقق نفعً تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً
معتبرة.معتبرة.

التقدير:التقدير:
تختلــف هذه التكلفة فقد تعد مباشــرة إذا كان هناك مبنــى خاص بالبطاقات تختلــف هذه التكلفة فقد تعد مباشــرة إذا كان هناك مبنــى خاص بالبطاقات 
االئتمانية بأجرة معلومة، وتعد غير مباشــرة إذا لم يكن خاصــا بالبطاقات االئتمانية االئتمانية بأجرة معلومة، وتعد غير مباشــرة إذا لم يكن خاصــا بالبطاقات االئتمانية 

أو  ليس له أجرة معلومة بأن تكون عامة لكل إدارات البنك.أو  ليس له أجرة معلومة بأن تكون عامة لكل إدارات البنك.
وتقدر التكلفة إذا كانت مباشرة بقسمة أجرة المبنى السنوية على عدد البطاقات وتقدر التكلفة إذا كانت مباشرة بقسمة أجرة المبنى السنوية على عدد البطاقات 

المصدرة، ويجوز تقديرها بهذه الحال.المصدرة، ويجوز تقديرها بهذه الحال.
وتقدر التكلفة إذا كانت غير مباشــرة بتقدير ما يخص البطاقات االئتمانية من وتقدر التكلفة إذا كانت غير مباشــرة بتقدير ما يخص البطاقات االئتمانية من 



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٣١٣٣١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

األجرة الســنوية ثم قســمتها على عدد البطاقات المصدرة، ويجوز تقديرها بحسب األجرة الســنوية ثم قســمتها على عدد البطاقات المصدرة، ويجوز تقديرها بحسب 
ا. ا.الضوابط المبينة سابقً الضوابط المبينة سابقً

التعويض:التعويض:

يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل بطاقة.يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل بطاقة.

د- تكلفة األجهزة:د- تكلفة األجهزة:

ويقصــد بها ما يدفعــه المصدر مقابل شــراء األجهزة اإللكترونيــة المتعلقة ويقصــد بها ما يدفعــه المصدر مقابل شــراء األجهزة اإللكترونيــة المتعلقة 
ببطاقات االئتمان.ببطاقات االئتمان.

وتعامل مثل ما تعامل تكلفة المباني.وتعامل مثل ما تعامل تكلفة المباني.

هـ- تكلفة الموظفين:هـ- تكلفة الموظفين:

ويقصد بها ما يدفعه المصدر أجرة للموظفين العاملين في بطاقة االئتمان.ويقصد بها ما يدفعه المصدر أجرة للموظفين العاملين في بطاقة االئتمان.

والحال فيها كحال تكلفة المباني فتأخذ أحكامه.والحال فيها كحال تكلفة المباني فتأخذ أحكامه.

٥- تكلفة االعتراض:- تكلفة االعتراض:

• التعريف بها: التعريف بها:

ويقصد بها مــا يتكبده المصدر مــن تكاليف مقابل اعتــراض حامل البطاقة ويقصد بها مــا يتكبده المصدر مــن تكاليف مقابل اعتــراض حامل البطاقة 
االئتمانية على إحد العمليات المنفذة على بطاقته.االئتمانية على إحد العمليات المنفذة على بطاقته.



٣٣٢٣٣٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٦- تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة للمصدر:- تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة للمصدر:
• التعريف بها: التعريف بها:

وهي ما يدفعه المصدر مقابل انتفــاع حامل البطاقة من أجهزة الصراف اآللي وهي ما يدفعه المصدر مقابل انتفــاع حامل البطاقة من أجهزة الصراف اآللي 
التابعة له.التابعة له.

• عناصر تكلفة السحب النقدي: عناصر تكلفة السحب النقدي:
أ- تكلفة أجهزة الصراف اآللي:أ- تكلفة أجهزة الصراف اآللي:

وهي ما يدفعه المصدر ثمنًا لشراء أجهزة الصراف اآللي.وهي ما يدفعه المصدر ثمنًا لشراء أجهزة الصراف اآللي.
ب- تكلفة موقع أجهزة الصراف اآللي:ب- تكلفة موقع أجهزة الصراف اآللي:

وهــي ما يدفعه المصدر ثمنًا لتملك منفعة مواقع أجهزة الصراف إما بالشــراء وهــي ما يدفعه المصدر ثمنًا لتملك منفعة مواقع أجهزة الصراف إما بالشــراء 
أو  اإلجارة.أو  اإلجارة.

ج- تكلفة صيانة أجهزة الصراف اآللي:ج- تكلفة صيانة أجهزة الصراف اآللي:
وهي ما يدفعه المصدر مقابل صيانة أجهزة الصراف اآللي.وهي ما يدفعه المصدر مقابل صيانة أجهزة الصراف اآللي.

االعتبار:االعتبار:
ا للمقترض، فهي  ا مقصودً ا وتحقق نفعً ا للمقترض، فهي تعد هذه التكلفة تكاليف متقومة شــرعً ا مقصودً ا وتحقق نفعً تعد هذه التكلفة تكاليف متقومة شــرعً

تكاليف معتبرة.تكاليف معتبرة.
التقدير:التقدير:

تعد هذه التكلفة غير مباشــرة، وتقدر بقســمة مجموع تكلفــة جميع أجهزة تعد هذه التكلفة غير مباشــرة، وتقدر بقســمة مجموع تكلفــة جميع أجهزة 
الصراف الســنوية على عدد العمليات المنفذة على هذه األجهزة لســنة مالية سابقة، الصراف الســنوية على عدد العمليات المنفذة على هذه األجهزة لســنة مالية سابقة، 

ويجوز تقديرها بهذا االعتبار.ويجوز تقديرها بهذا االعتبار.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٣٣٣٣٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التعويض:التعويض:
يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية سحب.يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية سحب.

٧- تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر:- تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر:
• التعريف بها: التعريف بها:

وهي ما يدفعه المصدر مقابل انتفاع حامل البطاقة بالسحب النقدي من أجهزة وهي ما يدفعه المصدر مقابل انتفاع حامل البطاقة بالسحب النقدي من أجهزة 
الصراف اآللي التابعة لغيره.الصراف اآللي التابعة لغيره.

• عناصر تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر: عناصر تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر:
أ- تكلفة منظمة فيزا:أ- تكلفة منظمة فيزا:

وهي ما يدفعه المصدر لمنظمة فيزا في كل عملية سحب نقدي من أجهزة غير وهي ما يدفعه المصدر لمنظمة فيزا في كل عملية سحب نقدي من أجهزة غير 
تابعة للمصدر.تابعة للمصدر.

ب- تكلفة المصرف صاحب جهاز الصراف اآللي:ب- تكلفة المصرف صاحب جهاز الصراف اآللي:
وهي ما يدفعه المصدر للمصرف صاحب جهاز الصراف اآللي في كل عملية وهي ما يدفعه المصدر للمصرف صاحب جهاز الصراف اآللي في كل عملية 

سحب نقدي من الجهاز التابع له.سحب نقدي من الجهاز التابع له.
االعتبار:االعتبار:

ا للمقترض، فهي تكلفة  ا مقصــودً ا وتحقق نفعً ا للمقترض، فهي تكلفة تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا وتحقق نفعً تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً
معتبرة.معتبرة.

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، فتقدر بمجموع كل عملية.تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، فتقدر بمجموع كل عملية.



٣٣٤٣٣٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التعويض:التعويض:
يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية.يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية.

٨- تكلفة صرف العملة األجنبية:- تكلفة صرف العملة األجنبية:
• التعريف بها: وهي ما يدفعه المصدر مقابل سعر صرف العملة إذا تم التعامل  التعريف بها: وهي ما يدفعه المصدر مقابل سعر صرف العملة إذا تم التعامل 

بالعملة األجنبية.بالعملة األجنبية.
• عناصر تكلفة صرف العملة األجنبية: عناصر تكلفة صرف العملة األجنبية:

:Optional Issuer FeeOptional Issuer Fee أ- رسوم المصدر االختياري أ- رسوم المصدر االختياري
هي نسبة من الربح أو هامش الربح يضيفه المصدر ألي تعامل بالعملة األجنبية هي نسبة من الربح أو هامش الربح يضيفه المصدر ألي تعامل بالعملة األجنبية 
ا له(١) وتستحق منه المنظمة والمصرف المستضيف نسبة محددة وما تبقى  وتستحق منه المنظمة والمصرف المستضيف نسبة محددة وما تبقى  ا لهوتمثل إيرادً وتمثل إيرادً

يكون للمصدريكون للمصدر(٢).
وذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي باألغلبية والهيئة الشرعية لبنك البالد وذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي باألغلبية والهيئة الشرعية لبنك البالد 
إلى جواز اعتبار هذه التكلفة بقدر ما يدفع للمنظمة والمصرف المستضيف فقط دون إلى جواز اعتبار هذه التكلفة بقدر ما يدفع للمنظمة والمصرف المستضيف فقط دون 
أي زيــادة للمصدر؛ باعتبارها تكلفة مدفوعة لطرف ثالث ال ينتفع بها المصدر. وهذا أي زيــادة للمصدر؛ باعتبارها تكلفة مدفوعة لطرف ثالث ال ينتفع بها المصدر. وهذا 
القول ذهبت إليه الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي باألغلبيةالقول ذهبت إليه الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي باألغلبية(٣)، والهيئة الشرعية لبنك ، والهيئة الشرعية لبنك 

Glossary of Terms, P12Glossary of Terms, P12 :ينظر ينظر:    (١)
ينظر: اتفاقية عضوية البطاقة لبنك سامبا، أغسطس ٢٠١٠٢٠١٠م.م. ينظر: اتفاقية عضوية البطاقة لبنك سامبا، أغسطس    (٢)

www.samba.com/ar/pdf/disclosure_statements/CC_fees_normal_new.pdfwww.samba.com/ar/pdf/disclosure_statements/CC_fees_normal_new.pdf

ونشرة شروط وأحكام بطاقة االئتمان ونماذجها لبنك البالد المجازة بالقرار (٢٣٢٣):): ونشرة شروط وأحكام بطاقة االئتمان ونماذجها لبنك البالد المجازة بالقرار (   
www.bankalbilad.com/Documents/www.bankalbilad.com/Documents/23/قرارات الهيئة الشرعيةقرارات الهيئة الشرعية.pdf/23.pdf

ينظر: نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية المجازة بالقرار (٧٣٦٧٣٦):): ينظر: نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية المجازة بالقرار (   (٣)
www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/Documents/terms-and-

conditions-charge-cards.pdfconditions-charge-cards.pdf



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٣٥٣٣٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

البالدالبالد(١)، والهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء، والهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء(٢).
وال يجوز للمصــدر اعتبار ما زاد عن التكلفة المســتحقة لطرف ثالث تكلفة وال يجوز للمصــدر اعتبار ما زاد عن التكلفة المســتحقة لطرف ثالث تكلفة 
ا للمصدر من صرف  ا يجوز التعويض عنها؛ ألنها بذلك إنما تعــد ربحً ا للمصدر من صرف معتبرة شــرعً ا يجوز التعويض عنها؛ ألنها بذلك إنما تعــد ربحً معتبرة شــرعً
العملة وليست مقابل عملٍ يســتحق التعويض عنه، ويرد عليه المحذور الشرعي في العملة وليست مقابل عملٍ يســتحق التعويض عنه، ويرد عليه المحذور الشرعي في 

الجمع بين سلف وبيع.الجمع بين سلف وبيع.
االعتبار:االعتبار:

ا للمقترض، فهي تكلفة  ا مقصــودً ا وتحقق نفعً ا للمقترض، فهي تكلفة تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً ا مقصــودً ا وتحقق نفعً تعد هذه التكلفة متقومة شــرعً
معتبرة.معتبرة.

التقدير:التقدير:
تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، فتقدر بمجموع كل عملية.تعد هذه التكلفة مباشرة غير مشتركة، فتقدر بمجموع كل عملية.

التعويض:التعويض:
يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية.يُعوَّض البنك المصدر عن هذه التكلفة بحسب كل عملية.

ينظر: نشرة شروط وأحكام بطاقة االئتمان ونماذجها المجازة بالقرار (٢٣٢٣):): ينظر: نشرة شروط وأحكام بطاقة االئتمان ونماذجها المجازة بالقرار (   (١)
www.bankalbilad.com/Documents/www.bankalbilad.com/Documents/23/قرارات الهيئة الشرعيةقرارات الهيئة الشرعية.pdf/23.pdf

ينظر: القرار (٩١٩١) وجاء فيه ما نصه: «للمصرف عند قيام حامل بطاقته االئتمانية باستعمالها ) وجاء فيه ما نصه: «للمصرف عند قيام حامل بطاقته االئتمانية باستعمالها  ينظر: القرار (   (٢)
في مشــتريات أو خدمات تختلف عملتها عن عملة حســابه الجاري (بالريال السعودي) في مشــتريات أو خدمات تختلف عملتها عن عملة حســابه الجاري (بالريال السعودي) 
القيام بحجز المبلغ بالريال الســعودي المعادل للعملية المشــار إليها من حساب البطاقة، القيام بحجز المبلغ بالريال الســعودي المعادل للعملية المشــار إليها من حساب البطاقة، 
ا من المصرف للعميل لمبلغ تلك العملية بعملة الريال السعودي، على أن  ا من المصرف للعميل لمبلغ تلك العملية بعملة الريال السعودي، على أن ويعد ذلك إقراضً ويعد ذلك إقراضً
يكون ذلك المبلغ المحجوز بما يعادل مبلغ العملية بالعملة األجنبية بحســب نشرة أسعار يكون ذلك المبلغ المحجوز بما يعادل مبلغ العملية بالعملة األجنبية بحســب نشرة أسعار 

«منظمة فيزا العالمية» اليومية المصدرة من «رويترز» بدون أي زيادة». اهـ.«منظمة فيزا العالمية» اليومية المصدرة من «رويترز» بدون أي زيادة». اهـ.



٣٣٦٣٣٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٩- تكلفة كشف الحساب:- تكلفة كشف الحساب:
• التعريف بها: التعريف بها:

ويقصد به تكلفة كشــف حســاب البطاقة االئتمانية الذي تسجل فيه عمليات ويقصد به تكلفة كشــف حســاب البطاقة االئتمانية الذي تسجل فيه عمليات 
ا رســميا إلثبات  ا رســميا إلثبات البطاقــة خالل مدة معينة، ويرســل لحامل البطاقة، ويمثل مســتندً البطاقــة خالل مدة معينة، ويرســل لحامل البطاقة، ويمثل مســتندً

االلتزامات المالية على حامل البطاقة. االلتزامات المالية على حامل البطاقة. 
المطلب السادس: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتمان:المطلب السادس: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتمان:

المســألة األولى: دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتمــان في المصارف المســألة األولى: دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتمــان في المصارف 
اإلسالميةاإلسالمية(١):

الفرع األول: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقة االئتمان في مصرف الراجحي:الفرع األول: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقة االئتمان في مصرف الراجحي:
تتكــون الرســوم المأخــوذة علــى البطاقــة االئتمانية لمصــرف الراجحي تتكــون الرســوم المأخــوذة علــى البطاقــة االئتمانية لمصــرف الراجحي 

مما يأتي:مما يأتي:

هنــاك تحفظ على وصف بعــض المصارف التجارية بالمصارف اإلســالمية؛ وذلك أن هنــاك تحفظ على وصف بعــض المصارف التجارية بالمصارف اإلســالمية؛ وذلك أن   (١)
المصرف اإلســالمي يفهم منه تطبيق مقاصد الشــريعة اإلســالمية في التجارة والتعامل المصرف اإلســالمي يفهم منه تطبيق مقاصد الشــريعة اإلســالمية في التجارة والتعامل 
ا وهو االقتراض  ا واحــدً ا وهو االقتراض باألمــوال، والواقع أن جميع المصــارف التجارية تتبنى مفهومً ا واحــدً باألمــوال، والواقع أن جميع المصــارف التجارية تتبنى مفهومً
والتمويل بفائدة وجوهر االختالف بين المصارف التي تســمى إســالمية وبين غيرها أنه والتمويل بفائدة وجوهر االختالف بين المصارف التي تســمى إســالمية وبين غيرها أنه 
عنــد االقتراض يكون دون فائدة ربوية، وعند التمويل يكون الربح فيه بصيغة مشــروعة، عنــد االقتراض يكون دون فائدة ربوية، وعند التمويل يكون الربح فيه بصيغة مشــروعة، 
ولذا فالمســمى الدقيق هو تسميتها مصارف مباحة أو تعامالتها مباحة أو مصارف ليست ولذا فالمســمى الدقيق هو تسميتها مصارف مباحة أو تعامالتها مباحة أو مصارف ليست 

ربوية.ربوية.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٣٧٣٣٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المبلغالمبلغ(١)التكلفةالتكلفةم
٢٩٥٢٩٥إصدار البطاقة األساسيةإصدار البطاقة األساسية١
٢٧٠٢٧٠الرسوم السنوية للبطاقة األساسية (السنة الثانية، والثالثة)الرسوم السنوية للبطاقة األساسية (السنة الثانية، والثالثة)٢
٢٨٠٢٨٠رسوم تجديد البطاقة األساسية (السنة الرابعة)رسوم تجديد البطاقة األساسية (السنة الرابعة)٣
١٦٠١٦٠رسوم إصدار البطاقة اإلضافيةرسوم إصدار البطاقة اإلضافية٤
١٠٤١٠٤الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية (السنة الثانية، والثالثة)الرسوم السنوية للبطاقة اإلضافية (السنة الثانية، والثالثة)٥
١٣٠١٣٠رسوم تجديد البطاقة اإلضافية (السنة الرابعة)رسوم تجديد البطاقة اإلضافية (السنة الرابعة)٦
٢٥٢٥إصدار بديلإصدار بديل٧
٣٠٣٠رسم االعتراض الخاطئرسم االعتراض الخاطئ٨
١٦١٦ رياالً لكل عملية رياالً لكل عمليةسحب نقدي من صراف الراجحيسحب نقدي من صراف الراجحي٩
٢٥٢٥ رياالًَ لكل عملية رياالًَ لكل عمليةسحب نقدي من صرافات أخر محلية ودوليةسحب نقدي من صرافات أخر محلية ودولية١٠١٠

١٫١٥١٫١٥% بقدر ما يدفع % بقدر ما يدفع رسم المصدر االختياري للعمليات التي تختلف عملتها عن الريالرسم المصدر االختياري للعمليات التي تختلف عملتها عن الريال١١١١
للمنظمة فقط.للمنظمة فقط.

وينطلق المصرف في تقدير الرســوم وفق ما قررته هيئته الشــرعية بأن تكون وينطلق المصرف في تقدير الرســوم وفق ما قررته هيئته الشــرعية بأن تكون 
الرسوم بمقدار ما تكبده المصرف فعالً من تكاليف دون زيادة، وأبين فيما يأتي أحكام الرسوم بمقدار ما تكبده المصرف فعالً من تكاليف دون زيادة، وأبين فيما يأتي أحكام 

هذه التكاليف وفق ما هو متوفر من بياناتهذه التكاليف وفق ما هو متوفر من بيانات(٢):(١)()(٢)

بالريال السعودي. بالريال السعودي.   (١)
وتم تقسيم المعايير إلى معايير العتبار التكلفة، ومعايير لتقديرها، ومعايير للتعويض عنها،  وتم تقسيم المعايير إلى معايير العتبار التكلفة، ومعايير لتقديرها، ومعايير للتعويض عنها،    (٢)
ا أو لم يتم التمكن من  ا أو لم يتم التمكن من ) وما لم يكــن متوافقً ــا مع المعايير فيرمز بعالمة () وما لم يكــن متوافقً ــا مع المعايير فيرمز بعالمة (وما كان متوافقً وما كان متوافقً

التحقق من ذلك فيرمز بعالمة (×).التحقق من ذلك فيرمز بعالمة (×).



٣٣٨٣٣٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

(٣)()(٢)()(١)

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار (١)
االعتبار 

التقدير (٢)
التقدير 

ض (٣)
التعوي

ض 
التعوي

نوع المخالفةنوع المخالفة

اإلصداراإلصدار
طلب الحصول على طلب الحصول على 

البطاقةالبطاقة
خدمة العميل في الفرع خدمة العميل في الفرع 

لطلب البطاقةلطلب البطاقة

التقدير: التقدير: 
طريقة التقدير غير واضحة.طريقة التقدير غير واضحة.

التعويض: يشترط في التعويض: يشترط في 
التعويض أن يتم التعويض التعويض أن يتم التعويض 

عن جميع األعمال التي يقوم عن جميع األعمال التي يقوم 
بها الموظف وال يعوض عن بها الموظف وال يعوض عن 
القرض فقط دون غيره من القرض فقط دون غيره من 

األعمال.األعمال.

ومعايير اعتبار التكلفة هي: ومعايير اعتبار التكلفة هي:   (١)
ا. أن تكون التكلفة مباحة شرعً ا.-  أن تكون التكلفة مباحة شرعً  -١

أن تكون التكلفة أصلية يقتضيها عقد القرض وإذا لم تكن أصلية فيشترط أن تحقق  أن تكون التكلفة أصلية يقتضيها عقد القرض وإذا لم تكن أصلية فيشترط أن تحقق -   -٢
مصلحة مقصودة للمقترض.مصلحة مقصودة للمقترض.

ومعايير التقدير هي: ومعايير التقدير هي:   (٢)
إذا كانت التكلفة ناشــئة بسبب القرض وحده فيعتبر تقديرها إذا كانت معلومة فيما  إذا كانت التكلفة ناشــئة بسبب القرض وحده فيعتبر تقديرها إذا كانت معلومة فيما -   -١
يخص كل مقترض، ويعتبر كذلك إذا لم تكن معلومة فيما يخص كل مقترض وكان يخص كل مقترض، ويعتبر كذلك إذا لم تكن معلومة فيما يخص كل مقترض وكان 

التقدير مبنيًا على بيانات التكلفة الفعلية الماضية.التقدير مبنيًا على بيانات التكلفة الفعلية الماضية.
إذا كانت التكلفة ناشئة بسبب القرض وغيره فال يعتبر تقديرها إال عرف قدر جميع  إذا كانت التكلفة ناشئة بسبب القرض وغيره فال يعتبر تقديرها إال عرف قدر جميع -   -٢
األعمال التي نشأت بســببها التكلفة وأمكن اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي األعمال التي نشأت بســببها التكلفة وأمكن اإلفادة من بيانات التكلفة الفعلية التي 

حدثت في فترة مالية سابقة دون زيادة.حدثت في فترة مالية سابقة دون زيادة.
ومعايير التعويض هي: ومعايير التعويض هي:   (٣)

إذا كان التعويض مباشرة لطرف ثالث غير المقترض فيجوز التعويض بقدر التكلفة  إذا كان التعويض مباشرة لطرف ثالث غير المقترض فيجوز التعويض بقدر التكلفة -   -١
 = =الفعلية وتجوز الزيادة إذا لم ينتفع المقرض بذلك التعويض.الفعلية وتجوز الزيادة إذا لم ينتفع المقرض بذلك التعويض.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٣٩٣٣٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

موظفو قسم التقنية إلدارة موظفو قسم التقنية إلدارة اإلصداراإلصدار
قاعدة البيانات الخاصة قاعدة البيانات الخاصة 

بالبطاقاتبالبطاقات

المخالفة السابقة نفسهاالمخالفة السابقة نفسها

البطاقة البالستيكيةالبطاقة البالستيكيةالبطاقة البالستيكيةالبطاقة البالستيكية

طباعة معلومات العميل طباعة معلومات العميل 
على البطاقةعلى البطاقة



ورق طلب الحصول على ورق طلب الحصول على القرطاسيةالقرطاسية
البطاقة االئتمانية البطاقة االئتمانية 



حامل البطاقة (ورقة حامل البطاقة (ورقة 
تلصق عليها البطاقة)تلصق عليها البطاقة)



شروط وأحكام البطاقة شروط وأحكام البطاقة 
االئتمانيةاالئتمانية



ملصق الهاتف المجانيملصق الهاتف المجاني

كتيب الهواتف المجانية كتيب الهواتف المجانية 
الدوليةالدولية



الرقم السريالرقم السري

الصق التذكير بتفعيل الصق التذكير بتفعيل 
البطاقةالبطاقة



ا للمقــرض فيجوز التعويض إذا كانــت التكلفة متكبدة  إذا كان التعويــض مدفوعً ا للمقــرض فيجوز التعويض إذا كانــت التكلفة متكبدة -  إذا كان التعويــض مدفوعً  -٢              =              =
لمقترض بعينه وانتفع بها، وكذا إذا كانت التكلفة معتبرة وتكبدها ألكثر من مقترض لمقترض بعينه وانتفع بها، وكذا إذا كانت التكلفة معتبرة وتكبدها ألكثر من مقترض 

بشرط انتفاعه بها.بشرط انتفاعه بها.
أن يكون التعويض منســوب إلى التكاليف اإلجمالية للقرض وحدة دون غيره من  أن يكون التعويض منســوب إلى التكاليف اإلجمالية للقرض وحدة دون غيره من -   -٣

التكاليف سواء كان حسب عدد المقترضين أو حسب مبلغ القرض.التكاليف سواء كان حسب عدد المقترضين أو حسب مبلغ القرض.



٣٤٠٣٤٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

اإلصداراإلصدار

مغلف لحفظ بعض مغلف لحفظ بعض 
محتويات الحقيبةمحتويات الحقيبة



نقل البطاقة عن طريق نقل البطاقة عن طريق نقل البطاقةنقل البطاقة
شركات النقلشركات النقل



تكلفة موظف بدوام تكلفة موظف بدوام 
كامل لتعبئة الكشوف كامل لتعبئة الكشوف 
واإلشراف على طباعتهاواإلشراف على طباعتها



مغلف لوضع كشف مغلف لوضع كشف الكشوف الشهريةالكشوف الشهرية
الحسابالحساب



األوراق التي تطبع عليها األوراق التي تطبع عليها 
الكشوفالكشوف



نقل الكشوف نقل الكشوف 
الشهريةالشهرية



برنامج إصدار برنامج إصدار 
البطاقات االئتمانيةالبطاقات االئتمانية

 يشترط أن يكون البرنامج يشترط أن يكون البرنامج
خاصا بالبطاقة االئتمانيةخاصا بالبطاقة االئتمانية

نظام تسجيل الطلبات نظام تسجيل الطلبات 
الجديدةالجديدة



عمليات التسوية عمليات التسوية 
والتعميد من فيزاوالتعميد من فيزا





تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٤١٣٤١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

اإلصداراإلصدار

خدمات الهاتف خدمات الهاتف الهاتف المصرفيالهاتف المصرفي
المصرفي والتي لها المصرفي والتي لها 

عالقة باتصال العمالء عالقة باتصال العمالء 
بمواضيع تخص البطاقة بمواضيع تخص البطاقة 

االئتمانيةاالئتمانية

 التقدير:التقدير: طريقة التقدير غير  طريقة التقدير غير
واضحة.واضحة.

التعويض: يشترط في التعويض: يشترط في 
التعويض أن يتم التعويض التعويض أن يتم التعويض 

عن جميع األعمال التي عن جميع األعمال التي 
يقوم بها الموظف وال يقوم بها الموظف وال 

يعوض عن القرض فقط يعوض عن القرض فقط 
دون غيره من األعمال.دون غيره من األعمال.

إدخال البيانات في نظام إدخال البيانات في نظام إدارة االئتمانإدارة االئتمان
إصدار البطاقات إصدار البطاقات 

 التقدير:التقدير: طريقة التقدير غير  طريقة التقدير غير
واضحة.واضحة.

التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في 
التعويض أن يتم التعويض التعويض أن يتم التعويض 

عن جميع األعمال التي عن جميع األعمال التي 
يقوم بها الموظف وال يقوم بها الموظف وال 

يعوض عن القرض فقط يعوض عن القرض فقط 
دون غيره من األعمال.دون غيره من األعمال.

الموظفين المختصين الموظفين المختصين 
بالموافقة على الطلببالموافقة على الطلب

 التقدير:التقدير: طريقة التقدير غير  طريقة التقدير غير
واضحة.واضحة.

التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في 
التعويض أن يتم التعويض التعويض أن يتم التعويض 

عن جميع األعمال التي عن جميع األعمال التي 
يقوم بها الموظف وال يقوم بها الموظف وال 

يعوض عن القرض فقط يعوض عن القرض فقط 
دون غيره من األعمال.دون غيره من األعمال.



٣٤٢٣٤٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

اإلصداراإلصدار

أجرة موقع مركز أجرة موقع مركز 
البطاقاتالبطاقات

 التعويض:التعويض: يشترط أن  يشترط أن
يكون المركز مختصا يكون المركز مختصا 

بالبطاقات االئتمانية فقط بالبطاقات االئتمانية فقط 
دون غيرها من البطاقات، دون غيرها من البطاقات، 
وإذا كان المركز لجميع وإذا كان المركز لجميع 

البطاقات فيطالب البطاقات فيطالب 
بالتعويض جميع أصحاب بالتعويض جميع أصحاب 

البطاقات.البطاقات.
رواتب موظفي مركز رواتب موظفي مركز 

البطاقاتالبطاقات
 التعويض:التعويض: يشترط أن  يشترط أن

يكون المركز مختصا يكون المركز مختصا 
بالبطاقات االئتمانية فقط بالبطاقات االئتمانية فقط 
دون غيرها من البطاقات، دون غيرها من البطاقات، 
وإذا كان المركز لجميع وإذا كان المركز لجميع 

البطاقات فيطالب البطاقات فيطالب 
بالتعويض عن جميع أنواع بالتعويض عن جميع أنواع 

البطاقات.البطاقات.
التقدير:التقدير: طريقة التقدير غير  طريقة التقدير غير -المصاريف العامةالمصاريف العامة

واضحة.واضحة.
التقدير:التقدير: طريقة التقدير غير  طريقة التقدير غير -تكاليف التشغيلتكاليف التشغيل

واضحة.واضحة.
قرطاسية خاصة قرطاسية خاصة 
بإعادة اإلصداربإعادة اإلصدار

 التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في
التعويض عن أي تكلفة أن التعويض عن أي تكلفة أن 
ينتفع به جميع المطالبين ينتفع به جميع المطالبين 

بالتعويض، وإعادة بالتعويض، وإعادة 
اإلصدار ليست كذلك.اإلصدار ليست كذلك.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٤٣٣٤٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

اإلصداراإلصدار

الخسائر الناجمة عن الخسائر الناجمة عن 
االختالساالختالس

-- االعتبار:االعتبار: التكلفة غير  التكلفة غير
معتبرة؛ ألنها ال  تحقق معتبرة؛ ألنها ال  تحقق 

مصلحة مقصودة مصلحة مقصودة 
للمقترض بل المنتفع بها للمقترض بل المنتفع بها 

هو المقرض.هو المقرض.
التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في تكاليف التحصيلتكاليف التحصيل

التعويض عن أي تكلفة أن التعويض عن أي تكلفة أن 
ينتفع به جميع المطالبين ينتفع به جميع المطالبين 

بالتعويض، وإعادة بالتعويض، وإعادة 
اإلصدار ليست كذلك.اإلصدار ليست كذلك.

الرسوم الرسوم 
السنوية السنوية 
للبطاقة للبطاقة 

األساسية األساسية 
(السنة (السنة 
الثانية، الثانية، 
والثالثة)والثالثة)

تؤخذ التكاليف تؤخذ التكاليف 
السابقة عدا ما يتعلق السابقة عدا ما يتعلق 
باإلصدار مثل تكلفة باإلصدار مثل تكلفة 
البطاقة ونحوهاالبطاقة ونحوها

----

رسوم رسوم 
تجديد تجديد 
البطاقة البطاقة 

األساسية األساسية 
(السنة (السنة 
الرابعة)الرابعة)

تؤخذ تكاليف تؤخذ تكاليف 
اإلصدار نفسها عدا اإلصدار نفسها عدا 
التكاليف التي تتعلق التكاليف التي تتعلق 

بالعميل الجديد.بالعميل الجديد.

----



٣٤٤٣٤٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

رسوم رسوم 
إصدار إصدار 
البطاقة البطاقة 
اإلضافيةاإلضافية

تؤخذ تكاليف تؤخذ تكاليف 
اإلصدار نفسها عدا اإلصدار نفسها عدا 

التكاليف التي ال التكاليف التي ال 
تتكرر للعميل نفسه.تتكرر للعميل نفسه.

----

الرسوم الرسوم 
السنوية السنوية 
للبطاقة للبطاقة 

اإلضافية اإلضافية 
(السنة (السنة 
الثانية، الثانية، 
والثالثة)والثالثة)

تؤخذ التكاليف تؤخذ التكاليف 
السابقة عدا ما يتعلق السابقة عدا ما يتعلق 
باإلصدار مثل تكلفة باإلصدار مثل تكلفة 
البطاقة ونحوهاالبطاقة ونحوها

----

رسوم رسوم 
تجديد تجديد 
البطاقة البطاقة 

اإلضافية اإلضافية 
(السنة (السنة 
الرابعة)الرابعة)

تؤخذ تكاليف تؤخذ تكاليف 
اإلصدار نفسها عدا اإلصدار نفسها عدا 
التكاليف التي تتعلق التكاليف التي تتعلق 

بالعميل الجديد.بالعميل الجديد.

----

إصدار إصدار 
بديلبديل

تؤخذ تكاليف تؤخذ تكاليف 
اإلصدار فقط مثل اإلصدار فقط مثل 

البطاقة ونحوها.البطاقة ونحوها.

----

االعتراض االعتراض 
الخاطئالخاطئ

لم تتضح تفاصيل لم تتضح تفاصيل 
هذه التكلفةهذه التكلفة

----



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٤٥٣٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

سحب سحب 
نقدي من نقدي من 
صراف صراف 
الراجحيالراجحي

تكلفة أجهزة تكلفة أجهزة 
الصراف اآلليالصراف اآللي

 التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في
التعويض أن يتم التعويض التعويض أن يتم التعويض 

عن جميع األعمال التي عن جميع األعمال التي 
يقوم بها الجهاز لجميع يقوم بها الجهاز لجميع 

أنواع البطاقات وال أنواع البطاقات وال 
يعوض عن االئتمانية فقط يعوض عن االئتمانية فقط 
(القرض) دون غيره من (القرض) دون غيره من 

البطاقات.البطاقات.
تكلفة الصيانة تكلفة الصيانة 
والخدماتوالخدمات

.المخالفة السابقة نفسها.المخالفة السابقة نفسها

المخالفة السابقة نفسها.المخالفة السابقة نفسها.تكلفة تأجير الموقعتكلفة تأجير الموقع
تكلفة تغذية األجهزة تكلفة تغذية األجهزة 

بالنقدبالنقد
.المخالفة السابقة نفسها.المخالفة السابقة نفسها

تكلفة الدعم الفني تكلفة الدعم الفني 
من إدارات المصرفمن إدارات المصرف

موظفو التسويات موظفو التسويات 
والمطالبات والمطالبات 

.المخالفة السابقة نفسها.المخالفة السابقة نفسها

المخالفة السابقة نفسها.المخالفة السابقة نفسها.موظفو المساندة الفنيةموظفو المساندة الفنية
سحب سحب 

نقدي من نقدي من 
صرافات صرافات 

 أخر أخر
محلية محلية 
ودوليةودولية

تكلفة منظمة فيزاتكلفة منظمة فيزا

تكلفة المصرف تكلفة المصرف 
صاحب جهاز صاحب جهاز 
الصراف اآلليالصراف اآللي





٣٤٦٣٤٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

رسم رسم 
المصدر المصدر 

االختياري االختياري 
للعمليات للعمليات 

التي التي 
تختلف تختلف 

عملتها عن عملتها عن 
الريالالريال





تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٤٧٣٤٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ومن المالحظات العامة على طريقة حساب التكلفة الفعلية هنا أن الحسبة لم ومن المالحظات العامة على طريقة حساب التكلفة الفعلية هنا أن الحسبة لم 
تفرق بين تكلفة اإلصدار التي تحدث لمرة واحدة وبين التكلفة السنوية المتكررة.تفرق بين تكلفة اإلصدار التي تحدث لمرة واحدة وبين التكلفة السنوية المتكررة.

الفرع الثاني: تكاليف بطاقة االئتمان في بنك البالد:الفرع الثاني: تكاليف بطاقة االئتمان في بنك البالد:

تتكون الرسوم المأخوذة على البطاقة االئتمانية لبنك البالد مما يأتي:تتكون الرسوم المأخوذة على البطاقة االئتمانية لبنك البالد مما يأتي:

المبلغ بالريالالمبلغ بالريالالتكلفةالتكلفةم
فيزا انفنتفيزا انفنتفيزا البالتينيةفيزا البالتينيةفيزا الذهبيةفيزا الذهبيةفيزا الفضيةفيزا الفضية

٢٠٠٢٠٠٣٠٠٣٠٠٤٠٠٤٠٠٥٠٠٥٠٠الرسوم السنويةالرسوم السنوية١

١دوالر = دوالر = سعر الصرفسعر الصرف٢
٣٫٧٨٣٫٧٨ ريال ريال

١دوالر = دوالر = 
٣٫٧٨٣٫٧٨ ريال ريال

١دوالر = دوالر = 
٣٫٧٨٣٫٧٨ ريال ريال

١دوالر = دوالر = 
٣٫٧٨٣٫٧٨ ريال ريال

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠رسوم السحب النقديرسوم السحب النقدي٣

١دوالر = دوالر = سعر صرف السحب النقديسعر صرف السحب النقدي٤
 ٣٫٧٨٣٫٧٨

١دوالر = دوالر = 
 ٣٫٧٨٣٫٧٨

١دوالر = دوالر = 
 ٣٫٧٨٣٫٧٨

١دوالر = دوالر = 
٣٫٧٨٣٫٧٨

رسوم الخدمات الطارئة (استبدال رسوم الخدمات الطارئة (استبدال ٥
١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠البطاقة االئتمانيةالبطاقة االئتمانية

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رسوم البطاقة اإلضافيةرسوم البطاقة اإلضافية٦
١٫١٥١٫١٥١٫١٥١٫١٥ ١٫١٥١٫١٥ ١٫١٥١٫١٥رسم المصدر االختياريرسم المصدر االختياري٧

وينطلق البنك في تقدير هذه الرســوم من قرار هيئته الشــرعية بأنه ال يجوز أن وينطلق البنك في تقدير هذه الرســوم من قرار هيئته الشــرعية بأنه ال يجوز أن 
يؤخذ في رســوم البطاقة االئتمانية أكثر من التكاليف الفعلية، وفيما يأتي أحكام هذه يؤخذ في رســوم البطاقة االئتمانية أكثر من التكاليف الفعلية، وفيما يأتي أحكام هذه 

التكاليف وفق ما هو متوفر من بيانات:التكاليف وفق ما هو متوفر من بيانات:



٣٤٨٣٤٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

الرسوم الرسوم 
السنويةالسنوية

عضوية فيزاعضوية فيزا


يشترط في الموقع أن يكون خاصا يشترط في الموقع أن يكون خاصا أجرة الموقعأجرة الموقعمركز البطاقاتمركز البطاقات
بالبطاقات االئتمانية، وإذا كان عاما بالبطاقات االئتمانية، وإذا كان عاما 

لجميع البطاقات فيشترط أن يتم لجميع البطاقات فيشترط أن يتم 
التعويض عن جميع البطاقات أو ال التعويض عن جميع البطاقات أو ال 
يتم التعويض عن الجميع كما سبق يتم التعويض عن الجميع كما سبق 
توضيحه في ضوابط تكلفة القرض.توضيحه في ضوابط تكلفة القرض.

اإلهالك السنوي لبنية اإلهالك السنوي لبنية 
المركزالمركز

رواتب موظفي المركزرواتب موظفي المركز

اإلهالك السنوي لبنية اإلهالك السنوي لبنية 
المركزالمركز

 يشترط أن يكون خاصا يشترط أن يكون خاصا
بالبطاقات االئتمانية، وإذا كان بالبطاقات االئتمانية، وإذا كان 
عاما لجميع البطاقات فيشترط عاما لجميع البطاقات فيشترط 

أن يتم التعويض عن جميع أن يتم التعويض عن جميع 
البطاقات أو ال يتم التعويض البطاقات أو ال يتم التعويض 

عن الجميع كما سبق توضيحه عن الجميع كما سبق توضيحه 
في ضوابط تكلفة القرض.في ضوابط تكلفة القرض.

يشترط في الراتب أن يكون يشترط في الراتب أن يكون رواتب موظفي المركزرواتب موظفي المركز
خاصا بالبطاقات االئتمانية، خاصا بالبطاقات االئتمانية، 

وإذا كان عاما لجميع البطاقات وإذا كان عاما لجميع البطاقات 
فيشترط أن يتم التعويض عن فيشترط أن يتم التعويض عن 

جميع البطاقات أو ال يتم جميع البطاقات أو ال يتم 
التعويض عن الجميع كما سبق التعويض عن الجميع كما سبق 

توضيحه في ضوابط تكلفة توضيحه في ضوابط تكلفة 
القرض.القرض.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٤٩٣٤٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

التحليل االئتمانيالتحليل االئتماني

االعتبار: االعتبار: يشترط في التكلفة يشترط في التكلفة 
أن تحقق منفعة مقصودة أن تحقق منفعة مقصودة 

للمقترض والتحليل االئتماني للمقترض والتحليل االئتماني 
منفعته تعود للمقرض، وليس منفعته تعود للمقرض، وليس 
هو كالدراسة االئتمانية التي هو كالدراسة االئتمانية التي 

يعود نفعها للطرفين.يعود نفعها للطرفين.
التقدير:التقدير: حتى لو قيل باعتبار  حتى لو قيل باعتبار 
هذه التكلفة فهي من قبيل هذه التكلفة فهي من قبيل 
التكلفة غير المباشرة التي التكلفة غير المباشرة التي 
فَ  رْ فَ ال يعتبر تقديرها إال عُ رْ ال يعتبر تقديرها إال عُ
قدر جميع األعمال التي قدر جميع األعمال التي 

نشأت بسببها التكلفة وأمكن نشأت بسببها التكلفة وأمكن 
اإلفادة من بيانات التكلفة اإلفادة من بيانات التكلفة 

الفعلية التي حدثت في فترة الفعلية التي حدثت في فترة 
مالية سابقة.مالية سابقة.

التعويض:التعويض: يشترط في  يشترط في 
التعويض عن التكلفة غير التعويض عن التكلفة غير 

المباشرة أن يتم التعويض عن المباشرة أن يتم التعويض عن 
جميع األعمال التي نشأت جميع األعمال التي نشأت 

بسببها التكلفة.بسببها التكلفة.



