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العقود التبرعیة الخصائص والمقاصد
مفھوم العقود التبرعیة

بإرادتھ الحرة تقربا إلى اهللا تعالىھي عقود تنظم كل أنواع المعامالت المالیة االحسانیة غیر العوضیة التي یجریھا المتبرع 
) یأیھا الذین ءامنوا أوفوا بالعقود : ( وھي ملزمة للمتبرع بعد انعقادھا لقولھ تعالى 

أنواع العقود التبرعیة
.عقد تبرع بعین ومنفعتھا لجھة ما بع موت الموصي على وجھ التأبید:الوصیة-أ

.التأبید حال الحیاةعقد تبرع بذي منفعة لجھة على وجھ : الھبة-ب
. عقد تبرع بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة بصفة مؤبدة و بصیغة معتبرة شرعا:الوقف-ج
. الحیاة على وجھ مؤقت مع استرداد العینعقد تبرع بمنفعة عین لجھة ما حال:العاریة-د
. تبرع وتفضل بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة على وجھ مؤقت مع استرداد مقدار العین من جنسھاعقد : القرض-ه

: مقاصد العقود التبرعیة
: للعقود التبرعیة خصائص أھمھا

: المقصد العقدي التعبدي·
. یاتھح

:االجتماعي التكافليالمقصد·
والجماعات

. مثل توفیرا لبنیات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر اآلبار: المقصد التنموي-ج·
مقصد االقتصادي-د· : ال

.االستغالل الربوي
: خصائص العقود التبرعیة

: للعقود التبرعیة خصائص أھمھا
. تطوعیة غیر واجبة شرعھا توكل إلى رغبة اإلنسان وقوة إیمانھ: عقود اختیاریة·
. ال یقصد صاحبھا تحصیل نفع مادي أو معنوي بل ھي لوجھ اهللا وطلب مرضاتھ: عقود غیر نفعیة·
.یجب التقید بشروطھ ما دامت موافقة للشعر.تخضع فقط إلرادة المتبرع وشروطھ في تبرعھ: عقود إلزامیة-ج·
األطراف وقد رغب التوثیق بنص القرآن والسنة حمایة وصیانة للحقوق المالیة لجمیعواجبة : عقود توثیقیة-د·

حق امرئ مسلم لھ شيء یوصي بھ یبیت لیلتین إال ما(الشرع في تعجیل ذلك دفعا لآلفات كما في الحدیث الصحیح 
. (ووصیتھ مكتوبة عنده

كیف یمكن تطویر إسھال العقود التبرعیة في التنمیة
:في عصرنایالحظ

قصور اإلسھام التنموي للعقود التبرعیة-
محدودا في قضایا محددة ومحدودة في أثرھا التنموي

تماعي  . - االج ن 

وبرامجھا لتصبح مشاركا فعاال في التنمیة واإلنتاج على جمیع
لمي –منح دراسیة(( الحیاة  لع حث ا ب ات ال اء مؤسسات  –––مؤسس نش إ

ة بناء المؤسسات التعلیمی–التغطیة الصحیة –القرض الحسن 
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