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وسدراجًا  ، هاديًا مهددياً ، والصالة والسالم على من أةسله اهلل ةمحة للعاملني، احلمد هلل ةب العاملني
   :وبعد، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعلى آله وصحبه أمجعني، منريًا
ونسبة بعضها إىل بعض الستنباط ، ومعرفة األسباب والعلل، إن فهم املعاين واحلكم وأسراة التشريع 

واألحكام مدن  . هو حقيقة الفقه، اة ما يكون أشبه بقصد الشاةع من تشريعهواعتب، األمثال والنظائر
وال ختتلف املصلحة فيها باختالف األحدوال  ، أحكام ثابتة ال تتغري وال تتبدل :نوعان، حيث املصلحة
فدإاا  ، وأحكام جزئية ةوعيت فيها مصاحل الناس وعرفهم يف الوقت الذي استنبطت فيده ، واألزمان

جاز النظر فيها والعدول عنها أو األخذ بغريها على ما تقضي بده  ، تبدلت املصلحةختلف العرف وا
وهو احلزم الذي جيب أال خيلدو  ، وهذه هي ةوح التشريع والرخصة املأخواة عن ثقة، املصاحل الراهنة
 .  منه عمل إمام

تأسيسها عدام   منذ، وهذا املعىن هو حقيقة منهج هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
يف إصداة ونشر وتطوير ومراجعة معايري العمل املايل واملصريف اإلسالمي لتلبية احتياجدات  ، 1551

ويف ، فأصدةت معايري شاملة من الناحيدة الشدرعية   ؛املؤسسات املالية اإلسالمية يف أحناء العامل كافة
ال ، وإىل جانب مراجعة املعايري الصادةة. كمةوواحل، والضبط، واألخالقيات، جمال احملاسبة واملراجعة

تزال اهليئة تعمل على مواكبة احتياجات السوق املالية عرب إصداة املزيد من املعايري اليت يفرضها التطوة 
 .  املطرد واألموة املستحدثة

ات اليت سداتت بشدكل   اجنازالعديد من اإل، ولقد حققت اهليئة خالل عملها يف السنوات املنصرمة 
يف ةسم الطريق املؤدي إىل حتقيق الغايات واألهداف اليت تطمح إليها فتبين عديد من البلددان  مباشر 

منها على سبيل ، واملراكز املالية اإلسالمية معايري اهليئة وعملوا على تطبيقها بشكل إلزامي أو إةشادي
واململكة ، وقطر، افوةةوسنغ، وماليزيا، وسوةية، ولبنان، واألةدن، " مملكة البحرين والسودان :املثال

وقد كان إلطالق برامج التطوير املهين بالغ األثر يف نشر املعرفة . وجنوب أفريقيا "، العربية السعودية
وتعريف وتثقيف الطالب واملهتمني بالعمل يف القطاع املايل اإلسالمي عرب ختريج طلبدة مدن محلدة    

( وهدم يسداتون   CSAAاملدقق الشرعي )( واملراقب وCIPAشهادات احملاسب القانوين اإلسالمي )
 .  حاليًا يف نشر ثقافة الصريفة اإلسالمية

من أعضاء اجمللس ، اجلهد املبذول والسعي املشكوة ألعضاء اجملالس املنبثقة عن اهليئة، واجلدير اكره 
الباةز يف لدوةهم ، وأعضاء اللجان التابعة هلم، وأعضاء جملس معايري احملاسبة واملراجعة، الشرعي املوقر

ودوام مساندة اهليئة لتبقى املنظمة العاملية األوىل العاملدة  ، حتقيق ما حتقق واالةتقاء إىل أمسى الغايات
 .  على سن وإصداة معايري العمل املايل واملصريف اإلسالمي
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 ونشكر كل من مد، وأننا ما زلنا يف بداية الطريق ،ا مدةكون متامًا أن الكمال هلل جل وعز وحدهننإ 
سائلني املدوىل سدبحانه أن   ، ومل يوقر وسيلة إال وقدمها لالةتقاء بأعمال اهليئة، يد العون واملساندة

 .  منيآ، يوفقنا مجيعًا بفضله وكرمه حلمل هذه الرسالة وتبليغها كما حيب ويرضى
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وعلى ، سالم على سيدنا وموالنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلنيوالصالة وال ،احلمد هلل ةب العاملني
 . وعلى كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، آله وأصحابه أمجعني

والبدد  ، نتجاهتافإن الصريفة اإلسالمية ختتلف عن الصريفة التقليدية يف مبادئها وتصوةاهتا وم :أما بعد 
، يف معاجلتها احلسابية بصوةة واضحة يؤمن معها اللبس لصحة هذه التعامالت أن ينعكس هذا الفرق
وإن املعايري احملاسبية التقليدية ال تفي هبذا الغدرض لكوادا   ، وتتفادى هبا األخطاء يف تطبيقها العملي

فكان مدن الدالزم أن تكدون    ، ولذا. مبنية على تصوةات ختتلف عن تصوةات الصريفة اإلسالمية
وكان إعداد هذه . إلسالمية معايري حسابية ختتلف عن املعايري التقليديةلمصاةف واملؤسسات املالية ال

املعايري عماًل عمالقًا يتطلب جهودًا مكثفة من قبل علماء الشريعة يف جانب واحملاسدبني الفنديني يف   
املوافدق   1411جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قامت منذ سنة اوإن هيئة احملاسبة واملر ،جانب آخر
وحدازت  ، جبهد كبري إلعداد املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسدالمية  1551امليالدية  للسنة

حىت أصبحت معتمدة يف اجملال املصدريف  ، املعايري الصادةة منها قبواًل عامًا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل
البنوك املركزية يف  وقد ألزمت املصاةف اإلسالمية بالتقيد هبا أو باالسترشاد منها من قبل، اإلسالمي
 .  واحلمد هلل تعاىل، عدة بالد

حىت تكدون مرجعدًا للمصداةف    ، وةأت اهليئة أن تصدة معايري شرعية على طراز املعايري احلسابية 
وللتقريب بني الفتداوى  ، واملؤسسات املالية اإلسالمية يف التقيد بالشريعة الغراء يف تعامالهتا ومنتجاهتا

أنشأت اهليئة " اجمللس الشدرعي "  ، وللحصول على هذا الغرض. بة الشرعيةالصادةة من هيئات الرقا
مكونًا من العلماء اوي االختصا  يف فقده   1555املوافقة للسنة امليالدية  1415يف السنة اهلجرية 

وقد استطاع اجمللس بتوفيق اهلل سبحانه وتعداىل أن  . وخباصة يف اجملال املصريف اإلسالمي، املعامالت
وقد غطت هذه املعايري كثريًا مما حتتاج إليه املؤسسات املالية ، ثر من ثالثني معياةًا حىت اآلنيصدة أك

وإاا أصبحت بفضل اهلل تعاىل مرجعًا موثوقدًا  . اإلسالمية من أحكام الشريعة الغراء يف تعامالهتا املالية
كليات واملدداةس الديت هتدتم    ومقرةًا دةاسيًا يف شىت اجلامعات وال، يف األوساط املصرفية اإلسالمية

 بتدةيب الطالب على الصريفة اإلسالمية.  
فإن الطريق املعمول به أنه ، وقد اختذ اجمللس ما يف وسعه من احليطة واحلذة قبل أن تصدة هذه املعايري 

فيعد دةاسة ضافية تستوعب ، يستكتب أحد الباحثني املاتصني يف املوضوع املقصود إصداة املعياة فيه
ئل املتعلقة به يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الشريفة ومذاهب الفقه املتبوعة مع بيان أدلتها واكر املسا

لمعيداة املطلدوب   دة مقترحة لوكما يعد مس، املسائل املستجدة مع بيان آةاء العلماء املعاصرين فيها
تتكون من بعدض  عرض أواًل على جلنة فرعية للمجلس وإن هذه الدةاسة ومسودة املعياة ت. إصداةه
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وقد كون اجمللس هلذا الغرض ثدال   . أعضاء اجمللس وعدة من العلماء اآلخرين املاتصني من اخلاةج
وإن هذه اللجان تراجع مسودة املعياة وتعده للعرض على اجمللدس  ، جلان جتتمع أةبع مرات يف السنة

)وقدرة اآلن أن  ، نة املندوةة الشرعي الذي كان جيتمع أسبوعًا يف مكة املكرمة وأسبوعًا آخر يف املدي
وإن ، ومدرتني يف أمكندة أخدرى (   ، احلرمني الشدريفني مرتني يف أحد ، جيتمع أةبع مرات يف سنة

إىل ، املسودات املقترحة من قبل اللجان تناقش بندًا بندًا يف اجتماعات اجمللس مناقشة حرة ومستفيضة
 ضد اهليئة جلسة لالستماع يف مملكة البحرين يعدر مث تعق. أن يقر املعياة إما باتفاق اآلةاء أو بأغلبيتها

فرمبا يقترحون ، ليتمكنوا من إبداء آةائهم فيه، فيها املعياة املقترح على علماء وفنيني من اوي الشأن
فتناقش ، وإن هذه اآلةاء تعرض مرة أخرى على اجمللس يف اجتماعه الالحق. حذفًا أو إضافة أو تعدياًل

فيحذف أو يضديف  ، د فرصة أخرى للنظر األخري يف الك املعياة قبل إصداةهكما أنه جي، هذه اآلةاء
 .  وبعد هذه اخلطوات يصدة املعياة ةمسيًا. أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة

   :والبد ههنا من التنبيه على نقطتني هامتني
فدال تنسدب   ، أشداا  وليس من قبل شاص أو ، إن هذه املعايري إمنا تصدة من قبل اجمللس :أواًل

فإن الطريق املتبع يف اجمللدس هدو   ، األحكام اليت جاءت فيها إىل أحد من أعضائه بصفته الشاصية
ومن ، من أن القراةات تتاذ على أساس األغلبية، الطريق املعمول به يف معظم اجملالس واجملامع الدولية
القراة يصدة باسم اجمللدس أو  و، يف حماضر اجللساتكان له ةأي خمالف أو حتفظ فإنه يسجل الك 

وإن أكثر البنود يف املعايري املصدةة من قبل اجمللس مما اتفدق عليده مجيدع    . مع دون اكر اخلالفاجمل
ولكن من الطبيعي أن يكون هناك اختالف األنظاة يف بعض األحكام اجملتهدد  ، واحلمد هلل، األعضاء
فلو بقي مثل هذا االختالف يف بعض املسدائل  ، ل احلديثة أو النوازلوخاصة فيما يتعلق باملسائ، فيها

وسجل االختالف يف حماضر اجمللس حسدب  ، اختذ اجمللس قراةه بأغلبية اآلةاء، بعد مداوالت منفتحة
 .  دون أن يذكر الك يف نص املعياة، التعامل املذكوة

فدإن  ، تأين والتروي يف إصداة هذه املعايريبالرغم من اخلطوات املذكوةة اليت اختذها اجمللس لل :ثانيًا 
فإنه ال عصمة إال ألنبيداء اهلل  ، الك ال يعدو من كونه جمهودًا بشريًا غري معصوم من اخلطأ والنسيان

فلو اطلع . ولذلك كون اجمللس جلنة ملراجعة ما أصدة من املعايري. مالتعاىل وةسله عليهم الصالة والس
فاملرجو منده  ، أو كان عنده اقتراح لتحسني معياة من املعايري، احمةأحد من العلماء على خطأ أو مس

مشكوةًا أن يبعث مالحظاته إىل األمانة العامة هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت 
 .  سوف حتيلها إن شاء اهلل تعاىل إىل اجمللس عن طريق جلنة املراجعة

خالصًا  اجنازكر مجيع أعضاء اجمللس على اجلهد الشاق الذي بذلوه هلذا اإلال يسعين إاا أن أش، وأخريًا 
وأشدكر هيئدة احملاسدبة    ، وةوح التفاهم الذي أبدوه يف املناقشات العلمية اهلادفة، لوجه اهلل الكرمي
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وعلى ما هيأت للمجلس من جو مناسب هلذا العمل العلمي ، واملراجعة على مبادةهتا هلذا العمل اهلام
كما أشكر األمانة العامة للهيئة اليت مل تدخر جهدًا يف تسهيل مهام اجمللدس بترتيدب   ، اهلادئ املركز
واهلل سبحانه أسأل . ومتابعة قراةاته وإبالغها إىل اجلهات املعنية، وإزالة العوائق عن مسريته، اجتماعاته

بل هذا اجلهد وينفع به أن جيزي كل من ساهم يف هذا العمل بصدق وإخال  أحسن اجلزاء وأن يتق
 .  وهلل احلمد أواًل وأخرًا. العباد والبالد
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سابقًا هيئة احملاسبة املالية للمصاةف ، مت إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
ة التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية )اهليئة( مبوجب اتفاقي، واملؤسسات املالية اإلسالمية

وقد مت تسجيل اهليئة يف . م يف اجلزائر1551فرباير  26 هد= املوافق1411صفر  1اإلسالمية بتاةيخ 
م يف دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية اات 1551ماةس  27 هد= املوافق1411ةمضان  11

 . شاصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح
ونشدر الدك الفكدر    ، دف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةوهت

وتطبيقاته عن طريق التدةيب وعقد الندوات وإصداة النشرات الدوةية وإعداد األحبا  وغري الدك  
سدات  وإعداد وإصداة وتفسري ومراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة لتلدك املؤس ، من الوسائل

، والك مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية اليت هي التنظيم الشامل جلميع مناحي احليداة 
وينمي ثقة مستادمي القوائم املالية باملعلومات الديت  ، ومبا يالئم البيئة اليت تنشأ فيها تلك املؤسسات

 .  اهتاتصدة عنها وتشجعهم على االستثماة واإلبداع لديها واالستفادة من خدم
وكانت البداية وةقة العمل اليت قدمها البنك ، وقد سبق إنشاء اهليئة جهود حتضريية كبرية إداةيًا وفنيًا 

م مث تكوندت  1537سطنبول يف مداةس  جتماع السنوي حملافظي البنك يف ااإلسالمي للتنمية يف اال
وصددة  ، سالميةاملالية اإل سساتبعدئذ جلان عديدة للنظر يف أفضل السبل إلعداد معايري حماسبة للمؤ

 .  ()عن تلك اللجان دةاسات وتقاةير
م( كان اهليكل التنظيمي 1555هد )1415م( وحىت عام 1551هد )1411ومنذ بداية عملها يف 
وجملس معدايري احملاسدبة   ، جلنة اإلشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضوًا :للهيئة يتكون من

وجلنة تنفيذية تعني من بني أعضاء جملدس معدايري   ، شرين عضوًااملالية وتتكون عضويته من واحد وع
 .  وجلنة شرعية من أةبعة فقهاء، احملاسبة املالية

قرةت جلنة اإلشراف تشكيل جلنة للتقومي والك للنظر يف النظام ، وبعد مضي أةبعة أعوام على عملها
أدخلت على النظام األساسي واليت وقد مت مبوجب التعديالت اليت . األساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي

، "سالميةاعتمدهتا جلنة اإلشراف تغيري اسم اهليئة ليصبح " هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل
وجملس ، وجملس أمناء )بدياًل عن جلنة اإلشراف (، مجعية عمومية :وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل يف

                                                   
( مت توثيق هذه الدةاسات والتقاةير يف جملدات مخسة حتت عنوان معايري احملاسبة للمصاةف اإلسالمية وأودعت )

يف مكتبة املعهد اإلسالمي للبحو  والتدةيب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية يف جدة، اململكة العربية السعودية حتت 
 .121121/332ةقم 
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، وجلندة شدرعية  ، وجلنة تنفيذية، كان مقتصرًا على احملاسبة وحدها معايري احملاسبة واملراجعة بعد أن
 وأمانة عامة يترأسها أمني عام.  

ففي املاضي كان متويل اهليئة يدتم عدن   . كما مشل تعديل النظام األساسي تغيري أسلوب متويل املهيئة
، املال اإلسدالمي جمموعة داة ، طريق مساتات يدفعها األعضاء املؤسسون )البنك اإلسالمي للتنمية

وقد نص النظدام  . بيت التمويل الكوييت ( ،جمموعة دلة الربكة، شركة الراجحي املصرفية لالستثماة
األساسي املعدل على إنشاء مال " وقف وصدقة " تساهم فيه املؤسسات األعضاء يف اهليئة بدفع ةسم 

وقف وةسم االشتراك السنوي هذا ال ويتم متويل نشاطات اهليئة من ةيع، عضوية )مرة واحدة فقط (
 .  واملنح والتربعات والوصايا وأية مصادة متويل أخرى

   :كما مشل تعديل النظام عضوية اهليئة اليت أصبحت تتكون من
 األعضاء املؤسسني . 

 األعضاء غري املؤسسني  . 

 .األعضاء املراقبني 

 .  جتدون مرفق قائمة بأعضاء اهليئة حىت تاةخيه
ومشلدت هدذه   . م مت إدخال تعديالت على النظام األساسي للهيئدة 1553 =هد 1415ويف عام 

وقد نصت املادة الرابعة من النظام األساسي املعدل علدى أن اهليئدة   . التعديالت توسيع أهداف اهليئة
   :هتدف يف إطاة أحكام الشريعة اإلسالمية إىل

بأنشطة املؤسسدات املاليدة   تطوير اكر احملاسبة واملراجعة واجملاالت املصرفية اات العالقة  (1)
 .  اإلسالمية

نشر فكر احملاسبة واملراجعة املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاته عن طريق  (2)
التدةيب وعقد الندوات وإصداة النشرات الدوةية وإعداد األحبا  والتقاةير وغري الك من 

 . الوسائل

مؤسسات املالية اإلسالمية وتفسريها للتوفيق مدا  إعداد وإصداة معايري احملاسبة واملراجعة لل (3)
سبية اليت تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية يف إعداد قوائمهدا املاليدة   ابني املماةسات احمل

وكذلك التوفيق بني إجراءات املراجعة اليت تتبع يف مراجعة القوائم املاليدة الديت تعددها    
 .  املؤسسات املالية اإلسالمية

ل معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتواكب التطدوة يف  مراجعة وتعدي (4)
 . ةجعأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية والتطوة يف فكر وتطبيقات احملاسبة واملرا
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إعداد وإصداة ومراجعة وتعديل البيانات واإلةشادات اخلاصة بأنشطة املؤسسات املاليدة   (5)
 .  ةسات املصرفية واالستثماةية وأعمال التأمنياإلسالمية فيما يتعلق باملما

السعي الستادام وتطبيق معايري احملاسبة واملراجعدة والبياندات واإلةشدادات املتعلقدة      (6)
من قبل كل مدن  ، اليت تصدةها اهليئة، باملماةسات املصرفية واالستثماةية وأعمال التأمني

، ة وغريها ممن يباشر نشاطًا ماليداً اجلهات الرقابية اات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمي
 .  ةواملراجعإسالميًا ومكاتب احملاسبة 

كما مشلت التعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي تسمية األعضاء غري املؤسسدني " أعضداء   
وقد نصت املادة الثالثة من النظام املعدل على أن األعضاء املشداةكني يتكوندون مدن    . مشاةكني "
   :الفئات التالية

املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تعمل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئهدا يف مجيدع    (أ )
 . أنشطتها

اهليئات الرقابية واإلشرافية اليت تشرف على مؤسسات مالية إسالمية وتشمل البنوك املركزية  (ب )
 .  ومؤسسات النقد وما يف حكمها

 . الشاصية املعنويةاجملامع واهليئات الفقهية اإلسالمية اات  (ج )
  :وأن األعضاء املراقبني يتكونون من الفئات التالية

ة عن تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة و/ أو عن إعداد معايري احملاسبة سؤولاهليئات واجلمعيات امل (أ )
 .  واملراجعة

مكاتب وشركات احملاسبة واملراجعة القانونية املماةسة اات االهتمدام بأعمدال احملاسدبة     (ب )
 .  واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 .  املؤسسات املالية اليت متاةس أنشطة مالية إسالمية ضمن نشاطاهتا األخرى (ج )

 .  مستادمي القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية سواء كانوا أفرادًا أم هيئات (د )
، بتسديد ةسدم العضدوية   وقد نصت املادة الثامنة من النظام األساسي املعدل على أن يتعهد العضو

 . وةسم االشتراك السنوي وااللتزام بنظام اهليئة ولوائحها
نشاء جملس شرعي بداًل عن اللجنة الشرعية وسريد عنده  إلت التعديالت يف النظام األساسي كما مش

 .  تفاصيل يف اهليكل التنظيمي أدناه
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ون من كافة املؤسسات املالية اليت وقد وسعت اهليئة عضويتها لتشمل األعضاء املؤازةين الذين يتكون
ومع هيئة احملاسدبة واملراجعدة   ، ومنتجاهتا، ترى هلا مصلحة بالتعاون مع املؤسسات املالية اإلسالمية

 .  للمؤسسات املالية اإلسالمية
كما متنح اهليئة اإلجازة والشهادات املهنية يف جماالت احملاسبة ومعايريها واملراجعة والتحليدل املدايل   

وتقوم اهليئة . ريفة اإلسالمية لألفراد واملؤسسات باإلضافة إىل شهادات التدقيق والرقابة الشرعيةوالص
 مليات التدةيب والتأهيل واملنح.بنفسها أو باالشتراك مع جهات أخرى حتددها بع
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واألمني العدام هدو املددير    . العام واجلهاز الفين واإلداةي مبقر اهليئةتتكون األمانة العامة من األمني 
، وجملدس املعدايري  ، وجملس األمناء، التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كل من اجلمعية العمومية

ويتوىل األمني العام مهمة املقرة يف اجتماعدات  . واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية، واجمللس الشرعي
واإلشراف على الدةاسات واإلجدراءات  ، والتنسيق، كما يتوىل تصريف أعمال اهليئة، ألجهزةهذه ا

ويقوم بتوثيق الصدلة بدني اهليئدة    . اخلاصة بإعداد البيانات واملعايري واإلةشادات اليت تصدةها اهليئة
متثيل اهليئدة  و، وكذلك بني اهليئة واملؤسسات املالية اإلسالمية، واجلهات األخرى اات اهلدف املماثل
 .  يف املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية

 

وميثدل  . ( سنوات5( عضوًا غري متفرغ تعينهم اجلمعية العمومية ملدة )21يتكون جملس األمناء من )
وهيئات ، ومؤسسات مالية إسالمية، أعضاء جملس األمناء الفئات املتعددة من جهات ةقابية وإشرافية

، ة عن تنظيم مهنة احملاسبة و/ أو إعداد معايري احملاسدبة واملراجعدة  سؤولواجلهات امل، شرعيةةقابية 
وقد حددت املادة احلادية ، ومستادمي القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية، وحماسبني قانونيني

وتصددة قراةاتده   ، وجيتمع جملس األمناء مرة يف السنة على األقل. عشرة من النظام طريقة اختياةهم
بأغلبية األعضاء املشاةكني يف التصويت ويف حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه ةئديس  

باستثناء اقتراح تعديل النظام األساسي للهيئة حيث يلزم احلصول على موافقة ثالثدة أةبداع   ، اجمللس
 . أعضاء اجمللس

   :يتومن املهام اليت تشملها اختصاصات جملس األمناء اآل
 . تعيني أعضاء جمالس اهليئة وإعفاؤهم وفقًا ألحكام النظام األساسي للهيئة (1)
 .  تدبري املصادة املالية لتمويل اهليئة واستثماة أمواهلا (2)

 .  تعيني عضوين من بني أعضائه يف تشكيل اللجنة التنفيذية (3)

 . تعيني األمني العام للهيئة (4)

وصالحيات جمللس األمناء فإنه ال جيوز لده وال ألي  وبالرغم مما تضمنه النظام األساسي من سلطات 
بصدوةة  ، من اللجان املنبثقة عنه مبا يف الك اللجنة التنفيذية التدخل يف أعمال جمالس اهليئة األخرى

وال توجيهها بأي وجه من الوجوه إىل القيام بأي مهمة أو مشدروع متعلدق   ، مباشرة أو غري مباشرة
 . بأعماهلا وأنشطتها
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وةئديس  ، ةئيس وعضوان من جملس األمناء واألمني العدام ، ( أعضاء6تتكون اللجنة التنفيذية من )
، ومن مهامها مناقشة خطة العمل واملوازنة التقديرية السدنوية ، جملس املعايري وةئيس اجمللس الشرعي

وجتتمدع  . وظيف والالئحة املاليدة واعتماد الئحة الت، ومناقشة القوائم املالية وتقرير املراجع اخلاةجي
اللجنة التنفيذية بدعوة من األمني العام مرتني على األقل سنويًا وكلما دعت احلاجة بناء على طلدب  

 .  ةئيس اللجنة أو األمني العام
 

، املراقبنيتتكون اجلمعية العمومية للهيئة من مجيع األعضاء املؤسسني واألعضاء املشاةكني واألعضاء 
، واجلمعية هي السلطة العليا يف اهليئدة . وحيق لألعضاء املراقبني حضوة اجتماعاهتا دون حق التصويت

 .  وجتتمع مرة يف السنة على األقل
 

يتكون اجمللس الشرعي من أعضاء ال يزيد عددهم عن عشرين عضوًا يعينهم جملس األمناء ملدة مخس 
لذين ميثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية األعضاء يف اهليئة سنوات من الفقهاء ا

 . وهيئات الرقابة الشرعية يف البنوك املركزية
   :ومن املهام اليت تشملها اختصاصات اجمللس الشرعي اآليت

سات حتقيق التطابق أو التقاةب يف التصوةات والتطبيقات بني هيئات الرقابة الشرعية للمؤس (1)
املالية اإلسالمية لتجنب التضاةب أو عدم االنسجام بدني الفتداوى والتطبيقدات لتلدك     
املؤسسات مبا يؤدي إىل تفعيل دوة هيئات الرقابة الشرعية اخلاصدة باملؤسسدات املاليدة    

 . اإلسالمية والبنوك املركزية
المية مدن مواكبدة   السعي إلجياد املزيد من الصيغ الشرعية اليت متكن املؤسسات املالية اإلس (2)

 . يف جماالت التمويل واالستثماة واخلدمات املصرفية، التطوة يف الصيغ واألساليب

النظر فيما حيال إىل اجمللس من املؤسسات املالية اإلسالمية أو من هيئات الرقابدة الشدرعية    (3)
فصدل  أو لل، مجاعي اجتهادسواء كانت اإلحالة إلبداء الرأي الشرعي فيما حيتاج إىل ، لديها

 .  أو للقيام بدوة التحكيم، يف وجهات الرأي املاتلفة

، دةاسة املعايري اليت تعمل اهليئة على إصداةها يف جماالت احملاسبة واملراجعة أو األخالقيدات  (4)
والبيانات اات الصلة والك يف املراحل املاتلفة للتأكد من مراعاة هذه اإلصداةات ملبدادئ  

 .  وأحكام الشريعة اإلسالمية
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وميثدل  . ( سدنوات 5ني يعينهم جملس األمناء ملدة )غ( عضوًا غري متفر21يتكون جملس املعايري من )
وهيئات ، ومؤسسات مالية إسالمية، أعضاء جملس املعايري الفئات املتعددة من جهات ةقابية وإشرافية

ة عن تنظيم مهنة احملاسبة و/ أو إعدداد معدايري   لسؤوواجلهات امل، وأساتذة جامعات، ةقابية شرعية
 .  ومستادمي القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية، وحماسبيني قانونيني، احملاسبة واملراجعة

   :ومن املهام اليت تشملها اختصاصات جملس املعايري اآليت
ات املاليدة اإلسدالمية   إعداد واعتماد بيانات ومعايري وإةشادات احملاسبة واملراجعة للمؤسس (1)

 .  وتفسريها
 .  إعداد واعتماد معايري األخالقيات والتعليم املتعلقة مبجال نشاط املؤسسات املالية اإلسالمية (2)

وإةشادات احملاسدبة   إعادة النظر بغرض اإلضافة أو احلذف أو التعديل يف أي بيانات ومعايري (3)
 .  واملراجعة

 .  اد املعايري ولوائح وإجراءات عمل جملس املعايريإعداد واعتماد اإلجراءات التنفيذية إلعد (4)

، وتصدة قراةاته بأغلبية أصوات األعضاء املشاةكني، وجيتمع جملس املعايري مرتني يف السنة على األقل
 .  ويف حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه ةئيس اجمللس
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 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا مملكة البحرين  سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة 
 عضوًا اململكة العربية السعودية  - البنك اإلسالمي للتنمية، نائب الرئيس الدكتوة عبد العزيز بن حممد اهلنائي 
 عضوًا اململكة العربية السعودية  - جمموعة الربكة املصرفية، الرئيس سعادة الشيخ صاحل عبد اهلل كامل 

 عضوًا اململكة العربية السعودية  - بنك الراجحي، املدير املايل األستاا وليد مقبل 
 عضوًا الكويت ، بيت التمويل الكوييت، املدير العام األستاا حممد سليمان العمر 
 عضوًا ماليزيا  - خباةي كابيتال، مؤسس األستاا خمتاة البااةي 
 عضوًا باكستان - مصرف باكستان املركزي، احلاكم األستاا سيد سليم ةضا 

 عضوًا سوةية  - جامعة دمشق، كلية الشريعة، ةئيس قسم العقائد واألديان الدكتوة حممد سعيد ةمضان البوطي 
 عضوًا مملكة البحرين  - املؤسسة اخلريية امللكية، نائب ةئيس جملس األمناء الشيخ عدنان القطان 
 عضوًا باكستان - بنك امليزان، الرئيس التنفيذي األستاا عرفان صديقي 

 عضوًا . السودان - شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني، املدير العام األستاا صالح الدين موسى حممد 

 األستاا عبد الرزاق اخلرجيي 
اململكة  - البنك األهلي التجاةي، اخلدمات املصرفية اإلسالمية، الرئيس

 عضوًا العربية السعودية 

 عضوًا اإلماةات العربية املتحدة  - مصرف اإلماةات اإلسالمي، املدير املايل األستاا أمحد فايز الشامسي 

مجهوةية مصر  - برايس ووتر هاوس، منصوة وشركائه، الرئيس السابق األستاا فريد منصوة 
 العربية 

 عضوًا

 األستاا نوة الدين عابد 
نست أند مكتب آة، خدمات أعمال املراجعة والتأمني، املدير اإلداةي

 عضوًا مملكة البحرين  - يونغ

 الدكتوة أمحد بن عبد اهلل املغامس 
اململكة العربية  - اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، األمني العام
 عضوًا السعودية 

 الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  - والرئيس التنفيذياألمني العام 

 عضوًا مقرةًا املالية اإلسالمية 
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 الفقيه ةفعت خالد/  الدكتوة
 

 الصفة الوظيفة االسم
كراتشي وعضو دائدم يف جممدع الفقده     - نائب الرئيس بداة العلوم الشيخ / حممد تقي العثماين 

 اإلسالمي جبدة 
 ةئيسًا 

 نائبًا للرئيس ململكة العربية السعودية امكة املكرمة،  ،قاض مبحكمة التمييز الشيخ / عبد اهلل بن سليمان املنيع 
 عضوًا  عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بيت التمويل الكوييت، الكويت  الشيخ / د. عجيل جاسم النشمي 

مدير عام اجملموعة الشرعية، أمني وعضو اهليئة الشدرعية، مصدرف    الشيخ / د. صاحل بن عبد اهلل اللحيدان 
 الراجحي، اململكة العربية السعودية 

 عضوًا 

األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، مجهوةية  الشيخ / حممد علي التساريي 
  إيران اإلسالمية

 عضوًا 

 عضوًا  مستشاة شرعي، البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية  الشيخ / د. العياشي الصادق فداد 
 عضوًا  الربكة، اململكة العربية السعودية  ةاملستشاة الشرعي جملموعة دل ةالشيخ / د. عبد الستاة عبد الكرمي أبو غد

 عضوًا  عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك البحرين اإلسالمي، مملكة البحرين  الشيخ / نظام حممد صاحل يعقويب 
 عضوًا  األمني العام، اهليئة العليا للرقابة الشرعية، السودان  الشيخ / د. أمحد علي عبد اهلل 
 عضوًا  عضو، جملس الرقابة الشرعية، سوق األوةاق املالية املاليزي، ماليزيا  الشيخ / د. داود حممد بكر 

ةئيس هيئة الرقابة الشرعية، مصرف ديب اإلسالمي، اإلماةات العربيدة   الشيخ / د. حسني حامد حسان 
 املتحدة. 

 عضوًا 

 عضوًا  عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك اجلزيرة، السعودية  الشيخ / د. حممد علي القري 
 عضوًا  أستاا وةئيس قسم الفقه واألصول، جامعة قطر  الشيخ / د. علي حمي الدين القره داغي 

 عضوًا  مدير الرقابة الشرعية، داة االستثماة، الكويت  الشيخ / د. عصام خلف العنزي 
كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلماةات العربية املتحددة، اإلمداةات    الشيخ / د. حممد عبد الرحيم سلطان العلماء 

 العربية املتحدة 
 عضوًا 

 عضوًا  ةئيس اهليئة الشرعية، بنك قطر اإلسالمي  الشيخ / وليد بن هادي 
 عضوًا  مكتب املفيت العام، سلطنة عمان  - ةئيس قسم الدةاسات والبحو  الشيخ / أفلح بن أمحد بن محد اخلليلي 
 عضوًا  عضو هيئة كباة العلماء، اململكة العربية السعودية  الشيخ / عبد اهلل بن حممد املطلق 
 عضوًا  عضو مجعية العلماء، مجهوةية اليمن  السيد / عبد اهلل بن محود العزي 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 

 املالية اإلسالمية، مملكة البحرين 
 عضوًا مقرةًا 
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 االسم االسم
 الشيخ / نزيه كمال محاد الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي

 الشيخ / غزايل بن عبد الرمحن زق ناصر حممداالشيخ / عبد الر
 الشيخ / عبد الرمحن بن صاحل األطرم الشيخ / يوسف حممد حممود قاسم

 الشيخ / الصديق حممد الضرير حاجي حممد هاشم بن حيىي الشيخ / داتو
  الشيخ / يوسف طالل اللوةينزي

 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية  - قاضي مبحكمة التمييز الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع 
 عضوًا  ، اململكة العربية السعودية دلة الربكةجمموعة  - املستشاة الشرعي ةالدكتوة عبد الستاة أبو غد

 عضوًا  جامعة قطر، دولة قطر   - أستاا وةئيس قسم الفقه واألصول الدكتوة علي حمي الدين القره داغي 
 عضوًا  عودية البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية الس - املستشاة الشرعي الدكتوة العياشي الصادق فداد 

 عضوًا  بنك قطر اإلسالمي، دولة قطر  - ةئيس اهليئة الشرعية الشيخ وليد بن هادي 
واملراجعة للمؤسسدات   ةهيئة احملاسب - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 

 املالية اإلسالمية، مملكة البحرين 
 عضوًا 

  مقرةًا شركة داة االستثماة، دولة الكويت  - الرقابة الشرعيةمدير  الدكتوة عصام خلف العنزي 

 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  ، اململكة العربية السعودية دلة الربكةجمموعة  - املستشاة الشرعي الدكتوة عبد الستاة أبو غدة 

 نائبًا للرئيس أستاا وةئيس قسم الفقه واألصول، جامعة قطر  الدكتوة علي حمي الدين القره داغي 
 عضوًا  عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك البحرين اإلسالمي، مملكة البحرين  الشيخ نظام حممد صاحل يعقويب 

 عضوًا  ةئيس اهليئة الشرعية، بنك قطر اإلسالمي  الشيخ وليد بن هادي 
 عضوًا  مكتب املفيت العام، لسلطنة عمان  - ةئيس قسم الدةاسات والبحو  ي فلح بن أمحد بن محد اخلليلأالشيخ 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 
 املالية اإلسالمية، مملكة البحرين 

 عضوًا 
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 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  دولة الكويت ، بيت التمويل الكوييت - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الدكتوة عجيل جاسم النشمي 
 عضوًا دولة الكويت ، شركة داة االستثماة - مدير الرقابة الشرعية الدكتوة عصام خلف العنزي 
 عضوًا  دولة الكويت ، لالستشاةاتاالمتياز  - مستشاة شرعي الشيخ حممد يونس البريقداة 

 عضوًا  دولة الكويت ، شركة امتياز لالستثماة - مدير إداةة الرقابة الشرعية الدكتوة حممد عود علي الفزيع 
 عضوًا  دولة الكويت ، شركة الراية لالستشاةات والتدةيب - مستشاة شرعي الدكتوة علي إبراهيم الراشد 
 عضوًا  دولة الكويت ، شركة املستثمر الدويل الدكتوة حممد أنس الزةقا 
 مقرةًا  دولة الكويت ، واالستثماة جاةةشركة أعيان لإل - املدير التنفيذي الشيخ عبد الستاة قطان 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليدة   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه

 رين مملكة البح، اإلسالمية
 عضوًا 

 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  جامعة قطر، دولة قطر   - أستاا وةئيس قسم الفقه واألصول الدكتوة علي حمي الدين القره داغي 
بيت التمويل الكدوييت، دولدة    - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الدكتوة عجيل جاسم النشمي 

 الكويت 
 عضوًا 

 عضوًا  ، اململكة العربية السعودية دلة الربكةجمموعة  - املستشاة الشرعي الدكتوة عبد الستاة أبو غدة 
 عضوًا  اهليئة العليا للرقابة الشرعية، السودان - األمني العام الدكتوة أمحد علي عبد اهلل 
 عضوًا  بنك اجلزيرة، اململكة العربية السعودية  - و هيئة الرقابة الشرعيةعض الدكتوة حممد علي القري 

مصرف الراجحدي، اململكدة العربيدة     - مدير عام اجملموعة الشرعية الدكتوة صاحل بن عبد اهلل اللحيدان 
 السعودية 

 عضوًا 

 مقرةًا  البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية  - املستشاة الشرعي الدكتوة العياشي الصادق فداد 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 

 املالية اإلسالمية، مملكة البحرين 
 عضوًا 
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 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  جمموعة دلة الربكة، اململكة العربية السعودية  - املستشاة الشرعي الدكتوة عبد الستاة أبو غدة 
بنك ديب اإلسالمي، اإلمداةات   - ةئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الدكتوة حسني حامد حسان 

 العربية املتحدة 
 عضوًا 

 عضوًا  شركة االستثماة، دولة الكويت  - مدير الرقابة الشرعية الدكتوة عصام خلف العنزي 
جامعة اإلماةات العربية املتحدة، اإلمداةات   - كلية الشريعة والقانون الدكتوة حممد عبد الرحيم سلطان العلماء

 العربية املتحدة 
 عضوًا 

جامعة اإلماةات العربيدة املتحددة،    - والقانون عميد كلية الشريعة الدكتوة جاسم علي الشامسي 
 اإلماةات العربية املتحدة 

 عضوًا 

 عضوًا  بنك ديب اإلسالمي، اإلماةات العربية املتحدة  - عضو هيئة الفتوى الشيخ حممد عبد الرزاق الصديق 
 عضوًا  بيت التمويل العريب، لبنان - مدير الرقابة الشرعية الدكتوة مسري الشاعر 

 عضوًا  واالستثماة، دولة الكويت  جاةةشركة أعيان لإل - املدير التنفيذي الشيخ عبد الستاة قطان 
 عضوًا  ماةات العربية املتحدة اإل - اس ان آة دنتون الدكتوة مدثر حسني صديقي 
 عضوًا  املدير التنفيذي ماليزيا  - األكادميية العاملية للبحو  الشرعية الدكتوة حممد أكرم الل الدين 

 عضوًا  باكستان  -بنك امليزان الدكتوة عمران العثماين 
األمني العام للمركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم، اإلمداةات   الدكتوة عبد الستاة اخلويلدي 

 العربية املتحدة 
 عضوًا 

 عضوًا  اإلماةات العربية املتحدة  منهاج لالستشاةات، - املدير العام الدكتوة أمني فاتح 
اإلماةات  - مصرف اإلماةات اإلسالمي - اخلبري املايل ومدير التدةيب الدكتوة معبد علي اجلاةحي 

 العربية املتحدة 
 عضوًا 

مصرف أبو ظيب اإلسالمي، اإلمداةات   - ةئيس قسم الرقابة الشرعية الشيخ أسيد حممد أديب كيالين 
 العربية املتحدة 

 عضوًا 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 
 املالية اإلسالمية، مملكة البحرين 

 عضوًا 
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 الصفة الوظيفة االسم
مساعد املدير العام، إداةة الرقابة املالية، بيت التمويدل الكدوييت،    األستاا / حممد سعيد عبد الوهاب 

 الكويت 
جمللدس معدايري   ةئيسًا 

 احملاسبة واملراجعة
الربكدة  إداةة الرقابة املاليدة، جمموعدة    نائب ةئيس أعلى، ةئيس األستاا / محد عبد اهلل عقاب

 املصرفية 
نائبًا لرئيس جملس معايري 

 احملاسبة واملراجعة 
ةئيسًا للجندة معدايري    شريك، إةنست ويونغ، مملكة البحرين  األستاا / فواد اليق 

 احملاسبة 
ةئيس قسم احلسابات، الدائرة املالية، البنك اإلسدالمي للتنميدة،    األستاا / مجيل علي دةاس 

 اململكة العربية السعودية 
ةئيسًا للجندة معدايري   

 املراجعة والضوابط
 عضوًا  ، اململكة العربية السعودية دلة الربكةاملستشاة الشرعي، جمموعة  أبو غدة الدكتوة / عبد الستاة

عضو جملس اإلداةة، املستشاة الشرعي، مركز اكتشف اإلسدالم،   الشيخ / عصام حممد إسحاق
 مملكة البحرين 

 عضوًا 

نائب ةئيس أعلى، جمموعة الرقابة املاليدة، مصدرف أبدو ظديب      األستاا / إحسان أختر 
 اإلسالمي، اإلماةات العربية املتحدة 

 عضوًا 

ةئيس الدةاسات والتحليل، قسم احملاسبة، مصرف لبنان املركزي،  األستاا / فراس محدان  
 لبنان 

 عضوًا 

للادمات املالية ملركز ديب مدير، قسم الرقابة، اجلهة املنظمة املستقلة  األستاا / ساميون غراي
 املايل العاملي، اإلماةات العربية املتحدة 

 عضوًا 

مساعد املدير العام، البنك اإلسالمي األةدين للتمويل واالسدتثماة،   الدكتوة / حسني سعيد سعيفان
 األةدن  

 عضوًا 

 عضوًا  املاليزية، ماليزيامدير تنفيذي جمللس املعايري احملاسبية  الدكتوة / نوة الدين حممد زين 
 عضوًا  ز، ماليزيا بريشريك، املالية اإلسالمية العاملية، باةيس واتر هاوس كو األستاا فايز عزمي 

 عضوًا  مدير عام اجملموعة املالية، مصرف قطر اإلسالمي، قطر األستاا / مرتضى خضر حممد أبو زيد 
 عضوًا  شريك إداةي، آغا وشركاؤه، اإلماةات العربية املتحدة  األستاا / أوليفر أغا

 عضوًا  ةئيس إداةة الرقابة املالية، بنك األمثاة، مملكة البحرين  األستاا / باةاكاش بامثانأاان 
 عضوًا  شريك، كي يب إم جي فارو، مملكة البحرين  األستاا / جليل العايل 
  عضوًا وةد شانس، اإلماةات العربية املتحدة شريك، كليف ف األستاا / قدير لطيف 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة / خالد ةفعت الفقيه 
 املالية اإلسالمية 

 / مقرةًاعضوًا
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 الصفة الوظيفة االسم
 ةئيسًا  ويونغ، مملكة البحرين  شريك، إةنست األستاا / فواد اليق 

 عضوًا  مدير تنفيذي جمللس املعايري احملاسبية املاليزية، ماليزيا  الدكتوة نوة الدين حممد زين علي األزهري
 عضوًا  ةئيس الدةاسات والتحليل، قسم احملاسبة، مصرف لبنان املركزي، لبنان  األستاا / فراس محدان  

 عضوًا  مدير عام اجملموعة املالية، مصرف قطر اإلسالمي، قطر  أبو زيداألستاا / مرتضى خضر حممد 
 عضوًا  دولة الكويت  - ةساميل للهيكلة املالية - الرئيس التنفيذي األستاا / عصام الطواةي 
هيئة اجملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة خالد ةفعت الفقيه 

 سالمية املالية اإل
 عضوًا 

 الصفة الوظيفة االسم
ةئيس قسم احلسابات، الدائرة املالية، البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة  األستاا / مجيل علي دةاس 

 العربية السعودية 
 ةئيسًا 

 عضوًا  ، اململكة العربية السعودية دلة الربكةاملستشاة الشرعي، جمموعة  الدكتوة / عبد الستاة أبو غدة 
عضو جملس اإلداةة، املستشاة الشرعي، مركز اكتشف اإلسالم، مملكة  الشيخ م عصام حممد إسحاق 

 البحرين 
 عضوًا 

مدير، قسم الرقابة، اجلهة املنظمة املستقلة للادمات املالية ملركدز ديب   األستاا / ساميون غراي 
 املايل العاملي، اإلماةات العربية املتحدة 

 عضوًا 

 ،مساعد املدير العام، البنك اإلسالمي األةدين للتمويدل واالسدتثماة   الدكتوة / حسني سعيد سعيفان 
 األةدن  

 عضوًا 

 عضوًا  شريك، كليف فوةد شانس، اإلماةات العربية املتحدة  األستاا / قدير لطيف 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسدات   - األمني العام والرئيس التنفيذي الدكتوة / خالد ةفعت الفقيه 

 املالية اإلسالمية 
 عضوًا 
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 (6)األعضاء املؤسسون 
 البنك اإلسالمي للتنمية )اململكة العربية السعودية (  1
 داة املال اإلسالمي )سويسرا( 2
 شركة الراجحي املصرفية لالستثماة )اململكة العربية السعودية( 3
 جمموعة الربكة املصرفية )مملكة البحرين ( 4
 تمويل الكوييت )الكويت( لابيت  5
 خباةي كابيتال )ماليزيا (  6

