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 ماهية عقد البيع باملراحبة

-دراسة مقارىة-
)*(
- 

 يسرى وليد إبراهيهد.                         ضحى حمند أيوب الباحث  

       أستاذ القاىون املدىي املساعد                                                              

 املوصل/ جامعة احلقوقكلية                                                               

 املستخلص
ٜعد عكد ايبٝع باملساحب١ َٔ بٝٛعات األَا١ْ اييت تؤضظ ع٢ً ثك١ املػرتٟ   

ؾعكد ايبٝع باملساحب١ ٖٛ ايبٝع مبجٌ  ،بايبا٥ع ٚاط٦ُٓاْ٘ بايطعس ايرٟ عسض٘ عًٝ٘ ٖرا ايبا٥ع
ك١ ٚاألَا١ْ ٚايصدم اييت ٜتش٢ً بٗا ٜؤضظ ٖرا ايعكد ع٢ً ايج ،ايجُٔ األٍٚ َع شٜاد٠ زبح

ٜكطِ عكد ايبٝع باملساحب١ إىل  ،ايبا٥ع ٚاييت اطُإٔ املػرتٟ إيٝٗا ؾًذأ إىل ايتعاقد َع٘
ايكطِ األٍٚ املساحب١ ايعاد١ٜ ٜٚكصد بٗا إٔ ٜػرتٟ غدص َا ضًع١ بجُٔ ثِ  ،قطُني

طبل ثِ ٜكّٛ ٜبٝعٗا آلخس بايجُٔ األٍٚ َع شٜاد٠ زبح ؾٗٛ ٖٓا ٜػرتٟ يٓؿط٘ طًب َ
أَا ايكطِ ايجاْٞ املساحب١ يآلَس بايػسا٤ ٜٚكصد بٗا إٔ ٜطًب أسد  ،بعسضٗا يًبٝع َساحب١

املتعاقدٜٔ َٔ اآلخس غسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ َطُا٠ َٚٛصٛؾ١ ثِ ٜعدٙ بػسا٥ٗا َٓ٘ ٚتسبٝش٘ 
 ؾٝكّٛ املأَٛز يف ساٍ االتؿام املبد٥ٞ بػسا٤ ايطًع١ املطًٛب١ ٚذيو ٚؾل َٛاصؿاتٗا ،ؾٝٗا

ثِ ٜكّٛ بعسضٗا ع٢ً طايبٗا بتهًؿتٗا ع٢ً املأَٛز ٚشٜاد٠ زبح َط٢ُ ٖٚٛ َا اتؿل عًٝ٘ 
 ؾإذا قبٌ اآلَس بايػسا٤ ٖرا ايعسض اْعكد ايبٝع َساحب١ بني ايطسؾني. ،َٓر ايبدا١ٜ

 ٚأخريّا اْت٢ٗ ايبشح خبامت١ تطِ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.
 ١ٝ، عكد ايبٝع.ايهًُات املؿتاس١ٝ: عكد ايتٌُٜٛ، املصازف اإلضالَ

Abstract 

That selling contract with gaining consider one of the 

secretarial selling which depend on confidence in treating 

between the seller and buyer in the price which showed by 
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the buyer, this contract is buying with the same first price 

with an increase as a gain,  this contract build on the  

confidence, truth, and fidelity.                                                                  

This contract divided into two parts: the first one is 

the normal gaining  this means that one buy any good in 

price, then sell it to another in the same price with gain, the 

second part   is one of the tow contractors ask to buy any 

good, and promise him to buy it and take him a gain over the 

real price.                                                                                                       

Finally the research ending with conclusion consist of 

results and recommendations. 

Keywords: Financing contract, Islamic banks, sales 

contract.                                                                                                     

 ةـاملقدم
 أٚاّل: أ١ُٖٝ ايبشح:

ٜعد بٝع املساحب١ َٔ أِٖ ايعكٛد املعاصس٠ يًتٌُٜٛ يف املصازف اإلضال١َٝ ٚاييت 
 ْػأت بدٜاّل عٔ املعاَالت ايسب١ٜٛ ايطا٥د٠ يد٣ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ.

 ثاّْٝا: َػه١ً ايبشح:
املػسع إذ  ع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايعكد إال اْ٘ مل حيغَ باالٖتُاّ ايهايف َٔ قبٌ

 غؿٌ ايهجري َٔ قٛاعدٙ األضاض١ٝ.
 ثايجّا: ٖدف ايبشح:

ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل تٛضٝح املكصٛد بعكد ايبٝع َساحب١ َٔ ايٓٛاسٞ ايًػ١ٜٛ 
نُا ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل دبطٝد ٚذبًٌٝ َؿّٗٛ ايجك١ املؿرتض  ،ٚايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ

 شح مت تٛضٝح أقطاَ٘.ٚالضتهُاٍ ٖرا ايب ،غٝٛعٗا يف ٖرا ايعكد بني ايٓاع
 زابعّا: َٓٗذ١ٝ ايبشح: 

اعتُد ايبشح ع٢ً املٓٗر املكازٕ َٔ خالٍ َكاز١ْ املراٖب ايؿك١ٝٗ َع بعطٗا 
يًتٛصٌ إىل أِٖ اآلزا٤ اييت ْعُت ٖرا املٛضٛع ٖٚٞ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٚايكإْٛ 

 ؾطاّل عٔ ايكإْٛ املدْٞ ايبشسٜين. ،املدْٞ األزدْٞ
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 ١ ايبشح:خاَطّا: ؾسضٝ
غٝٛع عكد ايبٝع باملساحب١ ٚتداٚي٘ بني ايٓاع ضٝعصش َؿّٗٛ ايجك١ ٚبايتايٞ ٜؤدٟ 

 إىل اضتكساز ايتعاٌَ.
 ضادضّا: ٖٝه١ًٝ ايبشح:

 املبشح األٍٚ: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١.
 املطًب األٍٚ: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يػ١ّ.
  ايؿك٘ اإلضالَٞ.املطًب ايجاْٞ: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يف

 املطًب ايجايح: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يف ايكإْٛ.
 املبشح ايجاْٞ: أضاع عكد ايبٝع باملساحب١ ٚأقطاَ٘.

 املطًب األٍٚ: أضاع عكد ايبٝع باملساحب١.
 املطًب ايجاْٞ: أقطاّ عكد ايبٝع باملساحب١. 

 املبحث األول

 تعريف عقد البيع باملراحبة
جيب ايسدٛع إىل نتب ايًػ١  ،اّ ٚغاٌَ يعكد ايبٝع باملساحب١إلعطا٤ تعسٜـ ع

يبٝإ َٛقؿِٗ َٔ املساحب١ َٚٔ ثِ جيب االضتعا١ْ بهتب ايؿك٘ اإلضالَٞ ع٢ً اختالف 
 ،ٚأْ٘ َٔ ايبٝٛعات ايتذاز١ٜ املػسٚع١ ،يًتعسف ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٝع خاص١ ،َراٖب٘

ايكإْٛ ٚعًٝ٘ ضٝتِ تكطِٝ ٖرا املبشح  ٚبعد ذيو ضٝتطح تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يف
 ع٢ً املطايب اآلت١ٝ:

 املطًب األٍٚ: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يػ١ّ.
 املطًب ايجاْٞ: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ.

 املطًب ايجايح: تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ يف ايكإْٛ.
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 املطلب األول

 ة لغًةتعريف عقد البيع باملراحب
املساحب١ يف ايًػ١ ٖٞ َصدز َٔ ايؿعٌ )زبح( ايّسبِح ٚايُسبح ٚايسباح َعٓاٙ ايُٓا٤ يف 

ٚقاٍ ازبٖٛسٟ َجٌ غب٘ ٚغب٘  ،ٜكٍٛ ابٔ األعسابٞ ايسابح ٚايسبح َجٌ ايِبدٍ ٚايبدٍ ،ايتذاز٠
ُ٘ ٚزبح يف دبازت٘ ٜسبح زحبّا ٚزحبّا ٚزباسّا أٟ اضتػـ ٚايعسب تكٍٛ يًس دٌ ٖٚٛ اضِ َا زحب

ِِ َََٚا نَاُْٛا )) ، ٚيف قٛي٘ تعاىل:(1)إذا دخٌ يف ايتذاز٠ بايسباح ٚايطُاح ُٗ ؾََُا زَبِشَِت تِذَازَُت
ِٗتَدَِٜٔ  .(3)، ٖٚٞ َصدز َٔ ايسبح ٖٚٞ ايصٜاد٠(2)((َُ

 املطلب الثاىي

 تعريف عقد البيع باملراحبة يف الفقه اإلسالمي
ُ٘ بايعكد األٍٚ بايجُٔ األٍٚ َع عسؾٗا أسد ؾكٗا٤ املرٖب اسبٓؿٞ بأْٗا ْكٌ َا  ًَه

شٜاد٠ زبح ٚاملساد بايٓكٌ يف ايتعسٜـ ٖٛ يٝظ ايٓكٌ املطًل إمنا ٖٛ ايٓكٌ ايصشٝح ايػسعٞ 
ُٙ أْ٘ البد َٔ دخٍٛ ايطًع١ يف ًَو ايبا٥ع َساحب١ َٔ  ُ٘ َعٓا ُ٘ َا ًَه ٚيٝظ َطًل ايٓكٌ ٚقٛي

يجُٔ ايرٟ عكد ب٘ بٝع املساحب١ ال َا أدٌ بٝعٗا يًُػرتٟ َساحب١ ٚاملساد بايجُٔ األٍٚ ٖٛ ا
، ٚعسؾٗا آخس ع٢ً أْٗا متًٝو (4)ْكد بايؿعٌ ؾإذا اغرت٣ بدزاِٖ ٚدؾع بٗا ثٛبّا ؾايجُٔ دزاِٖ