٣٥٠٣٥٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

المنشورات الدعائية المنشورات الدعائية 
ومظهر البطاقةومظهر البطاقة

-- االعتبار:االعتبار: يشترط في اعتبار  يشترط في اعتبار
التكلفة أن تحقق مصلحة التكلفة أن تحقق مصلحة 

مقصودة للمقترض، مقصودة للمقترض، 
والمنشورات الدعائية ليست والمنشورات الدعائية ليست 

كذلك.كذلك.
تفعيل البطاقة تفعيل البطاقة 
والرقم السريوالرقم السري



التقدير:التقدير: يشترط في تقدير  يشترط في تقدير التحصيلالتحصيل
التكلفة غير المياشرة معرفة التكلفة غير المياشرة معرفة 

قدر جميع األعمال التي قدر جميع األعمال التي 
نشأت بسببها التكلفة وأمكن نشأت بسببها التكلفة وأمكن 

اإلفادة من بيانات التكلفة اإلفادة من بيانات التكلفة 
الفعلية التي حدثت في فترة الفعلية التي حدثت في فترة 

مالية سابقة.مالية سابقة.
تكاليف أخرلم تتضحلم تتضحتكاليف أخر----

سعر سعر 
الصرفالصرف



السحب السحب 
النقديالنقدي

----لم تتضحلم تتضح

الخدمات الخدمات 
الطارئة الطارئة 

(استبدال (استبدال 
البطاقة البطاقة 

االئتمانية)االئتمانية)

----لم تتضحلم تتضح



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٥١٣٥١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تفاصيل التكاليفتفاصيل التكاليفالتكلفةالتكلفةالنشاطالنشاط

االعتبار
االعتبار
التقدير
التقدير
ض

التعوي
ض

نوع المخالفةنوع المخالفةالتعوي

البطاقة البطاقة 
اإلضافيةاإلضافية

----لم تتضحلم تتضح

رسم رسم 
المصدر المصدر 
االختيارياالختياري

-



٣٥٢٣٥٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الفرع الثالث: تكاليف بطاقة االئتمان في بنك دبي اإلسالمي:الفرع الثالث: تكاليف بطاقة االئتمان في بنك دبي اإلسالمي:

وتتكون رسوم بطاقات االئتمان في بنك دبي مما يأتي:وتتكون رسوم بطاقات االئتمان في بنك دبي مما يأتي:

التكلفةالتكلفةم

المبلغ بالدرهم اإلماراتيالمبلغ بالدرهم اإلماراتي

فيزا فيزا 
الكالسيكيةالكالسيكية

فيزا فيزا 
الذهبيةالذهبية

فيزا فيزا 
الذهبية الذهبية 
بريميومبريميوم

فيزا فيزا 
البالتينيةالبالتينية

فيزا فيزا 
بالتينيوم بالتينيوم 
بلسبلس

انفنتانفنت

الرسم السنوي الرسم السنوي ١
١٠٠١٠٠١٥٠١٥٠٢٠٠٢٠٠٢٥٠٢٥٠٣٠٠٣٠٠٥٠٠٥٠٠للبطاقة الرئيسيةللبطاقة الرئيسية

٢
رسم االشتراك رسم االشتراك 

الشهري للبطاقة الشهري للبطاقة 
األساسيةاألساسية

١٧٥١٧٥٣٢٥٣٢٥٤٧٥٤٧٥٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠١٠٠٠١٠٠٠

٣
رسم االشتراك رسم االشتراك 

الشهري للبطاقة الشهري للبطاقة 
التابعةالتابعة

------

الرسم السنوي الرسم السنوي ٤
٥٠٥٠٦٠٦٠٧٥٧٥١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠٥٠٠للبطاقة التابعةللبطاقة التابعة

التغطية التكافلية التغطية التكافلية ٥
لالئتمانلالئتمان

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

 ٠٫٣٩٠٫٣٩
من المبلغ من المبلغ 
المستحقالمستحق

غرامة الدفعة غرامة الدفعة ٦
١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥المتأخرةالمتأخرة

رسم السحب رسم السحب ٧
٩٠٩٠٩٠٩٠٩٠٩٠٩٠٩٠ ٩٠٩٠ ٩٠٩٠النقدي (للمعاملة)النقدي (للمعاملة)

رسم بدل فاقد/ رسم بدل فاقد/ ٨
٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠إعادة إصدار بطاقةإعادة إصدار بطاقة



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٥٣٣٥٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التكلفةالتكلفةم
المبلغ بالدرهم اإلماراتيالمبلغ بالدرهم اإلماراتي

فيزا فيزا 
الكالسيكيةالكالسيكية

فيزا فيزا 
الذهبيةالذهبية

فيزا فيزا 
الذهبية الذهبية 
بريميومبريميوم

فيزا فيزا 
البالتينيةالبالتينية

فيزا فيزا 
بالتينيوم بالتينيوم 
بلسبلس

انفنتانفنت

٩
رسم كشف رسم كشف 

الحساب طبق الحساب طبق 
األصلاألصل

٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠

نسخة عن قسيمة نسخة عن قسيمة ١٠١٠
٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥البيعالبيع

رسم تحصيل شيك رسم تحصيل شيك ١١١١
٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠خارجيخارجي

رسم الشيك رسم الشيك ١٢١٢
١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠المرتجعالمرتجع

١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥رسوم الترقيةرسوم الترقية١٣١٣
١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥ رسوم إجراءاترسوم إجراءات١٤١٤

١٥١٥
رسوم إضافية رسوم إضافية 

(بريد، فاكس، (بريد، فاكس، 
قانونية)قانونية)

عند عند عند وقوعهاعند وقوعها
وقوعهاوقوعها

عند عند 
وقوعهاوقوعها

عند عند 
عند عند عند وقوعهاعند وقوعهاوقوعهاوقوعها

وقوعهاوقوعها

وينطلــق البنك في تقدير رســومه من قرار هيئته الشــرعية الــذي ينص على وينطلــق البنك في تقدير رســومه من قرار هيئته الشــرعية الــذي ينص على 
اســتحقاق البنك أجرة المثــل مقابل الخدمة الحقيقية المقدمــة منه، ولو كانت هذه اســتحقاق البنك أجرة المثــل مقابل الخدمة الحقيقية المقدمــة منه، ولو كانت هذه 
 ، ، األجرة عنــد تقديرها مراعى فيها ربــح البنك أو الزيادة على ما تكبــده البنك فعالً األجرة عنــد تقديرها مراعى فيها ربــح البنك أو الزيادة على ما تكبــده البنك فعالً
فال  محل إذن لدراســة التكاليف الفعلية، جاء في فتو هيئــة الرقابة والفتو لبنك فال  محل إذن لدراســة التكاليف الفعلية، جاء في فتو هيئــة الرقابة والفتو لبنك 
دبي اإلســالمي رقم (دبي اإلســالمي رقم (٣٤٣٣٤٣) ما نصه: «الســؤال: نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي ) ما نصه: «الســؤال: نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي 
حول التعامل ببطاقات الفيزا في السحب النقدي مقابل تحصيل البنك لعمولة متغيرة حول التعامل ببطاقات الفيزا في السحب النقدي مقابل تحصيل البنك لعمولة متغيرة 

حسب المبلغ المسحوب، وكذلك استعمال البطاقة في شراء الذهب.حسب المبلغ المسحوب، وكذلك استعمال البطاقة في شراء الذهب.



٣٥٤٣٥٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الجواب:الجواب:
حيث إن العمولة تفرض مقابل الخدمات التي يطلبها المتعامل ويقدمها البنك، حيث إن العمولة تفرض مقابل الخدمات التي يطلبها المتعامل ويقدمها البنك، 
ا إذا ذكرت في طلب الحصول على بطاقة الفيزا،  ا عليها شرعً ا إذا ذكرت في طلب الحصول على بطاقة الفيزا، فإن المتعامل يعد موافقً ا عليها شرعً فإن المتعامل يعد موافقً
والشــرط في األجرة أو العمولة في مقابل الخدمة أن تكون معلومة للمتعامل حامل والشــرط في األجرة أو العمولة في مقابل الخدمة أن تكون معلومة للمتعامل حامل 
البطاقة عن طريق النص عليه في طلــب الحصول على البطاقة، وأال تزيد عن عمولة البطاقة عن طريق النص عليه في طلــب الحصول على البطاقة، وأال تزيد عن عمولة 

المثل في البنوك األخر، فإننا نر ما يلي:المثل في البنوك األخر، فإننا نر ما يلي:
ا، ألنها مقابل خدمــات فعلية يقدمها البنك  ا، ألنها مقابل خدمــات فعلية يقدمها البنك - أن هذه العمولة جائزة شــرعً ١- أن هذه العمولة جائزة شــرعً

للمتعاملين.للمتعاملين.
................

٤- يشــترط في هذه العمولة، كبقية أنواع العموالت التي يأخذها البنك مقابل - يشــترط في هذه العمولة، كبقية أنواع العموالت التي يأخذها البنك مقابل 
الخدمات المختلفة ما يلي:الخدمات المختلفة ما يلي:

أن تكون العمولة مقابل خدمات فعلية. أن تكون العمولة مقابل خدمات فعلية.أ-  أ- 
أال تزيد هذه العمولة عن األجرة العادل، وهو أجر المثل في بقية القطاع  أال تزيد هذه العمولة عن األجرة العادل، وهو أجر المثل في بقية القطاع ب-  ب- 

المصرفي...»اهـالمصرفي...»اهـ(١).

.(.(٨٣٦٨٣٦/٢) ،() ،(٣٤٣٣٤٣) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  ) لبنك دبي اإلسالمي، الفتو هيئة الرقابة والفتو فتاو  (١)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٥٥٣٥٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسألة الثانية: مقارنة بين رسوم البطاقات االئتمانية في المصارفالمسألة الثانية: مقارنة بين رسوم البطاقات االئتمانية في المصارف(١):

ويهدف هذا المبحث إلى بيان الفرق بين رسوم البطاقات االئتمانية لد البنوك ويهدف هذا المبحث إلى بيان الفرق بين رسوم البطاقات االئتمانية لد البنوك 
السعودية التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية في تقدير رسومهاالسعودية التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية في تقدير رسومها(٢) وبين غيرها، وهناك عدة  وبين غيرها، وهناك عدة 

أوجه للمقارنة أبرزها ما يأتيأوجه للمقارنة أبرزها ما يأتي(٣):
تم إعداد ملف إلكتروني متكامل لحساب الفرق بين رسوم البطاقات االئتمانية لد البنوك  تم إعداد ملف إلكتروني متكامل لحساب الفرق بين رسوم البطاقات االئتمانية لد البنوك    (١)
الســعودية، وفي هذا المبحث أذكر أبرز النتائج التي نتجت عن هذا الملف وتتصل بالفرق الســعودية، وفي هذا المبحث أذكر أبرز النتائج التي نتجت عن هذا الملف وتتصل بالفرق 
في الرســوم بين البنوك التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية وغيرها، وهل هناك فرق حقيقي بين في الرســوم بين البنوك التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية وغيرها، وهل هناك فرق حقيقي بين 
هذه البنوك أو ال؟ وحتى تكون المقارنة موضوعية وعادلة فهي في الرســوم التي تستوفيها هذه البنوك أو ال؟ وحتى تكون المقارنة موضوعية وعادلة فهي في الرســوم التي تستوفيها 
جميع البنوك من جميع حاملي بطاقاتها، ولم يدخل في ذلك الرسوم التي تكون في حاالت جميع البنوك من جميع حاملي بطاقاتها، ولم يدخل في ذلك الرسوم التي تكون في حاالت 
خاصة ال تتكرر مع جميع حاملي البطاقات مثل هامش ربح التمويل، وتقســيط المديونية، خاصة ال تتكرر مع جميع حاملي البطاقات مثل هامش ربح التمويل، وتقســيط المديونية، 

ورسوم التأخير ونحو ذلك.  ورسوم التأخير ونحو ذلك.  
تم تمييزها في الجدول اآلتي بلون مختلف. تم تمييزها في الجدول اآلتي بلون مختلف.   (٢)

ينظر:  ينظر:    (٣)
نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية : نشرة شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي االئتمانية :-   -١

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/documents/http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/documents/  
terms-and-conditions-charge-cards.pdfterms-and-conditions-charge-cards.pdf

موقع بنك البالد: موقع بنك البالد:-   -٢
http://www.bankalbilad.com/Cards/Pages/AlbiladCreditCard.aspxhttp://www.bankalbilad.com/Cards/Pages/AlbiladCreditCard.aspx  
«اتفاقية بطاقة االئتمان» الخاصة بمصرف اإلنماء، المجازة بالقرار (٧٤١٧٤١).). «اتفاقية بطاقة االئتمان» الخاصة بمصرف اإلنماء، المجازة بالقرار (-   -٣

موقع بنك الجزيرة: موقع بنك الجزيرة:-   -٤
http://www.baj.com.sa/ar/pdf/FeesAndCharges-032015-Ar.pdfhttp://www.baj.com.sa/ar/pdf/FeesAndCharges-032015-Ar.pdf  

موقع البنك األهلي: موقع البنك األهلي:-   -٥
http://www.alahli.com/ar-sa/Documents/Fees-Charges_A3.pdfhttp://www.alahli.com/ar-sa/Documents/Fees-Charges_A3.pdf  

موقع بنك ساب: موقع بنك ساب:-   -٦
http://www.sabb.com/-/media/SABB/personal/home/everyday-banking/http://www.sabb.com/-/media/SABB/personal/home/everyday-banking/  
credit-cards/credit-card-payment/Data/pdfs/Credit%20Card%20credit-cards/credit-card-payment/Data/pdfs/Credit%20Card%20

Fees%20%20Charges%20A4.pdf/Fees%20%20Charges%20A4.pdf/= = 



٣٥٦٣٥٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الوجه األول:الوجه األول: مقارنة بين الرسوم في عمليات السحب النقدي بأجهزة الصراف  مقارنة بين الرسوم في عمليات السحب النقدي بأجهزة الصراف 
اآللي بعملة البطاقة:اآللي بعملة البطاقة:

موقع بنك سامبا: موقع بنك سامبا:-   -٧               =               =
http://www.samba.com.sa/ar/personal-banking/credit-cards.htmlhttp://www.samba.com.sa/ar/personal-banking/credit-cards.html  

موقع البنك السعودي الفرنسي: موقع البنك السعودي الفرنسي:-   -٨
https://retail .alfransi.com.sa/public/03%20-%20CC%20-%20https://retail .alfransi.com.sa/public/03%20-%20CC%20-%20  

Tawafoq%20-%20Fees%20An%20Charge%20-%20Sept%202015-2.pdfTawafoq%20-%20Fees%20An%20Charge%20-%20Sept%202015-2.pdf

https://retail.alfransi.com.sa/public/04%20-%20CC%20-%20Fees%20https://retail.alfransi.com.sa/public/04%20-%20CC%20-%20Fees%20  

And%20Charge%20-%20Sept%202015-2.pdfAnd%20Charge%20-%20Sept%202015-2.pdf

موقع بنك الرياض: موقع بنك الرياض:-   -٩
https://www.riyadbank.com/ar/personal-banking/credit-cardshttps://www.riyadbank.com/ar/personal-banking/credit-cards  

موقع البنك العربي: موقع البنك العربي:-   -١٠١٠
https://www.anb.com.sa/arabic/cards/cc_fees_charges.asphttps://www.anb.com.sa/arabic/cards/cc_fees_charges.asp  

موقع البنك السعودي الهولندي: موقع البنك السعودي الهولندي:-   -١١١١
http://www.shb.com.sa/ar/pdf/fees/Credit%20Card%20Fees%20and%20http://www.shb.com.sa/ar/pdf/fees/Credit%20Card%20Fees%20and%20  

Charge%20leaflet%2017032014%20ar.pdfCharge%20leaflet%2017032014%20ar.pdf

موقع البنك السعودي لالستثمار: موقع البنك السعودي لالستثمار:-   -١٢١٢
https://www.saib.com.sa/sites/default/files/Fees_ARB.pdfhttps://www.saib.com.sa/sites/default/files/Fees_ARB.pdf  



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٥٧٣٥٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

 ريال. 
١٠٠٠ ريال. 

أ- سحب نقدي بمبلغ ١٠٠٠
البنوكأ- سحب نقدي بمبلغ 

البنوك
أجهزة المصدر
أجهزة المصدر

أجهزة محلية
أجهزة محلية

أجهزة دولية
أجهزة دولية

 ريال)
٥٠٠٠ ريال)

ًا بما يعادل ٥٠٠٠  دوالر
ًا بما يعادل  ١٣٣٣ دوالر

١٣٣٣)
الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الراجحي
الراجحي

٢٣٢٣
٢٣٢٣

٢٫٣٠
٢٫٣٠

٣٢٣٢
٣٢٣٢

٣٫٢٠
٣٫٢٠

%١٫٦
٣٢٣٢ +  + ١٫٦

٤٨٤٨
٤٫٨٠
٤٫٨٠

البالد
البالد

٢٠٢٠
٢٠٢٠

٢
٢٠٢٠

٢٠٢٠
٢

 +  + ٢٠٢٠
%١٫١٥
١٫١٥

٣١٫٥
٣١٫٥

٣٫١٥
٣٫١٥

اإلنماء
اإلنماء

١٥١٥
١٥١٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٦٫٥
٦٫٥

%٠٫٣٨
٠٫٣٨

١٠١٠
١٫٠٣
١٫٠٣

 +  + ٣٫٤٥
٣٫٤٥

%١٫٦١٥
١٫٦١٥

١٩٫٦٠
١٩٫٦٠

١٫٩٦
١٫٩٦

الجزيرة
الجزيرة

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

األهلي
األهلي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

ساب
ساب

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

سامبا - تقليدي
سامبا - تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

سامبا - إسالمي
سامبا - إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥



٣٥٨٣٥٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الفرنسي - 
الفرنسي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

%٢٫٧
٧٥٧٥ +  + ٢٫٧

١٠٢
١٠٢

١٠٫٢٠
١٠٫٢٠

الفرنسي - 
الفرنسي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

%٢٫٧
٧٥٧٥ +  + ٢٫٧

١٠٢
١٠٢

١٠٫٢٠
١٠٫٢٠

ض- 
الريا

ض- 
الريا

تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

ض - 
الريا

ض - 
الريا

إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

العربي - 
العربي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

العربي - 
العربي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٠٢٫٥
١٠٢٫٥

١٠٫٢٥
١٠٫٢٥

الهولندي - 
الهولندي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٩٩
٢٫٩٩

١٠٤٫٩
١٠٤٫٩

١٠٫٤٩
١٠٫٤٩

الهولندي - 
الهولندي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٩٩
٢٫٩٩

١٠٤٫٩
١٠٤٫٩

١٠٫٤٩
١٠٫٤٩

االستثمار
االستثمار

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

٧٫٥
٧٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٢٥
٢٫٢٥

٩٧٫٥
٩٧٫٥

٩٫٧٥
٩٫٧٥



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٥٩٣٥٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

 ريال.
٥٠٠٠ ريال.

ب- سحب نقدي بمبلغ ٥٠٠٠
البنوكب- سحب نقدي بمبلغ 

البنوك
أجهزة المصدر
أجهزة المصدر

أجهزة محلية
أجهزة محلية

أجهزة دولية
أجهزة دولية

 ريال)
٥٠٠٠ ريال)

ًا بما يعادل ٥٠٠٠  دوالر
ًا بما يعادل  ١٣٣٣ دوالر

١٣٣٣)
الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الرسم
الرسم

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

الراجحي
الراجحي

٢٣٢٣
٢٣٢٣

٠٫٤٦
٠٫٤٦

٣٢٣٢
٣٢٣٢

٠٫٦٤
٠٫٦٤

%١٫٦
٣٢٣٢ +  + ١٫٦

١١٢
١١٢

٢٫٢٤
٢٫٢٤

البالد
البالد

٢٠٢٠
٢٠٢٠

٠٫٤٠
٠٫٤٠

٢٠٢٠
٢٠٢٠

٠٫٤٠
٠٫٤٠

 +  + ٢٠٢٠
%١٫١٥
١٫١٥

٧٧٫٥
٧٧٫٥

١٫٥٥
١٫٥٥

اإلنماء
اإلنماء

١٥١٥
١٥١٥

٠٫٣٠
٠٫٣٠

 +  + ٦٫٥
٦٫٥

%٠٫٣٨
٠٫٣٨

٢٦٢٦
٠٫٥١
٠٫٥١

 +  + ٣٫٤٥
٣٫٤٥

%١٫٦١٥
١٫٦١٥

٨٤٫٢٠
٨٤٫٢٠

١٫٦٨
١٫٦٨

الجزيرة
الجزيرة

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

األهلي
األهلي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

ساب
ساب

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

سامبا - تقليدي
سامبا - تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

سامبا - إسالمي
سامبا - إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥



٣٦٠٣٦٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الفرنسي - 
الفرنسي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

%٢٫٧
٧٥٧٥ +  + ٢٫٧

٢١٠
٢١٠

٤٫٢٠
٤٫٢٠

الفرنسي - 
الفرنسي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

%٢٫٧
٧٥٧٥ +  + ٢٫٧

٢١٠
٢١٠

٤٫٢٠
٤٫٢٠

ض- 
الريا

ض- 
الريا

تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

ض - 
الريا

ض - 
الريا

إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

العربي - 
العربي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

العربي - 
العربي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٧٥
٢٫٧٥

٢١٢٫٥
٢١٢٫٥

٤٫٢٥
٤٫٢٥

الهولندي - 
الهولندي - 
تقليدي
تقليدي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٩٩
٢٫٩٩

٢٢٤٫٥
٢٢٤٫٥

٤٫٤٩
٤٫٤٩

الهولندي - 
الهولندي - 
إسالمي
إسالمي

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

 +  + ٧٥٧٥
%٢٫٩٩
٢٫٩٩

٢٢٤٫٥
٢٢٤٫٥

٤٫٤٩
٤٫٤٩

االستثمار
االستثمار

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٧٥٧٥
٧٥٧٥

١٫٥
١٫٥

٢٫٢٥
٧٥٧٥ +  + ٢٫٢٥

١٨٧٫٥
١٨٧٫٥

٣٫٧٥
٣٫٧٥



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٦١٣٦١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الوجه الثاني:الوجه الثاني: مقارنة بين الرســوم في عمليات المشتريات بعملة مختلفة عن  مقارنة بين الرســوم في عمليات المشتريات بعملة مختلفة عن 
عملة البطاقة:عملة البطاقة:

:(١)( ) رياالً أ- مشتريات في شهر واحد بمبلغ أ- مشتريات في شهر واحد بمبلغ ٣٠٠٣٠٠ دوالر ( دوالر (١١٢٨١١٢٨ رياالً

البنوكالبنوك
الرسومالرسوم

النسبة (%)النسبة (%)المبلغ (بالريال)المبلغ (بالريال)
١٨٫٠٥١٨٫٠٥١٫٦١٫٦الراجحيالراجحي

١٢٫٩٧١٢٫٩٧١٫١٥١٫١٥البالدالبالد
١٢٫٩٧١٢٫٩٧١٫١٥١٫١٥اإلنماءاإلنماء
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥الجزيرةالجزيرة
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥األهلياألهلي
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥سابساب

٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥سامبا - تقليديسامبا - تقليدي
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥سامبا - إسالميسامبا - إسالمي

٣٠٫٤٦٣٠٫٤٦٢٫٧٢٫٧الفرنسي - تقليديالفرنسي - تقليدي
٣٠٫٤٦٣٠٫٤٦٢٫٧٢٫٧الفرنسي - إسالميالفرنسي - إسالمي
٢٤٫٢٥٢٤٫٢٥٢٫١٥٢٫١٥الرياض- تقليديالرياض- تقليدي
٢٤٫٢٥٢٤٫٢٥٢٫١٥٢٫١٥الرياض - إسالميالرياض - إسالمي
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥العربي - تقليديالعربي - تقليدي
٣١٫٠٢٣١٫٠٢٢٫٧٥٢٫٧٥العربي - إسالميالعربي - إسالمي

٣٣٫٧٣٣٣٫٧٣٢٫٩٩٢٫٩٩الهولندي - تقليديالهولندي - تقليدي
٣٣٫٧٣٣٣٫٧٣٢٫٩٩٢٫٩٩الهولندي - إسالميالهولندي - إسالمي

٢٥٫٣٨٢٥٫٣٨٢٫٢٥٢٫٢٥االستثماراالستثمار

يالحظ أن هذه الرسوم بافتراض توحيد ســعر الصرف لد جميع البنوك، وإال فالواقع أن  يالحظ أن هذه الرسوم بافتراض توحيد ســعر الصرف لد جميع البنوك، وإال فالواقع أن    (١)
البنوك تختلف في سعر الصرف، والبنوك التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية تمنع من التربح من البنوك تختلف في سعر الصرف، والبنوك التي تتبنى مبدأ التكلفة الفعلية تمنع من التربح من 

سعر الصرف.سعر الصرف.



٣٦٢٣٦٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

.( ). رياالً ب- مشتريات في شهر واحد بمبلغ ب- مشتريات في شهر واحد بمبلغ ٣٠٠٣٠٠ دوالر ( دوالر (٣٧٦٠٣٧٦٠ رياالً
الرسومالرسومالبنوكالبنوك

النسبة (%)النسبة (%)المبلغ (بالريال)المبلغ (بالريال)
٦٠٫١٦٦٠٫١٦١٫٦١٫٦الراجحيالراجحي

٤٣٫٢٤٤٣٫٢٤١٫١٥١٫١٥البالدالبالد
٤٣٫٢٤٤٣٫٢٤١٫١٥١٫١٥اإلنماءاإلنماء
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥الجزيرةالجزيرة
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥األهلياألهلي
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥سابساب

١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥سامبا - تقليديسامبا - تقليدي
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥سامبا - إسالميسامبا - إسالمي

١٠١٫٥٢١٠١٫٥٢٢٫٧٢٫٧الفرنسي - تقليديالفرنسي - تقليدي
١٠١٫٥٢١٠١٫٥٢٢٫٧٢٫٧الفرنسي - إسالميالفرنسي - إسالمي
٨٠٫٨٤٨٠٫٨٤٢٫١٥٢٫١٥الرياض- تقليديالرياض- تقليدي
٨٠٫٨٤٨٠٫٨٤٢٫١٥٢٫١٥الرياض - إسالميالرياض - إسالمي
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥العربي - تقليديالعربي - تقليدي
١٠٣٫٤٠١٠٣٫٤٠٢٫٧٥٢٫٧٥العربي - إسالميالعربي - إسالمي

١١٢٫٤٢١١٢٫٤٢٢٫٩٩٢٫٩٩الهولندي - تقليديالهولندي - تقليدي
١١٢٫٤٢١١٢٫٤٢٢٫٩٩٢٫٩٩الهولندي - إسالميالهولندي - إسالمي

٨٤٫٦٨٤٫٦٢٫٢٥٢٫٢٥االستثماراالستثمار



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٦٣٣٦٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

.(  رياالً
.( ٤٥١٢٠ رياالً

 دوالر سنويا (٤٥١٢٠
١٢٠٠٠ دوالر سنويا (

) بما مجموعه ١٢٠٠٠  رياالً
) بما مجموعه  ٣٧٦٠ رياالً

 دوالر شهريا (٣٧٦٠
١٠٠٠ دوالر شهريا (

 ج- مشتريات سنوية بمبلغ ١٠٠٠
 ج- مشتريات سنوية بمبلغ 

البنوك
البنوك

البطاقة الكالسيكية أو الفضية
البطاقة الكالسيكية أو الفضية

البطاقة البالتينية
البطاقة البالتينية

الرسوم
الرسوم

(الرسوم السنوية + رسم 
(الرسوم السنوية + رسم 

المصدر االختياري)
المصدر االختياري)

الرسوم
الرسوم

(رسم المصدر 
(رسم المصدر 

االختياري)
االختياري)

الرسوم
الرسوم

(الرسوم السنوية + رسم 
(الرسوم السنوية + رسم 

المصدر االختياري)
المصدر االختياري)

الرسوم
الرسوم

(رسم المصدر 
(رسم المصدر 

االختياري)
االختياري)

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة (%)
النسبة (%)

المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة 
النسبة 

(%)(%)
المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة 
النسبة 

(%)(%)
المبلغ 
المبلغ 

(بالريال)
(بالريال)

النسبة 
النسبة 

(%)(%)
الراجحي
الراجحي

٩٩٦٫٩٢
٩٩٦٫٩٢

٢٫٢١
٢٫٢١

٧٢١٫٩١
٧٢١٫٩١

١٫٦
١٫٦

٩٩٦٫٩٢
٩٩٦٫٩٢

٢٫٢١
٢٫٢١

٧٢١٫٩١
٧٢١٫٩١

١٫٦
١٫٦

البالد
البالد

٧١٨٫٨٨
٧١٨٫٨٨

١٫٥٩
١٫٥٩

٥١٨٫٨٨
٥١٨٫٨٨

١٫١٥
١٫١٥

٩١٨٫٨٨
٩١٨٫٨٨

٢٫٠٤
٢٫٠٤

٥١٨٫٨٨
٥١٨٫٨٨

١٫١٥
١٫١٥

اإلنماء
اإلنماء

٧١٨٫٨٨
٧١٨٫٨٨

١٫٥٩
١٫٥٩

٥١٨٫٨٨
٥١٨٫٨٨

١٫١٥
١٫١٥

٧١٨٫٨٨
٧١٨٫٨٨

١٫٥٩
١٫٥٩

٥١٨٫٨٨
٥١٨٫٨٨

١٫١٥
١٫١٥

الجزيرة
الجزيرة

١٣٩٠٫٨٠
١٣٩٠٫٨٠

٣٫٠٨
٣٫٠٨

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٤٠٫٨
١٥٤٠٫٨

٣٫٤١
٣٫٤١

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

األهلي
األهلي

١٦٤٠٫٨٠
١٦٤٠٫٨٠

٣٫٦٤
٣٫٦٤

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٨٤٠٫٨
١٨٤٠٫٨

٤٫٠٨
٤٫٠٨

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

ساب
ساب

١٤٦٥٫٨٠
١٤٦٥٫٨٠

٣٫٢٥
٣٫٢٥

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٩٠٫٨
١٥٩٠٫٨

٣٫٥٣
٣٫٥٣

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

سامبا - تقليدي
سامبا - تقليدي

١٣٩٠٫٨٠
١٣٩٠٫٨٠

٣٫٠٨
٣٫٠٨

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٩٠٫٨
١٥٩٠٫٨

٣٫٥٣
٣٫٥٣

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

سامبا - إسالمي
سامبا - إسالمي

١٣٩٠٫٨٠
١٣٩٠٫٨٠

٣٫٠٨
٣٫٠٨

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٩٠٫٨
١٥٩٠٫٨

٣٫٥٣
٣٫٥٣

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

الفرنسي - تقليدي
الفرنسي - تقليدي

١٤١٨٫٢٤
١٤١٨٫٢٤

٣٫١٤
٣٫١٤

١٢١٨٫٢٤
١٢١٨٫٢٤

٢٫٧٠
٢٫٧٠

١٨١٨٫٢٤
١٨١٨٫٢٤

٤٫٠٣
٤٫٠٣

١٢١٨٫٢٤
١٢١٨٫٢٤

٢٫٧
٢٫٧

الفرنسي - إسالمي
الفرنسي - إسالمي

١٤١٨٫٢٤
١٤١٨٫٢٤

٣٫١٤
٣٫١٤

١٢١٨٫٢٤
١٢١٨٫٢٤

٢٫٧٠
٢٫٧٠

١٨١٨٫٢٤
١٨١٨٫٢٤

٤٫٠٣
٤٫٠٣

١٢١٨٫٢٤
١٢١٨٫٢٤

٢٫٧
٢٫٧

ض- تقليدي
الريا

ض- تقليدي
الريا

١٤٤٠٫٨٠
١٤٤٠٫٨٠

٣٫١٩
٣٫١٩

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٠
٢٫٧٠

-
-

-
-



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣٦٤٣٦٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ض - إسالمي
الريا

ض - إسالمي
الريا

١٤٤٠٫٨٠
١٤٤٠٫٨٠

٣٫١٩
٣٫١٩

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٤٧٠٫٠٨
١٤٧٠٫٠٨

٣٫٢٦
٣٫٢٦

٩٧٠٫٠٨
٩٧٠٫٠٨

٢٫١٥
٢٫١٥

العربي - تقليدي
العربي - تقليدي

١٤٤٠٫٨٠
١٤٤٠٫٨٠

٣٫١٩
٣٫١٩

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٩٠٫٨
١٥٩٠٫٨

٣٫٥٣
٣٫٥٣

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

العربي - إسالمي
العربي - إسالمي

١٤٤٠٫٨٠
١٤٤٠٫٨٠

٣٫١٩
٣٫١٩

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

١٥٩٠٫٨
١٥٩٠٫٨

٣٫٥٣
٣٫٥٣

١٢٤٠٫٨٠
١٢٤٠٫٨٠

٢٫٧٥
٢٫٧٥

الهولندي - تقليدي
الهولندي - تقليدي

١٤٩٩٫٠٩
١٤٩٩٫٠٩

٣٫٣٢
٣٫٣٢

١٣٤٩٫٠٩
١٣٤٩٫٠٩

٢٫٩٩
٢٫٩٩

١٩٤٩٫٠٩
١٩٤٩٫٠٩

٤٫٣٢
٤٫٣٢

١٣٤٩٫٠٩
١٣٤٩٫٠٩

٢٫٩٩
٢٫٩٩

الهولندي - إسالمي
الهولندي - إسالمي

١٤٩٩٫٠٩
١٤٩٩٫٠٩

٣٫٣٢
٣٫٣٢

١٣٤٩٫٠٩
١٣٤٩٫٠٩

٢٫٩٩
٢٫٩٩

١٩٤٩٫٠٩
١٩٤٩٫٠٩

٤٫٣٢
٤٫٣٢

١٣٤٩٫٠٩
١٣٤٩٫٠٩

٢٫٩٩
٢٫٩٩

االستثمار
االستثمار

١٢١٥٫٢
١٢١٥٫٢

٢٫٦٩
٢٫٦٩

١٠١٥٫٢
١٠١٥٫٢

٢٫٢٥
٢٫٢٥

١٤١٥٫٢
١٤١٥٫٢

٣٫١٤
٣٫١٤

١٠١٥٫٢
١٠١٥٫٢

٢٫٢٥
٢٫٢٥



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣٦٥٣٦٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تكلفة القرض في خطاب الضمانتكلفة القرض في خطاب الضمان

وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: حقيقة خطاب الضمان:المطلب األول: حقيقة خطاب الضمان:

ا. ا.المسألة األولى: تعريف خطاب الضمان باعتباره مفردً المسألة األولى: تعريف خطاب الضمان باعتباره مفردً

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع األول: التعريف اللغوي:الفرع األول: التعريف اللغوي:

الخطاب اســم مفرد، وهو مصدر من الفعل (خاطــب)الخطاب اســم مفرد، وهو مصدر من الفعل (خاطــب)(١)، ومادة هذه الكلمة ، ومادة هذه الكلمة 
هي (الخاء، والطــاء، والباء) وهي في أصلها تدل على معنييــن أحدهما الكالم بين هي (الخاء، والطــاء، والباء) وهي في أصلها تدل على معنييــن أحدهما الكالم بين 
اثنين يقال: خاطبه يخاطبــه خطابًا، والمعنى الثاني يدل علــى اختالف لونين يقال: اثنين يقال: خاطبه يخاطبــه خطابًا، والمعنى الثاني يدل علــى اختالف لونين يقال: 
الخطباء لألتان التي لها خط أســود على متنهــاالخطباء لألتان التي لها خط أســود على متنهــا(٢)، والمعنى األول هو المقصود هنا، ، والمعنى األول هو المقصود هنا، 
ومعنــى الخطاب لغة هــو كل كالم بينك وبين آخرومعنــى الخطاب لغة هــو كل كالم بينك وبين آخر(٣) أو هــو مراجعة الكالم، يقال:  أو هــو مراجعة الكالم، يقال: 

ينظر: جمهرة اللغة البن دريد (٢٩١٢٩١/١)، مادة (خ ط ب).)، مادة (خ ط ب). ينظر: جمهرة اللغة البن دريد (   (١)
ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (١٩٨١٩٨/٢) مادة (خ ط ب).) مادة (خ ط ب). ينظر: مقاييس اللغة البن فارس (   (٢)

ينظر: مجمل اللغة البن فارس (٢٩٥٢٩٥/١).). ينظر: مجمل اللغة البن فارس (   (٣)



٣٦٦٣٦٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

خاطبــه بالكالم مخاطبةً وخطابًــاخاطبــه بالكالم مخاطبةً وخطابًــا(١)، ولم يرد الخطاب فــي المعاجم اللغوية بمعنى ، ولم يرد الخطاب فــي المعاجم اللغوية بمعنى 
الرســالة، وقد أجازته بعض المعاجم اللغويةالرســالة، وقد أجازته بعض المعاجم اللغوية(٢)، من باب التوسع في الداللة وشمول ، من باب التوسع في الداللة وشمول 
الخطاب جميع أشــكال الكالم الموجه إلى الغير سواء أكان في شكل كالم مكتوب الخطاب جميع أشــكال الكالم الموجه إلى الغير سواء أكان في شكل كالم مكتوب 

أو منطوقأو منطوق(٣).
والضمان اســم مفرد، وهو مصدر مــن الفعل (ضمن)، ومــادة هذه الكلمة والضمان اســم مفرد، وهو مصدر مــن الفعل (ضمن)، ومــادة هذه الكلمة 
(الضاد، والميم، والنون) تدل في أصلها على جعل الشــيء في شــيء يحويه، يقال: (الضاد، والميم، والنون) تدل في أصلها على جعل الشــيء في شــيء يحويه، يقال: 
ضمن الشــيء إذا جعله في وعائه، ومنه سميت الكفالة ضمانًا؛ ألنه بضمانه يستوعب ضمن الشــيء إذا جعله في وعائه، ومنه سميت الكفالة ضمانًا؛ ألنه بضمانه يستوعب 

ذمتهذمته(٤).
الفرع الثاني: التعريف االصطالحي:الفرع الثاني: التعريف االصطالحي:

يقصد بالخطاب هنا الكتاب أو الرسالة التي يرسلها الضامن إلى المضمون.يقصد بالخطاب هنا الكتاب أو الرسالة التي يرسلها الضامن إلى المضمون.
أما الضمان فيقصد به الضمان االصطالح الفقهي وهو «ضم ذمة الضامن إلى أما الضمان فيقصد به الضمان االصطالح الفقهي وهو «ضم ذمة الضامن إلى 

ذمة المضمون عنه في التزام الحق»ذمة المضمون عنه في التزام الحق»(٥).
ا. ا.المسألة الثانية: تعريف خطاب الضمان باعتباره لقبً المسألة الثانية: تعريف خطاب الضمان باعتباره لقبً

رف خطاب الضمــان بتعريفات متعــددة فعرف بأنه: «تعهــدٌ كتابي يتعهد  رف خطاب الضمــان بتعريفات متعــددة فعرف بأنه: «تعهــدٌ كتابي يتعهد عُ عُ
بمقتضاه المصرف بكفالة أحــد عمالئه (طالب اإلصدار) في حدود مبلغ معين تجاه بمقتضاه المصرف بكفالة أحــد عمالئه (طالب اإلصدار) في حدود مبلغ معين تجاه 
ينظــر: تهذيب اللغــة لألزهــري (٢٤٧٢٤٧/٧)، والمحكــم والمحيط األعظم البن ســيده )، والمحكــم والمحيط األعظم البن ســيده  ينظــر: تهذيب اللغــة لألزهــري (   (١)

(١٢٢١٢٢/٥)، والصحاح للجوهري ()، والصحاح للجوهري (١٢٢١٢٢/١) مادة (خطب).) مادة (خطب).
ينظر: المعجم الوسيط ص(٢٧٣٢٧٣).). ينظر: المعجم الوسيط ص(   (٢)

ينظر: معجم الصواب اللغوي (٣٥٤٣٥٤/١).). ينظر: معجم الصواب اللغوي (   (٣)
ينظر: مقاييس اللغة (٣٧٣٣٧٣/٣)، مادة (ضمن).)، مادة (ضمن). ينظر: مقاييس اللغة (   (٤)

ينظر: المقنع البن قدامة ص(١٨٠١٨٠).). ينظر: المقنع البن قدامة ص(   (٥)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٦٧٣٦٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

طرف ثالث، بمناســبة التزام ملقى على عاتق العميــل المكفول؛ وذلك ضمانًا لوفاء طرف ثالث، بمناســبة التزام ملقى على عاتق العميــل المكفول؛ وذلك ضمانًا لوفاء 
هــذا العميل بالتزامه تجاه ذلــك الطرف خالل مدة معينة، علــى أن يدفع المصرف هــذا العميل بالتزامه تجاه ذلــك الطرف خالل مدة معينة، علــى أن يدفع المصرف 
المبلغ المضمون عند أول مطالبة خالل ســريان خطاب الضمــان، دون التفات لما المبلغ المضمون عند أول مطالبة خالل ســريان خطاب الضمــان، دون التفات لما 
ا بأنه: «تعهد قطعي مقيد بزمن محدد  ا بأنه: «تعهد قطعي مقيد بزمن محدد ، وعرف أيضً قــد يبديه العميل من المعارضة»قــد يبديه العميل من المعارضة»(١)، وعرف أيضً
غيــر قابل للرجوع يصدر من البنــك بناء على طلب طرف آخــر (عميل له) - بدفع غيــر قابل للرجوع يصدر من البنــك بناء على طلب طرف آخــر (عميل له) - بدفع 
مبلغ معين ألمر جهة أخر مســتفيدة من هذا العميــل لقاء قيام العميل بالدخول في مبلغ معين ألمر جهة أخر مســتفيدة من هذا العميــل لقاء قيام العميل بالدخول في 
مناقصة أو  تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب مناقصة أو  تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب 
الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ 
مشروع ونحوهما ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه للمستفيد»مشروع ونحوهما ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه للمستفيد»(٢) ومن أمثل  ومن أمثل 
التعريفــات تعريفه بأنه «تعهد نهائيٌ مكتوب يصدر مــن البنك بناءً على طلب عميله التعريفــات تعريفه بأنه «تعهد نهائيٌ مكتوب يصدر مــن البنك بناءً على طلب عميله 
ا غير  ا غير (ويســمى اآلمر) لفائدة شخص آخر (ويسمى المســتفيد) يلتزم فيه البنك التزامً (ويســمى اآلمر) لفائدة شخص آخر (ويسمى المســتفيد) يلتزم فيه البنك التزامً
مشــروط بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من مشــروط بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من 

البنك خالل مدة محددة»البنك خالل مدة محددة»(٣).
المسألة الثالثة: أطراف خطابات الضمان.المسألة الثالثة: أطراف خطابات الضمان.

يختلف أطراف الضمان ويتعددون باختالف نوع خطاب الضمان إال أن هناك يختلف أطراف الضمان ويتعددون باختالف نوع خطاب الضمان إال أن هناك 
ا رئيسية ال يتصور أن يتم خطاب الضمان بدونها، وهي: ا رئيسية ال يتصور أن يتم خطاب الضمان بدونها، وهي:أطرافً أطرافً

١- المصرف: وهو الطرف الضامن.- المصرف: وهو الطرف الضامن.
ا حكميا. ا طبيعيا أو شخصً ا حكميا.- العميل: وهو الطرف المضمون، ويكون شخصً ا طبيعيا أو شخصً ٢- العميل: وهو الطرف المضمون، ويكون شخصً

خطاب الضمان لعلي السالوس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٢ ( (١٠٧٣١٠٧٣/٢).). خطاب الضمان لعلي السالوس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (١)
خطاب الضمان لبكر أبو زيد، فقه النوازل (٢٠١٢٠١/١).). خطاب الضمان لبكر أبو زيد، فقه النوازل (   (٢)
عقد الضمان المالي لعبد الرحمن األطرم ص(١٢٢١٢٢)، )،  عقد الضمان المالي لعبد الرحمن األطرم ص(   (٣)



٣٦٨٣٦٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا حكميا  ا حكميا - المســتفيد: وهو الطرف المضمون له، وال يكون عادة إال شخصً ٣- المســتفيد: وهو الطرف المضمون له، وال يكون عادة إال شخصً
مثل الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية وغيرها.مثل الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية وغيرها.

٤- مبلغ الضمان: وهو المبلغ المضمون.- مبلغ الضمان: وهو المبلغ المضمون.
المسألة الرابعة: أنواع خطابات الضمان.المسألة الرابعة: أنواع خطابات الضمان.