 األعضاء املشاةكون
 (21)مملكة البحرين 

 جمموعة الربكة املصرفية  7
 بنك املؤسسة العربية املصرفية اإلسالمي  3
 بنك سييت اإلسالمي لالستثماة  5
 بنك أةكابيتا  11
 شركة التكافل الدولية  11
 بنك البحرين اإلسالمي  12
 بيت التمويل اخلليجي  13
 بيت التمويل الكوييت  14
 مركز إداةة السيولة املالية  15
 بنك بونيكوةن االستثماةي  16
 مصرف السالم  17
 املصرف العاملي )ش.م.ب( )م( 13
 املصرف اخلليجي التجاةي  15
 بنك سرية لالستثماة  21
 بنك إيالف  21
 سوليدةيت  22
 فينشر كابيتال بنك  23
 ثوةات  24
 شركة تآزة  25
 مصرف الطاقة األول  26
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 ( 17السودان )
 بنك التضامن اإلسالمي  27
 بنك الثروة احليوانية  23
 بنك أم دةمان الوطين  25
 البنك اإلسالمي السوداين  31
 جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية  31
 بنك اخلرطوم  32
 بنك فيصل اإلسالمي السودان  33
 البنك الزةاعي السوداين  34
 والتنمية االجتماعية  مصرف االدخاة 35
 البنك العقاةي السوداين  36
 البنك السوداين الفرنسي  37
 بنك الشمال اإلسالمي  33
 بنك التنمية التعاوين اإلسالمي  35
 مصرف املزاةع التجاةي  41
 شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني احملدودة  41
 بنك االستثماة املايل  42
 شركة السودان للادمات املالية احملدودة  43
 (3قطر )
 مصرف قطر اإلسالمي  44
 بنك قطر الدويل اإلسالمي  45
 األوىل للتمويل  46
 الصفا للادمات املصرفية اإلسالمية  47
 كبو إنفست  43
 بنك قطر األول لالستثماة  45
 بنك بروة  51
 بيت االستثماة  51

  (12اإلماةات العربية املتحدة )
 مصرف أبوظيب اإلسالمي 52
 بنك ديب اإلسالمي 53
 مصرف الشاةقة اإلسالمي 54
 مصرف اإلماةات اإلسالمي 55
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 تكافل ةي ليمتد 56
 مصرف نوة اإلسالمي 57
 أمالك للتمويل 53
 يساة احملدودة 55
 بنك اهلالل 61
 آغا والشامسي 61
 مركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم 62
 داة التكافل 63

 ( 3مجهوةية مصر العربية )
 بنك التمويل املصري السعودي  64
 بنك فيصل اإلسالمي املصري  65
 نايل تكافل  66

 ( 4اململكة األةدنية اهلامشية )
 البنك اإلسالمي األةدين للتمويل واالستثماة  67
 شركة التأمني اإلسالمية األةدنية  63
 البنك العريب اإلسالمي الدويل  65
 واالستثماة  دخاةبيت املال لال 71
 ( 2لبنان )
 بيت التمويل العريب  71
 بنك بلوم للتنمية  72

 ( 1فلسطني )
 البنك العريب اإلسالمي  73

 ( 17الكويت )
 شركة املستثمر الدويل  74
 واالستثماة  جاةةأعيان لإل 75
 جمموعة عاةف االستثماةية  76
 والتمويل  جاةةأصول لإل 77
 داة االستثماة  73
 شركة وثاق للتأمني التكافلي  75
 الشركة األوىل لالستثماة  31
 جامعة الكويت  - كلية العلوم اإلداةية - مركز التميز يف اإلداةة 31
 شركة الرتاج لالستثماة  32
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 بيت املشوةة للتدةيب واالستثماةات الشرعية  33
 األمان لالستثماة  34
 بيت األوةاق املالية  35
 شركة املثىن لالستثماة  36
 شوةى لالستشاةات الشرعية  37
 ةساميل للهيكلة املالية  33
 بيت السيولة  35
 شركة االمتياز لالستثماة  51

 (4اململكة العربية السعودية )
 املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلا   51
 املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثماة وائتمان الصادةات  52
 بنك اجلزيرة  53
 داة املراجعة الشرعية  54

 (1اجلمهوةية اليمنية )
 بنك سبأ اإلسالمي  55

 (1أندونيسيا )
  بنك معامالت 56
  (2تركيا )
 بنك الربكة التركي للتمويل  57
 بنك التعاون الكوييت التركي  53
 ( 4ماليزيا )
 البنك اإلسالمي ماليزيا  55
 شركة تكافل ماليزيا  111
 بنك معامالت ماليزيا  111
 شركة التكافل الوطنية  112

 ( 1سلطنة بروناي )
 داة السالم  - بنك إسالم بروناي 113

 ( 1جزة الكيمان )
 شركة التوفيق للصناديق االستثماةية  114
 ( 2تونس )
 بيت التعامل التونسي السعودي  115
 بيت إعادة التأمني التونسي السعودي  116
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 ( 2اجلزائر )
 بنك الربكة اجلزائري  117
 بنك السالم  113

 (1سريالنكا )
 األمانة لالستثماة  115

 ( 2باكستان )
 بنك امليزان احملدود  111
 نت ستانداةد لالستثماة يمصرف كريس 111

 ( 1بنغالديش )
 مصرف بنغالديش اإلسالمي احملدود  112

 ( 4جنوب أفريقيا )
 بنك الربكة احملدود  113
 نت كابيتال احملدود يأويسيس كريس 114
 األصول املتحدة  شركة فراتر إلداةة 115
 د احملدود مصرف فريست ةان 116

 ( 5اململكة املتحدة )
 مصرف االستثماة اإلسالمي األوةيب  117
 احملدودة ، يب إم يب اإلسالمية 113
 الرقابة ليمتد  115
 بنك جيت هاوس  121
 داة االستثماة  121

 ( 1أاةبيجان )
 مصرف الكوثر  122
 ( 1) كندا
 يو إم فايناشال  123

 ( 2الواليات املتحدة األمريكية )
 ساتوةنا كابيتال )أمانة لصناديق االستثماة (  124
 اجلامعة املالية اإلسالمية  125
 (1) ةسوةي
 سوةية اإلسالمي الدويل  فمصر 126
 ( 1غامبيا )
 املصرف العريب الغاميب اإلسالمي  127
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 (2كينيا )
 بنك اجملتمع األول  123
 بنك اخلليج األفريقي  125
 ( 1جيبويت )
 دحبشيل الدويل بنك  131

 (3األعضاء املمثلون جلهات إشرافية وةقابية )
 البحرين  - مصرف البحرين املركزي 131
 إندونيسيا  - بنك إندونيسيا 132
 قطر  - مصرف قطر املركزي 133
 فلسطني  - سلطنة النقد الفلسطينية 134
 سوةية  - مصرف سوةية املركزي 135
 باكستان  - مصرف باكستان املركزي 136
 املالديف  - سلطة النقد 137
 إيران  - شوق األوةاق املالية 133

 (31األعضاء املراقبون )
 البحرين  - أةنست ويونغ 135
 البحرين  - برايس ووتر هاوس كوبرز 141
 البحرين  - كي يب أم جي فارو 141
 البحرين  - بنك اخلليج الدويل 142
 السعودية  - الربيطايناملصرف السعودي  143
 اإلماةات العربية املتحدة  - ديب - كليفوةد تشانس 144
 باكستان  - معهد احملاسبني القانونيني 145
 البحرين  - اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 146
 فلسطني  - مجعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية 147
 قرب   -نتيليجنس كابيتال ا 143
 اإلماةات العربية املتحدة  - ديب - بنك املشرق 145
 جهوةية مصر العربية  - سكندةيةبوةصتا القاهرة واأل 151
 اإلماةات العربية املتحدة  - سلطة ديب للادمات املالية 151
 ماليزيا  - املصاةف اإلسالميةواملعهد املاليزي للبنوك  152
 كينيا  - كبيتال احملدودةتكيو نفزا 153
 ماليزيا  - يكرو لينك سلوشناشركة م 154
 ماليزيا  - مصرف هونغ ليونغ اإلسالمي 155
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 قطر  - هيئة مركز قطر املايل التنظيمية 156
 جنوب أفريقيا  -واالستثماة  دخاةاال 157
 البحرين  - بنك البحرين للتنمية 153
 السعودية  - الصريفة اإلسالمية (البنك األهلي التجاةي )قسم  155
 الكويت  - الكومبيوتر املتكاملة العاملية أنظمة 161
 اهلند  - احملدودة، إنفراسوفت للتقنية 161
 الكويت  - با  سلوشن 162
163 HSBC اإلماةات العربية املتحدة  - أمانة 
 مملكة البحرين  - اجملموعة األمريكية الدولية 164
 تونس  - مشال أفريقيا الدويلمصرف  165
 اإلماةات العربية املتحدة  - ة دنتونآاس ان  166
 مملكة البحرين  - سوق البحرين املايل 167
 مملكة البحرين  - يب دي أو جواد جيب 163

 (5ون )ةازؤاألعضاء امل
 األةدن  - املتحدة، احلاسب الدولية )لندن( أنظمة 165
 الواليات املتحدة األمريكية  - شريعة كابيتال 171
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنياحلمد 

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام املتاجرة يف العمالت وشروطها وضوابطها الشرعية، وما جيوز منها 
، (1وما ال جيوز، وبعض التطبيقات اليت تزاوهلا املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات()

 .املوفقواهلل 
  

                                                   
)املؤسسات أو املؤسسة( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف ( استادمت كلمة 1)

 اإلسالمية.
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هذا املعياة قضايا القبض احلقيقي والقبض احلكمي يف العمالت، واستادام وسائل االتصال  يتناول
والتعامل يف العمالت يف األسواق املالية، واملواعدة  ،احلديثة يف التعامل بالعمالت، وصرف ما يف الذمة
يم أحد البدلني يف التعامل بالعمالت، وبعض احلاالت يف بيع العمالت، واشتراط األجل أو إةجاء تسل

 املطبقة يف املؤسسات.
هذا املعياة غري املتاجرة يف العمالت، وال تأثري الصياغة يف بيع الذهب والفضة، وال يتناول وال 

 احلواالت اجملردة عن عمليات الصرف، وال حسم الكمبياالت.
 

 املتاجرة يف العمالت شريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية اآلتية:جتوز  2/1
 أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًا أم حكميًا. (أ )
 أن يتم التماثل يف البدلني اللذين تا من جنس واحد ولو كان أحدتا عملة وةقية (ب )

 املعدين للدولة نفسها.معدنية؛ مثل اجلنيه الوةقي واجلنيه  اآلخر عملةو
 العقد على خياة شرط أو أجل لتسليم أحد البدلني أو كليهما. أن ال يشتمل (ج )
 د، أو مبا يترتب عليه ضرة باألفرابالعمالت بقصد االحتكاة أن ال تكون عملية املتاجرة (د )

 أو اجملتمعات.
 أن ال يكون التعامل بالعمالت يف السوق اآلجلة. (ه )
ت آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة اآلجل سواء أمت بتبادل حواالحيرم التعامل يف سوق الصرف  2/2

 يتحقق فيها قبض البدلني كليهما. ال
حيرم الصرف اآلجل أيضًا ولو كان لتوقي اخنفاض ةبح العملية اليت تتم بعملة يتوقع اخنفاض  2/3

 قيمتها. 
 حيق للمؤسسة لتوقي اخنفاض العملة يف املستقبل اللجوء إىل ما يأيت: 2/4

 فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بني متبادلة بعمالت خمتلفة بدون أخذ إجراء قروض (أ )
 القرضني.

 شراء بضائع، أو إبرام عمليات مراحبة بنفس العملة. (ب )
جيوز أن تتفق املؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات املؤجلة )مثل املراحبة( على  2/5

 سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
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إاا مت التعاقد على بيع مبلغ من العمالت فالبد من تسليم وقبض مجيع املبالغ موضوع  2/6/1
 املتاجرة قبل التفرق.

ال يكفي جلواز املتاجرة بالعمالت قبض أحد البدلني دون اآلخر، وال قبض جزء من  2/6/2
 أحد البدلني، فإن قبض بعض البدل صح فيما مت قبضه دون الباقي.

ض األشياء حبسب حاهلا حبصوله حقيقة أو حكمًا، وختتلف كيفية قب يتحقق القبض 2/6/3
 عراف فيما يكون قبضًا هلا.واختالف األ

 يتحقق القبض احلقيقي باملناولة باأليدي.  2/6/4
يتحقق القبض احلكمي اعتباةًا وحكمًا بالتالية مع التمكني من التصرف ولو مل يوجد  2/6/5

 شرعًا وعرفًا ما يأيت:القبض حسًا، ومن صوة القبض احلكمي املعتربة 
 القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت اآلتية: (أ )

 إا ُأودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية. -1
إاا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املؤسسة يف حال شراء عملة بعملة  -2

 أخرى حلساب العميل.
مبلغًا من حساب له لتضمه إىل حساب  –بأمر العميل  –إاا اقتطعت املؤسسة  -3

آخر بعملة أخرى يف املؤسسة نفسها أو غريها لصاحل العميل أو ملستفيد آخر، 
 وعلى املؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية.

 -بالصوةة اليت يتمكن املستفيد هبا من التسلم الفعلي  -ويغتفر تأخري القيد املصريف 
إىل املدة املتعاةف عليها يف أسواق التعامل، على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف 
يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف بإمكان التسليم 

 الفعلي.
تسلم الشيك إاا كان له ةصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب هبا عند استيفائه، ومت  (ب )

 حجز املؤسسة له.
تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان )املشتري( يف احلالة اليت  (ج )

 ميكن فيها للمؤسسة املصدةة للبطاقة أن تدفع املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل.
 

 .جيوز توكيل الغري بإبرام عقد بيع عمالت، مع توكيله بالقبض والتسليم (أ )
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أو وكيل آخر  توكيل الغري ببيع عمالت بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام املوكل جيوز (ب )
 بالقبض قبل تفرق العاقدين.

جيوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على أن ال يفترق املوكالن قبل متام  (ج )
 القبض من الوكيلني.

 

التعاقد بوسائل االتصال احلديثة بني طرفني يف مكانني متباعدين تنشأ عنه نفس اآلثاة  (أ )
 املترتبة على إجراء العقد يف مكان واحد.

اإلجياب احملدد املدة الصادة بإحدى الوسائل املشاة إليها يظل ملزمًا ملن أصدةه خالل  (ب )
 أو احلكمي. تلك املدة. وال يتم العقد إال عند القبول والتقابض احلقيقي

 

حترم املواعدة يف املتاجرة يف العمالت إاا كانت ملزمة للطرفني ولو كان الك ملعاجلة  (أ )
 خماطر هبوط العملة. أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزمًا.

 Parallel" )ال جيوز ما يسمى يف اجملاالت املصرفية " الشراء والبيع املوازي للعمالت (ب )

Purchase and Sale of Currencies:والك لوجود أحد أسباب الفساد اآلتية ) 
 ، فيكون حينئذ من بيع العملة باألجل.(املشتراة واملبيعة)عدم تسليم وتسلم العملتني  -1
 اشتراط عقد صرف يف عقد صرف آخر. -2
 املواعدة امللزمة لطريف عقد الصرف. -3

املشاةكة أو املضاةبة التزامًا للطرف اآلخر حبمايته من خماطر ال جيوز أن يقدم أحد طريف  (ج )
املتاجرة يف العمالت، ولكن جيوز أن يتربع طرف ثالث بذلك من غري أن ينص يف 

 عقدتا على الك الضمان.
 

الوفاء بسقوط الدينني حمل املصاةفة تصح املبادلة يف العمالت الثابتة دينًا يف الذمة إاا أدت إىل 
 وتفريغ الذمتني منهما. ومن صوةها ما يأيت:

تطاةح )إطفاء( الدينني، بأن يكون يف امة شاص دنانري آلخر، ولآلخر يف امة األول  (أ )
دةاهم، فيتفقان على سعر املبادلة إلطفاء الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ. ويطلق على 

 اصة(.هذه العملية أيضًا )املق
استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فوةًا بسعر  (ب )

 صرفها يوم السداد.
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جيوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ املقدم من طالب احلوالة، وتتكون تلك 
العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم املبلغ إلثباته بالقيد املصريف، مث حوالة 

للمبلغ بالعملة املشتراة من طالب احلوالة. وجيوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل  (حتويل)
 التحويل. أجرة

 

من الصوة املمنوعة شرعًا متاجرة العميل بالعمالت مببالغ أكثر مما ميلكه، والك من  (أ )
خالل منح املؤسسة اليت تدير املتاجرة تسهيالت مالية للعميل ليتاجر بأكثر من املبلغ 

 املقدم منه.
ليه فيها التعامل باملتاجرة بالعمالت ال جيوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط ع (ب )

 معها دون غريها، فإن مل تشترط الك فال مانع منه شرعًا.
 

 م.2111 أياة )مايو(  31=  هد1421صفر  27صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 27 – 25اعتمد اجمللس الشرعي معياة املتاجرة يف العمالت، والك يف اجتماعه الرابع املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  31 – 25=  هد1421صفر 
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 27=  هد1415اي القعدة  11( املنعقد يف يوم السبت 1قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف البحرين إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي للمتاجرة يف العمالت.1553 (فربايراط )شب

م، مت تكليف مستشاة 1555( فربايرشباط ) 27=  هد1415اي القعدة  11ويف يوم السبت 
 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.

 -27=  هد1421، ةبيع األول 16 -13لفترة ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف ا
بالبحرين ناقشت اللجنة الدةاسة الشرعية وأدخلت عليها بعض  م1555 (يونيو) حزيران 31

 11 -5( املنعقد يف دولة البحرين يف الفترة 3التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م، مسودة مشروع املعياة وطلبت 1555 (أكتوبرتشرين األول ) 21 – 13=  هد1421ةجب 

 من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
( املنعقد يف مكة املكرمة يف 2عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، وأدخل اجمللس 1555 (ديسمرباألول )كانون  22 – 13=  هد1421ةمضان  15-11الفترة 
الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 

 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
ن نيسا 5، 4=  هد1421اي احلجة  31، 25 عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2111 (أبريل)
. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

الهلا، سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خ أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 
 وقام أعضاء جلنة الدةاسات الشرعية باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.

 -26=  هد1421حمرم  24-22( املنعقد يف 5ناقشت جلنة الدةاسات الشرعية يف اجتماعها ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت أةسلت  أبديتم املالحظات اليت 2111 (أبريلنيسان ) 23

 بة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.للهيئة كتا
صفر  27 – 25املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من (4)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 

التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية،  م2111 أياة )مايو(  31-25 = هد1421
عياة باألغلبية، على ما هو مثبت يف حماضر وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا امل

 اجتماعات اجمللس.
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جاء يف السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام املبادلة يف العمالت، ومن أشهرها احلديث الذي 
إىل أن قال  –بالفضة  الذهب بالذهب والفضة"قال:  أن ةسول اهلل  ةواه عبادة بن الصامت 

سواء بسواء، يدًا بيد، فإاا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إاا كان يدًا  ،مثاًل مبثل –

"بيد
()

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثاًل مبثل، وال "قال:  حديث أيب سعيد اخلدةي أن النيب و، 

"تبيعوا منها غائبًا بناجزتشفوا بعضها على بعض، وال 
(2)
وهذان احلديثان صرحيان يف أن الذهب .

جنس، والفضة جنس. وقد صدةت قراةات من اجلهات الفقهية
(3)
مبقتضى احلكم الشرعي املقرة  .

لدى الفقهاء بكون الدنانري جنسًا خمتلفًا عن الدةاهم، وقاس فقهاء العصر العمالت الوةقية واملعدنية 
بية والفضية املنصو  عليها يف األحاديث الصحيحة. وأن عملة كل بلد تعترب على العمالت الذه

. ألاا نقود اعتباةية طبقًا لقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ؛جنسًا آخر غري عملة البلد اآلخر
 فتاتلف من حيث اجلنس تبعًا جلهة اعتباةها نقدًا.

وبناء عليه اشترط يف تبادل العمالت من اجلنس نفسه التماثل بني البدلني، والتقابض للبدلني قبل تفرق 
 العاقدين. أما مع اختالف اجلنس فال بأس من التفاوت ولكن البد من التقابض يف اجمللس.

احلكم األصلي للمتاجرة يف العمالت هو اإلباحة؛ ألاا داخلة يف عموم األدلة على مشروعية بيع 
الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسب، وحكمها اإلباحة ما مل يطرأ عليها سبب 

                                                   
 ( أخرجه مسلم يف صحيحه.1)
 ( أخرجه البااةي يف صحيحه.2)
( ومن أمثلة الك ما صدة عن اهليئة العامة للفتوى بالكويت ونصها: "جيوز بيع العمالت الوةقية املاتلفة بعضها 3)

ل عملة تعترب جنسا من النقد قائما بذاته، كالذهب أو الفضة، فيجوز بيع عملة معينة، كالدوالة ببعض؛ ألن ك
بعملة أخرى كالروبية اهلندية، ولو مع التفاضل، كما جيوز بيع الذهب بالفضة متفاضال، لكن بشرط التقابض 

ك العملة؛ كروبيات هندية بروبيات للبدلني )العملتني( يف اجمللس، أما إاا بيع مقداة من عملة معينة من نفس تل
 هندية فيحرم التفاضل ".

 (.733ةقم  3/161)جمموعة الفتاوى الشرعية، إداةة اإلفتاء بالكويت  
 (.5/3) 21( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)
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ط للتحرمي أو الكراهة. ومستند الك األحاديث الواةدة يف مبادلة العمالت، وإطالق احلكم املستنب
 منها حسبما قرةه الفقهاء يف باب الصرف، فإاا اختل شيء من الضوابط الشرعية حرمت املتاجرة. 

اجلنسني  مستند اشتراط التماثل والتقابض مع احتاد اجلنس، ومستند اشتراط التقابض فقط مع اختالف
 .مستند األحكام الشرعية( من 1هو ما سبق يف الفقرة )

مبنزلة القبض احلقيقي؛ ألن الشرع مل حيدد طريقة  -يف الصوة املذكوةة يف املعياة  –القبض احلكمي 
معينة للقبض، فريجع فيه ملا تعاةف عليه الناس مما حيصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من 

قد صدة بشأن عدد من صوة القبض ويتعلق به الضمان، والك كالصوة املشاة إليها يف املعياة. و

وأحلقت هبا بعض هيئات الفتوى صوةًا  (1)القبض احلكمي قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل

 .(2)أخرى منها قسيمة بطاقة االئتمان
صدة بتأكيد منعه  تقدمي ضمان من أحد طريف املضاةبة أو املشاةكة للطرف اآلخر ملااطر العملة

 .(3)فتوى من ندوة الربكة التاسعة

التوكيل مببادلة العمالت صحيح شرعًا؛ ألن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته، فكما تصح املبادلة 
مبباشرة الشاص يصح التوكيل هبا إال أنه نظرًا الشتراط القبض عقب التعاقد فإن املعترب هو قبض 

حصل التوكيل بالقبض فقط فالعربة يف االفتراق قبل  العاقد، سواء كان هو األصيل أم الوكيل. فإاا
 القبض هي بالنسبة للعاقدين ال للوكيل.

مستند الك أن أساس العقود هو التراضي، فكل ما يدل عليه يعتد به ولو عرفًا، ووسائل االتصال 
 احلديثة هي من هذا القبيل.

                                                   
 .2/735(، وجملة اجملمع، العدد السادس 3/6) 53( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
من ندوة الربكة الثانية عشرة على ما يأيت: قسيمة الدفع املوقعة من حامل البطاقة تقوم  12/6نصت الفتوى  (2)

مقام القبض كالشيك، بل هي أقوى منه، كما أفاد الفنيون؛ ألاا ملزمة للتاجر، وتربأ هبا امة حامل البطاقة من 
 الدين حااًل، وليس له االعتراض على الوفاء بقيمتها.

 (.5/5ندوة الربكة التاسعة )( 3)
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وهو تأكيد ملا قرةه الفقهاء (1)صدة بشأن هذه الوسائل قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويلوقد 
وسائل، كالربقيات،  من صحة التعاقد بالكتابة واإلشاةة املفهومة. فيشمل الك كل ما يستجد من

 خل.إ…  نترنتوالفاكس، واإل

املواعدة امللزمة من طريف  ؛ ألنادلة العمالت هو ما عليه مجهوة الفقهاءحترمي املواعدة امللزمة يف مب
 املبادلة تشبه العقد، ومبا أاا ال يعقبها القبض لعدم ةغبة الطرفني فيه فإاا ال جتوز. 

وقد جرى العرف الغالب بني املؤسسات املالية على أن الوعد ملزم حىت لو مل ينص على اإللزام. أما 
 واحد فليس ممنوعًا يف الصرف ولو كان ملزمًا. الوعد من طرف

مستند صحة املبادلة يف العمالت الثابتة يف الذمة بشرط تفريغ الذمتني: أنه يؤدي إىل وفاء الدين 
بإسقاطه، وليس فيه التعامل املمنوع بالديون بيعًا وشراء، وبعض الصوة املذكوةة يف املعياة وةدت 

ضي اهلل يف بيت حفصة ة أتيت النيب  :قال فيها نصو ، منها احلديث املروي عن ابن عمر 
ةويدك أسألك، إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدةاهم، وأبيع  ،ةسول اهلل عنها فقلت: يا

ال بأس أن ": بالدةاهم وآخذ الدنانري، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال ةسول اهلل 

ي من قبيل املقاصة وهي كما أن بعض الصوة ه.() "تأخذ بسعر يومها ما مل تفترقا وبينكما شيء
 مشروعة.

مستند صحة الصرف مع احلوالة حصول القبض احلكمي بالقيد املصريف للمبلغ املقدم بعملة لصرفه 
بعملة أخرى وحتويله. وقد صدة بشأن هذه الصوةة قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ونصه: " إاا 

بعملة مغايرة للمبالغ املقدمة من طالبها فإن العملية تتكون من صرف  كان املطلوب يف احلوالة دفعها
وحوالة. وجتري عملية الصرف قبل التحويل والك بتسليم العميل املبلغ للبنك أو تقييد البنك له يف 
دفاتره بعد االتفاق على سعر الصرف املثبت يف املستند املسلم للعميل مث جيري احلوالة باملعىن املشاة 

 .(3)"إليه

                                                   
 (.3/6) 52( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب، وةوي مرفوعًا إىل النيب  (2)

 .(3/26ري وموقوفًا على ابن عمر )التلايص احلب
 .(1/5) 34الدويل ةقم قراة جممع الفقه اإلسالمي  (3)
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الصوةة اليت يتم فيها إعطاء تسهيل مايل للعميل الراغب يف املتاجرة يف العمالت حيصل فيها التعامل 
فيما ال ميلكه، وبيع ما ال ميلك ممنوع شرعًا. أما الصوةة اليت فيها إقراض من املؤسسة للعميل فإنه 

بني حال االشتراط على العميل بالتعامل مع املؤسسة املقرضة يتعامل فيما ميلكه، لكن خيتلف احلكم 
فإن فيها اجلمع بني القرض واملعاوضة، وهو ممنوع شرعًا جلر نفع للمقرض، فإاا مل يشترط الك 

 انتفى احملظوة.
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بالعمالت عن بيع العمالت بأن املتاجرة هي شراء العمالت لبيعها بقصد الربح. وتفترق املتاجرة 
يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح. وكل من املتاجرة بالعمالت وبيع العمالت خيضع ألحكام 

 الصرف.

هو أن يتم الصرف فيما بني الذمتني من الديون، بأن يكون لشاص يف امة اآلخر دنانري، ولآلخر يف 
 جريان صرفًا مبا يف امتيهما.امة األول دةاهم، في

هو اتفاق طرفني على إسقاط دين أحدتا بدين اآلخر، وهي يف الصرف أن يكون يف امة شاص 
عملة آلخر، ولآلخر يف امة األول عملة أخرى، فيتعاقدان على سعر مبادلة الدين كله أو بعضه تبعًا 

 ة باالتفاق.للمبالغ املشمول

 هي متكني العاقد من تسلم املعقود عليه دون مانع.

 أو لكليهما، حق الفسخ طوال مدة اخلياة بني الطرفني. ،هو اشتراط أن يكون ألحد العاقدين

 هي أن يتواعد شاصان بإجراء الصرف يف وقت الحق حمدد أو مطلق.

هو إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بني عملتني يف السوق احلاضرة، وإجراء عمليات متزامنة يف الوقت 
نفسه يف السوق اآلجلة لبيع العملة اليت سبق شراؤها بسعر يتفق عليه اآلن، أو شراء العملة اليت سبق 

لة العاجلة وفقًا للسعر النقدي السائد فيما حيدد سعر بيعها يف السوق احلاضرة مع حتديد السعر للعم
وفقًا لظروف سعر الفائدة بني العملتني موضوع املقايضة،  –يف التطبيق التقليدي  –العملية اآلجلة 

 وعند موعد االستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر احملدد عند إجراء العملية.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

أنواعهما وخصائصهما، ووضع القواعد الشرعية بيان  يهدف معياة بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان إىل
وعمالئها الذين (1)(املؤسسات)املؤسسة/ اإلسالمية مل هبما من قبل املؤسسات املاليةالضابطة للتعا

 املوفق.واهلل ، للتعامل هبا يف حاالهتا املاتلفةحيملون بطاقاهتا ويتعاملون هبا وبيان األحكام الشرعية 
  

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة/ املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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هذا املعياة بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان اليت تصدةها املؤسسات لعمالئها، ليتمكنوا بواسطتها  يتناول
مثان املشتريات واخلدمات. وتشمل أمن السحب من أةصدهتم نقدًا، أو احلصول على قرض، أو دفع 

 األنواع اآلتية: 
 بطاقة احلسم الفوةي   Debit Card 
 جلبطاقة االئتمان واحلسم اآل  Charge Card 
 بطاقة االئتمان املتجدد  Credit Card 

 

 من هذه اخلصائص ما هو مشترك بني أكثر من بطاقة، ومنها ما هو خمتص بكل بطاقة.
 

 تصدة هذه البطاقة من املؤسسة ملن له ةصيد يف حسابه. (أ )
تسديد أمثان السلع واخلدمات بقدة ةصيده ختول هذه البطاقة حلاملها السحب، أو  (ب )

 املتاح، ويتم احلسم منه فوةًا، وال ختوله احلصول على ائتمان.
ال يتحمل العميل ةسومًا مقابل استادامه هذه البطاقة غالبًا إال يف حال سحب العميل  (ج )

 نقدًا، أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غري املؤسسة املصدةة للبطاقة.
 .بدونه ذه البطاقة برسم أوتصدة ه (د )
 تتقاضى بعض املؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أمثان املشتريات أو اخلدمات. (ه )
 

 هذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف معني لفترة حمددة، وهي أداة وفاء أيضا. (أ )
 ويف احلصول على النقد. تستعمل هذه البطاقة يف تسديد أمثان السلع واخلدمات، (ب )
ال يتيح نظام هذه البطاقة تسهيالت ائتمانية متجددة حلاملها؛ حيث يتعني عليه املبادةة  (ج )

 بسداد مثن مشترياته خالل الفترة احملددة عند تسلمه الكشوف املرسلة إليه من املؤسسة.
يه فوائد يترتب عل إاا تأخر حامل البطاقة يف تسديد ما عليه بعد الفترة املسموح هبا (د )

 ةبوية. أما املؤسسات فال ترتب فوائد ةبوية. 
ال تتقاضى املؤسسة املصدةة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على املشتريات  (ه )

من قابل البطاقة على مبيعاته أو  (عمولة)واخلدمات، ولكنها حتصل على نسبة معينة 
 خدماته اليت متت بالبطاقة.
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للجهة القابلة للبطاقة  (وبالزيادة املوافق عليها)ئتمان تلتزم املؤسسة يف حدود سقف اال (و )
بسداد أمثان السلع واخلدمات، وهذا االلتزام بتسديد أمثان املبيعات واخلدمات شاصي 

 ومباشر بعيدًا عن عالقة اجلهة القابلة للبطاقة حبامل البطاقة.
اد ما دفعته للمؤسسة املصدةة للبطاقة حق شاصي ومباشر قبل حامل البطاقة يف استرد (ز )

عنه، وحقها يف الك حق جمرد ومستقل عن العالقة الناشئة بني حامل البطاقة واجلهة 
 القابلة هلا مبوجب العقد املربم بينهما.

 

هذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف متجدد على فترات حيددها مصدة البطاقة،  (أ )
 وهي أداة وفاء أيضًا.

يستطيع حاملها تسديد أمثان السلع واخلدمات، والسحب نقدًا، يف حدود سقف  (ب )
 االئتمان املمنوح.

يف حالة الشراء للسلع أو احلصول على اخلدمات مينح حاملها فترة مساح يسدد خالهلا  (ج )
املستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خالل فترة حمددة مع ترتب 

 حالة السحب النقدي فال مينح حاملها فترة مساح. فوائد عليه. أما يف
 ، و، ز.ده 2/2ينطبق على هذه البطاقة ما جاء يف البند  (د )

 

 

جيوز للمؤسسات إصداة بطاقة احلسم الفوةي ما دام حاملها يسحب من ةصيده وال يترتب 
 على التعامل هبا فائدة ةبوية.

 

 جيوز إصداة بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل بالشروط اآلتية:
املبالغ املستحقة  أاَل يشترط على حامل البطاقة فوائد ةبوية يف حال تأخره عن سداد (أ )

 عليه.
يف حالة إلزام املؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانًا ال ميكن حلامل البطاقة  (ب )

فيه جيب النص على أاا تستثمره لصاحله على وجه املضاةبة مع اقتسام الربح التصرف 
 بينه وبني املؤسسة حبسب النسبة احملددة.

أن تشترط املؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل هبا فيما حرمته الشريعة، وأنه حيق  (ج )
 للمؤسسة سحب البطاقة يف تلك احلالة.
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لمؤسسات إصداة بطاقات االئتمان اات الدين املتجدد الذي يسدده حامل البطاقة ال جيوز ل
 على أقساط آجلة بفوائد ةبوية.

 

 

للبطاقات بشرط أن  جيوز للمؤسسات االنضمام إىل عضوية املنظمات العاملية الراعية (أ )
 املاالفات الشرعية اليت قد تشترطها تلك املنظمات. جتتنب

جيوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العاملية الراعية للبطاقات ةسوم اشتراك وأجوة  (ب )
مثل  ،خدمات وغريها من الرسوم ما مل تشتمل على فوائد ةبوية ولو كانت غري مباشرة

 أن تتضمن األجرة زيادة نظري االئتمان.
 

بنسبة من مثن السلع  جيوز للمؤسسات املصدةة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة
 واخلدمات.

 

جيوز للمؤسسة املصدةة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة ةسم عضوية، وةسم جتديد، 
 استبدال.وةسم 

 

وز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة احلسم الفوةي، كما جيوز الك ببطاقة االئتمان جي
واحلسم اآلجل يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدةة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون 

 أجل.
 

البطاقة أن يسحب هبا مبلغًا نقديًا، سواء يف حدود ةصيده أو أكثر منه  جيوز حلامل (أ )
 مبوافقة املؤسسة املصدةة، على أن ال يترتب على الك فوائد ةبوية.

جيوز للمؤسسة املصدةة للبطاقة أن تفرض ةمسًا مقطوعًا متناسبًا مع خدمة السحب  (ب )
 النقدي، وليس مرتبطًا مبقداة املبلغ املسحوب.

 

ال جيوز أن متنح املؤسسات حامل البطاقة امتيازات حترمها الشريعة؛ مثل التأمني التقليدي  (أ )
 على احلياة، أو دخول األماكن احملظوةة، أو تقدمي اهلدايا احملرمة.
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ية يف جيوز منح حامل البطاقة مميزات ال حترمها الشريعة؛ مثل أن يكون حلاملها أولو (ب )
احلصول على اخلدمات، أو ختفيض يف األسعاة لدى حجوزات الفنادق وشركات 

 الطريان أو املطاعم وحنو الك.
 

 م.2111 أياة )مايو(  31=  هد1421صفر  27املعياة بتاةيخ  هذاصدة 
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 – 25اعتمد اجمللس الشرعي معياة بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان، والك يف اجتماعه الرابع املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  31 – 25=  هد1421صفر  27
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 27=  هد1415اي القعدة  11( املنعقد يف يوم السبت 1قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف البحرين إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي بطاقات احلسم واالئتمان.1553 (فربايرشباط )

م، مت تكليف مستشاة 1555( فربايرشباط ) 27=  هد1415اي القعدة  11ويف يوم السبت 
 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.

 -27=  هد1421، ةبيع األول 16 -13ملنعقد يف الفترة ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية ا
بالبحرين ناقشت اللجنة الدةاسة الشرعية وأدخلت عليها بعض  م1555 (يونيوحزيران ) 31

ةجب  11 - 5( املنعقد يف دولة البحرين الفترة 3التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م، مسودة مشروع املعياة وطلبت من 1555 (أكتوبرتشرين األول ) 21 – 13=  هد1421

 املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
( املنعقد يف مكة املكرمة يف 2عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، وأدخل اجمللس 1555 (ديسمرباألول )كانون  22 – 13=  هد1421ةمضان  15-11الفترة 
الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 

 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
ن نيسا 5، 4=  هد1421اي احلجة  31، 25عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2111 (أبريل)
. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

خالهلا، سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع، أم ما طرح  أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 
 وقام أعضاء جلنة الدةاسات الشرعية باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.

 -26=  هد1421حمرم  24-22( املنعقد يف 5ناقشت جلنة الدةاسات الشرعية يف اجتماعها ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت أةسلت  أبديتم املالحظات اليت 2111( أبريلنيسان ) 23

 ابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.للهيئة كت
صفر  27 – 25املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من (4)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 

م التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية، 2111 أياة )مايو(  31-25 = هد1421
يف بعض الفقرات، وباألغلبية يف  مجاعباإلعياة وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا امل
 بعضها على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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ألن إصداةها حينئذ ال  ؛جيوز إصداة بطاقة احلسم الفوةي بالشروط املذكوةة يف املعياة
 يترتب عليه حمظوة شرعي؛ واألصل يف املعامالت اإلباحة. 

 

جيوز إصداة بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل بالشروط املذكوةة يف املعياة؛ ألاا حينئذ ال 
عليها فوائد تتضمن حمظوةًا شرعيًا، وال يسمح عقدها بتسهيالت ائتمانية حلاملها يترتب 

ةبوية، وقد تأيت احلرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة ال 
 تقرها الشريعة.

 

حيرم إصداة بطاقة االئتمان املتجدد حسبما هو مذكوة يف املعياة؛ ألاا تقوم على عقد يسمح 
زيادة ةبوية حمددة؛ والربا حمرم أخذًا أو حلاملها باحلصول على قرض متجدد على فترات ب

املسلمني، وحترميه  إمجاعإعطاء، وقد ثبت حترميه بنصو  القرآن والسنة الصرحية القاطعة و
من األموة املعلومة من الدين بالضروةة. أما إاا صدةت بطاقة ائتمان متجددة ختلو من الربا 

 فإصداةها حينئذ جائز. واحملظوةات األخرى
ام املؤسسات إىل عضوية املنظمات العاملية الراعية للبطاقات؛ ألن عقود املؤسسات جيوز انضم -4

جرة أوما تدفعه املؤسسات من ةسوم هو  مع تلك املنظمات خالية من املاالفات الشرعية.
اخلدمات املقدمة إليها من قبل املنظمات العاملية مبنح الترخيص وإجراء عمليات املقاصة 

العمليات إقراض بفوائد، مع مالحظة أن تعامل املؤسسات إمنا هو يف  وغريها، فال يوجد يف
بطاقة احلسم الفوةي وبطاقة االئتمان واحلسم اآلجل اخلالية من اشتراط الفائدة، ال ببطاقة 

 االئتمان املتجدد.
أو  جيوز للمؤسسات أن تتقاضى من اجلهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من أمثان السلع -5

 اا من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة حتصيل الدين.اخلدمات؛ أل
جيوز للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة ةسوم عضوية أو جتديد أو استبدال؛ ألن  -6

 هذه الرسوم هي نظري السماح للعميل حبملها واالستفادة من خدماهتا.
اا تسلم املشتري الذهب إن الشراء ببطاقة احلسم الفوةي فيه تقابض حكمي معترب شرعًا، فإ -7

أوالفضة أو العمالت املشتراة، واستادم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع حلساب اجلهة 
لذي القابلة للبطاقة حصل القبض احلكمي؛ خترجيًا على قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ا
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للتعامل وبذلك يتحقق الشرط الشرعي .(1) ن القيد احلسايب يعترب قبضًا حكمياأنص على 
 أو الفضة أو العمالت، وهو التقابض. بالبطاقة يف شراء الذهب

ن يسحب بالبطاقة من ةصيده املصريف؛ ألنه استيفاء من ماله. وجيوز له أجيوز حلامل البطاقة  -3
أن يسحب من املؤسسة نقدًا أكثر من ةصيده إاا مسحت له املؤسسة بذلك ومل تشترط عليه 

  سحبها؛ ألنه حينئذ قرض مشروع.فوائد ةبوية على املبالغ اليت
وز للمؤسسة أن يف حال اشتراط إيداع حامل البطاقة ةصيدًا للسماح له باستادامها: ال جي -5

 ."كل قرض جر نفعًا فهو ةبااملبالغ املودعة يف حسابه؛ ألنه من قبيل "  متنعه من استثماة
 ولذا كان البديل إيداع تلك املبالغ على أساس املضاةبة.

  

                                                   
 (. 4/6) 53( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية يهدف معياة املدين املماطل إىل بيان األحكام الشرعية
املتعلقة بتأخر املدينني املوسرين عن سداد ديوام يف آجاهلا، وكذلك تأخر  (1)(املؤسسة/املؤسسات)

 املوفق.واهلل ، التزاماهتم، وحكم الشرط اجلزائي الكفالء واملقاولني عن أداء
  

                                                   
 املصاةف اإلسالمية.استادمت كلمة )املؤسسة/املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها  (1)
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هذا املعياة املدين املليء املماطل، والكفيل املليء املماطل، واملقاول أو املتعهد الذي يتأخر عن  يتناول
 تنفيذ العمل فيصري مدينًا مبقتضى الشرط اجلزائي.

 املعياة على املدين املعسر أو املفلس، واملدين املتأخر عن سداد الدين لعذة شرعي. يتناولوال 
 

 

 حترم مماطلة املدين القادة على وفاء الدين. (أ )
ال جيوز اشتراط التعويض املايل نقدًا أو عينًا، وهو ما يسمى بالشرط اجلزائي، على املدين  (ب )

إاا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقداة التعويض أم مل ينص، وسواء كان 
 .ري قيمة العملةالضائعة( أم عن تغالتعويض عن الكسب الفائت )الفرصة 

 ال جتوز املطالبة القضائية للمدين املماطل بالتعويض املايل نقدًا أو عينًا عن تأخري الدين. (ج )
يتحمل املدين املماطل مصروفات الدعوى وغريها من املصروفات اليت غرمها الدائن من  (د )

 أجل حتصيل أصل دينه.
فويض املدين له ببيعه من حيق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله، كما حيق له أن يشترط ت (ه )

 أجل االستيفاء من مثنه، دون الرجوع إىل القضاء.
جيوز اشتراط حلول األقساط مجيعها إاا تأخر املدين املماطل عن سداد قسط منها.  (و )

واألوىل أن ال يطبق هذا الشرط إال بعد إشعاة املدين ومضي مدة مناسبة ال تقل عن 
 أسبوعني.

االت املراحبة قائمة حبالتها اليت كانت عليها، وكان املشتري إاا كانت العني املبيعة يف ح (ز )
مماطاًل يف أداء الثمن، مث أفلس، فإن البائع )املؤسسة( حيق له استرداد العني املبيعة، بداًل 

 من الدخول يف التفليسة.
جيوز أن ينص يف عقود املداينة؛ مثل املراحبة، على التزام املدين عند املماطلة بالتصدق  (ح )

لغ أو نسبة بشرط أن يصرف الك يف وجوه الرب بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية مبب
 للمؤسسة.

 

جيوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين مبقتضى القواعد الشرعية املقرةة. وحيق للمؤسسة  (أ )
 مطالبة أي منهما ما مل يشترط مطالبة املدين أواًل.
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 بالنسبة إىل املدين املماطل. يطبق على الكفيل املماطل كل ما وةد اكره (ب )
 

جيوز النص على الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت وعقود االستصناع وعقود التوةيد. ويف 
حال املماطلة عن أداء مبلغ الشرط اجلزائي تطبق أحكام املدين املماطل اات الصلة باملقاول 

 املقاول. أو املتعهد. وجيوز حسم املبلغ من استحقاقات
 

حيق للمؤسسة إدةاج اسم املدين املماطل يف قائمة العمالء غري املرغوب يف التعامل معهم 
)القائمة السوداء(، وحتذير املؤسسات األخرى منه، سواء عند استفساةها عنه أم مباشرة 

 بتبادل املؤسسات لتلك القوائم.
 

 تتبع أحوال املدين املماطل وتصرفاته املالية، وهذا من مالزمته ومتابعته.حيق للمؤسسة  (أ )
ال مانع من قبول ما يقدمه املدين املماطل عند السداد من زيادة على الدين على أن ال  (ب )

 يكون هناك شرط مكتوب أو ملفوظ أو ملحوظ، أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة.
حيق للمؤسسة  اينة أنه عند تأخر املدين عن السدادجيوز أن تشترط املؤسسة يف عقد املد (ج )

االستيفاء من أي أةصدة يف حسابات العميل لديها، سواء كانت جاةية أم استثماةية، 
والك دون احلصول على إان من املدين إاا كانت األةصدة من عملة الدين نفسه، أما 

صول على تفويض إاا كانت خمتلفة عنها فيجب حتديد سعر الصرف باالتفاق، أو باحل
 العميل للمؤسسة بالصرف بالسعر السائد.

 

تثبت املماطلة إاا تأخر املدين عن السداد يف املوعد احملدد بعد املطالبة املعهودة ما مل يثبت 
 املدين إعساةه.

 

 .م2111 أياة )مايو(  31=  هد1421صفر  27صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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صفر  27 – 25اعتمد اجمللس الشرعي معياة املدين املماطل، والك يف اجتماعه الرابع املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  31 – 25=  هد1421
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 27=  هد1415اي القعدة  11( املنعقد يف يوم السبت 1قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف البحرين إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي للمدين املماطل.1553 (فربايرشباط )

م، مت تكليف مستشاة 1555( فربايرشباط ) 27=  هد1415اي القعدة  11ويف يوم السبت 
 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.