، ٚبٓؿظ املع٢ٓ يهٔ بًؿغ طبتًـ عسؾٗا آخس ع٢ً أْٗا (5)املبٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ َع شٜاد٠

                                                      

س(، دار الحجيث، القاىخة، -ز-)ر ( ابن مشظهر، لدان العخب، السجمج الخابع، األحخف2)
 .32ص 

 (.26( سهرة البقخة، اآلية )1)
( عبج الخحسن الجديخي، كتاب الفقو عمى السحاىب األربعة، دار إحياء التخاث العخبي، 3)

 .161لبشان، طبعة ججيجة، ص 
، مظبعة مرظفى دمحم، السكتبة 5( يشظخ: كسال الجين بن اليسام، شخح فتح القجيخ، ج4)

 وما بعجىا. 151ه، ص 2325، 2رية، مرخ، طالتجا
، دار الكتب 4( يشظخ: فخخ الجين عثسان الديمعي، تبين الحقائق شخح كشد الجقائق، ج5)

 .411، ص 1000، 2العمسية، لبشان، ط
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ُٙ ٚشٜاد٠ ُٙ مبا غسا أْٗا بٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ ٚشٜاد٠ زبح ، ٚعسؾٗا آخس ع٢ً (1)بٝع َا غسا
، َٔ تعسٜؿات املرٖب اسبٓؿٞ ظبدٖا نًٗا َتػاب١ٗ يهٔ بًؿغ طبتًـ ٚعًٝ٘ ؾاملساحب١ (2)

 يد٣ ٖرا املرٖب ٖٞ ايبٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ َع شٜاد٠ زبح َعًّٛ.
ٚيف ايؿك٘ ايػاؾعٞ عسؾٗا أسدِٖ ع٢ً أْٗا بٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ َع زبح َٛشع 

، ٚعسؾٗا آخس ع٢ً أْٗا عكد بين ايجُٔ ؾٝ٘ ع٢ً مثٔ املبٝع األٍٚ َع شٜاد٠ (3)صا٤ٙع٢ً أد
ُ٘ ٚزبح دزِٖ يهٌ عػس٠  َجٌ إٔ ٜػرتٟ غ٤ٞ مبا١٥ ثِ ٜكٍٛ يػريٙ بعتو ٖرا مبا اغرتٜت
ٚايجُٔ ٖٛ َا تساض٢ عًٝ٘ املتباٜعإ يٝهٕٛ عٛضّا يف عكد ايبٝع األٍٚ ٚاملساد بجُٔ املبٝع 

ع١ٝ ٖٛ ايجُٔ ايرٟ يصّ ب٘ ايبٝع ؾٝدسز عٔ ايجُٔ األٍٚ َا نإ شا٥دّا عُا األٍٚ عٓد ايػاؾ
 .(4)يصّ ب٘ ايبٝع

ُ٘ ُ٘ ع٢ً مثٔ بٝع تكدَ  .(5)أَا يف ايؿك٘ املايهٞ ؾعسؾٗا أسدِٖ أْٗا بٝع َستب مثٓ
 
 
 
 

                                                      

، دار 3( يشظخ: عبج الخحسن الكميبهلي، مجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ، السجمج 2)
 .206، ص 2ط ،2998الكتب العمسية، لبشان، 

، دار 5( يشظخ: عالء الجين أبي بكخ الكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ج1)
 .358، ص 1000، 2لبشان، ط -السعخفة، بيخوت

( يشظخ: شسذ الجين الخممي، نياية السحتاج إلى شخح السشياج في الفقو عمى محىب اإلمام 3)
 .206، ص1003،  3ن، ط، دار الكتب العمسية، لبشا4الذافعي، السجمج 

، دار الكتب 9( أبي القاسم عبج الكخيم بن دمحم الخافعي الذافعي، العديد شخح الهجيد، ج4)
؛ وأيزًا ابن إسحاق بن عمي بن يهسف  5، ص2994، 2لبشان، ط -العمسية، بيخوت

 .381، مظبعة عيدى البابي الحمبي، مرخ، ص 2الذيخازي، السيحب، ج
، دار الكتب العمسية، لبشان، 4حاشية الجسهقي عمى الذخح الكبيخ، ج( أبه بخكات العجوي، 5)

 .157، ص 1003، 1لبشان، ط
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أَا ؾك٘ اسبٓاب١ً ؾعسؾٗا أسدِٖ ع٢ً أْٗا ايبٝع بسأع املاٍ ٚزبح َعًّٛ ؾٝكٍٛ 
 .(1)١٥ ع٢ً إٔ ازبح يف نٌ عػس٠ دزُّٖازأع َايٞ ؾٝ٘ َا

بأْٗا بٝع ايطًع١ اييت اغرتاٖا ايبا٥ع بصٜاد٠ ع٢ً  ِعٓد ازبعؿس١ٜ عسؾٗا أسدٖ
 .(2)زأمساهلا

َٔ خالٍ َا تكدّ َٔ تعسٜؿات يعكد ايبٝع باملساحب١ عٓد ايؿكٗا٤ ظبدٖا ٚإٕ تػريت 
ٝع املساحب١ ٜكّٛ ع٢ً أيؿاظٗا ؾُطُْٛٗا ٚاسد ٚأْٗا ال ربسز عٔ َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ إٔ ب

أضاع َعسؾ١ ايجُٔ األٍٚ يًُػرتٟ ٚبٓا٤ ايجُٔ عًٝ٘ َع زبح ضبدد ٜتؿل عًٝ٘ ايطسؾإ يرا 
 ميهٔ إٜساد املالسعات اآلت١ٝ:

 اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ املساحب١ ٖٞ بٝع ايبطاع١ بطعس ميجٌ زحبّا يًبا٥ع. -1
 ٖٞ عكد بٝع َطًل ؾإٕ املكابٌ ؾٝٗا ٜهٕٛ ْكد دا٥ُّا. -2

ُ٘. إٕ عكد -3  ايبٝع باملساحب١ َػسٚع ٚصشٝح ٚذيو ألٕ ايبا٥ع ٜبٝع َا ميًه

ُ٘ َعًّٛ َٓر إبساّ ايعكد. -4  ٜط٢ُ بعكد ايبٝع باملساحب١ ألٕ زحب

 ٖٛ عكد َٔ عكٛد األَا١ْ ألْ٘ ٜؤضظ ع٢ً ثك١ املػرتٟ بايبا٥ع ٚاط٦ُٓاْ٘ إىل ايطعس. -5

 املطلب الثالث

 تعريف عقد البيع باملراحبة يف القاىون
ٖٚٞ ٚإٕ اختًؿت يف ايًؿغ يهٓٗا  ،كٛاْني َداز ايبشح عكد ايبٝع باملساحب١ْعُت اي

 َتؿك١ يف املع٢ٓ ٚعًٝ٘ ضٝتِ تٛضٝح ذيو َٔ خالٍ ايؿسٚع اآلت١ٝ:
 ايؿسع األٍٚ: يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ.

 ايؿسع ايجاْٞ: يف ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞ.
 ايؿسع ايجايح: يف ايكإْٛ املدْٞ ايبشسٜين.

                                                      

( مهفق الجين بن قجامة وشسذ الجين بن قجامة السقجسي، السغشي ويميو الذخح الكبيخ، 2)
وأيزًا: عالء الجين السخداوي السرخي، اإلنراف في معخفة  200، طبعة ججيجة، ص4ج

 .418، ص 2997،  2لعمسية، لبشان، ط، دار الكتب ا4الخاجح، ج
 .58، الشجف، ص 1( أبه القاسم الخهئي، مشياج الرالحين في العبادات والسعامالت، ج1)
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 ع األولالفر

 (1551( لسية )40يف القاىون املدىي العراقي رقه )
ن١ًُ املساحب١ ٖٞ ْٛع َٔ أْٛاع بٝٛع األَا١ْ اييت ٜكّٛ ايبٝع ٚايػسا٤ ؾٝٗا ع٢ً 
أضاع )زأع املاٍ( ٖٚٛ مثٔ غسا٤ ايطًع١ ٖٚٞ َا قاَت ب٘ ايطًع١ ع٢ً ايبا٥ع، ؾؿٞ 

ٚتٛايت ايهتاب١ يف  ،إىل زأع املاٍ املساحب١ ٜتِ إضاؾ١ ْطب١ ١ٜٛ٦َ َع١ًَٛ أٚ َبًؼ َكطٛع
َٛضٛع عكد ايبٝع باملساحب١ إال إٔ َععِ ايرٜٔ تٓاٚيٛٙ مل حيددٚا ي٘ تعسٜؿّا دقٝل داَع 

( 535، يف سني ْص املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ )(1)نُا ٖٛ َعسٚف يف نتب ايؿك٘ اإلضالَٞ
 َٓ٘ ع٢ً تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ بكٛي٘:

 أٚ تٛي١ٝ أٚ ٚضع١ٝ أٚ إغسانّا.جيٛش ايبٝع َساحب١  -2)
 ٚاملساحب١ بٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ ايرٟ اغرت٣ ب٘ ايبا٥ع َع شٜاد٠ زبح َعًّٛ ...( . -1)

ٜتطح َٔ ٖرا ايٓص إٔ املكصٛد بعكد ايبٝع باملساحب١ ٖٛ بٝع ايطًع١ بجُٓٗا َع 
 َٚٔ خالٍ ٖرا ايتعسٜـ ميهٔ إٜساد املالسعات اآلت١ٝ: ،ْطب١ زبح يًبا٥ع

 ألٕ َطُْٛٗا أَا١ْ ايبا٥ع. ،ع باملساحب١ َٔ عكٛد األَا١ْعكد ايبٝ -1
ؾٝطتٓد ع٢ً ايبٝع األٍٚ ؾٗٞ طسٜك١ يتداٍٚ ايطًع  ،ٖٞ بٝع ايطًع١ َس٠ ثا١ْٝ ٚبسبح -2

 بني ايٓاع َع إضاؾ١ زبح يًبا٥ع.