لخطابات الضمان أنواع متعددة باعتبارات مختلفة، ويمكن تقســيم خطابات لخطابات الضمان أنواع متعددة باعتبارات مختلفة، ويمكن تقســيم خطابات 
الضمان على النحو اآلتي:الضمان على النحو اآلتي:

التقسيم األول: تقسيم خطابات الضمان من حيث تقييدها وإطالقها:التقسيم األول: تقسيم خطابات الضمان من حيث تقييدها وإطالقها:
١- خطاب الضمان المشــروط: وهو الخطاب المشــروط بعجز العميل عن - خطاب الضمان المشــروط: وهو الخطاب المشــروط بعجز العميل عن 
الدفع للمســتفيد أو عدم الوفاء بااللتزامات، وال يستحق المستفيد قيمة الخطاب إال الدفع للمســتفيد أو عدم الوفاء بااللتزامات، وال يستحق المستفيد قيمة الخطاب إال 

بعد تقديم مستندات تثبت دعو العجز والتقصير.بعد تقديم مستندات تثبت دعو العجز والتقصير.
٢- خطاب الضمان غير المشروط: وهو الخطاب غير المشروط بعجز العميل - خطاب الضمان غير المشروط: وهو الخطاب غير المشروط بعجز العميل 

أو تقصيره، ويستحق المستفيد الدفع بمجرد تقديمه للبنك.أو تقصيره، ويستحق المستفيد الدفع بمجرد تقديمه للبنك.
التقسيم الثاني: تقسيم خطابات الضمان من حيث الغرض:التقسيم الثاني: تقسيم خطابات الضمان من حيث الغرض:

وتنقسم بهذا االعتبارإلى أنواع عديدة من أبرزها:وتنقسم بهذا االعتبارإلى أنواع عديدة من أبرزها:
:Bid BondBid Bond ١- خطاب ضمان ابتدائي - خطاب ضمان ابتدائي

وهو تعهد يدل على جدية مقدم العطاء في المناقصات باالستمرار فيه، ويتعهد وهو تعهد يدل على جدية مقدم العطاء في المناقصات باالستمرار فيه، ويتعهد 
ا يمثل نســبة من قيمة العطاء إذا سحب العميل  ا يمثل نســبة من قيمة العطاء إذا سحب العميل فيه المصرف أن يدفع للمســتفيد مبلغً فيه المصرف أن يدفع للمســتفيد مبلغً
عطــاءه قبل الموعد المحدد للبت في العروض أو إذا رفض توقيع العقد عند ترســية عطــاءه قبل الموعد المحدد للبت في العروض أو إذا رفض توقيع العقد عند ترســية 
المناقصة عليه، وتنتهي صالحيته بمجرد إرســاء المناقصة على المتعهد ســواء أكان المناقصة عليه، وتنتهي صالحيته بمجرد إرســاء المناقصة على المتعهد ســواء أكان 



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٦٩٣٦٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

العميل أم غيرهالعميل أم غيره(١).
:Performance BondPerformance Bond ٢- خطاب ضمان نهائي - خطاب ضمان نهائي

وهو تعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان قيام الشــخص بتنفيذ العمل وفق وهو تعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان قيام الشــخص بتنفيذ العمل وفق 
المواصفــات المنصوص عليها فــي العقد، ويتعهد بموجبه المصــرف أن يدفع إلى المواصفــات المنصوص عليها فــي العقد، ويتعهد بموجبه المصــرف أن يدفع إلى 
ا يمثل عادةً نسبة من قيمة العقد الموقع بين المستفيد والعميل  ا محددً ا يمثل عادةً نسبة من قيمة العقد الموقع بين المستفيد والعميل المســتفيد مبلغً ا محددً المســتفيد مبلغً

إذا أخل العميل بالتزاماته المنصوص عليها في عقده مع المستفيد.إذا أخل العميل بالتزاماته المنصوص عليها في عقده مع المستفيد.
:advance payment guaranteeadvance payment guarantee ٣- خطاب ضمان دفعة مقدمة - خطاب ضمان دفعة مقدمة

وهو تعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول وهو تعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول 
أو المتعهد أو المورد الذي تســلم الدفعة المقدمة على حساب تنفيذه للعقد بينه وبين أو المتعهد أو المورد الذي تســلم الدفعة المقدمة على حساب تنفيذه للعقد بينه وبين 

المستفيد.المستفيد.
ا يساوي الدفعة  ا محددً ا يساوي الدفعة ويتعهد بموجبه المصرف أن يدفع إلى المســتفيد مبلغً ا محددً ويتعهد بموجبه المصرف أن يدفع إلى المســتفيد مبلغً
المقدمة المدفوعة للعميل عند إخالله بالتزاماته التي يترتب عليها بدء المســتفيد في المقدمة المدفوعة للعميل عند إخالله بالتزاماته التي يترتب عليها بدء المســتفيد في 

صرف مستحقات العميل بموجب الفواتير المقدمة لهصرف مستحقات العميل بموجب الفواتير المقدمة له(٢).
 : :payment bondpayment bond ٤- خطاب ضمان دفع - خطاب ضمان دفع

وهوتعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان سداد أجور العمالة وقيمة المواد وهوتعهد يُقدم بعد التعاقد يقصد منه ضمان سداد أجور العمالة وقيمة المواد 
المستخدمة في تنفيذ العميل.المستخدمة في تنفيذ العميل.

ا عند إخالل العميل  ا محددً ا عند إخالل العميل ويتعهد المصرف بموجبه أن يدفع للمســتفيد مبلغً ا محددً ويتعهد المصرف بموجبه أن يدفع للمســتفيد مبلغً
قاموس أركابيتا ص(١١٩١١٩).). قاموس أركابيتا ص(   (١)

قاموس أركابيتا ص(٣٧٣٧) قاموس أركابيتا ص(   (٢)



٣٧٠٣٧٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

بالتزاماته في سداد أجور العمالة والمواد المستخدمة في المشروعبالتزاماته في سداد أجور العمالة والمواد المستخدمة في المشروع(١).
التقسيم الثالث: تقسيمها من حيث التغطية إلى:التقسيم الثالث: تقسيمها من حيث التغطية إلى:

١- خطاب مغطى تغطية كاملة: وهو الذي تغطى قيمته كاملة من قبل العميل.- خطاب مغطى تغطية كاملة: وهو الذي تغطى قيمته كاملة من قبل العميل.
٢- خطــاب مغطى تغطية جزئية: وهــو الذي ال تغطى قيمتــه كاملة من قبل - خطــاب مغطى تغطية جزئية: وهــو الذي ال تغطى قيمتــه كاملة من قبل 

العميل.العميل.
٣- خطاب مكشوف: وهي الخطابات التي يصدرها البنك بدون غطاء.- خطاب مكشوف: وهي الخطابات التي يصدرها البنك بدون غطاء.

المطلــب الثانــي: التوصيــف الفقهــي للعالقــة بين أطــراف خطاب المطلــب الثانــي: التوصيــف الفقهــي للعالقــة بين أطــراف خطاب 
                                 الضمان:                                 الضمان:

: ال خالف بين الفقهاء المعاصرين في أن العالقة بين المصرف «الضامن»  ال خالف بين الفقهاء المعاصرين في أن العالقة بين المصرف «الضامن»  :أوالً أوالً
والمستفيد «المضمون له» عالقة ضمان.والمستفيد «المضمون له» عالقة ضمان.

ثانيًا:ثانيًا: ال خالف بين الفقهاء المعاصرين في أن العالقة بين المصرف «الضامن»  ال خالف بين الفقهاء المعاصرين في أن العالقة بين المصرف «الضامن» 
والعميــل «المضمــون» إذا كان خطاب الضمــان بغير غطاء أنها عالقــة ضمانوالعميــل «المضمــون» إذا كان خطاب الضمــان بغير غطاء أنها عالقــة ضمان(٢)، ، 
وال  خالف فيما يظهر من أن المصرف إذا دفع مبلغ الضمان للمستفيد من أمواله فإنه وال  خالف فيما يظهر من أن المصرف إذا دفع مبلغ الضمان للمستفيد من أمواله فإنه 

ا للعميل. ا للعميل.يعد مقرضً يعد مقرضً
ثالثًا:ثالثًا: اختلف الفقهاء المعاصرون في العالقة بين المصرف «الضامن» والعميل  اختلف الفقهاء المعاصرون في العالقة بين المصرف «الضامن» والعميل 

«المضمون» إذا كان الخطاب بغطاء على اتجاهين:«المضمون» إذا كان الخطاب بغطاء على اتجاهين:
القول األول:القول األول: أن العالقة بين المصرف والعميل عالقة وكالة، فالمصرف وكيل  أن العالقة بين المصرف والعميل عالقة وكالة، فالمصرف وكيل 

قاموس أركابيتا ص(٤٩٣٤٩٣، ، ٦٢٠٦٢٠).). قاموس أركابيتا ص(   (١)
ينظر: المراجع اآلتية. ينظر: المراجع اآلتية.   (٢)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٧١٣٧١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عن العميل في دفع المبلغ، وذهب إلى هذا القول مجمع الفقه اإلســالمي الدوليعن العميل في دفع المبلغ، وذهب إلى هذا القول مجمع الفقه اإلســالمي الدولي(١)، ، 
وندوة البركة الثالثة لالقتصاد اإلسالميوندوة البركة الثالثة لالقتصاد اإلسالمي(٢)، والهيئة الشرعية لبنك البالد، والهيئة الشرعية لبنك البالد(٣)، وهو قول ، وهو قول 

د. حسن األميند. حسن األمين(٤)، ود. علي السالوس، ود. علي السالوس(٥)، ود. عبد الستار أبو غدة، ود. عبد الستار أبو غدة(٦).
القول الثاني:القول الثاني: أن العالقة بينهما عالقة الضمان سواء أكان الغطاء نقديا أم عينيا،  أن العالقة بينهما عالقة الضمان سواء أكان الغطاء نقديا أم عينيا، 

وهو قول د. الصديق الضريروهو قول د. الصديق الضرير(٧) ود. عبد الرحمن األطرم ود. عبد الرحمن األطرم(٨).
دليل القول األول:دليل القول األول: أن المصرف إذا دفع مبلغ الضمان للمستفيد فإنما يدفعه من  أن المصرف إذا دفع مبلغ الضمان للمستفيد فإنما يدفعه من 
الغطاء المدفوع من العميل فال يعد المصرف حينئــذٍ ضامنًا للعميل وإنما وكيالً عنه الغطاء المدفوع من العميل فال يعد المصرف حينئــذٍ ضامنًا للعميل وإنما وكيالً عنه 

في دفع المبلغفي دفع المبلغ(٩).
ا وقد يكون غيره من األشــياء العينية فإذا كان  ا وقد يكون غيره من األشــياء العينية فإذا كان  بأن الغطاء قد يكون نقدً ونوقش:ونوقش: بأن الغطاء قد يكون نقدً
الغطاء عينيا فإن المقصود هو توثق المصرف من قدرة العميل على سداد مبلغ الضمان الغطاء عينيا فإن المقصود هو توثق المصرف من قدرة العميل على سداد مبلغ الضمان 
؛  ؛ الذي يدفعه المصرف للمستفيد فالمصرف في هذه الحالة ضامن مرتهن وليس وكيالً الذي يدفعه المصرف للمستفيد فالمصرف في هذه الحالة ضامن مرتهن وليس وكيالً
ا  ا وال يسدد من هذا الغطاء، والغطاء رهن عنده، أما إذا كان الغطاء نقدً ا ألنه يســدد نقدً ا وال يسدد من هذا الغطاء، والغطاء رهن عنده، أما إذا كان الغطاء نقدً ألنه يســدد نقدً
فإن حقيقة الغطاء أن العميل يدفع المبلغ للمصرف على وجه القضاء وليس على وجه فإن حقيقة الغطاء أن العميل يدفع المبلغ للمصرف على وجه القضاء وليس على وجه 

ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ص(١٠٢١٠٢).). ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ص(   (١)
ينظر: قرارات وفتاو ندوات البركة ص(٥٤٥٤).). ينظر: قرارات وفتاو ندوات البركة ص(   (٢)

www.bankalbilad.comwww.bankalbilad.com .( .(٣٦٣٦) ينظر: القرار ينظر: القرار (   (٣)
ينظر: دراســة حول خطاب الضمان لحســن األمين، مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، ع٢  ينظر: دراســة حول خطاب الضمان لحســن األمين، مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، ع   (٤)

.(.(١٠٥٣١٠٥٣/٢)
ينظر: خطاب الضمان لعلي السالوس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٢ ( (١٠٧٧١٠٧٧/٢).). ينظر: خطاب الضمان لعلي السالوس، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٥)

ينظر: خطاب الضمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٢ ( (١١٠٦١١٠٦/٢).). ينظر: خطاب الضمان لعبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٦)
ينظر: خطابات الضمان للصديق الضرير ص(٢٢٢٢).). ينظر: خطابات الضمان للصديق الضرير ص(   (٧)

ينظر: عقد الضمان المالي ص(١١٨١١٨).). ينظر: عقد الضمان المالي ص(   (٨)
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٩)



٣٧٢٣٧٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التوكيل بدليل أن الوكالة تقتضي أن يكــون الغطاء أمانة لد المصرف غير مضمون التوكيل بدليل أن الوكالة تقتضي أن يكــون الغطاء أمانة لد المصرف غير مضمون 
عليه وال يجوز له التصرف فيه باالســتثمار ونحوه، وهذا مخالف لحقيقة الغطاء فإنه عليه وال يجوز له التصرف فيه باالســتثمار ونحوه، وهذا مخالف لحقيقة الغطاء فإنه 

يعد مضمونًا على المصرف وله أن يستثمره ويتاجر فيهيعد مضمونًا على المصرف وله أن يستثمره ويتاجر فيه(١).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني: استدلوا بما ورد في المناقشة السابقة. استدلوا بما ورد في المناقشة السابقة.

الترجيح:الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني؛ لقوة دليله وسالمته من المناقشة القائمة.الراجح والله أعلم هو القول الثاني؛ لقوة دليله وسالمته من المناقشة القائمة.

المطلب الثالث: عالقة خطاب الضمان بتكلفة القرض:المطلب الثالث: عالقة خطاب الضمان بتكلفة القرض:

ا بأنــه ضمان من المصــرف للعميل  ا بأنــه ضمان من المصــرف للعميل تقــرر أن خطاب الضمــان يوصف فقهً تقــرر أن خطاب الضمــان يوصف فقهً
لمصلحة المســتفيد، ومن مقتضيات الضمان أن الضامن إذا أدَّ من ماله للمســتفيد لمصلحة المســتفيد، ومن مقتضيات الضمان أن الضامن إذا أدَّ من ماله للمســتفيد 
ا للمضمون عنه ودينًا يجب عليه وفاؤه، فإذا كانت هناك تكاليف  ا للمضمون عنه ودينًا يجب عليه وفاؤه، فإذا كانت هناك تكاليف فإن ذلك يعد إقراضً فإن ذلك يعد إقراضً
ا عن ذلك؟  ا عن ذلك؟ تكبدها الضامن بســبب الضمان فما حكم أن يســتوفي المصرف عوضً تكبدها الضامن بســبب الضمان فما حكم أن يســتوفي المصرف عوضً

ويمكن توضيح هذه المسألة في النقاط اآلتية:ويمكن توضيح هذه المسألة في النقاط اآلتية:
: أقوال الفقهاء في حكم العوض على الضمان: : أقوال الفقهاء في حكم العوض على الضمان:أوالً أوالً

ذهــب عامة الفقهاء المتقدميــن إلى عدم جواز أخذ العــوض على الضمان، ذهــب عامة الفقهاء المتقدميــن إلى عدم جواز أخذ العــوض على الضمان، 
بل  حكى اإلجماع على ذلك غير واحدبل  حكى اإلجماع على ذلك غير واحد(٢)، قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه ، قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه 

من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل ال تحل وال تجوز»من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل ال تحل وال تجوز»(٣).
ينظر: خطابات الضمان ص (٢٢٢٢)، وعقد الضمان المالي ص()، وعقد الضمان المالي ص(١١٨١١٨).). ينظر: خطابات الضمان ص (   (١)

ينظر: اإلقناع البن القطان (١٧٣١٧٣/٢).). ينظر: اإلقناع البن القطان (   (٢)
ينظر: األوسط البن المنذر (٦٠٨٦٠٨/١٠١٠).). ينظر: األوسط البن المنذر (   (٣)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٧٣٣٧٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

جاء في المبســوطجاء في المبســوط(١): «ولــو كفل رجلٌ عــن رجلٍ بمالٍ علــى أن يجعل له : «ولــو كفل رجلٌ عــن رجلٍ بمالٍ علــى أن يجعل له 
؛ فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم -رحمــه الله-»، وقال اإلمام مالك -  ؛ فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم -رحمــه الله-»، وقال اإلمام مالك - جعــالً جعــالً
رحمه الله-: «الحمالة بالجعل حرام، وإنما هي بمنزلة من باع من رجل ســلعة، فقال رحمه الله-: «الحمالة بالجعل حرام، وإنما هي بمنزلة من باع من رجل ســلعة، فقال 
رجل أجنبي للبائع: هل لك أن تعطيني دينارين؟ على أنه إن تبع الســلعة تباعة ألحد رجل أجنبي للبائع: هل لك أن تعطيني دينارين؟ على أنه إن تبع الســلعة تباعة ألحد 
، وإن لم تتم أخذ له  ، وإن لم تتم أخذ له فأنــا ضامن لتلك التباعة، فإن تمت كان الذهب بالذهب متفاضالً فأنــا ضامن لتلك التباعة، فإن تمت كان الذهب بالذهب متفاضالً
، كأنه قال: أعطني خمســة في خمســين أغرمها إن تبع السلعة تباعة»(٢)، وجاء ، وجاء  ، كأنه قال: أعطني خمســة في خمســين أغرمها إن تبع السلعة تباعة»باطالً باطالً
 ،« »، : «فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطالً فــي الحاويفــي الحاوي(٣): «فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطالً

وجاء في المغنيوجاء في المغني(٤): «ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز».: «ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز».
وهذه النصوص تدل على منع أخذ العوض على الضمان عند عامة العلماء غير وهذه النصوص تدل على منع أخذ العوض على الضمان عند عامة العلماء غير 
أنه نقل عن اإلمام إسحاق بن راهويه ما يفهم منه الجواز، جاء في مسائل اإلمام أحمد: أنه نقل عن اإلمام إسحاق بن راهويه ما يفهم منه الجواز، جاء في مسائل اإلمام أحمد: 
«قلت: قال ســفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، «قلت: قال ســفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، 

ويرد عليه ألف درهم؟ويرد عليه ألف درهم؟
قال أحمد: ما أر هذا يأخذ شــيئًا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو قال أحمد: ما أر هذا يأخذ شــيئًا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو 

حسن»حسن»(٥).
ا وحديثًا- قول إســحاق واختلفوا في توجيهه على  ا وحديثًا- قول إســحاق واختلفوا في توجيهه على ونقل بعض الفقهاء -قديمً ونقل بعض الفقهاء -قديمً

قولين:قولين:
القــول األول:القــول األول: أن المقصود هو جواز أخذ العوض علــى الضمان إذا لم يكن  أن المقصود هو جواز أخذ العوض علــى الضمان إذا لم يكن 

للسرخسي (٣٢٣٢/٢٠٢٠).). للسرخسي (   (١)
البيان والتحصيل (٢٨٩٢٨٩/١١١١).). البيان والتحصيل (   (٢)

للماوردي (١٢١١٢١/٨).). للماوردي (   (٣)
البن قدامة (٤٤١٤٤١/٦).). البن قدامة (   (٤)

مسائل اإلمام أحمد وإسحاق (٣٠٥٥٣٠٥٥/٦).). مسائل اإلمام أحمد وإسحاق (   (٥)



٣٧٤٣٧٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

هناك شرط، وبه أخذ أكثر المعاصرين، واستدلوا بأن ابن المنذر حين حكى اإلجماع هناك شرط، وبه أخذ أكثر المعاصرين، واستدلوا بأن ابن المنذر حين حكى اإلجماع 
ذكر في السياق نفسه قول إسحاق مما يدل على أن محل اإلجماع هو في حال الشرط ذكر في السياق نفسه قول إسحاق مما يدل على أن محل اإلجماع هو في حال الشرط 
ومن المستبعد أن يحكي اإلجماع وينقض نفسه بعد بضعة أسطرومن المستبعد أن يحكي اإلجماع وينقض نفسه بعد بضعة أسطر(١)، وأخذ بهذا القول ، وأخذ بهذا القول 

أكثر المعاصرينأكثر المعاصرين(٢).
القول الثاني: أن الجواز مطلق ســواء كان بشــرط أو بغير شــرط، ويفهم هذا القول الثاني: أن الجواز مطلق ســواء كان بشــرط أو بغير شــرط، ويفهم هذا 
ا  ا التوجيه من قول الماوردي -رحمه الله-: «والضمان إن كان بشــرط الجعل فاســدً التوجيه من قول الماوردي -رحمه الله-: «والضمان إن كان بشــرط الجعل فاســدً

بخالف ما قاله إسحاق بن راهويه»بخالف ما قاله إسحاق بن راهويه»(٣).
ا: األسباب الشرعية لمنع أخذ العوض على الضمان: ا: األسباب الشرعية لمنع أخذ العوض على الضمان:ثانيً ثانيً

ا له، فإذا أخذ  ا له، فإذا أخذ  أن الضامن إذا أد عن المضمون عنه يعد مقرضً الســبب األول:الســبب األول: أن الضامن إذا أد عن المضمون عنه يعد مقرضً
العوض كان ذلك زيادة على القرض، وهذا هو الرباالعوض كان ذلك زيادة على القرض، وهذا هو الربا(٤).

الســبب الثاني:الســبب الثاني: أن الضامن إذا أخذ العوض ولم يــؤد عن المضمون عنه كان  أن الضامن إذا أخذ العوض ولم يــؤد عن المضمون عنه كان 
ذلك أكالً للمال بالباطل؛ ألن الضمان ليس عمالً يستحق العوض عليهذلك أكالً للمال بالباطل؛ ألن الضمان ليس عمالً يستحق العوض عليه(٥).

السبب الثالث:السبب الثالث: أن الضمان ليس عمالً وال ماالً يصح أخذ العوض عنه أن الضمان ليس عمالً وال ماالً يصح أخذ العوض عنه(٦).
السبب الرابع:السبب الرابع: أن الضامن إذا أخذ العوض كان من قبيل الرشوة أن الضامن إذا أخذ العوض كان من قبيل الرشوة(٧).

ينظر: عقد الضمان المالي ص(١٠٢١٠٢).). ينظر: عقد الضمان المالي ص(   (١)
ينظر: عقد الضمان المالي ص(١٠٢١٠٢)، وأحكام األوراق النقدية لستر الجعيد ص()، وأحكام األوراق النقدية لستر الجعيد ص(٢٥٩٢٥٩)، )،  ينظر: عقد الضمان المالي ص(   (٢)

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٢١١٢١/٨).). ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٣)
ينظر: البيان والتحصيــل (٢٨٩٢٨٩/١١١١)، والتبصرة للَّخمــي ()، والتبصرة للَّخمــي (٥٦٣٩٥٦٣٩/١٢١٢)، والمغني البن )، والمغني البن  ينظر: البيان والتحصيــل (   (٤)

قدامة (قدامة (٤٤١٤٤١/٦).).
ينظر: البيان والتحصيل (٢٨٩٢٨٩/١١١١)، والتبصرة للَّخمي ()، والتبصرة للَّخمي (٥٦٣٩٥٦٣٩/١٢١٢). ).  ينظر: البيان والتحصيل (   (٥)

ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٢١١٢١/٨). ).  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٦)
ينظر: المبسوط للسرخسي (٣٢٣٢/٢٠٢٠). ).  ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٧)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٧٥٣٧٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الســبب الخامس:الســبب الخامس: أن الضمان يعد من أبواب القرب والمعروف التي ال تفعل  أن الضمان يعد من أبواب القرب والمعروف التي ال تفعل 
إال لله، فال يجوز أخذ العوض عنهاإال لله، فال يجوز أخذ العوض عنها(١).

السبب الســادس:السبب الســادس: أن أخذ العوض على الضمان يعد من باب الغرر، فالضامن  أن أخذ العوض على الضمان يعد من باب الغرر، فالضامن 
ا منه العوض إذا أد عن المضمون عنه وبين  ا منه العوض إذا أد عن المضمون عنه وبين متردد بين خسارة مبلغ الضمان مخصومً متردد بين خسارة مبلغ الضمان مخصومً

ربح العوض إذا لم يؤد عن المضمون عنهربح العوض إذا لم يؤد عن المضمون عنه(٢).
ثالثًــا:ثالثًــا: أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ العوض على خطاب الضمان،  أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم أخذ العوض على خطاب الضمان، 

وتحرير أدلتهم:وتحرير أدلتهم:
اختلــف المعاصرون في حكم أخذ العوض على خطــاب الضمان على عدة اختلــف المعاصرون في حكم أخذ العوض على خطــاب الضمان على عدة 

أقوال هي على النحو اآلتي:أقوال هي على النحو اآلتي:
ا، وهو قول الشــيخ علي الخفيــف(٣)، ود. زكريا ، ود. زكريا  ا، وهو قول الشــيخ علي الخفيــف الجواز مطلقً القــول األول:القــول األول: الجواز مطلقً

البريالبري(٤)، والشيخ أحمد علي عبد الله، والشيخ أحمد علي عبد الله(٥)، ود. حسن األمين، ود. حسن األمين(٦). . 
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

الدليل األول:الدليل األول: أن األصل في المعامــالت اإلباحة وال يوجد في أخذ العوض  أن األصل في المعامــالت اإلباحة وال يوجد في أخذ العوض 
على الضمان دليل يمنع من ذلكعلى الضمان دليل يمنع من ذلك(٧).

ينظر: المنتقى للباجي (٨٤٨٤/٦).). ينظر: المنتقى للباجي (   (١)
ينظر: البيان والتحصيل (٢٨٩٢٨٩/١١١١)، وشرح التلقين للمازري ()، وشرح التلقين للمازري (١٩٣١٩٣/٨). ).  ينظر: البيان والتحصيل (   (٢)

ينظر: بحث في التأمين ص(٥٤٥٥٤٥، ، ٥٤٦٥٤٦) نقالً عن الربا والمعامالت المصرفية ص() نقالً عن الربا والمعامالت المصرفية ص(٣٩٠٣٩٠).). ينظر: بحث في التأمين ص(   (٣)
ينظر: خطاب الضمان، لزكريا البري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع٢، (، (١١٠١١١٠١/٢).). ينظر: خطاب الضمان، لزكريا البري، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع   (٤)

ينظر: آراء حول خطاب الضمان، ألحمد علي عبد الله، مجلة المجمع ع٢ ( (١١٤٦١١٤٦/٢).). ينظر: آراء حول خطاب الضمان، ألحمد علي عبد الله، مجلة المجمع ع   (٥)
ينظر: دراسة حول خطابات الضمان، لحسين األمين، مجلة المجمع ع٢ ( (١٠٥٣١٠٥٣/٢).). ينظر: دراسة حول خطابات الضمان، لحسين األمين، مجلة المجمع ع   (٦)

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٧)



٣٧٦٣٧٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الدليل الثانــي:الدليل الثانــي: القياس على جواز أخذ العوض فــي التبرعات، مثل اإلمامة،  القياس على جواز أخذ العوض فــي التبرعات، مثل اإلمامة، 
وتعليم القرآن ونحو ذلكوتعليم القرآن ونحو ذلك(١).

القول الثاني:القول الثاني: الجواز بشــرط أال يئول إلى ربا النســيئة وذلك بأن يثبت المبلغ  الجواز بشــرط أال يئول إلى ربا النســيئة وذلك بأن يثبت المبلغ 
، وهو قول  ، وهو قول المضمون فــي ذمة المضمون - عند أداء الضامن نيابة عنــه- دينًا مؤجالً المضمون فــي ذمة المضمون - عند أداء الضامن نيابة عنــه- دينًا مؤجالً

اد(٢) ادد.  نزيه حمّ د.  نزيه حمّ
دليل القــول الثاني:دليل القــول الثاني: أن مجرد االلتزام بالضمان فيــه مصلحة مقصودة ومنفعة  أن مجرد االلتزام بالضمان فيــه مصلحة مقصودة ومنفعة 

مشروعة للمضمون ال يترتب عليها محذور شرعي فجاز أخذ العوض عنه.مشروعة للمضمون ال يترتب عليها محذور شرعي فجاز أخذ العوض عنه.
ا للمضمون يثبت دينًا في  ا للمضمون يثبت دينًا في ويناقش بأن دفع الضامن لمبلــغ الضمان يعد إقراضً ويناقش بأن دفع الضامن لمبلــغ الضمان يعد إقراضً

ذمته، فإذا أخذ العوض كان ذلك زيادة على القرض. ذمته، فإذا أخذ العوض كان ذلك زيادة على القرض. 
ا، وذلك بأن يؤدي  ا، وذلك بأن يؤدي  الجواز بشــرط أال يئول إلى قرض جر نفعً القول الثالث:القول الثالث: الجواز بشــرط أال يئول إلى قرض جر نفعً
ا للمضمــون، واألجرة زيادة  ا للمضمــون، واألجرة زيادة الضامن مبلغ الضمان مــن ماله فيكون بذلك مقرضً الضامن مبلغ الضمان مــن ماله فيكون بذلك مقرضً
على القرض، وهو قول الهيئة الشــرعية ببنك البالدعلى القرض، وهو قول الهيئة الشــرعية ببنك البالد(٣)، والهيئة الشــرعية بمصرف ، والهيئة الشــرعية بمصرف 

اإلنماءاإلنماء(٤).
لَّك مبلغ الضمــان للمضمون له وليس للمضمون  لَّك مبلغ الضمــان للمضمون له وليس للمضمون ونوقش بأن الضامن إنما مَ ونوقش بأن الضامن إنما مَ
ا مــن الضامن وال اعتبــاره كذلك في  ا مــن الضامن وال اعتبــاره كذلك في فال  يصــح حينئذٍ تســمية المضمــون مقترضً فال  يصــح حينئذٍ تســمية المضمــون مقترضً

األحكاماألحكام(٥).
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (١)

ينظر: مد جواز األجرة على الكفالة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م٩ ص( ص(١١٦١١٦)، )،  ينظر: مد جواز األجرة على الكفالة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م   (٢)
ينظر: الضوابط المستخلصة ص(١٠٦١٠٦).). ينظر: الضوابط المستخلصة ص(   (٣)

ينظر: القرار (٤٤٢٤٤٢).). ينظر: القرار (   (٤)
ينظر: مد جواز أخذ األجرة على الكفالة ص (١١٥١١٥).). ينظر: مد جواز أخذ األجرة على الكفالة ص (   (٥)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٧٧٣٧٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

وأجيب بأنه وإن لم يســلمه المال حقيقةً إال أنه نائب عنه في دفع مبلغ الضمان وأجيب بأنه وإن لم يســلمه المال حقيقةً إال أنه نائب عنه في دفع مبلغ الضمان 
فيكون مدينًا له بمثل ما أدَّ عنهفيكون مدينًا له بمثل ما أدَّ عنه(١).

القــول الرابع:القــول الرابع: الجواز مقابل المصروفات اإلدارية مع مراعاة عدم الزيادة على  الجواز مقابل المصروفات اإلدارية مع مراعاة عدم الزيادة على 
أجرة المثل، وذهب إلى هــذا القول مجمع الفقه اإلســالمي الدوليأجرة المثل، وذهب إلى هــذا القول مجمع الفقه اإلســالمي الدولي(٢)، والمجلس ، والمجلس 
الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(٣)، والهيئة الشرعية ، والهيئة الشرعية 

لمصرف الراجحيلمصرف الراجحي(٤).
دليل القــول الرابع: دليل القــول الرابع: أن األجرة هي مقابل ما بذله المضمون من تكاليف، وهذا أن األجرة هي مقابل ما بذله المضمون من تكاليف، وهذا 
ا، فإن الضامن يبذل  ا، فإن الضامن يبذل أمر خارج عن الضمان نفســه، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعً أمر خارج عن الضمان نفســه، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعً

ا(٥). اتكاليف يستحق عليها أجرً تكاليف يستحق عليها أجرً
ا، وهو قول اللجنة الدائمة لإلفتاء(٦). ا، وهو قول اللجنة الدائمة لإلفتاء المنع مطلقً القول الخامس:القول الخامس: المنع مطلقً

ا. ا.واستدلوا بأدلة المنع على أخذ العوض على الضمان المذكورة آنفً واستدلوا بأدلة المنع على أخذ العوض على الضمان المذكورة آنفً

المطلب الرابع: أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها:المطلب الرابع: أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها:
هناك عدة تكاليف تنشــأ بسبب اإلقراض في خطاب الضمان ويطالب العميل هناك عدة تكاليف تنشــأ بسبب اإلقراض في خطاب الضمان ويطالب العميل 

بالتعويض عنها، ويمكن تقسيم هذه التكاليف على النحو اآلتي:بالتعويض عنها، ويمكن تقسيم هذه التكاليف على النحو اآلتي:
ينظر: حكم أخذ األجرة على خطاب الضمان، ليوسف الشبيلي ص(٦).). ينظر: حكم أخذ األجرة على خطاب الضمان، ليوسف الشبيلي ص(   (١)

ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص(١٠٢١٠٢).). ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص(   (٢)
ينظر: المعايير الشرعية ص(٥١٥١).). ينظر: المعايير الشرعية ص(   (٣)

ينظر: قرارات الهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، القــرار (٣٥٧٣٥٧) () (٥٤٦٥٤٦/١)، والقرار )، والقرار  ينظر: قرارات الهيئة الشــرعية لمصــرف الراجحي، القــرار (   (٤)
.(.(٦٢٢٦٢٢/١) () (٤١٨٤١٨)

ينظر: عقد الضمان المالي ص(١١٧١١٧).). ينظر: عقد الضمان المالي ص(   (٥)
ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (٣٠٤٣٠٤/١٣١٣).). ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (   (٦)



٣٧٨٣٧٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١- تكاليف إصدار خطاب الضمان:- تكاليف إصدار خطاب الضمان:
وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف إلصدار خطاب الضمان.وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف إلصدار خطاب الضمان.

٢- تكاليف متابعة خطاب الضمان:- تكاليف متابعة خطاب الضمان:
وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف لمتابعة خطاب الضمان.وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف لمتابعة خطاب الضمان.

٣- تكاليف تسييل خطاب الضمان:- تكاليف تسييل خطاب الضمان:
وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف مقابل تسييل خطاب الضمان.وهي التكاليف التي يتكبدها المصرف مقابل تسييل خطاب الضمان.

وهذه التكاليف إما أن تكون مدفوعة لطرف خارجي مثل رســائل الســويفت وهذه التكاليف إما أن تكون مدفوعة لطرف خارجي مثل رســائل الســويفت 
والبريــد والتلكس، وإما أن تكــون متكبدة من المصرف أو أحــد موظفيه، وهي في والبريــد والتلكس، وإما أن تكــون متكبدة من المصرف أو أحــد موظفيه، وهي في 
جميعها معتبرة إذا كانت محققة لمصلحة مقصودة للمقترض حسب ضوابط التكلفة جميعها معتبرة إذا كانت محققة لمصلحة مقصودة للمقترض حسب ضوابط التكلفة 

ا. ا.المبينة سابقً المبينة سابقً
المطلــب الخامــس: دراســة تطبيقيــة لتكلفــة خطــاب الضمان في المطلــب الخامــس: دراســة تطبيقيــة لتكلفــة خطــاب الضمان في 

                                      المصارف اإلسالمية.                                      المصارف اإلسالمية.
وفيه ثالث مسائل:وفيه ثالث مسائل:

المســألة األولى: دراســة تطبيقيــة لتكاليــف خطاب الضمــان في مصرف المســألة األولى: دراســة تطبيقيــة لتكاليــف خطاب الضمــان في مصرف 
الراجحي.الراجحي.

سبق اإلشــارة إلى أن الهيئة الشــرعية للمصرف أجازت استيفاء رسومٍ إدارية سبق اإلشــارة إلى أن الهيئة الشــرعية للمصرف أجازت استيفاء رسومٍ إدارية 
مقابل مــا تكبده المصرف من مصروفات على أال تزيد عن أجرة المثلمقابل مــا تكبده المصرف من مصروفات على أال تزيد عن أجرة المثل(١)، وتشــمل ، وتشــمل 

تكاليف خطابات الضمان لد المصرف ما يأتي:تكاليف خطابات الضمان لد المصرف ما يأتي:
ينظر: ص (٢٧٢٢٧٢) من البحث.) من البحث. ينظر: ص (   (١)



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٧٩٣٧٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

رأي هيئة الراجحيرأي هيئة الراجحيالمبلغالمبلغالتعريف بهاالتعريف بهاالتكلفةالتكلفةم

إصدار خطاب إصدار خطاب ١
الضمانالضمان

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف مقابل إصدار المصرف مقابل إصدار 

-خطاب الضمان.خطاب الضمان.

أن يكون التعويض بقدر أن يكون التعويض بقدر 
ما تكبده المصرف عند ما تكبده المصرف عند 

إصدار الخطاب دون إصدار الخطاب دون 
زيادة.زيادة.

إلغاء خطاب إلغاء خطاب ٢
الضمانالضمان

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف عند طلب المصرف عند طلب 

المصدر إلغاء إصدار المصدر إلغاء إصدار 
خطاب الضمانخطاب الضمان

١٠٠١٠٠ ريال ريال

أن يكون التعويض بقدر أن يكون التعويض بقدر 
ما تكبده المصرف عند ما تكبده المصرف عند 

إصدار الخطاب دون إصدار الخطاب دون 
زيادة.زيادة.

االستفسار االستفسار ٣
والمتابعةوالمتابعة

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف عند طلب المصرف عند طلب 

المصدر أو المستفيد المصدر أو المستفيد 
استفسار عن الخطاب استفسار عن الخطاب 

وتتثمل هذه التكاليف في وتتثمل هذه التكاليف في 
الرسوم المدفوعة مقابل الرسوم المدفوعة مقابل 

السويفت.السويفت.

١٥٠١٥٠ رياالً رياالً

أن يكون التعويض عنها أن يكون التعويض عنها 
بما ال يزيد عن أجرة المثل بما ال يزيد عن أجرة المثل 

 (أجرة البنوك األخر) (أجرة البنوك األخر)
لئال يراعى الضمان في لئال يراعى الضمان في 

األجرة.األجرة.

إشعار ضمان إشعار ضمان ٤
خارجيخارجي

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف في الضمانات المصرف في الضمانات 

المصدرة من خارج المصدرة من خارج 
المملكة.المملكة.

٠٫٠٥٠٫٠٥% لخطابات % لخطابات 
الضمان التي ال تزيد الضمان التي ال تزيد 

عن عن ١٠٠١٠٠ مليون. مليون.
٠٫٠٢٥٠٫٠٢٥% لخطابات % لخطابات 

الضمان التي تزيد الضمان التي تزيد 
عن عن ١٠٠١٠٠ مليون. مليون.

إذا كان المصرف غير إذا كان المصرف غير 
معزز للضمان فال مانع من معزز للضمان فال مانع من 

أخذ الرسوم بما يتفقان أخذ الرسوم بما يتفقان 
عليه لخلوها عن الضمان، عليه لخلوها عن الضمان، 

وألن الرسوم مختصة وألن الرسوم مختصة 
بالمصرف دون المصرف بالمصرف دون المصرف 

الخارجي المصدر الخارجي المصدر 
لخطاب الضمان.لخطاب الضمان.



٣٨٠٣٨٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

رأي هيئة الراجحيرأي هيئة الراجحيالمبلغالمبلغالتعريف بهاالتعريف بهاالتكلفةالتكلفةم
ا  ا إذا كان المصرف معززً إذا كان المصرف معززً

للضمان فال يجوز للضمان فال يجوز 
التعويض بما زاد عما التعويض بما زاد عما 

تكبده المصرف فعالً من تكبده المصرف فعالً من 
تكاليف.تكاليف.

إشعار تعديل إشعار تعديل ٥
ضمان خارجيضمان خارجي

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف في تعديل المصرف في تعديل 

الضمانات المصدرة من الضمانات المصدرة من 
خارج المملكة.خارج المملكة.

٠٫٠٥٠٫٠٥% لخطابات % لخطابات 
الضمان التي ال تزيد الضمان التي ال تزيد 

عن عن ١٠٠١٠٠ مليون. مليون.
٠٫٠٢٥٠٫٠٢٥% لخطابات % لخطابات 

الضمان التي تزيد الضمان التي تزيد 
عن عن ١٠٠١٠٠ مليون. مليون.

مصادرة خطاب مصادرة خطاب ٦
ضمان (تسييل)ضمان (تسييل)

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف في تسييل المصرف في تسييل 
خطابات الضمانات خطابات الضمانات 

المصدرة خارج المصدرة خارج 
المملكة.المملكة.

٢٠٠٢٠٠ ريال ريال

إلغاء خطاب إلغاء خطاب ٧
الضمانالضمان

التكاليف التي يتكبدها التكاليف التي يتكبدها 
المصرف في إلغاء المصرف في إلغاء 
خطابات الضمان خطابات الضمان 

المصدرة خارج المصدرة خارج 
المملكة.المملكة.

٢٠٠٢٠٠ ريال ريال

لم يتيســر الوقوف على عناصر التكاليف الســابقة ومكوناتهــا، وهناك قدر من لم يتيســر الوقوف على عناصر التكاليف الســابقة ومكوناتهــا، وهناك قدر من 
التكاليف تتفق عليها المصارف مثل رسوم البريد والتلكس والسويفت وجميع الرسوم التكاليف تتفق عليها المصارف مثل رسوم البريد والتلكس والسويفت وجميع الرسوم 
المدفوعــة لطرف خارجي بســبب خطابات الضمان فهي تعد جائــزة، وهناك تكاليف المدفوعــة لطرف خارجي بســبب خطابات الضمان فهي تعد جائــزة، وهناك تكاليف 
أخر تستوجب النظر في كل مصرف على حدة، ولم يتمكن الباحث من الوقوف عليها.أخر تستوجب النظر في كل مصرف على حدة، ولم يتمكن الباحث من الوقوف عليها.



تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضتطبيقات معاصرة لتكلفة القرض

٣٨١٣٨١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسألة الثانية: دراسة تطبيقية لتكاليف خطاب الضمان في بنك البالد.المسألة الثانية: دراسة تطبيقية لتكاليف خطاب الضمان في بنك البالد.

أجازت الهيئة الشرعية لبنك البالد أخذ األجر على خطاب الضمان إذا لم يؤل أجازت الهيئة الشرعية لبنك البالد أخذ األجر على خطاب الضمان إذا لم يؤل 
إلــى قرض، وعلى هذا فالبنك ال يراعي في تقدير أجوره التكاليف التي تكبدها وإنما إلــى قرض، وعلى هذا فالبنك ال يراعي في تقدير أجوره التكاليف التي تكبدها وإنما 
يقصد منها الربح، وقد سبق بيان األقوال في هذه المسألة، وإذا آل الضمان إلى القرض يقصد منها الربح، وقد سبق بيان األقوال في هذه المسألة، وإذا آل الضمان إلى القرض 
بأن دفع البنك مبلغ الضمان للمستفيد (تسييل خطاب الضمان) فيجب على البنك أن بأن دفع البنك مبلغ الضمان للمستفيد (تسييل خطاب الضمان) فيجب على البنك أن 
يرد األجر الذي أخذه على إصدار خطاب الضمان دون التكاليف الحقيقية للرســوم يرد األجر الذي أخذه على إصدار خطاب الضمان دون التكاليف الحقيقية للرســوم 

اإلدارية المتعلقة بإصدار الخطاب، مثل: رسوم البريد، والتلكس، والسويفتاإلدارية المتعلقة بإصدار الخطاب، مثل: رسوم البريد، والتلكس، والسويفت(١).
المســألة الثالثــة: دراســة تطبيقيــة لتكاليف خطــاب الضمان فــي بنك دبي المســألة الثالثــة: دراســة تطبيقيــة لتكاليف خطــاب الضمان فــي بنك دبي 

اإلسالمي.اإلسالمي.

ا قدرها ٠٫١٢٥٠٫١٢٥% من قيمة % من قيمة  ا قدرها يستوفي البنك مقابل إصدار خطاب الضمان رسومً يستوفي البنك مقابل إصدار خطاب الضمان رسومً
الضمان لكل شهر شريطة أال تكون تلك الرسوم أقل من الضمان لكل شهر شريطة أال تكون تلك الرسوم أقل من ٠٫٣٧٥٠٫٣٧٥% من قيمة الضمان % من قيمة الضمان 

ا أيهما أكثر. ا أيهما أكثر. درهمً أو أو ٢٥٠٢٥٠ درهمً
وقد أجازت هيئة الفتو والرقابة الشــرعية لبنك دبي اإلسالمي أخذ األجرة وقد أجازت هيئة الفتو والرقابة الشــرعية لبنك دبي اإلسالمي أخذ األجرة 
مقابل التكاليف التي تكبدها البنك إلصدار خطاب الضمان وهو مبني على ما ســبق مقابل التكاليف التي تكبدها البنك إلصدار خطاب الضمان وهو مبني على ما ســبق 
ا مقابل خدمات وأعمال حقيقة إلصدار خطاب  ا مقابل خدمات وأعمال حقيقة إلصدار خطاب توضيحه من أن البنك يســتحق أجرً توضيحه من أن البنك يســتحق أجرً
الضمــان، وال بأس أن يراعــي في األجر ربح البنك شــريطة أال يزيد ذلك عن أجرة الضمــان، وال بأس أن يراعــي في األجر ربح البنك شــريطة أال يزيد ذلك عن أجرة 
المثل كما جاء في فتو الهيئة ونصها: «إن العمولة المحصلة مقابل خطابات الضمان المثل كما جاء في فتو الهيئة ونصها: «إن العمولة المحصلة مقابل خطابات الضمان 
ا عن الضمان نفســه.  ا عن الضمان نفســه. هي نظير خدمة يقدمها البنك للمتعاملين معه ال باعتبارها عوضً هي نظير خدمة يقدمها البنك للمتعاملين معه ال باعتبارها عوضً
ولذا وجب أن تكون هنــاك خدمة حقيقية أي فعلية، وأن يكــون تقديم هذه الخدمة ولذا وجب أن تكون هنــاك خدمة حقيقية أي فعلية، وأن يكــون تقديم هذه الخدمة 
يكلف البنك نفقات مباشــرة وغير مباشــرة، والواقع أن البنك إنما يتقاضى ما يغطي يكلف البنك نفقات مباشــرة وغير مباشــرة، والواقع أن البنك إنما يتقاضى ما يغطي 

ينظر: قرار الهيئة الشرعية للبنك رقم (٣٦٣٦) و() و(٣٦٣٦/ب)./ب). ينظر: قرار الهيئة الشرعية للبنك رقم (   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣٨٢٣٨٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

هذه المصروفــات الفعلية التي تكبدها في تقديم هــذه الخدمة باإلضافة إلى هامش هذه المصروفــات الفعلية التي تكبدها في تقديم هــذه الخدمة باإلضافة إلى هامش 
ربح ال يزيد عن أجر المثل وهذا يشمل حصة هذه الخدمة من النفقات المباشرة وغير ربح ال يزيد عن أجر المثل وهذا يشمل حصة هذه الخدمة من النفقات المباشرة وغير 
المباشرة ونفقات تحصيل المبالغ المضمونة إذا غرمها البنك، وكذلك مقابل استثمار المباشرة ونفقات تحصيل المبالغ المضمونة إذا غرمها البنك، وكذلك مقابل استثمار 
األموال التي يخصصهــا البنك لدفع الديون التي يضمنها عنــد عدم قيام المضمون األموال التي يخصصهــا البنك لدفع الديون التي يضمنها عنــد عدم قيام المضمون 

باألداء»باألداء»(١).