 -27=  هد1421، ةبيع األول 16 -13نعقد يف الفترة ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية امل
بالبحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املعياة، وأدخلت عليه بعض  م1555 (يونيوحزيران ) 31

 11 -5( املنعقد يف دولة البحرين يف الفترة 3التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م، مسودة مشروع املعياة وطلبت 1555 (أكتوبرتشرين األول ) 21 – 13=  هد1421ةجب 

 من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
( املنعقد يف مكة املكرمة يف 2عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، وأدخل اجمللس 1555 (ديسمرباألول ) كانون 22 – 13=  هد1421ةمضان  15-11الفترة 
الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 

 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
نيسان  5، 4=  هد1421اي احلجة  31، 25عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2111 (أبريل)
. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

رح خالهلا، سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما ط أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 
 وقام أعضاء جلنة الدةاسات الشرعية باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.

 -26=  هد1421حمرم  24-22( املنعقد يف 5ناقشت جلنة الدةاسات الشرعية يف اجتماعها ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت أةسلت  أبديتم املالحظات اليت 2111 (أبريلنيسان ) 23
 كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة. للهيئة

صفر  27 – 25املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من (4)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 
م التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية، 2111 أياة )مايو(  31-25 = هد1421

املعياة  وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا
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ى املدين القادة على وفاء الدين عند حلول أجله، وحترم املماطلة شرعًا علجيب على املدين أداء 

"مطل الغين ظلم":لقول ةسول اهلل الدين؛
()

 "وعقوبته يل الواجد حيل عرضه":قولهو،
()

 وقوله ،

:"فأعط كل اي حق حقه" 
()

وقد أمجع العلماء على جواز عقوبته .
املدين املعسر فيمهل  أما ()

 إىل ميسرة.

األداء، وال املطالبة القضائية به سواء كان يف بدء ال جيوز اشتراط التعويض على املدين إاا تأخر عن 
املسلمون على شروطهم إال شرطًا " :لقوله  املداينة أم عند حلول أجلها؛ ألنه ةبا واشتراطه باطل،

 أم تريب؟ وألن النهي عن أتقضى :، وألن املرايب يف اجلاهلية كان يقول(5) "أحل حرامًا أو حرم حالاًل

                                                   
 11/233م( ومسلم )1531/هد1411 –دمشق  –طبع داة القلم  2/755( هذا احلديث ةواه البااةي )1)

طبع املكتب  245، 2/71م( وأمحد )1531/هد1345 –طبع املكتبة املصرية مع شرح النووي، القاهرة 
 اإلسالمي بدمشق(.

سنن إال الترمذي، والبيهقي واحلاكم وابن حبان ( وأصحاب ال355، 4/333( هذا احلديث ةواه أمحد )2)
طبع مصطفى البايب  5/241وصححه، وعلقه البااةي، وقال ابن حجر يف الفتح: إسناده حسن )نيل األوطاة 

 م(.1533/هد1371طبع مصطفى حممد، القاهرة  5/411فيض القدير )م(، 1551/هد1373 -احلليب، القاهرة
. قال "صدق سلمان "حني اكر له الك: وقال النيب  ( أخرجه الترمذي عن أيب حذيفة من قول سلمان 3)

 طبعة بوالق. 2/66الترمذي: "حديث صحيح". سنن الترمذي 
طبع داة القلم بدمشق  3/245م، املهذب 1532 –بريوت  –داة الكتاب العريب  7/173( بدائع الصنائع 4)

طبع داة الفكر بريوت 2/233مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، حاشية قليويب  4/511م، املغين 1556/هد1417
الواليات  –نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا  314معجم املصطلحات االقتصادية   ، د. ت -

نشر بيت التمويل الكوييت  ،274م، دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية   1555/ هد1415املتحدة األمريكية 
 م.1552/هد1412 –الكويت  –
طبع  2/734وابن ماجه بإسناد حسن ) ،(1/312( هذا احلديث ةواه عدد من الصحابة، وأخرجه أمحد )5)

والبيهقي  ،(هد1355 –واحلاكم طبع حيدة آباد، اهلند  ،م(1552/هد1372مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 
طبع داة  3/77، 4/223والداة قطين ) ،(هد1355 –حيدة آباد، اهلند  ، طبع11/133، 156، 6/71)

 م(.1552/هد1372احملاسن للطباعة، القاهرة 
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عن عدد من الصحابة وبناء على الك صدة قراة جممع الفقه اإلسالمي كل قرض جر نفعًا ثبت 
 .(1)" التأخر عن األداء  الدويل ونصه " ال جيوز شرعًا اشتراط التعويض يف حالة

غري  يف الديون ةبا، خبالف تطبيقه يف وال يطبق يف تأخري الديون حكم الشرط اجلزائي؛ ألن الزيادة
االستصناع. ومبا أن القضاء فيه إلزام، فال جيوز اإللزام به مباشرة، وال الديون، مثل املقاوالت وعقود 
 جيوز االستعانة عليه بالقضاء.

يتحمل املدين املماطل املصروفات القضائية، واملصروفات األخرى املتعلقة باملماطلة؛ ألنه املتسبب 
 .(2هبا)

املرهونة، واألموال اليت حتت يده لتسييلها واالستيفاء منها، كما جيوز جيوز طلب بيع أموال املدين 
 .(3) احلصول على تفويض منه بالبيع؛ ألنه مأاون له به، وهو حيقق اختصاة إجراءات بيع الرهن

حيق للدائن أن يشترط حلول األقساط مجيعها إاا تأخر املدين عن سداد قسط، وقد صدة مبقتضى 
راة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ونصه " جيوز شرعًا أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط الك ق

(، 4قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أداء بعضها ما دام املدين قد ةضي هبذا الشرط عند التعاقد")

لوية ما أو، وأ (5)صحيح؛ لعدم وجود نص مينعه، وألنه حيقق مصلحة مشروعة للدائن وهذا شرط
إشعاة املدين قبل التمسك بشرط حلول األقساط فهو من باب التذكري له وإعطائه مهلة مناسبة 

 للسداد.

                                                   
 7، والعدد 153   1ج  6جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  ،(51)( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
 .5   2ج 
، واملرداوي يف 346( نص على الك بعض العلماء كابن تيمية يف االختياةات، ويف خمتصر الفتاوى   2)

اإلنصاف، والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )انظر: حبث الشيخ ابن منيع يف أعمال الندوة الفقهية الرابعة   
 م(.1555 – هد1416، بيت التمويل الكوييت 227 – 226
 ، ط داة الترا  بالقاهرة.2/74( الروض املربع 3)
ج  7، والعدد 153   1ج  6جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  ،51( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)
 .35جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي    ، انظر64/2/7وتأكد الك بالقراة ةقم  ،5   2
طبع داة  5/157لت األجل وتركته صاة الدين حااًل " )حاشية ابن عابدين ( قال ابن عابدين: " فلو قال: أبط5)

م( وأيدت الك هيئة الرقابة الشرعية يف بيت التمويل الكوييت يف الفتوى ةقم 1575/هد1355الفكر، بريوت 
 (.13   4)الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، بيت التمويل الكوييت  542
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إاا بقيت العني املبيعة يف حاالت املراحبة وغريها بعينها، وكان املشتري مماطاًل يف أداء الثمن، مث أفلس، 
املبيعة إاا كانت قائمة بداًل من الدخول يف التفليسة؛ ملا ةوى أبو فإن البائع حيق له استرداد العني 

من باع سلعة، مث أفلس صاحبها، فوجدها بعينها، فهو أحق هبا من " :قال أن ةسول اهلل هريرة 

"الغرماء
(). 

عن الدين لتصرفه املؤسسة يف وجوه  إن جواز االشتراط على املدين املماطل بالتزام التصدق مببلغ زائد
الرب هو من قبيل االلتزام بالتربع املعروف عند املالكية وهو قول أيب عبد اهلل بن نافع وحممد بن إبراهيم 

 .(2)بن ديناة من فقهاء املالكيةا

تعاىل على يطالب الكفيل بكل ما يطالب به املدين؛ ألن الكفالة ضم امة إىل امة يف املطالبة؛ لقوله 

أقر أبا قتادة يف كفالة الدين عن  ، وألن النيب ()﴾ وأنا به زعيم ﴿:لسان يوسف عليه السالم

أو الكفيل؛ ألن  واألصل جواز مطالبة املدين.() امليت حني قال أبو قتادة: " تا علي يا ةسول اهلل"
باملدين فإاا امتنع عن السداد  هذا مقتضى الكفالة ما مل يشترط أن تكون املطالبة بالترتيب بأن يبدأ

 اشتراط الترتيب شرط صحيح واملسلمون عند شروطهم. ؛ ألنيطالب الكفيل

جيوز النص على الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت واالستصناع والتوةيد؛ ألنه من قبيل الشروط 
املسلمون عند شروطهم إال " :الصحيحة املقترنة بالعقد، فال حيل احلرام، وال حيرم احلالل؛ لقوله 

ائعًا غري " من شرط على نفسه ط :ولقول شريح ةمحه اهلل () "شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالاًل
" جيوز أن يتضمن  :وقد صدة بشأن الك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ونصه ،مكره فهو عليه"

                                                   
طبع داة  3/253وانظر: املهذب، للشريازي ، (11/221ومسلم )(، 2/346بااةي )هذا احلديث ةواه ال( 1)

 م.1556/هد1417القلم بدمشق 
 وفتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت. ،( ينظر كتاب: حترير الكالم يف مسائل االلتزام، للحطاب2)
 .72( يوسف /3)
 وةواه أمحد وغريه. (313، 2/311( هذا احلديث ةواه البااةي )4)
 .37   5( هذا احلديث سبق بيانه يف اهلامش 5)
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، ()عقد االستصناع شرطًا جزائيًا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما مل تكن هناك ظروف قاهرة"
بالعقود، وهذا ما قرةته وألن األصل يف مذهب اإلمام أمحد ةمحه اهلل تعاىل صحة الشروط املقترنة 

أن الشرط  مجاع، وفيه: " فإن اجمللس يقرة باإلمجاعهيئة كباة العلماء يف اململكة العربية السعودية باإل

. وال خيفى أن جواز اشتراطه هو يف ()اجلزائي الذي جيري اشتراطه يف العقود شرط صحيح معترب"
 غري االلتزامات النقدية )االستصناع واملقاوالت(.

يل الواجد، حيل عرضه "مستند هذه اجلزاءات هو ما قرةه الفقهاء باالستنباط من حديث 

فال تعترب الشكوى من مماطلته من الغيبة احملرمة، بل جيب حتذير املؤسسات األخرى ، ()"وعقوبته
 منه، والك من باب النصيحة الواجبة.

وال املدين املماطل من قبيل مالزمة الغرمي اليت قرةها الفقهاء، والك إن تتبع أح (أ )
لالستيفاء مما قد يكون املدين املماطل أخفاه عن الدائن. وال يعد الك من قبيل التدخل 

 الغري. شؤونيف 
إن إضافة زيادة على الدين، مبحض إةادة املدين من غري شرط أو عرف هو من قبيل  (ب )

خريكم ":. ويف احلديث()﴾على احملسنني من سبيل ما﴿ :ه تعاىلحسن األداء عماًل بقول
يويف الدين أحيانا بأكثر منه. ويشترط جلواز الك  وكان النيب ، () "قضاء خريكم

ه شرط ملحوظ، وألن ؛ ألنأن ال تشترط تلك الزيادة، وأن ال يكون هناك تعاةف عليها
ما يدفعه املدين من زيادة عماًل املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا. وال مانع من قبول 

 مبقتضى األدلة املذكوةة.
ن اشتراط املؤسسة استيفاء ديواا على املدين املماطل من أةصدته لديها هو من قبيل إ (ج )

الشرط الصحيح؛ واملسلمون على شروطهم. وهذه املقاصة وإن كانت ال حتتاج إلان 
ختصاة اإلجراءات عند النزاع. املدين فإن األوىل النص على الك يف عقد املداينة؛ ال

                                                   
 .223   2( وجملة اجملمع العدد السابع ج 3/7)65( قراةات جممع الفقه اإلسالمي الدويل قراة ةقم 1)
ة، ة ابن خزمي( أحبا  هيئة كباة العلماء باململكة العربية السعودية، اجمللد األول، الشرط اجلزائي، طبع مكتب2)

 هد.1412الرياض، سنة 
 .61  2( هذا احلديث سبق خترجيه يف اهلامش ةقم 3)
 .51( التوبة/4)
 (.3/457( أخرجه النسائي عن العرباض بن ساةية )فيض القدير 5)
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لزوجة أيب   ويستأنس لذلك مبسألة الظفر باحلق املبنية على أدلة شرعية منها قوله
 .(1)"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"سفيان: 

  

                                                   
 (.1115( أخرجه البااةي ومسلم )اللؤلؤ واملرجان، ةقم 1)
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 هو التسويف يف الوفاء بااللتزام أو تأخري ما استحق أداؤه بغري عذة.

 املدين املوسر الذي امتنع عن أداء الدين احلاَل بدون عذة شرعي بعد املطالبة املعهودة.هو 

 هو اتفاق املتعاقدين على تقدير سابق للمبلغ املستحق بتأخري تنفيذ االلتزام بعمل.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنياحلمد هلل والصالة 

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام املقاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما جيوز منها وما ال جيوز، 
(. ويلحق باملعياة 1وأهم التطبيقات اليت تزاوهلا املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات()

 املوفق.واهلل ، التعريفاتو مستند األحكام الشرعية
  

                                                   
 ملالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات ا1)
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 انقضاء االلتزام بالدين عن طريق املقاصة.  يتناول هذا املعياة
انقضاء االلتزام عن طريق احلوالة، واإلبراء، والصلح عن الدين، والظفر باحلق،  يتناول هذا املعياةوال 

 واإلقالة.
 

 سقوط دين مطلوب لشاص من مدينه يف مقابلة دين مطلوب من الك الشاص ملدينه.املقاصة هي: 
 واملقاصة نوعان، تا: املقاصة الوجوبية، واملقاصة االتفاقية.

 

يف حق الطرفني أو يف حق أحدتا، وهي اليت تقع جربًا أو وجوبًاهي املقاصة الوجوبية 
 .جربية، وطلبية :نوعان أيضًا

أو  اجلربية هي سقوط الدينني تلقائيًا دون طلب أو توقف على تراضي الطرفنياملقاصة  2/1/1
 أحدتا.  ةضا

 شروط املقاصة اجلربية هي: 2/1/2
 له.ومدينًا لآلخر دائنًا  من طريف املقاصةأن يكون كل  (أ )
أن يكون الدينان متساويني جنسًا، ونوعًا، وصفة، وحلواًل أو تأجياًل، وإاا تفاوت  (ب )

القدة وقعت املقاصة يف القدة املشترك وبقي صاحب الدين األكثر دائنًا  الدينان يف
 لآلخر مبقداة الزيادة.

 أال يتعلق بأحد الدينني حق للغري؛ دفعًا للضرة عنه، مثل حق املرهتن. (ج )
 أو شبهة الربا. أال يترتب على املقاصة حمظوة شرعي، كالربا (د )
 عما متيز به هاحلق األفضل وتنازلطلب صاحب املقاصة الطلبية هي: سقوط الدينني ب 2/1/3

 .سواء ةضي صاحب احلق األدىن أم أىب ،حقه
 :هي شروط املقاصة الطلبية 2/1/4

 أن يكون كل من طريف املقاصة دائنًا لآلخر ومدينًا له. (أ )

                                                   
 ( املراد باجلرب أو الوجوب أاا تقع دون حاجة إىل اتفاق.*)
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ةضا صاحب احلق األفضل بالتنازل عن حقه يف األفضلية، مثل صفة الدين، كأن  (ب )
الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو يكون دينه موثقًا برهن أو كفالة، أو أجل 

 حاال واآلخر مؤجاًل.
متاثل الدينني يف اجلنس والنوع، ال يف الصفة واألجل. وإاا تفاوت الدينان يف القدة  (ج )

وقعت املقاصة يف القدة املشترك وبقي صاحب الدين األكثر دائنًا لآلخر مبقداة 
 الزيادة.

 أو شبهة الربا.أال يترتب على املقاصة حمظوة شرعي، كالربا  (د )
 

 املقاصة االتفاقية هي سقوط الدينني بتراضي الطرفني على انقضاء االلتزام فيما بينهما.  2/2/1
 شروط املقاصة االتفاقية هي: 2/2/2

 أن يكون كل من طريف املقاصة دائنًا لآلخر ومدينًا له. (أ )
 ةضا كل واحد من طريف املقاصة. (ب )
 شرعي، كالربا أو شبهة الربا.أال يترتب على املقاصة حمظوة  (ج )
تنازاًل  يعدألن الرضا  ؛اجلنس والنوع والصفة واألجل جتوز املقاصة االتفاقية مع اختالف 2/2/3

وجتوز كذلك إاا تفاوت الدينان يف القدة،  .عن حقه يف األفضلية من الدائننيمن كل 
ة الزيادة قدافتقع املقاصة يف القدة املشترك وحيق لصاحب الدين األكثر مطالبة اآلخر مب

 ( من معياة املتاجرة يف العمالت(.)أ 2/11وينظر البند )
 

املواعدة بني املؤسسة وعمالئها أو املؤسسات األخرى على إجراء املقاصة فيما ينشأ من ديون يف جتوز 
 .2/2و  2/1املستقبل، وتطبق الشروط الواةدة يف البندين 

الدينان بعملتني خمتلفتني فتكون املواعدة على إجراء املقاصة بينهما بسعر الصرف السائد كان وإاا 
 عند وقوع املقاصة، منعًا للتواطؤ على الربا.

 

 من التطبيقات املعاصرة للمقاصة ما يأيت:
 اآلجلة، كاملراحبة املؤجلةاشتراط املقاصة يف الديون الناشئة بني املؤسسة والعميل من البيوع  4/1

 Set andبد ، وهذه املقاصة معمول هبا يف معظم املؤسسات وتعرف جاةةأو اإل

consolidation off 
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وتكون هذه املقاصة وجوبية أو اتفاقية حبسب توافر شروط إحداتا. واشتراط هذه املقاصة 
التفاضل بني الدينني.مقدمًا أغىن عن االتفاق عليها يف حال اختالف العملتني أو 

املقاصة بني املؤسسة القابلة للشيك واجلهة الدافعة له عن طريق غرفة املقاصة. وهي مقاصة  4/2
 وجوبية أو اتفاقية حبسب توافر شروط إحداتا. 

مثل املنظمات الراعية ، كات العاملية أو احملليةباملقاصة بني املؤسسات املالية عن طريق الش 4/3
وهي مقاصة وجوبية أو ، اجلهات املنظمة لبطاقات احلسم الفوةيلبطاقات االئتمان أو 

 اتفاقية، حبسب توافر شروط إحداتا.
 

( اليت تتم على أساس الربا؛ ألاا مقاصة بني الفوائد الربوية swapsال جتوز " املقايضة النقدية " )
 لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.

 

 .م2111 أياة )مايو(  23=  هد1422صفر  25صدة هذا املعياة بتاةيخ 



  

71 

صفر  25 – 25اعتمد اجمللس الشرعي معياة املقاصة والك يف اجتماعه السادس املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  23 – 15=  هد1422
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 13=  هد1421ةمضان  14و 11( املنعقد يف الفترة من 2قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف مكة املكرمة إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي للمقاصة.1555 (ديسمربكانون األول ) 22و

م، مت تكليف مستشاة 2111 (ينايركانون الثاين ) 4=  هد1421ةمضان  27ويف يوم الثالثاء 
 عي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.شر

 21و 21=  هد1421ةبيع األول  15و 13ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف الفترة 
م يف البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املعياة، وأدخلت عليه بعض 2111 (يونيوحزيران )

مجادى  21و 21( املنعقد يف البحرين يف الفترة 6التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م، مسودة مشروع املعياة وطلبت من 2111 (سبتمربأيلول ) 15و 13=  هد1421اآلخرة 

لالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، املستشاة إدخال التعديالت ا
=  هد1421شعبان  6و 5( املنعقد يف البحرين يف الفترة 7كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )

م مسودة مشروع املعياة وأدخلت التعديالت اليت ةأت من 2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 2و 1
 ض مسودة مشروع املعياة على اجمللس الشرعي.املناسب إدخاهلا متهيدًا لعر

( املنعقد يف مكة املكرمة يف 5عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، وأدخل اجمللس 2111 (ديسمربكانون األول ) 3 – 4=  هد1421ةمضان  12 – 3الفترة 

هلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةسا
 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

شباط  23و 27 = هد1421اي احلجة  5و 4عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 
 م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات،2111 (فرباير)

. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا،  أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 

 وأقام أعضاء جلنة الدةاسات الشرعية باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.
 هد=1421اي احلجة  17و 16( املنعقد يف 3جلنة الدةاسات الشرعية يف اجتماعها ةقم ) ناقشت
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت  أبديتم املالحظات اليت 2111 (ماةسآااة ) 12و 11

 أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
صفر  25 – 25يف الفترة من  نعقد يف املدينة املنوةةامل (6)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 

م التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية، 2111 أياة )مايو(  23 – 15 = هد1422
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وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة 
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دليل مشروعية املقاصة أاا جرى هبا التعامل ومل ينقل إنكاةها، كما أاا حتقق مقصود الشرع يف براءة 
تا لآلخر مبثل ما عليه من دين عبث ال الذمم دون تكلف األخذ واإلعطاء، والك ألن مطالبة أحد

فائدة فيه، والشريعة منزهة عن الك. وإاا كانت طلبية فألن صاحب احلق يف الدين األفضل تنازل 
" املسلمون على شروطهم :عن حقه وال مانع من الك، وإاا كانت اتفاقية فدليل مشروعيتها قوله 

 .() إال شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالاًل"

                                                   
، طبعة داة إحياء الترا  العريب، بريوت، بتحقيق أمحد حممد شاكر وآخرون، 3/634( أخرجه الترمذي يف سننه 1)

طبعة املكتبة التجاةية الكربى،  6/272ناوي ، وةاجع فيض القدير للم245، 7/243وأخرجه البيهقي يف سننه 
 هد.1356مصر 
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بأي سبب يقتضي ثبوته، سواء  –من غري أن يكون معينًا مشاصًا  –الدين هو ما يثبت يف الذمة 
، مثل الثمن يف بيع األجل، شاا أكان نقدًا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع األشياء أو األ

 وبدل القرض.
عم من القرض، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضًا أن الدين أ :والعالقة بني القرض والدين

 يكون القرض أحد أسباب الدين.وحينئذ 

 هو ما جيب أداؤه فوةًا أو عند طلب الدائن، سواء أكان حااًل يف أصله، أم كان مؤجاًل فحل أجله.

 مقسطًا يف أوقات معينة.هو ما كان أداؤه مستحقًا يف وقت معني يف املستقبل، وقد يكون 

هي ما مييز الشيء من غريه من اجلنس نفسه، كاجلودة والرداءة، أو التوثيق بالرهن أو الكفالة 
 وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وصحبه أمجعنياحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله 

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام الضمانات، وما جيوز منها وما ال جيوز، وأهم التطبيقات اليت 

 املوفق.واهلل ، (1) تزاوهلا املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/ املؤسسات(
  

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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أو  توثيق االلتزامات ومنع تعريض الديون للضياعيتناول هذا املعياة الضمانات اليت يقصد هبا 
املماطلة، كالكتابة والشهادة، والكفالة والرهن والشيكات وسندات اإلان، مع بيان ما هو مشروع 
أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز بني املضمونات، )وهي ما يضمن بالعقد أو باليد أي 

 ن إال بالتعدي أو التقصري أو خمالفة القيود(.احليازة( واألمانات )وهي اليت ال تضم
 هذا املعياة ضمان اإلتالف واجلنايات. يتناولوال 
 

 

اشتراط الضمانات مشروع يف عقود املعاوضات، مثل البيع، ويف احلقوق، مثل حق  2/1/1
بالعقد املشترط فيه، كما أنه ال مانع من اجلمع امللكية الفكرية. وال خيل هذا االشتراط 

 بني عقد الضمان والعقد املضمون؛ ألن التوثيق مالئم للعقود املضمونة.
 ال مانع من احلصول على أكثر من ضمان، كاجلمع بني الكفالة والرهن. 2/1/2

 

لوكالة أو اإليداع؛ ال جيوز اشتراط الكفالة أو الرهن يف عقود األمانة، مثل عقد ا 2/2/1
ملنافاهتما ملقتضاها، ما مل يكن اشتراطهما مقتصرًا على حالة التعدي أو التقصري أو 
املاالفة، وخباصة عقود املشاةكات واملضاةبة، حيث ال جيوز اشتراط الضمان على 
املضاةب أو وكيل االستثماة أو أحد الشركاء سواء كان الضمان لألصل أم للربح، وال 

 يق عملياهتا على أاا استثماة مضمون.جيوز تسو
ال جيوز اجلمع بني الوكالة والكفالة يف عقد واحد؛ لتنايف مقتضاتا، وألن اشتراط  2/2/2

الضمان على الوكيل باالستثماة حيول العملية إىل قرض بفائدة ةبوية بسبب ضمان 
ها األصل مع احلصول على عائد االستثماة. أما إاا كانت الوكالة غري مشروطة في

الكفالة، مث كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفياًل ال بصفة كونه 
 وكياًل، حىت لو عزل عن الوكالة يبقى كفياًل.

 

ضمان العني املؤجرة على مالكها، وهي أمانة يف يد املستأجر، فال جيوز اشتراط الكفالة أو 
لالستيفاء عند هالك العني املؤجرة ما مل يكن االشتراط مقتصرًا  الرهن وحنوتا على املستأجر

على حاالت التعدي أو التقصري أو املاالفة، ويترتب على الك أن املؤجر يتحمل تبعة اهلالك 
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ينشأ بسبب تعدي املستأجر أو تقصريه، كما يتحمل مصروفات التأمني إن وجد،  ما مل
 عليها وجود املنفعة. ومصروفات الصيانة األساسية اليت يتوقف

 

أم ةمسي، ويعترب العرف يف  يدوب شرعًا، سواء أكان مبستند عادالتوثيق بالكتابة من 2/4/1
شكل الكتابة، وفيما يصلح لالحتجاج به من املستندات. وحيرم تزوير املستندات أو 

 كتمااا أو إتالفها لتضييع حقوق اآلخرين.
مالت املالية مندوب شرعًا، وحترم شهادة الزوة وهي من كبائر التوثيق بالشهادة يف املعا 2/4/2

 الذنوب.
 ال جيوز التوثيق بالكتابة أو الشهادة للتصرفات احملرمة، كاالقتراض بفائدة ةبوية. 2/4/3

 

 

 جيوز أن تشترط املؤسسة على العميل تقدمي كفيل أو أكثر، لضمان مديونياهتا عليه. 3/1/1
قسم الكفالة إىل نوعني: كفالة مع حق الرجوع على املكفول عنه؛ وهي اليت تتم تن 3/1/2

بطلب املدين أو ةضاه، وكفالة مع عدم حق الرجوع على املكفول عنه؛ وهي اليت 
 حتصل من غري إان املدين )تربع(.

ال حيق للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع على املكفول عنه إال إاا كانت خمولة  3/1/3
 بالتربع.

جيوز توقيت الكفالة بأمد حمدد، وجيوز وضع حد أعلى للمبلغ املكفول به، وجيوز  3/1/4
 اتقييدها بشرط، وتعليقها على شرط. كما جتوز إضافتها للمستقبل بأن حتدد بداية أثره
مبوعد الحق، ويف حالة اإلضافة للمستقبل يصح أن يرجع عنها الكفيل قبل نشوء الدين 

 اة الدائن هبذا الرجوع.املكفول به، مع إشع
ال جيوز أخذ األجر وال إعطاؤه مقابل جمرد الكفالة مطلقًا، وحيق للكفيل استيفاء  3/1/5

املصروفات الفعلية للكفالة، وال يلزم املؤسسة االستفساة عن كيفية احلصول على 
 (.7/1/2و  7/1/1الكفالة املقدمة إليها من العميل. )انظر 

 

ح كفالة ما ليس معلومًا من الديون، كما يصح ضمان ما مل جيب بعد يف الذمة مع جواز تص
الرجوع عنه قبل نشوء املديونية وإعالم املكفول له ويسمى )ضمان السوق( أو )ضمان 
العهدة( ومن أمثلته: ضمان ةد الثمن للمشتري إاا ظهر أن املبيع مستحق لغري البائع ويسمى 

 ضمان الدةك.
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للدائن حق مطالبة املدين أو الكفيل وهو خمري يف مطالبة أيهما شاء. وحيق للكفيل  3/3/1
 اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب الدائن املدين أواًل، فإاا امتنع يرجع على الكفيل.

ا إاا أبرأ الدائن املدين برئت امة الكفيل، وإاا أبرأ الدائن الكفيل مل تربأ امة املدين. وإا 3/3/2
صاحل الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على املدين املكفول مبا أدى ال مبا 
كفل؛ سدًا لذةيعة الربا. وإن صاحل الكفيل الدائن عن الدين خبالف جنسه يرجع بالدين 

 أو مبا أداه فعاًل، أيهما أقل.
 ه، أو بعده.جيوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد املداينة، أو مستقاًل عنه، أو قبل 3/3/3
إاا كانت املؤسسة تدير العمليات على أساس املضاةبة أو املشاةكة أو كالة االستثماة  3/3/4

ن السترداد إسهامات املستثمرين؛ أل فال جيوز هلا أن تضمن تقلبات أسعاة صرف العملة
الك يؤدي إىل ضمان املضاةب أو الشريك أو وكيل االستثماة لرأس مال املستثمرين، 

 (.2/2/2و 2/2/1عًا. )انظر البند ممنوع شروهو 
ا تقدمي كفيل فامتنع العميل مإاا اشترطت املؤسسة على العميل يف عقد املداينة املربم بينه 3/3/5

 فإنه حيق للمؤسسة مقاضاته إللزامه بذلك، أو فسخ العقد.
 

 

ةهن لضمان جيوز للمؤسسة أن تشترط على عميلها يف عقد املداينة أو قبله تقدمي  4/1/1
 املديونية، وال حيول تقدمي الرهن دون املطالبة بالدين يف موعد األداء.

عقد الرهن الزم يف حق املدين الراهن ولو مل يقبض، فال حيق له إلغاؤه، وهو غري الزم  4/1/2
يف حق الدائن املرهتن، فله التنازل عنه. وال أثر ملوت الراهن أو املرهتن على الرهن، وحيل 

 مليت.الوةثة حمل ا
 

أو  وأن يكون معينًا باإلشاةة ،متلكه وبيعه جيوزيشترط يف املرهون أن يكون مااًل متقومًا 
أو الوصف، وأن يكون مقدوة التسليم. وجيوز ةهن املشاع مع حتديد النسبة املرهونة  التسمية

علم منه، ومن الك ةهن األسهم. وميكن إيقاع أكثر من ةهن على شيء واحد بشرط 
املرهتن الالحق بالرهن السابق، وتكون الرهونات يف مرتبة واحدة إاا مت تسجيلها يف وقت 

ا إاا سجلت الرهونات ملنسبة والتناسب )قسمة الغرماء( أواحد فيستوفون من مثن الرهن با
 يف أوقات خمتلفة فتكون األولوية حبسب أقدمية التسجيل.
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 (.4/3/2ملك الراهن )املدين( ما دام مرهونًا )انظر البند الرهن باق على  4/3/1
يدعه لدى  نأ األصل أن يكون الرهن مقبوضًا لدى الدائن )الرهن احليازي( وجيوز 4/3/2

املدين )الرهن التأميين أو الرمسي( وتثبت له مجيع أحكام الرهن. وجيوز أن يرهن املدين 
ندات البضائع أو املعدات لدى املاازن مال غريه بإانه )الرهن املستعاة( وتعد حيازة مست

أو يف املوانئ قبضًا حكميًا ملا متثله. كما جيوز االتفاق على وضع الرهن عند طرف ثالث 
أو استرداد الرهن منه قبل األداء، وجيوز  هن عزلهاوال ميلك الر ،العدل( :مؤمتن )ويسمى

 (.4/4/4من. )انظر البند للراهن أن يوكل املرهتن أو غريه بالبيع وسداد الدين من الث
تكون على الراهن، وإاا قام املرهتن  علية املتعلقة بالرهونات العينيةمجيع املصروفات الف 4/3/3

 بدفعها بإان الراهن فله حق الرجوع عليه أو االنتفاع باملرهون بقدة املصروفات.
 

يف موعده طلب بيع املرهون  مقتضى الرهن أن حيق للدائن عند عدم وفاء املدين بالدين 4/4/1
الستيفاء مقداة الدين من مثنه، وةد الزائد إىل املدين، وإاا نقص الثمن عن الدين فللباقي 
منه حكم الدين العادي. وإاا أفلس املدين فإن للدائن املرهتن أولوية على بقية الدائنني 

 الرهن. لالستيفاء من الرهن، ويكون أسوة الغرماء يف بقية دينه إاا مل يكف
هتن أن يتملك املرهون مقابل دينه إال إاا وافق املدين على بيعه إياه رال حيق للدائن امل 4/4/2

 واملقاصة بني مثنه ومقداة الدين.
ال حق للبائع يف اشتراط عدم انتقال ملكية املبيع بعد البيع ضمانًا للثمن؛ ألن املقتضى  4/4/3

أن يشترط على املشتري ةهن املبيع  الشرعي لعقد البيع هو انتقال امللكية. وجيوز للبائع
عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة، كما جيوز له حبس املبيع الستيفاء مثن 

 البيع احلال.
للدائن أن يشترط على املدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل الدين لالستيفاء من  4/4/4

 مثنه دون الرجوع إىل القضاء.
وجيوز أن يتحملها الراهن  ،الدائن املرهتنوبيعه يتحملها مصروفات توثيق الرهن وحفظه  4/4/5

 .بالشرط
 

كله بأي جزء من الدين إال إاا وافق على فكه جزئيا. وال حيق  الرهنللدائن املرهتن احتباس 
للدائن بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر مل يرهن به إال إاا اتفق الدائن واملدين على 

 خالل فترة حمددة. بينهما ن ضمانًا ألي دين ينشأأن يكون الره
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جيوز للراهن أن ينتفع باملرهون بإان املرهتن، وال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرهن مطلقًا ولو 
 بإان الراهن.

 

أو  غري تعدالرهن أمانة يف يد املرهتن فال يؤثر هالكه على بقاء الدين يف الذمة. وإاا هلك من 
تقصري من املرهتن أو الطرف الثالث املؤمتن على الرهن )العدل( فال ضمان عليهما. أما إاا 
هلك بتعد أو تقصري من أحدتا فإنه يكون مضمونا عليه، ويبقى الدين وحيق للطرفني 

 املقاصة بينه وبني قيمة املرهون اهلالك.
 

يطلب من املدين إجراء التأمني اإلسالمي على املرهون  ناينة أجيوز للدائن، عند إبرام املد
 ًالصاحل املرهتن، ويف حال هالك املرهون حيل التعويض حمل املرهون. وإاا كان التعويض مبلغ
 نقديًا فإنه يكون مرهونًا هو وعائده يف حساب استثماةي جممد مملوك للراهن )انظر البند

7/5). 
 

جيوز اشتراط حلول األقساط مجيعها أو بعضها إاا تأخر املدين عن سداد بعضها ما مل توجد ظروف 
 قاهرة، وال يطبق هذا الشرط إال بعد إشعاة املدين ومضي مدة مناسبة ال تقل عن أسبوعني.

 

املشتري باألجل أنه إاا مل يسدد الثمن خالل مدة معلومة بعد حلول حيق للبائع أن يشترط على 
 األجل فله فسخ العقد دون الرجوع إىل القضاء.

 

 

ال جيوز أخذ األجرة على خطاب الضمان لقاء جمرد الضمان، واليت يراعى فيها عادة  7/1/1
 أم بدونه. مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء

إن حتميل املصروفات اإلداةية ومقابل اخلدمات على طالب خطاب الضمان إلصداة  7/1/2
على  خطاب الضمان بنوعيه )االبتدائي واالنتهائي( جائز شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة

طاء كلي أو جزئي جيوز أن يراعى يف تقدير املصروفات غأجرة املثل ويف حالة تقدمي 
 إلصداة خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء الك الغطاء.

للحصول على قرض ةبوي أو عملية  هال جيوز للمؤسسة إصداة خطاب ضمان ملن يطلب 7/1/3
 حمرمة.
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ليت حتملتها إلصداة االعتمادات املستندية، جيوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة املصروفات الفعلية ا
وجيوز هلا أن تأخذ أجرة على القيام باخلدمات املطلوبة، سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة 
من مبلغ االعتماد، شريطة أن ال يكون ملدة االعتماد أثر يف تقدير األجرة، ويشمل الك 

دات ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتمادات الصادةة والواةدة، ويشمل تعديل االعتما
االعتماد، فال جيوز هلا أن تأخذ عليه إال املصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغًا 

 مقطوعًا، ال نسبة مئوية.
 وعلى املؤسسة أن تراعي ما يأيت:

أال يؤخذ باالعتباة جانب الضمان عند تقدير األجرة يف االعتمادات املستندية. وعليه  (أ )
لمؤسسة أن تأخذ زيادة على املصروفات الفعلية يف حال تعزيزها العتماد فال جيوز ل

 صادة من غريها؛ ألن تعزيز االعتماد ضمان حمض.

 أال يترتب على الك فائدة ةبوية أو يكون اةيعة إليها.  (ب )
 

ت ألمر( بصفتها وسيلة انية )سنداإل من املدين على شيكات أو سندات ال مانع من احلصو
حلمل املدين على أداء األقساط نقدًا يف مواعيدها، حبيث تعاد إليه إاا أدى، أو ترسل 
للتحصيل إاا ختلف عن األداء. وحيق ملن يقدم تلك الشيكات أو السندات احلصول من 

 املؤسسة على تعهد بعدم استادامها إال الستيفاء املستحقات يف موعدها دون زيادة.
 

 جيوز التأمني اإلسالمي على الديون وال جيوز التأمني غري اإلسالمي عليها.
 

جيوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق املديونية اليت سيدفعها على أقساط أو يف  7/5/1
أو إيقاف حقه يف السحب موعد الحق أن يكون هلا احلق يف جتميد حسابه االستثماةي 

منه مطلقًا، أو مبقداة الدين، وهو األوىل. ويكون ةبح احلساب االستثماةي للعميل بعد 
 حسم نصيب املؤسسة بصفتها مضاةبًا.

ال جيوز للمؤسسة يف عملية املداينة للعميل أن تشترط جتميد حسابه اجلاةي، ولكن ال  7/5/2
 إةادته.مانع من الك إاا مت برغبة صاحب احلساب مبطلق 
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جيوز تعهد طرف ثالث غري املضاةب أو وكيل االستثماة وغري أحد الشركاء بالتربع 
للتعويض عن اخلساةة دون ةبط بني هذا التعهد وبني عقد التمويل باملضاةبة، أو عقد 

 الوكالة باالستثماة.
 

جيوز التزام املؤسسة باالكتتاب فيما يبقى من أسهم مؤسسة أخرى مطروحة لالكتتاب  7/7/1
 بعد انتهاء فترة الطرح، على أن يكون بالقيمة املعروضة ومن دون مقابل عن الضمان.

داد جيوز أن حيصل امللتزم باالكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غري الضمان، مثل إع 7/7/2
 الدةاسات أو تسويق األسهم.

 

جيوز احلصول على الضمان يف املزايدات أو املناقصات ويشمل الك املبالغ اليت تقدم عند  7/3/1
)الضمان النقدي االبتدائي( واليت تقدم عند ةسوها على الفائز هبا االشتراك فيها 

يدة أو املناقصة ا)الضمان النقدي النهائي( وهذه املبالغ أمانة لدى اجلهة الطاةحة للمز
وليست عربونا، وتضمن خبلطها بغريها، وال جتوز مصادةهتا إال بقدة الضرة املايل 

 مبوافقته.الفعلي. وجيوز استثماةها لصاحل العميل 
جيوز أخذ مبلغ من العميل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إاا كان الوعد ملزما للعميل،  7/3/2

ويسمى "هامش اجلدية"، وهو أمانة وليس عربونًا لعدم وجود العقد، وتطبق عليه 
، وال يؤخذ منه عند النكول إال مقداة الضرة الفعلي، وهو 7/3/1ة يف ناألحكام املبي

 ومثن البيع للغري. الفرق بني التكلفة
جيوز أخذ مبلغ )عربون( من املشتري أو املستأجر عند إبرام العقد، على أنه إاا مل يفسخ  7/3/3

العقد خالل املدة املعينة خلياة الفسخ كان املبلغ جزءًا من العوض، وإن فسخ العقد 
العربون  خالل تلك املدة فاملبلغ للبائع أو املؤجر. واألوىل أن تتنازل املؤسسة عما زاد من

 عن مقداة الضرة الفعلي.
 

للمؤسسة حق االسترداد للموجودات العينية املبيعة أو املصنوعة يف مال العميل املفلس   7/5/1
 إاا مل تتغري تلك املوجودات.

 للمؤسسة حق التتبع حملل الضمان، كالرهن وحنوه، إاا تصرف احلائز له تصرفًا يؤدي إىل 7/5/2
 ضياع حق املؤسسة يف االستيفاء منه.

 (.4يراعى حق الدائنني املرهتنني يف التقدم على الدائنني العاديني )انظر البند  7/5/3
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للقائمني بالتصفية يف حال إفالس أو تصفية مؤسسة حق األولوية )حق التقدم( يف  7/5/4
يانا أو أموااًل استيفاء مستحقاهتم املتعلقة بأعمال التصفية، كما تكون األولوية ملن قدم أع

 زادت يف موجودات املفلس.
 

 .م2111 أياة )مايو(  23=  هد1422صفر  25صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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صفر  25-25اعتمد اجمللس الشرعي معياة الضمانات والك يف اجتماعه السادس املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  23-15=  هد1422
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-13=  هد1421ةمضان  14-11( املنعقد يف الفترة من 2قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م يف مكة املكرمة إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي 1555 (ديسمربكانون األول ) 22

 الضمانات.
م، مت تكليف مستشاة 2111 (ينايرلثاين )كانون ا 4=  هد1421ةمضان  27ويف يوم الثالثاء 

 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.
 21-21=  هد1421ةبيع األول  15و13ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف الفترة 

م يف البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املعياة، وأدخلت عليه بعض 2111 (يونيوحزيران )
مجادى  21و21( املنعقد يف البحرين يف الفترة 6الت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )التعدي
م، مسودة مشروع املعياة وطلبت من 2111 (سبتمربأيلول ) 15و13=  هد1421اآلخرة 

املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، 
=  هد1421شعبان  6و5( املنعقد يف البحرين يف الفترة 7جنة يف اجتماعها ةقم )كما ناقشت الل

م مسودة مشروع املعياة وأدخلت التعديالت اليت ةأت من 2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 2و1
 املناسب إدخاهلا متهيدًا لعرض مسودة مشروع املعياة على اجمللس الشرعي.

( املنعقد يف مكة املكرمة يف 5لس الشرعي يف اجتماعه ةقم )عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمل
م، وأدخل اجمللس الشرعي 2111 (ديسمربكانون األول ) 3-4=  هد1421ةمضان  12-3الفترة 

تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو 
 هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
شباط  23و27=  هد1421اي احلجة  5و4عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات،  م،2111 (فرباير)
. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا،  أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 
 اء جلنة الدةاسات الشرعية باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.وأقام أعض

=  هد1421اي احلجة  17و16( املنعقد يف 3ناقشت جلنة الدةاسات الشرعية يف اجتماعها ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت  أبديتم املالحظات اليت 2111 (ماةسآااة ) 12و11

 عديالت اليت ةأهتا مناسبة.أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت الت
صفر  25-25( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 6ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية، 2111 أياة )مايو(  23-15=  هد1422
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وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة 
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مشروعية اشتراط الضمانات مستندها األدلة اخلاصة بكل نوع من أنواع الضمانات، وملا يف الك من 
 املقاصد الشرعية.حفظ املال الذي هو أحد 

األمانات إىل  إن اهلل يأمركم أن تؤدوا ﴿األمانات جيب تسليما بذاهتا وأداؤها فوة طلبها، لقوله تعاىل:
ا االستحفاظ كالوديعة أو اإلحسان هوألاا ليست حماًل للمعاوضة وإمنا الغرض من (1)﴾ أهلها

 -)أمينًا(  -أو بعباةة الفقهاء -ئم على اعتباةه أهاًل لذلك كالعاةية، وتسليمها ملن هي بيده قا
واألمني ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري أو املاالفة؛ ألن يف الك إخالاًل باألساس املعتمد يف 

 األمانات.

ا متمسكًا التوثيق بالكتابة مندوب شرعًا وهو قول مجهوة الفقهاء خالفًا البن حزم القائل بوجوهب
 وقوله تعاىل:،(2)﴾َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَاا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى َفاْكُتُبوُه﴿بظاهر قوله تعاىل: 

واستدل اجلمهوة بأن هذه اآلية نفسها  (3) ﴾َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإَلى َأَجِلِه﴿
ؤمتن أمانته وليتق اهلل افإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أباحت ترك الكتابة يف حال الثقة باملدين 

 ةبه.
 الشريعة مل حتدد طريقة معينة للكتابة. ؛ ألنواملرجع العرف فيما يصلح من الكتابة لالحتجاج به

َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِةَجاِلُكْم َفِإْن َلْم ﴿ء يف قول اهلل تعاىل: أما التوثيق بالشهادة فدليله ما جا
اُهَما َيُكوَنا َةُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَد

 .(4)﴾اْلُأْخَرى
أقوى من منزلة الكتابة، وقد تغري اعتباةها يف العصوة األخرية، حىت إن ومنزلة الشهادة عند الفقهاء 

 القوانني ال تعترب الشهادة إال يف مبالغ قليلة، وتعطي األتية املطلقة للكتابة.