 جيب إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ ٚايسبح َعًّٛ يهٞ ٜتشكل االضتكساز يف ايتعاٌَ. -3

 
 
 
 
 

                                                      

( د. جعفخ جهاد الفزمي، الهجيد في العقهد السجنية، السكتبة القانهنية، بغجاد، العاتك 2)
سظايعة، االستثسار ؛ وأيزًا يشظخ: كامل فالح ال 84، ص 4لرشاعة الكتاب، القاىخة، ط

 وما بعجىا. 481، ص 1024، 1في السرارف، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، ط
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 الفرع الثاىي

 (1576( لسية 43ملدىي األردىي رقه )يف القاىون ا
( َٓ٘ ع٢ً أْ٘ )جيٛش 1( َٔ ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞ يف ايؿكس٠ )485ْصت املاد٠ )

ايبٝع بطسٜل املساحب١ أٚ ايٛضع١ٝ أٚ ايتٛي١ٝ إذا نإ زأع ايبٝع َعًَّٛا سني ايعكد ٚنإ 
 َكداز ايسبح يف املساحب١ َٚكداز اشبطاز٠ يف ايٛضع١ٝ ضبددّا(.

إٔ املػسع األزدْٞ مل ٜبتعد يف تعسٜؿ٘ يعكد ايبٝع باملساحب١ عٔ تعسٜـ املػسع  ٜتطح
 ايعساقٞ.

  الفرع الثالث

 (2001( لسية )15يف القاىون املدىي البحريين رقه )
 ( َٓ٘ ع٢ً أْ٘:388ْص املػسع ايبشسٜين يف املاد٠ )

ُٔ ايرٟ اغرت٣ ب٘ ايبا٥ع جيٛش ايبٝع تٛي١ٝ أٚ إغسانّا أٚ َساحب١ أٚ ٚضع١ٝ إذا نإ ايج -)أ
 َعًَّٛا ٚقت ايعكد ٚنإ َكداز ايسبح يف املساحب١ َٚكداز اشبطاز٠ يف ايٛضع١ٝ ضبددّا(.

ٜالسغ ع٢ً ايٓص ايبشسٜين أْ٘ ٚضع تعسٜؿّا يعكد بٝع املساحب١ ع٢ً غساز نٌ َٔ 
بجُٔ َٚٔ ايٓاس١ٝ األخس٣ اغرتط عًِ املػرتٟ  ،املػسعني ايعساقٞ ٚاألزدْٞ ٖرا َٔ ْاس١ٝ

املبٝع ٚقت إبساّ عكد ايبٝع باملساحب١ ٚعًٝ٘ إذا نإ جيٌٗ مثٔ املبٝع قبٌ إبساّ عكد 
 املساحب١ ؾال ٜؤثس ذيو إذا عًِ ب٘ عٓد إبساَ٘.

إذّا َٔ خالٍ َا تكدّ َٔ ْصٛص يًُػسع ايعساقٞ ٚاملػسع ايبشسٜين ٚاملػسع 
اييت ميهٔ  ،بٝٛعات األَا١ْ األزدْٞ ظبد أُْٗا قد ذنسا ايبٝع بطسٜل املساحب١ بٛصؿ٘ أسد

األَس ايرٟ ٜؤدٟ  ،عٔ طسٜك٘ تداٍٚ ايطًع بني ايٓاع دٕٚ ْصاع بطبب دٗاي١ مثٓٗا اسبكٝكٞ
 إىل دٗاي١ ايسبح ايرٟ ضٝشصٌ عًٝ٘ ايبا٥ع َٔ املػرتٟ.
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أَا عٔ َٛقـ غّساح ايكإْٛ ؾكد عسف أسدِٖ عكد ايبٝع باملساحب١ بأْ٘ غسا٤ 
 .(1)ًٞ ٚشٜاد٠ زبح َعًّٛ عًٝ٘املػرتٟ يًطًع١ بجُٓٗا األص

َٔ خالٍ َا تكدّ ميهٔ تعسٜـ عكد ايبٝع باملساحب١ بأْ٘ عكد ٜبٝع ؾٝ٘ غدص 
ُ٘ بجُٓ٘ ٚبكدز ايسبح ايرٟ ضٝشصٌ عًٝ٘.  غ٦ّٝا اغرتاٙ ضابكّا آلخس ع٢ً إٔ ٜعًُ

 ؾُٔ خالٍ ٖرا ايتعسٜـ ٜالسغ اآلتٞ:
٘ ذات٘ َع ذبدٜد ْطب١ متجٌ إٕ عكد ايبٝع باملساحب١ ٖٛ بٝع ايػ٤ٞ َس٠ ثا١ْٝ بجُٓ -1

 زحبّا يًبا٥ع.
املعكٛد عًٝ٘ يف عكد ايبٝع باملساحب١ َٓكٍٛ دا٥ُّا أٟ ضًع١ هلا أ١ُٖٝ يف املعاَالت  -2

 ؾٝتُٝص بايطًب عًٝ٘. ،اي١َٝٛٝ

ٜؤضظ عكد ايبٝع باملساحب١ ع٢ً األَا١ْ أٟ ثك١ املػرتٟ اييت أٚدعٗا بايبا٥ع ؾٝطُأْا  -3
عًٝ٘. ٖٚرا ايعًِ ميٓع ايٓصاع ايرٟ ٜجٛز بطبب  إىل نالَ٘ خبصٛص مثٔ املعكٛد

 ازبٗاي١ يف املعاَالت املاي١ٝ.

 املبحث الثاىي

 أساس عقد البيع باملراحبة وأقسامه
ؾاملػرتٟ اط٦ُٔ إىل نالّ  ،ٜطتٓد عكد ايبٝع باملساحب١ ع٢ً ثك١ املػرتٟ بايبا٥ع

نُا  ،ض األٚضاع ايكا١ْْٝٛٚبٗرا املؿّٗٛ قد ٜػب٘ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٝٛع بع ،ايبا٥ع ٚصّدق٘
عًٝ٘ ضٝتِ تكطِٝ  ،إٔ يعكد ايبٝع باملساحب١ أقطاّ أؾسشتٗا املعاَالت املاي١ٝ بني األؾساد

 ٖرا املبشح ع٢ً املطايب اآلت١ٝ:
 املطًب األٍٚ: أضاع عكد ايبٝع باملساحب١

 املطًب ايجاْٞ: متٝٝص عكد ايبٝع باملساحب١ َٔ َا ٜػتب٘ ب٘ َٔ أٚضاع قا١ْْٝٛ
 طًب ايجايح: أقطاّ عكد ايبٝع باملساحب١امل

                                                      

، بيهعات األمانة، دراسة مقارنة، بحث الفزمي ود. يدخي وليج إبخاىيم ( د. جعفخ دمحم جهاد2)
(، الدشة 7(، مجمج )16مشذهر في مجمة الخافجين، كمية الحقهق، جامعة السهصل، العجد )

 .7م، ص1005اشخة، الع
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 املطلب األول

 أساس عقد البيع باملراحبة
ٜعد عكد ايبٝع باملساحب١ َٔ بٝٛعات األَا١ْ اييت تعتُد ع٢ً ايجك١ ٚايصدم 

ٚإٕ أٟ إخالٍ يف ٖرٙ املصداق١ٝ  ،ٚاألَا١ْ يف إبالؽ ايبا٥ع املػرتٟ بايجُٔ اسبكٝل يًُبٝع
ٚايجك١  ،عطاٖا املػرتٟ يًبا٥ع ٚاييت ع٢ً أضاضٗا قاَت ع١ًُٝ ايبٝعٜعد إخالاّل بايجك١ اييت أ

ُ٘ ؾٗٛ ٚاثل ٚذيو َٛثٛم ب٘ ، (1)يف ايًػ١ تأتٞ َٔ ايؿعٌ ٚثل ٚثل ب٘ ٜجل ٚثٛقّا َٚٛثكّا ا٥تُٓ
ٚإٕ محا١ٜ ايجك١ ٜدعِ ْصا١ٖ املعاَالت اييت تعد غا١ٜ أضاض١ٝ يف ايكإْٛ اشباص متٓع 

 ،يت َٔ غأْٗا إٔ تطس بتًو ايٓصا١ٖ ٚباآلتٞ ايجك١ بني املتعاقدٜٔاقرتإ اإلزاد٠ بايعٝٛب اي
ُ٘ إٔ )118ٚقد ْص ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يف املاد٠ ) إذا ٚقع غًط يف أَٛز تبٝح  -3( َٓ

ْصا١ٖ املعاَالت يًُتعاقد ايرٟ ٜتُطو بايػًط ُٜعّدٖا عٓاصس ضسٚز١ٜ يًتعاقد(. ؾايجك١ تٛؾس 
مبع٢ٓ  ،ٚثٝك١ ،ني ايبا٥ع ٚاملػرتٟ. ؾايجك١ َصدز ٚثل ٜجل ٚثاق١ٚاالط٦ُٓإ َا ب )*(األَإ