ينظر: فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي (١/ / ٧٣١٧٣١، ، ٧٣٢٧٣٢، ، ٧٤٣٧٤٣، ، ٧٤٤٧٤٤).). ينظر: فتاو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبنك دبي (   (١)



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣٨٣٣٨٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا وباطنًا، وبعد: ا وظاهرً ا وباطنًا، وبعد:الحمد لله أوالً وآخرً ا وظاهرً الحمد لله أوالً وآخرً
فأحمد الله جل جالله على ما يسر من إتمام هذا البحث، وأشير في ختامه إلى فأحمد الله جل جالله على ما يسر من إتمام هذا البحث، وأشير في ختامه إلى 

أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع تكلفة القرض:أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع تكلفة القرض:
١- القرض هو تمليك الشيء برد بدله.- القرض هو تمليك الشيء برد بدله.

ا لديهم هو  ا لديهم هو - لم يســتعمل لفظ التكلفة عند الفقهاء واللفظ األكثر استخدامً ٢- لم يســتعمل لفظ التكلفة عند الفقهاء واللفظ األكثر استخدامً
الكلفة، ويقصد به المشقة والمؤونة.الكلفة، ويقصد به المشقة والمؤونة.

٣- نشأ مصطلح «تكلفة القرض» لد المحاســبيين، ويقصد به: «التكاليف - نشأ مصطلح «تكلفة القرض» لد المحاســبيين، ويقصد به: «التكاليف 
التي تتكبدها المنشأة مقابل اقتراضها لألموال»، ولم يعرف لهذا المصطلح استعمال التي تتكبدها المنشأة مقابل اقتراضها لألموال»، ولم يعرف لهذا المصطلح استعمال 

لد الفقهاء.لد الفقهاء.
٤- يقصد بتكلفة القرض في هذا البحث بأنها ما يبذله غير المقترض بســبب - يقصد بتكلفة القرض في هذا البحث بأنها ما يبذله غير المقترض بســبب 

القرض من مؤونة مالية أو جهد بدني يمكن تقويمه بالمال، ويشمل هذا التعريف:القرض من مؤونة مالية أو جهد بدني يمكن تقويمه بالمال، ويشمل هذا التعريف:
تكلفة القرض التي تكبدها طرف مستقل عن المقرض والمقترض. تكلفة القرض التي تكبدها طرف مستقل عن المقرض والمقترض.أ-  أ- 

تكلفة القرض التي تكبدها المقرض لطرف مستقل. تكلفة القرض التي تكبدها المقرض لطرف مستقل.ب-  ب- 
تكلفة القرض التي تكبدها المقرض بنفسه. تكلفة القرض التي تكبدها المقرض بنفسه.ج-  ج- 



٣٨٤٣٨٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣- لتكلفــة القرض أنواع متعــددة باعتبارات مختلفة، ومــن ذلك أن تكلفة - لتكلفــة القرض أنواع متعــددة باعتبارات مختلفة، ومــن ذلك أن تكلفة 
القرض باعتبار ذات التكلفة لها ثالثة أنواع: مالية، وبدنية، ومعنوية. وباعتبار ســبب القرض باعتبار ذات التكلفة لها ثالثة أنواع: مالية، وبدنية، ومعنوية. وباعتبار ســبب 
التكلفة أربعة أنــواع: تكلفة أداء القــرض، وتكلفة وفائه، وتكلفــة متابعته، وتكلفة التكلفة أربعة أنــواع: تكلفة أداء القــرض، وتكلفة وفائه، وتكلفــة متابعته، وتكلفة 

تحصيله، وباعتبار الشرط أو عدمه نوعان: تكلفة مشروطة، وغير مشروطة.تحصيله، وباعتبار الشرط أو عدمه نوعان: تكلفة مشروطة، وغير مشروطة.
٤- من التقسيمات الرئيســية لتكلفة القرض تقســيمها باعتبار سبب نشوئها - من التقسيمات الرئيســية لتكلفة القرض تقســيمها باعتبار سبب نشوئها 
إلى نوعين رئيســين: تكلفة نشأت بسبب عمل مشــروع للمقرض وطالب المقترض إلى نوعين رئيســين: تكلفة نشأت بسبب عمل مشــروع للمقرض وطالب المقترض 
بالتعويض عنه، مثل تكلفة أداء القرض ووفائه ومتابعته، وتكلفة نشأت بسبب تقصير بالتعويض عنه، مثل تكلفة أداء القرض ووفائه ومتابعته، وتكلفة نشأت بسبب تقصير 

تسبب فيه المقترض وطالبه المقرض بالتعويض عنه.تسبب فيه المقترض وطالبه المقرض بالتعويض عنه.
٥- تنقسم المؤسسات المالية المقدمة لإلقراض في الواقع المالي إلى قسمين:- تنقسم المؤسسات المالية المقدمة لإلقراض في الواقع المالي إلى قسمين:
ا متعددة للتمويل واألعمال المصرفية وال  مؤسســات مالية تقدم صيغً ا متعددة للتمويل واألعمال المصرفية وال أ-  مؤسســات مالية تقدم صيغً أ- 
ا من أعمالها، وأكثر هذه المؤسســات  ا من أعمالها، وأكثر هذه المؤسســات يمثل التمويل بالقرض إال جزءً يمثل التمويل بالقرض إال جزءً

مؤسسات ربحية.مؤسسات ربحية.
مؤسســات مالية تقدم صيغة واحدة من صيغ التمويل وهي القرض في  مؤسســات مالية تقدم صيغة واحدة من صيغ التمويل وهي القرض في ب-  ب- 
صور متعددة، وهذه المؤسســات على نوعيــن: نوع ربحي مثل بعض صور متعددة، وهذه المؤسســات على نوعيــن: نوع ربحي مثل بعض 
الشــركات التجارية، ونوع غير ربحي مثــل صناديق اإلقراض الخيرية الشــركات التجارية، ونوع غير ربحي مثــل صناديق اإلقراض الخيرية 

وبعض الصناديق الحكومية.وبعض الصناديق الحكومية.
٦- يخرج أحكام المنفعة على مسألتين، هما: حكم أجرة كيل القرض ووزنه، - يخرج أحكام المنفعة على مسألتين، هما: حكم أجرة كيل القرض ووزنه، 

وحكم وفاء القرض في غير بلد القرض.وحكم وفاء القرض في غير بلد القرض.
٧- توصل الباحث في مســألة أجرة كيل القرض ووزنه إلى أنه يلزم المقترض - توصل الباحث في مســألة أجرة كيل القرض ووزنه إلى أنه يلزم المقترض 
تحمل كل تكلفة تعلقــت بحق المقرض الذي يقتضيه عقــد القرض مثل أجرة كيله تحمل كل تكلفة تعلقــت بحق المقرض الذي يقتضيه عقــد القرض مثل أجرة كيله 

ونقده وتمييز جيده من رديئه يستوي في ذلك الشرط وعدمه.ونقده وتمييز جيده من رديئه يستوي في ذلك الشرط وعدمه.



الخاتمةالخاتمة

٣٨٥٣٨٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٨- توصل الباحث في مســألة وفاء القرض في غير بلده إلى جواز اشتراط رد - توصل الباحث في مســألة وفاء القرض في غير بلده إلى جواز اشتراط رد 
القــرض في غير بلده إذا كانت المنفعة من ذلك تحقــق مصلحة مقصودة للمقترض القــرض في غير بلده إذا كانت المنفعة من ذلك تحقــق مصلحة مقصودة للمقترض 

ا. ا.أو  تحقق ذلك للمقترض والمقرض معً أو  تحقق ذلك للمقترض والمقرض معً
٩- يقال في حكم تكلفة القرض ما يأتي:- يقال في حكم تكلفة القرض ما يأتي:

أن تكون التكلفة أصلية، وذلك بأن تكــون من مقتضيات إتمام العقد،  أن تكون التكلفة أصلية، وذلك بأن تكــون من مقتضيات إتمام العقد، أ-  أ- 
وال ينفك العقد عنها، مثل أجرة كيل القرض ووزنه، والتكلفة المترتبة وال ينفك العقد عنها، مثل أجرة كيل القرض ووزنه، والتكلفة المترتبة 
على وفاء القرض في المكان الــذي أدي فيه ونحو ذلك، فتخرج على على وفاء القرض في المكان الــذي أدي فيه ونحو ذلك، فتخرج على 
مسألة حكم أجرة كيل القرض، فيجب على المقترض تحملها، يستوي مسألة حكم أجرة كيل القرض، فيجب على المقترض تحملها، يستوي 

ا. ا.في ذلك الشرط وعدمه كما قرر سابقً في ذلك الشرط وعدمه كما قرر سابقً
أن تكون التكلفة غير أصلية، وهي المؤونة المالية والبدنية الناشئة بسبب أن تكون التكلفة غير أصلية، وهي المؤونة المالية والبدنية الناشئة بسبب  ب- ب- 
عقد القرض ويمكــن أن يتم عقد القرض بدونه، مثل التكلفة الناشــئة عقد القرض ويمكــن أن يتم عقد القرض بدونه، مثل التكلفة الناشــئة 
بســبب وفاء القرض في غير مكانه الذي أدي فيه، فتخرج على مســألة بســبب وفاء القرض في غير مكانه الذي أدي فيه، فتخرج على مســألة 
قضاء القرض في غير بلده، ويمكن بيان هذه المسألة على النحو اآلتي:قضاء القرض في غير بلده، ويمكن بيان هذه المسألة على النحو اآلتي:

أن يتحمل المقترض أو المقرض التكلفة من غير شــرط فال خالف أن يتحمل المقترض أو المقرض التكلفة من غير شــرط فال خالف - - 
بين الفقهاء في جواز ذلك إذا رضي العاقدان بذلك.بين الفقهاء في جواز ذلك إذا رضي العاقدان بذلك.

إذا كانــت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفــة اإلضافية على إذا كانــت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفــة اإلضافية على - - 
المقترض خالصة للمقرض فال خالف بين العلماء في حرمتها.المقترض خالصة للمقرض فال خالف بين العلماء في حرمتها.

إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفــة اإلضافية خالصة إذا كانت المنفعة الناشــئة عن اشــتراط التكلفــة اإلضافية خالصة - - 
للمقترض، فالذي يظهر جوازه.للمقترض، فالذي يظهر جوازه.

إذا كانــت المنفعة المترتبة من تحمل المقتــرض التكلفة اإلضافية إذا كانــت المنفعة المترتبة من تحمل المقتــرض التكلفة اإلضافية - - 
ا، فالراجح هو الجواز. ا، فالراجح هو الجواز.لمصلحة العاقدين معً لمصلحة العاقدين معً



٣٨٦٣٨٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١٠١٠- تلزم المقترض تكلفة القرض إذا كانت أصلية، وأما إذا كانت غير أصلية - تلزم المقترض تكلفة القرض إذا كانت أصلية، وأما إذا كانت غير أصلية 
ا من العاقدين إال إذا كانت بالشرط فتلزم من اشترطت عليه. ا من العاقدين إال إذا كانت بالشرط فتلزم من اشترطت عليه.فال تلزم أحدً فال تلزم أحدً

١١١١- ال يجوز اعتبار تكلفة رأس المال -وهي الفوائد المدفوعة في القرض- - ال يجوز اعتبار تكلفة رأس المال -وهي الفوائد المدفوعة في القرض- 
من تكلفة القرض.من تكلفة القرض.

١٢١٢- ال يجوز اعتبار تكلفة الفرصة الفائتة من تكلفة القرض.- ال يجوز اعتبار تكلفة الفرصة الفائتة من تكلفة القرض.
١٣١٣- يجوز اعتبار تكلفة المواد من تكلفــة القرض، وتتمثل تكلفة المواد في - يجوز اعتبار تكلفة المواد من تكلفــة القرض، وتتمثل تكلفة المواد في 

الثمن المدفوع مقابل األشياء الحسية الناشئة بسبب القرض.الثمن المدفوع مقابل األشياء الحسية الناشئة بسبب القرض.
١٤١٤- يجوز اعتبار تكلفة العمالة من تكلفة القرض، وتتمثل في الثمن المدفوع - يجوز اعتبار تكلفة العمالة من تكلفة القرض، وتتمثل في الثمن المدفوع 
مقابل العمل ألجل القرض، وال يجــوز اعتبار أي تكلفة لم ينص عليها في العقد مع مقابل العمل ألجل القرض، وال يجــوز اعتبار أي تكلفة لم ينص عليها في العقد مع 

األجير كالمكافآت والحوافز.األجير كالمكافآت والحوافز.
١٥١٥- يجــوز اعتبار تكلفة المكان الذي تقدم فيه مؤسســة اإلقراض خدماتها - يجــوز اعتبار تكلفة المكان الذي تقدم فيه مؤسســة اإلقراض خدماتها 

اإلقراضية ويشمل المباني واألنظمة اإللكترونية ونحوها.اإلقراضية ويشمل المباني واألنظمة اإللكترونية ونحوها.
١٦١٦- يجوز اعتبار تكاليف تدريب العاملين في المؤسســة اإلقراضية إذا كان - يجوز اعتبار تكاليف تدريب العاملين في المؤسســة اإلقراضية إذا كان 
التدريــب مما ال بد منه للعمل المتعلــق بالقرض وال يتم إال به أمــا إذا كان مما يتم التدريــب مما ال بد منه للعمل المتعلــق بالقرض وال يتم إال به أمــا إذا كان مما يتم 

القرض بدونه فال يجوز اعتباره.القرض بدونه فال يجوز اعتباره.
١٧١٧- ال يجوز اعتبار تكلفة اإلعالنات التسويقية من تكلفة القرض.- ال يجوز اعتبار تكلفة اإلعالنات التسويقية من تكلفة القرض.

١٨١٨- يجوز اعتبار تكلفة دراسة حالة المقترض وترتيب حصوله على القرض - يجوز اعتبار تكلفة دراسة حالة المقترض وترتيب حصوله على القرض 
من الجهات المقدمة له من تكلفة القرض.من الجهات المقدمة له من تكلفة القرض.

١٩١٩- ال يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأمين على القرض إذا كان التأمين ألجل - ال يجوز اعتبار تكلفة أقســاط التأمين على القرض إذا كان التأمين ألجل 
تعثر المقترض أما إذا كان التأمين لمصلحة القرض كأن يكون التأمين على المشروع تعثر المقترض أما إذا كان التأمين لمصلحة القرض كأن يكون التأمين على المشروع 



الخاتمةالخاتمة

٣٨٧٣٨٧

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الذي تم تمويله بالقرض فيجوز اعتباره. الذي تم تمويله بالقرض فيجوز اعتباره. 
٢٠٢٠-يجوز اعتبــار تكلفة تحصيل القــرض إذا كان المقترض مماطالً وليس -يجوز اعتبــار تكلفة تحصيل القــرض إذا كان المقترض مماطالً وليس 

ا. ا.معسرً معسرً
٢١٢١- يجوز اعتبار تكلفة التقاضي السترداد القرض إذا كان المقترض مماطالً - يجوز اعتبار تكلفة التقاضي السترداد القرض إذا كان المقترض مماطالً 

ا. ا.وليس معسرً وليس معسرً
٢٢٢٢- يشــترط في عناصر التكاليف التي تنشــأ بســبب عمل قدم للمقترض - يشــترط في عناصر التكاليف التي تنشــأ بســبب عمل قدم للمقترض 

ال  يتعلق بتقصيره وخطئه: ال  يتعلق بتقصيره وخطئه: 
ا. أن تكون التكلفة متقومة شرعً ا.أ-  أن تكون التكلفة متقومة شرعً أ- 

أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض. أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض.ب-  ب- 
٢٣٢٣- أما التكاليف التي تنشــأ بسبب تقصير من المقترض المماطل مثل تكلفة - أما التكاليف التي تنشــأ بسبب تقصير من المقترض المماطل مثل تكلفة 
تحصيل القرض والتقاضي فال يشترط فيها أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض فيراعى تحصيل القرض والتقاضي فال يشترط فيها أن تحقق منفعة مقصودة للمقترض فيراعى 

ا. ا.فيما يعتبر من عناصرها ما ال يراعى في غيرها بشرط أن تكون التكلفة متقومة شرعً فيما يعتبر من عناصرها ما ال يراعى في غيرها بشرط أن تكون التكلفة متقومة شرعً
٢٤٢٤- يجوز اعتبار التكلفة المباشرة في تقدير تكلفة القرض.- يجوز اعتبار التكلفة المباشرة في تقدير تكلفة القرض.

٢٥٢٥- العتبار التكلفة غير المباشرة في تقدير تكلفة القرض ثالث أحوال:- العتبار التكلفة غير المباشرة في تقدير تكلفة القرض ثالث أحوال:
٢٦٢٦- الحــال األولــى: إذا كان المقصود من اإلقراض تحقيق ربح مشــروع - الحــال األولــى: إذا كان المقصود من اإلقراض تحقيق ربح مشــروع 
للمقرض وكان المقرض يقدم أعمــاالً وتمويالت بصيغ أخر غير اإلقراض فتعتبر للمقرض وكان المقرض يقدم أعمــاالً وتمويالت بصيغ أخر غير اإلقراض فتعتبر 

التكلفة غير المباشرة بالضوابط اآلتية:التكلفة غير المباشرة بالضوابط اآلتية:
أن يكون القرض في التكلفة غير المباشرة هو الغالب من االنتفاع به. أن يكون القرض في التكلفة غير المباشرة هو الغالب من االنتفاع به.أ-  أ- 

أن تكون أغراض التكلفة واضحة ومحــددة فال تعتبر التكاليف العامة  أن تكون أغراض التكلفة واضحة ومحــددة فال تعتبر التكاليف العامة ب-  ب- 
التي يصعــب فيها تحديد األعمــال واألغراض التي نشــأت ألجلها التي يصعــب فيها تحديد األعمــال واألغراض التي نشــأت ألجلها 



٣٨٨٣٨٨

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التكلفــة، ويتحقق ذلك بــأن تكون أغراض التكلفة متجانســة مثل أن التكلفــة، ويتحقق ذلك بــأن تكون أغراض التكلفة متجانســة مثل أن 
تتعلق األغــراض بالقــروض المقدمة من المقــرض والقروض التي تتعلق األغــراض بالقــروض المقدمة من المقــرض والقروض التي 
اقترضها، أو تتعلق بالتمويل بالقروض والمرابحات ونحوها، ويستثنى اقترضها، أو تتعلق بالتمويل بالقروض والمرابحات ونحوها، ويستثنى 
من ذلك القروض المقدمة من المؤسسات اإلقراضية غير الربحية التي من ذلك القروض المقدمة من المؤسسات اإلقراضية غير الربحية التي 

قد يقال بجواز اعتبار جميع هذه التكاليفقد يقال بجواز اعتبار جميع هذه التكاليف
أال يظهــر في التقدير زيــادة فيما يخص القرض عــن الغرض اآلخر،  أال يظهــر في التقدير زيــادة فيما يخص القرض عــن الغرض اآلخر، ج-  ج- 
ويتحقــق ذلك بأن يكون مقــدار التعويض عن التكلفة غير المباشــرة ويتحقــق ذلك بأن يكون مقــدار التعويض عن التكلفة غير المباشــرة 
ا لجميع أغراض التكلفة -ولو لم يستوف المقرض من العوض  ا لجميع أغراض التكلفة -ولو لم يستوف المقرض من العوض معلومً معلومً
في األغراض األخر- فال يصح أن يكون مقدار التعويض عما يخص في األغراض األخر- فال يصح أن يكون مقدار التعويض عما يخص 
ا دون غيره؛ ألن ذلك يعد ذريعة إلى الزيادة  ا دون غيره؛ ألن ذلك يعد ذريعة إلى الزيادة القرض من التكاليف معلومً القرض من التكاليف معلومً
ا للنقص أو الخسارة التي نشأت بسبب  ا للنقص أو الخسارة التي نشأت بسبب في تقدير ما يخص القرض جبرً في تقدير ما يخص القرض جبرً

.األغراض األخر.األغراض األخر
أن تقدر التكلفة بطريقة عادلة حسب ما سبق بيانه في مبحث طرق تقدير  أن تقدر التكلفة بطريقة عادلة حسب ما سبق بيانه في مبحث طرق تقدير د-  د- 

تكلفة القرضتكلفة القرض(١).
٢٧٢٧- الحــال الثانيــة: إذا كان المقصــود من اإلقراض تحقيق ربح مشــروع - الحــال الثانيــة: إذا كان المقصــود من اإلقراض تحقيق ربح مشــروع 
للمقرض وال يقــدم المقرض أعماالً وتمويالت بصيغ أخــر غير اإلقراض فتعتبر للمقرض وال يقــدم المقرض أعماالً وتمويالت بصيغ أخــر غير اإلقراض فتعتبر 

التكلفة غير المباشرة بالضوابط المذكورة في الحال األولى.التكلفة غير المباشرة بالضوابط المذكورة في الحال األولى.
٢٨٢٨- الحال الثالثة: يجوز اعتبار التكلفة غير المباشرة في تقدير تكلفة القرض - الحال الثالثة: يجوز اعتبار التكلفة غير المباشرة في تقدير تكلفة القرض 
إذا كان اإلقراض ال يقصد منه تحقيق ربح للمقرض بشــرط أن تحقق تلك التكاليف إذا كان اإلقراض ال يقصد منه تحقيق ربح للمقرض بشــرط أن تحقق تلك التكاليف 

مصلحة مقصودة للمقترض.مصلحة مقصودة للمقترض.
ينظر: ص(٩٦٩٦).). ينظر: ص(   (١)



الخاتمةالخاتمة

٣٨٩٣٨٩

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٢٩٢٩- األصل أن تقدر تكاليف القروض بما جر عليه عرف الناس وعادتهم، - األصل أن تقدر تكاليف القروض بما جر عليه عرف الناس وعادتهم، 
فإذا كان التعويض عن التكلفة غير مشروط في القرض وال في حكم الشرط فال مانع فإذا كان التعويض عن التكلفة غير مشروط في القرض وال في حكم الشرط فال مانع 
أن يكون التقدير من المقرض بالمعروف، أما إذا كان التعويض مشــروطًا أو له حكم أن يكون التقدير من المقرض بالمعروف، أما إذا كان التعويض مشــروطًا أو له حكم 
الشــرط فالذي يظهر أن األصل هــو أن يكون التقدير من طــرف خارجي غير متهم الشــرط فالذي يظهر أن األصل هــو أن يكون التقدير من طــرف خارجي غير متهم 
بمحابــاة المقرض في تقديــر التكلفة، وإذا تعذر ذلك كما في مؤسســات اإلقراض بمحابــاة المقرض في تقديــر التكلفة، وإذا تعذر ذلك كما في مؤسســات اإلقراض 

فيمكن اعتبار تقدير المقرض بالضوابط اآلتية:فيمكن اعتبار تقدير المقرض بالضوابط اآلتية:
اعتماد عناصــر التكاليف على القــرض ومقدار التعويــض عنها من  اعتماد عناصــر التكاليف على القــرض ومقدار التعويــض عنها من أ-  أ- 

الجهات الشرعية المشرفة على تلك المؤسسات.الجهات الشرعية المشرفة على تلك المؤسسات.
مراقبة عناصر التكاليف من إدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات. مراقبة عناصر التكاليف من إدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات.ب-  ب- 

اإلفصاح عن عناصر التكلفة للمقترضين وطريقة تقديرها. اإلفصاح عن عناصر التكلفة للمقترضين وطريقة تقديرها.ج-  ج- 
ا إجماليا دون دخول في  ا إجماليا دون دخول في - من طــرق تقدير تكلفة القرض تقديرها تقديــرً ٣٠٣٠- من طــرق تقدير تكلفة القرض تقديرها تقديــرً
تفاصيل تلك التكاليف وأنواعها وعالقتها بالقروض وإنما ينظر إلى مجموع تكاليف تفاصيل تلك التكاليف وأنواعها وعالقتها بالقروض وإنما ينظر إلى مجموع تكاليف 
المؤسســة المالية ثم ينظر إلى مســببات هذه التكاليف ونســبة القــروض من هذه المؤسســة المالية ثم ينظر إلى مســببات هذه التكاليف ونســبة القــروض من هذه 
المســببات ويتم تقدير التكلفة بناء على ذلك، وهذه الطريقــة في التقدير غير معتبرة المســببات ويتم تقدير التكلفة بناء على ذلك، وهذه الطريقــة في التقدير غير معتبرة 
ا حســب رأي الباحث إذا كانت المؤسسة المالية ربحية، أما إذا كانت المؤسسة  ا حســب رأي الباحث إذا كانت المؤسسة المالية ربحية، أما إذا كانت المؤسسة شرعً شرعً
الماليــة غير ربحية فاألصــل أن ينظر في أنواع هذه التكاليــف وتفاصيلها وما يحقق الماليــة غير ربحية فاألصــل أن ينظر في أنواع هذه التكاليــف وتفاصيلها وما يحقق 
منفعة مقصودة للمقترض منها فيعتبر وما ليس كذلك فال يعتبر، وقد يقال بجواز هذه منفعة مقصودة للمقترض منها فيعتبر وما ليس كذلك فال يعتبر، وقد يقال بجواز هذه 

الطريقة بالشروط اآلتية:الطريقة بالشروط اآلتية:
أن ينص في عقود المؤسســة مع المقترضين أن هذه الرســوم إنما هي  أن ينص في عقود المؤسســة مع المقترضين أن هذه الرســوم إنما هي أ-  أ- 

مقابل تكاليف حقيقية يقدمها الصندوق.مقابل تكاليف حقيقية يقدمها الصندوق.
أال يراعى في حساب نسب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل  أال يراعى في حساب نسب التكلفة ما يراعى في حساب نسب التمويل ب-  ب- 



٣٩٠٣٩٠

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الربحي، وعليه فمتى كانت نسبة الرسم مساوية بأي طريقة كانت لنسبة الربحي، وعليه فمتى كانت نسبة الرسم مساوية بأي طريقة كانت لنسبة 
الربح في التمويالت الربحية فال تجوز.الربح في التمويالت الربحية فال تجوز.

أن تكون هذه التكاليف مثبتة محاسبيا وفق قوائم مالية معتمدة. أن تكون هذه التكاليف مثبتة محاسبيا وفق قوائم مالية معتمدة.ج-  ج- 
أال تزيد إيرادات الصندوق خالل السنة المالية من الرسوم عن تكاليفه،  أال تزيد إيرادات الصندوق خالل السنة المالية من الرسوم عن تكاليفه، د-  د- 

ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للصندوق لسنوات سابقة.
ا  ا - من طرق تقدير تكلفة القرض في االجتهادات المعاصرة تقديرها تقديرً ٣١٣١- من طرق تقدير تكلفة القرض في االجتهادات المعاصرة تقديرها تقديرً
مفصــالً ينظر فيه إلى أنواع تلــك التكاليف وتفاصيلها وتحديد التكاليف المباشــرة مفصــالً ينظر فيه إلى أنواع تلــك التكاليف وتفاصيلها وتحديد التكاليف المباشــرة 
وغير المباشــرة للقرض، فهو يحدد التكلفة المباشرة للقرض ثم يحسب التكلفة غير وغير المباشــرة للقرض، فهو يحدد التكلفة المباشرة للقرض ثم يحسب التكلفة غير 
المباشــرة على اختالف في تطبيقات هذا المنهج في طريقة حســاب التكاليف غير المباشــرة على اختالف في تطبيقات هذا المنهج في طريقة حســاب التكاليف غير 

المباشرة.المباشرة.
ا تفصيليا أن تكون التكلفة  ا تفصيليا أن تكون التكلفة - الحالة األولى في تقديــر تكلفة القرض تقديرً ٣٢٣٢- الحالة األولى في تقديــر تكلفة القرض تقديرً
مباشــرة ومعلومة فيما يخص كل مقترض ســواء أكانت التكلفة مشــتركة لمجموع مباشــرة ومعلومة فيما يخص كل مقترض ســواء أكانت التكلفة مشــتركة لمجموع 
المقترضين أو غير مشــتركة، وسواء وقعت التكلفة قبل االلتزام باإلقراض مثل تكلفة المقترضين أو غير مشــتركة، وسواء وقعت التكلفة قبل االلتزام باإلقراض مثل تكلفة 

إيصال القرض، أو بعده مثل تكلفة استيفائه.إيصال القرض، أو بعده مثل تكلفة استيفائه.
ا. ا.وتقدير هذه التكلفة معتبر شرعً وتقدير هذه التكلفة معتبر شرعً

ا تفصيليا: أن يتعذر العلم  ا تفصيليا: أن يتعذر العلم - الحــال الثانية في تقدير تكلفة القرض تقديــرً ٣٣٣٣- الحــال الثانية في تقدير تكلفة القرض تقديــرً
بقدر تكلفة القرض عند إلزام المقترض بالتعويض عنها، وهذا التعذر له درجات:بقدر تكلفة القرض عند إلزام المقترض بالتعويض عنها، وهذا التعذر له درجات:

فإما أن يرجع إلى عدم معرفة قدر األعمال التي نشــأت بسبب التكلفة  فإما أن يرجع إلى عدم معرفة قدر األعمال التي نشــأت بسبب التكلفة أ-  أ- 
وحينئذٍ يتعذر العلم بمقدار ما يخص القرض من التكلفة.وحينئذٍ يتعذر العلم بمقدار ما يخص القرض من التكلفة.

ا لكن يتعــذر العلم بقدر ما يخص  وإما أن يكــون قدر األعمال معلومً ا لكن يتعــذر العلم بقدر ما يخص ب-  وإما أن يكــون قدر األعمال معلومً ب- 



الخاتمةالخاتمة

٣٩١٣٩١

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

القرض من التكلفة بســبب عدم معرفة عدد القــروض أو المقترضين القرض من التكلفة بســبب عدم معرفة عدد القــروض أو المقترضين 
في الفترة المالية للتكلفة فتلجأ المؤسسة المالية إلى اإلفادة من بيانات في الفترة المالية للتكلفة فتلجأ المؤسسة المالية إلى اإلفادة من بيانات 

التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.التكلفة الفعلية التي حدثت في فترة مالية سابقة.
٣٤٣٤- ال يعتبر تقدير تكلفة القرض إذا كان تعذر العلم بها يرجع إلى عدم معرفة - ال يعتبر تقدير تكلفة القرض إذا كان تعذر العلم بها يرجع إلى عدم معرفة 

قدر األعمال التي نشأت بسبب التكلفة.قدر األعمال التي نشأت بسبب التكلفة.
ا وتم تقدير عدد  ا وتم تقدير عدد - يعتبر تقدير تكلفة القــرض إذا كان قدر األعمال معلومً ٣٥٣٥- يعتبر تقدير تكلفة القــرض إذا كان قدر األعمال معلومً
المقترضين حســب بيانات التكاليف للفترات السابقة على أن يلتزم المقرض بتقدير المقترضين حســب بيانات التكاليف للفترات السابقة على أن يلتزم المقرض بتقدير 
الفترات المالية الســابقة للفترة الجديدة دون اعتبار الزيادة المتوقعة أو المســتهدفة الفترات المالية الســابقة للفترة الجديدة دون اعتبار الزيادة المتوقعة أو المســتهدفة 
للفترة الجديدة إال إذا لــم يترتب على الزيادة المتوقعة زيــادة في التكاليف فيجوز؛ للفترة الجديدة إال إذا لــم يترتب على الزيادة المتوقعة زيــادة في التكاليف فيجوز؛ 

ألنها تؤدي حينئذٍ إلى نقص التكلفة على المقترضين.ألنها تؤدي حينئذٍ إلى نقص التكلفة على المقترضين.
٣٦٣٦- يعتبر الظن في تقدير تكلفة القرض.- يعتبر الظن في تقدير تكلفة القرض.

٣٧٣٧- الراجح في توصيف بدل تكلفة القرض التفصيل اآلتي:- الراجح في توصيف بدل تكلفة القرض التفصيل اآلتي:
ا مباشــرة إلى طرف ثالــث غير المقرض فيعد ما  إذا كان البدل مدفوعً ا مباشــرة إلى طرف ثالــث غير المقرض فيعد ما أ-  إذا كان البدل مدفوعً أ- 

دفعه المقترض أجرة للطرف الثالث.دفعه المقترض أجرة للطرف الثالث.
ا عــن تكلفة تكبدها لطرف  إذا كان البدل يدفــع إلى المقرض تعويضً ا عــن تكلفة تكبدها لطرف ب-  إذا كان البدل يدفــع إلى المقرض تعويضً ب- 
ثالث أو كان مقابل تكلفة تكبدها المقرض بنفسه فالبدل يعد من ضمان ثالث أو كان مقابل تكلفة تكبدها المقرض بنفسه فالبدل يعد من ضمان 

الضرر الذي يوجب التعويض. الضرر الذي يوجب التعويض. 
٣٨٣٨- القتران العوض بالقرض حاالن:- القتران العوض بالقرض حاالن:

ــا عن تكلفة تكبدها  ا إلى المقرض تعويضً ــا عن تكلفة تكبدها  أن يكــون العوض مدفوعً ا إلى المقرض تعويضً األولى:األولى: أن يكــون العوض مدفوعً
بسبب القرض.بسبب القرض.



٣٩٢٣٩٢

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا من المقترض مباشــرة إلى طرف مستقل عن  ا من المقترض مباشــرة إلى طرف مستقل عن  أن يكون العوض مدفوعً الثانية:الثانية: أن يكون العوض مدفوعً
المقرض.المقرض.

٣٩٣٩- تبين للباحث عند دراســته لمســألة اجتماع العوض بالقرض في تكلفة - تبين للباحث عند دراســته لمســألة اجتماع العوض بالقرض في تكلفة 
القرض وجود تداخل كبير في األقوال وإشــكاالت في التصور يصعب على الباحث القرض وجود تداخل كبير في األقوال وإشــكاالت في التصور يصعب على الباحث 

التمييز بينها وتحريرها وأبرز مظاهر ذلك يرجع في حقيقته إلى أمرين:التمييز بينها وتحريرها وأبرز مظاهر ذلك يرجع في حقيقته إلى أمرين:
٤٠٤٠- األمر األول: أن اجتهادات المعاصريــن في هذا الموضوع لم يراعَ فيها - األمر األول: أن اجتهادات المعاصريــن في هذا الموضوع لم يراعَ فيها 
التأصيل الذي يشــمل جميع   أحواله وصوره؛ ذلك أن المطلع على قرارات المجامع التأصيل الذي يشــمل جميع   أحواله وصوره؛ ذلك أن المطلع على قرارات المجامع 
ا لحاالت خاصة ولم يكن القصد من  ا لحاالت خاصة ولم يكن القصد من الفقهية والهيئات الشرعية يجد أنها جاءت جوابً الفقهية والهيئات الشرعية يجد أنها جاءت جوابً

تلك القرارات تأصيل هذه المسألة بجميع صورها.تلك القرارات تأصيل هذه المسألة بجميع صورها.
٤١٤١- األمر الثاني: عدم تحرير مصطلح «التكلفة الفعلية» أو «النفقات الفعلية» - األمر الثاني: عدم تحرير مصطلح «التكلفة الفعلية» أو «النفقات الفعلية» 
التي استندت إليها فتاو المجامع والهيئات الشرعية، وبالتأمل فيما كتبه المعاصرون التي استندت إليها فتاو المجامع والهيئات الشرعية، وبالتأمل فيما كتبه المعاصرون 

يتبين أن هذا المصطلح يقصد به معنيان:يتبين أن هذا المصطلح يقصد به معنيان:
المعنى األول:المعنى األول: استحقاق المقرض ألجرة المثل مقابل الخدمة الحقيقية المقدمة  استحقاق المقرض ألجرة المثل مقابل الخدمة الحقيقية المقدمة 
منه، ويقصد بأجرة المثل عند الفقهاء «ما يســاوي الشيء في نفوس أهل الرغبة» أي منه، ويقصد بأجرة المثل عند الفقهاء «ما يســاوي الشيء في نفوس أهل الرغبة» أي 
ا يســاوي المبلغ الذي يأخذه نظيره، وهو ما يســمى في  ا يســاوي المبلغ الذي يأخذه نظيره، وهو ما يســمى في أن يُدفع لصاحب الحق مبلغً أن يُدفع لصاحب الحق مبلغً
العرف المالي بســعر الســوق العرف المالي بســعر الســوق Market PriceMarket Price، وقد قرر الفقهاء في عوض المثل أنه ، وقد قرر الفقهاء في عوض المثل أنه 
يراعى في تقديره الربح المعــروف والمعتاد، وعلى هذا فأجرة المثل في هذا المعنى يراعى في تقديره الربح المعــروف والمعتاد، وعلى هذا فأجرة المثل في هذا المعنى 
، باعتبار هذا  ، باعتبار هذا يراعى عند تقديرهاربح المقرض أو الزيادة على ما تكبده المقرض فعالً يراعى عند تقديرهاربح المقرض أو الزيادة على ما تكبده المقرض فعالً

العمل مستقال عن القرض.العمل مستقال عن القرض.
المعنى الثاني:المعنى الثاني: التعويض عما تكبده المقرض فعالً بســبب القرض دون اعتبار  التعويض عما تكبده المقرض فعالً بســبب القرض دون اعتبار 
ألجرة المثل، ويختلف هذا المعنى عن المعنى السابق في أنه ال يستوفي المقرض إال ألجرة المثل، ويختلف هذا المعنى عن المعنى السابق في أنه ال يستوفي المقرض إال 



الخاتمةالخاتمة

٣٩٣٣٩٣

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ما تكبده فعالً دون مراعاة أي ربح سواء الربح المعتاد في أجرة المثل أو غيره.ما تكبده فعالً دون مراعاة أي ربح سواء الربح المعتاد في أجرة المثل أو غيره.
٤٢٤٢- الحال األولى من حاالت اجتمــاع العوض بالقرض في موضوع تكلفة - الحال األولى من حاالت اجتمــاع العوض بالقرض في موضوع تكلفة 
ا عن تكلفة تكبدها بســبب  ا إلى المقرض تعويضً ا عن تكلفة تكبدها بســبب القرض أن يكون العــوض مدفوعً ا إلى المقرض تعويضً القرض أن يكون العــوض مدفوعً

القرض، ولهذه الحال ثالث صور:القرض، ولهذه الحال ثالث صور:
٤٣٤٣- الصورة األولى: أن يكون العوض مقابل تكلفة نشأت بسبب أداء القرض - الصورة األولى: أن يكون العوض مقابل تكلفة نشأت بسبب أداء القرض 
أو وفائه، والذي ترجح للباحث هو جواز التعويض عما تكبده المقرض فعالً بســبب أو وفائه، والذي ترجح للباحث هو جواز التعويض عما تكبده المقرض فعالً بســبب 

القرض دون زيادة.القرض دون زيادة.
٤٤٤٤- الصورة الثانية: أن يكون العوض مقابل تكلفة نشــأت لمصلحة القرض - الصورة الثانية: أن يكون العوض مقابل تكلفة نشــأت لمصلحة القرض 

وال تتعلق بأدائه أو وفائه.وال تتعلق بأدائه أو وفائه.
٤٥٤٥- - والصــورة الثالثة: أن يكون العوض مقابــل تكلفة منفصلة عن القرض والصــورة الثالثة: أن يكون العوض مقابــل تكلفة منفصلة عن القرض 
ولم تنشــأ لمصلحته، والذي ترجح للباحث في الصورتين هو عدم جواز التعويض ولم تنشــأ لمصلحته، والذي ترجح للباحث في الصورتين هو عدم جواز التعويض 
بما يزيد عما تكبده المقرض فعالً بسبب القرض إال إذا كانت التكلفة هي المقصود بما يزيد عما تكبده المقرض فعالً بسبب القرض إال إذا كانت التكلفة هي المقصود 
ا لحصولهــا عليه فيجوز أخذ عوض  ا لها وميســرً ا لحصولهــا عليه فيجوز أخذ عوض من المعاملة وجاء القرض متممً ا لها وميســرً من المعاملة وجاء القرض متممً

المثل.المثل.
٤٦٤٦- الحــال الثانية من حاالت اجتماع العــوض بالقرض في موضوع تكلفة - الحــال الثانية من حاالت اجتماع العــوض بالقرض في موضوع تكلفة 
ا من المقترض مباشــرة إلى طرف مســتقل عن  ا من المقترض مباشــرة إلى طرف مســتقل عن القــرض أن يكون العــوض مدفوعً القــرض أن يكون العــوض مدفوعً
المقرض مقابل عمل متعلق بالقرض، والذي ترجح للباحث هو جواز دفع المقترض المقرض مقابل عمل متعلق بالقرض، والذي ترجح للباحث هو جواز دفع المقترض 

ا إلى طرف مستقل مقابل عمل متعلق بالقرض. ا إلى طرف مستقل مقابل عمل متعلق بالقرض.عوضً عوضً
٤٧٤٧- ال أثر الجتماع القرض بالمعاوضة على حكم التعويض إذا كان العوض - ال أثر الجتماع القرض بالمعاوضة على حكم التعويض إذا كان العوض 
عن تكلفة القرض من باب التعويض عن الضرر المبين حكمه في المبحث الســابق، عن تكلفة القرض من باب التعويض عن الضرر المبين حكمه في المبحث الســابق، 
أما إذا كان العوض من باب األجرة التي تكون مقابل تكلفة متعلقة بالقرض أو منفصلة أما إذا كان العوض من باب األجرة التي تكون مقابل تكلفة متعلقة بالقرض أو منفصلة 



٣٩٤٣٩٤

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

عنه فال يجــوز التعويض عنها إال إذا كانت تلك التكلفة هــي المقصود من المعاملة عنه فال يجــوز التعويض عنها إال إذا كانت تلك التكلفة هــي المقصود من المعاملة 
ا للحصول عليه حسب الترجيح في الفرع السابق. ا لها وميسرً ا للحصول عليه حسب الترجيح في الفرع السابق.وجاء القرض متممً ا لها وميسرً وجاء القرض متممً

ا أن تكلفة كل قرض تختص بمقترضه وال يتحملها  ا أن تكلفة كل قرض تختص بمقترضه وال يتحملها - األصل المتقرر شرعً ٤٨٤٨- األصل المتقرر شرعً
غيره من المقترضين.غيره من المقترضين.

٤٩٤٩- إذا نشــأت التكلفة ألكثر من مقترض وأمكــن تمييز تكلفة كل مقترض - إذا نشــأت التكلفة ألكثر من مقترض وأمكــن تمييز تكلفة كل مقترض 
فيتحمل كل مقترض التعويض عن تكلفته الخاصة به. فيتحمل كل مقترض التعويض عن تكلفته الخاصة به. 