                                                   
 (.53( سوةة النساء اآلية )1)
 (.232( سوةة البقرة اآلية )2)
 (.232( سوةة البقرة اآلية )3)

 (.232البقرة اآلية )( سوةة 4)
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َقاُلوا َنْفِقُد ﴿:تعاىل، واملعقول. فمن القرآن قوله مجاعالكفالة مشروعة بالقرآن الكرمي، والسنة، واإل
 .(1)﴾ ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعرٍي َوَأَنا ِبِه َزِعيٌم

صل  ،فأيت جبنازة فقالوا: يا ةسول اهلل ومن السنة حديث سلمة بن األكوع قال: "كنا عند النيب 
صلوا على  "ا: ثالثة دنانري، قال:قالو "هل عليه دين؟ ":قالوا: ال. قال "هل ترك شيئًا؟ "عليها. قال:
أنا "ويف ةواية:  ،(2)"عليه  ىليه يا ةسول اهلل وعلي دينه، فصلفقال أبو قتادة: صل ع."صاحبكم 
 .(3أتكفل به")

وقد أمجع الفقهاء على مشروعية الكفالة. والكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهيل التعامل بينهم وال 
 السابقة بالعمالء، وألن الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته.سيما عند عدم املعرفة 

الفقهاء على الك، وألاا استعداد  مجاعومنع أخذ األجر على الكفالة ألاا من املعروف، وإل
لإلقراض )بالدفع والرجوع على املكفول( فلم جيز أخذ املقابل عن الك؛ ألن اإلقراض نفسه ال جيوز 

 أخذ عوض عنه وهو ةبا.

حيث مل يفصل بني املعلوم  (4)"الزعيم غاةم  :"املستند الشرعي لصحة ضمان اجملهول عموم حديث
واجملهول، لعدم الضرة من اجلهالة هنا ألاا تؤول إىل العلم فيعرف الكفيل بعد حدو  الدين ما 

 ِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعرٍي َوَأَنا ِبِهَو﴿يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما مل جيب قوله تعاىل: 
 حيث ضمن محل البعري قبل ثبوت احلق. (5)﴾َزِعيٌم

والدليل لثبوت حق الدائن يف مطالبة املدين أو الكفيل أن احلق ثابت يف اممهما فالدائن خمري يف مطالبة 
 (6املالكية يف أحد القولني )أيهما شاء. وأما مشروعية اشتراط ترتيب الرجوع يف الكفالة فهو مذهب 

بأن املدين إن كان موسرًا فاملطالبة للكفيل ال حمل هلا إال إاا امتنع املدين،  (7وهو قول للحنفية )
 فيكون الشتراط الترتيب أثره، وال سيما أن فيه متسكًا باألصل.

                                                   
 (.72( سوةة يوسف اآلية )1)
 ( داة ابن كثري اليمامة.311/ 2( أخرجه البااةي يف صحيحه )2)
 .55/ 4، والسنن الكربى للبيهقي 2/314، وسنن ابن ماجة 7/317( سنن النسائي 3)

، داة 2/314يف سننه (، داة اجليل، وابن ماجة 1/355( أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي )الدةاةي املضية 4)
 ، مكتبة داة الباز. 6/22الفكر، والبيهقي يف السنن الكربى 

 (، واملراد بالزعيم: الكفيل.72( سوةة يوسف اآلية )5)
 .251/ 11( البيان والتحصيل البن ةشد 6)
 .2423/ 7( بدائع الصنائع 7)
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 (1) ﴾ى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتبًا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضةَوِإْن ُكْنُتْم َعَل﴿دليل مشروعية الرهن قوله تعاىل: 
 الرهن من مقتضى العقد ومصلحته.ن وأل ؛(2عه مرهونة )دةو والسنة العملية، فقد توىف النيب 

مستند اشتراط كون املرهون مااًل متقومًا حيل متلكه وبيعه، معينًا مقدوة التسليم، غري مشغول مبلك 
وال  ،(3الراهن )واملراد بالتقوم كونه مباح التعامل به شرعًا( أنه ألجل التمكن من االستيفاء منه )

 حيصل التمكن إال بذلك.

وألن الغرض من الرهن احلبس  ؛(4) ﴾َفِرَهاٌن َمْقُبوَضة﴿قوله تعاىل:  دليل كون األصل قبض املرهون
لالستيفاء، والقبض وسيلة لذلك. وهذا ما مل يرض املرهتن بوضع الرهن على يد عدل، أو يدعه عند 

 املدين، وليس القبض شرطًا ومحلت اآلية على أن القبض قيد اتفاقي؛ ألنه األصل.

ائن اشتراط أن يكون له احلق يف بيع الرهن الستيفاء دينه عند التأخر عن السداد من دون جيوز للد
الرجوع إىل القضاء. أما إاا مل يشترط الك فال حيق له بيع الرهن إال برضا الراهن أو الرجوع إىل 

الرهن مع القضاء؛ ألنه تصرف يف ملك الغري. وتقدمه على بقية الدائنني مستنده أن الدين تعلق بعني 
بقائه يف الذمة، فإن مل يف الرهن فيكون املرهتن يف بقية الدين أسوة الغرماء. ومنع متلك الرهن مقابل 

ال يغلق الرهن من صاحبه الذي ةهنه، له غنمه وعليه » :الدين من دون بيع ومقاصة مستنده حديث
 .(5)«غرمه

                                                   
 (.233( سوةة البقرة اآلية )1)
داة إحياء الترا   3/515داة ابن كثري واليمامة، والترمذي يف سننه ، 1163/ 3( أخرجه البااةي يف صحيحه 2)

مكتبة املطبوعات اإلسالمية، وةواه  313/ 7داة الفكر، والنسائي يف سننه  2/315العريب، وابن ماجة يف سننه 
 .351/ 5أمحد. انظر: نيل األوطاة 

 طبعة هجر بالرياض. 365/ 12( الشرح الكبري للمقدسي 3)

 (.233لبقرة اآلية )( سوةة ا4)

 .451/ 6( أخرجه احلاكم وحسنه وأقره الذهيب، وأخرجه الداةقطين أيضا، وفيض القدير 5)
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وألن األجل حق للمدين فله التنازل عنه مطلقا، أو  ؛(1"املسلمون عند شروطهم"): مستنده قوله
بالتعليق على تأخره يف السداد لتقوية الدين، ومتكني الدائن من املطالبة جبميعه بداًل من االنتظاة حللول 

 قسط بعد آخر، والحتمال هتريب املدين أمواله.
 (.51جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم ) وقد صدة بتأكيد مشروعية هذا االشتراط قراة

مستنده أنه ةضي بالتأجيل إاا مل يتعرض لضياع مستحقاته.وهبذا أخذ مجهوة الفقهاء خالفًا للحنفية 
 شروطهم. حصروا حق الدائن يف التقاضي، إال إاا اشترط لنفسه حق الفسخ واملسلمون عند نالذي

ا استعداد ؛ ألامستند عدم جواز أخذ األجر على جمرد الضمان كونه كفالة، وهي من عقود املعروف
لإلقراض فال يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. أما إصداة خطاب 

عنها. واملنع من إصداة خطاب ضمان لعمل حمرم مستنده حترمي الضمان فهو خدمة يسوغ أخذ األجر 
والكفيل أقوى من  ،(2)«لعن اهلل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» :املعونة على اإلمث، وحديث

 الكاتب والشاهد.

مصلحة لطالب مستند جواز احلصول على أجرة عن االعتماد املستندي أنه خدمة تستلزم أعمااًل فيها 
 فتح االعتماد وحيف للمصرف حتصيل مقابل عنها.

املستند الشرعي للحصول على شيكات أو سندات إانية على سبيل الضمان هو دليل مشروعية 
 الضمان بوجه عام.

، والقسط الذي يدفع يقدم يف إطاة التربع املنظم التأمني اإلسالمي قائم على التربع فيغتفر فيه الغرة
بني املشتركني يف التأمني. وقد صدة بشأن مشروعية التأمني اإلسالمي قراةات من اجملمع الفقهي 

                                                   
داة املعرفة،  27/ 1مكتبة داة الباز، والداةقطين يف سننه  245/ 7، 75/ 6( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 1)

 داة الكتب العلمية. 51/ 4شرح معاين اآلثاة  مكتبة الرشد، والطحاوي يف 451/ 4وابن أيب شيبة يف مصنفه 
/ 5داة إحياء الترا  العريب، وةواه اخلمسة. نيل األوطاة للشوكاين  1215/ 3( أخرجه مسلم يف صحيحه 2)

 داة اجليل.  256
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 .(2وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ) ،(1اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي )
 لكفالة ليس عليها مقابل مشروط.وما يف هذا التأمني من معىن ا

دليل جواز اشتراط جتميد احلساب االستثماةي القول جبواز ةهن النقود، فضاًل عن أن الغرض من 
هذا التجميد هو التمكني من املقاصة إاا ترتب على من ةهن ةصيده مستحقات للمؤسسة. وهو من 

مة. ومستند املنع من اشتراط املؤسسة جتميد احلساب اجلاةي أن قبيل الرهن لتوثيق ما سيثبت يف الذ
 يف الك مجعًا بني البيع باألجل والقرض.

ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتربع جلرب اخلساةة يف ةأس املال يف عقد استثماة مع غري 
جممع الفقه  وقد جاء يف قراة ،(3)﴾ُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيلَما َعَلى اْل﴿املتربع وهو تربع جائز لقوله تعاىل: 

 اإلسالمي الدويل ما نصه:
ليس هناك ما مينع شرعًا من النص يف نشرة اإلصداة أو صكوك املقاةضة على وعد طرف ثالث 
منفصل يف شاصيته وامته املالية عن طريف العقد بالتربع بدون مقابل مببلغ خمصص جلرب اخلسران يف 

معني، على أن يكون التزامًا مستقاًل عن عقد املضاةبة، مبعىن أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس  مشروع
شرطًا يف نفاا العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاةبة 

ملتربع بالوفاء مبا تربع به، الدفع ببطالن املضاةبة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماهتم هبا بسبب عدم قيام ا
 .(4حبجة أن هذا االلتزام كان حمل اعتباة يف العقد )

إاا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون أجر، وهي جائزة شرعًا. وأما إاا كان مبقابل 
 (.3/1فمستند املنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. )انظر البند 

مستند الضمان يف املناقصات وهامش اجلدية ما سبق يف مشروعية الضمانات بوجه عام، وتا جائزان 
 ملا فيهما من احلصول على التعويض عن الضرة الفعلي من النكول. ومستند العربون فعل عمر 

                                                   
 ( الدوةة األوىل، القراة اخلامس.1)
 (.5/2) 5( قراة ةقم 2)
 (.51( سوةة التوبة اآلية )3)

 (.4/ 5) 31( القراة ةقم 4)
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به اإلمام أمحد، وقد صدة بشأن العربون قراة جممع الفقه اإلسالمي  مبحضر من الصحابة، وقد أخذ
 .(1الدويل )

املستند الشرعي لألولوية لبعض احلقوق مثل مستحقات القائمني بالتصفية، أاا أجر على عمل تقرة 
"من باع  : ت املفلس قول النيبحبكم القضاء للمصلحة. ومستند األولوية ملن يزيد يف موجودا

وقد صدة عن الندوة الفقهية  ،(2ق هبا من الغرماء" )حسلعة مث أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أ
الثانية لبيت التمويل الكوييت قراة بشأن هذه األولوية، استنادًا إىل عدد من الفروع الفقهية القائمة 

األولوية يف االستيفاء.وأما مستند حق التتبع فهو أنه على تقرير بعض االمتيازات املشتملة على حق 
 لتمكني الدائن من االستيفاء وحفظ حقه.
  

                                                   
 ( بشأن العربون.3/3) 72( قراة ةقم 1)
( أخرجه البااةي ومسلم بلفظ آخر هو: " من أدةك ماله بعينه عند ةجل قد أفلس فهو أحق به من غريه " 2)

 (.1555(، وصحيح مسلم ةقم )2412صحيح البااةي ةقم )
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املعياة إىل بيان اإلجراءات واآلليات واملعاجلات الواجب مراعاهتا ليتحول البنك التقليدي يهدف هذا 
يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وحيقق أهداف  1)إىل مصرف إسالمي )مصرف/مصاةف(

ووظائف العمل املصريف اإلسالمي خبصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعالقاته، كما يتضمن 
بيقات للبنك التقليدي قبل إىل أهم أنشطة العمل املصريف اإلسالمي اليت متثل بدائل للتطاإلشاةة 
 املوفق.واهلل التحول، 

                                                   
 مية.( استادمت كلمة )مصرف/ مصاةف( اختصاةًا عن مصرف إسالمي، أو مصاةف إسال1)



  

57 

 

هذا املعياة مقومات حتول البنك التقليدي إىل مصرف مبوجب قراة بالتحول الكلي الفوةي يف  يتناول
القراة من داخل البنك، أم من خاةجه بتملكه من قبل الراغبني يف تاةيخ حمدد يتم إعالنه، سواء كان 

حتوله، واملدى الزمين للتحول، وأثر التحول على طرق تلقي األموال وكيفية توظيفها، واملعاجلة لكل 
من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع منها وما مل يقبض أو مل يدفع، وكذلك 

 وعة لديه قبل التحول، ووجوه التصرف فيها.املوجودات غري املشر
هذا املعياة ما كان مباحًا من أعمال البنوك ومكاسبها، إا ليس حماًل للتحول؛ ألنه ال  يتناول وال

أو  ما يتعلق بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ يتناول حمظوة شرعًا يف االستمراة عليه واالنتفاع به. كما ال
 إداةات أو وحدات إسالمية.

 

وااللتزام بأحكام ومبادئ  مصرفة لتحول البنك التقليدي إىل يعالشرما تتطلبه تنفيذ  جيب 2/1
يف مجيع العمليات اجلديدة عقب التحول. أما العمليات غري املشروعة  الشريعة اإلسالمية،

فيما تقتضيه وال جيوز التأخري إال  املربمة قبل قراة التحول فاألصل التالص منها فوةًا
 اياة أو حاالت التعثراللظروف الواقعية للبنك، لتجنب خطر االضروةة أو احلاجة مراعاة ل

 .على أن يتم التالص من آثاةها وفقًا هلذا املعياة

وإمنا قرة التحول مرحليا فإنه ال  (2/1)إاا مل يقرة البنك التحول الكلي الفوةي طبقا للبند  2/2
التحول، وجيب على  إمتامسالمية إال بعد إليدةج بني املصاةف ايعترب بنكا متحواًل، ،وال 

مالكي البنك اإلسراع ىف التحول للتالص من إمث االستمراة ىف األنشطة احملرمة. ويسترشد 
 هبذا املعياة يف خطوات التحول.

 – 3) تتم معاجلة األةباح احملرمة يف أثناء فترة التحول والتعامالت على النحو املبني يف البنود 2/3
11). 

 

جيب لنجاح التحول اختاا اإلجراءات الالزمة له وإعداد األدوات وإجياد البدائل للتطبيقات  (أ )
 املمنوعة شرعًا، وتأهيل الطاقات الالزمة للتنفيذ الصحيح.

مراعاة اإلجراءات النظامية، بتعديل الترخيص إاا كانت اجلهات الرقابية تتطلب الك،  (ب )
ديل عقد التأسيس والنظام األساسي من خالل القنوات املطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافًا وتع

 ووسائل تالئم العمل املصريف اإلسالمي، وبتنقيته مما يتناىف معه.
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إعادة بناء اهليكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل وحمتوى الوظائف وشروط  (ج )
 اجلديد.التوظيف مبا يتالءم مع الوضع 

تكوين هيئة ةقابة شرعية، وكذلك ةقابة شرعية داخلية وفق ما جاء يف معايري الضوابط  (د )
 الصادةة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 تعديل أو وضع منااج للعقود واملستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. (ه )
اخل واخلاةج، وتصحيح احلسابات اليت لدى البنوك فتح حسابات لدى املصاةف يف الد (و )

 مع االقتصاة على ما تقتضيه احلاجة. (ب 4انظر البند )التقليدية احمللية أو املراسلة 
 إعداد برنامج خا  لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل املصريف اإلسالمي. (ز )
اجعة والضوابط واألخالقيات الصادةة عن اختاا اخلطوات الالزمة لتطبيق معايري احملاسبة واملر (ح )

 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
 

العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك املركزي سواء يف جمال اإليداع أم يف احلصول منه  (أ )
اإلسالمية وخباصة ما على السيولة أم غري الك، والك مبا ال يتعاةض مع أحكام الشريعة 

لالحتياطي القانوين إيداع بعض املستندات  يتعلق بالتعامل الربوي. ومن التطبيقات املقترحة
املتعلقة باملدينني ضمانا، بدال من جتميد أةصدة نقدية، وإجراء متويالت حكومية بصيغ 

حلسابات قتصاة على االالتطبيقات املقترحة أيضا ألغراض املقاصة أن يتم ا شرعية، ومن
اجلاةية بدون فوائد، أو مع التالص من الفوائد وتعديل طريقة التعامل مع البنك املركزي يف 

 جمال احلصول منه على السيولة بفتح حسابات استثماةية له.
تصحيح التعامل مع البنوك التقليدية على أساس عدم التعامل بالربا واستادام الصيغ املقبولة  (ب )

 شرعا.
مع املؤسسات املالية اإلسالمية بفتح حسابات جاةية واستثماةية فيما  التوسع يف التعامل (ج )

 بينها، ويف جمال التحويالت واالعتمادات والتمويل اجملمع.
 

ال جيوز أخذ الفوائد الربوية عن اخلدمات املصرفية، وجيب العمل بالبدائل الشرعية، مثل معاجلة 
دات غري املغطاة باملراحبة لآلمر بالشراء أو املشاةكة أو املضاةبة وفق الضوابط الشرعية، وال االعتما

جيوز أخذ عمولة عن جمرد التسهيالت وإمنا يربط املقابل مبا يستحق عن عمليات تنفيذ تلك 
 التسهيالت حبسب أحكامها. 
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آثاة العمليات التقليدية السابقة اليت حصل هبا البنك على موجودات نقدية يف جيب تصفية  6/1
مواةده مما التزم بفائدة عنها، سواء مع األفراد أو البنوك أو البنك املركزي، وهذه التصفية 
تشمل شروط املبالغ املودعة يف احلسابات، واألسهم املمتازة، والشهادات االستثماةية 

 .(5وانظر البند ) بفائدة، وسندات القرض اليت أصدةها البنك قبل قراة التحول، وحنوها
ملزاولة  وسائل للحصول على السيولة الالزمةجيب االقتصاة على ما هو مشروع من  6/2

 :مثلاليت على البنك، غري املشروعة ااء االلتزامات األنشطة، أو إل
، واستقطاب حسابات اسثماة دة ةأس املالزيادة أصحاب حقوق امللكية مساتاهتم بزيا (أ )

 وحسابات جاةية.
تأجري بالضوابط الشاةكة أو املضاةبة أو إسالمية، مثل صكوك امل صكوكإصداة  (ب )

 الشرعية.
 فيها البنك يكونبائعًا، أو صفقات استصناع  فيها البنكيكون إجراء صفقات سلم  (ج )

 تأجيله. مع أنه يصح االستصناع مثن صانعًا مع اشتراط تعجيل
املعياة ، مع مراعاة ما جاء يف  استئجاةهامثالبنك  موجوداتإجراء عمليات بيع لبعض  (د )

املنتهية بالتمليك حبيث يتم الفصل بني إبرام عقد  جاةةواإل جاةة( اإل5الشرعي ةقم )
 .وعدم الربط بينهما جاةةالبيع وعقد اإل

مث بيعها بثمن حال لغري بضوابط شرعية، بشراء سلع بثمن مؤجل  إجراء عمليات توةق (ه )
 البائع األول.

إاا كان ةأس مال البنك قد زاد بسبب تعامالت حمرمة أو تكونت بعض االحتياطيات من  6/3
الك فيسلك فيها ما يسلك يف احلقوق غري املشروعة واملوجودات احملرمة لدى البنك كما 

 .(11و 3انظر البند )سيأيت 
 

وإحالل صيغ االستثماة والتمويل  ف طرق توظيف األموال باإلقراض بفائدة،جيب إيقا 7/1
املشروعة حملها، مثل املضاةبة، واملشاةكات، واملشاةكة املتناقصة، واملشاةكات الزةاعية 

املزاةعة، واملغاةسة، واملساقاة(، والتمويل بالبيع اآلجل، واملراحبة لآلمر بالشراء، والسلم، )
أجري التشغيلي أو التأجري املنتهي بالتمليك، وغريها من صيغ التمويل واالستصناع، والت

 واالستثماة املشروعة.
الربوية اليت أقرضها البنك للغري قبل قراة التحول سواء القروض السعي ما أمكن إىل إااء  7/2

متفقة مع متويالت كانت قصرية األجل أم طويلة األجل مث حتويل أصل مبالغ القروض إىل 
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ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وما مل يستطع املصرف إااءه فإنه يتالص من فوائده أحكام 
 (.11/2على النحو املبني يف البند )

 

 

 ا التحول يتم ما يأيت:اعتباةا من الفترة املالية اليت تقرة خالهل
إاا كان البنك التقليدي مت متلكه بقصد حتويله إىل مصرف فال جيب على املالك اجلدد  3/1/1

 ات احملرمة اليت حصل عليها البنك قبل التملك.يرادالتالص من الفوائد واإل
ات يرادإاا كان البنك التقليدي حتول من داخله إىل مصرف فإن التالص من الفوائد واإل 3/1/2

ات احملرمة اليت يراديتم منذ بداية الفترة املالية اليت حصل فيها التحول. أما اإل احملرمة
حصلت قبل الفترة املالية املشاة إليها فإمنا جيب التالص منها ديانة على محلة األسهم 

 ات وال جيب على املصرف. يرادواملودعني الذين حصلوا على هذه اإل
ممن له  اجتهادبض أو قبض، باعتقاد اجلواز، بسبب ات اليت فيها شبهة، مما مل يقيراداإل 3/1/3

، أو التقليد ملذهب معترب، أو برأي بعض أهل جتهادفيما يسوغ فيه اال جتهادأهلية اال
العلم املشهود هلم بالتثبت، ال جيب التالص منه، سواء نشأت يف الفترة املالية الىت تقرة 

 فيها التحول أم قبلها.
الغري ملوجودات غري نقدية حمرمة فإنه ال مانع من تسلمها حال استحقاق البنك على يف  3/1/4

 بنية إتالفها، ويف حال استحقاقه أمثان موجودات أو خدمات حمرمة باعها فإنه يقبض
أمثااا بنية صرفها يف وجوه اخلري، وكذلك كل ما قبض يف الفترة اليت تقرة فيها التحول 

ترك ملن هي عليه لئال جيمع بني البدل من أمثان املوجودات احملرمة ويف احلالتني ال ت
 واملبدل.

ها. وإاا كان تالفإليه ع فيجب ةحمرمائع بض موجوداته العينيةكان بني وإاا حتول البنك  3/1/5
 البنك قد باع شيئا منها ومل يستوف أمثااا فإنه يستويف أمثااا ويصرفها يف وجوه اخلري.

مشروعة فيجب عليه حتويلها إىل إاا كانت املوجودات أماكن لتقدمي خدمات غري  3/1/6
 أماكن لتقدمي اخلدمات املشروعة.

 

 

وال  ،كانت االلتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعةإاا  5/1/1
 يشمل الك أصل الديون أو القروض. وال يدفع الفوائد إال إاا اضطر إىل الك. 
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إاا كانت االلتزامات تقدمي خدمات حمرمة فإنه يسعى اللغاء االلتزام ويعيد ما مت أخذه  5/1/2
 ولو مع التعويض املترتب على فسخ االلتزام.

 

أن يستثىن من الشراء احلقوق غري املشروعة )مثل الفوائد أو املوجودات احملرمة( اليت  أمكن إاا
على البنك حبيث يظل االلتزام هبا على البائع فهو املتعني شرعًا. وإن مل ميكن الشراء إال 
جلميع موجودات البنك مبا فيها احلقوق غري املشروعة فال مانع من الك شريطة العمل على 

 ء تلك االلتزامات ولو مع احلط منها بتعجيلها.سرعة إاا
 

إىل فك الرهون غري املشروعة اليت على موجودات البنك، ويف حالة التحول من  املبادةةينبغي 
خاةج البنك يتفق على حلول ةهون حملها من البائع.

 

بل التحول من الكسب غري املشروع الذي جيب التالص منه حسبما جاء آل إىل البنك ق ما 11/1
يف هذا املعياة، فإن عليه املبادةة إىل صرفه مجيعه دون تأخري إال إاا تعذة الك بأن كان 
التالص الكلي الفوةي يؤدي إىل شل أنشطة البنك أو إفالسه فيمكن حينئذ التالص على 

 مراحل مناسبة.
وغريها من الكسب غري املشروع يف وجوه اخلري وأغراض النفع جيب أن تصرف الفوائد  11/2

العام، وال جتوز استفادة املصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غري مباشرة، مادية كانت 
أو معنوية. ومن أمثلة وجوه اخلري: التدةيب والبحو ، وتوفري وسائل اإلغاثة، وتوفري 

ول اإلسالمية وكذلك للمؤسسات العلمية واملعاهد املساعدات املالية واملساعدة الفنية للد
واملداةس، وما يتصل بنشر املعرفة اإلسالمية وغري الك من الوجوه، طبقا ملا تقرةه هيئة 

 الرقابة الشرعية للمصرف.
 

ن الفترة السابقة، وإمنا هي على إاا كان التحول بتملك من الراغبني يف حتويله فال جيب عليهم زكاة ع
املالك السابقني ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على املالكني اجلدد منذ التحول. ويطبق بشأن 

( الصادة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 5إخراجها ما وةد يف معياة الزكاة ةقم ) مسؤولية
نك ومل يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة سالمية. أما إاا كان التحول من داخل البإلاملالية ا

ألن إخراج الزكاة هو  ؛واجب على املساتني، علما بأام مطالبون بأداء الزكاة ولو كان املال حراما
 إخراج جلزء من الواجب الذي هو التالص من مجيع الفوائد واملكاسب غري املشروعة.



  

112 

 

 م.2112 أياة )مايو(  16 = هد1424من ةبيع األول  4 بتاةيخهذا املعياة صدة 
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( 3ةقم ) والك يف اجتماعه معياة حتول البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي اعتمد اجمللس الشرعي
 أياة )مايو(  16-11=  هد1423ةبيع األول  4 –صفر  23يف املدينة املنوةة بتاةيخ  املنعقد
 م.2112
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 – 4=  هد1421ةمضان  12 – 3االثنني  يوم ( املنعقد يف5قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م يف مكة املكرمة إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي لتحول البنك 2111 (ديسمربكانون األول ) 3

 التقليدي إىل مصرف إسالمي.
م، مت تكليف مستشاة 2111كانون األول )ديسمرب(  25=  هد1421مضان ة 25ويف يوم االثنني 

 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.
أياة  11و  5=  هد1422صفر  16و  15ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف الفترة 

ت من املستشاة إدخال م يف البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املعياة، وطلب2111 )مايو( 
التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة 

 (يونيوحزيران ) 6=  هد1422ةبيع األول  14( املنعقد يف البحرين بتاةيخ 11يف اجتماعها ةقم )
شت اللجنة يف اجتماعها مسودة مشروع املعياة وأدخلت عليه بعض التعديالت. كما ناق م2111
م مسودة مشروع 2111سبتمرب  5 مجادى اآلخرة = 17( املنعقد يف األةدن يف الفترة 11ةقم )

املعياة وأدخلت التعديالت اليت ةأت من املناسب إدخاهلا متهيدًا لعرض مسودة مشروع املعياة على 
 اجمللس الشرعي.

( املنعقد يف مكة املكرمة يف 7اجتماعه ةقم ) عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف
م، وأدخل اجمللس  2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 23 – 24=  هد1422ةمضان  13-5الفترة 

الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 
 االستماع.يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة 
شباط  3و2=  هد1422اي احلجة  21و 15عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب 2112)فرباير(
 االستماع إىل . وقد متوغريهم من املعنيني هبذا اجملالاحملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وتوىل بعض  أبديتاملالحظات اليت 
 أعضاء اجمللس الشرعي اإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.

آااة  7و  6 هد= 1422اي احلجة  22و  21يف اجتماعها بتاةيخ الشرعية  املعايريجلنة ناقشت 
واملالحظات اليت  جلسة االستماعخالل  أبديتالبحرين املالحظات اليت مملكة  يفم  2112 (ماةس)

 .أةسلت كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
ةبيع  4 –صفر  23( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 3ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م التعديالت اليت أدخلتها جلنة املعايري الشرعية، 2112 أياة )مايو(  16 – 11=  هد1423األول 
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وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، 
. 
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أو  مستند جواز التأخري يف التالص املرحلي من العمليات السابقة غري املشروعة ملقتضى الضروةة
احلاجة بالضوابط الشرعية هو أنه ليس يف إمكان البنك املتحول إااؤها فوةًا، فيصاة إىل إااء آثاةها 

 ألنه ميكنه الك. 

ن اإلجراءات املشاة إليها يف املعياة واآلليات الالزمة للتحول مما يتوقف عليها إعادة حصول مبا أ
التحول واجب، وما ال يتم  ؛ ألنالتحول فإاا تعترب مشروعة، بل واجبة إاا توقف التحول عليها

 الواجب إال به فهو واجب.

أو الوكالة  جاةةاليت ال تستتبع إقراضًا بفائدة أاا تطبيقات لإلمستند جواز تقدمي اخلدمات املصرفية 
 بأجر. أما إاا ترتب عليها ائتمان بفائدة ةبوية فتحرم ألاا من صوة الربا احملرم.

مما يقتضيه التحول اجتناب الطريقة التقليدية لتلقي األموال، وهي الودائع بفائدة، واالستعاضة عنها 
ق عقدي املضاةبة أو املشاةكة، أو العمل وكياًل لالستثماة. ومستند عدم الدخول يف الك قوله بتطبي

 :، ودليل التوقف عما سبق التعامل به قوله تعاىل( ﴾ وأحل اهلل البيع وحرم الربا ﴿:عز وجل
وقد صدةت فتاوى وقراةات بشأن املعاجلة للفوائد امللتزم هبا قبل  . ﴾واةوا ما بقي من الربا﴿

، كما التحول باستادام الصيغ املقبولة شرعا، وحتويل السندات إىل أسهم وصكوك إسالمية
 .  صدة عن اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي قراة تأكيد مشروعية التوةق

اإلقالع عن استثماة األموال باإلقراض بفائدة أنه أكل للربا، والربا حمرم سواء كان مستند وجوب 
 أخذًا وإعطاء.

                                                   
 .275( سوةة البقرة آية 1)
 .273( سوةة البقرة آية 2)
(، 11/6(، وفتاوى الربكة )211، 116( قراةات اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة ةقم )3)

 .415وفتوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت ةقم 
 .هد1415ة العامل اإلسالمي، دوةة ( قراةات اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابط4)
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وةد فيها من أدلة املشروعية املفصلة لكل صيغة من صيغ  ومستند البدائل املشروعة لالستثماة ما
 .(1)االستثماة يف املدونات الفقهية واملعايري الشرعية

مستند عدم إلزام البنك بالتالص عما يتعلق بالفترات املالية السابقة لعام التحول من موجودات حمرمة 
ولية اإلداةة تنتهي مسؤ ؛ ألنتعلق بفترات مالية سابقةغري عينية أن إداةة البنك ال ميكنها تغيري ما ي

 أصحاب حقوق امللكية( فإن عليهم التالص مما وزع عليهم منبانتهائها. أما بالنسبة للمساتني )
ولية اإلداةة بسبب انتهاء الفترة املالية غري واةد بالنسبة حقوق غري مشروعة؛ ألن انتهاء مسؤ

 للمساتني.
من  اجتهاداالحتفاظ مبا قبضه البنك قبل التحول من مكاسب حمرمة أو مشبوهة معتمدًا على مستند 

هو التجاوز عن التصرفات …. ، أو التقليد ملذهب معترب جتهادفيما يسوغ فيه اال ادجتهله أهلية اال
على نفاا ما  مجاعاليت وقعت بتأويل؛ ألن العمل به جمزئ إىل أن يظهر للعامل خطؤه وقد استقر اإل

ة ولو ظهر خطؤه فيما بعد بإااء حال اجتهادأخذ أو أعطي يف زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي 
 .(2)البغي

إتالف ما يقبضه البنك من املوجودات العينية احملرمة املستحقه له على الغري قبل عام التحول مستند 
 هو أاا غري متقومة شرعا، وألن التالص من احملرمات واجب، كما حصل عند حترمي اخلمر بإةاقتها.

ال تعترب دينًا صحيحًا شرعًا، وإن  أاامستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية 
التوبة بالتحول تقتضي اإلقالع عن احملرمات ومنها إعطاء الربا، ومستند اخلضوع ألداء الفوائد إاا مل 

ات حتول دون االمتناع هو يتمكن البنك من االمتناع لعدم احلماية القانونية بل ةمبا لوجود عقوب
إن اهلل تعاىل  " :وقوله  ،﴾إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ﴿قاعدة الضروةات لقوله تعاىل: 

 ." جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

                                                   
إخل من كتب الفقه املاتلفة واملتطلبات … جاةة( ينظر: أبواب املضاةبة واملشاةكات والوكالة والبيوع واإل1)

 الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل الصادةة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
( بتحقيق عبداهلل التركي وعبد هد1413طبعة هجر )الطبعة الثانية  251و  12/251( ينظر: املغين البن قدامة 2)

 الفتاح احللو. 
 .116( سوةة النحل آية 1)
 .1/655( أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2)
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مستند التفصيل بني أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض يف ااهتا صحيحة لكن التحرمي هو 
،  للفوائد املشترطة عليها، وهذا مذهب احلنفية القائلني بتصحيح العقد وإلغاء الشرط الربوي

رأي غري وكذلك قاعدة العمل على تصحيح تصرف املسلم بعد الوقوع مهما أمكن  ب و  ول
 .ةاجح

و أن مستند اللجوء إىل استثناء احلقوق غري املشروعة عند حصول التحول من اخلاةج بشراء البنك ه
البائع، وختتفي صفتها بالنسبة للجهة املشترية للبنك بقصد التحول  مسؤوليةدفع الفوائد يكون من 
أما إاا تعذة الك فيطبق مبدأ الضروةة على دفع الفوائد. ومستند التعجيل  ألاا تندمج يف الثمن.

جممع الفقه  بإطفاء القروض الربوية ولو مع احلط قاعدة ضع وتعجل اليت صدة بتأكيدها قراة
  .اإلسالمي الدويل ما دامت غري مشروطة

مستند وجوب املبادةة إىل فك الرهونات غري املشروعة أنه كما حيرم الربا حيرم توثيقه بالضمان عن 
طريق الكفالء أوالرهونات، والتوثيق بالضمان أشد حرمة من التوثيق بالكتابة والشهود املنصو  

 ." آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهلعن اهلل " :عليهما بقوله 

سبق بيان املستند الشرعي لكل من إتالف احملرمات القائمة لدى البنك بعد التحول، ووجوب 
تستعمل التصدق مبا آل إليه من الذمم املدينة عن املتاجرة هبا. أما مستند حتويل األماكن اليت كانت 

خلدمات حمرمة إىل خدمات حالل فهو أن احلرمة ليست يف اات املكان بل يف االستعمال فإاا زال 
 زالت احلرمة.

مستند وجوب صرف املكاسب غري املشروعة يف وجوه اخلري أاا حيرم متلكها ممن آلت إليه كما يدل 
 .(1)ملغصوبة لألساةىبإطعام الشاة ا عليه حديث أمره 

كيفية التالص منها بصرفها يف وجوه اخلري أاا بتبدل اليد تكون كما لو تبدلت عينها وأن  مستند

 .(2)احلرام ال يكون يف امتني. وقد صدة بشأن الك قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل

                                                   
 طبعة داة املعرفة. 26و  12/25نظر: املبسوط للسرخسي ي( 3)
، وبدائع الصنائع 7/36الفكر، واملبسوط للسرخسي ، طبعة داة 5/114( ينظر: فتح القدير البن اهلمام 4)

 ، طبعة داة الكتب العلمية.177، 7/145، 4/5، 3/75للكاساين 
 (.2/7) 64( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 5)
 ، طبعة داة إحياء الترا  العريب بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي.3/1215( أخرجه مسلم يف صحيحه 6)
 (.5/13)نيل األوطاة ، 4/235 ( أخرجه الداةقطين1)
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تعطيل أنشطة املصرف أو مستند تأخري التالص من الكسب غري املشروع إاا كان الك يؤدي إىل 
إفالسه ما قرةه بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب مبا يسد حاجاته األساسية من الك الكسب. 
وال حيق للمؤسسة أي استفادة من املبالغ الواجب التالص منها، ولو كانت االستفادة غري مباشرة؛ 

 ألن يف الك محاية ملوجودات املؤسسة.
ة من وجوه حمددة على سبيل املثال مجيع الوجوه األخرى اليت تقرة هيئة ويلحق مبا جاء يف املعيا

 الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف املكاسب غري املشروعة إليها. 
  

                                                                                                                                                  
 (.1/3) 13( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 2)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

وشروطها وضوابطها وما جيوز منها  يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام احلوالة )حوالة الدين( وأنواعها

، 1)املؤسسة/املؤسسات(مالت املؤسسات املالية اإلسالميةوما ال جيوز، وتطبيقات احلوالة يف معا
 املوفق.واهلل 

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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هذا املعياة حوالة  يتناوليقصد منها تغري املدين وهي حوالة الدين. وال  هذا املعياة احلوالة اليتيتناول 
 احلق والتحويالت املصرفية ما عدا بعض احلاالت اليت فيها معىن احلوالة )حوالة الدين(.

 

، آخر أي يتغري فيها املدين إىل مدين نقل الدين من امة احمليل إيل امة احملال عليه، :حوالة الدين هي
 .وختتلف عن حوالة احلق اليت هي حلول دائن حمل دائن آخر

 

شرعت لتكون وسيلة  وقد ؛مشروعة وهي: عقد إةفاق قائم بذاته وليست بيعا احلوالة 3/1
 لتسهيل االستيفاء واإليفاء.

ا فيهءة احملال عليه وحسن قضائه؛ واحلكمة احلوالة مستحبة بالنسبة للمحال إاا علم مال 3/2
 انتفاع الدائن، والتافيف والتيسري على املدين.

 .مباحة إاا مل يعلم احملال حال احملال عليهاحلوالة وتكون  3/3
 

املفيدين للمطلوب ودالني على  من احمليل وقبول من احملال واحملال عليهتنعقد احلوالة بإجياب  4/1
 لفظ احلوالة بعينه.، دون اشتراط أخرى امة إىلمن امة أو احلق نقل الدين 

 احلوالة من العقود الالزمة فليس ألحد األطراف فساها أو إبطاهلا من جانب واحد. 4/2
يشترط أن تكون احلوالة منجزة )فوةية( غري معلقة، كما يشترط أال تكون مؤقتة أو مضافة  4/3

 .إىل املستقبل. أما تأجيل أداء دين احلوالة إىل أجل معلوم فهو جائز
 

 تنقسم احلوالة إىل حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. 5/1
 دين أو عنياحملال عليه بقضاء دين احلوالة من احلوالة املقيدة، وهي اليت يقيد فيها  5/1/1

 .شرعا وهي جائزةاحملال عليه. لدىلمحيل ل
وهي اليت ال يكون فيها للمحيل دين أو عني لدى احملال عليه، حيث  :احلوالة املطلقة 5/1/2

بأداء دين احمليل من مال نفسه، مث يرجع بعد الك مبا دفعه على احمليل إاا كانت  يلتزم
 .وهي جائزة شرعا احلوالة بأمره.

جتوز احلوالة احلالة وهي اليت جيب فيها الدين حاال على احملال عليه، سواء كان الدين  5/1/3
  .فيه احللول حاال، فانتقل باحلوالة إىل احملال عليه كذلك حاال أم كان مؤجال، فاشترط
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جتوز احلوالة املؤجلة وهي اليت جيب فيها الدين مؤجال على احملال عليه، سواء كان الدين  5/1/4
مؤجال فانتقل باحلوالة إىل احملال عليه مؤجال، أم كان حاال فاشترط حوالته مؤجال فال 

 يطالب احملال عليه حينئذ إال يف األجل.
 

 احمليل، واحملال، واحملال عليه.  :طراف الثالثةيشترط لصحة احلوالة ةضا األ 6/1
يشترط لصحة احلوالة أن يكون احمليل مدينًا للمحال فحوالة من ال دين عليه هي وكالة  6/2

 .بالقبض وليست حوالة
ال يشترط أن يكون احملال عليه مدينًا للمحيل فإن مل يكن مدينًا له فهي حوالة مطلقة )وانظر  6/3

 (.5/1/2البند 
 يشترط يف كل من احمليل واحملال واحملال عليه أن يكون أهال للتصرف.  6/4
 يشترط أن يكون كل من الدين احملال به والدين احملال عليه معلوما صحيحا، قابال للنقل. 6/5
يشترط يف احلوالة املقيدة أن يكون الدين احملال أو القدة احملال منه متساويا مع الدين احملال  6/6

صفة و قدةًا، على أنه تصح اإلحالة بالدين األقل على الدين األكثر على عليه جنسًا ونوعًا و
 احملال به. أال يستحق احملال إال ما مياثل الدين

 

يربأ احمليل من الدين واملطالبة معا إاا انعقدت احلوالة صحيحة، وليس للمحال الرجوع على  7/1
 فتبني أنه مل يكن مليئا، فيكون له الرجوع. إال إاا اشترط مالءة احملال عليه احمليل

والتوى هو أن  -مل يشترط الرجوعولو -وى الدينتحيق للمحال الرجوع على احمليل إاا  7/2
 احملال عليه حدجيتم تصفية املؤسسة مفلسة قبل أداء الدين، أو تعليه مفلسا أو ميوت احملال 
صدة يكم عليه باإلفالس حال حياته، أو حيفيها ومل تكن مثة بينة هبا، أو لف على نحياحلوالة و

 حكم بإفالس املؤسسة.
 

بعد إبرام احلوالة املقيدة مطالبة احملال عليه بقدة الدين احملال الذي كان على احملال  ال حيق للمحيل
 عليه قبل احلوالة؛ لتعلق حق احملال به.

 

وليس يثبت للمحال حق مطالبة احملال عليه بدين احلوالة، ويلزم احملال عليه باألداء إىل احملال،  5/1
  .له االمتناع عن الدفع
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احملال عليه حيل حمل احمليل يف مجيع احلقوق والدفوع وااللتزامات، واحملال يف احلوالة املقيدة  5/2
 حيل حمل احمليل يف مجيع احلقوق والدفوع وااللتزامات جتاه احملال عليه. 

 

ية املؤسسة، فياتص احملال بالدين الذي بذمة احملال ال تبطل احلوالة مبوت احمليل وال بتصف 11/1
 عليه، وال يدخل دين احلوالة يف قسمة غرماء احمليل. 

ال تبطل احلوالة مبوت الشاص احملال عليه وال بتصفية املؤسسة احملال عليها، ويرجع احملال  11/2
على  على تركة احملال عليه إن ترك وفاء لدينه أو على كفيل احملال عليه إن وجد أو

موجودات تصفية املؤسسة. أما إاا مات الشاص احملال عليه مفلسا أو صفيت املؤسسة 
 .7/2 داحملال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على احمليل. انظر البن

احملال، وحيل وةثته حمله، كما ال تبطل بتصفية املؤسسة احملالة، وحيل  تال تبطل احلوالة مبو 11/3
 املصفي حمل املؤسسة.

 

 تنتهي احلوالة بأداء الدين إىل احملال، أو بفساها باتفاق احمليل واحملال، أو بإبراء احملال للمحال عليه. 
 

 

مببلغ الشيك للمصدة كان املستفيد دائنا  ااإيعترب إصداة الشيك على احلساب اجلاةي حوالة 
هو احملال عليه، ، املسحوب عليهالبنك الساحب هو احمليل، و فيكون )الساحب أو احملرة(.
 . واملستفيد هو احملال

مدينا للمستفيد، فليس الك حبوالة، إا ال يتصوة حوالة دين ال  مصدة الشيكمل يكن  ااإو
 .شرعاجائزة له ولكن يعترب وكالة بالقبض، وهي  وجود

 

كان املستفيد دائنًا مببلغ الشيك للمصدة فتحرير الشيكات على حساب للمصدة دون أن إاا 
إاا قبل املصرف. أما إاا مل يقبل املصرف فليست حوالة،  مطلقةيكون له ةصيد يعترب حوالة 

 وحيق حلامل الشيك الرجوع على مصدةه.
 

لتلك املؤسسة،  االسياحية الذي وىف بقيمتها للمؤسسة املصدةة يعترب دائن الشيكاتإن حامل 
فإاا ظّهرها حاملها لدائنه كان هذا التظهري حوالة للغري على هذه املؤسسة املصدةة املدينة، 

 .وهي حوالة مقيدة مبا أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة
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إاا كان الشاص املستفيد الذي سحبت ألمره دائنًا  احلوالة تعترب الكمبيالة من قبيل 12/4/1
للساحب، ويكون الساحب هو احمليل الذي يصدة أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ 

أما اجلهة امللتزمة بدفع املبلغ املعني  .معني من النقود يف تاةيخ معني للمستفيد احملدد
 فإن مل يكن ،لكمبيالة هو احملال)املسحوب عليه( فهي احملال عليه، واملستفيد حامل ا

كان إصداة الكمبيالة توكيال من الساحب للشاص يف قبض  للساحبدائنا  املستفيد
 .مبلغ الكمبيالةواستيفاء 

تعترب الكمبيالة يف حال عدم وجود مديونية بني الساحب واملسحوب عليه من قبيل  12/4/2
 احلوالة املطلقة. 