 .(3)، ٚايٛثام ايػد احملهِ(2)ايدالي١ ع٢ً ايطُا١ْ ؾٝكاٍ أزض ٚثٝك١ أٟ نجري٠ ايعػب
أَا املع٢ٓ االصطالسٞ يًجك١ ؾٗٛ إميإ حبطٔ ١ْٝ ايػري ٚاضتكاَت٘ ٚصدق٘ 

أٚ ٖٞ اإلميإ ٚاالعتكاد  ،ػدص ثايحٚٚؾا٥٘ نُا يف ايجك١ املتبادي١ بني املتعاقدٜٔ أٚ ب
ٚايٛثٛم بايػري ٜأتٞ باالط٦ُٓإ  ،بأ١ًٖٝ غدص ٚاختصاص٘ ٚصؿت٘ امل١ٝٓٗ نايطبٝب

                                                      

 .956، ص 2983لبشان، ط ججيجة،  -( بظخس البدتاني، محيط السحيط، بيخوت2)
األمان واألمانة بسعشى واحج وقج )أمن( من باب سمم وفيم وآمشًا وأمشة بفتحتين فيه  )*(

)آمن( و)أمشُو( غيخُه من األمن واألمان، يشظخ: دمحم بن أبي بكخ عبج القادر الخازي، 
. فقج دل السعشى المغهي 16، ص 2983حاح، دار الخسالة، الكهيت، مختار الر

لألمانة عمى حقيقة الثقة التي يدرعيا الذخص في األمين فمن يختار أحج شخرًا أميشًا 
 عمى مالو مالم يأمشو ويثق بو.

 . 198، ص 2( ابن مشظهر، مخجع سابق، ج1)
، 2م، دمذق، الجار الذامية، ط( الخاغب األصفياني، مفخدات ألفاظ القخآن، دار القم3)

 .853، ص 2996
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ٚذيو ألْٗا َؤ١ًٖ يف ْعس ممجًٞ ايػعب  ،عبٛٙ أٚ بإٜهاي٘ عُاّل َعّٝٓا َٓٗا ايجك١ باسبه١َٛ
 .(1)ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ؾإذا أخًت ب٘ ؾطتشذب ايجك١ عٓٗا

ّْا تأتٞ مبع٢ٓ االعتُاد هلرا مسٝت بعض ايعكٛد ايتذاز١ٜ مبصطًح ٚايجك١ أسٝا
االعتُاد ناالعتُاد املطتٓدٟ ٚاالعتُاد يًطشب ع٢ً املهػٛف ٚقد تأتٞ ايجك١ مبع٢ٓ 
ايطُإ أٟ يف اضتشصاٍ سل ٚقد تأتٞ مبع٢ٓ االعتكاد ٚاإلميإ بايطسف اآلخس نُا تأتٞ 

ٔ بايٛؾا٤ بدٜٓ٘ نُا تأتٞ مبع٢ٓ االتهاٍ ؾإْاط١ مبع٢ٓ اال٥تُإ املستبط مبٓح األدٌ يًُدٜ
األعُاٍ يػدص َعني ٚاالتهاٍ عًٝ٘ ألدا٥٘ ٖٛ ايجك١ اييت أٚدعٗا ؾٝ٘ املٛنٌ ٚإٕ األخر 
بايجك١ ٚاملصداق١ٝ ٚعدّ ايهرب ٜعين قصد االيتصاّ باسبدٚد اييت ٜؿسضٗا ايكإْٛ ٖٚرا َا 

 .(2)ٜط٢ُ بؿهس٠ سطٔ اي١ٝٓ
ٚسطٔ  (3)ٚاإلخالص ٚاالضتكا١َ ٚايٓصا١ٖ ٚعدّ ايػؼ ٚسطٔ اي١ٝٓ ٜعين ايصدم

اي١ٝٓ ٖٛ االعتكاد مبساعا٠ ايػسٚط ايالش١َ يطال١َ عالق١ قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ أٚ أْ٘ إزاد٠ َطاٚع١ 
أَا ايجك١ ايعا١َ ؾٗٞ  ،، ٚايجك١ باملعاْٞ ايطابك١ ٖٞ ثك١ خاص١ بػدص عبٛ آخس(4)ايكإْٛ

ـ املعاٖس ايطسٚز١ٜ الضتكساز املعاَالت ٚايسٚابط تًو ايجك١ اييت ٜصٓعٗا اجملتُع يف طبتً
االدتُاع١ٝ ؾاسبٝا٠ يف اجملتُع تؿسض بني األغداص ٚدٛد صبُٛع١ َتعدد٠ َٔ ايعالقات يف 
طبتًـ اجملاالت ٚايجك١ عٓصس أضاضٞ يف اجملاالت ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 

أٚ ست٢ ايؿهس١ٜ اييت ٜكُٝٗا األؾساد ٚايطٝاض١ٝ ٚنريو يف صباالت ايعالقات ايعا١ًٝ٥ ٚايٛد١ٜ 

                                                      

، السؤسدة 1( جيخاركهرنه، معجم مرظمحات قانهنية، تخجسة: مشرهر العاني، ج2)
 .692، ص 2998الجامعية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 

 .237ص  ،( نعسان دمحم خميل جسعة، مخجع سابق1)
رات زين الحقهقية، بيخوت، ( عبج السشعم مهسى إبخاىيم، حدن الشية في العقهد، مشذه 3)

 .83، ص 1006
( أوات عسخ قادر حاجي، الشظام القانهني لسبجأ استقخار السعامالت في القانهن السجني، 4)

 .40، ص 1009رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانهن والدياسة، جامعة الدميسانية، 
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ؾُٝا بِٝٓٗ ٚاْعداّ ٖرٙ ايجك١ أَس ٜطتشٌٝ َع٘ نٌ سٝا٠ بصؿ١ عا١َ ٜٚهٕٛ بدا١ٜ صساعات 
 .(1)ؾسد١ٜ أٚ مجاع١ٝ دا١ُ٥

إٕ ٚدٛد ايجك١ غري َتصٌ ؾكط باألقٛاٍ ايصادز٠ َٔ األغداص بٌ أٜطّا مبعاٖس 
ِ أٚ ايتصاَِٗ أٚ ٚال٥ِٗ ٜٚتطع صباٍ ايجك١ ٜتصًٕٛ بٗا ؾُٝا بِٝٓٗ أٚ ٜعربٕٚ بٗا عٔ زأٜٗ

أٜطّا يٝػٌُ ايعالقات ٚاألغهاٍ اشبازد١ٝ اييت تطتددَٗا ايدٚي١ أٚ ايطًطات ايعا١َ يًتعبري 
عٔ ضٝادتٗا أٚ ايتصاَٗا اشباص أٚ ضًطاتٗا ع٢ً األغداص ٚاألغٝا٤ ٚايجك١ يف ٖرٙ 

١ اإلْطإ نها٥ٔ ادتُاعٞ املعاٖس ٚادب ٜؿسض٘ ايًصّٚ ايؿعًٞ أٚ أْ٘ َتطًب َتصٌ يصؿ
، ٚايجك١ ايعا١َ باملعاَالت َتشص١ً َٔ سطٔ (2)ٖٚرٙ ايجك١ يٝطت غ٦ّٝا آخس غري ايجك١ ايعا١َ

سطٔ ضريٖا دٚمنا تعطٌٝ يًشكٛم أٚ املصاحل ٚنريو يف ايٛضا٥ٌ ٚاألدٚات اييت تٓتكٌ بٗا 
ع٢ً صٝا١ْ  األَٛاٍ عٓد اسبدٜح عٔ املعاَالت املاي١ٝ ٚهلرا ذبسص ايتػسٜعات ازبٓا١ٝ٥

ٚمحا١ٜ ايجك١ ايعا١َ َٔ خالٍ دبسِٜ ايهجري َٔ األؾعاٍ اييت َٔ غأْٗا إٔ تطس بتًو ايجك١ 
 .(3)نتصٜٝـ ايع١ًُ ٚغريٖا َٔ ازبسا٥ِ

ؾايجك١ ٖٞ دٖٛس ٜطتط٤ٞ األَا١ْ اييت جيب تٛاددٙ بعكد ايبٝع باملساحب١ 
ع عٓد غسا٥٘ يًُبٝع عٔ ؾاملػرتٟ حيتهِ إىل ضُري ايبا٥ ،باعتبازٙ َٔ َباٜعات األَا١ْ

طسٜل إعالَ٘ بايجُٔ األٍٚ أٚ زأع املاٍ َع ايصٜاد٠ اسباصٌ يًُبٝع ٚناؾ١ ايعسٚف 
ؾايجك١ عٓصس أضاضٞ باجملاالت ايكا١ْْٝٛ  ،ٚاملالبطات اييت ذبٝط بايجُٔ األٍٚ

 ٚاالقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚنريو يف صباٍ ايعالقات ايعا١ًٝ٥ ٚايٛد١ٜ أٚ ايؿهس١ٜ اييت
 ،ٜكُٝٗا األؾساد ؾُٝا بِٝٓٗ ٚاْعداّ ٖرٙ ايجك١ أَس تعسض اسبٝا٠ بصؿ١ عا١َ إىل ايصعٛبات

 .(4)أٚ قد تهٕٛ بدا١ٜ صساعات ؾسد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ دا١ُ٥

                                                      

كخة الثقة العامة، القاىخة، ( دمحم عيج الغخيب، الثقة العامة، دراسة تحميمية تأصيمية لف2)
 .4، ص 1002

 .4( دمحم عيج الغخيب، مخجع سابق، ص 1)
( ياسخ دمحم عبج هللا، الحساية الجشائية لمثقة العامة في السعامالت، أطخوحة دكتهراه مقجمة 3)