٥٠٥٠- إذا كانت التكلفة مباشــرة ونشــأت لعمل ينتفع به مجموع المقترضين - إذا كانت التكلفة مباشــرة ونشــأت لعمل ينتفع به مجموع المقترضين 
ويتعــذر تمييز ما يخص كل مقترض، فيجوز حينئذٍ االســتفادة مــن البيانات المالية ويتعــذر تمييز ما يخص كل مقترض، فيجوز حينئذٍ االســتفادة مــن البيانات المالية 

المعتمدة لعام سابق في تقدير عدد المقترضينالمعتمدة لعام سابق في تقدير عدد المقترضين
٥١٥١- إذا نشــأت التكلفة لعمل ينتفع به مجمــوع المقترضين ويتعذر تمييز ما - إذا نشــأت التكلفة لعمل ينتفع به مجمــوع المقترضين ويتعذر تمييز ما 
يخص كل مقترض، ففي هذه الحال يجوز تحميل التكلفة جميع المقترضين بالتساوي يخص كل مقترض، ففي هذه الحال يجوز تحميل التكلفة جميع المقترضين بالتساوي 
على أعداد المقترضين ويجوز تحميل التكلفة بحسب مبلغ القرض إذا كانت التكلفة على أعداد المقترضين ويجوز تحميل التكلفة بحسب مبلغ القرض إذا كانت التكلفة 

محددة ومعلومة ابتداءً دون أي زيادة لصالح المقرض.محددة ومعلومة ابتداءً دون أي زيادة لصالح المقرض.
٥٢٥٢- ال يجــوز للمقرض أن يســتوفي من المقترض عــوض التكلفة إذا كان - ال يجــوز للمقرض أن يســتوفي من المقترض عــوض التكلفة إذا كان 
قد اســتوفى جميع تكاليفه من المقترضين الســابقين، ولم تنشأ تكلفة إضافية خاصة قد اســتوفى جميع تكاليفه من المقترضين الســابقين، ولم تنشأ تكلفة إضافية خاصة 
به، ويســتثنى من ذلك ما إذا كان سينتج عن االستيفاء تقســيم التكاليف على جميع به، ويســتثنى من ذلك ما إذا كان سينتج عن االستيفاء تقســيم التكاليف على جميع 
المقترضين مرة أخــر وإعادة ما زاد عن ذلك لهم، وأما إذا تعذر ذلك كله -كما في المقترضين مرة أخــر وإعادة ما زاد عن ذلك لهم، وأما إذا تعذر ذلك كله -كما في 
حال المؤسســات المالية- فقد يقال بجواز استيفاء عوض التكلفة بشرط أن تخفض حال المؤسســات المالية- فقد يقال بجواز استيفاء عوض التكلفة بشرط أن تخفض 

المؤسسة المالية أي تكاليف الحقة للمقترضين بمقدار العوض الزائد الذي أخذته.المؤسسة المالية أي تكاليف الحقة للمقترضين بمقدار العوض الزائد الذي أخذته.
٥٣٥٣- الحال األول من طــرق التعويض عن تكلفة القرض أن تكون تكلفة كل - الحال األول من طــرق التعويض عن تكلفة القرض أن تكون تكلفة كل 
مقترض محددة ومســتقلة عن غيرها من تكاليف المقترضين عند إلزام التعويض بها مقترض محددة ومســتقلة عن غيرها من تكاليف المقترضين عند إلزام التعويض بها 



الخاتمةالخاتمة

٣٩٥٣٩٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

سواء وقعت التكلفة في ابتداء القرض أو أثنائه أو عند انتهائه فيجوز التعويض بعوض سواء وقعت التكلفة في ابتداء القرض أو أثنائه أو عند انتهائه فيجوز التعويض بعوض 
، وال يجوز التعويض بعوض منســوب إلى مبلغ  ، وال يجوز التعويض بعوض منســوب إلى مبلغ مقطوع بقدر ما تكبده المقرض فعالً مقطوع بقدر ما تكبده المقرض فعالً

القرض.القرض.
٥٤٥٤- الحال الثانية مــن طرق التعويض عن تكلفة القــرض أن تكون التكلفة - الحال الثانية مــن طرق التعويض عن تكلفة القــرض أن تكون التكلفة 
المباشــرة مشــتركة بين مجموع المقترضين المنتفعين بها فيجــوز التعويض بمبلغ المباشــرة مشــتركة بين مجموع المقترضين المنتفعين بها فيجــوز التعويض بمبلغ 
منسوب إلى تكلفة القرض، وذلك بتقدير مجموع تكاليف القروض ثم تقسيمها على منسوب إلى تكلفة القرض، وذلك بتقدير مجموع تكاليف القروض ثم تقسيمها على 

أعداد المقترضين أو تقسيمها بحسب مبالغ القروض.أعداد المقترضين أو تقسيمها بحسب مبالغ القروض.
٥٥٥٥- إذا أخطأ المقرض في تقدير التكلفة وترتب عليه قيام المقترض بتعويضه - إذا أخطأ المقرض في تقدير التكلفة وترتب عليه قيام المقترض بتعويضه 
بزيادةٍ عما تكبده فعالً فيجب على المقرض إعادة القدر الزائد عن التكلفة الحقيقية له، بزيادةٍ عما تكبده فعالً فيجب على المقرض إعادة القدر الزائد عن التكلفة الحقيقية له، 
وفي حال المؤسسات المالية فعليها أن تقوم بما يسمى محاسبيا تحليل نقطة التعادل، وفي حال المؤسسات المالية فعليها أن تقوم بما يسمى محاسبيا تحليل نقطة التعادل، 

والتي تمكن من معرفة القدر الزائد إذا وقع وإعادته إلى المقترضين بالتساوي.والتي تمكن من معرفة القدر الزائد إذا وقع وإعادته إلى المقترضين بالتساوي.
٥٦٥٦- إذا تكبد المقرض تكاليف بسبب القرض دون أن ينتفع المقترض بمبلغ - إذا تكبد المقرض تكاليف بسبب القرض دون أن ينتفع المقترض بمبلغ 

القرض فال يمنع هذا من استحقاق المقرض للتكاليف التي تكبدها ألجل القرض.القرض فال يمنع هذا من استحقاق المقرض للتكاليف التي تكبدها ألجل القرض.
٥٧٥٧- من تطبيقات تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية القروض المقدمة - من تطبيقات تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية القروض المقدمة 
من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم المنشآت الصناعية في المملكة، حيث من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم المنشآت الصناعية في المملكة، حيث 
ا مقابل ما يتكبده من تكاليف، ورجــح الباحث أن تقدير  ا مقابل ما يتكبده من تكاليف، ورجــح الباحث أن تقدير يســتوفي الصندوق رســومً يســتوفي الصندوق رســومً
الصندوق للرسوم ال تتحقق فيه ضوابط تكلفة القرض إال أنه يمكن القول بجواز هذه الصندوق للرسوم ال تتحقق فيه ضوابط تكلفة القرض إال أنه يمكن القول بجواز هذه 
الرسوم -حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر الرسوم -حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر 

ربح ودخل للصندوق.ربح ودخل للصندوق.
٥٨٥٨- من تطبيقات تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية القروض المقدمة - من تطبيقات تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية القروض المقدمة 
من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم المنشآت الصناعية في المملكة، حيث من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم المنشآت الصناعية في المملكة، حيث 



٣٩٦٣٩٦

تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ا مقابل ما يتكبده من تكاليف، ورجــح الباحث أن تقدير  ا مقابل ما يتكبده من تكاليف، ورجــح الباحث أن تقدير يســتوفي الصندوق رســومً يســتوفي الصندوق رســومً
الصندوق للرسوم ال تتحقق فيه ضوابط تكلفة القرض إال أنه يمكن القول بجواز هذه الصندوق للرسوم ال تتحقق فيه ضوابط تكلفة القرض إال أنه يمكن القول بجواز هذه 
الرسوم -حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر الرسوم -حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر 

ربح ودخل للصندوق.ربح ودخل للصندوق.
ا القروض المقدمة من الصندوق الســعودي للتنمية  ا القروض المقدمة من الصندوق الســعودي للتنمية - ومن التطبيقات أيضً ٥٩٥٩- ومن التطبيقات أيضً
ا من المقترض مقابل ما يتكبده  ا من المقترض مقابل ما يتكبده إلنشاء مشاريع في الدول النامية حيث يستوفي رسومً إلنشاء مشاريع في الدول النامية حيث يستوفي رسومً
من تكاليف، بمقدار من تكاليف، بمقدار ١-٢% من المبلغ غير المســدد من القرض، ورجح الباحث أن % من المبلغ غير المســدد من القرض، ورجح الباحث أن 
تقدير الصندوق للرســوم ال تتحقــق فيه ضوابط تكلفة القــرض إال أنه يمكن القول تقدير الصندوق للرســوم ال تتحقــق فيه ضوابط تكلفة القــرض إال أنه يمكن القول 
بجواز هذه الرسوم - حســب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت بجواز هذه الرسوم - حســب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت 

ليست مصدر ربح ودخل للصندوق.ليست مصدر ربح ودخل للصندوق.
٦٠٦٠- ومن التطبيقات كذلك القروض اإلنتاجية المقدمة من البنك الســعودي - ومن التطبيقات كذلك القروض اإلنتاجية المقدمة من البنك الســعودي 
ا مقطوعة  ا مقطوعة للتســليف لتمويل المشــاريع الصغيرة والناشئة، ويســتوفي البنك رسومً للتســليف لتمويل المشــاريع الصغيرة والناشئة، ويســتوفي البنك رسومً
تختلف بحســب مبلغ القرض المقدم، فــإذا كان هذا االختــالف بالنظر إلى تقدير تختلف بحســب مبلغ القرض المقدم، فــإذا كان هذا االختــالف بالنظر إلى تقدير 
إجمالي للتكلفة سنويا فالذي يظهر جواز ذلك، وأما إذا كانت هذه النسبة منسوبة إلى إجمالي للتكلفة سنويا فالذي يظهر جواز ذلك، وأما إذا كانت هذه النسبة منسوبة إلى 
مبلغ القرض دون نظر لتقدير التكاليف فاألصــل عدم الجواز، وقد يقال بجواز هذه مبلغ القرض دون نظر لتقدير التكاليف فاألصــل عدم الجواز، وقد يقال بجواز هذه 
الرسوم - حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر الرسوم - حسب ما تم ترجيحه في المؤسسات غير الربحية- إذا كانت ليست مصدر 
ربح ودخل للمؤسســة؛ وذلك بأال تزيد إيراداتها خالل السنة المالية من الرسوم عن ربح ودخل للمؤسســة؛ وذلك بأال تزيد إيراداتها خالل السنة المالية من الرسوم عن 

تكاليفها، ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للمؤسسة لسنوات سابقة.تكاليفها، ويتبين ذلك بالنظر إلى القوائم المالية للمؤسسة لسنوات سابقة.
٦١٦١- من تطبيقات تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية بطاقة االئتمان، - من تطبيقات تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية بطاقة االئتمان، 
والراجح في التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة بعد دفع المصدر والراجح في التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة بعد دفع المصدر 
مبلغ العملية هي القرض، وأما قبل دفع مبلغ العملية فاألقرب أن العالقة هي الضمان.مبلغ العملية هي القرض، وأما قبل دفع مبلغ العملية فاألقرب أن العالقة هي الضمان.
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٦٢٦٢- يمكن تقسيم تكاليف بطاقة االئتمان إلى ما يأتي:- يمكن تقسيم تكاليف بطاقة االئتمان إلى ما يأتي:
تكلفة اإلصدار. تكلفة اإلصدار.أ-  أ- 
تكلفة التجديد. تكلفة التجديد.ب-  ب- 

تكلفة االستبدال. تكلفة االستبدال.ج-  ج- 
التكلفة السنوية. التكلفة السنوية.د-  د- 

تكلفة االعتراض. تكلفة االعتراض.هـ-  هـ- 
تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة للمصدر. تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة للمصدر.و-  و- 

تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر. تكلفة السحب النقدي من أجهزة الصراف التابعة لغير المصدر.ز-  ز- 
تكلفة صرف العملة األجنبية. تكلفة صرف العملة األجنبية.ح-  ح- 

تكلفة كشف الحساب. تكلفة كشف الحساب.ط-  ط- 
ا بحسب األحكام والضوابط المفصلة في  ا بحسب األحكام والضوابط المفصلة في وجميع هذه التكاليف معتبرة شــرعً وجميع هذه التكاليف معتبرة شــرعً

موضعها.موضعها.
مــن تطبيقات تكلفة القرض في منتجات القــرض المصرفية خطابات  مــن تطبيقات تكلفة القرض في منتجات القــرض المصرفية خطابات -   -١
الضمــان، ويقصد بها «تعهد نهائيٌ مكتــوب يصدر من البنك بناءً على الضمــان، ويقصد بها «تعهد نهائيٌ مكتــوب يصدر من البنك بناءً على 
طلب عميله (ويسمى اآلمر) لفائدة شــخص آخر (ويسمى المستفيد) طلب عميله (ويسمى اآلمر) لفائدة شــخص آخر (ويسمى المستفيد) 
ا غير مشــروط بدفع مبلغ نقــدي معين أو قابل  ا غير مشــروط بدفع مبلغ نقــدي معين أو قابل يلتــزم فيه البنك التزامً يلتــزم فيه البنك التزامً
للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خالل مدة محددة».للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خالل مدة محددة».

٦٣٦٣- لخطابــات الضمان أنواع متنوعــة باعتبارات متعددة، فتقســم باعتبار - لخطابــات الضمان أنواع متنوعــة باعتبارات متعددة، فتقســم باعتبار 
الشــرط وعدمه إلى خطاب ضمان مشــروط وخطاب ضمان غير مشروط، وتقسم الشــرط وعدمه إلى خطاب ضمان مشــروط وخطاب ضمان غير مشروط، وتقسم 
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باعتبار الغرض إلى خطاب ضمــان ابتدائي، وخطاب ضمان نهائي، وخطاب ضمان باعتبار الغرض إلى خطاب ضمــان ابتدائي، وخطاب ضمان نهائي، وخطاب ضمان 
دفعة مقدمة، وتقســم باعتبار التغطية إلى خطاب مغطى تغطية كاملة، وخطاب مغطى دفعة مقدمة، وتقســم باعتبار التغطية إلى خطاب مغطى تغطية كاملة، وخطاب مغطى 

تغطية جزئية، وخطاب مكشوف.تغطية جزئية، وخطاب مكشوف.
٦٤٦٤- الراجح في العالقة بين المصرف والعميل هي الضمان سواء أكان الغطاء - الراجح في العالقة بين المصرف والعميل هي الضمان سواء أكان الغطاء 

نقديا أم عينيا.نقديا أم عينيا.
٦٥٦٥- يمكن تقسيم تكلفة خطاب الضمان إلى ما يأتي:- يمكن تقسيم تكلفة خطاب الضمان إلى ما يأتي:

تكاليف إصدار خطاب الضمان. تكاليف إصدار خطاب الضمان.أ-  أ- 
تكاليف متابعة خطاب الضمان. تكاليف متابعة خطاب الضمان.ب-  ب- 
تكاليف تسييل خطاب الضمان. تكاليف تسييل خطاب الضمان.ج-  ج- 

وهذه التكاليف إما أن تكون مدفوعة لطرف خارجي مثل رســائل الســويفت وهذه التكاليف إما أن تكون مدفوعة لطرف خارجي مثل رســائل الســويفت 
والبريــد والتلكس، وإما أن تكــون متكبدة من المصرف أو أحــد موظفيه، وهي في والبريــد والتلكس، وإما أن تكــون متكبدة من المصرف أو أحــد موظفيه، وهي في 
جميعها معتبرة إذا كانت محققة لمصلحة مقصودة للمقترض حسب ضوابط التكلفة جميعها معتبرة إذا كانت محققة لمصلحة مقصودة للمقترض حسب ضوابط التكلفة 

ا. ا.المبينة سابقً المبينة سابقً
هذه أبرز النتائــج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأســأل الله العظيم أن هذه أبرز النتائــج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأســأل الله العظيم أن 
ا لوجهه الكريم. اللهم علمنا مــا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا،  ا لوجهه الكريم. اللهم علمنا مــا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يجعــل هذا العمل خالصً يجعــل هذا العمل خالصً

ا، الله فقهنا في الدين، واختم لنا بخير. ا، الله فقهنا في الدين، واختم لنا بخير.وزدنا علمً وزدنا علمً
سبحان ربك رب العزة عما يصفون،سبحان ربك رب العزة عما يصفون،

وسالم على المرسلين، والحمدلله رب العالمين.وسالم على المرسلين، والحمدلله رب العالمين.
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الملحق (١)
قرار هيئة كبار العلماء

بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي
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٤٠١٤٠١
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٤٠٢٤٠٢

تكلفة القرضتكلفة القرض
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وتشمل:وتشمل:

١- فهرس المراجع والمصادر.- فهرس المراجع والمصادر.
٢- فهرس الموضوعات.- فهرس الموضوعات.



٤٠٤٤٠٤

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤٠٥٤٠٥

اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام،اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام، ألبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ألبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، - - ١
المتوفى سنة المتوفى سنة ١٠٧٢١٠٧٢هـ، دار المعرفة.هـ، دار المعرفة.

اإلحســان في تقريــب صحيح ابن حبان،اإلحســان في تقريــب صحيح ابن حبان، لمحمد بــن حبان بن أحمد أبــي حاتم التميمي لمحمد بــن حبان بن أحمد أبــي حاتم التميمي - - ٢
البستي، المتوفى ســنة البستي، المتوفى ســنة ٣٥٤٣٥٤هـ، ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى هـ، ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى 
سنة سنة ٧٣٩٧٣٩هـ، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى هـ، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.
أحكام األوراق النقدية والتجارية في الفقه اإلسالمي،أحكام األوراق النقدية والتجارية في الفقه اإلسالمي، رســالة ماجستير غير منشورة مقدمة رســالة ماجستير غير منشورة مقدمة - - ٣

لقســم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القر، ستر بن ثواب الجعيد، لقســم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة أم القر، ستر بن ثواب الجعيد، ١٤٠٥١٤٠٥هـ-هـ-
١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

إحكام الفصول في أحكام األصول،إحكام الفصول في أحكام األصول، ألبي الوليد الباجي، المتوفى سنة ألبي الوليد الباجي، المتوفى سنة ٤٧٤٤٧٤هـ، حققه وقدم هـ، حققه وقدم - - ٤
له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

١٤١٥١٤١٥هـ-هـ-١٩٩٥١٩٩٥م.م.
أحكام القرآن،أحكام القرآن، ألبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي، المتوفى سنة ألبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي، المتوفى سنة ٥٤٣٥٤٣هـ، هـ، - - ٥

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

أحــكام القرآن،أحــكام القرآن، ألبي عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي، المتوفى ســنة ألبي عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي، المتوفى ســنة ٢٠٤٢٠٤هـ، جمعه هـ، جمعه - - ٦
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي بن عبد الله بن موســى البيهقي النيســابوري، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي بن عبد الله بن موســى البيهقي النيســابوري، 
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٤٥٨٤٥٨هـ، تحقيــق عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجــي، القاهرة، الطبعة هـ، تحقيــق عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجــي، القاهرة، الطبعة 

الثانية الثانية ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.



٤٠٦٤٠٦

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اســي، المتوفى ســنة - - ٧ اســي، المتوفى ســنة لعماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بإلكيا الهرَّ أحكام القرآن،أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بإلكيا الهرَّ
٥٠٤٥٠٤هـ، ضبطها وصححها جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى هـ، ضبطها وصححها جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

١٤٠٣١٤٠٣هـ-هـ-١٩٨٣١٩٨٣هـ.هـ.
األحكام،األحكام، للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاســم الشــعبي المالقي، المتوفى ســنة للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاســم الشــعبي المالقي، المتوفى ســنة - - ٨

٤٩٧٤٩٧هـ، تقديم وتحقيق الدكتور الصادق الحلوي، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، الطبعة هـ، تقديم وتحقيق الدكتور الصادق الحلوي، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، الطبعة 
األولى األولى ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلســالم ابن تيمية،األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلســالم ابن تيمية، لعالء الدين أبي الحسن لعالء الدين أبي الحسن - - ٩
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة ٨٠٣٨٠٣هـ، تحقيق أحمد بن هـ، تحقيق أحمد بن 
محمد بن حسن الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، محمد بن حسن الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ،هـ،١٩٩٨١٩٩٨م.م.
أخبار مكــة في قديم الدهر وحديثه،أخبار مكــة في قديم الدهر وحديثه، ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن العباس الفاكهي ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن العباس الفاكهي - - ١٠١٠

المكي، دراســة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر المكي، دراســة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى،اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، المتوفى سنة ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، المتوفى سنة - - ١١١١
١٨٢١٨٢هـــ، عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا األفغانــي، لجنة إحياء المعارف النعمانية هـــ، عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا األفغانــي، لجنة إحياء المعارف النعمانية 

بحيدر آباد الدكن بالهند، بحيدر آباد الدكن بالهند، ١٣٥٧١٣٥٧هـ.هـ.
االختيــار لتعليــل المختار،االختيــار لتعليــل المختار، لعبد الله بن محمود الموصلي، المتوفى ســنة لعبد الله بن محمود الموصلي، المتوفى ســنة ٦٨٣٦٨٣هـ، حققه هـ، حققه - - ١٢١٢

ج أحاديثه وآثاره الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية،  ج أحاديثه وآثاره الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، وضبط نصه وخرَّ وضبط نصه وخرَّ
دمشق، الطبعة األولى دمشق، الطبعة األولى ١٤٣٠١٤٣٠هـ-هـ-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

إرشاد الســالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك،إرشاد الســالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك، لشــهاب الدين عبد الرحمن بن لشــهاب الدين عبد الرحمن بن - - ١٣١٣
محمد بن عســكر، المتوفى ســنة محمد بن عســكر، المتوفى ســنة ٧٣٢٧٣٢هـ، صححه أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري هـ، صححه أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري 

المالكي، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية المالكي، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٧٨١٣٧٨هـ،هـ،١٩٥٨١٩٥٨هـ.هـ.
اإلرشاد في ســبيل الرشاد،اإلرشاد في ســبيل الرشاد، للشــريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، للشــريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي، - - ١٤١٤

المتوفى سنة المتوفى سنة ٤٢٨٤٢٨هـ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.هـ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.



٤٠٧٤٠٧

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

إرواء الغليل فــي تخريج أحاديث منار الســبيل،إرواء الغليل فــي تخريج أحاديث منار الســبيل، لمحمد ناصر الديــن األلباني، المكتب لمحمد ناصر الديــن األلباني، المكتب - - ١٥١٥
اإلسالمي، الطبعة الثانية اإلسالمي، الطبعة الثانية ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

أساســيات التكاليف والمحاســبة اإلدارية،أساســيات التكاليف والمحاســبة اإلدارية، للدكتور علي عبد الرحيم وآخرين، منشورات للدكتور علي عبد الرحيم وآخرين، منشورات - - ١٦١٦
ذات السالسل، الكويت، الطبعة األولى ذات السالسل، الكويت، الطبعة األولى ١٩٩٠١٩٩٠م.م.

أساســيات التكاليــف والمحاســبة اإلدارية،أساســيات التكاليــف والمحاســبة اإلدارية، للدكتور علــي عبد الرحيــم وزمالئه، ذات للدكتور علــي عبد الرحيــم وزمالئه، ذات - - ١٧١٧
السالسل، الكويت، الطبعة األولى السالسل، الكويت، الطبعة األولى ١٩٩٠١٩٩٠م.م.

اســتخدام محاســبة التكاليف في المصارف،اســتخدام محاســبة التكاليف في المصارف، ألحمــد متولي حســين عبد الهادي، اتحاد ألحمــد متولي حســين عبد الهادي، اتحاد - - ١٨١٨
المصارف العربية.المصارف العربية.

أسنى المطالب شرح روض الطالب،أسنى المطالب شرح روض الطالب، ألبي يحيى زكريا األنصاري، المكتبة اإلسالمية.ألبي يحيى زكريا األنصاري، المكتبة اإلسالمية.- - ١٩١٩
األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى - - ٢٠٢٠

سنة سنة ٩١١٩١١هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد محمد تامر وآخر، دار السالم للطباعة هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد محمد تامر وآخر، دار السالم للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، الطبعة الثالثة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، الطبعة الثالثة ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى - - ٢١٢١
سنة سنة ٩١١٩١١هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية ١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

األشــباه والنظائر،األشــباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، المتوفى ســنة لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، المتوفى ســنة - - ٢٢٢٢
٩٧٠٩٧٠هـــ، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشــق، الطبعــة الرابعة هـــ، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشــق، الطبعــة الرابعة ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-

٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
اإلشــراف على نكت مســائل الخالف،اإلشــراف على نكت مســائل الخالف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر - - ٢٣٢٣

البغدادي المالكي، المتوفى ســنة البغدادي المالكي، المتوفى ســنة ٤٢٢٤٢٢هـ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، هـ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

األصل،األصل، ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشــيباني، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشــيباني، المتوفى سنة ١٨٩١٨٩هـ، تحقيق ودراسة هـ، تحقيق ودراسة - - ٢٤٢٤
د.  محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى د.  محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٣١٤٣٣هـ-هـ-٢٠١٢٢٠١٢م.م.

أصول محاســبة التكاليف،أصول محاســبة التكاليف، للدكتور محمد الفيومي محمــد، المكتب الجامعي الحديث، للدكتور محمد الفيومي محمــد، المكتب الجامعي الحديث، - - ٢٥٢٥
١٩٩٨١٩٩٨م.م.



٤٠٨٤٠٨

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

أصــول محاســبة التكاليف،أصــول محاســبة التكاليف، للدكتــور محمــد كمال عطيــة، دار الجامعــات المصرية، للدكتــور محمــد كمال عطيــة، دار الجامعــات المصرية، - - ٢٦٢٦
اإلسكندرية، الطبعة الرابعة اإلسكندرية، الطبعة الرابعة ١٩٨٥١٩٨٥هـ.هـ.

إعــالم الموقعين عن رب العالمين،إعــالم الموقعين عن رب العالمين، ألبي عبد الله محمــد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف ألبي عبد الله محمــد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف - - ٢٧٢٧
بابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة بابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة ٧٥١٧٥١هـ، قرأه وقدم له وعلــق عليه وخرج أحاديثه وآثاره هـ، قرأه وقدم له وعلــق عليه وخرج أحاديثه وآثاره 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
اإلعالم واالهتمام بجمع فتاو شيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا بن محمد األنصاري،اإلعالم واالهتمام بجمع فتاو شيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا بن محمد األنصاري، المتوفى المتوفى - - ٢٨٢٨

ســنة ســنة ٩٢٦٩٢٦هـ، جمع وترتيب أحمــد عبيد، دار عالم الكتب، بيروت، لبنــان، الطبعة الثانية هـ، جمع وترتيب أحمــد عبيد، دار عالم الكتب، بيروت، لبنــان، الطبعة الثانية 
١٤٠٤١٤٠٤هـ-هـ-١٩٨٤١٩٨٤م.م.

األعالم،األعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشــقي، المتوفى لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشــقي، المتوفى - - ٢٩٢٩
سنة سنة ١٣٩٦١٣٩٦هـ، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشرة، هـ، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشرة، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

األعمال المصرفية واإلســالم،األعمال المصرفية واإلســالم، مصطفى عبد الله الهمشــري، المكتب اإلسالمي، بيروت، مصطفى عبد الله الهمشــري، المكتب اإلسالمي، بيروت، - - ٣٠٣٠
الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤٠٣١٤٠٣هـ - هـ - ١٩٨٣١٩٨٣م.م.

إغاثــة اللهفان في مصايد الشــيطان،إغاثــة اللهفان في مصايد الشــيطان، ألبي عبد اللــه محمد بن أبي بكر بــن أيوب ابن قيم ألبي عبد اللــه محمد بن أبي بكر بــن أيوب ابن قيم - - ٣١٣١
الجوزية، المتوفى سنة الجوزية، المتوفى سنة ٧٥١٧٥١هـ، حققه محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، هـ، حققه محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 

مكة المكرمة، الطبعة األولى مكة المكرمة، الطبعة األولى ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
اإلقناع في الفقه الشــافعي،اإلقناع في الفقه الشــافعي، ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفى سنة ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفى سنة - - ٣٢٣٢

٤٥٠٤٥٠هـ، مكتبة دار العروبة للنشــر والتوزيع، تحقيق خضر محمــد خضر، الطبعة األولى هـ، مكتبة دار العروبة للنشــر والتوزيع، تحقيق خضر محمــد خضر، الطبعة األولى 
١٤٠٢١٤٠٢هـ-هـ-١٩٨٢١٩٨٢م.م.

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، دراسة لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، دراسة - - ٣٣٣٣
وتحقيق وتعليق علــي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة وتحقيق وتعليق علــي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة 

الثالثة الثالثة ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
اإلقناع في مســائل اإلجماع،اإلقناع في مســائل اإلجماع، ألبي الحسن ابن القطان، المتوفى سنة ألبي الحسن ابن القطان، المتوفى سنة ٦٢٨٦٢٨هـ، تحقيق حسن هـ، تحقيق حسن - - ٣٤٣٤

بن فوزي الصعيدي، دار الفاروق للنشر، الطبعة األولى بن فوزي الصعيدي، دار الفاروق للنشر، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
اإلقناع لطالب االنتفاع،اإلقناع لطالب االنتفاع، لشــرف الدين موســى بن أحمد بن موســى بن ســالم أبي النجا لشــرف الدين موســى بن أحمد بن موســى بن ســالم أبي النجا - - ٣٥٣٥

الحجاوي المقدســي، المتوفى ســنة الحجاوي المقدســي، المتوفى ســنة ٩٦٨٩٦٨هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحســن هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحســن 
التركي، دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الثالثة التركي، دارة الملك عبد العزيز، الطبعة الثالثة ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.



٤٠٩٤٠٩

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

اإلقناع،اإلقناع، ألبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيســابوري، المتوفى ســنة ألبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيســابوري، المتوفى ســنة ٣١٨٣١٨هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٣٦٣٦
د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

األم،األم، لإلمام محمد بن إدريس الشــافعي، المتوفى ســنة لإلمام محمد بن إدريس الشــافعي، المتوفى ســنة ٢٠٤٢٠٤هـ، تحقيق وتخريج الدكتور هـ، تحقيق وتخريج الدكتور - - ٣٧٣٧
رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشــر التوزيع، المنصورة، الطبعة الثالثة، رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشــر التوزيع، المنصورة، الطبعة الثالثة، 

١٤٢٦١٤٢٦هـ،هـ،٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
اإلنصــاف في معرفة الراجح من الخالف،اإلنصــاف في معرفة الراجح من الخالف، لعالء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان بن لعالء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان بن - - ٣٨٣٨

أحمد المرداوي، المتوفى ســنة أحمد المرداوي، المتوفى ســنة ٨٨٥٨٨٥هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
دار هجر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة األولى دار هجر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة األولى ١٤١٥١٤١٥هـ،هـ،١٩٩٥١٩٩٥م.م.

األوســط من الســنن واإلجمــاع واالختالف،األوســط من الســنن واإلجمــاع واالختالف، ألبي بكر محمــد بن إبراهيم بــن المنذر ألبي بكر محمــد بن إبراهيم بــن المنذر - - ٣٩٣٩
النيســابوري، المتوفى ســنة النيســابوري، المتوفى ســنة ٣١٨٣١٨هـ، راجعه وعلق عليه أحمد بن ســليمان بن أيوب، دار هـ، راجعه وعلق عليه أحمد بن ســليمان بن أيوب، دار 

الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، الطبعة األولى الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، الطبعة األولى ١٤٣٠١٤٣٠-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
البحر الرائق شــرح كنز الدقائق،البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، لزين الديــن بن إبراهيم بن محمد، الشــهير بابن نجيم، لزين الديــن بن إبراهيم بن محمد، الشــهير بابن نجيم، - - ٤٠٤٠

المتوفى سنة المتوفى سنة ٩٧٠٩٧٠هـ، المطبعة العلمية، هـ، المطبعة العلمية، ١٣١١١٣١١هـ.هـ.
بحوث في قضايا فقهية معاصرة،بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، دار القلممحمد تقي العثماني، دار القلم- - ٤١٤١
بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، لعالء الدين أبي بكر بن مســعود الكاســاني الحنفي، لعالء الدين أبي بكر بن مســعود الكاســاني الحنفي، - - ٤٢٤٢

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٦٨٧٦٨٧هـ، تحقيــق وتعليق علي محمد معوض وزميلــه، دار الكتب العلمية، هـ، تحقيــق وتعليق علي محمد معوض وزميلــه، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، الطبعة الثانية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

بدائع الفوائد،بدائع الفوائد، ألبــي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة ألبــي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة - - ٤٣٤٣
٧٥١٧٥١هـ، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشــر والتوزيع، مكة المكرمة، هـ، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشــر والتوزيع، مكة المكرمة، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
البدر التمام شــرح بلوغ المرام من أدلة األحكام،البدر التمام شــرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، لحســين محمد المغربي، المتوفى ســنة لحســين محمد المغربي، المتوفى ســنة - - ٤٤٤٤

١١١٩١١١٩هـ، تحقيق الدكتور محمد شــحود خرفان، دار الوفــاء، المنصورة، الطبعة األولى هـ، تحقيق الدكتور محمد شــحود خرفان، دار الوفــاء، المنصورة، الطبعة األولى 
١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص لسراج الدين أبي حفص - - ٤٥٤٥
عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشــافعي، المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشــافعي، المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة ٨٠٤٨٠٤هـ، هـ، 



٤١٠٤١٠

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تحقيق أبي صفية مجدي بن السيد بن أمين وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، تحقيق أبي صفية مجدي بن السيد بن أمين وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، 
الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

البطاقات البنكية اإلقراضية والســحب المباشــر من الرصيد،البطاقات البنكية اإلقراضية والســحب المباشــر من الرصيد، أ.د. عبد الوهاب بن إبراهيم أ.د. عبد الوهاب بن إبراهيم - - ٤٦٤٦
السليمان، دار القلم، دمشق.السليمان، دار القلم، دمشق.

ومزاياها، - - ٤٧٤٧ وتوصيفهـــا،  وتعاريفهـــا،  وأنواعهـــا،  تاريخهـــا،  اللدائنيـــة  ومزاياها، البطاقـــات  وتوصيفهـــا،  وتعاريفهـــا،  وأنواعهـــا،  تاريخهـــا،  اللدائنيـــة  البطاقـــات 
وعيوبها،وعيوبها، د. محمد بن سعود بن محمد العصيمي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، د. محمد بن سعود بن محمد العصيمي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
البطاقــات المصرفية وأحكامهــا الفقهية،البطاقــات المصرفية وأحكامهــا الفقهية، د. عبد الرحمن بن صالح بن ســليمان الحجي، د. عبد الرحمن بن صالح بن ســليمان الحجي، - - ٤٨٤٨

رسالة ماجســتير غير منشــورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلســالمية، كلية الشريعة رسالة ماجســتير غير منشــورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلســالمية، كلية الشريعة 
بالرياض، قسم الفقه، بالرياض، قسم الفقه، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، المتوفى سنة بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، المتوفى سنة ٢٨٢٢٨٢هـ،هـ، لنور الدين علي بن سليمان بن لنور الدين علي بن سليمان بن - - ٤٩٤٩
أبي بكر الهيثمي الشــافعي، المتوفى سنة أبي بكر الهيثمي الشــافعي، المتوفى سنة ٨٠٧٨٠٧هـ، تحقيق ودراســة الدكتور حسين أحمد هـ، تحقيق ودراســة الدكتور حسين أحمد 

صالح الباكري، الجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، الطبعة األولى صالح الباكري، الجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، الطبعة األولى ١٤١٣١٤١٣هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.
بلوغ المرام من أدلة األحكام،بلوغ المرام من أدلة األحكام، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة - - ٥٠٥٠

٨٥٢٨٥٢هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه سمير بن أمين الزهراني.هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه سمير بن أمين الزهراني.
البنايــة في شــرح الهداية،البنايــة في شــرح الهداية، ألبي محمد محمود بــن أحمد العيني، المتوفى ســن ألبي محمد محمود بــن أحمد العيني، المتوفى ســن ٨٥٥٨٥٥هـ، هـ، - - ٥١٥١

صححه وحققه وعلق عليه فيض أحمد الملتاني، المكتبة الحقانية.صححه وحققه وعلق عليه فيض أحمد الملتاني، المكتبة الحقانية.
البهجة في شرح التحفة،البهجة في شرح التحفة، ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي، المتوفى سنة ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي، المتوفى سنة ١٢٥٨١٢٥٨هـ، هـ، - - ٥٢٥٢

شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعــة الثانية شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعــة الثانية ١٣٧٠١٣٧٠هـ-هـ-
١٩٥١١٩٥١م.م.

بيــان الدليل علــى بطــالن التحليل،بيــان الدليل علــى بطــالن التحليل، ألبي العبــاس تقي الديــن أحمد بــن عبد الحليم بن ألبي العبــاس تقي الديــن أحمد بــن عبد الحليم بن - - ٥٣٥٣
ج  ج هـ، حققه وخرَّ عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، المتوفى سنة عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨٧٢٨هـ، حققه وخرَّ

أحاديثه د. أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى أحاديثه د. أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي،البيان في مذهب اإلمام الشافعي، للشيخ أبي الحســين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني للشيخ أبي الحســين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني - - ٥٤٥٤

الشافعي اليمني، المتوفى سنة الشافعي اليمني، المتوفى سنة ٥٥٨٥٥٨هـ، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج للطباعة هـ، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج للطباعة 
والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األولى ١٤٢١١٤٢١هـ -هـ -٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



٤١١٤١١

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ألبي الوليد ابن رشد ألبي الوليد ابن رشد - - ٥٥٥٥
القرطبي، المتوفى سنة القرطبي، المتوفى سنة ٥٢٠٥٢٠هـ، وضمنه المستخرجة من األسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد هـ، وضمنه المستخرجة من األسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد 
العتبي القرطبي المتوفى سنة العتبي القرطبي المتوفى سنة ٢٥٥٢٥٥هـ، تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، هـ، تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، 

بيروت، لبنان، الطبعة الثانية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٨١٤٠٨هـ-هـ-١٩٨٨١٩٨٨م.م.
بيدي، المتوفى ســنة - - ٥٦٥٦ بيدي، المتوفى ســنة للســيد مرتضى الحســيني الزَّ تاج العروس مــن جواهر القاموس،تاج العروس مــن جواهر القاموس، للســيد مرتضى الحســيني الزَّ

١٢٠٥١٢٠٥هـ، تحقيق عبد الســتار أحمد فــراج وآخرين، وزارة اإلرشــاد واألنباء، الكويت، هـ، تحقيق عبد الســتار أحمد فــراج وآخرين، وزارة اإلرشــاد واألنباء، الكويت، 
١٣٩٢١٣٩٢هـ-هـ-١٩٧٢١٩٧٢م.م.

التاج واإلكليل لمختصر خليل،التاج واإلكليل لمختصر خليل، ألبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري، الشهير بالمواق، ألبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري، الشهير بالمواق، - - ٥٧٥٧
المتوفى سنة المتوفى سنة ٨٩٧٨٩٧هـ، بهامش مواهب الجليل للحطاب، مكتبة النجاح، ليبيا.هـ، بهامش مواهب الجليل للحطاب، مكتبة النجاح، ليبيا.

تاريخ اإلســالم ووفيات المشاهير واألعالم،تاريخ اإلســالم ووفيات المشاهير واألعالم، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن - - ٥٨٥٨
عثمان الذهبي، المتوفى سنة عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨٧٤٨هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، 

دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
التاريخ الكبير،التاريخ الكبير، ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بــن إبراهيم الجعفي البخاري، المتوفى ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بــن إبراهيم الجعفي البخاري، المتوفى - - ٥٩٥٩

سنة سنة ٢٥٦٢٥٦هـ، دائرة المعارف العثمانية.هـ، دائرة المعارف العثمانية.
تاريخ مدينة الســالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء مــن غير أهلها ووارديها،تاريخ مدينة الســالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء مــن غير أهلها ووارديها، ألبي ألبي - - ٦٠٦٠

بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى ســنة بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى ســنة ٤٦٣٤٦٣هـ، حققه وضبط نصه هـ، حققه وضبط نصه 
وعلق عليه د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى وعلق عليه د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-

٢٠٠١٢٠٠١م.م.
التبصرة،التبصرة، ألبي الحسن علي بن محمد اللخمي، دراسة وتحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب، ألبي الحسن علي بن محمد اللخمي، دراسة وتحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب، - - ٦١٦١

وزارة الشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى وزارة الشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى ١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة - - ٦٢٦٢

٧٤٣٧٤٣هـ، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.هـ، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
تجــارة الهامش،تجــارة الهامش، د. محمد علي القري، بحث مقدم للدورة الثامنة عشــرة للمجمع الفقهي د. محمد علي القري، بحث مقدم للدورة الثامنة عشــرة للمجمع الفقهي - - ٦٣٦٣

اإلسالمي، المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة.اإلسالمي، المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة.
تحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسســات المالية،تحديد التكلفة على أساس النشاط في المؤسســات المالية، لجولي مابرلي، ترجمة أحمد لجولي مابرلي، ترجمة أحمد - - ٦٤٦٤

محمد زامل، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، محمد زامل، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



٤١٢٤١٢

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تحرير ألفاظ التنبيه،تحرير ألفاظ التنبيه، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦٦٧٦هـ، هـ، - - ٦٥٦٥
تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة األولى تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.

تحرير تقريب التهذيب،تحرير تقريب التهذيب، للدكتور بشــار عواد معروف، والشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة للدكتور بشــار عواد معروف، والشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة - - ٦٦٦٦
الرسالة، بيروت، الطبعة األولى الرسالة، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.

تحفة األبرار شــرح مصابيح الســنة،تحفة األبرار شــرح مصابيح الســنة، لناصر الدين عبد الله بن عمر بــن محمد البيضاوي لناصر الدين عبد الله بن عمر بــن محمد البيضاوي - - ٦٧٦٧
الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة ٦٨٥٦٨٥هـ، تحقيق لجنة مختصة من المحققين، دار النوادر، هـ، تحقيق لجنة مختصة من المحققين، دار النوادر، 

سورية، الطبعة األولى سورية، الطبعة األولى ١٤٣٣١٤٣٣هـ-هـ-٢٠١٢٢٠١٢م.م.
تحفة األحوذي بشــرح جامع الترمذي،تحفة األحوذي بشــرح جامع الترمذي، ألبي العلي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ألبي العلي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم - - ٦٨٦٨

باركفوري، المتوفى سنة ١٣٥٣١٣٥٣هـ، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد هـ، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد  باركفوري، المتوفى سنة المُ المُ
عثمان وزميله، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.عثمان وزميله، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

تحفة الطالب بشرح تنقيح اللباب،تحفة الطالب بشرح تنقيح اللباب، ألبي يحيى زكريا األنصاري، تحقيق خلف مفضي جبر ألبي يحيى زكريا األنصاري، تحقيق خلف مفضي جبر - - ٦٩٦٩
المطلق، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى المطلق، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

تحفة الفقهاء،تحفة الفقهاء، لعالء الدين السمرقندي، المتوفى سنة لعالء الدين السمرقندي، المتوفى سنة ٥٣٩٥٣٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، - - ٧٠٧٠
لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٥١٤٠٥هـ- هـ- ١٩٨٤١٩٨٤م.م.

تحفة المحتاج بشــرح المنهاج،تحفة المحتاج بشــرح المنهاج، لشــهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، المتوفى لشــهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، المتوفى - - ٧١٧١
سنة سنة ٩٧٤٩٧٤هـ، الدار السلفية.هـ، الدار السلفية.

تذكرة الحفاظ وتبصرة اإليقاظ، (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)،تذكرة الحفاظ وتبصرة اإليقاظ، (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)، ليوسف بن ليوسف بن - - ٧٢٧٢
حســن بن أحمد بن حســن بن عبد الهادي الصالحي، ابن المبرد الحنبلي، المتوفى ســنة حســن بن أحمد بن حســن بن عبد الهادي الصالحي، ابن المبرد الحنبلي، المتوفى ســنة 
٩٠٩٩٠٩هـ، تحقيق نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة األولى هـ، تحقيق نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ -هـ -٢٠١١٢٠١١م.م.

تذكرة الحفاظ،تذكرة الحفاظ، لشــمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمــد بن عثمان بن قايماز الذهبي، لشــمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمــد بن عثمان بن قايماز الذهبي، - - ٧٣٧٣
المتوفى سنة المتوفى سنة ٧٤٨٧٤٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

ترتيــب المدارك وتقريب المســالك،ترتيــب المدارك وتقريب المســالك، ألبي الفضل القاضي عياض بن موســى اليحصبي، ألبي الفضل القاضي عياض بن موســى اليحصبي، - - ٧٤٧٤
المتوفى سنة المتوفى سنة ٥٤٤٥٤٤هـ، تحقيق سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، المغرب، هـ، تحقيق سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، المغرب، ١٩٨١١٩٨١م.م.

تطور النقود اإلســالمية حتى نهاية عهد الخالفة العباسية،تطور النقود اإلســالمية حتى نهاية عهد الخالفة العباسية، د. إسحاق محمد رباح، دار كنوز د. إسحاق محمد رباح، دار كنوز - - ٧٥٧٥
المعرفة، األردن، المعرفة، األردن، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.