 

تظهريا متليكيا بنقل ملكية قيمتها من املظهِّر إىل املظهَّر إليه تظهري األوةاق التجاةية يعترب  12/5/1
إاا كان امُلَظهَّر إليه دائنا للُمّظهِّر. فإن مل يكن دائنا، فالتظهري توكيل  والةمن قبيل احل

 .قبضالب
ؤسسة ال يعترب من قبيل احلوالة التظهري التوكيلي الذي يطلب العميل مبوجبه من امل 12/5/2

حتصيل قيمة الوةقة التجاةية حلسابه، بل هي وكالة جائزة شرعا سواء أكانت بأجر أم 
 .بغري أجر

جيوز قيام املستفيد األول بتظهري الوةقة التجاةية  12/5/1مع مراعاة ما وةد يف البند  12/5/3
توايل  ألي شاص آخر، وكذا تظهريها من قبل املستفيد اجلديد لغريه وهكذا، ويعد

 تتابع احلواالت وال مانع منه شرعًا. من قبيل التظهريات
بنقل ملكية احلق الثابت فيها عن ها قيام حاملال جيوز حسم )خصم( األوةاق التجاةية ب 12/5/4

االستحقاق، مقابل حصول امُلَظهِّر على  تاةيخقبل  اأو غريه املؤسسة إىلطريق التظهري 
 من صوة الربا. ؛ ويعتربقيمتها خمصوما منها مبلغ معني

 

 هالدي اجلاةيمبلغ معني من حسابه حتويل  (اآلمراملصرف ) املؤسسة من طلب العميلن إ
هو حوالة إاا كان العميل مدينًا للمستفيد. واألجر مستفيد معني  إىلحوله بنفس العملة تل

الذي تأخذه املؤسسة يف هذه احلالة هو مقابل إيصال املبلغ إىل احملال، وليس زيادة يف الدين 
انظر معياة اجتمع الصرف واحلوالة وهو جائز. )احملال. فإن مل يكن بنفس العملة فقد 

 (.2/11البند املتاجرة يف العمالت 
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 م.2112 أياة )مايو(  16 = هد1423 ةبيع األول 4بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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 23يف املدينة املنوةة بتاةيخ  املنعقد( 3ةقم ) والك يف اجتماعهمعياة احلوالة  اعتمد اجمللس الشرعي
 .م2112 أياة )مايو(  16-11=  هد1423ةبيع األول  4 –صفر 
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 كانون األول3 – 4ةمضان =  12 – 3( املنعقد يف 5قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف مكة املكرمة إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي للحوالة.2111 (ديسمرب)

تكليف مستشاة م، مت 2111( ديسمربكانون األول ) 25=  هد1421ةمضان  25ويف يوم االثنني 
 شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.
أياة  11و  5=  هد1422صفر  16و  15ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف الفترة 

م يف البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املعياة، وطلبت من املستشاة إدخال 2111 )مايو( 
مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة التعديالت الالزمة يف ضوء ما 

 (يونيوحزيران ) 6=  هد1422ةبيع األول  14( املنعقد يف البحرين بتاةيخ 11يف اجتماعها ةقم )
مسودة مشروع املعياة وأدخلت عليه بعض التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها  م2111
م مسودة مشروع املعياة وأدخلت 2111 (سبتمربأيلول ) 5 يف الفترة ( املنعقد يف األةدن11ةقم )

 التعديالت اليت ةأت من املناسب إدخاهلا متهيدًا لعرض مسودة مشروع املعياة على اجمللس الشرعي.
املكرمة يف  ( املنعقد يف مكة7عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، وأدخل اجمللس  2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 23-24=  هد1422ان ةمض 13-5الفترة 
الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 

 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
شباط  3و2=  هد1422اي احلجة  21و 15عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2112 (فرباير)
. وقد مت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا،  سواء منها ما أةسل قبل أبديتاالستماع إىل املالحظات اليت 
 وتوىل بعض أعضاء اجمللس الشرعي اإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.

 آااة 7و  6 هد=1422اي احلجة  22و  21ها بتاةيخ يف اجتماعالشرعية  املعايريجلنة ناقشت 
الحظات اليت وامل جلسة االستماعخالل  أبديتالبحرين املالحظات اليت مملكة يف م  2112(ماةس)

 .أةسلت كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة

ةبيع  4 –صفر  23( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 3ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م التعديالت اليت أدخلتها جلنة املعايري الشرعية، 2112 أياة )مايو( 16 – 11=  هد1423األول 

ت اليت ةآها مناسبة، وأدخل التعديال
. 
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أن  البااةي ومسلم عن أيب هريرة ى اإلمامان ةوفقد  .واملعقول مجاعاحلوالة مشروعة بالسنة واإل
ويف ةواية أمحد  ،(1)ع "َبْتَيفْل يٍءكم على ملع أحُدِبْت" مطل الغىن ظلم، وإاا ُأ :قال ةسول اهلل 
دليل على  تباعفأمر النيب عليه الصالة والسالم باال .فليحتل " يء" ومن أحيل حبقه على مل :والبيهقي

  .مشروعيتها وإال ملا كان قد أمر هبا
 .(2)واألمصاةكما أمجعت األمة على مشروعية احلوالة ومل خيالف أحد منهم يف مجيع األعصاة 

واحلوالة مستحبة يف حق احملال إاا علم مالءة احملال عليه وحسن قضائه؛ ملا فيها من التافيف والتيسري 
ومستند كواا مباحة يف حقه إاا مل يعلم حال احملال عليه أن األمر الواةد يف احلديث  .على املديون

 مقيد بكون احملال عليه مليئًا فإن مل يكن مليئًا يبقى األمر على اإلباحة.

 الفقهاء.  إمجاععقد الزم إاا حتققت شروطها؛ وعليه  احلوالة

عليق ملا فيها من معىن املعاوضة إا كل من احملال واحملال عليه يلتزم هبا التزامات احلوالة ال تقبل الت
ألن الك ينايف طبيعتها أي نقل الدين إىل  ؛جديدة، كما ال جيوز فيها التأقيت واإلضافة إىل املستقبل

 .(3)احملال عليه

للمحيل على احملال عليه، أو بعني له لدى احملال عليه هي حمل احلوالة املقيدة سواء كان التقييد بدين 
 النيب  بني الفقهاء، أما احلوالة املطلقة فقد أجازها احلنفية فقط ومستندهم يف الك أن أمر إمجاع

أو غري مدين، فدل هذا على  لمحيلبقبول احلوالة وةد دون تفصيل بني أن يكون احملال عليه مدينا ل
 . (1) املقيدة واملطلقة :يف احلالني مشروعية احلوالة

                                                   
 .3/115ة احلوالة ، وأخرجه مسلم يف باب حترمي مطل الغين وصح3/123( أخرجه البااةي يف باب احلوالة 1)
، والبحر الرائق البن 2/134،وشرح منتهى اإلةادات للبهويت 3/332، وكشاف القناع للبهويت 4/336( املغين 2)

 .171/ 4، وتبيني احلقائق للزيلعي 6/265اجنيم 
/ 13 ، واملوسوعة الفقهية الكويتية2/52،ودةة احلكام يف شرح جملة األحكام 5/345( ةد احملتاة البن عابدين 3)

151- 152. 
، 4/174، وتبيني احلقائق للزيلعي 1/316، وأيضا اجلوهرة النرية للعبادي 6/16( بدائع الصنائع للكاساين 1)

 .636وجملة األحكام العدلية املادة 
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املستند الشرعي للحوالة املؤجلة أن املال إمنا جيب للطالب على احملال عليه حبكم احلوالة، والواجب 
 .(2)بعقد احلوالة كالواجب بعقد الكفالة يف صحة اشتراط األجل فيه
الوكالة والوكالة جائزة باتفاق  معىناملستند الشرعي جلواز حوالة احلق اليت قال هبا احلنفية هو أاا يف 

. كما أنه ال ختتلف غالبا عن احلوالة املقيدة حيث إنه إاا (3) املذاهب األةبعة ولو مل تسم هبذا االسم
نظر إىل تغري الدائن تسمى حوالة حق، وإاا نظر إىل تغري املدين تسمى حوالة مقيدة. ويظهر الفرق يف 

احملال عليه إىل شاص آخر ليس دائنا للمحيل فال يكون هنا مدينان صوة، منها: هبة الدائن دينه على 
 ألن احمليل هنا ليس دائنا للموهوب له.  ؛فتكون حوالة حق وليست حوالة مقيدة لعدم وجود مدينني

لصحة احلوالة أنه  (احمليل، واحملال، واحملال عليه)املستند الشرعي الشتراط ةضا األطراف الثالثة 
للطرف األول احمليل قد يأنف بتحمل غريه ما عليه من الدين فال بد من ةضاه، والطرف الثاين  بالنسبة

ألن احلوالة فيها انتقال حقه إىل امة أخرى والذمم متفاوتة، وأما املستند  ؛احملال ال بد من ةضاه أيضا
املطلقة فهو أن احلوالة تلزمه بالدين وال لزوم بال الشرعي لرضا الطرف الثالث احملال عليه يف احلوالة 

 .(4)التزام
مستند اشتراط الفقهاء أن يكون الدين احملال أو القدة احملال منه متساويا مع الدين احملال عليه جنسًا 
ونوعًا وصفة و قدةًا هو جتنب الربا، ولكن ال يراد هبذا الشرط أن يكون ما على احمليل مثل ما على 

عليه قدةا، فتجوز احلوالة مع التفاوت يف قدة الدينني بشرط أن تتم احلوالة على نفس القدة احملال 
مبعىن أنه جيوز أن حييل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غرميه، وأن حييل خبمسة من عشرة 

 .(1)لربااحملال، منعا ل عليه على مخسة على غرميه، فالشرط هو أال يستحق احملال إال ما مياثل الدين

مستند فراغ امة احمليل مما كان عليه لدائنه الذي قبل احلوالة أنه املقتضى الشرعي للحوالة، الك أن 
احلوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل احلق فكان معىن االنتقال الزما فيها، والشيء إاا 

                                                   
، 2/52، ودةة احلكام 6/271، وانظر أيضا: البحر الرائق البن اجنيم 72-21/71( املبسوط للسرخسي 2)

 .3/253لبلاي والفتاوى اهلندية ل
 .5/171( الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي 3)
 .2/313، ودةة احلكام: مال خسرو 5/341( ةد احملتاة ابن عابدين 4)
، وحاشية الدسوقي على الشرح 3/335 ، وكشاف القناع للبهويت3/325( مطالب أوىل النهى للرحيباين 1)

 .3/426، وحاشية الصاوي على الشرح الصغري للصاوي 3/327الكبري 
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انتقل إىل موضع ال يبقى يف احملل األول، وبذلك ال حيق للمحال مطالبة احمليل الذي تربأ امته ويصبح 
 (2)احملال عليه هو امللزم بالدين

فمستنده ما "ُةِوَي  الرجوع على احمليل عند احلنفية دون اشتراط عند توى الدينوأما حق احملال يف 
َيْرِجُع ِبَحقِِّه، ال َتَوى  :ُجٍل ُأِحيَل ِبَحقِِّه َفَماَت اْلُمَحاُل َعَلْيِه ُمْفِلًسا، َفَقاَلَعْن ُعْثَماَن َأنَُّه ُسِئَل َعْن َة
فهذا اخلرب يدل على ةجوع الدين على األصيل مرة أخرى إاا أعسر به  (3)"َعَلى َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم 
 .احملال عليه أو مات

ومستند ما اهب إليه مجهوة الفقهاء من حق احملال يف الرجوع على احمليل إاا اشترط مالءة احملال 
وألنه شرط ما فيه مصلحة العقد فيثبت الفسخ  (4)"املسلمون على شروطهم" :عليه، هو قول النيب 

 .(5)بفواته

طاع حق احمليل يف املطالبة مبا له عند احملال عليه من دين قيدت به احلوالة أن املستند الشرعي النق
 الدين تعلق به حق احملال إال عند القوى.

 .(6)املستند الشرعي لرباءة امة احمليل أن احلوالة أوجبت نقل الدين إىل امة احملال عليه
أما حق احملال عليه يف التمسك قبل احملال جبميع الضمانات اليت كان يتمسك هبا املدين احمليل فمستنده 
أن هذه الضمانات مرتبطة مبديونية احمليل اليت هي أساس احلوالة، وهي من احلقوق املشتركة اليت تنتقل 

 .(1)هبامع دين احلوالة يف حمله اجلديد، فيكون للمحال عليه التمسك 

ألن احمليل صاة أجنبيا من هذا  ؛املستند يف أن موت احمليل قبل استيفاء احملال دين احلوالة ال يبطلها
ومستند عدم بطالن احلوالة يف حالة موت احملال عليه فمستنده أن الوةثة أو الكفيل إن  .(2)املال

                                                   
، وجملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام 7/244، والعناية شرح اهلداية البابريت 4/333( املغين البن قدامة 2)

 .4/271، واملبدع 2/232، وأسىن املطالب 1/345، واملهذب 6/15، واخلرشي 1131أمحد م 
 .4/335( املغين البن قدامة 3)
 ، داة املعرفة.1/27، مكتبة داة الباز، والداةقطين يف سننه 7/245، 6/75( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 4)
 .2/136، ومنتهى اإلةادات للبهويت 3/337، وكشاف القناع 4/335( املغين 5)
 .6/13، بدائع الصنائع للكاساين 2/36احلكام يف شرح جملة األحكام ، دةة 3/257( الفتاوى اهلندية للبلاي 6)
(، والقانون املدين األةدين 511، وقانون املعامالت املالية السوداين املادة )13/225( املوسوعة الفقهية الكويتية 1)

 .(1115)املادة 
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والة يف حالة موت احملال وحلول وةثته حمله أنه مبوته ومستند عدم بطالن احل .(3)وجد يقوم مقامه
 تنتقل إىل الوةثة حقوقه على الغري، ومنها حقه على احملال عليه.

اجتماع الصرف واحلوالة يف التحويالت املصرفية صدة به بشأن احللول الشرعية الجتماع الصرف 
 .(4) واحلوالة

                                                                                                                                                  
وتنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين  ،4/174، وتبيني احلقائق الزيلعي 7/245( العناية شرح اهلداية للبابريت 2)
،وبدائع الصنائع للكاساين 6/274، والبحر الرائق ابن اجنيم 127-4/126، واملدونة مالك بن أنس 1/253
6/17. 
 .21/72، واملبسوط للسرخسي 2/36( دةة احلكام يف شرح جملة األحكام 3)
 (.1/5) 3( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)
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 .احلوالة شرعا: هي نقل الدين من امة احمليل إىل امة احملال عليه

وهو الشاص الذي أحال، وهو املدين الذي عليه الدين األصلي، وقد يكون دائنا يف بعض أنواع
  .احلوالة

 حمال له وحمتال له. :وهو الشاص الذي أخذ احلوالة وهو الدائن، ويقال له

 :وهو الشاص الذي يقبل احلوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة اليت نقل إليها الدين، ويقال له
 حمتال عليه.

 .دائن إىل دائن آخراحلق من نقل 
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( املراحبة لألمر 1صدة حمتوى هذا املعياة سابقا باسم "املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل ةقم ) 1

بالشراء". وقد مت إعادة إصداةه يف شكل معياة،استنادا إىل قراة اجمللس الشرعي بإعادة إصداة مجيع املتطلبات 
 الشرعية لتصبح معايري شرعية.



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني احلمد هلل

يهدف هذا املعياة إىل بيان األسس واألحكام الشرعية للمراحبة لآلمر بالشراء واملراحل اليت متر هبا عملياهتا 
مية بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية اليت جيب على املؤسسات املالية اإلسال ءابد

 املوفق.واهلل ، االلتزام هبا 1)املؤسسة/املؤسسات
  

                                                   
 .املصاةف اإلسالميةاملؤسسات( اختصاةا عن املؤسسة املالية اإلسالمية ، ومنها  استادمت كلمة )املؤسسة / (1)
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عمليات املراحبة لآلمر بالشراء مبراحلها املتعددة، وما يتعلق بضمانات الشروع فيها، مثل  يتناول هذا املعياة
 الوعد وهامش اجلدية، وما يتعلق بضمانات املديونيات الناشئة عن املراحبة.

بند وينظر ال ،(5/1/5/5)ألاا ضمن معياة صكوك االستثماة  ؛ك املراحبةوصك يتناول هذا املعياةوال 
البيوع املؤجلة اليت ال تتم على أساس املراحبة لآلمر بالشراء، وال على بقية وال يتناول  ،من املعياة 2/2/3

 بيع املساومة. يتناولبيوع األمانة، كما ال 
 

 

جيوز للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على ةغبة عميلها وطلبه ما دام أن الك متفق مع  2/1/1
 الضوابط الشرعية لعقد البيع.

شراء السلعة من جهة جيوز أن يطلب العميل من املؤسسة أن يكون  2/2/3مع مراعاة البند  2/1/2
وحيق للمؤسسة االعتذاة عن املضي يف العملية يف حالة ةفض العميل عروضا  ، غريمعينة ال

 أخرى هي األنسب للمؤسسة.
الرغبة الصادةة من العميل ال تتضمن صفة الوعد أو التعهد إال إاا مت التصريح بذلك، وجيوز  2/1/3

أن يكون إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العميل يشمل الرغبة والوعد، وال مانع من 
 حمرةا من قبل العميل أو أن يكون طلبا منطيا معتمدًا من قبل املؤسسة يوقع عليه العميل.

أو  اخلا  بامسهجيوز للعميل أن حيصل على عروض بأسعاة السلعة سواء كانت موجهة  2/1/4
خالية من التوجيه، وعند الك تعترب إةشادية وليس هلا صفة اإلجياب، ويفضل أن تكون تلك 

م املؤسسة لتعترب إجيابا من البائع يظل قائما إىل انتهاء املدة احملددة فيه، فإاا صدة العروض باس
 جواب القبول من املؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبني البائع.

 

يل من أي ااخل القبول على إجياب البائع املوجه إليه خاصة أوبإاا صدة من العميل جواب  2/2/1
 توجيه، ففي هذه احلالة ال جيوز للمؤسسة إجراء عملية املراحبة لآلمر بالشراء.

جيب إلغاء أي اةتباط عقدي سابق، بني العميل اآلمر بالشراء والبائع األصلي إن وجد،  2/2/2
 ويشترط أن تكون هذه اإلقالة من الطرفني حقيقية وليست صوةية.

 العميل واملصدة إىل املؤسسة. وال جيوز حتويل العقد املربم بني 2/2/3
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أو وكيله.  جيب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غري العميل 2/2/4
أو  فال يصح مثال أن يكون العميل اآلمر بالشراء هو نفسه أو وكيله املالك األصلي للسلعة،

بيع مث تبني األمر كانت أن تكون اجلهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل. فإن وقع مثل الك ال
 العملية باطلة.

جيوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبني اآلمر للشراء قرابة نسب أو عالقة زوجية مع  2/2/5
العميل اآلمر بالشراء مث بيعها إليه مراحبة باألجل، ما مل يكن الك حيلة لبيع العينة، ويفضل 

 اجتناب الك يف تطبيقات املؤسسة.
املؤسسة والعميل على املشاةكة يف مشروع أو صفقة حمددة مع وعد ميتنع االتفاق بني  2/2/6

أحدتا لآلخر بشراء حصته باملراحبة احلالة أو املؤجلة يف وقت الحق. أما إاا وعد أحد 
بقيمة يتفقان عليها يف حينه فال مانع  الشريكني اآلخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع أو

 حال أم مؤجل.بثمن كان الشراء من الك بعقد شراء جديد، سواء أ
 ال جيوز إجراء املراحبة املؤجلة يف الذهب أو الفضة أو العمالت. 2/2/7
 .ال جيوز جتديد املراحبة على نفس السلعة 2/2/3
 ال جيوز إصداة صكوك قابلة للتداول بديون املراحبة أو غريها.  2/2/5

 

على مواعدة ملزمة للطرفني )املؤسسة  اال جيوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما يف حكمه 2/3/1
 والعميل(.

ليس من لوازم املراحبة الوعد، أو االتفاق العام )اإلطاة(، وإمنا هو لالطمئنان إىل عزم العميل  2/3/2
على تنفيذ الصفقة بعد متلك املؤسسة للسلعة. فإاا كانت لدى املؤسسة فر  بديلة لتسويق 

 اة.السلعة أمكنها االستغناء عن الوعد أو اإلط
جيوز إصداة املواعدة من املؤسسة والعميل اآلمر بالشراء إاا كانت بشرط اخلياة للمتواعدين  2/3/3

 كليهما أو أحدتا.
ل اآلمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام املراحبة االتفاق على تعديل بنود يجيوز للمؤسسة والعم 2/3/4

تا. وال جيوز تعديل الوعد عما كانت عليه سابقًا، سواء بالنسبة لألجل أم الربح أم غري
 الوعد إال باتفاق الطرفني، ولكن ليس ألحدتا االنفراد بذلك.

جيوز أن تشتري املؤسسة السلعة مع اشتراط حق اخلياة هلا خالل مدة معلومة، فإاا مل يشتر  2/3/5
العميل السلعة أمكنها ةد السلعة إىل البائع ضمن تلك املدة مبوجب خياة الشرط املقرة 

ط اخلياة بني املؤسسة والبائع األصلي بعرض املؤسسة السلعة على العميل، شرعًا، وال يسق
 بل بالبيع الفعلي إليه.
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 ال جيوز حصول املؤسسة من العميل على عمولة اةتباط. 2/4/1
 ال جيوز حصول املؤسسة على عمولة تسهيالت. 2/4/2
ينهما ما مل يتفق الطرفان على مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة والعميل تقسم ب 2/4/3

حتمل أحدتا هلا، على أن تكون تلك املصروفات عادلة، أي على قدة العمل؛ حىت ال 
 تشتمل ضمنًا على عمولة اةتباط أو عمولة تسهيالت.

إاا كانت املراحبة لآلمر بالشراء قد متت بطريقة التمويل اجلماعي فللمؤسسة املنظمة للعملية  2/4/4
 التنظيم يتحملها املشاةكون يف التمويل.أن تتقاضى أجرة عن 

جيوز للمؤسسة أخذ عمولة دةاسة اجلدوى اليت جتريها إاا كانت الدةاسة بطلب العميل  2/4/5
 وملصلحته واتفق على املقابل عنها منذ البداية.

 

سن أداء البائع األصلي على كفالة ح (بالشراء جيوز للمؤسسة أن حتصل من العميل )اآلمر 2/5/1
آمرًا بالشراء، وال وكياًل للمؤسسة، وليس بصفته  ،الشاصيةاللتزاماته جتاه املؤسسة بصفته 

وعليه فلو مل يتم عقد املراحبة تظل كفالته قائمة. وال تطلب مثل هذه الكفالة إال يف احلاالت 
 موضوع املراحبة.اليت يقترح فيها العميل بائعًا معينا تشتري املؤسسة منه السلعة 

ويترتب على هذا الضمان حتمل العميل الضرة الواقع على املؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع 
ذ التزاماته، مما يؤدي إىل ضياع جهود املؤسسة يملواصفات السلعة وعدم اجلدية يف تنف

 أو يترتب عليه الدخول يف منازعات ومطالبات باهظة. وأمواهلا
ال جيوز حتميل العميل اآلمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضراة وهالك خالل فترة  2/5/2

الشحن أو التازين وال ميكن اعتباة هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع اليت تقتصر على 
ن يتحملها مالك أإىل ضمان خماطر الطريق اليت جيب حسن تنفيذ االلتزامات وال تتعدى 

 السلعة.
للمؤسسة يف حالة اإللزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش اجلدية، يدفعه  جيوز 2/5/3

العميل بطلب من املؤسسة من أجل أن تتأكد من القدةة املالية للعميل، وكذلك لتطمئن على 
إمكان تعويضها عن الضرة الالحق هبا يف حال نكول العميل عن وعده امللزم. وبذلك ال 

وال طالبة بدفع تعويض الضرة وإمنا تقتطع الك من مبلغ هامش اجلدية حتتاج املؤسسة إىل امل
عربونًا. وهذا املبلغ املقدم لضمان اجلدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى يعترب هامش اجلدية 

املؤسسة فال جيوز هلا التصرف فيه، أو أن يكون أمانة لالستثماة بأن يأان العميل للمؤسسة 
 ضاةبة الشرعية بني العميل واملؤسسة.على أساس امل هباستثماة
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ال جيوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش اجلدية يف حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده امللزم،  2/5/4
وينحصر حقها يف اقتطاع مقداة الضرة الفعلي املتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بني تكلفة 

 يسمى بالفرصة الضائعة.السلعة ومثن بيعها لغري اآلمر بالشراء. وال يشمل التعويض ما 
إاا مت تنفذ العميل لوعده وإبرامه لعقد املراحبة لآلمر بالشراء فيجب على املؤسسة إعادة  2/5/5

هامش اجلدية للعميل، وال حيق هلا استادامه إال يف حالة النكول حسب التفصيل يف البند 
لى حسم هذا املبلغ . وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املراحبة لآلمر بالشراء ع2/5/3

 من مثن السلعة.
جيوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع العميل، وال جيوز الك  2/5/6

يف مرحلة الوعد. واألوىل أن تتنازل املؤسسة عما زاد من العربون عن مقداة الضرة الفعلي، 
 الغري. وهو الفرق بني تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إىل

 

 

حيرم على املؤسسة أن تبيع سلعة باملراحبة قبل متلكها هلا. فال يصح توقيع عقد املراحبة مع  3/1/1
بضها حقيقة أو حكما العميل قبل التعاقد مع البائع األول لشراء السلعة موضوع املراحبة، وق

(. كما يعترب 3/2/4-3/2/1بالتمكني أو تسليم املستندات املاولة بالقبض )وانظر البنود 
 للمؤسسة.تاما بيع املراحبة غري صحيح إاا كان عقد الشراء األول باطاًل ال يفيد ملكا 

باشرة بعد بيع ملجيوز أن يتم تعاقد املؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفني وإبرام عقد ا 3/1/2
مناقشة تفاصيله، كما جيوز أن يتم الك عن طريق إشعاةين بإجياب وقبول متبادلني بالكتابة 

 أو املراسلة بأي شكل من أشكال االتصال احلديثة املتعاةف عليها بضوابطها املعروفة.
األصل أن تشتري املؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، وجيوز هلا تنفيذ الك عن طريق  3/1/3

كيل غري اآلمر بالشراء، وال تلجأ لتوكيل العميل )اآلمر بالشراء( إال عند احلاجة امللحة. وال و
نئذ يراعى ما جاء يف البند يتوىل الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه املؤسسة بعد متلكها العني، وحي

3/1/5. 
ة توكيل العميل جيب اختاا اإلجراءات اليت تتأكد املؤسسة فيها من توافر شروط حمددة يف حال 3/1/4

 بشراء السلعة، ومنها:
أن تباشر املؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع مثن السلعة يف حساب العميل  (أ )

 الوكيل.

 أن حتصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. (ب )
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ني: ضمان املؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن املؤسسة يف شراء نجيب الفصل بني الضما 3/1/5
لصاحلها، والك بتالل مدة بني تنفيذ الوكالة وإبرام عقد املراحبة لآلمر بالشراء من  السلعة

خالل اإلشعاة من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، مث اإلشعاة من املؤسسة بالبيع )انظر 
 امللحق"أ" وامللحق "ب"(.

سلعة باسم األصل أن تكون الوثائق والعقود واملستندات الصادةة عند إبرام عقد شراء ال 3/1/6
 املؤسسة وليس العميل، حىت لو كان هذا األخري وكيال عنها.

جيوز أن يتفق الطرفان عند توكيل املؤسسة لغريها يف شراء السلعة أن تكون الوكالة غري  3/1/7
ولكن  بامسهمعلنة، فيتصرف الوكيل كاألصيل أمام األطراف األخرى، ويتوىل الشراء مباشرة 

 ة أوىل.ين إفصاح الوكيل بصفته احلقيقلصاحل املؤسسة )املوكل( غري أ
 

جيب التحقق من قبض املؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميلها باملراحبة  3/2/1
 لآلمر بالشراء.

خترج الغرض من اشتراط قبض السلعة هو حتمل املؤسسة تبعة هالكها، والك يعين أن  3/2/2
السلعة من امة البائع وتدخل يف امة املؤسسة. وجيب أن تتضح نقطة الفصل اليت ينتقل فيها 
ضمان السلعة من املؤسسة إىل العميل املشتري والك من خالل مراحل انتقال السلعة من 

 طرف آلخر.
إن كيفية قبض األشياء ختتلف حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا، فكما  3/2/3

يكون القبض حسيا يف حالة األخذ باليد أو النقل أو التحويل إىل حوزة القابض أو وكيله 
تحقق أيضا اعتباةًا وحكما بالتالية مع التمكني من التصرف ولو مل يوجد القبض حسا. ي

بالتالية ومتكني اليد من التصرف، فإن مل يتمكن املشتري من املبيع فال فقبض العقاة يكون 
 تعترب التالية قبضا، أما املنقول فقبضه حبسب طبيعته.

يعترب قبضا حكميًا تسلم املؤسسة أو وكيلها ملستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق  3/2/4
من املاازن اليت تداة بطرق  اخلاةجية، وكذلك تسلمها لشهادات التازين اليت تعني البضاعة

 مناسبة موثوق هبا.
األصل أن تتسلم املؤسسة السلعة بنفسها من خمازن البائع أو من املكان احملدد يف شروط  3/2/5

التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان املبيع إىل املؤسسة بتحقق حيازهتا للسلعة، وجيوز للمؤسسة 
 توكيل غريها للقيام بذلك نيابة عنها.

ى سلعة املراحبة مسؤولية املؤسسة يف مرحلة التملك، وتقوم هبذا اإلجراء على التأمني عل 3/2/6
حساهبا باعتباةها مالكة للسلعة وتتحمل املااطر املترتبة على الك، ويكون التعويض من 
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حقها وحدها وليس للعميل حق فيه إن حد  موجب التعويض قبل انتقال امللكية إىل 
صروفات بعد الك إىل تكلفة املبيع، وبالتايل إىل مثن بيع العميل. وحيق للمؤسسة أن تضيف امل

 املراحبة.
جيوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة يف مرحلة متلك املؤسسة للسلعة، ولكن  3/2/7

 جيب أن تتحمل املؤسسة تكاليفها.
 

قائيًا مبجرد متلكها السلعة، كما ال ال جيوز للمؤسسة اعتباة عقد املراحبة لآلمر بالشراء مربما تل 4/1
جيوز هلا إلزام العميل اآلمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد مثن بيع املراحبة يف حالة امتناعه عن إبرام 

 عقد املراحبة.
حيق للمؤسسة احلصول على التعويض عن الضرة الفعلي الناشئ عن نكول العميل يف حال الوعد  4/2

فرق احلاصل بني مثن السلعة املبيعة للغري وبني الثمن األصلي امللزم، والك بتحمل العميل ال
 املدفوع من املؤسسة للبائع األول.

إاا اشترت املؤسسة السلعة باألجل بقصد بيعها باملراحبة فإنه جيب عليها اإلفصاح للعميل عن  4/3
يف تدخلها الك. وجيب أن تصرح املؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل املصروفات اليت س

ي مصروفات متصلة بالسلعة إاا قبل هبا العميل. أما إاا مل تفصل تلك الثمن. وهلا أن تدخل أ
املصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إال ما جرى العرف على اعتباةه من التكلفة؛ مثل 

 والتازين، وةسوم االعتماد املستندي، وأقساط التأمني. ،مصروفات النقل
تكلفة السلعة إال املصروفات املالية املباشرة املدفوعة للغري، فليس  ال حيق للمؤسسة أن تضيف إىل 4/4

 هلا مثاًل أن تضيف إىل الثمن مقاباًل ألعمال موظفي املؤسسة أو حنو الك.
إا حصلت املؤسسة على حسم من البائع على السلعة املبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل  4/5

 ايل بنسبة احلسم.يستفيد من الك احلسم بتافيض الثمن اإلمج
جيب أن يكون كل من مثن السلعة يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وةحبها حمددا ومعلوما للطرفني  4/6

جمهولة  ملؤشراتالبيع. وال جيوز بأي حال أن يترك حتديد الثمن أو الربح  عند التوقيع على عقد
بح معتمدا على مستوى الليبوة أو قابلة للتحديد يف املستقبل؛ والك مثل أن يعقد البيع وجيعل الر

(LIBOR الذي سيقع يف املستقبل. وال مانع من اكر مؤشر من املؤشرات املعروفة يف مرحلة )
الوعد لالستئناس به يف حتديد نسبة الربح، على أن يتم حتديد الربح يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء 

 بالليبوة أو بالزمن. على أساس نسبة معلومة من التكلفة وال يبقى الربح مرتبطا
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يكون الربح يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء معلوما وال يكفي االقتصاة على بيان الثمن أن  جيب 4/7
اإلمجايل، وجيوز أن يكون الربح حمددًا مببلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من مثن الشراء فقط أو من 

 باالتفاق والتراضي بني الطرفني.مثن الشراء مضافًا إليه مبلغ املصروفات. ويتم هذا التحديد 
أو متباعدة  جيوز االتفاق على سداد مثن السلعة يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء على أقساط متقاةبة 4/3

 ويصبح مثن السلعة حينئذ دينا يف امة العميل جيب أداؤه عند األجل املتفق عليه، وال جيوز
 أو التأخري لعذة أو لغري عذة. سواء بسبب زيادة األجلحصول املؤسسة على زيادة عليه 

جيوز للمؤسسة أن تشترط يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء أاا بريئة من مجيع عيوب السلعة أو من  4/5
تفوض أن  بعضها، ويسمى هذا "بيع الرباءة" ويف حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمؤسسة

لثابت للمؤسسة التعويض عنها العميل بالرجوع على البائع األول بشأن التعويض عن العيوب ا
 جتاه البائع.

يتها مسؤولة اليت يظهر أثرها بعد العقد فإن ميإاا مل تشترط املؤسسة براءهتا من العيوب اخلفية القد 4/11
 تقتصر على العيوب اخلفية القدمية دون احلادثة )املستجدة(.

د احملدد بعد إبرام عقد للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إاا امتنع عن تسلم السلعة يف املوع 4/11
املراحبة حيق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل وحلسابه وتستويف مستحقاهتا من 

 الثمن وترجع عليه الباقي إن مل يكف الثمن.
 

مواعيدها عند امتناعه أو جيوز اشتراط املؤسسة على العميل حلول مجيع األقساط املستحقة قبل  5/1
 تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذة معترب. وهذا يكون بإحدى الصوة اآلتية:

 احللول تلقائيا مبجرد تأخر السداد مهما قلت مدته. (أ )
 أن يكون احللول بالتأخر عن مدة معينة. (ب )
 أن حتل بعد إةسالِ إشعاة من البائع مبدة معينة. (ج )

 حلاالت عن جزء من املستحقات.وللمؤسسة أن تتنازل يف هذه ا
ينبغي أن تطلب املؤسسة من العميل ضمانات مشروعة يف عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء. ومن  5/2

الك حصول املؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو ةهن الوديعة االستثماةية للعميل أو ةهن أي 
ا( دون حيازة، أو مع احليازة مال منقول أو عقاة، أو ةهن السلعة حمل العقد ةهنا ائتمانيا )ةمسي

 للسلعة وفك الرهن تدةجييا حسب نسبة السداد.
جيوز مطالبة املؤسسة للعميل بتقدمي شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام عقد املراحبة لآلمر بالشراء  5/3

ضمانا للمديونية اليت ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه ال حيق للمؤسسة استادام 
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و السندات إال يف مواعيد استحقاقها، ومتتنع املطالبة بالشيكات يف البالد اليت ميكن الشيكات أ
 فيها تقدميها للدفع قبل موعدها.

ال جيوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إىل العميل إال بعد سداد الثمن؛ ولكن جيوز إةجاء  5/4
 نحلصول على تفويض متسجيل السلعة باسم العميل املشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع ا

العميل للمؤسسة ببيع السلعة إاا تأخر عن سداد الثمن. وعلى املؤسسة إعطاء املشتري )سند 
د( إلثبات حقه يف امللكية. وإاا باعت املؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن يف حينه فيجب عليها ض

 االقتصاة على مستحقاهتا وإعادة الباقي إىل العميل. 
ل احلصول على ةهن من العميل أن تشترط تفويضه هلا ببيع الرهن من أجل حيق للمؤسسة يف حا 5/5

 االستيفاء من مثنه دون الرجوع إىل القضاء.
جيوز أن ينص يف عقد املراحبة لآلمر بالشراء على التزام العميل املشتري بدفع مبلغ أو نسبة من  5/6

ها املقرةة، على أن الدين تصرف يف اخلريات يف حالة تأخره عن سداد األقساط يف مواعيد
 تصرف يف وجوه اخلري مبعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة وال تنتفع هبا املؤسسة.

ال جيوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة يف مقداةه )جدولة الدين( سواء كان املدين موسرًا  5/7
 أم معسرًا.

مبلغ الدين فقط، وال جيوز إاا وقعت املماطلة من العميل املدين باألقساط فإن املستحق هو  5/3
 .5/6للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصاحلها، مع مراعاة ما وةد يف البند 

إاا مل يكن  هجيوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشتري سداد التزامات 5/5
 بشرط متفق عليه يف العقد.

املراحبة لآلمر بالشراء بعملة أخرى مغايرة لعملة  جيوز االتفاق بني املؤسسة والعميل على أداء دين 5/11
الدين إاا كان الك بسعر الصرف يوم السداد، شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو تسديد 

 املقداة املتفق على مصاةفته، حبيث ال يبقى يف الذمة شيء من املبلغ املتفق على مصاةفته.
 

  م.2112 أياة )مايو(  16 = هد1423 ةبيع األول 4خ بتاةيهذا املعياة  صدة
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اعتمد اجمللس الشرعي املتطلبات الشرعية لصيغة املراحبة لآلمر بالشراء، والك يف اجتماعه الرابع املنعقد يف 
 م.2111 أياة )مايو(  31-25=  هد1421صفر  25-27

مث اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية للمراحبة بالشراء لتصبح معياةا شرعيا والك يف 
أياة  16-11=  هد1423ةبيع األول  4–صفر  23اجتماعه الثامن املنعقد يف املدينة املنوةة بتاةيخ 

 م.2112 )مايو( 
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 إشعاة تنفيذ الوكالة واإلجياب بالشراء
 …………… من: )وكيل املؤسسة(

 ……………… إىل: )املؤسسة(
تنفيذا لعقد الوكالة، أفيدكم بأين قد اشتريت البضاعة املوصوفة أدناه بالنيابة عنكم لصاحلكم، وهي يف 

 حيازيت بالنيابة عنكم.
وهو يتكون من  ………… اشتريتها منكم بثمن إمجال قدةه لكم بالشراء، فقدين وبناء على الوعد م

ويقع تسديد الثمن حسب األقساط احملددة  ………… مضافًا إليه ةبح ………… مثن التكلفة
 فيما يأيت:

-.………… 
-.………… 
-.………… 

 وتفضلوا بإةسال القبول وفق هذا اإلجياب
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 بالبيع إشعاة القبول
 ……..………من: )املؤسسة(

 …….……إىل: )وكيل املؤسسة(
املتضمن اإلجياب بشراء البضاعة اململوكة لنا واملوصوفة أدناه،  ………… جوابًا عن كتابكم املؤةخ

مضافًا  ………… يتكون من مثن التكلفة ………… نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إمجايل قدةه
  بينة يف االتفاقية العامة للمراحبة لآلمر بالشراء.والك حسب الشروط امل ………… إليه ةبح
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تشرين الثاين 27=  هد1415اي القعدة  12( املنعقد يف تاةيخ 1قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م يف مكة املكرمة إصداة متطلب شرعي للمراحبة لآلمر بالشراء بتكليف مستشاة شرعي 1555 (نوفمرب)

 بالشراء.لآلمر إلعداد مسودة مشروع املتطلبات الشرعية للمراحبة 
والتحكيم  فتاءم قرةت جلنة اإل1555(ماةسآااة ) 31=  هد1415اي احلجة  13يف يوم الثالثاء 

 تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع املتطلبات الشرعية للمراحبة لآلمر بالشراء.
تشرين األول 23، 22=  هد1421ةجب  14و13والتحكيم املنعقد بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل

وطلبت من املتطلبات الشرعية للمراحبة لآلمر بالشراء،  م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع1555(أكتوبر)
 املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

( املنعقد يف مكة 2عرضت مسودة مشروع املتطلبات املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
وأدخل م، 1555 (ديسمربكانون األول ) 22-13=  هد1421ةمضان  15-11املكرمة يف الفترة 

اجمللس الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املتطلبات للمراحبة لآلمر بالشراء، وقرة إةساهلا إىل اوي 
 االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

 (أبريل) يسانن 5، 4=  هد1421اي احلجة  31، 25عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 
م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، 2111

. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
ح خالهلا، وتوىل بعض أعضاء اجمللس اإلجابة سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طر أبديت

 عن املالحظات والتعليق عليها.
حمرم  23-21والتحكيم اجتماعًا مشتركًا يف الفترة  فتاءعقدت جلنة الدةاسات الشرعية وجلنة اإل

حول  أبديتم يف البحرين للتداول يف املالحظات اليت 2111 (أبريلنيسان ) 23-26=  هد1421
وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة يف ضوء املناقشات اليت داةت يف جلسة  مشروع املتطلبات،

 االستماع.
صفر  27-25( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 4ناقشت اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

 ءفتام التعديالت اليت أدخلتها الدةاسات الشرعية وجلنة اإل2111 أياة )مايو(  31-25=  هد1421
والتحكيم، وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة باسم املتطلبات الشرعية للمراحبة لآلمر 

 يف بعض الفقرات، وباألغلبية يف بعضها على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس. مجاعبالشراء باإل
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 هد1422ةمضان  13-5( املنعقد يف مكة املكرمة بتاةيخ 7وقد قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م إعادة إصداة مجيع املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة 2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 24-23= 

 والتمويل لتصبح معايري شرعية، وكونت جلنة هلذا الغرض.
 16-11=  هد1423ةبيع األول  4 –صفر  23املدينة املنوةة بتاةيخ ( املنعقد ب3ويف اجتماعه ةقم )

م اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل 2112 أياة )مايو( 
ري ي( املراحبة لآلمر بالشراء ومل جير أي تغ3( املراحبة لآلمر بالشراء باسم املعياة الشرعي ةقم )1ةقم )
 ي يف املضمون.جوهر

  



  

135 

أو مببلغ  بيع سلعة مبثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ةبح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن
أو وقعت بناء على وعد بالشراء من مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي املراحبة العادية، 

الراغب يف احلصول على السلعة عن طريق املؤسسة وهي املراحبة املصرفية. وهو أحد بيوع األمانة اليت 
 يعتمد فيها على بيان مثن الشراء أو التكلفة )بإضافة املصروفات املعتادة(.

. (1)﴾وأحل اهلل البيع﴿ثبتت مشروعية املراحبة باألدلة اليت استدل هبا ملشروعية البيع ومنها قوله تعاىل: 
، باعتباة الربح هو (2) ﴾ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ةبكم ﴿تعاىل: بقوله بعضهم هلال واستد

ة من أيب بكر للهجرة بالتولية؛ الناق الفضل، كما استدل بالقياس على التولية فقد اشترى ةسول اهلل 
 لثمن. وقد اتفق مجهوة أهل العلم على مشروعية أصل املراحبة.بابل  :ألنه حني أةاد أبو بكر هبتها له قال

مستند جواز االستجابة لطلب العميل يف شراء املؤسسة السلعة من جهة معينة هو: أن الك ال خيل بعملية 
التملك لصاحل املؤسسة ال سيما أن هذا الطلب ليس له صفة اإللزام فللمؤسسة أن تشتري من جهة أخرى 

عمومات األدلة من القرآن  ما دامت املواصفات املرغوبة متحققة وميكن إلزام العميل بوعده استنادًا إىل
والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد وةد بشأن اإللزام بالوعد من طرف واحد قراة جممع الفقه 

 وغريها.( )ومصرف قطر اإلسالمي ، ()وفتوى بيت التمويل الكوييت ، () اإلسالمي الدويل
ال أثر له عقديا ما مل يقترن بالقبول من العميل.  مستند إمكانية توجيه عرض األسعاة باسم العميل: أنه

 ()ومستند أولوية توجيهه باسم املؤسسة دفع االلتباس. وبذلك صدةت فتوى مصرف قطر اإلسالمي 
 .()وبيت التمويل الكوييت 

                                                   
 (.275( سوةة البقرة اآلية )1)
 (.153( سوةة البقرة اآلية )2)
 (.3/5، 2/5) 41 -41( قراة جممع الفقه اإلسالمي 3)

 (. 54( فتوى ةقم )4)

 (.3( فتوى ةقم )5)

 (.35( فتوى ةقم )1)
 (.37( فتوى ةقم )2)
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لبائع مستند منع إجراء املراحبة يف حالة قبول العميل لإلجياب الصادة من البائع هو أن البيع قد انعقد بني ا
والعميل وصاةت السلعة مملوكة للعميل. وال يؤثر على هذا احلكم أن العميل مل يدفع الثمن؛ ألنه ال 

 يشترط أداء الثمن النعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد وليس ةكنا وال شرطا فيه.
 ؛ ألنلة إىل جمرد قرض ةبويمستند وجوب إلغاء أي اةتباط سابق بني العميل واملوةد حىت ال تؤول املعام

 انتفاء العالقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ املؤسسة عملية املراحبة لآلمر بالشراء.
 مستند التأكد من اختالف العميل عن املوةد هو: جتنب وقوع بيع العينة احملرم شرعًا.

كال منهما له امة منفصلة ما أن  ومستند جواز أن يكون املوةد قريبًا للواعد بالشراء، أو كواما زوجني ه
لصاحل العميل. وقد صدةت  عمليةمل يكن الك حيلة على العينة فيحرم؛ منعا ألي تواطؤ حمتمل لتمرير ال

 .(1)بشأنه فتوى بيت التمويل الكوييت 
مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته باملراحبة؛ أن الك يؤول إىل ضمان الشريك حلصة 

 وإىل الربا.شريكه 
يف مبادلة الذهب  مستند املنع من إجراء املراحبة املؤجلة يف الذهب أو الفضة أو العمالت قوله 

، أي بدون تأجيل التقابض. وللعمالت حكم الذهب والفضة، وقد تأكد الك بقراة (2)"يدًا بيد":بالفضة
 .(3)جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 اولة أو جتديد املراحبة: أن الك من صوة بيع الدين احملرمة.مستند منع إصداة صكوك مراحبة متد
منع املواعدة امللزمة هو: أاا تشبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل التملك. وقد صدة بشأن املنع قراة  دمستن

 .(4)جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
على تعديل الربح واألجل مستند جواز االتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعًا؛ فال يترتب 

 جدولة الدين املمنوعة شرعًا.
خالبة مث  إاا أنت بايعت فقل الله: " مستند تطبيق خياة الشرط حديث حبان بن منقذ وقول النيب 

فاةددها على  أنت يف كل سلعة ابتعتها باخلياة ثال  ليال فإن ةضيت فأمسك وإن ساطت
لشرط يف املراحبة قراة الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل . وقد صدة بتأكيد تطبيق خياة ا(5)"صاحبها
 الكوييت.