 .19، ص 1009إلى جامعة القانهن والدياسة في جامعة الدميسانية، 
 .30ص ( دمحم عيج الغخيب، مخجع سابق، 4)
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مما تكدّ ٜتطح إٔ أضاع عكد ايبٝع باملساحب١ ٖٛ ايصدم َٔ أدٌ محا١ٜ 
ٚتصدٜكّا صدم ٜصدم صدقّا  ،ٚايصدم ْكٝض ايهرب ،َصًش١ ايطسف ايطعٝـ

ٚعدّا نإ أٚ غريٙ ٚال  ،، ايصدم ٚايهرب أصًُٗا يف ايكٍٛ َاضّٝا نإ أٚ َطتكباّل(1)ٚصدق١
ٜهْٛإ بايكصد األٍٚ إال يف ايكٍٛ ٚال ٜهْٛإ يف ايكٍٛ إال يف اشبري دٕٚ غريٙ َٔ أصٓاف 

ِٔ ايًَِّ٘ قًِّٝا))ٚيريو قاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاىل:  ،ايهالّ ِٔ أَِصدَُم َِ َٚاِذُنِس )) قٛي٘ تعاىل:، ٚ(2)((َََٚ
ُ٘ نَإَ صَادِمَ اِيَِٛعدِ ، ٚايصدم َطابك١ ايكٍٛ يًطُري ٚاملدرب (3)((ؾِٞ اِيهِتَابِ إِِضَُاعٌَِٝ إَِّْ

 .(4)عٓ٘ َعّا َٚت٢ اْعدّ غسط َٔ ذيو مل ٜهٔ صدقّا تاَّا
اضتكا١َ  ،طٗاز٠ ،، ٚايصدم اصطالسّا ْصا١ٖ(5)ٚايصدم َطابك١ اسبهِ يًٛاقع

٢ اإلؾصاح ايعؿٟٛ إىل ٚاقع١ سامس١ أٚ ع٢ً األقٌ ال ٜطتٗإ بٗا بايٓطب١ إىل َٔ تستهص عً
ٚاسبكٝك١ ٖرا  ،جيعًٗا َٔ قبٌ َٔ ٜعسؾٗا ٚسدٙ بعا١َ قٛزٕ حبطٔ ١ْٝ َٚطابك١ اسبكٝك١

ايصُت أٚ ايطهٛت ٚايطس ٚايهتُإ ٚايتػسٜس ٚايػًط ٚاالعتكاد ٚايػؼ ٚإعالٕ ايصدم ٖٛ 
ٚصـ ظسٚف  -اعً٘ ضبت٣ٛ ٖرا اإلعالٕ )َجاّل تعٝني مثٔ ايبٝعاإلعالٕ ايرٟ ٜؤند ؾٝ٘ ؾ

سادخ( َطابل متاَّا ٚبصدم يًشكٝك١ ٚايٛاقع ٚٚادب ايصدم َعٗس ملٛدب االضتكا١َ ايرٟ 
، ٚاألضاع اسبدٜح إلقساز عكد ايبٝع (6)ٜكع ع٢ً عاتل ايطسؾني يف املسس١ً ايطابك١ يًتعاقد

اييت تكّٛ ع٢ً ايصدم ٚاألَا١ْ يف إخباز ايبا٥ع باملساحب١ باعتبازٙ َٔ بٝٛعات األَا١ْ 
ٖٛ َبدأ اضتكساز املعاَالت ٚاملعاَالت مجع َعا١ًَ  ،املػرتٟ بايجُٔ اسبكٝكٞ يًُبٝع

، (7)ٚيؿع١ املعا١ًَ َتأت١ٝ َٔ يؿعتني ُٖا: ايعٌُ ٚايع١ًُ ٚايعٌُ ٖٛ: نٌ ؾعٌ بكصد
ايع١ًُ ؾٗٞ ٚزق١ ْكد١ٜ أٚ قطع١ ، أَا (8)ٚايعاٌَ ٖٛ ايكا٥ِ ع٢ً أَٛزٙ خاص١ املاي١ٝ َٓٗا

                                                      

 .307، ص 7( ابن مشظهر، مخجع سابق، ج2)
 (.211( سهرة الشداء/ اآلية )1)
 (.54( سهرة مخيم/ اآلية )3)
 .478( الخاغب األصفياني، مخجع سابق، ص 4)
 .503( البدتاني، مخجع سابق، ص 5)
 .995( جيخار كهرنه، مخجع سابق، ص 6)
 .587( األصفياني، مخجع سابق، ص 7)
 .410، ص 4خجع سابق، ج( ابن مشظهر، م8)
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َعد١ْٝ هلا ضعس صسف قاْْٛٞ تسادف ايٓكد ٚايعُالت ٖٞ ايٓكٛد ٚربتًـ باختالف ْٛعٗا 
 .(1)ٚقد تهٕٛ دٜٓازّا أٚ دٚالزّا أٚ زٜااّل أٚ دّٓٝٗا ٚإىل غري ذيو

 ،يهٔ املع٢ٓ اسبكٝكٞ املساد بٗا ٖٓا ٖٚٞ ضٛا٤ أناْت َعا١ًَ َاي١ٝ أّ غري َاي١ٝ
ٌ عالق١ قا١ْْٝٛ ٜستب عًٝٗا ايكإْٛ أثس قاْْٛٞ مما جيعًٗا ضباّل يًشُا١ٜ ضٛا٤ ؾٗٞ متج

ناْت اسبُا١ٜ َد١ْٝ اّ دٓا١ٝ٥. ٚيهٞ تهٕٛ املعاَالت بني ايٓاع َطتكس٠ ٚربطع يٓعاّ 
َتصٕ ؾكد أقس ايكإْٛ َبدأ اضتكساز املعاَالت اييت حيُٞ ايكإْٛ ؾٝٗا ايطسف ايطعٝـ يف 

ٖٛ نا٥ٔ ادتُاعٞ بطبٝعت٘ ي٘ غسٜص٠  ؾاإلْطإٚاإلٜكاع ب٘ يف ايتػسٜس  املعا١ًَ َٔ اشبداع
ٚيف أثٓا٤ ذيو ٜصطدّ بػسا٥ص املكابٌ ٚيريو دعت إىل إجياد ايكٛاعد  ،ايعٌُ ٚايهطب

ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ غؤٕٚ اسبٝا٠ ٚباآلتٞ تبادٍ املٓاؾع ٜصبح أَسّا ضسٚزّٜا يف اجملتُع عٔ 
 ١ٝ.طسٜل إدسا٤ املعاَالت املاي

إذ ايػا١ٜ  ،ؾطاّل عٔ ذبكٝل املصًش١ ،ٚذيو بٗدف اسبصٍٛ ع٢ً املٓاؾع املتبادي١
َٔ إدسا٤ املعاَالت ٖٞ ذبكٝل املصًش١ ٚمبا إٔ نٌ غدص حياٍٚ اسبصٍٛ ع٢ً 
َصًشت٘ ؾٗٛ ٜكّٛ برتدٝح َصًشت٘ ع٢ً َصًش١ اآلخسٜٔ َٚٔ ٖٓا ٜعٗس ايتصادّ 

املعاَالت َا بني ايٓاع سٝح إٔ غا١ٜ ٚايتعازض بني املصاحل املتطازب١ يهٞ تطتكس 
ايكإْٛ ٖٞ إسداخ ايتٛاشٕ يًُصاحل املدتًؿ١ ٚايتٛؾٝل بٝٓٗا َٚساعا٠ َصاحل أؾساد ٚإقا١َ 

ٚسٝح إٔ اجملتُع حباد١ إىل اضتكساز املتُجٌ حبُا١ٜ سكٛم أؾسادٙ   ،ْعاّ قاْْٛٞ عادٍ
 .(2)أٟ يف ايتعاٌَنُا أْ٘ حباد١ إىل ايٓػاط املتُجٌ يف اإلْتاز ٚتبادٍ ايطًع 

ٖٚرا ايٓػاط ٚتبادٍ ايطًع حيتاز إىل تٛؾري ٚتأَني ايجك١ املػسٚع١ يًُتعاٌَ نٞ 
ٜجل باملسانص ايكا١ْْٝٛ ٚبايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜٓعِ َعاَالت٘ ٚحيهِ َٓاشعات٘ ٚذيو بإسبام 

از يهٞ ٜػعس املتعاٌَ ايٝكني ٚايجبات يف املسانص ايكا١ْْٝٛ ٚبايتايٞ خًل األَٔ ٚاالضتكس
إال اْ٘ َٔ  ،)ايؿسد( بايطُأ١ْٓٝ ٚايساس١ مبع٢ٓ تٛؾري األَإ ايؿسدٟ ٚتأَٝٓ٘ ٖرا َٔ داْب

داْب أخس ؾإٕ اجملتُع حباد١ إىل تٛؾري األَإ ازبُاعٞ ٚتأَٝٓ٘ املتُجٌ حبُا١ٜ أَٔ 
ٚتػذٝع  ايتعاٌَ ٚتأَني ايجك١ املػسٚع١ يف اجملتُع َٔ أدٌ تٓػٝط اسبسن١ االقتصاد١ٜ

ايتبادٍ ٚتٛؾري ايجك١ املػسٚع١ يًُتعاًَني ٜكتطٞ محا١ٜ املتعاٌَ ٚذيو عٔ طسٜل إجياد 
                                                      

 .2217( جيخار كهرنه، مخجع سابق، ص 2)
( محدن عبج الحسيج إبخاىيم البيو، نظخية الهارد الظاىخ، مكتبة الجالء الججيجة، 1)