٤١٣٤١٣

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التفريع،التفريع، ألبي القاسم عبد الله بن الحســين بن الحسن بن الجالب البصري، المتوفى سنة ألبي القاسم عبد الله بن الحســين بن الحسن بن الجالب البصري، المتوفى سنة - - ٧٦٧٦
٣٧٨٣٧٨هـ، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، هـ، دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ-هـ-١٩٨٧١٩٨٧م.م.
تفسير البيضاوي المســمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل،تفسير البيضاوي المســمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ألبي ســعيد عبد الله بن عمر بن ألبي ســعيد عبد الله بن عمر بن - - ٧٧٧٧

محمد الشــيرازي البيضاوي، المتوفى ســنة محمد الشــيرازي البيضاوي، المتوفى ســنة ٧٩١٧٩١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
األولى األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

تفسير التحرير والتنوير،تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور، المتوفى سنة لمحمد الطاهر ابن عاشور، المتوفى سنة ١٣٩٣١٣٩٣هـ، الدار التونسية هـ، الدار التونسية - - ٧٨٧٨
للنشر، تونس، للنشر، تونس، ١٩٨٤١٩٨٤م.م.

تفسير القرآن العظيم،تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة - - ٧٩٧٩
٧٧٤٧٧٤هـ، تحقيق سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة هـ، تحقيق سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة 

١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ألبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ألبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود - - ٨٠٨٠

النســفي، المتوفى ســنة النســفي، المتوفى ســنة ٧١٠٧١٠هـ،هـ، حققه وخرج أحاديثه يوســف علي بدوي، دار ابن كثير، حققه وخرج أحاديثه يوســف علي بدوي، دار ابن كثير، 
دمشق، بيروت، الطبعة السادسة دمشق، بيروت، الطبعة السادسة ١٤٣٤١٤٣٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

تقريب التهذيب،تقريب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى سنة ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى سنة ٨٥٢٨٥٢هـ، حققه وعلق هـ، حققه وعلق - - ٨١٨١
عليه ووضحه وأضاف إليه أبو األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة للنشر عليه ووضحه وأضاف إليه أبو األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة للنشر 

والتوزيع، الرياض، النشرة الثانية والتوزيع، الرياض، النشرة الثانية ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
التقرير الســنوي للعام المالــي التقرير الســنوي للعام المالــي ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ (هـ (٢٠١١٢٠١١م)،م)، صنــدوق التنمية الصناعية صنــدوق التنمية الصناعية - - ٨٢٨٢

السعودي.السعودي.
تقرير القواعــد وتحرير الفوائد،تقرير القواعــد وتحرير الفوائد، لزيــن الدين عبد الرحمن بن أحمد بــن رجب الحنبلي، لزيــن الدين عبد الرحمن بن أحمد بــن رجب الحنبلي، - - ٨٣٨٣

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٧٩٥٧٩٥هـ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حســن آل سلمان، دار ابن عفان للنشر هـ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حســن آل سلمان، دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع، القاهرة.والتوزيع، القاهرة.

التقرير والتحبير في شرح التحرير،التقرير والتحبير في شرح التحرير، لشــمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، لشــمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، - - ٨٤٨٤
المعروف بابن أمير الحاج، المتوفى سنة المعروف بابن أمير الحاج، المتوفى سنة ٨٧٩٨٧٩هـ، المطبعة الكبر األميرية ببوالق، مصر، هـ، المطبعة الكبر األميرية ببوالق، مصر، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٣١٦١٣١٦هـ.هـ.



٤١٤٤١٤

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

التكييف الشــرعي لبطاقة االئتمان،التكييف الشــرعي لبطاقة االئتمان، لنواف عبد الله أحمــد باتوبارة، مجلة البحوث الفقهية لنواف عبد الله أحمــد باتوبارة، مجلة البحوث الفقهية - - ٨٥٨٥
المعاصرة، المجلد العاشر، السنة العاشرة المعاصرة، المجلد العاشر، السنة العاشرة ١٤١٨١٤١٨هـ، العدد هـ، العدد ٣٧٣٧، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

التلخيص الحبير،التلخيص الحبير، ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة ٨٥٢٨٥٢هـ، دراســة هـ، دراســة - - ٨٦٨٦
وتحقيق د. محمد الثاني بن عمر بن موســى، دار أضواء الســلف، الرياض، الطبعة األولى وتحقيق د. محمد الثاني بن عمر بن موســى، دار أضواء الســلف، الرياض، الطبعة األولى 

١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
التلقين فــي الفقه المالكي،التلقين فــي الفقه المالكي، للقاضي أبي محمد عبد الوهــاب البغدادي المالكي، المتوفى للقاضي أبي محمد عبد الوهــاب البغدادي المالكي، المتوفى - - ٨٧٨٧

ســنة ســنة ٤٢٢٤٢٢هـ، تحقيق ودراسة محمد ثالث ســعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة-هـ، تحقيق ودراسة محمد ثالث ســعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة-
الرياض.الرياض.

تنبيه الطالب لفهــم لغات ابن الحاجب،تنبيه الطالب لفهــم لغات ابن الحاجب، لمحمد بن عبد الســالم األموي، المتوفى ســنة لمحمد بن عبد الســالم األموي، المتوفى ســنة - - ٨٨٨٨
٧٩٧٧٩٧هـ، تحقيق الدكتور علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، دار الضياء للنشر والتوزيع، هـ، تحقيق الدكتور علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، دار الضياء للنشر والتوزيع، 

الكويت، الطبعة األولى الكويت، الطبعة األولى ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ألبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدســي، ألبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدســي، - - ٨٩٨٩

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٧٤٤٧٤٤هـ، تحقيق ســامي بن محمد بن جاد الله وزميله، دار أضواء الســلف، هـ، تحقيق ســامي بن محمد بن جاد الله وزميله، دار أضواء الســلف، 
الرياض، الطبعة األولى الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

تنقيــح التحقيق في أحاديث التعليق،تنقيــح التحقيق في أحاديث التعليق، لشــمس الدين محمد بن أحمد بــن عثمان الذهبي، لشــمس الدين محمد بن أحمد بــن عثمان الذهبي، - - ٩٠٩٠
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٧٤٨٧٤٨هـ، ضبط نصه وعلق عليه مصطفى أبو الغيــط عبد الحي عجيب، دار هـ، ضبط نصه وعلق عليه مصطفى أبو الغيــط عبد الحي عجيب، دار 

الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى ١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
تهذيب الســنن،تهذيب الســنن، ألبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيــوب الزرعي، المعروف بابن القيم، ألبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيــوب الزرعي، المعروف بابن القيم، - - ٩١٩١

المتوفى سنة المتوفى سنة ٧٥١٧٥١هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا، هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا، 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

تهذيب الكمال في أســماء الرجال،تهذيب الكمال في أســماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوســف المزي، المتوفى لجمال الدين أبي الحجاج يوســف المزي، المتوفى - - ٩٢٩٢
ســنة ســنة ٧٤٢٧٤٢هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة الثانية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣١٤٠٣هـ-هـ-١٩٨٣١٩٨٣م.م.
تهذيب اللغة،تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، المتوفى سنة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، المتوفى سنة ٣٧٠٣٧٠هـ، حققه وقدم له هـ، حققه وقدم له - - ٩٣٩٣

عبد السالم هارون، دار الصادق للنشر والتوزيع.عبد السالم هارون، دار الصادق للنشر والتوزيع.



٤١٥٤١٥

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

تهذيب المســالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل واإلنصاف في شــرح مســائل تهذيب المســالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل واإلنصاف في شــرح مســائل - - ٩٤٩٤
الخالف،الخالف، ألبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندالوي، المتوفى سنة ألبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندالوي، المتوفى سنة ٥٤٣٥٤٣هـ، حققه وعلق هـ، حققه وعلق 
عليه األســتاذ الدكتور أحمد البوشــيخي، دار الغرب اإلســالمي، تونس، الطبعة األولى عليه األســتاذ الدكتور أحمد البوشــيخي، دار الغرب اإلســالمي، تونس، الطبعة األولى 

١٤٣٠١٤٣٠هـ-هـ-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
التوســط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة،التوســط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ألبي عبيد ألبي عبيد - - ٩٥٩٥

القاسم بن خلف الجبيري المالكي، المتوفى سنة القاسم بن خلف الجبيري المالكي، المتوفى سنة ٣٧٨٣٧٨هـ، تقديم وتحقيق الدكتور الحسن هـ، تقديم وتحقيق الدكتور الحسن 
حمد وشي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى حمد وشي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ، هـ، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

التوســط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة،التوســط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ألبي عبيد ألبي عبيد - - ٩٦٩٦
القاســم بن خلف الجبيزي الطرطوشي المالكي، المتوفى سنة القاســم بن خلف الجبيزي الطرطوشي المالكي، المتوفى سنة ٣٧٨٣٧٨هـ، تحقيق أبي سفيان هـ، تحقيق أبي سفيان 

مصطفى باجو، دار الضياء، طنطا، الطبعة األولى مصطفى باجو، دار الضياء، طنطا، الطبعة األولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
التوضيح في حل غوامض التنقيح،التوضيح في حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري، - - ٩٧٩٧

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٧٤٧٧٤٧هـ، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة هـ، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة 
األولى.األولى.

التوضيح في شــرح المختصر الفرعــي البن الحاجب،التوضيح في شــرح المختصر الفرعــي البن الحاجب، المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٦٣٦٦٣٦هـ، لخليل بن هـ، لخليل بن - - ٩٨٩٨
إســحاق الجندي المالكي، المتوفى ســنة إســحاق الجندي المالكي، المتوفى ســنة ٧٧٦٧٧٦هـــ، ضبطه وصححــه الدكتور أحمد بن هـــ، ضبطه وصححــه الدكتور أحمد بن 

عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
تيســير التحرير على كتــاب التحرير،تيســير التحرير على كتــاب التحرير، لمحمد أمين بن محمود البخــاري، المعروف بأمير لمحمد أمين بن محمود البخــاري، المعروف بأمير - - ٩٩٩٩

بادشاه، المتوفى سنة بادشاه، المتوفى سنة ٩٨٧٩٨٧هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ١٣٥٠١٣٥٠هـ.هـ.
التيســير بشــرح الجامع الصغير،التيســير بشــرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى سنة لمحمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى سنة ١٠٣١١٠٣١هـ، هـ، - - ١٠٠١٠٠

مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.
الثقات،الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، المتوفى سنة لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، المتوفى سنة ٣٥٤٣٥٤هـ، مطبعة هـ، مطبعة - - ١٠١١٠١

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، ١٣٩٣١٣٩٣هـ-هـ-١٩٧٣١٩٧٣م.م.
جامــع البيان عن تأويــل آي القرآن،جامــع البيان عن تأويــل آي القرآن، ألبي جعفــر محمد بن جرير الطبري، المتوفى ســنة ألبي جعفــر محمد بن جرير الطبري، المتوفى ســنة - - ١٠٢١٠٢

٣١٠٣١٠هـــ، تحقيق الدكتــور عبد الله بن عبد المحســن التركي، دار هجر للطباعة والنشــر هـــ، تحقيق الدكتــور عبد الله بن عبد المحســن التركي، دار هجر للطباعة والنشــر 
والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.



٤١٦٤١٦

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الجامع الصحيح،الجامع الصحيح، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المتوفى ألبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المتوفى - - ١٠٣١٠٣
سنة سنة ٢٦١٢٦١هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.

الجامــع الصحيح،الجامــع الصحيح، ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بــن إبراهيم بــن المغيرة الجعفي ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بــن إبراهيم بــن المغيرة الجعفي - - ١٠٤١٠٤
البخاري، المتوفى سنة البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦٢٥٦هـ، تشــرف بخدمته والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصر، هـ، تشــرف بخدمته والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصر، 

دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
الجامع الصغير،الجامع الصغير، ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة ١٨٩١٨٩هـ، دار عالم هـ، دار عالم - - ١٠٥١٠٥

الكتب، بيروت، الطبعة األولى الكتب، بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٦١٤٠٦هـ-هـ-١٩٨٦١٩٨٦م.م.
الجامع الكبير،الجامع الكبير، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٩٢٧٩هـ، حققه وخرج هـ، حققه وخرج - - ١٠٦١٠٦

أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، الطبعة أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، الطبعة 
األولى األولى ١٩٩٦١٩٩٦م.م.

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من الســنة وآي الفرقان،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من الســنة وآي الفرقان، ألبي عبد الله محمد بن ألبي عبد الله محمد بن - - ١٠٧١٠٧
أحمد بن أبي بكر القرطبي، المتوفى سنة أحمد بن أبي بكر القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١٦٧١هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
الجامع لشــعب اإليمان،الجامع لشــعب اإليمان، ألبــي بكر أحمد بن الحســين البيهقي، المتوفى ســنة ألبــي بكر أحمد بن الحســين البيهقي، المتوفى ســنة ٤٥٨٤٥٨هـ، هـ، - - ١٠٨١٠٨

أشرف على تحقيقه وتخريجه مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى أشرف على تحقيقه وتخريجه مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 
١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م. م. 

الجــرح والتعديل،الجــرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بــن أبي حاتم محمد بــن إدريس بن المنذر ألبي محمد عبد الرحمن بــن أبي حاتم محمد بــن إدريس بن المنذر - - ١٠٩١٠٩
التميمي الحنظلي الرازي، المتوفى ســنة التميمي الحنظلي الرازي، المتوفى ســنة ٣٢٦٣٢٦هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

الهند، حيدر أباد الدكن، الطبعة األولى الهند، حيدر أباد الدكن، الطبعة األولى ١٣٧١١٣٧١هـ-هـ-١٩٥٢١٩٥٢م.م.
جزء أبي الجهم،جزء أبي الجهم، العالء بن موســى الباهلي، المتوفى سنة العالء بن موســى الباهلي، المتوفى سنة ٢٢٨٢٢٨هـ، تحقيق ودراسة الدكتور هـ، تحقيق ودراسة الدكتور - - ١١٠١١٠

عبد الرحيم محمد أحمد القشــقري، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعــة األولى عبد الرحيم محمد أحمد القشــقري، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعــة األولى ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-
١٩٩٩١٩٩٩م.م.

جزء من حديث أبي ســعيد عيسى بن سالم الشاشي، المتوفى سنة جزء من حديث أبي ســعيد عيسى بن سالم الشاشي، المتوفى سنة ٢٣٢٢٣٢هـ،هـ، دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق - - ١١١١١١
د. عبد العزيز شاكر الكبيســي، مجلة األحمدية، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء د. عبد العزيز شاكر الكبيســي، مجلة األحمدية، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء 

التراث، دبي، العدد الحادي عشر، جماد األولى التراث، دبي، العدد الحادي عشر، جماد األولى ١٤٢٣١٤٢٣هـ - يوليو هـ - يوليو ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



٤١٧٤١٧

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

جمهرة اللغة،جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن الحســن بن دريد، المتوفى سنة ألبي بكر محمد بن الحســن بن دريد، المتوفى سنة ٣٢١٣٢١هـ، حققه وقدم له هـ، حققه وقدم له - - ١١٢١١٢
الدكتور رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة األولى الدكتور رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

الجواهــر النقية في فقه الســادة الشافعية،الجواهــر النقية في فقه الســادة الشافعية، للشــيخ أحمد بــن إبراهيم البنهــاوي، عني به للشــيخ أحمد بــن إبراهيم البنهــاوي، عني به - - ١١٣١١٣
عبد اللطيف عبد اللطيف وآخرون، دار المنهاج، جدة، الطبعة األولى عبد اللطيف عبد اللطيف وآخرون، دار المنهاج، جدة، الطبعة األولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

حاشية المغربي الرشــيدي على نهاية المحتاج،حاشية المغربي الرشــيدي على نهاية المحتاج، ألحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد ألحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد - - ١١٤١١٤
المغربي الرشيدي، المتوفى ســنة المغربي الرشيدي، المتوفى ســنة ١٠٩٦١٠٩٦هـ، مطبوع في هامش نهاية المحتاج للرملي، دار هـ، مطبوع في هامش نهاية المحتاج للرملي، دار 

الفكر، بيروت، الفكر، بيروت، ١٤٠٤١٤٠٤هـ-هـ-١٩٨٤١٩٨٤م.م.
حاشية ابن عابدين على الدر المختار،حاشية ابن عابدين على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر عابدين، المتوفى سنةلمحمد أمين بن عمر عابدين، المتوفى سنة١٢٥٢١٢٥٢هـ، هـ، - - ١١٥١١٥

دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وزميله، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وزميله، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة 
خاصة خاصة ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين،حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، للعالمة للعالمة - - ١١٦١١٦
ــطَّا الدمياطي البكري، المتوفى بعد سنة ١٣٠٢١٣٠٢هـ، دار الفكر، هـ، دار الفكر،  ــطَّا الدمياطي البكري، المتوفى بعد سنة أبي بكر عثمان بن محمد شَ أبي بكر عثمان بن محمد شَ

بيروت.بيروت.
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب المسماة التجريد لنفع العبيد،حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب المسماة التجريد لنفع العبيد، لسليمان بن محمد لسليمان بن محمد - - ١١٧١١٧

البجيرمي، المكتبة اإلسالمية، تركيا.البجيرمي، المكتبة اإلسالمية، تركيا.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، المتوفى سنة لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، المتوفى سنة - - ١١٨١١٨

١٢٣٠١٢٣٠هـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.هـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب،حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشهاب أبي العباس أحمد الرملي للشهاب أبي العباس أحمد الرملي - - ١١٩١١٩

الكبير األنصاري، مطبوع بهامش أسنى المطالب لزكريا األنصاري، المكتبة اإلسالمية.الكبير األنصاري، مطبوع بهامش أسنى المطالب لزكريا األنصاري، المكتبة اإلسالمية.
حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير،حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير، ألحمد بن محمد الصاوي المالكي، المتوفى سنة ألحمد بن محمد الصاوي المالكي، المتوفى سنة - - ١٢٠١٢٠

١٢٤١١٢٤١هـ، دار المعارف، القاهرة.هـ، دار المعارف، القاهرة.
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلي الصعيدي لعلي الصعيدي - - ١٢١١٢١

العدوي، المتوفى سنة العدوي، المتوفى سنة ١١٨٩١١٨٩هـ، مكتبة القاهرة.هـ، مكتبة القاهرة.
حاشية العالمة الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهجحاشية العالمة الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا األنصاري، دار الفكر.للشيخ زكريا األنصاري، دار الفكر.- - ١٢٢١٢٢



٤١٨٤١٨

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام من أدلة األحكام،حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام من أدلة األحكام، راجعها راجعها - - ١٢٣١٢٣
واعتنى بها عبد العزيز بن إبراهيم بن قاســم، دار االمتياز للنشــر، الريــاض، الطبعة الثانية واعتنى بها عبد العزيز بن إبراهيم بن قاســم، دار االمتياز للنشــر، الريــاض، الطبعة الثانية 

١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
حاشــيتا قليوبي وعميرة على شرح العالمة جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ حاشــيتا قليوبي وعميرة على شرح العالمة جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ - - ١٢٤١٢٤

محيــي الدين النووي في فقه مذهب اإلمام الشافعي،محيــي الدين النووي في فقه مذهب اإلمام الشافعي، للشــيخين شــهاب الدين القليوبي، للشــيخين شــهاب الدين القليوبي، 
والشيخ عميرة، دار إحياء الكتب العربية، مصر.والشيخ عميرة، دار إحياء الكتب العربية، مصر.

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي رضي الله عنه، وهو شــرح مختصر المزني، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي رضي الله عنه، وهو شــرح مختصر المزني، - - ١٢٥١٢٥
ألبي الحســن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، المتوفى ســنة ألبي الحســن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، المتوفى ســنة ٤٥٠٤٥٠هـ،هـ، تحقيق تحقيق 
علــي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى علــي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-

١٩٩٤١٩٩٤م.م.
الحجة على أهل المدينة،الحجة على أهل المدينة، ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة ١٨٩١٨٩هـ، هـ، - - ١٢٦١٢٦

رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حســن الكيالني القادري، دار عالم الكتب، بيروت، رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حســن الكيالني القادري، دار عالم الكتب، بيروت، 
الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، للقاضي الشــيخ زكريا بن محمد األنصاري، المتوفى للقاضي الشــيخ زكريا بن محمد األنصاري، المتوفى - - ١٢٧١٢٧
ســنة ســنة ٩٢٦٩٢٦هـ، حقق النص وقدم له الدكتور مازن المبــارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، هـ، حقق النص وقدم له الدكتور مازن المبــارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٤١١١٤١١هـ-هـ-١٩٩١١٩٩١م.م.
حلى المعاصم لفكر ابن عاصم شرح أرجوزة تحفة الحكام،حلى المعاصم لفكر ابن عاصم شرح أرجوزة تحفة الحكام، ألبي عبد الله محمد بن محمد ألبي عبد الله محمد بن محمد - - ١٢٨١٢٨

التاودي، المتوفى ســنة التاودي، المتوفى ســنة ١٢٠٩١٢٠٩هـ، ضبطه وصححه محمد عبد القادر شــاهين، دار الكتب هـ، ضبطه وصححه محمد عبد القادر شــاهين، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة األولى العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ألبي بكر محمد بن أحمد الشاشــي، تحقيق سعيد ألبي بكر محمد بن أحمد الشاشــي، تحقيق سعيد - - ١٢٩١٢٩
عبد الفتاح، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية عبد الفتاح، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.

الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي،الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي، د. يوسف بن عبد الله د. يوسف بن عبد الله - - ١٣٠١٣٠
الشبيلي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى الشبيلي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

خطابــات الضمــان في الشــريعة اإلســالمية، حكم إصدارهــا وحكم األخــذ على أجر خطابــات الضمــان في الشــريعة اإلســالمية، حكم إصدارهــا وحكم األخــذ على أجر - - ١٣١١٣١
إصدارها،إصدارها، الصديــق محمد األمين الضرير، المعهد اإلســالمي للبحوث والتدريب، جدة، الصديــق محمد األمين الضرير، المعهد اإلســالمي للبحوث والتدريب، جدة، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.



٤١٩٤١٩

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الدر المختار شرح تنوير األبصار،الدر المختار شرح تنوير األبصار، لمحمد عالء الدين الحصكفي، المتوفى سنة لمحمد عالء الدين الحصكفي، المتوفى سنة ١٠٨٨١٠٨٨هـ، هـ، - - ١٣٢١٣٢
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصر.مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصر.

الدر النقي في شــرح ألفاظ الخرقي،الدر النقي في شــرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين أبي المحاســن يوســف بن حســن بن لجمال الدين أبي المحاســن يوســف بن حســن بن - - ١٣٣١٣٣
عبد الهادي الحنبلي الدمشــقي الصالحي، المعروف بابن المبرد، المتوفى ســنة عبد الهادي الحنبلي الدمشــقي الصالحي، المعروف بابن المبرد، المتوفى ســنة ٩٠٩٩٠٩هـ، هـ، 
إعداد الدكتور رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األولى إعداد الدكتور رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األولى 

١٤١١١٤١١هـ-هـ-١٩٩٩١٩٩٩م.م.
دراســة مد استخدام محاســبة التكاليف في المصارف التجارية،دراســة مد استخدام محاســبة التكاليف في المصارف التجارية، إلبراهيم أحمد بالخير، إلبراهيم أحمد بالخير، - - ١٣٤١٣٤

دراسة غير منشورة قدمت اســتكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في قسم المحاسبة بكلية دراسة غير منشورة قدمت اســتكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في قسم المحاسبة بكلية 
االقتصاد بجامعة قاريونس، بنغازي االقتصاد بجامعة قاريونس، بنغازي ١٩٩١١٩٩١م.م.

درر الحكام شرح مجلة األحكام،درر الحكام شرح مجلة األحكام، لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم - - ١٣٥١٣٥
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

الــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،الــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ألبي الفضل أحمــد بن علي بن محمد بن أحمد بن ألبي الفضل أحمــد بن علي بن محمد بن أحمد بن - - ١٣٦١٣٦
حجر العســقالني، المتوفى ســنة حجر العســقالني، المتوفى ســنة ٨٥٢٨٥٢هـ، حققه محمد عبد المعيد ضــان، مجلس دائرة هـ، حققه محمد عبد المعيد ضــان، مجلس دائرة 

المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الثانية المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الثانية ١٣٩٢١٣٩٢هـ - هـ - ١٩٧٢١٩٧٢م.م.
الدعاء،الدعاء، ألبي القاســم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى ســنة ألبي القاســم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى ســنة ٣٦٠٣٦٠هـ، دراسة وتحقيق هـ، دراسة وتحقيق - - ١٣٧١٣٧

وتخريج الدكتور محمد سعيد بن محمد حســن البخاري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، وتخريج الدكتور محمد سعيد بن محمد حســن البخاري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٠٧١٤٠٧هـ-هـ-١٩٨٧١٩٨٧م.م.

دليل الحصول على القروض الصناعية،دليل الحصول على القروض الصناعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية الصناعية السعودي، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.- - ١٣٨١٣٨
دولة اإلســالم في األندلس،دولة اإلســالم في األندلس، لمحمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة لمحمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة - - ١٣٩١٣٩

١٤١٧١٤١٧هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إلبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، إلبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، - - ١٤٠١٤٠

برهان الدين اليعمري، المتوفى سنة برهان الدين اليعمري، المتوفى سنة ٧٩٩٧٩٩هـ، تحقيق وتعليق د. محمد األحمدي أبو النور، هـ، تحقيق وتعليق د. محمد األحمدي أبو النور، 
دار التراث للطباعة والنشر، القاهرة.دار التراث للطباعة والنشر، القاهرة.

ديوان األعشى الكبير،ديوان األعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، مكتبة اآلداب، ميمون بن قيس، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، مكتبة اآلداب، - - ١٤١١٤١
الجماميز، مصر.الجماميز، مصر.



٤٢٠٤٢٠

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ،ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ، لمحمد بن طاهر المقدسي، المتوفى سنة لمحمد بن طاهر المقدسي، المتوفى سنة - - ١٤٢١٤٢
٥٠٧٥٠٧هـــ، رتبه وحققه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن بــن عبد الجبار الفريوائي، دار هـــ، رتبه وحققه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن بــن عبد الجبار الفريوائي، دار 
الســلف للنشر والتوزيع، المملكة العربية الســعودية، الرياض، الطبعة األولى الســلف للنشر والتوزيع، المملكة العربية الســعودية، الرياض، الطبعة األولى ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-

١٩٩٦١٩٩٦م.م.
الذخيرة،الذخيرة، لشــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة لشــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة ٦٨٤٦٨٤هـ، تحقيق الدكتور هـ، تحقيق الدكتور - - ١٤٣١٤٣

محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشــريعة اإلسالمية،الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشــريعة اإلسالمية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، دار د. عمر بن عبد العزيز المترك، دار - - ١٤٤١٤٤

العاصمة للنشر والتوزيع.العاصمة للنشر والتوزيع.
رحمــة األمة في اختالف األئمة،رحمــة األمة في اختالف األئمة، ألبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشــقي العثماني ألبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشــقي العثماني - - ١٤٥١٤٥

الشــافعي، المتوفى بعد ســنة الشــافعي، المتوفى بعد ســنة ٧٨٠٧٨٠هـ، تحقيق علي الشــربجي وزميله، مؤسسة الرسالة، هـ، تحقيق علي الشــربجي وزميله، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، الطبعة األولى بيروت، الطبعة األولى ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم،الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية ابن قاسم، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس للشيخ منصور بن يونس بن إدريس - - ١٤٦١٤٦
البهوتي، المتوفى سنة البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١١٠٥١هـ، الطبعة التاسعة هـ، الطبعة التاسعة ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

روضة الطالبين،روضة الطالبين، لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المتوفى سنة لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المتوفى سنة ٦٧٦٦٧٦هـ، هـ، - - ١٤٧١٤٧
تحقيق زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة تحقيق زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٢١٤١٢هـ-هـ-١٩٩١١٩٩١م.م.

زاد المســير في علم التفســير،زاد المســير في علم التفســير، ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بــن علي بن محمد ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بــن علي بن محمد - - ١٤٨١٤٨
الجوزي القرشــي البغدادي، المتوفى سنة الجوزي القرشــي البغدادي، المتوفى سنة ٥٩٧٥٩٧هـ، المكتب اإلســالمي، بيروت، الطبعة هـ، المكتب اإلســالمي، بيروت، الطبعة 

الثالثة الثالثة ١٤٠٤١٤٠٤هـ-هـ-١٩٨٤١٩٨٤م.م.
الزاهــر في معاني كلمــات الناس،الزاهــر في معاني كلمــات الناس، ألبي بكر محمد بن القاســم األنباري، المتوفى ســنة ألبي بكر محمد بن القاســم األنباري، المتوفى ســنة - - ١٤٩١٤٩

٣٢٨٣٢٨هـ، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة األولى هـ، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة األولى 
١٤١٢١٤١٢-١٩٩٢١٩٩٢م.م.

سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام،سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، حققه وخرج لمحمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، حققه وخرج - - ١٥٠١٥٠
أحاديثه وضبط نصه محمد صبحي حسن حالق، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، أحاديثه وضبط نصه محمد صبحي حسن حالق، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، 

الطبعة الرابعة الطبعة الرابعة ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.



٤٢١٤٢١

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

سلســلة األحاديث الصحيحة وشــيء من فقهها وفوائدها،سلســلة األحاديث الصحيحة وشــيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين األلباني، لمحمد ناصر الدين األلباني، - - ١٥١١٥١
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ١٤٢٠١٤٢٠هـــ، مكتبة المعارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعة األولى هـــ، مكتبة المعارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعة األولى 

١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
سلســلة األحاديــث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســيئ في األمة،سلســلة األحاديــث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســيئ في األمة، لمحمــد ناصر الدين لمحمــد ناصر الدين - - ١٥٢١٥٢

األلباني، المتوفى سنة األلباني، المتوفى سنة ١٤٢٠١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 
١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

ســنن ابن ماجه،ســنن ابن ماجه، ألبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، المتوفى ســنة ألبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، المتوفى ســنة ٢٧٣٢٧٣هـ، هـ، - - ١٥٣١٥٣
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، الطبعة حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، الطبعة 

األولى األولى ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.
سنن أبي داود،سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، المتوفى سنة ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، المتوفى سنة ٢٧٥٢٧٥هـ، هـ، - - ١٥٤١٥٤

حققه محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، الطبعة األولى حققه محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، الطبعة األولى ١٤١٩١٤١٩هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.
ه وعلق - - ١٥٥١٥٥ ه وعلق هـ، حققه وضبط نصَّ سنن الدارقطني،سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة لعلي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥٣٨٥هـ، حققه وضبط نصَّ

عليه شــعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة األولى عليه شــعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-
٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

سنن الدارمي،سنن الدارمي، ألبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، المتوفى ألبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، المتوفى - - ١٥٦١٥٦
سنة سنة ٢٥٥٢٥٥هـ، تحقيق حسين ســليم أسد الداراني، دار المغني للنشــر والتوزيع، الرياض، هـ، تحقيق حسين ســليم أسد الداراني، دار المغني للنشــر والتوزيع، الرياض، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الســنن الكبر،الســنن الكبر، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨٤٥٨هـ، مطبعة هـ، مطبعة - - ١٥٧١٥٧

مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، الطبعة األولى مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، الطبعة األولى ١٣٤٤١٣٤٤هـ.هـ.
الســنن الكبير،الســنن الكبير، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨٤٥٨هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ١٥٨١٥٨

مركز هجر للبحوث والدراســات العربية واإلســالمية، دار هجر، القاهرة، الطبعة األولى مركز هجر للبحوث والدراســات العربية واإلســالمية، دار هجر، القاهرة، الطبعة األولى 
١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.

سنن النســائي،سنن النســائي، للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به ورقمه وصنع للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به ورقمه وصنع - - ١٥٩١٥٩
فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب.فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب.



٤٢٢٤٢٢

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

السنن،السنن، ألبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفى سنة ٢٧٣٢٧٣هـ، حققه شعيب هـ، حققه شعيب - - ١٦٠١٦٠
األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العلمية، دمشق، الطبعة األولى األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العلمية، دمشق، الطبعة األولى ١٤٣٠١٤٣٠هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

سير أعالم النبالء،سير أعالم النبالء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨٧٤٨هـ، هـ، - - ١٦١١٦١
حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف وآخرون، مؤسســة الرســالة، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشــار عواد معروف وآخرون، مؤسســة الرســالة، 

بيروت، الطبعة الحادية عشرة بيروت، الطبعة الحادية عشرة ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٦١٩٩٦م.م.
شــجرة النور الزكية فــي طبقات المالكية،شــجرة النور الزكية فــي طبقات المالكية، لمحمــد بن محمد بن عمر بن علي بن ســالم لمحمــد بن محمد بن عمر بن علي بن ســالم - - ١٦٢١٦٢

مخلــوف، المتوفى ســنة مخلــوف، المتوفى ســنة ١٣٦٠١٣٦٠هـ، علق عليــه عبد المجيد خيالــي، دار الكتب العلمية، هـ، علق عليــه عبد المجيد خيالــي، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، الطبعة األولى بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

شــذرات الذهب في أخبار مــن ذهب،شــذرات الذهب في أخبار مــن ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن العمــاد العكري الحنبلي، لعبد الحي بن أحمد بن العمــاد العكري الحنبلي، - - ١٦٣١٦٣
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ١٠٨٩١٠٨٩هـ، حققه محمود األرنؤوط، دار ابن كثير، دمشــق، بيروت، الطبعة هـ، حققه محمود األرنؤوط، دار ابن كثير، دمشــق، بيروت، الطبعة 

األولى األولى ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦.
شــرح التلقين،شــرح التلقين، ألبي عبد اللــه محمد بن علي بن عمــر التميمي المازري، المتوفى ســنة ألبي عبد اللــه محمد بن علي بن عمــر التميمي المازري، المتوفى ســنة - - ١٦٤١٦٤

٥٣٦٥٣٦هـ، تحقيق الشــيخ محمد المختار السالمي، دار الغرب اإلســالمي، تونس، الطبعة هـ، تحقيق الشــيخ محمد المختار السالمي، دار الغرب اإلســالمي، تونس، الطبعة 
األولى األولى ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

شرح الخرشي على مختصر خليل،شرح الخرشي على مختصر خليل، ألبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، المتوفى سنة - - ١٦٥١٦٥
١١٠١١١٠١هـ، المطبعة الكبر األميرية، بوالق، مصر، هـ، المطبعة الكبر األميرية، بوالق، مصر، ١٣١٧١٣١٧هـ.هـ.

شرح السنة،شرح السنة، ألبي محمد الحسين بن مســعود البغوي، المتوفى سنة ألبي محمد الحسين بن مســعود البغوي، المتوفى سنة ٥١٦٥١٦هـ، حققه وعلق هـ، حققه وعلق - - ١٦٦١٦٦
عليه وخرج أحاديثه شــعيب األرناؤوط، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية عليه وخرج أحاديثه شــعيب األرناؤوط، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

١٤٠٣١٤٠٣هـ-هـ-١٩٨٣١٩٨٣م.م.
الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب اإلمام مالك،الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب اإلمام مالك، ألبــي البركات أحمد بن ألبــي البركات أحمد بن - - ١٦٧١٦٧

محمد بن أحمد الدردير، المتوفى ســنة محمد بن أحمد الدردير، المتوفى ســنة ١٢٠١١٢٠١هـ، بعناية الدكتور مصطفى كمال وصفي، هـ، بعناية الدكتور مصطفى كمال وصفي، 
دار المعارف، القاهرة.دار المعارف، القاهرة.

شرح القواعد الفقهية،شرح القواعد الفقهية، ألحمد بن محمد الزرقا، المتوفى سنة ألحمد بن محمد الزرقا، المتوفى سنة ١٣٥٧١٣٥٧هـ، دار القلم، دمشق، هـ، دار القلم، دمشق، - - ١٦٨١٦٨
الطبعة السادسة الطبعة السادسة ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.



٤٢٣٤٢٣

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الشــرح الكبير،الشــرح الكبير، ألبي البــركات أحمد الدردير، المتوفى ســنة ألبي البــركات أحمد الدردير، المتوفى ســنة ١٢٠١١٢٠١هـ، بهامش حاشــية هـ، بهامش حاشــية - - ١٦٩١٦٩
الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.

شرح الكوكب المنير،شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف - - ١٧٠١٧٠
 ،هـ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي وآخر، جامعة أم القر ،بابن النجار، المتوفى سنة بابن النجار، المتوفى سنة ٩٧٢٩٧٢هـ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي وآخر، جامعة أم القر

مكة المكرمة، مكة المكرمة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
شرح اللمع،شرح اللمع، ألبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، المتوفى سنة ألبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦٤٧٦هـ، حققه وقدم له ووضع هـ، حققه وقدم له ووضع - - ١٧١١٧١

فهارســه عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى فهارســه عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ هـ 
-١٩٨٨١٩٨٨م.م.

شــرح المحلي على منهاج الطالبيــن للنووي،شــرح المحلي على منهاج الطالبيــن للنووي، لجالل الدين المحلــي، دار إحياء الكتب لجالل الدين المحلــي، دار إحياء الكتب - - ١٧٢١٧٢
العربية، مصر.العربية، مصر.

الشــرح الممتع على زاد المســتقنع،الشــرح الممتع على زاد المســتقنع، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، المتوفى ســنة لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، المتوفى ســنة - - ١٧٣١٧٣
١٤٢١١٤٢١هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى هـ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ - هـ - ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

شــرح تنقيح الفصول فــي اختصار المحصول في األصول،شــرح تنقيح الفصول فــي اختصار المحصول في األصول، لشــهاب الديــن أبي العباس لشــهاب الديــن أبي العباس - - ١٧٤١٧٤
أحمد  بن إدريس القرافي، المتوفى سنة أحمد  بن إدريس القرافي، المتوفى سنة ٦٨٤٦٨٤هـ، حققه طه عبد الرؤوف، دار الفكر للطباعة هـ، حققه طه عبد الرؤوف، دار الفكر للطباعة 

والنشر، الطبعة األولى والنشر، الطبعة األولى ١٣٩٣١٣٩٣هـ-هـ-١٩٧٣١٩٧٣م.م.
شــرح حدود ابن عرفة الموســوم بالهداية الكافية الشــافية لبيان حقائق اإلمــام ابن عرفة شــرح حدود ابن عرفة الموســوم بالهداية الكافية الشــافية لبيان حقائق اإلمــام ابن عرفة - - ١٧٥١٧٥

اع، المتوفى ســنة ٨٩٤٨٩٤هـ، تحقيق محمد هـ، تحقيق محمد  اع، المتوفى ســنة ألبــي عبد الله محمد األنصــاري الرصَّ الوافية،الوافية، ألبــي عبد الله محمد األنصــاري الرصَّ
أبو  األجفان وزميله، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى أبو  األجفان وزميله، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

شــرح مختصر الروضة،شــرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع ســليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن لنجم الدين أبي الربيع ســليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن - - ١٧٦١٧٦
ســعيد الطوفي، المتوفى ســنة ســعيد الطوفي، المتوفى ســنة ٧١٦٧١٦هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٩١٤١٩هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.
شــرح منتهى اإلرادات،شــرح منتهى اإلرادات، دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن إدريس دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن إدريس - - ١٧٧١٧٧

البهوتي، المتوفى سنة البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١١٠٥١هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 
الرسالة، بيروت، الطبعة األولى الرسالة، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢١١٤٢١هـ -  هـ -  ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



٤٢٤٤٢٤

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

شــمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،شــمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن ســعيد الحميري، المتوفى سنة لنشوان بن ســعيد الحميري، المتوفى سنة - - ١٧٨١٧٨
٥٧٣٥٧٣هـ، تحقيق أ.د حسين بن عبد الله العمري وآخرين، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة هـ، تحقيق أ.د حسين بن عبد الله العمري وآخرين، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة 

األولى األولى ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
شــيخ اإلسالم اإلمام األكبر محمد الطاهر ابن عاشور،شــيخ اإلسالم اإلمام األكبر محمد الطاهر ابن عاشور، للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، - - ١٧٩١٧٩

١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة إلسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة ٣٩٣٣٩٣هـ، هـ، - - ١٨٠١٨٠

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة ١٩٩٠١٩٩٠م.م.
صحيح ابن خزيمة،صحيح ابن خزيمة، ألبي بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى ألبي بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى - - ١٨١١٨١

سنة سنة ٣١١٣١١هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى األعظمي، هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى األعظمي، 
المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

صحيح األدب المفرد،صحيح األدب المفرد، ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ألبي عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، - - ١٨٢١٨٢
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٢٥٦٢٥٦هـ، حقق أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني، دار الصديق هـ، حقق أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني، دار الصديق 

للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد،الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البالد، أمانة الهيئة الشرعية، دار أمانة الهيئة الشرعية، دار - - ١٨٣١٨٣

الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ - هـ - ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
طبقات الحنابلة،طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحســين محمد بــن أبي يعلى الفراء البغــدادي الحنبلي، للقاضي أبي الحســين محمد بــن أبي يعلى الفراء البغــدادي الحنبلي، - - ١٨٤١٨٤

المتوفى سنة المتوفى سنة ٥٢٦٥٢٦هـ، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، هـ، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، 
األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

طبقات الشــافعية الكبر،طبقات الشــافعية الكبر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، المتوفى سنة لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، المتوفى سنة - - ١٨٥١٨٥
٧٧١٧٧١هـ، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة هـ، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
الطبقــات الكبر،الطبقــات الكبر، ألبي عبد الله محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالــوالء، البصري، ألبي عبد الله محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالــوالء، البصري، - - ١٨٦١٨٦

البغدادي، المعروف بابن سعد، المتوفى ســنة البغدادي، المعروف بابن سعد، المتوفى ســنة ٢٣٠٢٣٠هـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، هـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 
بيروت، الطبعة األولى بيروت، الطبعة األولى ١٩٨٦١٩٨٦هـ.هـ.



٤٢٥٤٢٥

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الطرق الحكمية في السياســة الشــرعية،الطرق الحكمية في السياســة الشــرعية، ألبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ألبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم - - ١٨٧١٨٧
الجوزية، المتوفى ســنة الجوزية، المتوفى ســنة ٧٥١٧٥١هـــ، تحقيق نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد للنشــر هـــ، تحقيق نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد للنشــر 

والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة األولى والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
طريــق الهجرتين وباب الســعادتين،طريــق الهجرتين وباب الســعادتين، ألبي عبد اللــه محمد بن أبي بكر بــن أيوب ابن قيم ألبي عبد اللــه محمد بن أبي بكر بــن أيوب ابن قيم - - ١٨٨١٨٨

الجوزية، المتوفى ســنة الجوزية، المتوفى ســنة ٧٥١٧٥١هـ، حققه محمد أجمل اإلصالحي، دار عالم الفوائد للنشــر هـ، حققه محمد أجمل اإلصالحي، دار عالم الفوائد للنشــر 
والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة األولى والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة األولى ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

طلبة الطلبة فــي االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتــب الحنفية،طلبة الطلبة فــي االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتــب الحنفية، لنجم الدين أبي حفص لنجم الدين أبي حفص - - ١٨٩١٨٩
عمر  بن محمد النسفي، المتوفى سنة عمر  بن محمد النسفي، المتوفى سنة ٥٣٧٥٣٧هـ، دار الطباعة العامرة، هـ، دار الطباعة العامرة، ١٣١١١٣١١هـ.هـ.

عقد الجواهر الثمينــة في مذهب عالم المدينة،عقد الجواهر الثمينــة في مذهب عالم المدينة، لجالل الدين عبد الله بن نجم بن شــاس، لجالل الدين عبد الله بن نجم بن شــاس، - - ١٩٠١٩٠
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٦١٦٦١٦هـ، تحقيق الدكتور محمد أبو األجفان، وزميله، دار الغرب اإلسالمي، هـ، تحقيق الدكتور محمد أبو األجفان، وزميله، دار الغرب اإلسالمي، 

بيروت، الطبعة األولى بيروت، الطبعة األولى ١٤١٥١٤١٥هـ-هـ-١٩٩٥١٩٩٥م.م.
عقد الضمان المالي،عقد الضمان المالي، د. عبد الرحمن بن صالح األطرم، بحث غير منشور.د. عبد الرحمن بن صالح األطرم، بحث غير منشور.- - ١٩١١٩١
العلل المتناهية في األحاديث الواهية،العلل المتناهية في األحاديث الواهية، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي التيمي ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي التيمي - - ١٩٢١٩٢

القرشي، المتوفى سنة القرشي، المتوفى سنة ٥٩٧٥٩٧هـ، حققه وعلق عليه األستاذ إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم هـ، حققه وعلق عليه األستاذ إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم 
األثرية، الهور.األثرية، الهور.