                                                   
 (.55( فتوى ةقم )3)

 ( أخرجه مسلم يف صحيحه.4)

 (.1/7) 63( قراة جممع الفقه اإلسالمي 5)
 (.3/5) 41( قراة جممع الفقه اإلسالمي 1)
 (.2/735( أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه )2)
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 مستند املنع من عمولة االةتباط هو أاا مقابل حق التعاقد وهو إةادة ومشيئة وليس حمال للمعاوضة.
مستند املنع من عمولة التسهيالت هو أنه إاا كان ال جيوز احلصول على مقابل يف حالة إعطاء األموال 

 العمولة مقابل استعداد املؤسسة ملداينة العميل باألجل. –من باب أوىل  –إىل العميل، فال جتوز  فعاًل
حاصل  امستند حتميل مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة والعميل لطريف العقد هو أن االنتفاع هب

ا هو أاا من قبيل الشرط للطرفني ومل يترتب عليه حمظوة شرعي. ومستند جواز اشتراط حتمل أحدتا هل
 اجلائز.

ة هو أن هذه الكفالة فيها توثيق للحقوق، وهي ال ختل مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء املصّد
 بأي من ضوابط عملية املراحبة لآلمر بالشراء.

لكا، مستند منع مشول كفالة العميل خماطر نقل السلعة هو أن السلعة يف ضمان مالكها، والعميل ليس ما
 واخلراج بالضمان.

 مستند جواز أخذ هامش اجلدية هو أنه من قبيل التوثيق ملا قد يلحق من ضرة.
، وقد أخذ به اإلمام (1)من الصحابة  مبحضر جواز أخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر  دمستن

 .(2)أمحد. وقد صدة بشأن العربون قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

عن بيع  "اى النيب :وحديث ،(3)"ال تبع ما ليس عندك" :مستند حترمي بيع السلعة قبل متلكها قوله 
 .(4)اإلنسان ما ال ميلك"

مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة املؤسسة للتوكيل شاصا غري اآلمر بالشراء هو االبتعاد عن 
وااللتباس بأن التملك هو لصاحل اآلمر بالشراء، ولكي يظهر دوة املؤسسة يف العملية، وللفصل الصوةية 

 بني الضمانني: ضمان املؤسسة وضمان اآلمر بالشراء بعد البيع.
مستند مطالبة املؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصدة هو اجتناب الشبهة يف حتول املعاملة إىل جمرد متويل 

 بفائدة.
لتجنب تداخل  –يف حالة متلك املؤسسة السلعة بالتوكيل  –ب الفصل بني الضمانني مستند وجو
 الضمانني.

 مستند كون األصل توجيه املستندات إىل املؤسسة أن الشراء يتم لصاحل املؤسسة نفسها.

                                                   
 ( سبق خترجيه.1)

 ( بشأن العربون.3/3) 72( قراة جممع الفقه اإلسالمي 2)

 .3/534سننه ( أخرجه الترمذي يف 3)

 . هد 1415( داة احلرمني، القاهرة 5/66( أخرجه الطرباين )املعجم األوسط 4)
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مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم املؤسسة هو انضباط التعامل، ولتحديد املرجع النهائي يف 
 يذ العقد.تنف

 مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من حتمل املؤسسة تبعة هالك السلعة قبل بيعها إىل العميل.
 مستند فصل عقد التوكيل عن عملية املراحبة هو منع توهم الربط بني عقد التوكيل وعقد الشراء باملراحبة.

عتها هو: أن الشرع مل حيدد صوةة مستند االكتفاء بالقبض احلكمي، وكون القبض لألشياء حبسب طبي
معينة للقبض بل ترك الك للعرف وألن الغرض من القبض التمكن من التصرف، فكل ما حيصل به 

 التمكن يعد قبضًا.
مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقاًل عن عقد الشراء باملراحبة هو: خشية توهم الربط بني عقد 

 التوكيل وعقد الشراء باملراحبة.
 مستند حتمل املؤسسة مصروفات التأمني هو أاا مصروفات تتبع ملكية العني إبرام عقد املراحبة.

مستند استحقاق املؤسسة التعويض يف حال نكول العميل عن الوعد امللزم منه بشراء السلعة هو أن ما قد 
لتدخل فيه لوال يلحق من ضرة باملؤسسة قد تسبب به العميل والك بإدخاله املؤسسة يف أمر مل تكن 

 .(1)الوعد. وقد صدة بشأنه قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
مستند اقتصاة التعويض على الفرق بني تكلفة السلعة ومثن بيعها لغري الواعد أن الضمان املشروع هو ما 
ومل يرفع الضرة الفعلي فقط، وألن استحقاق املؤسسة للربح الفائت ال يكون إال بوجود عقد املراحبة 

 يوجد.
ت به السلعة مؤجال هو أن املراحبة بيع أمانة املؤسسة عن كون الثمن الذي اشتر مستند وجوب إفصاح

 الثمن املؤجل أكثر. ؛ ألنفيجب فيه اإلخباة بالثمن من حيث كميته وصفته
مستند إضافة ما جرى العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك املصاةيف املدفوعة للغري 

 ملحقة بالثمن.
مستند استفادة املشتري من احلسم الذي حتصل عليه املؤسسة هو أن املراحبة زيادة على الثمن األصلي فإاا 

 خفض الثمن األصلي السابق كان ما بعد التافيض هو الثمن الذي تقع به املراحبة.
 مستند وجوب حتديد الثمن والربح هو: لنفي اجلهالة والغرة.

الربح منفصال عن الثمن األصلي، وعدم االكتفاء بالثمن اإلمجايل هو: أن املراحبة بيع مستند وجوب بيان 
 مع زيادة، لذا جيب بيان الزيادة احلاصلة على الثمن األصلي حىت يقع التراضي عليها. يالثمن األصلب

يله وتقسيطه، مستند جواز تقسيط الثمن: أن املراحبة من عقود البيع اليت جيوز فيها تعجيل الثمن أو تأج
 ومستند حترمي املطالبة بالزيادة عن التأخري أن الك ةبا اجلاهلية احملرم.

                                                   
 (.3/5، 2/5) 41 - 41( قراة جممع الفقه اإلسالمي 1)
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مستند جواز اشتراط الرباءة من العيوب أن املطالبة بضمان العيب اخلفي حق للمشتري متعلق باملبيع فيحق 
 .(1)عنه وهو قول مجاعة من أهل العلم  لله التناز

األصل يف الشروط اجلواز والصحة وهذا الشرط ال حيل حراما وال  مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن
 .(2) «أو حرم حالال املسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما» :حيرم حالال فينطبق عليه حديث

" واألجل حق شروطهماملسلمون على " :مستند جواز اشتراط حلول األقساط بالتأخر عن األداء قوله 
 املشتري )املدين( فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.

مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد: أن الك ال خيالف مقتضى العقد بل يؤكده. والضمانات تالئم 
 عقود املداينات.

يف مقتضى عقد البيع وهو انتقال امللكية. ومستند مستند منع اشتراط عدم انتقال امللكية: أن هذا الشرط ينا
جواز إةجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن أن الك ال مينع شرعا من انتقال 

 امللكية للمشتري.
مستند جواز االشتراط على املدين املماطل بالتزام التصدق مببلغ زائد عن الدين لتصرفه املؤسسة يف وجوه 

نه من قبيل االلتزام بالتربع املعروف عند املالكية وهو قول أيب عبد اهلل بن نافع وحممد بن إبراهيم الرب هو أ
 (.3)املالكية  ءبن ديناة من فقها

 مستند حترمي الزيادة يف الدين مقابل زيادة األجل هو: أن الك من قبيل الربا، وهو ةبا اجلاهلية.
جيل السداد أن الوضع مقابل التعجيل مصاحلة بني الدائن مستند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتع

ضع ونصه:" واملدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح املشروع كما ثبت يف حديث أيب بن كعب 
 .(5) وقد صدة بشأنه قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل (4)"شطر دينك

                                                   
/ 1، واملهذب للشريازي  435/ 4وما بعدها، والتاج واإلكليل للمواق  276/ 5( انظر بدائع الصنائع للكاساين 1)

 وما بعدها. 223/ 3، وكشاف القناع للبهويت 125/ 4ة ، واملغين البن قدام234

، طبع 2/734، وابن ماجه بإسناد حسن 312/ 1( هذا احلديث ةواه عدد من الصحابة، وأخرجه أمحد يف املسند 2)
، 71/ 6، والبيهقي هد 1355م، واحلاكم طبع حيدة آباد اهلند  1552/  هد1372القاهرة  –مصطفى البايب احلليب 

 م. 1552/  1372القاهرة  –طبع داة احملاسن للطباعة  3/77، 233/ 4،والداةقطين 133/ 11، 156

، والقراةات وقد وةد تأكيد الك يف توصيات 76 – 71( انظر كتاب حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب   3)
 وقراةات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت.

 .565/ 2 ،175/ 1( أخرجه البااةي 1)

 (.2/7)64( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 2)



  

144 

مستند تسديد الدين بعملة أخرى، أنه يؤدي إىل تفريغ الذمتني، أي يؤدي إىل وفاء الدين بإسقاطه، وليس 
الصوة املذكوةة يف املعياة وةدت فيها نصو ، منها  ضعاملمنوع بالديون بيعًا وشراء، وبفيه التعامل 

فقلت:  ةضي اهلل عنهاة يف بيت حفص أتيت النيب  :قال ةضي اهلل عنهمااحلديث املروي عن ابن عمر 
ةويدك أسألك، إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدةاهم، وأبيع بالدةاهم وآخذ  ،يا ةسول اهلل
ال بأس أن تأخذ بسعر يومها ما ": أعطي هذه من هذه، فقال ةسول اهللخذ هذه من هذه، وآالدنانري، 

  هي من قبيل املقاصة وهي مشروعة. . كما أن بعض الصوة(1)"شيء مل تفترقا وبينكما

  

                                                   
،  مرفوعا إىل النيب  ي( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب، وةو3)

 (.3/26وموقوفا على ابن عمر )التلايص احلبري 
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هي بيع املؤسسة إىل عميلها )اآلمر بالشراء( سلعة بزيادة حمددة على مثنها أو تكلفتها بعد حتديد تلك 
وتقترن املراحبة  ،العاديةالزيادة )ةبح املراحبة( يف الوعد وتسمى املراحبة املصرفية لتمييزها عن املراحبة 

املصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مراحبة حالة أيضًا، وحينئذ يقتصر 
 البائع على الربح األصلي دون مقابل األجل.

 العميل. هي النسبة أو املبلغ الذي تأخذه املؤسسة من العميل للدخول يف العملية ولو مل يتعاقد

هو مبلغ من املال يدفعه العميل املشتري إىل املؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع خالل املدة 
 وإن عدل عن الشراء يكون املبلغ كله للمؤسسة. ،احملددة احتسب املبلغ من الثمن

 يرادأو اإل عدة أطراف مصلحة فيه وتوزيع الربح هو عالقة مشاةكة يف متويل مشروع ما يكون لطرفني أو
بينهم على حسب املتفق عليه. أو هو دخول جمموعة من الشركات )املؤسسات املالية( يف عملية استثماةية 
مشتركة، بقيادة إحداها عن طريق واحدة من الصيغ املشروعة، وتكون للمجموعة خالل مدة العملية 

 املشتركة. شاصية مستقلة عن شاصيات الشركات

هي احلد األعلى ملبلغ تعتمده املؤسسة للعميل، فيحق له االستفادة منه يف عدد من التعامالت، وقد يتقيد 
  بنوع معني من املعامالت أو من السلع أو بفترة حمددة.
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 () املنتهية  جاةةواإل جاةة(: اإل2لصيغ االستثماة والتمويل ةقم )صدة هذا املعياة سابقا باسم " املتطلبات الشرعية

بالتمليك". وقد مت إعادة إصداةه يف شكل معياة، استنادا إىل قراة اجمللس الشرعي بإعادة إصداة مجيع املتطلبات الشرعية 
 لتصبح معايري شرعية. 
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 الرحيم بسم اهلل الرمحن
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املنتهية بالتمليك، بدءا من الوعد  جاةةواإل جاةةيهدف هذا املعياة إىل بيان األسس واألحكام الشرعية لإل
 جاةةيف اإل ، أو متليكهاجاةةوانتهاء بإعادة العني املؤجرة يف اإل -يف حالة وجود وعد  -باالستئجاة

الشرعية اليت جيب مراعاهتا من قبل املؤسسات املالية  طاملنتهية بالتمليك، كما يهدف أيضا إىل بيان الضواب
 املوفق.واهلل ، (1)املؤسسة/املؤسسات( )اإلسالمية 

                                                   
 اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. ( استادمت كلمة )املؤسسة/املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية1)
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منتهية بالتمليك، سواء كانت املؤسسة مؤجرة أم  إجاةةتشغيلية أو  إجاةةاألعيان  إجاةة يتناول هذا املعياة
 مستأجرة.
ألن  ؛)عقد العمل( شاا األ إجاةةألاا ضمن معياة صكوك االستثماة وال  ؛جاةةصكوك اإليتناول وال 

 .هلا معياةا خاصا هبا
 

على عني مملوكة للمؤجر، وجيوز أن يطلب العميل من املؤسسة أن  جاةةاألصل أن تقع اإل 2/1
 تشتري العني أو حتصل على منفعة أحد املوجودات مما يرغب العميل يف استئجاةه ويعد بذلك.

وهو  مباشرة جاةةتتم عملية التأجري من دون أن يسبقها تنظيم إطاة عام حيث يقع إبرام اإل 2/2
بني املؤسسة والعميل متضمنة  جاةةتفاقية اليت تنظم عمليات اإل، وجيوز تنظيم إطاة عام لالاألصل

الشروط العامة للتعامل بني الطرفني، ويف هذه احلالة جيب أن يوجد عقد إجياة خا  لكل عملية 
أو بتبادل إشعاةين لإلجياب والقبول مع اإلحالة إىل ، يوقع عليه الطرفان مستقليف مستند 

 طاة.الشروط العامة املبينة يف اإل
جيوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد باالستئجاة أن يدفع مبلغًا حمددًا إىل املؤسسة حتجزه لديها  2/3

لضمان جدية العميل يف تنفيذ وعده باالستئجاة وما يترتب عليه من التزامات، بشرط أال 
ني حتميل الواعد الفرق ب –عند نكول العميل  –يستقطع منه إال مقداة الضرة الفعلي حبيث يتم 

وجمموع األجرة الفعلية اليت يتم تأجري العني على أساسها للغري، أو  تكلفة العني املراد تأجريها
وهذا املبلغ املقدم لضمان اجلدية إما أن  حتميله يف حالة بيع العني الفرق بني تكلفتها ومثن بيعها.

 نة لالستثماة بأنأن يكون أما لدى املؤسسة فال جيوز هلا التصرف فيه، أو للحفظ يكون أمانة
يأان العميل للمؤسسة باستثماةه على أساس املضاةبة الشرعية بني العميل واملؤسسة، وجيوز 

 .جاةةعلى اعتباة هذا املبلغ من أقساط اإل جاةةاالتفاق مع العميل عند إبرام عقد اإل
 

، أو إجاةهتايت تقع على شيء معني أن يسبق العقد متلك العني املراد ال جاةةيشترط لصحة عقد اإل 3/1
 :متلك منفعتها

عند اتفاق  جاةةفإاا كانت العني أو منفعتها مملوكة للمؤسسة فهو األصل، فيجوز عقد اإل (أ )
 إةادة الطرفني.

أو ( 3/2أما إاا كانت العني ستتملكها املؤسسة بالشراء من الواعد باالستئجاة )انظر البند  (ب )
ويصح التملك بعقد البيع ولو مل  إال بعد متلك املؤسسة العني. جاةةمن غريه، فال تنعقد اإل
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أن حيصل املشتري على سند ضد لتقرير  وحينئذ ينبغي، )املؤسسة( يتم تسجيله باسم املشتري
 (.4/1/5انظر البند ) له امللكية احلقيقية

إىل من متلكتها املؤسسة منه، وال جيوز  نفسها إجاةهتاجيوز متلك العني من شاص أو جهة مث  3/2
  .يف البيع الذي حصل به متلك املؤسسة للعني جاةةاشتراط اإل

أو مؤجلة  بأجرة حالة جيوز ملن استأجر عينًا أن يؤجرها لغري املالك مبثل األجرة أو بأقل أو بأكثر 3/3
أو  للغري اإلجياةما مل يشترط عليه املالك االمتناع عن  (سمى التأجري من الباطنيوهو ما )

 احلصول على موافقة منه.
أو مبثلها  ألجرة األوىلااألوىل بأقل من  جاةةالعني ملالكها نفسه يف مدة اإل إجاةةجيوز للمستأجر  3/4

 وال جيوز الك إاا كان يترتب عليها عقد عينة: .أو بأكثر منها إاا كانت األجرتان معجلتني
األوىل مبائة ديناة حالة، مث يؤجرها املستأجر  جاةةتقع اإلبتغيري يف األجرة أو يف األجل، مثل أن 

األوىل مبائة وعشرة مؤجلة مث تقع  جاةةإىل نفس املؤجر مبائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع اإل
الثانية مبائة نقدًا، أو أن تكون األجرة يف اإلجاةتني واحدة، غري أاا يف األوىل مؤجلة  جاةةاإل

 .بشهر، ويف الثانية بشهرين
 على موصوف يف الذمة وصفًا منضبطًا، ولو مل يكن مملوكًا للمؤجر جاةةجيوز أن تقع اإل 3/5

حيث يتفق على تسليم العني املوصوفة يف موعد سريان العقد،  (املوصوفة يف الذمة جاةةاإل)
ويراعى يف الك إمكان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشترط فيها تعجيل األجرة ما مل تكن 

أو السلف. وإاا سلم املؤجر غري ما مت وصفه فللمستأجر ةفضه وطلب ما تتحقق فيه  سلمبلفظ ال
 املواصفات.

جيوز للعميل أن يشاةك املؤسسة يف شراء العني اليت يرغب يف استئجاةها مث يستأجر حصة  3/6
يصبح املستأجر ف املؤسسة، فتكون األجرة املقرةة للمؤسسة مقابل حصتها يف ملكية العني فقط؛

 لكًا حلصة من العني، وال تستحق عليه إال أجرة ما ليس مملوكًا له. ما
جيوز للمؤسسة توكيل أحد عمالئها بأن يشتري حلساهبا ما حيتاجه الك العميل من معدات  3/7

وآليات وحنوها مما هو حمدد األوصاف والثمن، بغية أن تؤجره املؤسسة تلك األشياء بعد حيازة 
وهذا التوكيل مقبول شرعًا، واألفضل أن يكون الوكيل بالشراء  املؤسسة هلا حقيقة أو حكمًا،

 غري العميل املذكوة إاا تيسر الك.
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عقد الزم ال ميلك أحد الطرفني االنفراد بفساه أو تعديله دون موافقة اآلخر  جاةةعقد اإل 4/1/1
بالعذة الطاةئ )انظر  جاةة(. ولكن ميكن فسخ اإل7/2/2، و7/2/1، 5/2/2انظر البنود )

 (.7/2/1البند 
، ويكون ابتداؤها من تاةيخ العقد ما مل يتفق الطرفان على أجل جاةةجيب حتديد مدة اإل 4/1/2

املضافة( أي احملدد تنفيذها يف  جاةة، وهي اليت تسمى )اإلجاةةمعلوم البتداء مدة اإل
 املستقبل. 

فإنه ال تستحق أجرة عن  جاةةليم العني عن املوعد احملدد يف عقد اإلإاا تأخر املؤجر يف تس 4/1/3
املدة الفاصلة بني العقد والتسليم الفعلي، وحيسم مقابلها من األجرة إال إاا مت االتفاق على 

 مدة بديلة بعد ااية مدة العقد.
ن األجرة يف عقدها، ويكون العربون جزءًا معجاًل معند إبرام  جاةةجيوز أخذ العربون يف اإل 4/1/4

، ويف حال النكول حيق للمؤجر أخذ العربون. واألوىل أن تتنازل املؤسسة جاةةحال نفاا اإل
من العربون عن مقداة الضرة الفعلي: وهو الفرق بني األجرة املوعود هبا واألجرة  عما زاد

 املربمة يف العقد مع غري الواعد.
 

ت متغايرة ملستأجرين متعددين حبيث ال يشترك عقدان يف مدة جيوز إبرام عقود إجياة لفترا 4/2/1
منها  إجاةةوهذه احلالة تسمى )ترادف اإلجاةات(؛ ألن كل  واحدة على عني واحدة،

 جاةةلألخرى، وليست متزامنة مع بعضها، والك على أساس اإل (الحقة) تكون ةديفة
 (.4/1/2)انظر البند  املضافة للمستقبل

عقد إجياة على عني ملدة معينة، فال يصح إبرامه عقد إجياة مع مستأجر آخر إاا أبرم املؤجر  4/2/2
 (.7/1/2القائم أو مبقداة الباقي يف مدهتا )انظر البند  جاةةخالل مدة عقد اإل

على منفعة معينة لعني واحدة ومدة حمددة دون  أشاا لعدة  جاةةجيوز أن تتواةد عقود اإل 4/2/3
لكل منهم استيفاء املنفعة يف الزمن الذي يتم   زمن معني لشاص معني، بل حيقنيتعي

نية يف استفياء االزم . وهذه احلالة من صوة املهايأةللعرفختصيصه له عند االستادام تبعًا 
 (.Time Sharing) املنفعة

 إجياةهاجيوز للمستأجر تشريك آخرين معه فيما ملكه من منافع بتمليكهم حصصًا فيها قبل  4/2/4
تأجريهم للعني من  . ويف حالستأجرةشركاء يف منفعة العني امل من الباطن، فيصبحون معه

 الباطن يستحق كل شريك حصة من األجرة بقدة مشاةكته.
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يشترط يف العني املؤجرة أن ميكن االنتفاع هبا مع بقاء العني. ويشترط يف املنفعة أن تكون  5/1/1
؛ كمقر لبنك جاةةمسكن أو أداة لعمل حمّرم مقصود من اإل إجاةةمباحة شرعًا، فال جيوز 

 .جيوزيتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو ختزين ما ال حيل، أو سياةة لنقل ما ال 
كان املستأجر شريكًا أحصة من عني مملوكة على الشيوع، سواء  جاةةل اإلجيوز أن يكون حم 5/1/2

فيها للمؤجر أم مل يكن شريكًا فيها، ويكون انتفاع املستأجر بتلك احلصة بالطريقة اليت كان 
  .(باملهايأة الزمانية أو املكانية)ينتفع هبا املالك 

له  إاا كان الغرض املعقود على مسكن أو معدات ولو لغري مسلم إجاةةعقد جيوز أن ُت 5/1/3
حالاًل؛ كالبيت للسكىن، و السياةة للتنقل أو النقل، واحلاسوب لتازين املعلومات، إال إاا 

 حمّرم.يف ة تستادم عني املؤجرعلم املؤجر أو غلب على ظنه أن ال
جيب على املستأجر التقيد باالستعمال املالئم للعني املؤجرة أو باملتعاةف عليه، والتقيد  5/1/4

الشروط املتفق عليها املقبولة شرعًا. كما جيب جتنب إحلاق ضرة بالعني بسوء االستعمال أو ب
 بالتعدي أو باإلتال.

ال جيوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العني املؤجرة اليت ختل باالنتفاع، أو أن يشترط  5/1/5
كان أسواء  جاةةاإل يته عما يطرأ على العني من خلل يؤثر يف املنفعة املقصودة منمسؤولعدم 

 بفعله أم بسبب خاةج عن إةادته.
أو  إاا فاتت املنفعة كليًا أو جزئيًا بتعدي املستأجر مع بقاء العني، فإنه يضمن إعادة املنفعة 5/1/6

 إصالحها، وال تسقط األجرة عن مدة فوات املنفعة.
عليها بقاء ال جيوز أن يشترط املؤجر على املستأجر الصيانة األساسية للعني اليت يتوقف  5/1/7

املنفعة. و جيوز توكيل املؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب املؤجر. وعلى 
 .(العادية) املستأجر الصيانة التشغيلية أو الدوةية

أو  تعدما مل يقع من املستأجر  جاةةالعني املؤجرة تكون على ضمان املؤجر طيلة مدة اإل 5/1/3
التأمني املشروع كلما كان الك ممكنًا، ونفقة  له أن يؤمن عليها عن طريق وجيوز .تقصري

أخذها يف االعتباة ضمنًا عند حتديد األجرة، ولكن ال  للمؤجر التأمني على املؤجر، وميكن
أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعًا عند حتديد بعد العقد جيوز له حتميل املستأجر 

 م بإجراء التأمني على حساب املؤجر.األجرة. كما ميكن للمؤجر أن يوكل املستأجر بالقيا
 

. وجيب أن تكون األجرة (خدمة)أو منفعة  (سلعة)جيوز أن تكون األجرة نقودًا أو عينًا  5/2/1
معلومة، وجيوز حتديدها مببلغ للمدة كلها، أو بأقساط ألجزاء املدة. وجيوز أن تكون مببلغ 

 (.5/2/3انظر البند سب أي طريقة معلومة للطرفني )حبثابت أو متغري 
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ال مبجرد توقيع  تستحق باستيفاء املنفعة أو بالتمكني من استيفائهاوجرة بالعقد، األجتب  5/2/2
. وجيوز أن تدفع األجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خالل مدة العقد

 . جاةةمدة اإلتساوي أو تزيد أو تقل عن 
يف حالة األجرة املتغرية جيب أن تكون األجرة للفترة األوىل حمددة مببلغ معلوم. وجيوز يف  5/2/3

اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا املؤشر مرتبطًا مبعياة معلوم ال الفترات التالية 
جمال فيه للنزاع؛ ألنه يصبح هو أجرة الفترة اخلاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد 

 أدىن.
جيوز االتفاق على أن تكون األجرة مكونة من جزأين حمددين أحدتا يسلم للمؤجر، واآلخر  5/2/4

يبقى لدى املستأجر لتغطية أي مصروفات أو نفقات يقرها املؤجر؛ مثل اليت تتعلق بتكاليف 
 الصيانة األساسية والتأمني وغريها. ويكون اجلزء الثاين من األجرة حتت احلساب.

 تعديل أجرة الفترات املستقبلية، أي املدة اليت مل حيصل االنتفاع فيها جيوز باتفاق الطرفني 5/2/5
 . أما أجرة الفترات السابقة اليت مل تدفعجاةةبالعني املؤجرة، والك من باب جتديد عقد اإل

  .فتصبح دينًا على املستأجر، وال جيوز اشتراط زيادهتا
 

التعدي يف حالة  ضمانالت املشروعة بأنواعها لتوثيق احلصول على األجرة أو جيوز أخذ الضمانا 6/1
ق على مستحقات املستأجر لدى الغري، ولو كانت احلحوالة و مثل الرهن والكفالة أو التقصري

 شروع عن شاص املستأجر وممتلكاته.متعويضات تأمني تلك املستحقات 
للمؤجر أن يشترط على املستأجر ، وحينئذ فإن تقسيطهاجيوز اشتراط تعجيل األجرة، كما جيوز  6/2

بعد إةسال إشعاة من املؤجر  من دون عذة معترب باقي األقساط إاا تأخر عن سداد أحدها حلول
أو عند  جاةةيف آخر مدة اإل مبدة معينة. واألجرة املعجلة باالشتراط يف السداد ختضع للتسوية

انفساخها قبيل ااية املدة. وأي إمهال من املؤجر حيصل بعد اشتراط التعجيل يعترب من قبيل 
 (.5/2/2وليس حقًا للمستأجر. ويراعى ما جاء يف البند ) املساحمة عن التعجيل مدة اإلمهال

البند )وينظر  ال جيوز اشتراط زيادة على األجرة يستحقها املؤجر يف حال التأخر يف السداد. 6/3
6/4.) 

املماطل املستأجر املنتهية بالتمليك على التزام العميل  جاةةأو اإل جاةةجيوز أن ينص يف اإل 6/4
يف مواعيدها  األجرة املستحقةسداد  عنيف حالة تأخره  من األجرة أو نسبةحمدد  بالتصدق مببلغ

 .ية للمؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعرياملقرةة، بشرط أن يصرف الك يف وجوه اخل
يف حالة التنفيذ على الضمانات املقدمة من املستأجر، حيق للمؤجر أن يستويف منها ما يتعلق  6/5

جياةية، مبا يف الك له استيفاء مجيع األقساط اإل املستحقة للفترات السابقة فقط، وليس جرةباأل
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يستويف من الضمانات كل له أن  حيل أجلها ومل يقابلها استادام للمنفعة. وجيوز األقساط اليت مل
  التعويضات املشروعة الناجتة عن إخالل املستأجر بالعقد.

 

 

بسبب انتقال ملكية  جاةةعقد اإل ينتهي، فإنه منهإاا باع املؤجر العني املؤجرة إىل املستأجر  7/1/1
 العني للمستأجر وتتبعها ملكية املنفعة.

للمؤجر بيع العني املؤجرة لغري املستأجر، وتنتقل ملكيتها حمّملة بعقد اإلجياة؛ ألنه حق حيق  7/1/2
للغري، وال يشترط ةضا املستأجر، أما املشتري فإنه إاا مل يعلم بعقد اإلجياة فله حق فسخ 

 البيع، وإاا علم وقبل فإنه حيل حمل املالك السابق يف استحقاق األجرة عن املدة الباقية.
لعني معينة، وال جيوز أن  جاةةإاا كانت اإل جاةةالة اهلالك الكلي للعني ينفسخ عقد اإليف ح 7/1/3

  .يشترط يف حالة اهلالك الكلي للعني املؤجرة أداء بقية األقساط
املستأجر، فال يضمنها إال إاا حصل اهلالك بالتعدي أو التقصري منه أمانة عند العني املؤجرة  7/1/4

 ن هلا مثل، وإال فإنه يتحمل القيمة اليت تقدة هبا عند اهلالك.وحينئذ يعوضها مبثلها إن كا
، وجيوز أن يتفقا يف جاةةاملال باملنفعة حيق للمستأجر فسخ اإل للعني الك اجلزئيهيف حالة  7/1/5

حينه على تعديل األجرة يف حالة اهلالك اجلزئي للعني إاا ختلى املستأجر عن حقه يف فسخ 
باالتفاق مع )عن مدة التوقف عن االنتفاع إال إاا عوضها العقد، وال يستحق املؤجر أجرة 

 مبثلها عقب انتهاء املدة املبينة يف العقد. (املستأجر
املوصوفة يف الذمة على املالك يف حاليت اهلالك الكلي أو اجلزئي تقدمي عني بديلة  جاةةيف اإل 7/1/6

اات مواصفات مماثلة للعني اهلالكة، ويستمر عقد اإلجياة لباقي املدة إال إاا تعذة البديل 
 (.3/5انظر البند )فينفسخ العقد 

افقته، فإن األجرة تستمر إاا توقف املستأجر عن استادام العني أو أعادها إىل املالك دون مو 7/1/7
عن املدة الباقية، وال حيق للمؤجر تأجري العني ملستأجر آخر يف املدة الباقية، بل يتركها حتت 

 (.7/2/1تصرف املستأجر احلايل )انظر البند 

 

ة الطاةئ، كما باتفاق الطرفني، وال حيق ألحدتا فساها إال بالعذ جاةةجيوز فسخ عقد اإل 7/2/1
حيق للمستأجر الفسخ بسبب العيب احلاد  يف العني املال باالنتفاع، وحيق الفسخ خبياة 

 الشرط ملن اشترطه خالل املدة احملددة.
 جيوز اشتراط املؤجر فسخ العقد لعدم سداد املستأجر األجرة أو تأخريها. 7/2/2
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املستأجر فسخ العقد إاا أثبتوا أن بوفاة أحد املتعاقدين، على أنه جيوز لوةثة  جاةةال تنتهي اإل 7/2/3
أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة موةثهم أثقل من أن تتحملها مواةدهم أو أاا تتجاوز 

 حدود حاجتهم.
العني املعينة أو بتعذة استيفاء املنفعة؛ والك  إجاةةباهلالك الكلي للعني يف  جاةةتنتهي اإل 7/2/4

 لفوات املنفعة املقصودة.
 قبل سريااا. جاةةلة عقد اإلجيوز برضا الطرفني إقا 7/2/5
؛ مثل تأخر بلوغ األماكن دةءا للضرة بانتهاء مدهتا، ولكنها تبقى للعذة جاةةتنتهي اإل 7/2/6

املقصودة من استئجاة وسائط النقل، وعدم نضج الزةع يف األةض املستأجرة للزةاعة. 
سواء حصل ملدة أخرى بعدها،  جاةةحينئذ بأجرة املثل. وجيوز جتديد اإل جاةةوتستمر اإل

التجديد قبل انتهاء املدة األصلية أم تلقائيا، بوضع نص يف العقد بالتجديد عند دخول فترة 
 جديدة إاا مل يتم اإلشعاة برغبة أحد الطرفني يف عدم التجديد.

 

املنتهية بالتمليك، حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد  جاةةجيب يف اإل 3/1
  :، ويكون بإحدى الطرق اآلتيةجاةةاإل
املدة  جرةأب جاةةوعد بالبيع يف أثناء عقد اإلمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع بثمن ة (أ )

 الباقية، أو بسعر السوق.
 وعد باهلبة. (ب )
 األقساط. عقد هبة معلق على شرط سداد  (ج )

ويف حاالت إصداة وعد باهلبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق مبستندات مستقلة ال جيوز أن 
 املنتهية بالتمليك. جاةةيذكر أاا جزء ال يتجزأ من عقد اإل

ملزم ملن صدة منه، وجيب أن يقتصر  3/1الوعد بالتمليك بإحدى الطرق املذكوةة يف البند  3/2
جتنبًا للمواعدة امللزمة للطرفني  ؛د، أما الطرف اآلخر فيكون خمريًاالوعد امللزم على طرف واح

 املمنوعة؛ ألاا حينئذ يف حكم العقد.
يف مجيع حاالت التمليك عن طريق الوعد باهلبة أو بالبيع، ال بد من إبرام عقد التمليك عند تنفيذ  3/3

 الوعد، وال تنتقل ملكية العني تلقائيًا مبجرد وثيقة الوعد األوىل.
يف  جياةيةبعقد هبة معلق على شرط سداد مجيع األقساط اإل جاةةيف حال اقتران عقد اإل 3/4

، والك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل ملكية العني للمستأجر إاا حتقق الشرط دون مواعدها
ولو لقسط واحد  يف املوعد احلاجة ألي إجراء تعاقدي آخر، أما إاا ختلف املستأجر عن السداد

 له امللكية، لعدم حتقق الشرط.فال تنتقل 
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منتهية بالتمليك فال بد  إجاةةإليه  إجاةهتاإاا كانت العني املؤجرة مشتراة من املستأجر قبل  3/5
وموعد  جاةةلتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغري فيها العني املؤجرة أو قيمتها ما بني عقد اإل

 بيعها إىل املستأجر.
هي واملنتهية بالتمليك،  جاةةعلى اإل جاةةب تطبيق أحكام اإلجي 3/3مع مراعاة ما جاء يف البند  3/6

اليت يصدة فيها وعد من املؤجر بتمليك املستأجر العني املؤجرة، وال يصح أي خمالفة لتلك 
األحكام حبجة أن العني اشتريت بناء على وعد من املستأجر بالتملك، أو أاا ستؤول إليه، أو أنه 

أو معايري احملاسبة وتشبه أقساط البيع، أو أن القوانني الوضعية  املثل ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة
 .يعتربها بيعًا باألقساط مع تأخر امللكية التقليدية

 .جاةةال جيوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إىل املستقبل مع إبرام عقد اإل 3/7
دون تسبب من من ته إىل ااية مد جاةةإاا هلكت العني املؤجرة أو تعذة استمراة عقد اإل 3/3

املستأجر يف احلالتني، فإنه يرجع إىل أجرة املثل، ويرد إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة 
احملددة يف العقد إاا كانت أكثر من أجرة املثل؛ والك دفعًا للضرة عن املستأجر الذي ةضي 

 .جاةةااية مدة اإلبزيادة األجرة عن أجرة املثل يف مقابلة الوعد له بالتمليك يف 
 

 .م2112 أياة )مايو(  16=  هد1423ةبيع األول  4بتاةيخ  ةهذا املعيا صدة
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املنتهية بالتمليك، والك يف اجتماعه  جاةةواإل جاةةاعتمد اجمللس الشرعي املتطلبات الشرعية لصيغة اإل
 م.2111 أياة )مايو(  31 – 25=  هد1421صفر  27 – 25الرابع املنعقد يف 

املنتهية بالتمليك لتصبح معياةا  جاةةواإل جاةةمث اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لإل
هد 1432ةبيع األول  4 -صفر  23الثامن املنعقد يف املدينة املنوةة بتاةيخ  شرعيا والك يف اجتماعه

 م. 2112 أياة )مايو(  16 - 11=
  



  

157 

تشرين الثاين 27=  هد1415اي القعدة  12( املنعقد يف تاةيخ 1يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
تكليف مستشاة ب املنتهية بالتمليك جاةةواإل جاةةلإلم. يف البحرين إصداة متطلب شرعي 1555(نوفمرب)

 . شرعي
والتحكيم  فتاءجلنة اإل قرةت م1555(ماةس) آااة 31=  هد1415ة اي احلج 13يف يوم الثالثاء و

 جاةةواإل جاةةتكليف مستشاة شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املتطلبات الشرعية لإل
 املنتهية بالتمليك.

تشرين األول  23، 22=  هد1421ةجب  14، 13والتحكيم املنعقد بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل
املنتهية بالتمليك،  جاةةواإل جاةةم، ناقشت اللجنة مسودة مشروع املتطلبات الشرعية لإل1555 (أكتوبر)

وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من 
 مالحظات.

( املنعقد يف البحرين يف 3م )عرضت مسودة مشروع املتطلبات املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةق
م، وأدخل اجمللس الشرعي 2111(فرباير)شباط 23 -21=  هد1421اي القعدة  17 -15الفترة 

املنتهية بالتمليك، وقرة إةساهلا إىل  جاةةواإل جاةةتعديالت على مسودة مشروع املتطلبات الشرعية لإل
 هيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.اوي االختصا  واالهتمام لتلقى ما يبدو هلم من مالحظات مت

 (أبريلنيسان ) 5 ،4=  هد1421احلجة اي  31، 25عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 
م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، 2111

. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت املعنيني هبذا اجملالوغريهم من وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
توىل بعض أعضاء اجمللس سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وقد  أبديت

 اإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.
 هد1421حمرم  23 -21والتحكيم اجتماعًا مشتركًا بتاةيخ  فتاءاإلالشرعية وجلنة  املعايري عقدت جلنة

حول مشروع  أبديتم يف البحرين للتداول يف املالحظات اليت 2111 (أبريلنيسان )23 -26= 
 املتطلبات، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة يف ضوء املناقشات اليت داةت يف جلسة االستماع.

صفر  27 -25( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 4قم )ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ة
التعديالت اليت أدخلتها جلنة الدةاسات الشرعية وجلنة  م2111 أياة )مايو(  31 – 25=  هد1421
والتحكيم، وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة  فتاءاإل
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هد 1422ةمضان  13-5( املنعقد يف مكة املكرمة بتاةيخ 7وقد قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
الشرعية لصيغ االستثماة م إعادة إصداة مجيع املتطلبات  2111(نوفمربن الثاين )يتشر 24-23= 

 والتمويل لتصبح معايري شرعية، وكونت جلنة هلذا الغرض.
 -11=  هد1423ةبيع األول  4-صفر 23( املنعقد يف املدينة املنوةة بتاةيخ 3ويف اجتماعه ةقم )

م، اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة  2112 أياة )مايو( 16
 جاةةواإل جاةة( اإل5باسم املعياة الشرعي ةقم ) املنتهية بالتمليك جاةةواإل جاةة( اإل2يل ةقم )والتمو

  املنتهية بالتمليك. ومل جير أي تغيري جوهري يف املضمون.



  

155 

شئت الختذت عليه لو  ﴿وقوله تعاىل: ،(1)﴾استأجره تإحداتا يا أبقالت ﴿فمن الكتاب قوله تعاىل: 
  .(2)﴾ أجرا

أعطوا األجري أجره قبل أن جيف  "وقوله: ،(3)"من استأجر أجريا فليعلمه أجره" :ومن السنة قوله 
 . (4)"عرقه

وسيلة للتيسري على الناس يف احلصول على  جاةةوأما املعقول فألن اإل تها.مشروعيعلى  مجاعوقد وقع اإل
 املنافع اليت ال يقدةون على متلك أعيااا.

 جاةةترتبت عليه مجيع أحكام اإل إجاةةفهي ال خترج عن كواا عقد  املنتهية بالتمليك جاةةاإلوأما 
عيتها بقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي واقترن هبا وعد بالتمليك يف ااية مدهتا. وقد تأكدت مشرو

 .(5)فصل الصوة اجلائزة، وغري اجلائزة من صوة التأجري املنتهي بالتمليك
( املعمول به يف Hire-Purchase) املنتهية بالتمليك املشروعة تتميز عن البيع اإلجياةي جاةةوإن اإلهذا، 
كليهما على العني املؤجرة يف  جاةةالتقليدية تطبق أحكام البيع واإل التمليكية جاةةالتقليدية بأن اإل البنوك

آن واحد، مث تنقل ملكيتها إىل املستأجر مبجرد دفع آخر قسط من أقساط األجرة دون أن يكون هناك 
على العني  جاةةاملنتهية بالتمليك املشروعة، فإاا تطبق فيها أحكام اإل جاةةعقد مستقل للتمليك. أما اإل

 .، مث حيصل التمليك إىل املستأجر على النحو املبني يف املعياةجاةةؤجرة إىل ااية مدة اإلامل
األعيان )أو األشياء(، وهي عقد يراد به متليك منفعة مشروعة  إجاةةهي  املعياةاملقصودة يف هذا  جاةةواإل

 معلومة ملدة معلومة بعوض مشروع معلوم.

                                                   
 .26( سوةة القصص، اآلية 1)
 .77( سوةة الكهف، اآلية 2)
 طبعة داة الريان للترا  وداة الكتاب العريب. 4/53، وانظر جممع الزوائد للهيثمي 2/317( ةواه ابن ماجه يف سننه 3)
 (.4/53األوسط )انظر جممع الزوائد للهيثمي  (، وأخرجه الطرباين يف2/317( أخرجه ابن ماجه )سنن ابن ماجه 4)
 (.4/12) 111( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 5)
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ألن الوعد امللزم  ؛املؤسسة مبلغًا من الواعد باالستئجاة هو احلاجة إىل تأكيد جدية الواعدمستند طلب 
وقد  .منه يرتب عليه تبعة مالية إاا نكل عن وعده وتضطر املؤسسة إىل مطالبته وقد مياطل يف األداء

 .جاةةاإلوينطبق هذا على ، (1)صدةت بشأن هذا املبلغ فتوى عن اهليئة الشرعية املوحدة للربكة
 

بيع  جاةةواإل ،(2)مستند منع تأجري عني معينة غري مملوكة للمؤجر النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده
 .منفعة

 مستند جواز متلك عني من شاص مث إجاةهتا إليه أاا صوةة ال تتحقق فيها العينة.

ممنوع بالنص عند  جاةةيف البيع هو أن تعليق عقود الشراء على وجود عقد اإل جاةةمستند منع اشتراط اإل
 .(3)ة وقد منعه احلديث املعروف يف النهي عن بيعتني يف بيع ،مجاعة من الفقهاء
من الباطن يف حال عدم اشتراط املؤجر االمتناع عنه هو أن املستأجر ملك املنفعة  جاةةمستند مشروعية اإل

ومستند املنع عند االشتراط هو أن ملكية املنفعة انتقلت للمستأجر  .ليكها باألجرة اليت يراهافيحق له مت
 مقيدة فعليه مراعاة القيد.

وهي كالسلم وال  ،لعني موصوفة يف الذمة قبل متلكها أن الك ال يؤدي للنزاع جاةةمستند جواز اإل
 يشترط تعجيل األجرة فيها على أحد قولني للشافعية واحلنابلة.

مستند أفضلية أن يكون الوكيل يف شراء العني املراد تأجريها لصاحل املؤسسة غري العميل هو االبتعاد عن 
 الصوةية ولكي يظهر دوة املؤسسة يف العملية.