 وما بعجىا. 90، ص 2993مرخ،  -السشرهر
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، ٚإٕ عكد (1)بعض ايٛضا٥ٌ ٚايٓعِ ايكا١ْْٝٛ )نايػه١ًٝ ٚمحا١ٜ األٚضاع( ايعاٖس٠ ٚايتكادّ
إذ إٔ عُّٛ ايٓاع يٝطٛا َٔ أصشاب  ،ايبٝع باملساحب١ ي٘ ازتباط مببدأ اضتكساز املعاَالت

يريو جيب إٔ ٜأخرٚا اسبٝط١ ٚاسبرز َٔ ايٛقٛع  ،اشبرب٠ يف صباٍ ايتعاٌَ ايَٝٛٞ يف ايطٛم
يف غبا٥و املتصٝدٜٔ هلِ الضتػالهلِ ٚايتػسٜس بِٗ ٜٚكـ املػسع ٖٓا أَاّ ساي١ عا١َ قٛاَٗا 
محا١ٜ األغًب١ٝ اييت ال تعًِ َٔ األق١ًٝ اييت تعًِ َٚبدأ اضتكساز املعاَالت َستبط بايجك١ 

عا١َ ؾُت٢ َا تٛاؾست ايجك١ أد٣ ذيو إىل اضتكساز املعاَالت ٚبايتايٞ تطُٔ تكدّ ٚازتكا٤ اي
 اجملتُع يف ناؾ١ دٛاْب٘.

ٚايعاٖس عَُّٛا ٖٛ ايٛضع ايسأٖ  ،ٚإٕ َبدأ ايجك١ ٖٛ َطابك١ يًٛاقع أٟ ايعاٖس
ٙ ، ٖٚر(2)ايطبٝعٞ يألغٝا٤ ٖٚٛ ثابت حبطب َا ٖٛ َأيٛف يف عادات ايٓاع َٚعاَالتِٗ

ايجك١ ٖٞ اييت تؤدٟ إىل اضتكساز عكٛد األَا١ْ ٚاييت َٔ بٝٓٗا عكد ايبٝع باملساحب١ ايرٟ ٜعد 
َٔ ايبٝٛع اييت تكّٛ ع٢ً ايجك١ سٝح بٛدٛد ايجك١ ٜتٛؾس األَإ ٚايرٟ ٜؤدٟ إىل قٝاّ 

 األطساف ايطعٝؿ١ بايتكدّ ع٢ً ايتعاٌَ َاداّ ٖٓاى َبدأ حيُِٝٗ َٔ االضتػالٍ ٚايتػسٜس.
 ب الثاىياملطل

 أقساو عقد البيع باملراحبة
ؾطاّل عٔ  ،ٚيهٌ قطِ تعسٜؿ٘ اشباص ب٘ ،ٜكطِ عكد ايبٝع باملساحب١ إىل أقطاّ

اُٖٝت٘ يف ايتعاٌَ ايَٝٛٞ ٚيتٛضٝح ذيو ضٝتِ يف ٖرا املطًب بٝإ أقطاّ عكد ايبٝع 
 باملساحب١ ٚذيو يف ايؿسعني اآلتٝني:

 ايؿسع األٍٚ: املساحب١ ايعاد١ٜ
 جاْٞ: عكد ايبٝع باملساحب١ يألَس بايػسا٤ايؿسع اي

 
 
 
 

                                                      

( عجنان إبخاىيم الدخحان، األوضاع الظاىخة، رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانهن 2)
 .244، ص 2986ياسة، جامعة بغجاد، والد

 .210( السخجع أعاله، ص 1)
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 الفرع األول

 املراحبة العادية
ٖٞ َا تط٢ُ باملساحب١ ايؿك١ٝٗ ٜٚطًل عًٝٗا أٜطّا ايصٛز٠ ايعا١َ أٚ األص١ًٝ 

ؾٗٛ ٖٓا  ،ٖٚٞ إٔ ٜػرتٟ غدص َا ضًع١ بجُٔ ثِ ٜبٝعٗا آلخس بايجُٔ األٍٚ َع شٜاد٠ زبح
ّّ (1)سضٗا يًبٝع َساحب١ٜػرتٟ يٓؿط٘ طًب َطبل ثِ ٜكّٛ بع ، ٚقد دا٤ يف نتاب األ

يًػاؾعٞ "ٚإذا زأ٣ ايسدٌ ايسدٌ ايطًع١ ؾكاٍ اغرت ٖرٙ ٚأزحبو ؾٝٗا نرا ؾاغرتاٖا ايسدٌ 
ُ٘ أٚ َتاعّا أٟ َتاع غ٦ت  ،ؾايػسا٤ دا٥ص ..." ثِ ٜكٍٛ ٖٚهرا إٕ قاٍ اغرت يٞ َتاعّا ٚٚضع

ٚاملساحب١ ايعاد١ٜ ٖٞ صٛز٠ َٔ صٛز  ،(2)ٚأْا أزحبو ؾٝ٘ ؾهٌ ٖرا ضٛا٤ جيٛش ؾٝ٘ ايبٝع
عكد ايبٝع ٚع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد َٔ بٝٛعات األَا١ْ ٖٚٞ ايبٝٛع اييت تطتٓد ع٢ً ايجك١ بني 
املتباٜعني ٚتعتُد زأع املاٍ أضاع يًجُٔ ٚبٝع املساحب١ اضتددَت٘ املصازف اإلضال١َٝ 

ا بعد ٚبػهٌ ز٥ٝطٞ َكاّ يتكّٛ ٖرٙ األدا٠ اإلضال١َٝ املػسٚع١ ٚؾُٝ ،نأدا٠ يًتٌُٜٛ يدٜٗا
، ٚاملساحب١ ايعاد١ٜ تتهٕٛ َٔ طسؾني ُٖا (3)ْعاّ ايتٌُٜٛ بايؿا٥د٠ يد٣ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ

ايبا٥ع ٚاملػرتٟ إذ ميتٗٔ ؾٝٗا ايبا٥ع ايتذاز٠ ؾٝػرتٟ ايطًع دٕٚ اسباد١ إىل االعتُاد ع٢ً 
ساحب١ ايعاد١ٜ نُا ، ٚصٛز٠ امل(4)غسا٥ٗا ثِ ٜعسضٗا بعد ذيو يًبٝع بسبح ٚمثٔ ٜتؿل عًٝ٘

ذنس ؾكٗا٤ املرٖب املايهٞ ٖٞ إٔ ٜعسف صاسب ايطًع١ املػرتٟ بهِ اغرتاٖا ٜٚأخر َٓ٘ 
زحبّا إَا ع٢ً ازب١ًُ أٚ ع٢ً ايتؿصٌٝ ٖٚٛ إٔ ٜكٍٛ تسحبين دزُّٖا يهٌ دٜٓاز أٚ عبٛٙ أٟ 

                                                      

( دمحم عبج الحميم، التفاصيل العسمية لعقج السخابحة في الشظام السرخفي اإلسالمي، البشك 2)
 .5اإلسالمي لمتشسية، ججة، ص 

 .33، ص 1002، الجار السرخية لمتأليف والتخجسة، 3( اإلمام الذافعي، األّم، ج1)
عبج الخؤوف حسدة، البيع في الفقو اإلسالمي، مكتب االرتباط الخئيذ، الذارقة ( محسهد 3)

لالستذارات األكاديسية والجامعية، قدم االقتراد اإلسالمي، جامعة سانت كميسشتذ، 
 .22ص 

( عسخ عبج هللا كامل، القهاعج الفقيية الكبخى وأثخىا في السعامالت السالية، مكتبة التخاث 4)
 وما بعجىا. 459اإلسالمي، ص 
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١ ، ٜٚصح بٝع املساحب١ بإٔ ٜػرتٟ غدص َا مبا٥(1)مبكداز َكطٛع ضبدد أٚ بٓطب١ عػس١ٜ
 .(2)ثِ ٜكٍٛ بعتو مبا اغرتٜت ٚزبح دزُّٖا يهٌ عػس٠

 الفرع الثاىي

 )*(عقد البيع باملراحبة لألمر بالشراء
ٜكصد ب٘ إٔ ٜطًب أسد املتعاقدٜٔ َٔ اآلخس غسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ َطُا٠ َٚٛصٛؾ١ 

ُ٘ ٚتسبٝش٘ ؾٝٗا ُٙ بػسا٥ٗا َٓ  ؾٝكّٛ املأَٛز يف ساٍ االتؿام املبد٥ٞ بػسا٤ ايطًع١ ،ثِ ٜعد
املطًٛب١ ٚذيو ٚؾل َٛاصؿاتٗا ثِ ٜكّٛ بعسضٗا ع٢ً طايبٗا بتهًؿتٗا ع٢ً املأَٛز ٚشٜاد٠ 
زبح َط٢ُ ٖٚٛ َا اتؿل عًٝ٘ َٓر ايبدا١ٜ ؾإذا قبٌ األَس بايػسا٤ ٖرا ايعسض اْعكد ايبٝع 

، ٚبٝع األَس بايػسا٤ ٖٛ ثالثٞ األطساف إذ ٜٛدد ؾٝ٘ ثالث١ َتعاقدٜٔ (3)َساحب١ بني ايطسؾني
ٍ ٖٛ األَس بايػسا٤ ٚايجاْٞ ٖٛ املصسف اإلضالَٞ ٚايجايح ايبا٥ع ٚإٔ بٝع املساحب١ األٚ