العلل ومعرفة الرجال،العلل ومعرفة الرجال، ألحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى ســنة ألحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى ســنة ٢٤١٢٤١هـ، تحقيق وتخريج هـ، تحقيق وتخريج - - ١٩٣١٩٣
الدكتــور وصي الله بــن محمد عباس، دار الخانــي، الرياض، الطبعــة الثانية الدكتــور وصي الله بــن محمد عباس، دار الخانــي، الرياض، الطبعــة الثانية ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-

٢٠٠١٢٠٠١م.م.
العلل،العلل، ألبي الحســن علي بن عمر بــن أحمد الدارقطني، المتوفى ســنة ألبي الحســن علي بن عمر بــن أحمد الدارقطني، المتوفى ســنة ٣٨٥٣٨٥هـ، عارضه هـ، عارضه - - ١٩٤١٩٤

بأصوله الخطية وعلق عليه محمد بن صالح بن محمد الدباســي، مؤسســة الريان، الطبعة بأصوله الخطية وعلق عليه محمد بن صالح بن محمد الدباســي، مؤسســة الريان، الطبعة 
الثالثة الثالثة ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.

علماء نجد خالل ثمانية قرون،علماء نجد خالل ثمانية قرون، للشــيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بســام، دار للشــيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بســام، دار - - ١٩٥١٩٥
العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

عمليات البنوك من الوجهة القانونية،عمليات البنوك من الوجهة القانونية، للدكتور علي جمال الدين عوض.للدكتور علي جمال الدين عوض.- - ١٩٦١٩٦
العموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية،العموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، د. عبد الكريم بن محمد أحمد السماعيل، د. عبد الكريم بن محمد أحمد السماعيل، - - ١٩٧١٩٧

دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األولى دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األولى ١٤٣٠١٤٣٠هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



٤٢٦٤٢٦

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

العناية شرح الهداية،العناية شرح الهداية، ألكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة ألكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة ٧٨٥٧٨٥هـ، مطبوع هـ، مطبوع - - ١٩٨١٩٨
بهامش فتح القدير البــن الهمام، دار عالم الكتب للنشــر والتوزيع، الرياض، بهامش فتح القدير البــن الهمام، دار عالم الكتب للنشــر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-

٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
عنصر األجر في عقد العمل،عنصر األجر في عقد العمل، للدكتور محمود الهمشــري، إدارة البحوث واالستشــارات، للدكتور محمود الهمشــري، إدارة البحوث واالستشــارات، - - ١٩٩١٩٩

معهد اإلدارة، الرياض، معهد اإلدارة، الرياض، ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.
عون المعبود شرح سنن أبي داود،عون المعبود شرح سنن أبي داود، ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المتوفى ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المتوفى - - ٢٠٠٢٠٠

سنة سنة ١٣٢٩١٣٢٩هـ، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، هـ، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، 
الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٣٨٨١٣٨٨هـ-هـ-١٩٦٨١٩٦٨م.م.

العين،العين، ألبــي عبد الرحمن الخليل بن أحمــد الفراهيدي، المتوفى ســنة ألبــي عبد الرحمن الخليل بن أحمــد الفراهيدي، المتوفى ســنة ١٧٥١٧٥هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٢٠١٢٠١
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، بدون بيانات النشر.الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، بدون بيانات النشر.

الغاية القصو في دراية الفتو،الغاية القصو في دراية الفتو، لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى ســنة لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، المتوفى ســنة - - ٢٠٢٢٠٢
٦٨٥٦٨٥هـ، تحقيق الدكتور علي محيي الدين علي القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، هـ، تحقيق الدكتور علي محيي الدين علي القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
غرر المقالة في شرح غريب الرسالة،غرر المقالة في شرح غريب الرسالة، ألبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، ألبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، - - ٢٠٣٢٠٣

إعداد وتحقيق الدكتور الهادي الحمو، والدكتور محمد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي، إعداد وتحقيق الدكتور الهادي الحمو، والدكتور محمد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي، 
بيروت، لبنان، الطبعة األولى بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦١٤٠٦هـ، هـ، ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

غريب الحديث،غريب الحديث، ألبي إســحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، المتوفى سنة ألبي إســحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، المتوفى سنة ٢٨٥٢٨٥هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٢٠٤٢٠٤
ودراســة د. ســليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، مركز البحث وإحياء التراث اإلسالمي ودراســة د. ســليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، مركز البحث وإحياء التراث اإلسالمي 

بجامعة أم القر، مكة المكرمة، الطبعة األولى بجامعة أم القر، مكة المكرمة، الطبعة األولى ١٤٠٥١٤٠٥هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.
غريب الحديث،غريب الحديث، ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي، المتوفى سنة ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي، المتوفى سنة ٢٢٤٢٢٤هـ، تحقيق الدكتور هـ، تحقيق الدكتور - - ٢٠٥٢٠٥

حسين محمد محمد شرف، المطابع األميرية، حسين محمد محمد شرف، المطابع األميرية، ١٤٠٤١٤٠٤هـ-هـ-١٩٨٤١٩٨٤م.م.
غريب الحديث،غريب الحديث، ألبي محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة المــروزي، المعروف بابن قتيبة، ألبي محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة المــروزي، المعروف بابن قتيبة، - - ٢٠٦٢٠٦

المتوفى سنة المتوفى سنة ٢٧٦٢٧٦هـ، تحقيق د. عبد الله الجبوري، وزارة األوقاف، العراق، الطبعة األولى هـ، تحقيق د. عبد الله الجبوري، وزارة األوقاف، العراق، الطبعة األولى 
١٣٩٧١٣٩٧هـ-هـ-١٩٧٧١٩٧٧م.م.



٤٢٧٤٢٧

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

غياث األمم في التياث الظلم،غياث األمم في التياث الظلم، لضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف لضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف - - ٢٠٧٢٠٧
النيســابوري، المعروف بإمام الحرمين الجويني، المتوفى ســنة النيســابوري، المعروف بإمام الحرمين الجويني، المتوفى ســنة ٤٧٨٤٧٨هـــ، حققه ووضع هـــ، حققه ووضع 
فهارســه أ.د. عبد العظيم محمود الديب المتوفى سنة فهارســه أ.د. عبد العظيم محمود الديب المتوفى سنة ١٤٣١١٤٣١هـ، دار المنهاج، جدة، الطبعة هـ، دار المنهاج، جدة، الطبعة 

الثالثة الثالثة ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.
الفاخر،الفاخر، ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم، المتوفى سنة ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم، المتوفى سنة ٢٩١٢٩١هـ، تحقيق عبد العليم هـ، تحقيق عبد العليم - - ٢٠٨٢٠٨

الطحاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطحاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤١٩٧٤م.م.
الفتاو الكبر الفقهية،الفتاو الكبر الفقهية، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي، المتوفى لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي، المتوفى - - ٢٠٩٢٠٩

سنة سنة ٩٧٤٩٧٤هـ، دار صادر، بيروت.هـ، دار صادر، بيروت.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق - - ٢١٠٢١٠

الدويش، دار المؤيد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الخامسة الدويش، دار المؤيد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الخامسة ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
الفتــاو الهندية في مذهب اإلمــام األعظم أبي حنيفة النعمان،الفتــاو الهندية في مذهب اإلمــام األعظم أبي حنيفة النعمان، للشــيخ نظام وجماعة من للشــيخ نظام وجماعة من - - ٢١١٢١١

علماء الهنــد األعالم، دار الفكر للطباعة والنشــر مصورة من المطبعــة الكبر األميرية، علماء الهنــد األعالم، دار الفكر للطباعة والنشــر مصورة من المطبعــة الكبر األميرية، 
ببوالق مصر، الطبعة الثانية ببوالق مصر، الطبعة الثانية ١٣١٠١٣١٠هـ.هـ.

فتاو الهيئة الشــرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية،فتاو الهيئة الشــرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، إعداد د. عبد الستار أبو غدة، إعداد د. عبد الستار أبو غدة، - - ٢١٢٢١٢
األمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة، الطبعة األولى األمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة، الطبعة األولى ١٤٣٣١٤٣٣هـ - هـ - ٢٠١٢٢٠١٢م.م.

فتاو الهيئة الشــرعية في البركة،فتاو الهيئة الشــرعية في البركة، جمع وتنســيق وفهرسة د. عبد الســتار أبو غدة وزميله، جمع وتنســيق وفهرسة د. عبد الســتار أبو غدة وزميله، - - ٢١٣٢١٣
مجموعة دلة البركة، الطبعة الثانية مجموعة دلة البركة، الطبعة الثانية ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

فتاو قاضي الجماعة أبي القاســم بن ســراج األندلسي،فتاو قاضي الجماعة أبي القاســم بن ســراج األندلسي، المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٨٤٨٨٤٨هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٢١٤٢١٤
د.  محمد أبو األجفان، دار الكتب الوطنية، اإلمارات العربية المتحدة، د.  محمد أبو األجفان، دار الكتب الوطنية، اإلمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

فتاو ندوات البركة،فتاو ندوات البركة، جمع وتنسيق وفهرست د. عبد الستار أبو غدة وزميله، مجموعة دلة جمع وتنسيق وفهرست د. عبد الستار أبو غدة وزميله، مجموعة دلة - - ٢١٥٢١٥
البركة، جدة، الطبعة الخامسة البركة، جدة، الطبعة الخامسة ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.

فتاو ورسائل سماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ،فتاو ورسائل سماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، المتوفى سنة المتوفى سنة - - ٢١٦٢١٦
١٣٨٩١٣٨٩هـ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاســم، مطبعة الحكومة، مكة هـ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاســم، مطبعة الحكومة، مكة 

المكرمة، الطبعة األولى المكرمة، الطبعة األولى ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.



٤٢٨٤٢٨

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

فتاو ومســائل ابن الصالح في التفســير والحديــث واألصــول والفقه،فتاو ومســائل ابن الصالح في التفســير والحديــث واألصــول والفقه، تحقيق الدكتور تحقيق الدكتور - - ٢١٧٢١٧
عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦١٤٠٦هـ-هـ-١٩٨٦١٩٨٦م.م.

فتح الباب في الكنــى واأللقاب،فتح الباب في الكنــى واأللقاب، ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن محمد بن يحيى بن ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن محمد بن يحيى بن - - ٢١٨٢١٨
منده، المتوفى ســنة منده، المتوفى ســنة ٣٩٥٣٩٥هـ، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، هـ، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٦١٩٩٦م.م.
فتح الباب في الكنــى واأللقاب،فتح الباب في الكنــى واأللقاب، ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن محمد بن يحيى بن ألبي عبد الله محمد بن إســحاق بن محمد بن يحيى بن - - ٢١٩٢١٩

منده، المتوفى ســنة منده، المتوفى ســنة ٣٩٥٣٩٥هـ، رســالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مــن الطالب عبد العزيز هـ، رســالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مــن الطالب عبد العزيز 
عبيد الله الرحماني، جامعة أم القر، كلية الدعوة وأصول الدين، مكة المكرمة، عبيد الله الرحماني، جامعة أم القر، كلية الدعوة وأصول الدين، مكة المكرمة، ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.

فتح العلي المالك في الفتو على مذهب اإلمام مالك رضي الله عنه،فتح العلي المالك في الفتو على مذهب اإلمام مالك رضي الله عنه، ألبي عبد الله الشيخ ألبي عبد الله الشيخ - - ٢٢٠٢٢٠
محمد أحمد عليش، المتوفى ســنة محمد أحمد عليش، المتوفى ســنة ١٢٩٩١٢٩٩هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

وأوالده بمصر، الطبعة األخيرة وأوالده بمصر، الطبعة األخيرة ١٣٧٨١٣٧٨هـ-هـ-١٩٥٨١٩٥٨م.م.
فتــح القريب المجيب في شــرح ألفــاظ التقريب،فتــح القريب المجيب في شــرح ألفــاظ التقريب، ألبي عبد الله شــمس الدين محمد بن ألبي عبد الله شــمس الدين محمد بن - - ٢٢١٢٢١

قاســم  بن محمد الغزي، المعــروف بابن الغرابيلي، المتوفى ســنة قاســم  بن محمد الغزي، المعــروف بابن الغرابيلي، المتوفى ســنة ٩١٨٩١٨هـ، عناية بســام هـ، عناية بســام 
عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
فتح الودود في شــرح سنن أبي داود،فتح الودود في شــرح سنن أبي داود، ألبي الحسن الســندي، تحقيق محمد زكي الخولي، ألبي الحسن الســندي، تحقيق محمد زكي الخولي، - - ٢٢٢٢٢٢

مكتبة لينة، مصر، الطبعة األولى مكتبة لينة، مصر، الطبعة األولى ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.
فتح ذي الجالل واإلكرام بشــرح بلوغ المرام،فتح ذي الجالل واإلكرام بشــرح بلوغ المرام، لمحمد بن صالح العثيمين، المتوفى ســنة لمحمد بن صالح العثيمين، المتوفى ســنة - - ٢٢٣٢٢٣

١٤٢١١٤٢١هـ، مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى هـ، مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى ١٤٣٣١٤٣٣هـ-هـ-٢٠١٢٢٠١٢م.م.
الفروع،الفروع، للعالمة الفقيه المحدث شــمس الدين محمد بن مفلح المقدســي، المتوفى سنة للعالمة الفقيه المحدث شــمس الدين محمد بن مفلح المقدســي، المتوفى سنة - - ٢٢٤٢٢٤

٧٦٣٧٦٣هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

الفروق اللغوية،الفروق اللغوية، ألبي هالل العســكري، حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم ألبي هالل العســكري، حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم - - ٢٢٥٢٢٥
والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.



٤٢٩٤٢٩

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الفروق،الفروق، لشــهاب الدين أبي العبــاس أحمد بن إدريس المصري المالكي، المتوفى ســنة لشــهاب الدين أبي العبــاس أحمد بن إدريس المصري المالكي، المتوفى ســنة - - ٢٢٦٢٢٦
٦٨٤٦٨٤هـ، قدم له وحققه وعلق عليه عمر حســن القيام، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة هـ، قدم له وحققه وعلق عليه عمر حســن القيام، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة 

األولى األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام،فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، ألبي الوليد ســليمان بن ألبي الوليد ســليمان بن - - ٢٢٧٢٢٧

خلف الباجي األندلسي، المتوفى سنة خلف الباجي األندلسي، المتوفى سنة ٤٧٤٤٧٤هـ، تحقيق وتقديم الدكتور محمد أبو األجفان، هـ، تحقيق وتقديم الدكتور محمد أبو األجفان، 
مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة األولى مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

اص، المتوفى ســنة ٣٧٠٣٧٠هـ، دراســة هـ، دراســة - - ٢٢٨٢٢٨ اص، المتوفى ســنة ألحمد بن علي الرازي الجصَّ الفصول في األصول،الفصول في األصول، ألحمد بن علي الرازي الجصَّ
وتحقيق الدكتور عجيل جاســم النشمي، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية، الكويت، وتحقيق الدكتور عجيل جاســم النشمي، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية، الكويت، 

الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
فقه النوازل،فقه النوازل، قضايا فقهية معاصرة، د. بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسســة الرســالة، بيروت، قضايا فقهية معاصرة، د. بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسســة الرســالة، بيروت، - - ٢٢٩٢٢٩

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
هنَّا النفراوي - - ٢٣٠٢٣٠ هنَّا النفراوي ألحمد غنيم بن سالم بن مُ الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني، ألحمد غنيم بن سالم بن مُ

المالكي األزهري، المتوفى سنة المالكي األزهري، المتوفى سنة ١١٢٠١١٢٠هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
هنَّا النفراوي - - ٢٣١٢٣١ هنَّا النفراوي ألحمد غنيم بن سالم بن مُ الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني، ألحمد غنيم بن سالم بن مُ

المالكي األزهري، المتوفى ســنة المالكي األزهري، المتوفى ســنة ١١٢٦١١٢٦هـ، دار الكتب العلميــة، بيروت، الطبعة األولى هـ، دار الكتب العلميــة، بيروت، الطبعة األولى 
١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

فيض القدير شرح الجامع الصغير،فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى سنة لمحمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى سنة ١٠٣١١٠٣١هـ، هـ، - - ٢٣٢٢٣٢
دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩١١٣٩١هـ-هـ-١٩٧٢١٩٧٢م.م.

قاموس أركابيتا للعلوم المصرفية والمالية (قاموس شــيبان لعلوم اإلدارة)،قاموس أركابيتا للعلوم المصرفية والمالية (قاموس شــيبان لعلوم اإلدارة)، د. نبيل شــيبان د. نبيل شــيبان - - ٢٣٣٢٣٣
وآخر، مطبعة كركي، بيروت، الطبعة الثانية وآخر، مطبعة كركي، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

القبس في شــرح موطأ مالك بن أنس،القبس في شــرح موطأ مالك بن أنس، ألبي بكــر بن العربي المعافري، دراســة وتحقيق ألبي بكــر بن العربي المعافري، دراســة وتحقيق - - ٢٣٤٢٣٤
د.  محمد عبد الله ولدكريم، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى د.  محمد عبد الله ولدكريم، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي،قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، الطبعة المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، الطبعة - - ٢٣٥٢٣٥
األولى األولى ١٤٣٠١٤٣٠هـهـ - - ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



٤٣٠٤٣٠

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلســالمي قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلســالمي - - ٢٣٦٢٣٦
للــدورات: للــدورات: ٢-١٩١٩، طبع على نفقة األمانــة العامة لألوقاف بالشــارقة، اإلمارات العربية طبع على نفقة األمانــة العامة لألوقاف بالشــارقة، اإلمارات العربية 

المتحدة، الطبعة األولى المتحدة، الطبعة األولى ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.
القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلســالمية،القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلســالمية، محمد الشحات الجندي، المعهد العالمي محمد الشحات الجندي، المعهد العالمي - - ٢٣٧٢٣٧

للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األولى للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األولى ١٤١٧١٤١٧هـهـ - - ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
قواطــع األدلة في أصــول الفقه،قواطــع األدلة في أصــول الفقه، ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الســمعاني ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الســمعاني - - ٢٣٨٢٣٨

الشــافعي، المتوفى ســنة الشــافعي، المتوفى ســنة ٤٨٩٤٨٩هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، 
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.

قواعــد الغلبة والتبعيــة في المعامالت الماليــة وتطبيقاتها في تداول األســهم والوحدات قواعــد الغلبة والتبعيــة في المعامالت الماليــة وتطبيقاتها في تداول األســهم والوحدات - - ٢٣٩٢٣٩
والصناديق،والصناديق، د. ســامي بن إبراهيم الســويلم، بحث مقدم للدورة العشرين لمؤتمر مجمع د. ســامي بن إبراهيم الســويلم، بحث مقدم للدورة العشرين لمؤتمر مجمع 

الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، جدة.الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، جدة.
قواعد الفقه،قواعد الفقه، ألبي عبد الله محمد بن أحمد المقري، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد بن أحمد المقري، المتوفى سنة ٧٥٩٧٥٩هـ، تحقيق د. محمد هـ، تحقيق د. محمد - - ٢٤٠٢٤٠

الدردابي، دار األمان، الرباط، الدردابي، دار األمان، الرباط، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
القواعد الفقهية،القواعد الفقهية، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى - - ٢٤١٢٤١

سنة سنة ٧٩٥٧٩٥هـ، علق عليه ووضع حواشيه الدكتور محمد علي البنَّا، وزارة الشؤون اإلسالمية هـ، علق عليه ووضع حواشيه الدكتور محمد علي البنَّا، وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية.واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية.

القواعد الكبر،القواعد الكبر، لعــز الدين عبد العزيز بن عبد الســالم، المتوفى ســنة لعــز الدين عبد العزيز بن عبد الســالم، المتوفى ســنة ٦٦٠٦٦٠هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٢٤٢٢٤٢
الدكتور نزيه كمال حماد وزميله، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية الدكتور نزيه كمال حماد وزميله، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

صني، المتوفى ســنة - - ٢٤٣٢٤٣ صني، المتوفى ســنة ألبــي بكر محمد بن عبد المؤمن، المعروف بتقي الدين الحِ القواعد،القواعد، ألبــي بكر محمد بن عبد المؤمن، المعروف بتقي الدين الحِ
٨٢٩٨٢٩هـ، دراســة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعالن وآخر، مكتبة الرشد، هـ، دراســة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعالن وآخر، مكتبة الرشد، 

الرياض، الطبعة األولى الرياض، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.
القوانيــن الفقهية في تلخيــص مذهب المالكيــة والتنبيه على مذهب الشــافعية والحنفية القوانيــن الفقهية في تلخيــص مذهب المالكيــة والتنبيه على مذهب الشــافعية والحنفية - - ٢٤٤٢٤٤

يّ الغرناطي، المتوفى سنة ٧٤١٧٤١هـ، تحقيق عبد الكريم هـ، تحقيق عبد الكريم  زَ يّ الغرناطي، المتوفى سنة لمحمد بن أحمد بن جُ زَ والحنبلية،والحنبلية، لمحمد بن أحمد بن جُ
الفضيلي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى الفضيلي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى ١٤٢٠١٤٢٠هـ-هـ-١٩٩٩١٩٩٩م.م.



٤٣١٤٣١

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

الكافي في فقه أهل المدينة،الكافي في فقه أهل المدينة، ألبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد البر النمري ألبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد البر النمري - - ٢٤٥٢٤٥
القرطبي، المتوفى ســنة القرطبي، المتوفى ســنة ٤٦٣٤٦٣هـ، تحقيق وتقديم وتعليــق الدكتور محمد محمد أحيد ولد هـ، تحقيق وتقديم وتعليــق الدكتور محمد محمد أحيد ولد 

ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة األولى ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة األولى ١٣٩٨١٣٩٨هـ-هـ-١٩٧٨١٩٧٨م.م.
الكافي،الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى - - ٢٤٦٢٤٦

ســنة ســنة ٦٢٠٦٢٠هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرين، دار هجر للطباعة هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرين، دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع واإلعالن، مصر، الطبعة األولى والنشر والتوزيع واإلعالن، مصر، الطبعة األولى ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.

الكامل في ضعفاء الرجال،الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى سنة ألبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى سنة ٣٦٥٣٦٥هـ، هـ، - - ٢٤٧٢٤٧
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى ١٤٠٤١٤٠٤هـ-هـ-١٩٨٤١٩٨٤م.م.

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، لمحمد علي التهانوي، تحقيق الدكتور علي دحروج، لمحمد علي التهانوي، تحقيق الدكتور علي دحروج، - - ٢٤٨٢٤٨
مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة األولى مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٩٩٦١٩٩٦م.م.

كشــاف القناع عن اإلقناع،كشــاف القناع عن اإلقناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، المتوفى ســنة لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، المتوفى ســنة ١٠٥١١٠٥١هـ، هـ، - - ٢٤٩٢٤٩
تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة 

األولى األولى ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م إلى م إلى ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
كشــف الخفاء ومزيــل اإللباس عما اشــتهر من األحاديث على ألســنة الناس،كشــف الخفاء ومزيــل اإللباس عما اشــتهر من األحاديث على ألســنة الناس، للشــيخ للشــيخ - - ٢٥٠٢٥٠

إسماعيل  بن محمد العجلوني، المتوفى سنة إسماعيل  بن محمد العجلوني، المتوفى سنة ١١٦٢١١٦٢هـ، مكتبة القدسي، هـ، مكتبة القدسي، ١٣٥١١٣٥١هـ.هـ.
كفاية الطالب الرباني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني،كفاية الطالب الرباني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلي بن خلف المنوفي المالكي لعلي بن خلف المنوفي المالكي - - ٢٥١٢٥١

المصري، المتوفى ســنة المصري، المتوفى ســنة ٩٣٩٩٣٩هـ، تحقيــق أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني المؤسســة هـ، تحقيــق أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني المؤسســة 
السعودية بمصر، القاهرة، الطبعة األولى السعودية بمصر، القاهرة، الطبعة األولى ١٤٠٩١٤٠٩هـ-هـ-١٩٨٩١٩٨٩م.م.

الكليات،الكليات، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحســيني الكفوي، المتوفى سنة ألبي البقاء أيوب بن موسى الحســيني الكفوي، المتوفى سنة ١٠٩٤١٠٩٤هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٢٥٢٢٥٢
الدكتور عدنان درويش وزميله، الطبعة الثانية الدكتور عدنان درويش وزميله، الطبعة الثانية ١٤١٣١٤١٣هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.

لبــاب اللبــاب في بيان مــا تضمنته أبــواب الكتــاب مــن األركان والشــروط والموانع لبــاب اللبــاب في بيان مــا تضمنته أبــواب الكتــاب مــن األركان والشــروط والموانع - - ٢٥٣٢٥٣
واألســباب،واألســباب، ألبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشــد البكري القفصي، المتوفى ســنة ألبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشــد البكري القفصي، المتوفى ســنة 
٧٣٦٧٣٦هـ، دراسة وتحقيق األستاذ محمد المدنيني وزميله، دار البحوث للدراسات اإلسالمية هـ، دراسة وتحقيق األستاذ محمد المدنيني وزميله، دار البحوث للدراسات اإلسالمية 

وإحياء التراث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى وإحياء التراث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.



٤٣٢٤٣٢

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

لســان العرب،لســان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكــرم بن منظور األنصاري الخزرجي ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكــرم بن منظور األنصاري الخزرجي - - ٢٥٤٢٥٤
المصري، المتوفى ســنة المصري، المتوفى ســنة ٧١١٧١١هـ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، هـ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.
لســان الميزان،لســان الميزان، ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة ٨٥٢٨٥٢هـــ، اعتنى به هـــ، اعتنى به - - ٢٥٥٢٥٥

الشــيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، الطبعة األولى المحققة الشــيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، الطبعة األولى المحققة 
والمفهرسة والمفهرسة ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

المبدع في شــرح المقنع،المبدع في شــرح المقنع، ألبي إســحاق برهــان الدين إبراهيم بن محمد بــن عبد الله بن ألبي إســحاق برهــان الدين إبراهيم بن محمد بــن عبد الله بن - - ٢٥٦٢٥٦
محمد  بــن مفلح المؤرخ الحنبلي، المتوفى ســنة محمد  بــن مفلح المؤرخ الحنبلي، المتوفى ســنة ٨٨٤٨٨٤هـ، المكتب اإلســالمي، بيروت، هـ، المكتب اإلســالمي، بيروت، 

الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة ١٤٢١١٤٢١هـ،هـ،٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
المبسوط،المبسوط، لشمس الدين السرخسي، المتوفى سنة لشمس الدين السرخسي، المتوفى سنة ٤٨٣٤٨٣هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.- - ٢٥٧٢٥٧
مجلة األحكام الشرعية،مجلة األحكام الشرعية، ألحمد بن عبد الله القاري، المتوفى سنة ألحمد بن عبد الله القاري، المتوفى سنة ١٣٥٩١٣٥٩هـ، دراسة وتحقيق هـ، دراسة وتحقيق - - ٢٥٨٢٥٨

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ود. محمد إبراهيم أحمد علي، مطبوعات تهامة، جدة، د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ود. محمد إبراهيم أحمد علي، مطبوعات تهامة، جدة، 
الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤٠١١٤٠١هـهـ - - ١٩٨١١٩٨١م.م.

مجلة األحكام العدلية،مجلة األحكام العدلية، تأليف لجنة من العلماء، المطبعة األدبية، بيروت، تأليف لجنة من العلماء، المطبعة األدبية، بيروت، ١٣٠٢١٣٠٢هـ.هـ.- - ٢٥٩٢٥٩
المجلــة الزيتونية،المجلــة الزيتونية، مجلة علمية أدبيــة أخالقية تصدرها هيئة من مدرســي جامع الزيتونة، مجلة علمية أدبيــة أخالقية تصدرها هيئة من مدرســي جامع الزيتونة، - - ٢٦٠٢٦٠

تونس، المجلد األول، الجزء الرابع، عدد شهر شوال تونس، المجلد األول، الجزء الرابع، عدد شهر شوال ١٣٥٥١٣٥٥هـهـ - - ديسمبر  ديسمبر ١٩٣٦١٩٣٦م.م.
مجلة جامعة الملك عبد العزيز،مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد التاسع، المجلد التاسع، ١٤١٧١٤١٧هـهـ - - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.- - ٢٦١٢٦١
مجلة مجمع الفقه اإلســالمي،مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث، الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث، - - ٢٦٢٢٦٢

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، ١٤٠٨١٤٠٨هـهـ - - ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
مجلة مجمع الفقه اإلســالمي،مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الثامنة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، الدورة الثامنة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، - - ٢٦٣٢٦٣

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، ١٤١٥١٤١٥هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، مجمع الفقه اإلسالمي - - ٢٦٤٢٦٤

الدولي، جدة، الدولي، جدة، ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
مجلة مجمع الفقه اإلســالمي،مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني، - - ٢٦٥٢٦٥

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، ١٤٠٧١٤٠٧هـهـ - - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.



٤٣٣٤٣٣

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مجلة مجمع الفقه اإلســالمي،مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الخامسة عشــرة، العدد الخامس عشر، مجمع الفقه الدورة الخامسة عشــرة، العدد الخامس عشر، مجمع الفقه - - ٢٦٦٢٦٦
اإلسالمي، جدة اإلسالمي، جدة ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، - - ٢٦٧٢٦٧
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، ١٤١٢١٤١٢هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة العاشرة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد العاشر، الدورة العاشرة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد العاشر، - - ٢٦٨٢٦٨
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة، ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، المدعو لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، المدعو - - ٢٦٩٢٦٩
بشــيخي زاده الحنفي، ويعرف بداماد أفندي، المتوفى سنة بشــيخي زاده الحنفي، ويعرف بداماد أفندي، المتوفى سنة ١٠٧٨١٠٧٨هـ، خرج آياته وأحاديثه هـ، خرج آياته وأحاديثه 

خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٩١٤١٩هـ-هـ-١٩٩٨١٩٩٨م.م.
مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية،مجموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، المتوفى سنة المتوفى سنة ٧٢٨٧٢٨هـ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن هـ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن - - ٢٧٠٢٧٠

محمد بن قاســم، وســاعده ابنه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، المدينة محمد بن قاســم، وســاعده ابنه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، المدينة 
المنورة، المنورة، ١٤٢٥١٤٢٥هـهـ - - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

مجموعــة الفتاو الشــرعية الصادرة عن قطــاع اإلفتاء والبحوث الشــرعية عام مجموعــة الفتاو الشــرعية الصادرة عن قطــاع اإلفتاء والبحوث الشــرعية عام ١٩٨٨١٩٨٨م م - - ٢٧١٢٧١
(١٤٠٨١٤٠٨-١٤٠٩١٤٠٩هـــ)،هـــ)، وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، الكويت، الطبعــة الثانية وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، الكويت، الطبعــة الثانية 

١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
المجموعــة الكاملــة لمؤلفات الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر الســعدي، المتوفى ســنة المجموعــة الكاملــة لمؤلفات الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر الســعدي، المتوفى ســنة - - ٢٧٢٢٧٢

١٣٧٦١٣٧٦هـ،هـ، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، السعودية، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، السعودية، ١٤٠٧١٤٠٧هـهـ - - ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
مجموعة المعاهدات االقتصادية العربية،مجموعة المعاهدات االقتصادية العربية، جامعة الدول العربية، فبراير جامعة الدول العربية، فبراير ١٩٧٩١٩٧٩م.م.- - ٢٧٣٢٧٣
محاســبة التكاليف الصناعية منهــاج علمي وعملي،محاســبة التكاليف الصناعية منهــاج علمي وعملي، للدكتور كمال حســن جمعة الربيعي للدكتور كمال حســن جمعة الربيعي - - ٢٧٤٢٧٤

وزميله، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة األولى وزميله، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة األولى ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
محاســبة التكاليف المبادئ العلميــة والعملية،محاســبة التكاليف المبادئ العلميــة والعملية، للدكتور منير محمود ســالم، دار النهضة للدكتور منير محمود ســالم، دار النهضة - - ٢٧٥٢٧٥

العربية، القاهرة، العربية، القاهرة، ١٩٨٠١٩٨٠م.م.
محاسبة التكاليف في البنوك التجارية،محاسبة التكاليف في البنوك التجارية، للدكتور عبد اإلله نعمة جعفر، دار الشروق، األردن، للدكتور عبد اإلله نعمة جعفر، دار الشروق، األردن، - - ٢٧٦٢٧٦

الطبعة األولى الطبعة األولى ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



٤٣٤٤٣٤

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

محاســبة التكاليف في المجال اإلداري،محاســبة التكاليف في المجال اإلداري، للدكتور محمد أحمد خليل، دار النهضة العربية، للدكتور محمد أحمد خليل، دار النهضة العربية، - - ٢٧٧٢٧٧
بيروت.بيروت.

محاســبة التكاليف في المصارف المدرجة في ســوق عمان المالي،محاســبة التكاليف في المصارف المدرجة في ســوق عمان المالي، لطارق محمد ســعيد لطارق محمد ســعيد - - ٢٧٨٢٧٨
بدوي، رسالة غير منشورة في المحاســبة قدمت استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في بدوي، رسالة غير منشورة في المحاســبة قدمت استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في 

كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
محاسبة التكاليف مدخل إداري،محاسبة التكاليف مدخل إداري، لتشارلز هورنجرن وآخرين، تعريب أحمد حامد حجاج، لتشارلز هورنجرن وآخرين، تعريب أحمد حامد حجاج، - - ٢٧٩٢٧٩

دار المريخ للنشر، الرياض، الطبعة الحديثة دار المريخ للنشر، الرياض، الطبعة الحديثة ١٤٣٠١٤٣٠هـ-هـ-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
محاســبة التكاليف،محاســبة التكاليف، للدكتور محمود علي الجبالي وزميله، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة للدكتور محمود علي الجبالي وزميله، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة - - ٢٨٠٢٨٠

األولى األولى ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
محاســبة التكاليف،محاســبة التكاليف، للدكتور وابل بن علــي الوابل، دار وابل للنشــر، الرياض، اإلصدار للدكتور وابل بن علــي الوابل، دار وابل للنشــر، الرياض، اإلصدار - - ٢٨١٢٨١

الخامس الخامس ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
المحصول في علم أصول الفقه،المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحســين الرازي، المتوفى لفخر الدين محمد بن عمر بن الحســين الرازي، المتوفى - - ٢٨٢٢٨٢

سنة سنة ٦٠٦٦٠٦هـ، دراســة وتحقيق الدكتور طه جابر فيَّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، هـ، دراســة وتحقيق الدكتور طه جابر فيَّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤١٢١٤١٢هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.

المحكم والمحيط األعظم في اللغة،المحكم والمحيط األعظم في اللغة، لعلي بن إســماعيل بن سيده، المتوفى سنة لعلي بن إســماعيل بن سيده، المتوفى سنة ٤٥٨٤٥٨هـ، هـ، - - ٢٨٣٢٨٣
تحقيق عبد الســتار أحمد فراج، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة األولى تحقيق عبد الســتار أحمد فراج، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة األولى 

١٣٧٧١٣٧٧هـ-هـ-١٩٥٨١٩٥٨م.م.
المحكم والمحيط األعظم،المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المتوفى سنة ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المتوفى سنة - - ٢٨٤٢٨٤

٤٥٨٤٥٨هـ، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنــداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة هـ، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنــداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 
األولى األولى ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

المحلى،المحلى، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ٤٥٦٤٥٦هـ، تحقيق الشيخ هـ، تحقيق الشيخ - - ٢٨٥٢٨٥
أحمد محمد شاكر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، أحمد محمد شاكر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ١٣٤٧١٣٤٧هـ.هـ.

٢٨٦٢٨٦ - - المحيط البرهاني لمســائل المبســوط والجامعين والســير والزيادات والنــوادر والفتاو المحيط البرهاني لمســائل المبســوط والجامعين والســير والزيادات والنــوادر والفتاو
والواقعات مدللــة بدالئل المتقدمين رحمهم الله،والواقعات مدللــة بدالئل المتقدمين رحمهم الله، لبرهان الديــن أبي المعالي محمود بن لبرهان الديــن أبي المعالي محمود بن 
صدر الشــريعة ابن مازة البخاري، المتوفى ســنة صدر الشــريعة ابن مازة البخاري، المتوفى ســنة ٦١٦٦١٦هـ، اعتنــى بإخراجه وتقديمه نعيم هـ، اعتنــى بإخراجه وتقديمه نعيم 

أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، باكستان، أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، باكستان، ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



٤٣٥٤٣٥

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

محيط المحيط،محيط المحيط، للمعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، للمعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.- - ٢٨٧٢٨٧
مختصر الطحاوي،مختصر الطحاوي، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، المتوفى سنة ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، المتوفى سنة ٣٢١٣٢١هـ، هـ، - - ٢٨٨٢٨٨

عني بتحقيق أصولــه والتعليق عليه أبو الوفا األفغاني، عنيت بنشــره لجنة إحياء المعارف عني بتحقيق أصولــه والتعليق عليه أبو الوفا األفغاني، عنيت بنشــره لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن، بالهند، النعمانية بحيدر آباد الدكن، بالهند، ١٣٧٠١٣٧٠هـ.هـ.

مختصر الفتاو المصرية البن تيمية،مختصر الفتاو المصرية البن تيمية، للشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي للشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي - - ٢٨٩٢٨٩
البعلــي، المتوفى ســنة البعلــي، المتوفى ســنة ٧٧٧٧٧٧هـ، صححه محمد حامــد الفقي، مطبعة الســنة المحمدية، هـ، صححه محمد حامــد الفقي، مطبعة الســنة المحمدية، 

١٣٦٨١٣٦٨هـ،هـ،١٩٤٩١٩٤٩م.م.
مختصر خليل،مختصر خليل، لخليل بن إســحاق المالكي، المتوفى ســنة لخليل بن إســحاق المالكي، المتوفى ســنة ٧٦٩٧٦٩هـ، صححه وعلق عليه هـ، صححه وعلق عليه - - ٢٩٠٢٩٠

الشيخ طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.الشيخ طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
المدونة الكبر،المدونة الكبر، إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي،إلمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي، رواية اإلمام سحنون بن رواية اإلمام سحنون بن - - ٢٩١٢٩١

سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، دار صادر، بيروت. سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، دار صادر، بيروت. 
مراتب اإلجماع فــي العبادات والمعامالت واالعتقادات،مراتب اإلجماع فــي العبادات والمعامالت واالعتقادات، ألبــي محمد علي بن أحمد بن ألبــي محمد علي بن أحمد بن - - ٢٩٢٢٩٢

سعيد بن حزم األندلســي القرطبي الظاهري، المتوفى ســنة سعيد بن حزم األندلســي القرطبي الظاهري، المتوفى ســنة ٤٥٦٤٥٦هـ، دار الكتب العلمية، هـ، دار الكتب العلمية، 
بيروت.بيروت.

مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح،مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح، لعلي بن ســلطان بن محمد القــاري، المتوفى لعلي بن ســلطان بن محمد القــاري، المتوفى - - ٢٩٣٢٩٣
ســنة ســنة ١٠١٤١٠١٤هـ، تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعة األولى هـ، تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعة األولى 

١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.
مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه برواية إســحاق بن منصور المروزي، مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه برواية إســحاق بن منصور المروزي، - - ٢٩٤٢٩٤

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٢٥١٢٥١هـ،هـ، تحقيق الدكتور صالح بن محمد الفهد وزمالئه، الجامعة اإلسالمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الفهد وزمالئه، الجامعة اإلسالمية 
بالمدينة المنورة، الطبعة األولى بالمدينة المنورة، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ، هـ، ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه، رواية إســحاق بن منصور المروزي، مســائل اإلمام أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه، رواية إســحاق بن منصور المروزي، - - ٢٩٥٢٩٥
المتوفى سنة المتوفى سنة ٢٥١٢٥١هـ،هـ، تحقيق خالد بن محمود الرباط وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، تحقيق خالد بن محمود الرباط وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 

الرياض، الطبعة األولى الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ، هـ، ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح، المتوفى سنة مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح، المتوفى سنة ٢٦٦٢٦٦هـ،هـ، تحقيق تحقيق - - ٢٩٦٢٩٦

ودراســة وتعليق الدكتور فضل الرحمن دين محمد، الدار العلميــة، دلهي، الهند، الطبعة ودراســة وتعليق الدكتور فضل الرحمن دين محمد، الدار العلميــة، دلهي، الهند، الطبعة 
األولى األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ، هـ، ١٩٨٨١٩٨٨م.م.



٤٣٦٤٣٦

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله المتوفى ســنة مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله المتوفى ســنة ٢٩٠٢٩٠هـ،هـ، تحقيق ودراســة تحقيق ودراســة - - ٢٩٧٢٩٧
الدكتور علي سليمان المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة األولى الدكتور علي سليمان المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة األولى ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المتوفى سنة مســائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المتوفى سنة - - ٢٩٨٢٩٨
٢٧٥٢٧٥هـ،هـ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى تحقيق زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.

مســائل اإلمام أحمد، رواية أبي داود ســليمان بن األشــعث السجســتاني المتوفى ســنة مســائل اإلمام أحمد، رواية أبي داود ســليمان بن األشــعث السجســتاني المتوفى ســنة - - ٢٩٩٢٩٩
٢٧٥٢٧٥هـ،هـ، تحقيق أبي معاذ طــارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، الطبعة األولى تحقيق أبي معاذ طــارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، الطبعة األولى 

١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
المستدرك على الصحيحين،المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة، دار المعرفة، ألبي عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة، دار المعرفة، - - ٣٠٠٣٠٠

بيروت.بيروت.
المستدرك على مجموع فتاو شيخ اإلســالم ابن تيمية،المستدرك على مجموع فتاو شيخ اإلســالم ابن تيمية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن لتقي الدين أبي العباس أحمد بن - - ٣٠١٣٠١

عبد الحليم ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة عبد الحليم ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة ٧٢٨٧٢٨هـ، جمعه ورتبه محمد بن عبد الرحمن بن هـ، جمعه ورتبه محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم، المتوفى سنة قاسم، المتوفى سنة ١٤٢١١٤٢١هـ، الطبعة األولى هـ، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

مسند ابن أبي شيبة،مسند ابن أبي شيبة، ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفى سنة ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفى سنة ٢٣٥٢٣٥هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٣٠٢٣٠٢
عادل بن يوســف الغزاوي وزميله، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى عادل بن يوســف الغزاوي وزميله، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـهـ - - 

١٩٩٧١٩٩٧م.م.
مســند اإلمام أحمد بن حنبل، المتوفى ســنة مســند اإلمام أحمد بن حنبل، المتوفى ســنة ٢٤١٢٤١هـ،هـ، تحقيق شــعيب األرنؤوط وزمالئه، تحقيق شــعيب األرنؤوط وزمالئه، - - ٣٠٣٣٠٣

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
مســند الروياني،مســند الروياني، ألبي بكر محمد بن هارون الروياني، المتوفى سنة ألبي بكر محمد بن هارون الروياني، المتوفى سنة ٣٠٧٣٠٧هـ، ضبطه وعلق هـ، ضبطه وعلق - - ٣٠٤٣٠٤

عليــه أيمن علي أبو يماني، مؤسســة قرطبة للنشــر والتوزيع، الطبعــة األولى عليــه أيمن علي أبو يماني، مؤسســة قرطبة للنشــر والتوزيع، الطبعــة األولى ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-
١٩٩٥١٩٩٥م.م.

مسند الشاميين،مسند الشاميين، ألبي القاسم ســليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المتوفى سنة ألبي القاسم ســليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المتوفى سنة - - ٣٠٥٣٠٥
٣٦٠٣٦٠هـ، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد الســلفي، مؤسســة الرســالة، بيروت، هـ، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد الســلفي، مؤسســة الرســالة، بيروت، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-١٩٩٦١٩٩٦م.م.
المســودة في أصول الفقه،المســودة في أصول الفقه، آلل تيمية، حققــه وضبط نصه وعلَّق عليــه الدكتور أحمد بن آلل تيمية، حققــه وضبط نصه وعلَّق عليــه الدكتور أحمد بن - - ٣٠٦٣٠٦

روي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م. روي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األولى إبراهيم بن عباس الذّ إبراهيم بن عباس الذّ



٤٣٧٤٣٧

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

مصبــاح الزجاجة في زاوئد ابن ماجه،مصبــاح الزجاجة في زاوئد ابن ماجه، ألبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن ألبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن - - ٣٠٧٣٠٧
عبد الرحمن بن إسماعيل البوصيري، المتوفى ســنة عبد الرحمن بن إسماعيل البوصيري، المتوفى ســنة ٨٤٠٨٤٠هـ، حققه محمد مختار حسين، هـ، حققه محمد مختار حسين، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير،المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علــي المقري الفيومي، ألحمد بن محمد بن علــي المقري الفيومي، - - ٣٠٨٣٠٨

المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٧٧٠٧٧٠هـ، صححه مصطفى الســقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، هـ، صححه مصطفى الســقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، 
مصر.مصر.