ه من عقود التمليك القائمة على املبادلة بني عوضني واألصل فيها اللزوم الزما أن جاةةمستند كون عقد اإل
لألعذاة أنه لوال الفسخ ألدى الك  جاةةومستند جواز فسخ اإل ،(4) ﴾أوفوا بالعقود  ﴿لقوله تعاىل: 

 .إىل إتالف املال لالستغناء عن املنفعة لسبب ال يد فيه للمستأجر مع دفعه األجرة
ومستند جواز إضافة عقد  ،أن عدمه يوة  اجلهالة ومن مث املنازعة جاةةة اإلمستند وجوب حتديد مد

 للمستقبل أنه عقد زمين فتالئمه اإلضافة، خبالف البيع. جاةةاإل

مبحضر من الصحابة، وقد أخذ به اإلمام أمحد، وقد صدة بشأن  مستند جواز أخذ العربون فعل عمر 
 .(1)الدويلالعربون قراة جممع الفقه اإلسالمي 

                                                   
 (.5/11( فتوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة ةقم )1)
 من حديث حكيم بن حزام. 3/233( أخرجه أبو داود يف سننه 2)
 (.5/243( أخرجه أمحد والنسائي والترمذي وصححه )نيل األوطاة 3)
 .1( سوةة املائدة اآلية /4)
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العني هو أن املنفعة خرجت من تصرف املالك بعقد  إجاةةآخر بعد  إجاةةمستند عدم جواز إبرام عقد 
الثانية حمل، وال ميكن إدخال  جاةةمشغوال باملستأجر األول فلم يبق لإل جاةةاإلجياة األول فصاة حمل اإل

وعليه، فال تصلح هذه الصيغة الستثماة  .مستأجر جديد إال باالتفاق على فسخ العقد مع املستأجر احلايل
األموال؛ ألاا تقوم على بيع دين األجرة، حيث إاا تدخل مستأجرين جددا يف أعيان مؤجرة سابقا. 
وختتلف هذه الصوةة عن أسلوب نقل املالك ملكية األعيان إىل املستثمر ليحل حمله ولو جزئيا يف ملك 

استحقاق حصته من األجرة عنها. وقد صدة بشأن منع هذه كل أو بعض العني، وكذلك ملك املنفعة و
 .(2) ةالصوةة قراة من ندوة الربك
دون تعيني زمن معني لكل منهم: أن  أشاا على منفعة معينة لعدة  إجاةةمستند جواز تواةد عقود 

مع تتسع هلم، واملسوغ لعدم حتديد ما خيص كال منهم هو وجود خياة التعيني  -حبسب مدهتا -املنفعة
 .(3)مراعاة أولوية الطلب منهم وقد صدةت بذلك فتوى ندوة الربكة

العني خيرجها ممن ملكها  إجاةةمستند اشتراط أن يكون اشتراك الغري يف املنفعة قبل إبرام عقدها هو أن 
وهو من يؤجر أشياء  -فيؤجر ما ال ميلك وهو ممنوع شرعًا كما سبق وقد أدةج الفقهاء املكاةي املفلس 

 فيمن حيجر عليه. -ة ليست عنده معين

عقد على املنفعة وليس على العني  جاةةمستند اشتراط إمكانية بقاء العني املؤجرة مع االنتفاع هبا أن اإل
املنفعة مشروعة هو أن اإلجياة حملرم فيه  فال تصح على ما يستهلك باالنتفاع. ومستند وجوب أن تكون

 .(4)﴾َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلمث والعدوان﴿ حمرمة لقوله تعاىل:معونة على اإلمث وهي 
مستند منع اشتراط املؤجر الرباءة من عيوب العني املؤجرة أن الك الشرط خمالف ملقتضى العقد الذي هو 
املعاوضة بني األجرة واملنفعة، فإاا تعطلت املنفعة كليا أو جزئيا صاةت األجرة من قبيل أكل املال 

ل. وقد نص قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل على حتمل املؤجر تبعة اهلالك والعيب ما مل يكن الك بالباط
كما جاء يف فتوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة أنه ليس للمؤجر التربؤ  (1)بتعد أو تقصري من املستأجر

 .(2)من عيوب العني

                                                                                                                                                        
 ( بشأن العربون. 3/3)72قراة ةقم 

 .13/4قراةات ندوة الربكة ةقم 
 (. 11/1( قراةات ندوة الربكة ةقم )3)
 .2( سوةة املائدة اآلية /4)
 (.1/3)13( قرِاةات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
 (.1/57( فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة ةقم )2)
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 جاةةر أن هذا االشتراط خيالف مقتضى عقد اإلمستند املنع من اشتراط الصيانة األساسية على املستأج
ه قبقاء املنفعة واجب على املؤجر وال يتحقق الك إال بسالمة العني وصيانتها، والك الستحقا وألن

 .(3)األجرة اليت هي مقابل املنفعة، وقد صدةت بشأن الك فتوى من اهليئة الشرعية املوحدة

املستأجر هو أن ضمان امللك على املالك وهو هنا املؤجر. مستند حتمل املؤجر مصروفات التأمني دون 
 .(4)وقد صدة بشأن الك قراة عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل

هو أن التحديد  جاةةمستند جواز استادام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة األوىل من مدة اإل
ثل وهو ال جمال فيه للنزاع وحيقق استفادة بذلك يؤول إىل العلم والك من قبيل الرجوع إىل أجرة امل

املتعاقدين من تغري مستوى األجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء يف فتوى ندوة 
 .الربكة احلادية عشرة

مستند جواز تعديل أجرة الفترات املستقبلية أنه جتديد للعقد على فترة مل تستحق أجرهتا فلم تعد دينا 
تتحقق جدولة الدين املمنوعة شرعًا، أما لو متت زيادهتا عما مضى من املدة مع زيادة أجل  وبذلك ال

 .السداد تكون من الربا

مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد أن الك ال خيالف مقتضى العقد بل يؤكده. والضمانات تالئم 
 عقود املداينات.
. واألجل حق "املسلمون على شروطهم" :راط حلول األقساط بالتأخر عن األداء قوله مستند جواز اشت

 .املدين باألجرة( فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد)املستأجر 
 اجلاهلية.  يف دين األجرة مقابل زيادة أجل سدادها أن الك من ةبا الزيادة مستند حترمي

االشتراط على املدين املماطل بالتزام التصدق مببلغ زائد عن الدين لتصرفه املؤسسة يف وجوه الرب  إن جواز
هو من قبيل االلتزام بالتربع املعروف عند املالكية وهو قول أيب عبد اهلل بن نافع وحممد بن إبراهيم بن 

 .(1)ة ديناة من فقهاء املالكي

مستند جواز بيع املؤجر العني املؤجرة لغري املستأجر بدون ةضا املستأجر أنه يتصرف يف ملكه وهي العني 
دون إخالل حبق املستأجر املنحصر حقه يف املنفعة، والتسليم تكفي فيه القدةة عليه والك عند انقضاء 

                                                   
 (.5/5( فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة ةقم )3)
 (.1/3)13( قراةات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)
 .76 - 71( ينظر كتاب: حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب   1)
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عية لشركة الشراهليئة وقد صدةت بشأن الك قراة  .فيملك املشترى املبيع مسلوب املنفعة جاةةاإل
 .(3)واهليئة الشرعية للبنك اإلسالمي األةدين (2)الراجحى املصرفية لالستثماة
باهلالك الكلى للعني املؤجرة أن األجرة نظري املنفعة فإاا هلكت العني مل يبق  جاةةمستند انفساخ عقد اإل

 مسوغ الستحقاق األجرة.

الزم وال  جاةةعني أو توقف عن استادامها هو أن عقد اإلمستند استحقاق األجرة ولو أعاد املستأجر ال
 ينفرد املستأجر بفساه. 

بالعذة الطاةئ هو احلاجة ألنه لو لزم العقد مع وجود العذة لزم صاحب العذة ضرة  جاةةمستند فسخ اإل
لبيت التمويل  وقد صدةت بشأن الك فتوى من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .مل يلتزمه بالعقد

 .(5)واهليئة الشرعية املوحدة للربكة (4)الكوييت

الشروط اجلواز  لعدم سداد األجرة هو أن األصل يف جاةةمستند جواز اشتراط املؤجر فسخ عقد اإل
ط ال حيل حراما وال حيرم حالال فينطبق عليه حديث " املسلمون على شروطهم إال والصحة وهذا الشر

 . (1)شرطا أحل حراما أو حرم حالال "
متعلقة بعني فما دامت العني باقية والعقد قائما  أاابوفاة أحد العاقدين  جاةةمستند عدم انتهاء اإل

ومستند حق الوةثة يف الفسخ إاا أثبتوا عجز مواةدهم عن أعباء العقد دفع الضرة عنهم  .باقية جاةةفاإل
ألام  ؛فال يتضرة وةثتهوهذا االستثناء مأخوا من مذهب مالك، وفيه فسحة للمستأجر أما املؤجر 

 .جاةةحيصلون على األجرة بعدم انتهاء اإل

 .حتقيق عدم الربط بني التصرفات جاةةمستند وجوب استقالل وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد اإل
 .(2)وقد صدة بشأن الك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل

                                                   
 (.11( قراة اهليئة الشرعية لشركة الراجحى املصرفية لالستثماة برقم )2)
 (.13ة الشرعية للبنك اإلسالمي األةدين برقم )( فتاوى اهليئ3)
 (.253و  233( فتوى ةقم )4)
 (.5/5( فتاوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة ةقم )5)
طبع مصطفى  2/734(، وابن ماجه بإسناد حسن )1/312( هذا احلديث ةواه عدد من الصحابة، وأخرجه أمحد )1)

، 6/71(، والبيهقي )هد1355 –احلاكم )طبع حيدة آباد، اهلند م(، و1552/هد1372البايب احلليب، القاهرة، 
طبع داة احملاسن للطباعة،  3/77، 4/223(، والداةقطين )هد1355 –، طبع حيدة آباد، اهلند 11/133، 156
 م(.1552/هد1372القاهرة 

 (.1/3)13( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 2)
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مستند إلزامية الوعد هو أن املؤسسة دخلت يف أمر مل تكن لتدخل فيه لوال الوعد، وهو شراء العني 
لتأجريها إليه فإلزامية الوعد تدةأ الضرة عن املوعود. ومستند منع املواعدة امللزمة أاا تشبه العقد فيؤدي 

  .(3)سالمي الدويلالك إىل التعاقد قبل التملك. وقد صدة بشأن الك قراة جممع الفقه اإل
النجاشي هبة  وقد وهب النيب  .هو أن اهلبة تقبل التعليق جاةةاإل إمتاممستند مشروعية تعليق اهلبة على 

 .(4)معلقة على وجوده حيا حني وصول حاملها إليه
العني تأجريًا منتهيا بالتمليك إىل من اشتريت منه بشرط مضي فترة أن الك يبعدها  إجاةةمستند جواز 

 عن العينة ألن تغري العني أو تغري قيمتها مبضي املدة جيعلها مبثابة عني أخرى.
املنتهية بالتمليك أاا بوجود الوعد بالتمليك مل خترج  جاةةعلى اإل جاةةمستند وجوب تطبيق أحكام اإل

الك  وقد صدة بشأن (جاةةالبيع واإل)هلا، وملنع تداخل العقود  جاةةوثبوت أحكام اإل إجاةةعن كواا 
 .(1)قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل

ألن أثره ال خيتلف عن  ؛مستند منع التمليك مضافا للمستقبل هو أن البيع ال يقبل اإلضافة للمستقبل
 .صيغته

التمليك لسبب ال يد فيه للمستأجر أن يف الك دفع الضرة عنه مستند الرجوع إىل أجرة املثل بفوات 
حيث إنه دفع أكثر من أجرة املثل لتحصل له امللكية فإاا فاتت ترد األجرة إىل أجرة املثل. وهو استئناس 

 .مببدأ اجلوائح يف الثماة حيث يوضع جزء من الثمن إاا تلفت بآفة مساوية

                                                   
 (.3/5و 2/5) 41 – 41يل برقم المي الدو-( قراة جممع الفقه اإلس3)
 (.6/414(، وأخرجه أمحد )مسند اإلمام أمحد 11/516( أخرجه ابن حبان )صحيح ابن حبان 4)
 ( سبق ةقم القراة.1)
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األعيان وهي عقد يراد به متليك منفعة مشروعة معلومة ملدة  إجاةة: هي ةاعيامل ااملقصودة يف هذ جاةةاإل
 معلومة بعوض مشروع معلوم.

 إجاةةاملنتهية بالتمليك، وهي  جاةةصوةة يعمل هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية تسمى اإل جاةةلإل
أو يف أثنائها، ويتم التمليك  جاةةبتمليك العني املؤجرة إىل املستأجر يف ااية مدة اإل يقترن هبا الوعد

  .املعياةبإحدى الطرق املبينة يف 
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)( صدة حمتوى هذا املعياة سابقا باسم " املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل ةقم )السلم والسلم 3 :)

إصداةه يف شكل معياة، استنادا إىل قراة اجمللس الشرعي بإعادة إصداة مجيع املتطلبات الشرعية املوازي". وقد مت إعادة 
 لتصبح معايري شرعية.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املالية اإلسالمية  (1)اليت جيب أن تراعيها املؤسساتيهدف هذا املعياة إىل بيان األحكام والضوابط الشرعية 
السلم والسلم املوازي من حيث عقده وحمله وما يطرأ عليه من التصرفات، سواء يف حالة  يف عمليات

 املوفق.واهلل ذةه، وكذلك حكم إصداة صكوك السلم، إمكان التسلم و تع

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ، ومنها املصاةف اإلسالمية. (1)
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وال يتناول إصداة .السلم والسلم املوازي، سواء أكانت املؤسسة مشترية أم بائعة يتناول هذا املعياة
من هذا  7وينظر البند  (5/1/5/3)صكوك السلم حيث إاا ضمن معياة صكوك االستثماة يف البند 

 .املعياة
 ةا خاصا به.االستصناع حيث إن له معيا يتناولوال 
 

 

جيوز التفاوض على إنشاء عقود السلم مبعامالت حمدودة تنتهى كل عملية بنهاية أجلها، كما  2/1/1
جيوز أن يعد إطاة عام أو اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية، كل 
يف حينه. وىف احلالة الثانية يتم التعامل عن طريق مذكرة تفاهم حيدد فيها الطرفان اإلطاة 

ام للتعاقد من إبداء الرغبة ىف البيع والشراء، وحتديد كميات املسلم فيه ومواصفاته، الع
وكيفية تسليمه، واألسس اليت يتم يف ضوئها حتديد الثمن وكيفية دفعه، ونوع الضمانات، 

 وبقية ما يتوقع من ترتيبات، ويتم التنفيذ بإبرام كل صفقة سلم يف حينها على حدة.
سلم بناء على مذكرة التفاهم أصبحت املذكرة جزءًا من العقد إال ما إاا مت إبرام عقد ال 2/1/2

 استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد.
 

 ينعقد السلم بلفظ السلم أو السلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع موصوف يف الذمة بثمن عاجل.
 

 

 (كالقمح وحنوه من احلبوب الزةاعية)س مال السلم عينًا من املثليات جيوز أن يكون ةأ 3/1/1
، (كاحليوانات)ال من القيميات وحينئذ يشترط عدم حتقق الربا. كما جيوز أن يكون ةأس امل

جيوز أيضا أن يكون منفعة عامة لعني معينة كسكىن داة أو االنتفاع بطائرة أو باخرة ملدة و
 اليت هي حمل املنفعة قبضًا معجاًل لرأس املال.حمددة، ويعترب تسليم العني 

يشترط أن يكون ةأس مال السلم معلومًا للطرفني مبا يرفع اجلهالة ويقطع املنازعة. فإاا كان  3/1/2
ةأس املال نقدًا، وهو األصل، حددت عملته ومقداةه وكيفية سداده. وإاا كان من املثليات 

 ( حدد جنسه ونوعه وصفته ومقداةه.1األخرى)

                                                   
 عند التلف مبثله عند اهلالك دون الرجوع إىل القيمة.( املثليات: هي ما متاثلت آحاده، وكان ضمانه 1)
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حبد أقصى ولو ثالثة  تأخريه ليومني أو قبض ةأس مال السلم يف جملس العقد، وجيوز رطيشت 3/1/3
 بشرط، على أال تكون مدة التأخري مساوية أو زائدة عن أجل تسليم املسلم فيه.

ال جيوز أن يكون الدين ةأس مال السلم، مثل جعل القروض النقدية أو ديون املعامالت  3/1/4
 .عميل ةأس مال سلماملستحقة اليت للمؤسسة على ال

 

جيوز السلم يف املثليات، كاملكيالت واملوزونات واملذةوعات والعدديات املتقاةبة اليت ال  3/2/1
 تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به.

يعّد من العدديات املتقاةبة املصنوعات لشركات هلا منتجات ال تتفاوت آحادها ومنضبطة  3/2/2
 .3/2/3قياسية ومتوافرة، مع مراعاة ما جاء يف البند بعالمات جتاةية ومواصفات 

 ةاضيكاألكهذه السياةة، وال فيما ال يثبت يف الذمة، ال جيوز السلم فيما هو معني  3/2/3
، وال فيما ال ينضبط بالوصف، كاجلواهر واألثريات، وال جيوز اشتراط والبنايات واألشجاة

عند حلول أجل السلم أن يويف  (ئعالبا)أن يكون من منتجات أةض معينة، وللمسلم إليه 
 املسلم فيه مما يتوافرله سواء كان من مزةعته أو مصنعه أو غريتا.

أو اهبًا أو  إاا كان ةأس مال السلم نقودًاال جيوز أن يكون املسلم فيه نقودًا أو اهبًا أو فضة  3/2/4
 فضة.

 الوصف بأن يشترط أن يكون املسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت يف الذمة، ويكتفى يف 3/2/5
فال  ،تفاوت يسري تغتفر جهالته ويتسامح الناس ىف مثله عادة بعده إال حنو ال يبقى يكون على
 1النزاع إىليؤدي 

يشترط أن يكون املسلم فيه معلومًا علمًا نافيًا للجهالة. واملرجع يف الصفات اليت متيز املسلم  3/2/6
 فيه وتعرف به إمنا هو عرف الناس وخربة اخلرباء.

معرفة مقداة املسلم فيه، فيحدد املقداة يف كل مبيع حبسب حاله من الوزن والكيل  يشترط 3/2/7
 واحلجم والعدد.

 يشترط أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله حبكم الغالب عند حلول أجله حىت يكون يف 3/2/3
 إمكان املسلم إليه تسليمه للمسلم.

يكون أجل تسليم املسلم فيه معلومًا على حنو يزيل اجلهالة املفضية إىل النزاع. وال أن  يشترط 3/2/5
مانع من حتديد آجال متعددة لتسليم املسلم فيه على دفعات بشرط تعجيل ةأس مال السلم 

 كله.
األصل أن حيدد حمل تسليم املسلم فيه، فإاا سكت املتعاقدان عن الك اعترب مكان العقد  3/2/11

 م إال إاا تعذة الك فيصاة يف حتديده إىل العرف.مكانًا للتسلي
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 جيوز توثيق املسلم فيه بالرهن أو الكفالة، أو غريتا من وسائل التوثيق املشروعة.
 

 

 .أن يبيع املسلم فيه قبل قبضه (املشتري)جيوز للمسلم ال 
 

بعد حلول األجل دون اشتراط الك  –غري النقد  –مبادلة املسلم فيه بشيء آخر  (املشتري)للمسلم جيوز 
يف العقد، سواء كان االستبدال جبنسه أم بغري جنسه، والك بشرط أن يكون البدل صاحلًا ألن جيعل 

لقيمة السوقية للمسلم فيه وقت مسلمًا فيه برأس مال السلم، وأن ال تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من ا
 التسليم.
 

باتفاق الطرفني اإلقالة ىف املسلم فيه كله ىف مقابل استرداد ةأس املال كله، كما جتوز اإلقالة يف جزء  جتوز
 من املسلم فيه نظري استرداد ما يقابله من ةأس املال.

 

عند حلول أجله على ما يقتضيه  (املشتري)املسلم إليه تسليم املسلم فيه إىل املسلم  علىجيب  5/1
العقد من الصفة والقدة، كما جيب على املسلم قبوله إاا كان مطابقًا للمواصفات املبينة يف 

 عقد، وجيرب على قبوله إاا امتنع.ال
يطلب املسلم إليه مثنًا للصفة  إاا عرض البائع التسليم بصفة أجود لزم املسلم قبوله بشرط أال 5/2

 الزائدة، وهو من قبيل حسن القضاء، والك ما مل تكن الصفة احملددة يف العقد مقصودة للمسلم.
إاا عرض البائع التسليم مبا هو دون املواصفات فإنه حيق للمسلم أن ال يقبله، أو أن يقبله حباله،  5/3

 احلا على القبول ولو مع احلط من الثمن.فيكون من قبيل حسن االقتضاء. وجيوز للطرفني أن يتص
انظر ) ال جيوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس املسلم فيه إال على أساس االستبدال بشروطه 5/4

 .(4/2البند 
بشرط أن يكون املسلم فيه على صفته وقدةه، فإن كان للمسلم مانع  ،جيوز التسليم قبل األجل 5/5

 .مقبول فإنه ال جيرب، وإال ألزم بالتسلم
 إاا عجز املسلم إليه عن التسليم بسبب إعساةه فينظر إىل ميسرة. 5/6
 ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه. 5/7
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مل يتوافر املسلم فيه كله أو بعضه يف األسواق حبيث مل يستطع املسلم إليه احلصول عليه عند إاا  5/3
 :أجله، فإن املسلم باخلياة بني ما يأيت

 األسواق.يف فيه  املسلمأن يصرب حىت يتوافر  (أ )
 أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله. (ب )

 .(4/2انظر البند )كما جيوز االستبدال 
 

جيوز للمسلم إليه أن يعقد سلمًا موازيًا مستقاًل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاهتا  6/1
األول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، ويف هذه مطابقة للسلعة املتعاقد على تسليمها يف السلم 

 احلالة يكون البائع يف السلم األول مشتريًا يف السلم الثاين.
جيوز للمسلم أن يعقد سلمًا موازيًا مستقاًل مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة يف مواصفاهتا  6/2

السلم األول بائعًا يف  ويف هذه احلالة يكون املشتري يفللسلعة اليت اشتراها بعقد السلم األول. 
 السلم الثاين.

ال جيوز ةبط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل  6/2و 6/1يف كلتا احلالتني املذكوةتني يف البندين  6/3
خل أ، وعليه فإن اتهجيب أن يكون كل واحد منهما مستقاًل عن اآلخر يف مجيع حقوقه والتزام

أن حييل  (املتضرة باإلخالل)ف اآلخر ق للطرأحد الطرفني يف عقد السلم األول بالتزامه ال حي
 الك الضرة إىل من عقد معه سلمًا موازيًا، سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ.

 على السلم املوازي. 5 – 1تنطبق مجيع أحكام السلم املبينة يف البنود  6/4
 

 .(4/1وانظر البند )ال جيوز إصداة صكوك سلم قابلة للتداول. 
 

 .م 2111 أياة )مايو(  23=  هد1422صفر  25بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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 25 املنعقد يف السادسوالك يف اجتماعه للسلم والسلم املوازي املتطلبات الشرعية  اعتمد اجمللس الشرعي
 .م2111أياة )مايو(  23 – 15=  هد1422صفر  25 –

إعادة إصداة املتطلبات الشرعية للسلم والسلم املوازي لتصبح معياةا شرعيا مث اعتمد اجمللس الشرعي 
 16–11هد=1423ةبيع األول 4–صفر  23الثامن املنعقد يف املدينة املنوةة بتاةيخ  والك يف اجتماعه

 م. 2112 أياة )مايو( 
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كانون  3-4=  هد1421ةمضان  12-3( املنعقد يف تاةيخ 5يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
تكليف مستشاة ب إصداة متطلب شرعي للسلم والسلم املوازي م يف مكة املكرمة 2111 (ديسمرباألول )
 .شرعي

والتحكيم  فتاءقرةت جلنة اإل م2111 (يناير) الثاينكانون 17=  هد1421شوال  11يف يوم االثنني 
 مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع املتطلبات الشرعية للسلم والسلم املوازي.تكليف 

 (أبريلنيسان ) 23 – 26=  هد1421حمرم  23 – 21والتحكيم بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل
كما  ،املنعقد يف البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع املتطلبات، وأدخلت بعض التعديالت م2111

شعبان  14بتاةيخ  -اإلماةات العربية املتحدة –( املنعقد يف أبو ظيب 4ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م مسودة مشروع املتطلبات الشرعية للسلم والسلم 2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 11=  هد1421

ت وما أبداه األعضاء من املوازي وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشا
 مالحظات.

( املنعقد يف مكة 5عرضت مسودة مشروع املتطلبات املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، وأدخل 2111 (ديسمربكانون األول ) 3 – 4=  هد1421ةمضان  12 – 3املكرمة يف الفترة 

وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  اجمللس الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املتطلبات الشرعية، 
 واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

 (فرباير) شباط 23و 27=  هد1421اي احلجة  5و 4عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 
املؤسسات، ومكاتب احملاسبة، م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، و2111

. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وتوىل بعض أعضاء اجمللس اإلجابة  أبديت

 عن املالحظات والتعليق عليها.
اي احلجة  15( املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 5والتحكيم يف اجتماعها ةقم ) فتاءنة اإلناقشت جل
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت  أبديتم املالحظات اليت 2111ماةس  11 = هد1421

 أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
صفر  25 –25يف الفترة من  املنعقد يف املدينة املنوةة (6)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 

والتحكيم، وأدخل  فتاءم التعديالت اليت أدخلتها جلنة اإل2111 أياة )مايو( 23 – 15 = هد1422
التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باسم السلم والسلم املوازي
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هد 1422ةمضان  13-5( املنعقد يف مكة املكرمة بتاةيخ 7وقد قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م إعادة إصداة مجيع املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة  2111(نوفمربتشرين الثاين ) 24-23= 

 هلذا الغرض.والتمويل لتصبح معايري شرعية، وكونت جلنة 
( اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل 3ويف اجتماعه ةقم )

( السلم والسلم املوازي. ومل جير أي تغيري 11باسم املعياة الشرعي ةقم ) ( السلم والسلم املوازي3ةقم )
  جوهري يف املضمون.
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يا أيها الذين ﴿ :الكتاب: فقول احلق تباةك وتعاىل أما. مجاعواإل ،والسنة ،بالكتاب ثبتت مشروعية السلم
 أجلأشهد أن السلف املضمون إىل  :قال ابن عباس (1) ﴾آمنوا إاا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه

ن إابن عباس قوله:  عن. وةوي اآلية ﴾يا أيها الذين آمنوا إاا تداينتم  ﴿:وأان فيه، وقرأ ،قد أحلَّه اهلل
 .(2)هذه اآلية نزلت يف السلم خاصة

املدينة، والناس يسلفون يف التمر العام  : فعن ابن عباس ةضي اهلل عنهما قال: قدم ةسول اهلل السنة أماو
من "قال:  ،، ويف ةواية"وم، ووزن معلوميف كيل معل فليسلفمن سلَّف يف متر " :والعامني فقال النيب 

  .(3) "ووزن معلوم، إىل أجل معلوم معلوم،أسلف يف شيء، ففي كيل 
 صاحبهوقال: أمجعوا على أن السلم اجلائز: أن يسلم الرجل  ،مجاعحكى ابن املنذة اإل فقد :مجاعاإل أماو

 .(4)يف شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إىل أجل معلوم 

التمويل؛ ألن أةباب الزةوع والثماة  يف احلصول علىالناس  حاجةييسر  أنهوحكمة تشريع السلم 
النفقة عليها لتكمل، وعلى أنفسهم حني تعوزهم النفقة، فجوز هلم السلم  إىلوالتجاةات حيتاجون 

؛ ألنه غالبًا حيصل على السلعة بثمن باالسترخا  )املشتري( املسلم ويرتفق للحصول على النقد لريتفقوا
 . السوقأقل من سعر 

 والكبريةحاجة قطاعات كبرية من أصحاب األعمال على خمتلف دةجاهتم الصغرية واملتوسطة  السلم يليبو
إىل ةأس املال  األعمالوحتتاج هذه  1ممن هلم استثماةات زةاعية وصناعية وجتاةية وما ىف حكم الك

أنه يغطي طلب من حيتاج إىل  كماحىت تنتج، فهو يتيح التمويل النقدي لالستثماةات،  العامل نقدًا أو عينًا
ىف جماالت الزةاعة  غالبًا وإن كان يستادم والسلم .األجلسيولة ما دام قادةًا على الوفاء مبا يقابلها عند 

كالصناعة  يف جماالت االستثماة األخرى، استادامهفإن مشروعيته ليست مقتصرة عليها، إا جيوز 
 والتجاةة.

                                                   
 .232( البقرة، اآلية 1)

،   1تفسري القرآن العظيم، ج ، وانظر: ابن كثري،336،   1( انظر: ابن اجلوزي: زاد املسري يف علم التفسري، ج2)
456. 
، 731،   2اة القلم(، ج، )دمشق: د1( ةواه البااةي ومسلم وغريتا، انظر: البااةي، صحيح البااةي، ط 3)

 .1226،   3ومسلم، صحيح مسلم، )بريوت: داة الفكر(، ج 
 .335،   6، )القاهرة: مطبعة هجر(، ج 2ابن قدامة، املغين، ط  ،54( ابن املنذة، اإلمجاع،   4)
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 الثمن،كما يعطي املسلم إليه )البائع( مرونة ىف استادام  ،العاجلة للسيولة االحتياجاتالسلم  ويليب
 وفرصة لتدبري املقابل )املسلم فيه( وتسليمه عند أجله للمسلم.

 استندوا يف الك إىل قاعدةمستند جواز كون املنفعة ةأس مال السلم مبين على ما صرح به املالكية وقد 
 .(2)بيع دين بدين حينئذ يصريفال . (1)األوائل قبض لألواخر قبض

يشترط  يتعقد من عقود املعاوضات ال السلم أن هو كون ةأس مال السلم معلوما للطرفني اشتراط مستند
 (.3)عوض دفعا للجهالةفيها العلم بال

( 4)"من سلف فليسلف يف كيل معلوم" : قوله هو قبض ةأس املال يف جملس العقد اشتراط مستند
 يكنمسي سلما ملا فيه من تقدمي ةأس املال، فإاا تأخر مل ألنه هو التقدمي، و اإلسالف ووالتسليف أ

العقد كالئا  جيعلتقابض  من غريةأس املال عن جملس العقد، والتفرق  دفعوألن تأخري .(5)سلما
 فأمجعوأما الدين بالدين ": ومتفق على حترميه. قال ابن ةشد، عنه يدينا بدين وهو منه أي ،(6)ئبكال

 .(7) " املسلمون على حترميه
وهو دين، الدين بالبيع من الثمن دينا، كان  جعلإاا  أنه ةأس مال السلم دينا كونعدم جواز  مستند

 ممنوع شرعا.
لقوم من  -بين فالن أسلموايقول له: إن    جاء إىل النيبةجال هو أن عدم جواز السلم يف املعني مستند
: عندي اليهودفقال ةجل من  "من عنده؟": فأخاف أن يرتدوا، فقال النيب  جاعواوإام قد  -اليهود

بين فالن، فقال ةسول اهلل  طحائكذا وكذا )لشيء قد مساه( أةاه قال: ثالمثائة ديناة بسعر كذا وكذا من 

                                                   
 .347،   4( الدةدير، الشرح الصغري، ج1)

 .36،   2( البهويت، شرح منتهى اإلةادات، ج2)
، الكاساين، بدائع 212، ابن جزي، القوانني الفقهية،   537،   2اضي عبد الوهاب، املعونة، ج( انظر: الق3)

 . 311،  1الشريازي، املهذب، ج ،411،   6، ابن قدامة، املغين ج 311،   5الصنائع، ج 
، 3 ، مسلم، صحيح مسلم، ج731،   2( ةواه البااةي ومسلم وغريتا، انظر: البااةي، صحيح البااةي، ج4)
  1226. 
 .413،   6( ابن قدامة، املغين، ج5) 
، ابن ةشد )احلفيد(، بداية اجملتهد وااية املقتصد، )بريوت: داة 212،   5( انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج6) 

، 4، الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج533،  2، القاضي عبد الوهاب، املعونة، ج215،   2القلم(، ج
  117. 
 .151،   2( بداية اجملتهد، ج7)
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" :  السلم من مثرة بستان  وألن .(1)"بين فالن طحائ وليس من وكذا،بسعر كذا وكذا، إىل أجل كذا
 .الغرة إىل تلفها، فيؤدي أو معني، ةمبا أدى إىل انقطاع تلك الثمرة عند أجل التسليم

مستند اشتراط أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله هو دفع الغرة ولكي يكون يف إمكان املسلم إليه 
 التسليم.

 قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين املمنوع شرعًا.بيع املسلم فيه  املنع منمستند 

 لئال مستند منع االستبدال إاا كانت القيمة للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم هو
 يربح املشتري مرتني يف صفقة واحدة. 

البيع  فيهمطلقا، فيدخل فيه السلم، كما يدخل ندب إىل اإلقالة  النيب  أن السلم يفاإلقالة مستند جواز 
للعاقدين دفعا حلاجة الندم،  نظرااملطلق؛ ألن السلم نوع من البيع. وألن اإلقالة يف بيع العني إمنا شرعت 

 .(2)اإلقالة فيه مشروعيةاألمثان، فكان أدعى إىل  بأوكسه بيع ؛ ألنواعتراض الندم يف السلم ههنا أكثر

 الديوناملسلم فيه عباةة عن دين، وال جيوز اشتراط الزيادة يف يف السلم أن  اجلزائيالشرط املنع من  مستند
 عند التأخري؛ ألن الك من الربا.

مستند مشروعية السلم املوازي أنه عباةة عن صفقيت سلم كل واحدة منفصلة عن األخرى بالرغم من 
  العقدين، فال يفضي الك إىل صوةة بيعتني يف بيعة املنهي عنها.مراعاة متاثل الصفات بني

 أن تداوهلا من قبيل بيع الدين املمنوع شرعا.هو  للتداول قابلةسلم  صكوكإصداة مستند املنع من 

                                                   
. قال 744،   3سنن أيب داود، ج ،766، 765،   2ر: سنن ابن ماجة، ج( ةواه ابن ماجه وأبو داود. انظ1)

الشوكاين: هذا احلديث يف إسناده ةجل جمهول، فإن أبا داود ةواه عن حممد بن كثري عن سفيان عن أيب إسحاق عن 
 .346،345،   5ثل هذا ال تقوم به حجة. انظر: نيل األوطاة، جةجل اجنراين عن ابن عمر، وم

 .214، 5( انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج2)
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هو بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حااًل، ويسمى ةأس مال السلم، ويؤجل فيه املبيع 
" واملشتري "املسلم"، أو "ةب إليهاملوصوف ىف الذمة، ويسمى "املسلم فيه "، ويسمى البائع "املسلم 

 .(سلفًا)السلم "، وقد يسمى السلم 

 عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاهتا مطابقة للسلعة إاا دخل املسلم إليه يف
املتعاقد على تسليمها يف السلم األول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه فإن هذا العقد يسمى يف العرف 

السلم املوازي، مثل أن تشتري املؤسسة كمية حمددة من القطن من املزاةعني مث تقوم املؤسسة  :املعاصر
بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع هلم عن طريق عقد  (ةب السلم يف العقد األول)

 السلم قطنًا بذات مواصفات املبيع يف العقد األول دون أن يعلق العقد الثاين على نفاا العقد األول.
 

 اإلقالة هي ةفع العقد وإزالته باتفاق الطرفني. 
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 () ( االستصناع 4صدة حمتوى هذا املعياة سابقا باسم " املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل ةقم :)

استنادا إىل قراة اجمللس الشرعي بإعادة إصداة مجيع  واالستصناع املوازي". وقد مت إعادة إصداةه يف شكل معياة،
 املتطلبات الشرعية لتصبح معايري شرعية. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 اليت جيب أن تراعيها املؤسسات املالية اإلسالمية يهدف هذا املعياة إىل بيان األحكام والضوابط الشرعية
ات وتنفيذه لعمليات االستصناع واالستصناع املوازي من حيث عقده وحمله وما يطرأ عليه من التصرف

 املوفق.واهلل واإلشراف على التنفيذ، 
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يتناول  والاالستصناع واالستصناع املوازي سواء أكانت املؤسسة مشترية أم بائعة. يتناول هذا املعياة
 .صكوك االستصناع ألاا ضمن معياة صكوك االستثماة

 

 

جيوز إبرام عقد االستصناع بني املؤسسة واملستصنع ولو مل يسبق الك متلك املؤسسة للمبيع  2/1/1
 .أو للمواد املكونة له

الذي حيصل عليه العميل من جهات أخرى،  جيوز أن تستفيد املؤسسة من عرض األسعاة 2/1/2
 .والك لالستئناس به يف تقدير التكلفة وحتديد الربح املستهدف

، وجهة أخرىمستصنع بني أبرم ال جيوز أن يكون دوة املؤسسة متويل عقد استصناع  2/1/3
 بعده مسواء كان الك قبل الشروع أ ،عن سداد مستحقات تلك اجلهة هعند عجزوالسيما 

 (.4/2/2البند  انظر)
 

املستصنع الشيء : بيان جنس ، وهيعقد االستصناع ملزم للطرفني إاا توافرت فيه شروطه 2/2/1
ويثبت للمستصنع إن وجد.  وحتديد األجل ومعلومية الثمن ونوعه وقدةه وأوصافه املطلوبة

 للمواصفات املشروطة. خمالفًاياة إاا جاء املصنوع اخل
االستصناع عقد الزم بنفسه، فإنه تترتب آثاةه مبجرد العقد، وال حاجة إىل إعادة مبا أن  2/2/2

إجياب وقبول بعد الصنع، وهذا خبالف الوعد باملراحبة لآلمر بالشراء الذي حيتاج إىل إنشاء 
 البيع بإجياب وقبول بعد متلك املؤسسة للمبيع.

 .صناعالرباءة من العيوب يف عقد االستاشتراط الصانع  جيوز ال 2/2/3
ال جيوز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصوةة جتعل العملية حيلة على التمويل  2/2/4

وبيعها املؤسسة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال التواطؤ على شراء الربوي، مثل 
أو أن يكون الصانع ، إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب االستصناع هو نفسه الصانع

، والك جتنبًا ، حىت لو مت الك عن طريق املناقصةفأكثر لمستصنع بنسبة الثلثجهة مملوكة ل
 لبيوع العينة.
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. فما دام الصانع الطبيعيةحالته عن وخترجه الصنعة إال فيما تدخله ال جيوز عقد االستصناع  3/1/1
 التزم بالعني املصنوعة صح االستصناع. 

على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها املستصنع ولو مل يكن هلا مثيل يف  التعاقدجيوز  3/1/2
جيوز أن يكون حمل االستصناع من األشياء والسوق، بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف. 

حمل بعض يف أداء االلتزام بسبب صنعها وحداهتا اليت يكثر أمثاهلا يف السوق وحيل بعض 
ي يف الك أن يكون املصنوع لالستهالك أو لالستعمال مع بقاء ويستو، مبواصفات موحدة

 .عينه
أو هذا  بعتك هذه السياةة، :، كما لو قالال جيوز أن يكون حمل االستصناع شيئا معينا بذاته 3/1/3

وال يثبت للمستصنع وإمنا يكون االستصناع فيما حدد باملواصفات ال بالتعيني. ، املصنع
، كما ال خيتص املستصنع كليًا أو جزئيًا التسليمبعد ه إال عمليف أولوية فيما شرع الصانع 

الصنع إال إاا تعهد الصانع بعدم التصرف هبا لغري  اجنازمبلكية املواد القائمة لدى الصانع إل
، ويقع هذا التعهد يف حالة اشتراط الصانع على هاجنازإلًا ضمانالشيء املستصنع الك 

 ن شراء بعض املواد.املستصنع تعجيل جزء من الثمن ليتمكن م
جيوز أن يشترط يف عقد االستصناع أن يتم الصنع من املؤسسة نفسها، ويف هذه احلالة جيب  3/1/4

 .إىل غريها اجنازن تعهد باإلأوال حيق هلا ، عليها التقيد بذلك
إاا مل يشترط  ،ما صنعه غريه، أو صنعه هو قبل إبرام عقد االستصناعما جيوز للصانع تسليم  3/1/5

فسه، وال يتاذ الك اةيعة لتأجيل البدلني يف بيع موصوف يف الذمة غري عليه الصنع بن
 مقصود صنعه. 

 ،العمل وفقًا للمواصفات املشروطة يف العقد، ويف املدة املتفق عليها إاجنازجيب على الصانع  3/1/6
 لدى أهل اخلربة. تقتضيها طبيعة العمل وفقًا لألصول املتعاةف عليهااملناسبة اليت املدة  أو يف

أو االلتزام بالصيانة ملدة معينة يتفق عليها الطرفان أو عيوب التصنيع لضمان  حتديد مدةوز جي 3/1/7
 جيري هبا العرف.

أو على  ،أو للصانع جيوز االستصناع يف املباين إلقامتها على أةض معينة مملوكة للمستصنع 3/1/3
املباين املوصوفة هو فيه  املستصنعن أوالك على اعتباة  األةض اليت ملك أحدتا منفعتها،

 .وليس املكان املعني
 

وز أن يكون نقودًا، أو عينًا، أو يشترط أن يكون مثن االستصناع معلومًا عند إبرام العقد، وجي 3/2/1
وهذه الصوةة  .منفعة املصنوع نفسه مسواء كانت منفعة عني أخرى أ، منفعة ملدة معينة
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الرمسية عقود امتياز نظري االنتفاع باملشروع ملدة  األخرية تصلح للتطبيق يف حال منح اجلهات
 (.Build Operate Transfer) معينة

أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة، أو تعجيل دفعة ، جيوز تأجيل مثن االستصناع 3/2/2
 .مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم ألجزاء من املصنوع

إاا كانت تلك املراحل منضبطة يف العرف وال ينشأ عنها  اجنازط مبراحل اإلوجيوز ةبط األقسا
 نزاع.

فيجوز أن أو كان الثمن حمددًا على أساس الوحدة،  ،إاا كان العمل مكونا من عدة أجزاء 3/2/3
مطابقًا  بقدة ما أاجنزه من العمل املؤجلأن يؤدي من الثمن يشترط الصانع على املستصنع 

 .للمواصفات
وال مانع من ، االستصناع تبعًا الختالف أجل التسليمعروض جيوز اختالف الثمن يف  3/2/4

على أن يتم اختياة أحدها عند إبرام العقد ملنع الغرة واجلهالة ، التفاوض على عروض متعددة
 .املفضية إىل النزاع

 بأن حيدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة. املراحبة يف االستصناع ال جيوز إجراء  3/2/5
املصنوع عن التكلفة التقديرية، أو  إاجنازنفقتها املؤسسة يف أإاا اخنفضت التكلفة الفعلية اليت  3/2/6

يف االستصناع  حصلت املؤسسة على حسم من اجلهة اليت قامت بالصنع لصاحل املؤسسة
لتنفيذ الصفقة مع العميل، فال جيب على الصانع ختفيض الثمن احملدد يف العقد، وال  املوازي
 منه، وكذلك احلكم يف حال زيادة التكلفة.تصنع يف الفرق أو جزء حق للمس

 

املؤسسة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مستصنعة، عربونًا لتوثيق  تقبلجيوز أن  3/3/1
العقد، أو يستحقه الصانع يف حال فسخ مل يفسخ العقد، حبيث يكون جزءًا من الثمن إن 

 قداة الضرة الفعلي.واألوىل أن يقتصر على م .العقد
، أن تأخذ الضمانات أم مستصنعة كانت صانعة سواءجيوز للمؤسسة يف عقد االستصناع،  3/3/2

، كما جيوز هلا إاا كانت مستصنعة للوفاء حبقوقها لدى املستصنع أو الصانع اليت تراها كافية
 مة حق أحوال مكفالة أ مأن تعطي الضمانات اليت يطلبها الصانع، سواء كان الضمان ةهنًا أ

 .أم إيقاف السحب من األةصدةحسابًا جاةيًا 
 

 

على تعديل املواصفات املشروطة يف بعد عقد االستصناع جيوز اتفاق الصانع واملستصنع  4/1/1
وإعطاء مهلة يف مدة املصنوع، أو الزيادة فيه، مع حتديد ما يترتب على الك بالنسبة للثمن 
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ن مقابل التعديالت أو الزيادات هو بنسبتها إىل الثمن أوجيوز النص يف العقد على تنفيذه، 
 حسبما تقتضيه اخلربة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي به اجلهالة املفضية إىل النزاع.

ع ما مل يوافق ليس للمستصنع إلزام الصانع باإلضافات أو التعديالت على حمل عقد االستصنا 4/1/2
 .الك الصانع على

أما ختفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إاا  سداد.الأجل  لتمديدال جيوز زيادة الثمن  4/1/3
 كان غري مشترط يف العقد.

 

إاا وجدت ظروف طاةئة تستدعي تعديل مثن االستصناع زيادة أو نقصًا فإنه جيوز باتفاق  4/2/1
 .4/1/3بالتحكيم، أو بالرجوع إىل القضاء، مع مراعاة البندالطرفني، أو 

جيب تصفية العملية حبالتها  مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ متامجيوز االستصناع إل 4/2/2
التزاما  -ن وجدت إ -الديون الراهنة، على حساب العميل مع الصانع السابق، حيث تظل 

لعمل، دون التزام املؤسسة باالستعانة شاصيًا عليه، ومن مث إبرام عقد استصناع لبقية ا
 .العمل بأي وسيلة تراها مناسبة إاجنازن هلا احلق يف أبالصانع السابق، بل ينص على 

جيوز النص على حق املستصنع يف تنفيذ االستصناع على حساب الصانع يف حال امتناعه عن  4/2/3
الة استصناع مبان أو خالل مدة حمددة تبدأ منذ التوقف عن العمل يف ح متامالتنفيذ أو اإل

 .منشآت على أةض املستصنع
املشروع بإنشائها ال يستحقها املستصنع أو املنشآت فإن املباين  متامالصانع عن اإلعجز إاا  4/2/4

 وخيتلف احلكم تبعًا للسبب، فإن كان العجز بسبب يرجع إىل الصانع فيضمن املستصنعجمانًا 
قيمة البناء بنسبة ما أاجنز الصانع مع حتمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من ضرة فعلي. وإاا 

لسبب يرجع إىل املستصنع فيستحق الصانع قيمة ما أاجنزه مع حتمل  متامكان عدم اإل
لسبب ال يرجع ألحدتا فيضمن  متاماملستصنع الضرة الالحق بالصانع. وإاا كان عدم اإل

وانظر البند )ا أاجنزه فقط، وال يتحمل أحدتا ما حلق باآلخر من ضرة املستصنع قيمة م
4/2/3.) 

جيوز أن يضاف إىل عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جديد تضعه اجلهات  4/2/5
، أو القانون املاتصة مل يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليست على الصانع مبقتضى العقد

 .كون على املستصنعت افإا
 

مبوافقة الصانع للتحقق من فنيا للنيابة عنها  مكتبًاأن توكل بصفتها مستصنعًا جيوز للمؤسسة  5/1
 .التقيد باملواصفات املشروطة، واملوافقة على تسليم الدفعات وفقًا لذلك، والتسليم، والتسلم
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التصنيع للقيام  جيوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل املستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد 5/2
 املصنوع طبقًا للمواصفات املتعاقد عليها. إاجنازباالشراف على 

 التكلفة اإلضافية املتعلقة باإلشراف.منهما من يتحمل حتديد جيوز اتفاق الصانع واملستصنع على  5/3
 

 و تسليمه إىل من حيدده املستصنع.أتربأ امة الصانع بتسليم املصنوع إىل املستصنع أو متكينه منه،  6/1
إاا كان املصنوع وقت التسليم غري مطابق للمواصفات فإنه حيق للمستصنع أن يرفضه، أو أن  6/2

يقبله حباله، فيكون من قبيل حسن االقتضاء. وجيوز للطرفني أن يتصاحلا على القبول ولو مع 
 .احلط من الثمن

من مطابقًا للمواصفات، فإاا امتنع املستصنع  جيوز التسليم قبل األجل بشرط أن يكون املصنوع 6/3
فإاا وجد مانع مقبول فال جيرب على ، فياتلف احلكم بني وجود مانع مقبول وعدم وجودهتسلمه 

 التسلم، وإن مل يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.
بتمكني الصانع للمستصنع من قبض  تسليم املصنوع بطريقة القبض احلكمي يكونجيوز أن  6/4

وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان املستصنع، فإاا حصل بعد التمكن  ،هإاجنازع بعد املصنو
يتم الفصل بني  تلف للمصنوع غري ناشئ عن تعدي الصانع أو تقصريه يتحمله املستصنع، وبذلك

 .الضمانني: ضمان الصانع وضمان املستصنع
يكون أمانة يف يد الصانع القبض بعد متكينه من  بدون حق إاا امتنع املستصنع عن قبض املصنوع 6/5

 ويتحمل املستصنع تكلفة حفظه.ال يضمنه إال بالتعدي أو التقصري. 
جيوز النص يف عقد االستصناع على توكيل املستصنع للصانع ببيعه إاا تأخر املستصنع عن تسلمه  6/6

نقص إن ، أو يرجع عليه بالمدة معينة، فيبيعه على حساب املستصنع ويرد الزيادة إليه إن وجدت
 وجد. وتكون تكلفة البيع على املستصنع.