 يألَس بايػسا٤ ٜتهٕٛ َٔ:
ٚعد بايػسا٤ َٔ ايصبٕٛ يًُصسف ٚٚعد بايبٝع َٔ املصسف يًصبٕٛ ٚتط٢ُ ٖرٙ  أٚاّل:

 ايع١ًُٝ َٛاعد٠.
 ٚايبا٥ع.ٜػرتٟ املصسف ايطًع١ َٔ ايبا٥ع ٜٚٛقع ع٢ً عكد بٝع املصسف  ثاّْٝا:

                                                      

 .3765، دار الفكخ السعاصخ، ص 5( وىبة الدحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، ج2)
 ،1005، 4لبشان، ط -( دمحم الدىخي الغسخاوي، الدخاج الهىاج، دار الكتب العمسية، بيخوت1)

 .291ص 
السخابحة لألمخ بالذخاء  2985( لدشة 61عخف قانهن البشك اإلسالمي األردني رقم ) )*(

أنيا قيام السرخف بتشفيح طمب الستعاقج معو، عمى أساس شخاء األول ما يظمبو الثاني ب
بالشقج الحي يجفعُو السرخف كميًا أو جدئيًا وذلك في مقابل التدام الظالب بذخاء ما أمخ 
بو، وحدب الخبح الستفق عميو من البجاية، لمسديج يشظخ: كسال تهفيق دمحم الحظاب، 

عج في عقج السخابحة لألمخ بالذخاء في الفقو اإلسالمي، مجمة مؤتة القبض واإللدام باله 
. أما في قانهن البشك 138، ص 1000(، العجد األول، 25لمبحهث والجراسات، السجمج )

 فإنو لم يشص عمى السخابحة لألمخ بالذخاء.  1004( لدشة 56السخكدي العخاقي رقم )
دار الفكخ  ،االستثسار في السرارف ،( كامل فالح السظايعة، كامل فالح السظايعة3)

 .497، ص 1024 ،اإلسكشجرية ،الجامعي
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ملصسف يًطًع١ املٛصٛؾ١ عكد بٝع بني اآلَس بايػسا٤ ٚاملصسف اإلضالَٞ بعد متًو ا ثايجّا:
 .(1)ع٢ً طًب َٔ ايصبٕٛ ٚذيو بٓا٤ّ

ٚبايٓعس يف اإلطاز ايتطبٝكٞ يصٛز٠ عكد ايبٝع باملساحب١ نُا ذبدخ يف املصازف 
 اإلضال١َٝ ظبد أْٗا تطبل بأضايٝب عدٜد٠.

تكدّ ايصبٕٛ إىل ايبٓو بطًب غسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ حيدد أٚصاؾٗا ٜٚكّٛ إٔ ٜ األضًٛب األٍٚ:
 املصسف باسبصٍٛ عًٝٗا بطسٜكت٘ َٔ أٟ َصدز ثِ ٜبٝعٗا َساحب١ يطايبٗا.

إٔ ٜتكدّ ايصبٕٛ إىل املصسف بطًب غسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ حيدد أٚصاؾٗا  األضًٛب ايجاْٞ:
ف بػسا٥ٗا بعٝٓٗا َٔ ْؿظ َٚصدز تٛزٜدٖا ٚنٌ ايبٝاْات املتعًك١ بٗا ٜٚكّٛ املصس

 املصدز ثِ ٜكّٛ ببٝعٗا َساحب١ يطايبٗا.
ٜهٕٛ يف ساٍ ايطًع املطتٛزد٠ ٚاملصسف ٜهٕٛ يف دٚي١ ذبهُٗا قٛاْني  األضًٛب ايجايح:

ٚقسازات االضترياد ؾؿٞ ٖرٙ اسباي١ ٜتِ تطبٝل بٝع املساحب١ بأٟ َٔ ايطسٜكتني ٚذيو سطب 
، ٚايطبب (2)بٗا املصازف اييت تعتُد ٖرٙ ايطسٜك١ َا تطُح ب٘ قٛاْني ايدٍٚ اييت تٛدد

 َٔ زب٤ٛ اآلَس بايػسا٤ يػدص آخس طايبّا َٓ٘ إٕ ٜػرتٟ ي٘ ضًع َع١ٓٝ َٚٛصٛؾ١ ٖٞ:
ؾكد ٜؿتكس اآلَس بايػسا٤ إىل اشبرب٠ ٚاملعسؾ١ ايالش١َ اييت متهٓ٘ َٔ  ،ؾكدإ اشبرب٠ أٚاّل:

أنجس خرب٠ ٚربصصّا يف صباهلا يٝكّٛ بٗرا غسا٤ ايطًع١ اييت ٜطًبٗا ؾًٝذأ إىل َٔ ٖٛ أعًِ ٚ
 ايعٌُ ؾٝهاؾ٦٘ بإعطا٥٘ ايسبح املط٢ُ.

ٖٛ طًب ايتٌُٜٛ ازبص٥ٞ أٚ ايهًٞ ؾكد ٜهٕٛ طايب األَس بايػسا٤ خبري بأسٛاٍ  ثاّْٝا:
ايطًع١ املطًٛب١ ؾإْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ ذيو ًٜذأ إىل طًب ايتٌُٜٛ َٔ آخس ٚذيو ألْ٘ ال ميًو 

 .(3)ال ٜبٝعٗا إال ْكدّا ٚإٕ يف َكدٚز املأَٛز إٔ ٜدؾعٗا ْكدّا مثٔ ايطًع١ ٚصاسبٗا
 
 
 
 

                                                      

( حدام الجين عفانة، بيع السخابحة لألمخ بالذخاء، جامعة القجس، مكتبة دنجيذ، األردن، 2)
 وما بعجىا. 32، ص 2م، ط1000

 .22( دمحم عبج الحميم عسخ، مخجع سابق، ص 1)
 .498ص ( كامل فالح السظايعة، مخجع سابق، 3)



 -دراسة مقارنة–ماىية البيع عقج البيع بالسخابحة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

022 

 ةـاخلامت
 تطِ اشبامت١ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات

 ايٓتا٥ر:
: تبني إٔ ايؿك٘ اإلضالَٞ قد ٚضع تعسٜؿّا اعكد ايبٝع باملساحب١، ال ٜهاد خيتًؿٕٛ ؾُٝا أٚاّل

َعسؾ١ ايجُٔ األٍٚ يًُػرتٟ  بِٝٓٗ يف تعسٜؿ٘ ٚعسؾٛا بٝع املساحب١ بأْ٘ ٜكّٛ ع٢ً أضاع
ٚبٓا٤ ايجُٔ عًٝ٘ ذَع زبح ضبدد ٜتؿل عًٝ٘ ايطسؾإ، ْص املػسع ايعساقٞ ع٢ً تعسٜـ 

( بكٛي٘: املساحب١ بٝع مبجٌ ايجُٔ األٍٚ ايرٟ اغرت٣ ب٘ 535عكد ايبٝع باملساحب١ يف املاد٠ )
ًرإ أغازا إىل ٖرا ايبا٥ع َع شٜاد٠ زبح َعًّٛ، ع٢ً خالف املػسعني األزدْٞ ٚايبشسٜين اي

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايبشسٜين 388( َٔ ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞ ٚ )485ايعكد يف املٛاد )
ٚاملالسغ أْٗا مل ربايـ املػسع ايعساقٞ يف َؿّٗٛ املساحب١ ٚايرٟ ٖٛ ايبٝع مبجٌ ايجُٔ 

 زبح َعًّٛ. ٠األٍٚ َع شٜاد
١ بني ايبا٥ع ٚاملػرتٟ ٚإٔ أٟ إخالٍ يف : إٕ أضاع عكد ايبٝع َساحب١ ٜكّٛ ع٢ً ايجكثاّْٝا

ٖرٙ املصداق١ٝ ٜعد إخالاّل بايجك١ اييت أعطاٖا املػرتٟ يًبا٥ع ٚاييت ع٢ً أضاضٗا قاَت 
ع١ًُٝ ايبٝع، ؾإذا أخؿ٢ ايبا٥ع ايجُٔ عٔ املػرتٟ ؾٗٓا اؾتكس ايعكد إىل عٓصس ايجك١ ٚذبٍٛ 

 َٔ با٥ع أَني إىل با٥ع خا٥ٔ.
بشح إٔ عكد ايبٝع باملساحب١ ٜٓكطِ إىل أقطاّ ز٥ٝط١، ايكطِ األٍٚ : تبني َٔ خالٍ ايثايجّا

املساحب١ ايعاد١ٜ ٖٚٞ إٔ ٜػرتٟ غدص َا ضًع١ بجُٔ ثِ ٜبٝعٗا آلخس بايجُٔ األٍٚ َع 
شٜاد٠ زبح، ايكطِ ايجاْٞ املساحب١ يألَس بايػسا٤ ٖٞ إٔ ٜطًب أسد املتعاقدٜٔ َٔ اآلخس 

عدٙ بػسا٥ٗا َٓ٘ ٚتسبٝش٘ ؾٝٗا ؾٝكّٛ املأَٛز يف غسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ َطُا٠ َٚٛصٛؾ١ ثِ ٜ
ساٍ االتؿام املبد٥ٞ بػسا٤ ايطًع١ املطًٛب١ ٚذيو ٚؾل َٛاصؿاتٗا ثِ ٜكّٛ بعسضٗا ع٢ً 
طايبٗا بتهًؿتٗا ع٢ً املأَٛز ٚشٜاد٠ زبح َط٢ُ ٖٚٛ َا اتؿل عًٝ٘ َٓر ايبدا١ٜ ؾإذا قبٌ 

 يطسؾني.األَس بايػسا٤ ٖرا ايعسض تٓعكد ايبٝع َساحب١ بني ا
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 ايتٛصٝات:
أَا بايٓطب١ إلخؿا٤ ايبا٥ع مثٔ املبٝع عٔ املػرتٟ أٚ إخؿا٥٘ ألَٛز أخس٣ تؤثس ع٢ً ضال١َ 

 املبٝع ؾٝعد ٖرا ايبا٥ع خا٥ّٓا ؾُٝهٔ اقرتاح صٝػ١ َؿّٗٛ اشبٝا١ْ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:
 )ٜعد ايبا٥ع خا٥ّٓا إذا نرب بايجُٔ أٚ أخؿ٢ أَسّا ي٘ تأثري يف املبٝع(. 