المصنف، ألبي بكــر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى ســنة المصنف، ألبي بكــر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى ســنة ٢١١٢١١هـ،هـ، عني بتحقيق عني بتحقيق - - ٣٠٩٣٠٩
نصوصــه وتخريج أحاديثــه والتعليق عليه الشــيخ حبيب الرحمــن األعظمي، المجلس نصوصــه وتخريج أحاديثــه والتعليق عليه الشــيخ حبيب الرحمــن األعظمي، المجلس 

العلمي، جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، الطبعة األولى العلمي، جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، الطبعة األولى ١٣٩٢١٣٩٢هـ-هـ-١٩٧٢١٩٧٢م.م.
المصنــف، ألبي بكــر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبســي الكوفي، المتوفى ســنة المصنــف، ألبي بكــر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبســي الكوفي، المتوفى ســنة - - ٣١٠٣١٠

٢٣٥٢٣٥هـ،هـ، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلســالمية، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلســالمية، 
جدة، الطبعة األولى جدة، الطبعة األولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني، المتوفى لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني، المتوفى - - ٣١١٣١١
سنة سنة ١٢٤٣١٢٤٣هـ، المكتب اإلسالمي، دمشق.هـ، المكتب اإلسالمي، دمشق.

معالم التنزيل،معالم التنزيل، ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة ٥١٦٥١٦هـ، حققه وخرج هـ، حققه وخرج - - ٣١٢٣١٢
أحاديثــه محمد عبد الله النمر وآخران، دار طيبة للنشــر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى أحاديثــه محمد عبد الله النمر وآخران، دار طيبة للنشــر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى 

١٤٠٩١٤٠٩هـ-هـ-١٩٨٩١٩٨٩م.م.
معالم الســنن،معالم الســنن، ألبي ســليمان حمد بن محمد الخطابي البســتي، المتوفى سنة ألبي ســليمان حمد بن محمد الخطابي البســتي، المتوفى سنة ٣٨٨٣٨٨هـ، هـ، - - ٣١٣٣١٣

طبعه وصححه محمد راغــب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى طبعه وصححه محمد راغــب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى ١٣٥١١٣٥١هـ-هـ-
١٩٣٢١٩٣٢م.م.

المعاني العلمية لمصطلحات محاسبة التكاليف،المعاني العلمية لمصطلحات محاسبة التكاليف، للدكتور محمد كمال عطية وزميله، منشأة للدكتور محمد كمال عطية وزميله، منشأة - - ٣١٤٣١٤
المعارف، اإلسكندرية، المعارف، اإلسكندرية، ١٤٠١١٤٠١هـ-هـ-١٩٨١١٩٨١م.م.

المعايير الشرعية،المعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في - - ٣١٥٣١٥
عام عام ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

المعجم االقتصادي اإلسالمي،المعجم االقتصادي اإلسالمي، للدكتور أحمد الشرباصي، دار الجيل، للدكتور أحمد الشرباصي، دار الجيل، ١٤٠١١٤٠١هـ-هـ-١٩٨١١٩٨١م.م.- - ٣١٦٣١٦



٤٣٨٤٣٨

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المعجم األوســط،المعجم األوســط، ألبي القاسم ســليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة ألبي القاسم ســليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة ٣٦٠٣٦٠هـ، حققه هـ، حققه - - ٣١٧٣١٧
طارق بــن عوض الله بن محمد وزميله، دار الحرمين للنشــر والتوزيــع، القاهرة، الطبعة طارق بــن عوض الله بن محمد وزميله، دار الحرمين للنشــر والتوزيــع، القاهرة، الطبعة 

األولى األولى ١٤١٥١٤١٥هـهـ - - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
معجم الصــواب اللغوي،معجم الصــواب اللغوي، دليل المثقف العربــي، للدكتور أحمد مختــار عمر، دار عالم دليل المثقف العربــي، للدكتور أحمد مختــار عمر، دار عالم - - ٣١٨٣١٨

الكتب، القاهرة، الطبعة األولى الكتب، القاهرة، الطبعة األولى ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
ليبا، - - ٣١٩٣١٩ ليبا، للدكتور جميل صَ المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية،المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، للدكتور جميل صَ

دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ١٩٨٢١٩٨٢م.م.
المعجم الكبير،المعجم الكبير، ألبي القاســم ســليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى ســنة ألبي القاســم ســليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى ســنة ٣٦٠٣٦٠هـ، حققه هـ، حققه - - ٣٢٠٣٢٠

وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 
معجــم المصطلحــات االقتصادية،معجــم المصطلحــات االقتصادية، للدكتور أحمــد زكي بــدوي، دار الكتاب المصري، للدكتور أحمــد زكي بــدوي، دار الكتاب المصري، - - ٣٢١٣٢١

القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
معجــم المصطلحات االقتصادية،معجــم المصطلحات االقتصادية، للدكتور خليل أحمد خليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، للدكتور خليل أحمد خليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، - - ٣٢٢٣٢٢

لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
معجم المصطلحات التجارية والمصرفية،معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، حســن النجفي، وزميله، أكاديميا انترناشيونال، حســن النجفي، وزميله، أكاديميا انترناشيونال، - - ٣٢٣٣٢٣

بيروت، لبنان بيروت، لبنان ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
معجــم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغــة الفقهاء،معجــم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغــة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، - - ٣٢٤٣٢٤

دمشق، الطبعة األولى دمشق، الطبعة األولى ١٤٢٩١٤٢٩هـ-هـ-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
معجم المصطلحات المحاســبية والمالية،معجم المصطلحات المحاســبية والمالية، للدكتور عدنــان عابدين، مكتبة لبنان، بيروت، للدكتور عدنــان عابدين، مكتبة لبنان، بيروت، - - ٣٢٥٣٢٥

١٩٨٦١٩٨٦م.م.
معجم المؤلفين،معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشــقي، المتوفى لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشــقي، المتوفى - - ٣٢٦٣٢٦

سنة سنة ١٤٠٨١٤٠٨هـ، مكتبة المثنى، بيروت.هـ، مكتبة المثنى، بيروت.
المعجم الوســيط،المعجم الوســيط، مجمع اللغــة العربية بمصر، مكتبة الشــروق الدوليــة، الطبعة الرابعة مجمع اللغــة العربية بمصر، مكتبة الشــروق الدوليــة، الطبعة الرابعة - - ٣٢٧٣٢٧

١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
معجم لغة الفقهاء،معجم لغة الفقهاء، لألســتاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، لألســتاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، - - ٣٢٨٣٢٨

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-١٩٩٦١٩٩٦م.م.



٤٣٩٤٣٩

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، المجموعة الطباعية للنشر والتوزيع، لبنان.المجموعة الطباعية للنشر والتوزيع، لبنان.- - ٣٢٩٣٢٩
معونة أولي النهى شرح المنتهى،معونة أولي النهى شرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي - - ٣٣٠٣٣٠

الحنبلي الشــهير بابن النجار، المتوفى ســنة الحنبلي الشــهير بابن النجار، المتوفى ســنة ٩٧٢٩٧٢هـ، دراســة وتحقيق د. عبد الملك  بن هـ، دراســة وتحقيق د. عبد الملك  بن 
عبد الله  بــن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنــان، الطبعة األولى عبد الله  بــن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنــان، الطبعة األولى 

١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
المعونة على مذهب عالم المدينة،المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المتوفى ســنة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المتوفى ســنة ٤٢٢٤٢٢هـ، هـ، - - ٣٣١٣٣١

تحقيق ودراسة حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.تحقيق ودراسة حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية واألندلس والمغرب،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية واألندلس والمغرب، ألحمد  بن ألحمد  بن - - ٣٣٢٣٣٢

يحيى الونشريسي، المتوفى سنة يحيى الونشريسي، المتوفى سنة ٩١٤٩١٤هـ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد هـ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد 
حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ١٤٠١١٤٠١هـ-هـ-١٩٨١١٩٨١م.م.

المغرب في ترتيــب المعرب،المغرب في ترتيــب المعرب، ألبي الفتح ناصر الدين المطرزي، المتوفى ســنة ألبي الفتح ناصر الدين المطرزي، المتوفى ســنة ٦١٠٦١٠هـ، هـ، - - ٣٣٣٣٣٣
تحقيــق محمود فاخــوري وزميله، مكتبة أســامة بن زيد، حلب، ســورية، الطبعة األولى تحقيــق محمود فاخــوري وزميله، مكتبة أســامة بن زيد، حلب، ســورية، الطبعة األولى 

١٣٩٩١٣٩٩هـ-هـ-١٩٧٩١٩٧٩م.م.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشــربيني الخطيب، شركة مكتبة لمحمد الشــربيني الخطيب، شركة مكتبة - - ٣٣٤٣٣٤

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٧١٣٧٧هـ-هـ-١٩٥٨١٩٥٨م.م.
المغني،المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى - - ٣٣٥٣٣٥

ســنة ســنة ٦٢٠٦٢٠هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي وزميله، دار عالم الكتب، هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي وزميله، دار عالم الكتب، 
الرياض، الطبعة الخامسة الرياض، الطبعة الخامسة ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

المفردات في غريب القرآن،المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، - - ٣٣٦٣٣٦
المتوفى سنة المتوفى سنة ٥٠٢٥٠٢هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز.هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز.

مقاييس اللغة،مقاييس اللغة، ألبي الحســين أحمد بن فــارس بن زكريا، المتوفى ســنة ألبي الحســين أحمد بن فــارس بن زكريا، المتوفى ســنة ٣٩٥٣٩٥هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٣٣٧٣٣٧
وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت ١٤٢٠١٤٢٠هـ-هـ-١٩٩٩١٩٩٩م.م.

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت - - ٣٣٨٣٣٨
المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت،المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت، ألبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ألبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، 

المتوفى سنة المتوفى سنة ٥٢٠٥٢٠هـ، تحقيق األستاذ سعيد أعراب، الطبعة األولى هـ، تحقيق األستاذ سعيد أعراب، الطبعة األولى ١٤٠٨١٤٠٨هـ-هـ-١٩٨٨١٩٨٨م.م.



٤٤٠٤٤٠

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني،المقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن - - ٣٣٩٣٣٩
محمد بن قدامة المقدســي، المتوفى ســنة محمد بن قدامة المقدســي، المتوفى ســنة ٦٢٠٦٢٠هـ، حققه وعلق عليه محمود األرناؤوط هـ، حققه وعلق عليه محمود األرناؤوط 

وزميله، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، الطبعة األولى وزميله، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، الطبعة األولى ١٤٢١١٤٢١هـ-هـ-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
ملتقى األبحر،ملتقى األبحر، إلبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، المتوفى ســنة إلبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، المتوفى ســنة ٩٥٦٩٥٦هـ، دار ســعادة هـ، دار ســعادة - - ٣٤٠٣٤٠

(مطبعة عثمانية)، (مطبعة عثمانية)، ١٣٠٩١٣٠٩هـ.هـ.
المنتقى شــرح موطأ إمام الهجرة ســيدنا مالك بن أنس،المنتقى شــرح موطأ إمام الهجرة ســيدنا مالك بن أنس، ألبي الوليد سليمان بن خلف بن ألبي الوليد سليمان بن خلف بن - - ٣٤١٣٤١

سعد بن أيوب بن وارث الباجي األندلســي، المتوفى سنةسعد بن أيوب بن وارث الباجي األندلســي، المتوفى سنة٤٩٤٤٩٤هـ، دار الكتاب اإلسالمي، هـ، دار الكتاب اإلسالمي، 
القاهرة، الطبعة الثانية.القاهرة، الطبعة الثانية.

منتهــى اإلرادات في جمــع المقنع مع التنقيــح والزيادات،منتهــى اإلرادات في جمــع المقنع مع التنقيــح والزيادات، لتقي الديــن محمد بن أحمد لتقي الديــن محمد بن أحمد - - ٣٤٢٣٤٢
الفتوحي الحنبلي الشــهير بابن النجار، المتوفى ســنة الفتوحي الحنبلي الشــهير بابن النجار، المتوفى ســنة ٩٧٢٩٧٢هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي، مؤسســة الرسالة للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة عبد المحسن التركي، مؤسســة الرسالة للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة 

الثانية الثانية ١٤٢٧١٤٢٧هـ، هـ، ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
المنثور في القواعد،المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، المتوفى سنة لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، المتوفى سنة ٧٩٤٧٩٤هـ، هـ، - - ٣٤٣٣٤٣

حققه الدكتور تيســير فائق أحمد محمود، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية، الكويت، حققه الدكتور تيســير فائق أحمد محمود، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية، الكويت، 
الطبعة الثانية الطبعة الثانية ١٤٠٥١٤٠٥هـ-هـ-١٩٨٥١٩٨٥م.م.

منح الجليل شــرح مختصر العالمة خليل،منح الجليل شــرح مختصر العالمة خليل، ألبي عبد الله محمد أحمد عليش، المتوفى سنة ألبي عبد الله محمد أحمد عليش، المتوفى سنة - - ٣٤٤٣٤٤
١٢٩٩١٢٩٩هـ، دار صادر، بيروت.هـ، دار صادر، بيروت.

المنفعــة في القرض،المنفعــة في القرض، دراســة تأصيلية تطبيقية، للدكتور عبد الله بــن محمد العمراني، دار دراســة تأصيلية تطبيقية، للدكتور عبد الله بــن محمد العمراني، دار - - ٣٤٥٣٤٥
ابن  الجوزي، الدمام، الطبعة األولى ابن  الجوزي، الدمام، الطبعة األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

منهاج الطالبين وعمدة المفتين،منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شــرف النووي، المتوفى لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شــرف النووي، المتوفى - - ٣٤٦٣٤٦
سنة سنة ٦٧٦٦٧٦هـ، عني به محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة هـ، عني به محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة 

األولى األولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
المهــذب في اختصار الســنن الكبيــر للبيهقي،المهــذب في اختصار الســنن الكبيــر للبيهقي، ألبي عبد الله محمد بــن أحمد بن عثمان ألبي عبد الله محمد بــن أحمد بن عثمان - - ٣٤٧٣٤٧

الذهبي، المتوفى ســنة الذهبي، المتوفى ســنة ٧٤٨٧٤٨هـ، تحقيق دار المشــكاة للبحث العلمي، دار الوطن للنشر، هـ، تحقيق دار المشــكاة للبحث العلمي، دار الوطن للنشر، 
الرياض، الطبعة األولى الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٢١٤٢٢هـ-هـ-٢٠٠١٢٠٠١م.م.



٤٤١٤٤١

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المهذب في فقه اإلمام الشــافعي،المهذب في فقه اإلمام الشــافعي، ألبي إسحاق الشــيرازي، المتوفى سنة ألبي إسحاق الشــيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦٤٧٦هـ، تحقيق هـ، تحقيق - - ٣٤٨٣٤٨
وتعليق وشــرح وبيان الراجح فــي المذهب الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم، دمشــق، وتعليق وشــرح وبيان الراجح فــي المذهب الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم، دمشــق، 

الطبعة األولى الطبعة األولى ١٤١٢١٤١٢هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الموافقات،الموافقات، ألبــي إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمــد اللخمي الشــاطبي، المتوفى ألبــي إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمــد اللخمي الشــاطبي، المتوفى - - ٣٤٩٣٤٩

ســنة ســنة ٧٩٠٧٩٠هـ، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشــهور بن حسن هـ، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشــهور بن حسن 
آل  سلمان، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية آل  سلمان، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٧١٤٢٧هـ-هـ-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

مواهــب الجليل في شــرح مختصر الشــيخ خليل،مواهــب الجليل في شــرح مختصر الشــيخ خليل، ألبــي عبد الله محمد بــن محمد بن ألبــي عبد الله محمد بــن محمد بن - - ٣٥٠٣٥٠
عبد الرحمن المالكي المغربي، الشهير بالحطاب، المتوفى سنة عبد الرحمن المالكي المغربي، الشهير بالحطاب، المتوفى سنة ٩٥٤٩٥٤هـ، تصحيح وتحقيق هـ، تصحيح وتحقيق 
ونشــر دار الرضوان للنشــر، نواكشــوط، موريتانيا، الطبعة المحققــة األولى ونشــر دار الرضوان للنشــر، نواكشــوط، موريتانيا، الطبعة المحققــة األولى ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-

٢٠١٠٢٠١٠م.م.
الموسوعة الفقهية،الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٨١٤٠٨هـ-هـ-- - ٣٥١٣٥١

١٩٨٨١٩٨٨م.م.
موســوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية،موســوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية، للدكتور عبد العزيــز فهمي هيكل، دار للدكتور عبد العزيــز فهمي هيكل، دار - - ٣٥٢٣٥٢

النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٦١٤٠٦هـ-هـ-١٩٨٦١٩٨٦م.م.
موسوعة المصطلحات االقتصادية،موسوعة المصطلحات االقتصادية، للدكتور حسين عمر، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة للدكتور حسين عمر، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة - - ٣٥٣٣٥٣

١٣٩٩١٣٩٩هـ-هـ-١٩٧٩١٩٧٩م.م.
الموضوعــات من األحاديــث المرفوعة،الموضوعــات من األحاديــث المرفوعة، ألبي الفرج عبد الرحمن بــن علي بن محمد بن ألبي الفرج عبد الرحمن بــن علي بن محمد بن - - ٣٥٤٣٥٤

جعفر ابن الجوزي، حقق نصوصه وعلق عليه الدكتور نور الدين بن شــكري بن علي بويا جعفر ابن الجوزي، حقق نصوصه وعلق عليه الدكتور نور الدين بن شــكري بن علي بويا 
جيالر، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى جيالر، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى ١٤١٨١٤١٨هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.

الموطأ، لمالك بن أنس، المتوفى ســنة الموطأ، لمالك بن أنس، المتوفى ســنة ١٧٩١٧٩هـ،هـ، رواية يحيى بن يحيى الليثي األندلســي، رواية يحيى بن يحيى الليثي األندلســي، - - ٣٥٥٣٥٥
المتوفى ســنة المتوفى ســنة ٢٤٤٢٤٤هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلَّق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلَّق عليه الدكتور بشــار عواد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م.م.
٣٥٦٣٥٦ - -www.scsb.gov.sawww.scsb.gov.sa موقع البنك السعودي للتسليف واالدخار موقع البنك السعودي للتسليف واالدخار
٣٥٧٣٥٧ - -www.microfinancegateway.org/arwww.microfinancegateway.org/ar موقع البوابة العربية للتمويل األصغر موقع البوابة العربية للتمويل األصغر
٣٥٨٣٥٨ - -www.sfd.gov.sawww.sfd.gov.sa موقع الصندوق السعودي للتنمية موقع الصندوق السعودي للتنمية



٤٤٢٤٤٢

فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع تكلفة القرضتكلفة القرض

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

موقع الهيئــة العليا للرقابة الشــرعية للجهاز المصرفي والمؤسســات المالية بالســودان موقع الهيئــة العليا للرقابة الشــرعية للجهاز المصرفي والمؤسســات المالية بالســودان - - ٣٥٩٣٥٩
hssb.gov.sdhssb.gov.sd

٣٦٠٣٦٠ - -www.aleqt.comwww.aleqt.com موقع صحيفة االقتصادية موقع صحيفة االقتصادية
٣٦١٣٦١ - -www.sidf.gov.sawww.sidf.gov.sa موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي
٣٦٢٣٦٢ - -www.almaqased.netwww.almaqased.net موقع مركز المقاصد موقع مركز المقاصد
٣٦٣٣٦٣ - -http://saaid.net/book/index.phphttp://saaid.net/book/index.php موقع مكتبة صيد الفوائد موقع مكتبة صيد الفوائد
٣٦٤٣٦٤ - -www.boe.gov.sawww.boe.gov.sa موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
٣٦٥٣٦٥ - -http://portal.mol.gov.sa/Sites/default.aspxhttp://portal.mol.gov.sa/Sites/default.aspx موقع وزارة العمل موقع وزارة العمل
٣٦٦٣٦٦ - -www.spa.gov.sawww.spa.gov.sa موقع وكالة األنباء السعودية موقع وكالة األنباء السعودية
٣٦٧٣٦٧ - -www.accountingtools.comwww.accountingtools.com موقع موقع
ميــزان االعتدال في نقد الرجال،ميــزان االعتدال في نقد الرجال، ألبي عبد الله محمــد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق ألبي عبد الله محمــد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق - - ٣٦٨٣٦٨
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أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى ســنة أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى ســنة ٩٨٨٩٨٨هـ، طبع مع فتح القدير البن الهمام، دار هـ، طبع مع فتح القدير البن الهمام، دار 
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النجــم الوهاج في شــرح المنهاج،النجــم الوهاج في شــرح المنهاج، لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موســى بن عيســى لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موســى بن عيســى - - ٣٧٠٣٧٠
الدميري، المتوفى سنة الدميري، المتوفى سنة ٨٠٨٨٠٨هـ، دار المنهاج، الطبعة األولى هـ، دار المنهاج، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج في الفقــه على مذهب اإلمام الشافعي،نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج في الفقــه على مذهب اإلمام الشافعي، لشــمس الدين لشــمس الدين - - ٣٧٥٣٧٥
محمد  بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري األنصاري، محمد  بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري األنصاري، 
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نهايــة المطلب في درايــة المذهب،نهايــة المطلب في درايــة المذهب، إلمام الحرميــن عبد الملك بن عبد الله بن يوســف إلمام الحرميــن عبد الملك بن عبد الله بن يوســف - - ٣٧٦٣٧٦

الجويني، المتوفى ســنة الجويني، المتوفى ســنة ٤٧٨٤٧٨هـ، تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج هـ، تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج 
للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األولى للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ، هـ، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

النــوادر والزيادات على ما فــي المدونة من غيرها من األمهات،النــوادر والزيادات على ما فــي المدونة من غيرها من األمهات، ألبــي محمد عبد الله بن ألبــي محمد عبد الله بن - - ٣٧٧٣٧٧
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الكويت، الطبعة األولى الكويت، الطبعة األولى ١٤٢٥١٤٢٥هـ،هـ،٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
هدي الســاري مقدمة فتــح الباري،هدي الســاري مقدمة فتــح الباري، ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة ألحمد بن علي بن حجر العســقالني، المتوفى ســنة - - ٣٨٢٣٨٢

٨٥٢٨٥٢هـ، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى هـ، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-
٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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الوافي بالوفيات،الوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، المتوفى سنة لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، المتوفى سنة ٧٦٤٧٦٤هـ، هـ، - - ٣٨٣٣٨٣
تحقيق أحمد األرنؤوط، دار إحياء التراث، بيروت، تحقيق أحمد األرنؤوط، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠١٤٢٠هـهـ - - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

الوجهــة القانونية لبطاقات االئتمان،الوجهــة القانونية لبطاقات االئتمان، لثنــاء أحمد محمد المغربــي، ضمن بحوث مؤتمر لثنــاء أحمد محمد المغربــي، ضمن بحوث مؤتمر - - ٣٨٤٣٨٤
األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشــريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشــريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

٩-١٤٢٤١٤٢٤/٣/١١١١هـ-هـ-١٠١٠-٢٠٠٣٢٠٠٣/٥/١٢١٢م.م.
الوســيط في المذهب،الوســيط في المذهب، للشــيخ اإلمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى ســنة للشــيخ اإلمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى ســنة - - ٣٨٥٣٨٥

٥٠٥٥٠٥هـ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة هـ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة 
األولى األولى ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٧١٩٩٧م. م. 

الوسيط في شرح نظام العمل السعودي،الوسيط في شرح نظام العمل السعودي، للدكتور نزار عبد الرحمن الكيالي، الدار السعودية للدكتور نزار عبد الرحمن الكيالي، الدار السعودية - - ٣٨٦٣٨٦
للنشر، جدة، الطبعة األولى للنشر، جدة، الطبعة األولى ١٣٩٣١٣٩٣هـ-هـ-١٩٧٣١٩٧٣م.م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم  بن ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم  بن - - ٣٨٧٣٨٧
أبي بكر بــن خلكان البرمكــي اإلربلي، المتوفى ســنة أبي بكر بــن خلكان البرمكــي اإلربلي، المتوفى ســنة ٦٨١٦٨١هـ، تحقيق إحســان عباس، هـ، تحقيق إحســان عباس، 

دار  صادر، بيروت، دار  صادر، بيروت، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
388- 388- Glossary of Terms, Visa Challenge Asia Pacific 2008, Visa Business School Asia Glossary of Terms, Visa Challenge Asia Pacific 2008, Visa Business School Asia 

Pacific.Pacific.

389- 389- Dictionary of Accounting, S.M.H Collin, A&C Black Publishers, London, Ltd Dictionary of Accounting, S.M.H Collin, A&C Black Publishers, London, Ltd 

20072007 
390- 390- Dictionary of Accounting Terms, Jae K. Shim, Fifth Edition, Barron’s Educational Dictionary of Accounting Terms, Jae K. Shim, Fifth Edition, Barron’s Educational 

Series, Inc.Series, Inc.

391- 391- Dictionary of Accounting, Oxford University Press, New York, Fourth edition Dictionary of Accounting, Oxford University Press, New York, Fourth edition 

20102010 



املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٤٤٥٤٤٥

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
أصل هذا الكتابأصل هذا الكتاب..................................................................... ..................................................................... ٥
٧ ................................................................................ ................................................................................ مقدمةمقدمة
أهمية الموضوعأهمية الموضوع.......................................................................... .......................................................................... ٧
أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع.................................................................. .................................................................. ٨
الدراسات السابقةالدراسات السابقة........................................................................ ........................................................................ ٩
منهج البحثمنهج البحث............................................................................ ............................................................................ ١١١١
خطة البحثخطة البحث............................................................................. ............................................................................. ١٤١٤
٢٣٢٣ .................................................. .................................................. الباب األول: حقيقة تكلفة القرضالباب األول: حقيقة تكلفة القرض
  الفصل األول:  الفصل األول: تعريف تكلفة القرض تعريف تكلفة القرض..................................................... ..................................................... ٢٥٢٥
٢٧٢٧ ......................... ......................... المبحث األول:المبحث األول: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبًا تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبًا
المطلب األول:المطلب األول: تعريف التكلفة تعريف التكلفة................................................. ................................................. ٢٧٢٧
٢٧٢٧ ................................... ................................... المسألة األولى:المسألة األولى: تعريف التكلفة في اللغة تعريف التكلفة في اللغة
٢٩٢٩ ...................... ...................... المسألة الثانية:المسألة الثانية: تعريف التكلفة في االصطالح الفقهي تعريف التكلفة في االصطالح الفقهي
المسألة الثالثة:المسألة الثالثة: تعريف التكلفة في االصطالح المحاسبي تعريف التكلفة في االصطالح المحاسبي................... ................... ٣١٣١
٣٣٣٣ ................. ................. المسألة الرابعة:المسألة الرابعة: تعريف التكلفة في االصطالح االقتصادي تعريف التكلفة في االصطالح االقتصادي

المســألة الخامســة:المســألة الخامســة: العالقة بين معاني مصطلح التكلفة، وأثــره في تكلفة  العالقة بين معاني مصطلح التكلفة، وأثــره في تكلفة 
                                      القرض                                      القرض.............................................. .............................................. ٣٤٣٤
المطلب الثاني:المطلب الثاني: تعريف القرض تعريف القرض................................................. ................................................. ٣٥٣٥
المسألة األولى:المسألة األولى: تعريف القرض في اللغة تعريف القرض في اللغة................................... ................................... ٣٥٣٥
المسألة الثانية:المسألة الثانية: تعريف القرض في االصطالح تعريف القرض في االصطالح.............................. .............................. ٣٥٣٥
المسألة الثالثة:المسألة الثالثة: الفرق بين القرض والسلف الفرق بين القرض والسلف................................. ................................. ٣٧٣٧



٤٤٦٤٤٦

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات تكلفة القرضتكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المسألة الرابعة:المسألة الرابعة: الفرق بين القرض والدين الفرق بين القرض والدين.................................. .................................. ٣٨٣٨
٤١٤١ ........................... ........................... المبحث الثاني:المبحث الثاني: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبًا تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبًا
الفصل الثاني:الفصل الثاني: األلفاظ ذات الصلة األلفاظ ذات الصلة....................................................... ....................................................... ٤٣٤٣
٤٥٤٥ .............................................................. .............................................................. المبحث األول:المبحث األول: النفقة النفقة
٤٩٤٩ ............................................................ ............................................................ المبحث الثاني:المبحث الثاني: المؤونة المؤونة
٥٣٥٣ ............................................................ ............................................................ المبحث الثالث:المبحث الثالث: األجرة األجرة
المبحث الرابع:المبحث الرابع: المنفعة المنفعة............................................................. ............................................................. ٥٥٥٥
٥٩٥٩ ........................................................... ........................................................... المبحث الخامس:المبحث الخامس: القيمة القيمة
المبحث السادس:المبحث السادس: العمولة العمولة.......................................................... .......................................................... ٦٣٦٣
المبحث السابع:المبحث السابع: الرسوم الرسوم............................................................ ............................................................ ٦٥٦٥
الفصل الثالث:الفصل الثالث: أنواع تكلفة القرض أنواع تكلفة القرض...................................................... ...................................................... ٦٧٦٧
تمهيدتمهيد............................................................................... ............................................................................... ٦٩٦٩
المبحث األول:المبحث األول: أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى ذات التكلفة أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى ذات التكلفة......................... ......................... ٧١٧١
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى سببها أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى سببها................................ ................................ ٧٣٧٣
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أنواع التكلفة بالنظر إلى الشرط وعدمه أنواع التكلفة بالنظر إلى الشرط وعدمه............................. ............................. ٧٥٧٥
المبحث الرابع:المبحث الرابع: أنواع التكلفة بالنظر إلى من تصدر عنه أنواع التكلفة بالنظر إلى من تصدر عنه.............................. .............................. ٧٧٧٧
٧٩٧٩ ........... ........... المبحث الخامس:المبحث الخامس: أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المعاوضة عنها وعدمه أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المعاوضة عنها وعدمه
٨١٨١ ............... ............... المبحث السادس:المبحث السادس: أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى عالقتها بموضوعها أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى عالقتها بموضوعها
٨٣٨٣ ......................... ......................... المبحث السابع:المبحث السابع: أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المشروعية أنواع تكلفة القرض بالنظر إلى المشروعية
الباب الثاني: أحكام تكلفة القرضالباب الثاني: أحكام تكلفة القرض.................................................. .................................................. ٨٥٨٥
٨٧٨٧ ................................................................................... ................................................................................... تمهيدتمهيد
٨٩٨٩ ............................................ ............................................ الفصل األول:الفصل األول: أحكام تكلفة القرض المعتبرة أحكام تكلفة القرض المعتبرة
المبحث األول:المبحث األول: أحكام المنفعة المترتبة على القرض أحكام المنفعة المترتبة على القرض................................ ................................ ٩١٩١
المبحث الثاني:المبحث الثاني: من تلزمه تكلفة القرض من تلزمه تكلفة القرض........................................... ........................................... ١٠٧١٠٧
المبحث الثالث:المبحث الثالث: عناصر تكلفة القرض عناصر تكلفة القرض............................................ ............................................ ١١١١١١
١١١١١١ ............................. ............................. المطلب األول:المطلب األول: تقسيمات المحاسبيين للتكاليف تقسيمات المحاسبيين للتكاليف



٤٤٧٤٤٧

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات تكلفة القرضتكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

١١٦١١٦ ........................................ ........................................ المطلب الثاني:المطلب الثاني: عناصر تكلفة القرض عناصر تكلفة القرض
١٤١١٤١ ......................... ......................... المبحث الرابع:المبحث الرابع: أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة
١٤١١٤١ ..................... ..................... المطلب األول: المطلب األول: مفهوم التكاليف المباشرة وغير المباشرةمفهوم التكاليف المباشرة وغير المباشرة
١٤٤١٤٤ ....................... ....................... المطلب الثاني:المطلب الثاني: أحكام التكلفة المباشرة وغير المباشرة أحكام التكلفة المباشرة وغير المباشرة
الفصل الثاني:الفصل الثاني: أحكام تقدير تكلفة القرض أحكام تقدير تكلفة القرض............................................. ............................................. ١٥٩١٥٩
المبحث األول: المبحث األول: من يقبل قوله في تقدير تكلفة القرضمن يقبل قوله في تقدير تكلفة القرض............................. ............................. ١٦١١٦١
١٦٥١٦٥ ........................................ ........................................ المبحث الثاني: المبحث الثاني: طرق تقدير تكلفة القرضطرق تقدير تكلفة القرض
١٧٣١٧٣ .............................. .............................. المبحث الثالث: المبحث الثالث: أحكام التكاليف الفعلية والمعياريةأحكام التكاليف الفعلية والمعيارية
١٧٣١٧٣ ........................... ........................... المطلب األول: المطلب األول: مفهوم التكاليف الفعلية والمعياريةمفهوم التكاليف الفعلية والمعيارية
١٧٤١٧٤ ...................... ...................... المطلب الثاني: المطلب الثاني: أحكام اعتبار التكلفة الفعلية والمعياريةأحكام اعتبار التكلفة الفعلية والمعيارية
المبحث الرابع: المبحث الرابع: أثر ظنية تقدير تكلفة القرضأثر ظنية تقدير تكلفة القرض...................................... ...................................... ١٧٧١٧٧
١٧٧١٧٧ ........................................................................ ........................................................................ توطئةتوطئة
المطلب األول: المطلب األول: أنواع الظنية الواردة على تكلفة القرضأنواع الظنية الواردة على تكلفة القرض....................... ....................... ١٧٨١٧٨
١٨٥١٨٥ .................................... .................................... الفصل الثالث: الفصل الثالث: أحكام التعويض عن تكلفة القرضأحكام التعويض عن تكلفة القرض
المبحث األول: المبحث األول: التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرضالتوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض............................. ............................. ١٨٧١٨٧
المبحث الثاني: المبحث الثاني: أحكام العوض المصاحب للقرضأحكام العوض المصاحب للقرض............................... ............................... ١٩١١٩١
المبحث الثالث: المبحث الثالث: أحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترضأحكام التعويض عن التكلفة الناشئة ألكثر من مقترض........... ........... ٢٤٧٢٤٧
المطلب األول: المطلب األول: حكم التعويض عن تكلفة القرض الناشئة ألكثر من مقترضحكم التعويض عن تكلفة القرض الناشئة ألكثر من مقترض.. .. ٢٤٧٢٤٧

المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض الناشــئة ألكثر من حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض الناشــئة ألكثر من 
٢٥٣٢٥٣ ........................ ........................                             مقترض بعد استيفائها من المقترضين                            مقترض بعد استيفائها من المقترضين
٢٥٥٢٥٥ ................................ ................................ المبحث الرابع: المبحث الرابع: طرق التعويض عن تكلفة القرضطرق التعويض عن تكلفة القرض
المبحث الخامس: المبحث الخامس: حكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرضحكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرض................... ................... ٢٥٩٢٥٩

المبحث الســادس: المبحث الســادس: حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض حال عدم االنتفاع حكم العوض المأخوذ بســبب تكلفة القرض حال عدم االنتفاع 
                                     بالقرض                                     بالقرض..................................................... ..................................................... ٢٦١٢٦١
٢٦٣٢٦٣ .................................................. .................................................. الفصل الرابع: الفصل الرابع: ضوابط تكلفة القرضضوابط تكلفة القرض
توطئةتوطئة............................................................................. ............................................................................. ٢٦٥٢٦٥



٤٤٨٤٤٨

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات تكلفة القرضتكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

المبحث األول: المبحث األول: ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرهاضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها............................ ............................ ٢٦٧٢٦٧
المبحث الثاني: المبحث الثاني: ضوابط التعويض عن تكلفة القرضضوابط التعويض عن تكلفة القرض.............................. .............................. ٢٦٩٢٦٩
الباب الثالث: تطبيقات معاصرة لتكلفة القرضالباب الثالث: تطبيقات معاصرة لتكلفة القرض.................................... .................................... ٢٧١٢٧١
الفصل األول: الفصل األول: أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنمويةأحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية....................... ....................... ٢٧٣٢٧٣
المبحث األول: المبحث األول: أحكام تكلفة القرض في صندوق التنمية الصناعية السعوديأحكام تكلفة القرض في صندوق التنمية الصناعية السعودي...... ...... ٢٧٥٢٧٥
المطلب األول: المطلب األول: التعريف بالصندوقالتعريف بالصندوق.......................................... .......................................... ٢٧٥٢٧٥
٢٨٠٢٨٠ .............................. .............................. المطلب الثاني: المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرضعالقة الصندوق بتكلفة القرض
المطلب الثالث: المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوقأحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق.................. .................. ٢٨٠٢٨٠
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية.............. .............. ٢٨٥٢٨٥
المطلب األول: المطلب األول: التعريف بالصندوقالتعريف بالصندوق.......................................... .......................................... ٢٨٥٢٨٥
٢٨٨٢٨٨ .............................. .............................. المطلب الثاني: المطلب الثاني: عالقة الصندوق بتكلفة القرضعالقة الصندوق بتكلفة القرض
المطلب الثالث: المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في قروض الصندوقأحكام تكلفة القرض في قروض الصندوق.................. .................. ٢٨٨٢٨٨

المبحث الثالث: المبحث الثالث: أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية المقدمة من البنك أحكام تكلفة القرض في برامج اإلقراض التنموية المقدمة من البنك 
٢٨٩٢٨٩ .............................................. ..............................................                              السعودي للتسليف                             السعودي للتسليف
٢٨٩٢٨٩ .......................... .......................... المطلب األول: المطلب األول: التعريف بالبنك السعودي للتسليفالتعريف بالبنك السعودي للتسليف
المطلب الثاني: المطلب الثاني: عالقة تكلفة القرض ببرامج البنكعالقة تكلفة القرض ببرامج البنك............................ ............................ ٢٩٢٢٩٢
المطلب الثالث: المطلب الثالث: أحكام تكلفة القرض في البرامج المقدمة من البنكأحكام تكلفة القرض في البرامج المقدمة من البنك.......... .......... ٢٩٣٢٩٣
الفصل الثاني: الفصل الثاني: أحكام تكلفة القرض في منتجات اإلقراض المصرفية (االستهالكية)أحكام تكلفة القرض في منتجات اإلقراض المصرفية (االستهالكية).... .... ٢٩٥٢٩٥
٢٩٧٢٩٧ ............................... ............................... المبحث األول: المبحث األول: تكلفة القرض في بطاقات االئتمانتكلفة القرض في بطاقات االئتمان
٢٩٧٢٩٧ .................... .................... المطلب األول: المطلب األول: حقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافهاحقيقة بطاقة االئتمان، وأنواعها، وأطرافها
٢٩٧٢٩٧ .................................... .................................... المسألة األولى: المسألة األولى: حقيقة بطاقة االئتمانحقيقة بطاقة االئتمان
٣٠٤٣٠٤ ...................................... ...................................... المسألة الثانية: المسألة الثانية: أنواع بطاقة االئتمانأنواع بطاقة االئتمان
٣٠٦٣٠٦ .................................... .................................... المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: أطراف بطاقة االئتمانأطراف بطاقة االئتمان
المطلب الثاني: المطلب الثاني: طريقة عمل بطاقات االئتمانطريقة عمل بطاقات االئتمان................................. ................................. ٣٠٧٣٠٧
المطلب الثالث المطلب الثالث التوصيف الفقهي للعالقات بين أطراف بطاقة االئتمانالتوصيف الفقهي للعالقات بين أطراف بطاقة االئتمان........ ........ ٣١١٣١١



٤٤٩٤٤٩

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات تكلفة القرضتكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣١١٣١١ ... ... المسألة األولى: المسألة األولى: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقةالتوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر وحامل البطاقة
٣١٨٣١٨ ........... ........... المسألة الثانية: المسألة الثانية: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والتاجرالتوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والتاجر
٣٢٢٣٢٢ .. .. المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: التوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والمنظمة الراعيةالتوصيف الفقهي للعالقة بين المصدر والمنظمة الراعية
المطلب الرابع: المطلب الرابع: عالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرضعالقة بطاقة االئتمان بتكلفة القرض.......................... .......................... ٣٢٢٣٢٢
٣٢٢٣٢٢ .......... .......... المطلب الخامس: المطلب الخامس: أحكام تكاليف بطاقات االئتمان والتعويض عنهاأحكام تكاليف بطاقات االئتمان والتعويض عنها
المطلب السادس: المطلب السادس: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتماندراسة تطبيقية لتكاليف بطاقات االئتمان................... ................... ٣٣٦٣٣٦

المســألة األولى: المســألة األولى: دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــات االئتمان في المصارف دراســة تطبيقية لتكاليف بطاقــات االئتمان في المصارف 
٣٣٦٣٣٦ ............................................. .............................................                                 اإلسالمية                                اإلسالمية
٣٥٥٣٥٥ ....... ....... المسألة الثانية: المسألة الثانية: مقارنة بين رسوم البطاقات االئتمانية في المصارفمقارنة بين رسوم البطاقات االئتمانية في المصارف
٣٦٥٣٦٥ ................................ ................................ المبحث الثاني: المبحث الثاني: تكلفة القرض في خطاب الضمانتكلفة القرض في خطاب الضمان
٣٦٥٣٦٥ ....................................... ....................................... المطلب األول: المطلب األول: حقيقة خطاب الضمانحقيقة خطاب الضمان
٣٦٥٣٦٥ ................... ................... ا اتعريف خطاب الضمان باعتباره مفردً المسألة األولى: المسألة األولى: تعريف خطاب الضمان باعتباره مفردً
٣٦٦٣٦٦ ...................... ...................... المسألة الثانية: المسألة الثانية: تعريف خطاب الضمان باعتباره لقبًاتعريف خطاب الضمان باعتباره لقبًا
٣٦٧٣٦٧ ................................. ................................. المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: أطراف خطابات الضمانأطراف خطابات الضمان
٣٦٨٣٦٨ .................................. .................................. المسألة الرابعة: المسألة الرابعة: أنواع خطابات الضمانأنواع خطابات الضمان
٣٧٠٣٧٠ ........ ........ المطلب الثاني: المطلب الثاني: التوصيف الفقهي للعالقة بين أطراف خطاب الضمانالتوصيف الفقهي للعالقة بين أطراف خطاب الضمان
المطلب الثالث: المطلب الثالث: عالقة خطاب الضمان بتكلفة القرضعالقة خطاب الضمان بتكلفة القرض........................ ........................ ٣٧٢٣٧٢
٣٧٧٣٧٧ ................ ................ المطلب الرابع: المطلب الرابع: أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنهاأحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها

المطلــب الخامس: المطلــب الخامس: دراســة تطبيقيــة لتكلفة خطــاب الضمان فــي المصارف دراســة تطبيقيــة لتكلفة خطــاب الضمان فــي المصارف 
٣٧٨٣٧٨ ............................................... ...............................................                                     اإلسالمية                                    اإلسالمية

المســألة األولى: المســألة األولى: دراســة تطبيقية لتكاليــف خطاب الضمــان في مصرف دراســة تطبيقية لتكاليــف خطاب الضمــان في مصرف 
                                الراجحي                                الراجحي.............................................. .............................................. ٣٧٨٣٧٨
٣٨١٣٨١ .... .... المسألة الثانية: المسألة الثانية: دراسة تطبيقية لتكاليف خطاب الضمان في بنك البالددراسة تطبيقية لتكاليف خطاب الضمان في بنك البالد

المســألة الثالثة: المســألة الثالثة: دراســة تطبيقية لتكاليــف خطاب الضمان فــي بنك دبي دراســة تطبيقية لتكاليــف خطاب الضمان فــي بنك دبي 
٣٨١٣٨١ .............................................. ..............................................                               اإلسالمي                              اإلسالمي



٤٥٠٤٥٠

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات تكلفة القرضتكلفة القرض

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع

املخرج:  .S. Fعدد الصفحات: (٤٥٠)تاريخ: ١٦-١٠-٢٠١٦بروڤة: (٧)تكلفة القرض

٣٨٣٣٨٣ .......................................................................... .......................................................................... الخاتمةالخاتمة
الملحق (الملحق (١) قرار هيئة كبار العلماء بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي) قرار هيئة كبار العلماء بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي....... ....... ٣٩٩٣٩٩
٤٠٣٤٠٣ ......................................................................... ......................................................................... الفهارسالفهارس
٤٠٥٤٠٥ ............................................................ ............................................................ فهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع والمصادر
٤٤٥٤٤٥ .................................................................. .................................................................. فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات


