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؟یمكن تطویر إسھام العقود التبرعیة في التنمیةكیف -4

.قاصدالخصائص و الم: التبرعیةالعقود نظام - 3

.

ھي عقود تنظم كل : تعریفھا

اإلحسانیةأنواع المعامالت المالیة  

غیر العوضیة التي یجریھا المتبرع 

و ادتھ الحرة تقربا إلى اهللا تعالىبإر

.طلبا لمرضاتھ، و نیل ثوابھ

ملزمة للمتبرع بعد :حكمھا

یھا الذین یأ: ( انعقادھا لقولھ تعالى 

سورة النساء ) ءامنوا أوفوا بالعقود 

.1:من اآلیة

عقدیة تعبدیة

المفھوم-أ

تنمویةاجتماعیة تكافلیة

تكفیر ذنب أو 

صلة رحم أو 

تقرب إلى اهللا 

مین أتعالى أو ت

بقاء ثواب بعد 

الوفاة أو مجاھدة 

نفس و تربیتھا 

على البذل و 

.الجود

حفظ الحق في العیش 
و ضمان األمن الكریم 

النفسي و االجتماعي، 
وترسخ قیم األخوة 
والترابط والتواد بین 
األفراد واألسر 

و تحقیق .والجماعات
التكافل و التكامل و 
التضامن في المجتمع 
اإلسالمي بما یحقق 

.مفھوم الجسد الواحد

إقامة مؤسسات 
تنمویة و 

، من رعایتھا
مراف تعلیمیة و 

صحیة
واجتماعیة، و 

بنیات وتوفیر
محققة وسائل 

للخدمات العامة 
كالطرق وحفر 

....اآلبار 

:یةلتبرعالعقود امقاصد-2

:و أنواعھاالتبرعیةالعقودمفھوم -1

:تــــــبــرع بمنفعةبملك

على وجھ التأبید

بعد الموت

األنواع-ب

عقد تبرع بعین 
فعتھا لجھة ما ومن
موت الموصي دبع

.على وجھ التأبید

بعین و عقد تبرع 
ما لجھةمنفعتھا

على حال الحیاة 
.وجھ التأبید

الھبة الوصیة

على وجھ مؤقتعلى وجھ التأبید

مع رد النظیرمع رد العین حال الحیاة

القرضالوقف العاریة

عقد تبرع بمنفعة عین 
لجھة ما حال الحیاة 

.على وجھ التأبید

عقد تبرع بمنفعة عین 
لجھة ما حال  الحیاة 
على وجھ مؤقت مع 

.العین استرداد

بمنفعة عین عقد تبرع
لجھة ما حال الحیاة على 
وجھ مؤقت مع استرداد 

.ار العین من جنسھامقد

یةاقتصاد

إعادة توزیع 
الثروات و من 
تجمعھا في أید 
قلیلة ، و المساھمة 
في الرفع من 
القدرة الشرائیة 

. للفئات المعوزة 
و تحریر 

لمعامالت المالیة ا
....ستغاللمن اال

:یةلتبرعالعقود اخصائص-3

ةلووك، مغیر واجبة مندوبةتطوعیة: عقود اختیاریة-أ

.إلى رغبة اإلنسان وقوة إیمانھ 

صاحبھا تحصیل بھا ال یقصد: عقود غیر نفعیة-ب

.وجھ اهللادنیوي و إنما یقصد بھا نفع مادي أو معنوي 

تخضع فقط إلرادة المتبرع وشروطھ:عقود إلزامیة-ج

ستفید أما الم.ما دامت موافقة للشرعاھیجب التقید بالتي

.فإرادتھ محصورة في قبول التبرع بالتسلم أو رفضھ

واجبة التوثیق بنص القرآن والسنة : عقود توثیقیة-د

برع علیھ لموصیانة للحقوق المالیة إلرادة المتبرعحمایة

....وقد رغب الشرع في تعجیل ذلك دفعا لآلفات

ظل بحیث قصور اإلسھام التنموي للعقود التبرعیة:من المالحظ

ة و على العمل الخیري إسھامھا االجتماعي یركز أساسا على دور العباد

...االحساني االستھالكي

بمشاركة : تطویر اإلسھام التنموي للعقود التبرعیة:لزملذلك ی-

بمسؤولیاتھ تنمیة وعیھ عن طریق المواطن في الشأن االجتماعي 

أدائھا لتصبح الخیریة لبرمجھا وتو بتطویر الجمعیا.االجتماعیة

منح دراسیة (( كل مناحي الحیاة للتشمو على جمیع المستویات تنمویة 

–الصحیة المؤسسات–إیواء الطلبة دور–البحث العلمي مؤسسات–

المؤسسات بناء–التغطیة الصحیة –مؤسسات القرض الحسن إنشاء

.    ..التغطیة الصحیة–التزویج-التشغیل–التعلیمیة 