 ادرـصامل
 أٚاّل: املعادِ:

ايساغب األصؿٗاْٞ، َؿسدات أيؿاظ ايكسإٓ، داز ايكًِ، دَػل، ايداز ايػا١َٝ، بريٚت،  .1
 .1996، 1ط

 .1983يبٓإ، ط ددٜد٠،  –بطسع ايبطتاْٞ، ضبٝط احملٝط، بريٚت  .2

 مجاٍ ايدٜٔ بٔ َهسّ األْصازٟ ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، داز اسبدٜح، ايكاٖس٠. .3

 .1983عبد ايكادز ايساشٟ، طبتاز ايصشاح، داز ايسضاي١، ايهٜٛت، ضبُد بٔ أبٞ بهس  .4

 ثاّْٝا: نتب ايؿك٘ اإلضالَٞ ايكدِٜ:
 أٚاّل: ايؿك٘ اسبٓؿٞ:

ابٔ اهلُاّ اسبٓؿٞ، ؾتح ايكدٜس، َطبع١ َصطؿ٢ ضبُد، املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣،  .1
 َصس.

تستٝب ايػسا٥ع، داز عال٤ ايدٜٔ أبٞ بهس املطعٛد ايهاضاْٞ اسبٓؿٞ، بدا٥ع ايصٓا٥ع يف  .2
 .2555، 1املعسؾ١، بريٚت، يبٓإ، ط

 ثاّْٝا: ايؿك٘ ايػاؾعٞ:
، َطبع١ عٝط٢ ايبابٞ 1املٗرب، ز ابٔ إضشام إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ ايػرياشٟ، .3

 اسبًيب، َصس.

اإلَاّ أبٞ ايكاضِ عبد ايهسِٜ بٔ ضبُد ايساؾعٞ ايكصٜٚين ايػاؾعٞ، ايعصٜص غسح ايٛدٝص  .4
 .1994، 1ايهبري، بريٚت، يبٓإ، ط املعسٚف بايػسح

ّّ، ز .5  ، ايداز املصس١ٜ يًتأيٝـ ٚايرتمج3.١اإلَاّ ضبُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ، األ

، داز ايهتب 2شنسٜا األْصازٟ، ساغ١ٝ ايبذريَٞ ع٢ً غسح َٓٗاز ايطالب، اجملًد  .6
 .2555، 1ايع١ًُٝ، يبٓإ، ط
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 ثايجّا: ايؿك٘ املايهٞ:
، داز ايهتب ايع١ًُٝ، 4يدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبري، زأبٛ ايربنات ايعدٟٚ، ساغ١ٝ ا .1

 .2553، 2يبٓإ، ط

ايػٝذ ايعال١َ صاحل عبد ايطُٝع اآلبٞ األشدٟ، دٛاٖس اإلنًٌٝ غسح طبتصس ايعال١َ  .2
 .1997، داز ايهتب ايع١ًُٝ، يبٓإ، بريٚت، 1ايػٝذ خًٌٝ يف َرٖب اإلَاّ َايو، ط

 زابعّا: ايؿك٘ اسبٓبًٞ:
، داز ايهتب ايع١ًُٝ، 4ٟٚ املصسٟ، اإلْصاف يف َعسؾ١ ايسادح، زعال٤ ايدٜٔ املسدا .1

 .1، ط1997يبٓإ، 

َٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ إدزٜظ ايبٗٛتٞ، نػاف ايكٓاع ع٢ً َنت اإلقٓاع، داز عامل  .2
 .2553ايهتب، ايسٜاض، 

 ايؿك٘ ازبعؿسٟ: :خاَطّا
 ـ.، ايٓذ2أبٛ ايكاضِ اشب٥ٛٞ، َٓٗاز ايصاسبني يف ايعبادات ٚاملعاَالت، ز .1

 ثايجّا: نتب ايؿك٘ اإلضالَٞ اسبدٜح:

سطاّ ايدٜٔ عؿا١ْ، املساحب١ يألَس بايػسا٤، داَع١ ايكدع، َهتب١ دْدٜظ، األزدٕ،  .2
 ّ.2555، 1ط

عُس عبد اهلل ناٌَ، ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ايهرب٣ ٚأثسٖا يف املعاَالت املاي١ٝ، َهتب١ ايرتاخ  .3
 اإلضالَٞ.

ؿك٘ اإلضالَٞ، داز ايؿهس ازباَعٞ، ضبُٛد سطين ايصٜين، عكد املساحب١ يف اي .4
 .2512اإلضهٓدز١ٜ، 

 ، داز ايؿهس املعاصس.5ٖٚب١ ايصسًٝٞ، ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚأديت٘، ز .5

 زابعّا: نتب ايكإْٛ:
ضبطٔ عبد اسبُٝد إبساِٖٝ ايبٝ٘، ْعس١ٜ ايٛازد ايعاٖس، َهتب١ ازبال٤ ازبدٜد٠،  .1

 .1993املٓصٛز٠، َصس، 

، دزاض١ ذب١ًًٝٝ تأص١ًٝٝ يؿهس٠ ايجك١ ايعا١َ، ايكاٖس٠، ضبُد عٝد ايػسٜب، ايجك١ ايعا١َ .2
2551. 

ْعُإ ضبُد خًٌٝ مجع١، أزنإ ايعاٖس نُصدز يًشل، َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات  .3
 .1977ايعسب١ٝ، 
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، املؤضط١ 2درياز نٛزْٛ، َعذِ َصطًشات قا١ْْٝٛ، تسمج١: َٓصٛز ايػاْٞ، ز .4
 .1998ازباَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، بريٚت، 

عبد املٓعِ َٛض٢ إبساِٖٝ، سطٔ اي١ٝٓ يف ايعكٛد، َٓػٛزات شٜٔ اسبكٛق١ٝ، بريٚت،  .5
2556. 

عدْإ إبساِٖٝ ايطسسإ، األٚضاع ايعاٖس٠، زضاي١ َادطتري َكد١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ  .6
 .1986ٚايطٝاض١، داَع١ بػداد، 

 خاَطّا: ايبشٛخ:
كد املساحب١ يآلَس بايػسا٤ يف نُاٍ تٛؾٝل ضبُد اسبطاب، ايكبض ٚاإليصاّ بايٛعد يف ع .1

 .2555، ايعدد األٍٚ، 15ايؿك٘ اإلضالَٞ، صب١ً َؤت١ يًبشٛخ ٚايدزاضات، اجملًد 

دعؿس ضبُد دٛاد ايؿطًٞ ٜٚطس٣ ٚيٝد إبساِٖٝ، بٝٛعات األَا١ْ، دزاض١ َكاز١ْ، حبح  .2
 (، اجملًد ايطابع،26َٓػٛز يف صب١ً ايساؾدٜٔ، ن١ًٝ اسبكٛم، داَع١ املٛصٌ، ايعدد )

 ايط١ٓ ايعاغس٠.

ضبُد عبد اسبًِٝ عُس، حبح عٔ ايتؿاصٌٝ ايع١ًُٝ يعكد ايبٝع باملساحب١ يف ايٓعاّ  .3
 .1987املصسيف اإلضالَٞ، ايبٓو اإلضالَٞ يًت١ُٝٓ، دد٠، 

ضبُد عبد ايسؤٚف محص٠، حبح متٗٝدٟ يٌٓٝ دزد١ املادطتري يف االقتصاد  .4
هتب االزتباط ايس٥ٝطٞ، ايػازق١ ٚاملصازف اإلضال١َٝ، ايبٝع يف ايؿك٘ اإلضالَٞ، َ

 يالضتػازات األنادمي١ٝ ٚازباَع١ٝ، قطِ االقتصاد اإلضالَٞ، داَع١ ضاْت نًُٝٓتظ.

 ضادضّا: زضا٥ٌ ٚاطازٜح:
أٚات عُس قادز سادٞ، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملبدأ اضتكساز املعاَالت يف ايكإْٛ املدْٞ،  .1

 .2559اَع١ ايطًُٝا١ْٝ، زضاي١ َادطتري َكد١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايطٝاض١، د

ٜاضس ضبُد عبد اهلل، اسبُا١ٜ ازبٓا١ٝ٥ يًجك١ ايعا١َ يف املعاَالت، أطسٚس١  -31 .2
 .2559دنتٛزاٙ َكد١َ إىل داَع١ ايكإْٛ ٚايطٝاض١ يف داَع١ ايطًُٝا١ْٝ، 

 ضابعّا: ايكٛاْني:
 .1951( يط١ٓ 45ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ) .1
 .1976( يط١ٓ 43ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞ زقِ ) .2

 .1983يط١ٓ  62قإْٛ ايبٓو اإلضالَٞ األزدْٞ زقِ  .3

 .2551( يط١ٓ 19ايكإْٛ املدْٞ ايبشسٜين زقِ ) .4

 .2554يط١ٓ  56قإْٛ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ زقِ  .5