لتعويض املستصنع عن تأخري التسليم غري جمحف جيوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطًا جزائيًا  6/7
وال جيوز الشرط ، إاا مل يكن التأخري نتيجة لظروف قاهرة أو طاةئةمببلغ يتفق عليه الطرفان 

 .(ب 2/1انظر معياة املدين املماطل، البند )الثمن اجلزائي بالنسبة للمستصنع إاا تأخر يف أداء 
عقد ولكن جيوز ( 6/4انظر البند )ال جيوز بيع املصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما،  6/3

ويسمى هذا  مماثل ملا مت شراؤه من الصناعيف الذمة شيء موصوف استصناع آخر على 
 .(7انظر البند )االستصناع املوازي 

املستصنعة أن توكل الصانع ببيع املصنوع بعد التمكن من قبضه إىل عمالء الصانع جيوز للمؤسسة  6/5
ن ال أبنسبة من مثن البيع، على  مبأجر مقطوع، أ ملصاحل املؤسسة، سواء كان التوكيل جمانا، أ

 عقد االستصناع. يشترط هذا التوكيل يف
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مصنوعات عقد استصناع مع الصانع للحصول على  بصفتها مستصنعًااملؤسسة تربم جيوز أن  7/1
 منضبطة بالوصف املزيل للجهالة وتدفع مثنها نقدًا عند توقيع العقد، لتوفري السيولة للصانع، وتبيع

اشترته، وإىل أجل  مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات مااستصناع مواز بعقد  لطرف آخر
 (.3/1/4بني العقدين، )انظر البند  ربطوهذا بشرط عدم ال بعد أجل االستصناع األول

بصفتها صانعًا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع املؤسسة  جتريجيوز أن  7/2
أو مقاول للشراء منه باالستصناع املوازي ملصنوعات أو مبان بنفس املواصفات بثمن حال، 

 .3/1/4بشرط عدم الربط بني العقدين، مع مراعاة ما جاء يف البند
عًا تبعات املالك ونفقات صانجيب أن تتحمل املؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها  7/3

(، وال حيق هلا أن حتول التزاماهتا مع العميل إىل العميل) املستصنع الصيانة والتأمني قبل التسليم إىل
 الصانع يف عقد االستصناع املوازي.

ال جيوز التحلل من التسليم يف ، وتصناع املوازيال جيوز الربط بني عقد االستصناع وعقد االس 7/4
، وال مانع من أحدتا إاا مل يقع التسليم يف اآلخر، وكذلك التأخري أو الزيادة يف التكاليف

مبا فيها الشرط اجلزائي( مماثلة )اشتراط املؤسسة على الصانع يف االستصناع املوازي شروطًا 
  االستصناع األول أو خمتلفة عنها.للشروط اليت التزمت هبا مع العميل يف 

 

 .م 2111 أياة )مايو(  23= هد 1422صفر  25بتاةيخ املعياة  اهذ صدة
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 السادسوالك يف اجتماعه لالستصناع واالستصناع املوازي  املتطلبات الشرعية اعتمد اجمللس الشرعي
 م.2111 أياة )مايو(  23-15=  هد1422صفر  25 – 25يف املنعقد 

مث اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع املوازي لتصبح معياةا 
 1432ةبيع األول  4–صفر  23الثامن املنعقد يف املدينة املنوةة بتاةيخ  شرعيا والك يف اجتماعه

 م. 2112 أياة )مايو(  16– 11هد=
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كانون  3-4=  هد1421ةمضان  12-3( املنعقد يف تاةيخ 5يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
 إصداة متطلب شرعي لالستصناع واالستصناع املوازي م يف مكة املكرمة 2111 (ديسمرباألول )

  .تكليف مستشاة شرعيب
والتحكيم  فتاءم قرةت جلنة اإل2111(يناير)ثاين كانون ال 17=  هد1421شوال  11يف يوم االثنني 

 تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع املتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع املوازي.
نيسان  23 – 26=  هد1421حمرم  23 – 21والتحكيم بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل

 ،مشروع املتطلبات، وأدخلت بعض التعديالتم املنعقد يف البحرين ناقشت هذه اللجنة 2111)أبريل(
 14بتاةيخ  -اإلماةات العربية املتحدة–( املنعقد يف أبو ظيب 4كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )

م مسودة مشروع املتطلبات الشرعية لالستصناع 2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 11=  هد1421شعبان 
دخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه واالستصناع املوازي وطلبت من املستشاة إ

 األعضاء من مالحظات.
( املنعقد يف مكة 5عرضت مسودة مشروع املتطلبات املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، وأدخل 2111 (ديسمربكانون األول ) 3 – 4=  هد1421ةمضان  12 – 3املكرمة يف الفترة 
ي تعديالت على مسودة مشروع املتطلبات الشرعية، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  اجمللس الشرع

 واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
 (فربايرشباط ) 23و 27=  هد1421اي احلجة  5و 4عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

د عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، م، وحضرها ما يزي2111
. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

اإلجابة  أعضاء اجمللس سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، و توىل بعض أبديت
 عن املالحظات والتعليق عليها.

 هد1421اي احلجة  15( املنعقد يف البحرين بتاةيخ 5والتحكيم يف اجتماعها ةقم ) فتاءناقشت جلنة اإل
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت أةسلت  أبديتم املالحظات اليت 2111 (ماةس)آااة11 =

 للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
صفر  25 – 25يف الفترة من  املنعقد يف املدينة املنوةة (6)ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم 

تحكيم، وأدخل وال فتاءم التعديالت اليت أدخلتها جلنة اإل2111أياة )مايو(  23 – 15 = هد1422
ستصناع املوازي الستصناع واالالتعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باسم املتطلبات الشرعية ل

 يف بعض البنود، وباألغلبية يف بعضها، على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس. مجاعباإل
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هد 1422ةمضان  13-5كرمة بتاةيخ ( املنعقد يف مكة امل7وقد قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م إعادة إصداة مجيع املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة  2111(نوفمربتشرين الثاين ) 24-23= 

 والتمويل لتصبح معايري شرعية، وكونت جلنة هلذا الغرض.
 16-11هد=1424يع األول ةب 4 –صفر  23( املنعقد ىف املدينة املنوةة بتاةيخ 3ويف اجتماعه ةقم )

م اعتمد اجمللس الشرعي إعادة إصداة املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماة والتمويل 2112 أياة )مايو( 
(: االستصناع واالستصناع 11باسم املعياة الشرعي ةقم ) ( االستصناع واالستصناع املوازي4ةقم )

 املوازي. ومل جير أي تغيري جوهري يف املضمون.
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والقواعد العامة يف العقود  االستحسانوب (1)اخلامت واملنرب باستصناعه  االستصناعثبتت مشروعية 
وقد صدة بشأنه قراة جممع الفقه  ،قاصد الشرعية، وهو عقد بيع الزم وليس جمرد وعداملوالتصرفات و

 (.2اإلسالمي الدويل)

جواز أن يكون دوة املؤسسة جمرد متويل أبرم بني مستصنع وجهة أخرى هو أن الك سيؤدي  مستند عدم
  .ويكون عقد االستصناع صوةة ال حقيقة فيها ،إىل الوقوع يف الربا

قول اإلمام أيب يوسف على ما حققته جملة األحكام مستند كون عقد االستصناع ملزمًا للطرفني هو 
فلو كان للمستصنع االمتناع  ،أمواال منه وجاء بالعمل على الصفة املشروطةنفق أأن الصانع قد العدلية، 

 عن أخذه لكان فيه إضراة بالصانع. 
إمنا  من العيوب هو أن االستصناع بيع موصوف يف الذمة والرباءة الصانع الرباءة مستند عدم جواز اشتراط

 تكون يف بيع املعني، وهو يف هذا خيتلف عن البيع املطلق. 
ند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصوةة جتعل العملية حيلة على التمويل الربوي مست

 هو جتنب الوقوع يف الربا أو شهبته أو بيوع العينة احملرمة. 

إلنسان األشياء اليت ال تدخلها صنعة ا الصنعة هو أن همستند عدم جواز عقد االستصناع إال فيما تدخل
كاملنتجات الزةاعية من احليوان والثماة واخلضاة وحنوها ال تدخل يف حقيقة االستصناع  (األشياء الطبيعية)

 هو بيع مواد اشترط فيها الصنعة. الذي

 ،ا يتعامل الناس به يف الغالبوغري املثلية هو كواا مم ،مستند جواز التعاقد على السلع املثلية املصنعة
فكل ما جيري التعامل به و أمكن ضبطه بالوصف جيوز وةود  ،ة على العرف تتغري بتغريهاألحكام املبنيو

 االستصناع عليه سواء كان استهالكيًا أو استعماليًا.
مستند عدم جواز أن يكون حمل االستصناع شيئًا معينا بذاته هو أن االستصناع عقد على مبيع يف الذمة. 

 (1)" ليس عندك ال تبع ما ":بيع ماال ميلكه البائع املنهّي عنه بقوله وإاا كان املبيع معينًا كان الك من 

                                                   
(، 3/1655، وصحيح مسلم 5/2215اخلامت أخرجه البااةى ومسلم، )صحيح البااةى  ( حديث استصناعه 1)

 (.2/513وحديث استصناعه املنرب أخرجه البااةى )صحيح البااةى 
 (.3/7)65ةقم ( انظر القراة 2)
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واملعدوم يتعلق بالذمة وما  ،منا يكون من قبيل املعدوم فال ميكن أن يكون عينًاإوألن املصنوع يف الغالب 
 (.2كون دينًا)يتعلق بالذمة 

أن يتم الصنع من املؤسسة نفسها هو أن هذا الشرط ال ينايف مقتضى عقد  د جواز اشتراط املستصنعتنمس
  .هتادوجألنه قد يكون غرض املستصنع عمل الصانع نفسه لتميزه بدقة الصناعة و صناع بل يوافقه؛تاالس
برام عقد االستصناع إاا مل يشترطه الصانع هو أن إد جواز تسليم الصانع ما صنعه هو أو غريه قبل تنمس
  .حيقق املقصود من حيث إن ما مت تسليمه مشتمل على املواصفات املشروطة يف العقد الك

مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط حيقق املقصود من االستصناع وهو االنتفاع 
 بالشيء املصنوع وال يتأتى الك إال بسالمته من العيوب.

 .علومًا هو نفي اجلهالة والغرة املفضيني إىل املنازعةد اشتراط أن يكون مثن االستصناع متنمس
مستند جواز تأجيل مثن االستصناع أو تقسيطه هو أن العمل يف االستصناع جزء مهم من املبيع جيعله 

ن بيع الدين بالدين املمنوع مىن تثفهو مس ،جيوز فيها تأجيل األجرة وتعجيلها جاةةإلوا جاةةإلشبيهًا با
 شرعًا.
تبعًا الختالف أجل التسليم هو قياس االستصناع على  صناعجواز اختالف الثمن يف عروض االست مسنتد
ن أاجنزها يف يومني فله إعلى أن العامل إاا أاجنز املنفعة يف يوم فله دةتان و حيث نص الفقهاء فيها جاةةاإل
 (.3)وقد صدة هبا قراة من ندوة الربكة .دةهم

هو أن حمل املراحبة  ة يف االستصناع بأن حيدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومةمستند عدم جواز إجراء املراحب
جيب أن يكون شيئًا موجودًا مملوكًا معلوم الثمن قبل املراحبة، وعقد االستصناع يربم قبل التملك؛ ألنه بيع 

لومًا عند والثمن جيب أن يكون مع اجنازاإلبعد  إالموصوف يف الذمة غري معني، وألن التكلفة ال تعرف 
 إبرام العقد.

أو حصلت  مستند عدم وجوب ختفيض الصانع الثمن إاا اخنفضت التكفلة الفعلية اليت أنفقتها املؤسسة
املؤسسة على حسم من اجلهة اليت قامت بالصنع هو استقاللية عقدي االستصناع واالستصناع املوازي 

اهليئة  وقد وةد بذلك فتوى .عن اآلخرمبعزل  وعدم اةتباطهما فكل منهما مستقل تترتب عليه آثاةه
 (.1)الشرعية يف بيت التمويل الكوييت

                                                                                                                                                        
: املكتب 1)ط  132/  5)حتقيق: أمحد شاكر(، وانظر: إةواء الغليل لأللباين  534/ 3( ةواه الترمذي يف سننه 1)

 اإلسالمي(.
 .153( انظر جملة األحكام العدلية مادة 2)
 (.13/7( انظر قراة )3)
 .447(، وفتوى ةقم 235( الفتاوى الشرعية ىف املسائل االقتصادية )1) 
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يق للحقوق وال ختل نه يف هذه الضمانات توثأمانات املناسبة هلا هو ضمستند جواز أن تأخذ املؤسسة ال
 مبقتضى العقد.

 من الربا.ن لتمديد أجل السداد هو أن الك ثممستند عدم جواز زيادة ال

ضع شطر ": أليب بن كعب  ند جواز ختفيض الثمن عند تعجيل السداد من غري شرط هو قوله تمس
 .(3)سالمي الدويلوةد بشأنه قراة عن جممع الفقه اإلوقد .(2)" دينك

هو  متامإلالصانع عن ا يف حال عجز هةضأمستند عدم استيالء املستصنع على األصول العينية املقامة على 
  .قيمت من قبل الصانع بطلب من املستصنع والطلب أقوى من اإلانأأاا 

ىل عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جديد من قبل اجلهات إمستند جواز أن يضاف 
رضاتا وال ينايف مقتضي نه وقع باتفاق الطرفني وبأهو الصانع املاتصة تترتب عليه تبعات ال تكون على 

 .(4)اع. وقد وةد بذلك فتوى اهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييتتصنعقد االس
هو أن هذا الشرط فيه مصلحة للعقد على الصانع مستند جواز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيًا 

 وأنه واةد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل وليس دينًا يف الذمة. 

وجواز توكيل املستصنع نفسه إاا عًا مكتبًا لإلشراف الفين، نؤسسة بصفتها مستصمستند جواز توكيل امل
هو أن الوكالة مشروعة وال يوجد ما مينع جوازها يف االستصناع ما دام الك  صانعة كانت املؤسسة
  .باتفاق الطرفني

مستند عدم جواز بيع املصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن الك من قبيل بيع املعدوم وبيع ما ال ميلك 
 ألنه غري موجود عند البائع. 

عا عقد استصناع مواٍز مع طرف آخر بنفس مواصفات ما مستصنإبرام املؤسسة بصفتها  مستند جواز
ىل بيعتني يف بيعة املنهي عنه، إتصناع ال يوجد ةبط بينهما فال يفضي عباةة عن صفقيت اس اشترته هو أنه
  .قراض ةبويإىل إمن حتول االستصناع املوازي  كلوالذي مينع كذ

  

                                                   
 .565،  2، وج175،  1( أخرجه البااةي، ج2) 
 (.2/7)64( انظر القراة ةقم 3) 
 (.251( انظر فتوى ةقم )4) 
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 .هو عقد على بيع عني موصوفة يف الذمة مطلوب صنعها 

 :تتم من خالل إبرام عقدين منفصلني ()االستصناع املوازي يف العرف املعاصر إن الصيغة اليت تسمى
أو املقاولني تكون فيه  صانعًا، واآلخر مع الُصّناعاملالية اإلسالمية أحدتا مع العميل تكون فيه املؤسسة 

ا حاال أحدت ، والغالب أن يكونتحقق الربح عن طريق اختالف الثمن يف العقدينيو، املؤسسة مستصنعًا
 .(العميلوالثاين مؤجال )وهو الذي مع  (وهو الذي مع الُصّناع أو املقاولني)

األجري دون التزامه بتقدمي مواد عمل عقد على  جاةةبأن اإل جاةةخيتلف عقد االستصناع عن عقد اإل
 .والعمل مجيعًا منهيلتزم فيه الصانع بتقدمي املواد فاالستصناع أما الصنع، 

اقتصرت على العمل وكانت املواد من العميل إاا  إجاةة بأن املقاولةاملقاولة  وخيتلف االستصناع عن
 )املستأجر(، أما إاا مشلت املقاولة عمل املقاول وتقدمي املواد منه فهي استصناع.

االستصناع عن السلم بأن االستصناع عقد على عني موصوفة يف الذمة اشترط فيها العمل فال خيتلف 
 جيري إال فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عني موصوفة يف الذمة مل يشترط فيها العمل.
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

يهدف هذا املعياة إىل بيان األسس واألحكام الشرعية العامة لشركة العقد )ما يعرف حديثا باملشاةكة( 
وبيان أحكام كل من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة األعمال واملشاةكة املتناقصة والشركات 

ديثة من حيث التعريف هبا وبيان أحكامها الشرعية اخلاصة هبا، مع بيان الضوابط الشرعية اليت جيب احل
 املوفق.واهلل ، (1) املؤسسة/املؤسسات()سالمية اهتا من قبل املؤسسات املالية اإلمراع

  

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة أو املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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بأنواعها القائمة على أساس شركة العقد، عدا ما كتب الفقه  املعروفة يف الشركات يتناول هذا املعياة
 الشركات احلديثة بأنواعها، مبا فيها املشاةكة املتناقصة. استثين منها الحقا، كما يطبق على

حالة الشيوع يف )وال شركة امللك ألاا ضمن معياة صكوك االستثماة  املشاةكةوال يتناول صكوك 
ألن تطبيقها نادة، فريجع فيها عند احلاجة إىل كتب  املفاوضة؛امللكية(. وال األحكام اخلاصة بشركة 

 – تناولال واملزاةعة واملساقاة واملغاةسة. تناول الفقه. وال املضاةبة؛ ألن هلا معياةا خاصا هبا، كما ال ي
 النظم واالجراءات اخلاصة هبا. -بالنسبة للشركات احلديثة 

 

 

 اتفاق اثنني أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما يف الذمة، بقصد االسترباح.
 

 تنقسم شركة العقد إىل قسمني:
 القسم األول: الشركات املؤصلة فقهيا.

 القسم الثاين: الشركات احلديثة.
 

 .شركة العنان (أ )
 .الذمم()شركة الوجوه  (ب )

 .الصنائع، أو األبدان، أو التقبل()شركة األعمال  (ج )
 

 .شركة املساتة (أ )
 .شركة التضامن (ب )
 .شركة التوصية البسيطة (ج )
 .شركة التوصية باألسهم (د )
 .شركة احملاصة (ه )
 .العنان(املشاةكة املتناقصة )املنبثقة من شركة  (و )
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حيق لكل منهما  شركة العنان هي أن يشترك اثنان أو أكثر مبال معلوم من كل شريك حبيث
 التصرف يف مال الشركة، والربح بينهما حبسب االتفاق واخلساةة بقدة احلصص يف ةأس املال.

 

تنعقد الشركة باتفاق أطرافها بإجياب من كل واحد منهم وقبول من باقي الشركاء.  3/1/1/1
وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله ةمسيًا إاا اقتضى األمر الك، مع حتديد غرض 

 أو يف النظام األساسي للشركة. الشركة يف العقد
عمليات مقبولة معها يف  ؤسسة إشراك غري املسلمني، أو البنوك التقليديةملل وزجي 3/1/1/2

حمرم، مع اختاا الضمانات  -نقدا كان أو سلعة -املال املقدم  شرعا، إال إاا تبني أن
الالزمة لاللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف تطبيق العمليات، وبأن تتم 

 إداةهتا من املؤسسة، أو من جهة أخرى ملتزمة بالشريعة.
يف التمويل املصريف اجملمع امللتزم يف عملياته  اتاملؤسسمع  تقليديةشتراك بنوك اجيوز  3/1/1/3

خضوعها للرقابة بإداةة العمليات، واملؤسسة  قيامباألحكام الشرعية، شريطة 
 .الشرعية

جيوز للشركاء يف أي وقت االتفاق على تعديل شروط عقد الشركة، وتغيري نسب  3/1/1/4
 الربح مع مراعاة أن اخلساةة بقدة احلصص يف الشركة.

 

األصل أن يكون ةأس مال الشركة موجودات نقدية ميكن هبا حتديد مقداة ةأس املال  3/1/2/1
 –باتفاق الشركاء  –لتقرير نتيجة املشاةكة من ةبح أو خساةة. ومع الك جيوز 

اإلسهام مبوجودات غري نقدية )عروض( بعد تقوميها بالنقد ملعرفة مقداة حصة 
 الشريك.

قدمت هبا حصص الشركاء يف ةأس مال الشركة يف حالة اختالف العمالت اليت  3/1/2/2
بسعر الصرف السائد يوم األداء، والك  جيب تقوميها بالعملة احملددة يف الشركة
 لتحديد حصص الشركاء والتزاماهتم.

 أمجيب حتديد حصص الشركاء يف ةأس مال الشركة، سواء مت تقدميها مجلة واحدة  3/1/2/3
 ج )زيادة ةأس املال(.يبالتدة

الديون وحدها حصة يف ةأس مال الشركة إال يف احلاالت الىت ون ال جيوز أن تك 3/1/2/4
تكون فيها الديون تابعة لغريها مما يصح جعله ةأس مال للشركة مثل تقدمي مصنع 

 ةأس مال للشركة مبا له وما عليه.
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مع أاا يف التكييف الشرعي قروض إىل  -املبالغ املودعة يف احلسابات اجلاةية  3/1/2/5
 جعلها ةأس مال للشركة مع املؤسسة نفسها أو غريها.جيوز  -املؤسسات 

 

األصل أن لكل شريك حق التصرف بالشراء والبيع بالثمن احلال أو املؤجل والقبض  3/1/3/1
والدفع واإليداع والرهن واالةهتان واملطالبة بالدين واإلقراة به واملرافعة واملقاضاة 

لة واالستقراض وكل ما هو من مصلحة واإلقالة والرد بالعيب واالستئجاة واحلوا
التجاةة واملتعاةف عليه. وليس للشريك التصرف مبا ال تعود منفعته على الشركة أو 

أو باملبالغ اليسرية وللمدد  مبا فيه ضرة مثل اهلبة أو اإلقراض إال بإان الشركاء،
 القصرية حسب العرف.

وعلى  –أو أكثر احدًا و –جيوز اتفاق الشركاء على حصر إداةة الشركة ببعضهم  3/1/3/2
 بقية الشركاء االلتزام مبا ألزموا به أنفسهم من االمتناع عن التصرف.

وجيوز من مصروفات الشركة.  حيتسب مدير من غري الشركاء بأجر حمدد تعيني وزجي 3/1/3/3
ختصيص نسبة من أةباح الشركة باإلضافة لألجر احملدد حافزًا له. أما إاا حدد مقابل 

ةباح فاملدير مضاةب حبصة من الربح إن وجد، وال يستحق اإلداةة بنسبة من األ
 حينئذ أجرًا نظري اإلداةة.

ال جيوز ختصيص أجر حمدد يف عقد الشركة ملن يستعان به من الشركاء يف اإلداةة أو  3/1/3/4
مهمات أخرى مثل احملاسبة، ولكن جيوز زيادة نصيبه من األةباح على حصته يف  يف

 الشركة.
بعقد منفصل عن ( 3/1/3/4)ء باملهمات املذكوةة يف البندجيوز تكليف أحد الشركا 3/1/3/5

عقد الشركة حبيث ميكن عزله دون أن يترتب على الك تعديل عقد الشركة أو 
 فساه، وحينئذ جيوز ختصيص أجر حمدد له.

 

أو  يد الشركاء على مال الشركة يد أمانة فال ضمان على الشريك إال بالتعدي 3/1/4/1
 ال جيوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر.والتقصري. 

على الطرف اآلخر تقدمي كفيل أو ةهن  الشركةجيوز أن يشترط أحد الطرفني يف  3/1/4/2
 .الشركةلضمان التعدي أو التقصري أو خمالفة قيود 

 الشركةأطراف  من طرف ثالث منفصل يف شاصيته وامته املالية عن التعهدجيوز  3/1/4/3
اًل عن عقد املشاةكة، ومن قأن يكون التعهد التزامًا مست شريطة ،بتحمل اخلساةة
وشريطة أال يكون الطرف الثالث )املتعهد بالضمان( جهة مالكة أو  دون مقابل
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، وعليه ال حيق للشريك املستفيد من مملوكة مبا زاد عن النصف للجهة املتعهد هلا
بسبب عدم قيام املتربع  ببطالن الشركة أو االمتناع عن الوفاء بالتزامههد الدفع عالت

 بالوفاء مبا تربع به حبجة أن هذا االلتزام كان حمل اعتباة يف عقد الشركة.
 

أن والشركة،  أطراف على كيفية توزيع األةباح بني الشركةجيب النص يف عقد  3/1/5/1
بة من ةأس يكون التحديد بنسب شائعة يف األةباح، وليس مببلغ مقطوع أو بنس

 (.3/1/5/5) املال. وانظر البند
إىل ما بعد حصول الربح، بل  الشركة ألطرافال جيوز تأجيل حتديد نسب األةباح  3/1/5/2

تعديل نسب  وال مانع من االتفاق عند التوزيع على. الشركةجيب حتديدها عند إبرام 
 األةباح أو تنازل أحد األطراف عن جزء منها لطرف آخر.

وألطراف الشركة  ة الربح متوافقة مع نسبة احلصة يف ةأس املالأن تكون نسب األصل 3/1/5/3
، على أال تكون النسبة الزائدة عن احلصة ملن اشترط خمتلفة عنها االتفاق على نسبة

 عدم العمل. أما من مل يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو مل يعمل.
االتفاق على ال وال جيوز جيب أن تتفق نسبة اخلساةة مع نسبة املساتة يف ةأس امل 3/1/5/4

حتمل أحد األطراف هلا أو حتميلها بنسب خمتلفة عن حصص امللكية، وال مانع عند 
 حصول اخلساةة من قيام أحد األطراف بتحملها دون اشتراط سابق.

لفترات زمنية: بنسبة كذا  جيوز االتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغرية 3/1/5/5
شريطة أال  عا الختالف الفترة أو حبسب كمية األةباح احملققة،لألوىل وكذا للثانية تب

 يف الربح. طرافاألأحد تؤدي إىل احتمال قطع اشتراك 
ال جيوز توزيع الربح بني أطراف الشركة بشكل اائي إال بعد حسم املصروفات  3/1/5/6

 والنفقات والرسوم والضرائب والتمكن من استرداد ةأس املال.
أو أسس توزيع أةباحها على أي نص أو شرط  الشركةن تشتمل شروط أال جيوز  3/1/5/7

 يؤدي إىل احتمال قطع االشتراك يف الربح، فإن وقع كان العقد باطاًل.
 ال.ال جيوز أن يشترط ألحد الشركاء مبلغ حمدد من الربح أو نسبة من ةأس امل 3/1/5/3
ن ( جيوز االتفاق على أنه إاا زادت األةباح ع3/1/5/3مع مراعاة ما جاء يف البند ) 3/1/5/5

أطراف الشركة خيتص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت  نسبة معينة فإن أحد
  األةباح بتلك النسبة أو دواا فتوزيع األةباح على ما اتفقا عليه.

أساس الثمن الذي مت بيع املوجودات به، وهو ما  بناء على بشكل اائي الربح يوزع 3/1/5/11
التنضيض احلكمي وهو بح على أساس ، وجيوز أن يوزع الرالتنضيض احلقيقيب يعرف
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بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم املدينة بالقيمة النقدية املتوقع  التقومي للموجودات
حتصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون املشكوك يف حتصيلها. وال يوجد يف قياس 
يمة الذمم املدينة القيمة الزمنية للدين )سعر الفائدة(، وال مبدأ احلسم على أساس الق

 احلالية )أي ما يقابل ختفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده(
ال جيوز توزيع األةباح بشكل اائى على أساس الربح املتوقع، بل على أساس الربح  3/1/5/11

 املتحقق حسب التنضيض احلقيقي أواحلكمي.
على أن تتم  أو احلكمي، يحتت احلساب، قبل التنضيض احلقيق مبالغجيوز توزيع  3/1/5/12

ع االلتزام برد الزيادة عن املقداة املستحق فعال بعد التنضيض احلقيقي التسوية الحقًا م
 .أو احلكمي

أو  كانت الشركة حملها موجودات مقتناة للتأجري )مستغالت( حتقق غلة، إاا 3/1/5/13
ًا، فإن ما يوزع من عائدها الدوةي على الشركاء يعد مبلغا حتت إيرادخدمات حتقق 

 .احلساب ويكون خاضعا للتسوية النهائية
االحتفاظ على  الشركاءأو إىل قراة من  الشركةجيوز النص باالستناد إىل نظام  3/1/5/14

تقوية  نسبة معينة من األةباح بشكل دوةيبأةباح الشركة دون توزيع، أو حسم 
، أو احتياطي خا  ملواجهة خماطر خساةة ةأس املال لتكوين، أو ملالءة الشركة

 .للمحافظة على معدل توزيع األةباح
 تفاق على ختصيص نسبة من الربح لغري الشركاء على أساس التربع.جيوز اال 3/1/5/15

 

حيق ألي من الشركاء الفسخ )االنسحاب من الشركة( بعلم بقية الشركاء وإعطاؤه  3/1/6/1
نصيبه من الشركة وال يستلزم الك فسخ الشركة فيما بني الباقني. كما جيوز أن 

الشركة مدة معينة، وجيوز يف هذه احلالة يتعهد الشركاء تعهدًا ملزمًا هلم ببقاء 
االتفاق على إاائها قبل انتهاء مدهتا. ويف مجيع األحوال ال أثر للفسخ على 
 التصرفات القائمة قبله، حيث يستمر أثرها وينطبق هذا على الشركات غري املساتة.

جيوز أن يصدة أحد أطراف الشركة وعدًا ملزمًا بشراء موجودات الشركة خالل  3/1/6/2
دهتا أو عند التصفية بالقيمة السوقية أو مبا يتفق عليه عند الشراء، وال جيوز الوعد م

 .االمسيةبالشراء بالقيمة 
احلقيقي  تنضيضالأو ب أو قبل الك باتفاق الشركاء، بانتهاء مدهتا، الشركةتنتهي  3/1/6/3

، كما تنتهي الشركة بالتنضيض يف حال املشاةكة بصفقة معينة للموجودات
ترب كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ بشركة جديدة، حيث احلكمي، ويع
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إن املوجودات اليت مل يتم بيعها بالتنضيض احلقيقي، ومت تقوميها بالتنضيض احلكمي، 
وإاا كانت التصفية بانتهاء املدة فإنه . تكون قيمتها هي ةأس مال للشركة اجلديدة
سوق وتستادم حصيلة تصفية الشركة يتم بيع بقية املوجودات بالسعر املتاح يف ال

 على النحو اآليت:
 دفع تكاليف التصفية. (أ )

 .الشركةمن إمجايل موجودات  االلتزامات املالية أداء (ب )

وإاا  ،بنسبة حصة كل منهم يف ةأس املال الشركاءتقسيم باقي املوجودات بني  (ج )
ب م بالنسبة والتناسفإاا تقسم بينه السترداد ةأس املال مل تكف املوجودات

 )قسمة غرماء(
 

شركة الوجوه )الذمم(: هي اتفاق طرفني أو أكثر على االشتراك يف شراء موجودات باألجل  3/2/1
وااللتزام بضمان أداء مثنها حبسب النسب اليت يتم حتديدها بني الشركاء، مع حتديد نسب 

 عنها. األةباح بصوةة متفقة مع النسب احملددة لضمان األداء أو خمتلفة
االلتزام يف الذمة، أي ألن حمل املشاةكة فيها هو  نقدي؛ ليس لشركة الوجوه ةأس مال 3/2/2

وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة  ،(املتميزةالوجاهة )السمعة الضمان املبين غالبا على 
عن الشراء باألجل بصفتها اممًا على الشركاء. وجيب االتفاق على النسبة اليت يتحملها كل 

 شريك من ضمان أداء الديون.
أما اخلساةة فيتم حتميلها حبسب النسب اليت التزم كل  ،يتم توزيع الربح حبسب االتفاق 3/2/3

وال جيوز اشتراط مبلغ مقطوع من . املشتراة باألجل املوجوداتشريك بضمااا من مثن 
 الربح ألحد الطرفني.

 

والقيام  البدنية أو الفكرية هي اتفاق طرفني أو أكثر على تقبل األعمال عمالاألشركة  3/3/1
 حتديد نسب األةباح بينهم حبسب االتفاق.مع بالصنع أو تقدمي اخلدمة أو اخلربة 

، وال مانع أو تقبله ألن حمل املشاةكة فيها هو العمل نقدي؛ ليس لشركة األعمال ةأس مال 3/3/2
عنهم، أو تقسيم األعمال ينيبونه  أعمال بأنفسهم أو مبن من تفاوت ما يؤديه أطرافها من
 ما تقبلوه. اجنازاملاتلفة بينهم مبا حيقق التكامل إل

 لغ مقطوع منه.مبيشترط ألحدهم  يتم توزيع الربح بني األطراف حبسب االتفاق على أاَل 3/3/3
فيجوز أن  (دواتاألعدات، أو امل مثل)ثابتة  توافر موجوداتإاا اقتضت شركة األعمال  3/3/4

قدم كل طرف ما حيتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكًا له، أو شراء الك من أموال الشركاء ي
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 كما جيوز تقدمي املوجودات الثابتة من أحد أطراف الشركة بأجرة على أساس شركة امللك.
 تسجل مصروفات على الشركة.

 

 

 

شركة املساتة هي الشركة اليت يكون ةأس ماهلا مقسما إىل أسهم متساوية قابلة  4/1/1/1
 إال مبقداة حصته يف ةأس املال، وهي مسؤوالللتداول، وال يكون كل شريك فيها 

ولية بتحديد مسؤ من شركات األموال، وهلا أحكام شركة العنان إال ما يتعلق
 (.4/1/2/5و  4/1/2/1شركاء. )انظر البندين الشركاء وامتناع الفسخ من أحد ال

شهاةالقانوين هلا حبيث كة املساتة تثبت هلا الشاصية االعتباةية من خالل اإلشر 4/1/1/2
الل امتها املالية عن امم قرير مبن يتعامل معها، ويترتب على الك استغينتفي الت

الشركاء املساتني )أصحاب حقوق امللكية(، وثبوت األهلية هلا باحلدود اليت تتطلبها 
ويكون هلا حق التقاضي  –النظر عن أهلية الشركاء بصرف  –احلاجة املنظمة قانونًا 

 من خالل من ميثلها، وتكون العربة يف االختصا  القضائي مبوطن تسجيل الشركة.
 

هلا بالتعهد يف نظامها بعدم حل الشركة  عقد شركة املساتة الزم طيلة املدة احملددة 4/1/2/1
إال مبوافقة غالبية الشركاء، وعليه ال ميلك أحد الشركاء حل الشركة )الفسخ( 

 بالنسبة حلصته، ولكن حيق له بيع أسهمه أو التنازل عنها لغريه.
، لتغطية مصروفات اإلصداة ما عند االكتتاب معينة مع قيمة السهمضافة نسبة إجيوز  4/1/2/2

 دامت تلك النسبة مقدةة تقديرًا مناسبًا.
العادلة جيوز إصداة أسهم جديدة لزيادة ةأس مال الشركة إاا أصدةت بالقيمة  4/1/2/3

ملوجودات الشركة، أي بعالوة إصداة أو حسم  القدمية، حسب تقومي اخلرباء لألسهم
 قيمة السوقية.إصداة، أو بال

جيوز ضمان اإلصداة إاا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو االتفاق عند تأسيس  4/1/2/4
بشراء مجيع اإلصداة من األسهم أو جزء من الك اإلصداة شركة مع من يلتزم ال

يف كل ما تبقى مما مل يكتتب فيه  االمسيةوهو تعهد من امللتزم باالكتتاب بالقيمة 
مقابل عن العمل غري الضمان مثل إعداد الدةاسات أو غريه، وجيوز احلصول على 

 تسويق األسهم.
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 ،كتتاب بأداء قسط وتأجيل سداد بقية األقساطالجيوز تقسيط قيمة السهم عند ا 4/1/2/5
شريطة ، بزيادة ةأس ماله يف الشركة وملتزما فيعترب املكتتب مشتركًا مبا عجل دفعه،

بقيمة األسهم  الشركة مسؤوليةشاماًل مجيع األسهم، وأن تبقى  التقسيط أن يكون
 املكتتب هبا.

 .بقرض ةبوي من السمساة أو غريه لقاء ةهن السهمسهم ال جيوز شراء األ 4/1/2/6
ال جيوز بيع أسهم ال ميلكها البائع، وال أثر لتلقي وعد من السمساة بإقراضه إياها يف  4/1/2/7

بفائدة داعه موعد التسليم. وال سيما إاا اشترط السمساة قبض الثمن لينتفع بإي
 قراض.للحصول على مقابل اإل

لجهات الرمسية املاتصة تنظيم تداول بعض األسهم بأال يتم إال بواسطة لجيوز  4/1/2/3
 مساسرة خمصوصني ومرخصني بذلك العمل، لتحقيق مصاحل مشروعة.

شهاة الك حبيث يكون معلومًا إالشركة برأس ماهلا إاا مت  مسؤوليةجيوز حتديد  4/1/2/5
 التغرير هبم. تفيللمتعاملني مع الشركة فين

 مما ال خيالف أحكام الشريعة، جيوز بيع األسهم مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة 4/1/2/11
 املساتني يف الشراء. مثل أولوية

مل مينع نظام الشركة من ةهن أصحاب حقوق امللكية  ، وهذا إاامسهجيوز ةهن األ 4/1/2/11
 حلصصهم املشاعة يف الشركة.

 جيوز أن يكون السهم لألمر. 4/1/2/12
أو  بتسليم سند احلق املمثل للحصة وتسلم الثمن يتمامله، وحل ن يكون السهمجيوز أ 4/1/2/13

املالك للحصة الشائعة املمثلة يف السهم هو حامل شهادة  املساهمسنده، ويكون 
 .السهم يف كل حني

إعطائها األولوية عند ال جيوز إصداة أسهم ممتازة هلا خصائص مالية تؤدي إىل  4/1/2/14
باح. وجيوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق باألموة التصفية أو عند توزيع األة

 أو اإلداةية، باإلضافة إىل حقوق األسهم العادية مثل حق التصويت. اإلجرائية
تطفأ تدةجييا من خالل توزيع األةباح، سهم التمتع، وهي اليت أ إصداة وزجيال  4/1/2/15

 .ملساهم قبل انقضاء الشركةا ويؤدي الك إىل استردادها من
 

 

 ؛ والبد من إشهاةها بعنوان خمصو .شاا شركة التضامن هي من شركات األ 4/2/1/1
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ومع هذا لشركة التضامن شاصية اعتباةية، وامة مالية مستقلة عن امم الشركاء.  4/2/1/2
ولون عن التزامات الشركة بصفة شاصية يف أمواهلم اخلاصة إاا مل فإن الشركاء مسؤ
 هبا. تف أموال الشركة

على الشركاء يف شركة التضامن تنظيم دفاتر جتاةية ألعماهلم األخرى خاةج  4/2/1/3
 الشركة، باإلضافة لدفاتر الشركة.

 

كلها أو جبزء شركة التضامن مطالبة أي من الشركاء هبا حيق ملن له التزامات على  4/2/2/1
 بوجوب مطالبة الشركة أواًل.وال يتقيد حقه يف املطالبة منها حسب ةغبته. 

 التضامن غري الزم، وحيق للشريك االنسحاب منها بالشروط اآلتية: ركةعقد ش 4/2/2/2
 عدم اتفاق الشركاء على حتديد مدة للشركة، وإال فعليهم االلتزام هبا. (أ )
 إعالم الشريك بقية الشركاء برغبته يف االنسحاب. (ب )
 يترتب على الك ضرة ببقية الشركاء. اّلأ (ج )

 .ال باتفاق مجيع الشركاءإريك التااةج مع الغري ال حيق للش 4/2/2/3
 

 

؛ ألن شاص الشريك املتضامن شاا شركة التوصية البسيطة هي من شركات األ 4/3/1/1
ملحوظ فيها من حيث ثقة الشريك املوصي به، وألن هناك اختالفًا يف كيفية حتديد 

وليس باألسهم املوحدة  –وهي متفاوتة  -ملكية الشركاء فيها حيث تقدة باحلصص
 يف املقداة.

لشركة يف اولني عن التزامات ؤة تضم شركاء متضامنني مسالبسيطشركة التوصية  4/3/1/2
ولية كل منهم ؤالتضامن، وشركاء موصني تنحصر مس اهلم الشاصية وعلى وجهأمو

وجيوز حتديد  مالكه اخلاصة.أوليته إىل ؤيف حدود احلصة اليت ميلكها وال تتعدى مس
وليتهم فيكون يف  بدون مقابل عن الك التحديد ملسؤولية بعض املساتنيمسؤ

 .(4/1/2/5)انظر البند ولية متضامنون وشركاء حمدودو املسؤالشركة شركاء 
مسائهم أال جيوز للشركاء املوصني التدخل يف أعمال الشركة، وال يسوغ قانونًا اكر  4/3/1/3

 ، بل يكتفى بذكر املبالغ احملصلة من الشركاء املوصني.غالبا عند إشهاةها
مدير من و إىل أإىل أحد الشركاء املتضامنني يعهد هبا إداةة شركة التوصية البسيطة  4/3/1/4

 .ق للشركاء املوصني إداةة الشركةوال حي ء.الشركاغري 
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أما اخلسائر فيتحملها الشركاء  احلصص، أو حبسب االتفاق.توزع األةباح حبسب  4/3/2/1
املتضامنون بغض النظر عن حصصهم يف ةأس مال الشركة. أما الشركاء املوصون 

 حصصهم يف ةأس مال الشركة.مبقداة نسب  فال يتحملون منها إال
وانظر )املوصي  بلغ مقطوع للشريكمبنسبة من ةأس املال أو أةباح بال جيوز اشتراط  4/3/2/2

 (.3/1/5/3البند 
 

 

شركة التوصية باألسهم هي من شركات األموال، واالكتتاب فيها يكون باألسهم املتماثلة 
 املقداة، وتضم شركاء متضامنني وشركاء موصني.يف 

 

عن التزامات الشركة يف  ولونمنون يف شركة التوصية باألسهم مسؤالشركاء املتضا 4/4/2/1
 وهم يف حكم املضاةب بعمله املشاةك مباله، أمواهلم الشاصية وعلى وجه التضامن،

لية كل منهم يف حدود األسهم اليت ميلكها وال وؤن تنحصر مسووصاملشركاء الو
ال يف املضاةبة. وجيوز أمالكه اخلاصة وهم يف حكم أةباب امل إىلوليته ؤتتعدى مس
وليتهم فيكون يف  بدون مقابل عن الك التحديد ملسؤولية بعض املساتنيحتديد مسؤ
 .(4/1/2/5انظر البند )ولية كاء متضامنون وشركاء حمدودو املسؤالشركة شر

ال يسوغ قانونًا اكر  لال جيوز للشركاء املوصني التدخل يف أعمال الشركة، ب 4/4/2/2
 يكتفى بذكر املبالغ احملصلة من الشركاء املوصني. و، غالبا مسائهم عند إشهاةهاأ

إداةة شركة التوصية باألسهم يعهد هبا إىل أحد الشركاء املتضامنني أو إىل مدير من  4/4/2/3
 للشركاء املوصني إداةة الشركة.غري الشركاء. وال حيق 

املساتة، مع استحقاق الشركاء املتضامنني حصة شائعة األةباح حبسب  توزع 4/4/2/4
أما اخلسائر فال يسأل عنها الشركاء  معلومة زائدة من الربح يف مقابل عملهم.

املوصون إال بنسبة حصصهم يف ةأس مال الشركة، ويسأل عنها الشركاء املتضامنون 
 بغري حتديد.

 بلغ مقطوع للشريك املوصي.مبنسبة من ةأس املال أو أةباح ب جيوز اشتراط ال 4/4/2/5
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( وشركة 3/1يطبق على شركة احملاصة التعريف الواةد يف شركة العنان.)انظر البند  4/5/1/1
شريك من حيث املالءة ملراعاة شاص ال شاا احملاصة مدةجة ضمن شركات األ

  أمواله الشاصية.ولية يفواملسؤ
، وليس هلا امة الشركاء الستتاةها عن غري ؛شاصية معنوية شركة احملاصةليس ل 4/5/1/2

 مالية مستقلة.
 

 (.3/1. )انظر البند يف تكييفها وأحكامها عن شركة العنان شركة احملاصة ال ختتلف 4/5/2/1
 حىت يف أمواهلم اخلاصة. احملاصةشركة عن التزامات  ولونمتضامنون ومسؤالشركاء  4/5/2/2
اتفق الشركاء على حتديد مدة هلا فعليهم  إااعقد شركة احملاصة غري الزم لكن  4/5/2/3

 (.4/3/2/2االلتزام بذلك )وانظر البند 
حيق ألحد الشركاء الفسخ بشرط إعالم بقية الشركاء وعدم اإلضراة هبم أو  4/5/2/4

لتنضيض موجودات الشركة حقيقة اء مشاةكته طبقًا إاباملتعاملني مع الشركة، ويتم 
 أو حكمًا.

 

املشاةكة املتناقصة عباةة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدةجييا إىل أن  5/1
يتملك املشتري املشروع بكامله. وإن هذه العملية تتكون من الشركة يف أول األمر، مث البيع 

بد أن تكون الشركة غري مشترط فيها البيع والشراء، وإمنا يتعهد والشراء بني الشريكني، وال 
الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، 

 وال جيوز أن يشترط أحد العقدين يف اآلخر.
العنان.  جيب أن تطبق على املشاةكة املتناقصة األحكام العامة للشركات، وخباصة أحكام شركة 5/2

وعليه ال جيوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أيًا من طريف املشاةكة احلق يف استرداد 
 حصته من ةأس مال الشركة.

حمل  نحبجة أولو مصروفات التأمني أو الصيانة  وحده أحد الشريكني ال جيوز اشتراط حتمل 5/3
 سيؤول إليه. الشركة

أو أعيانًا  ، سواء كانت مبالغ نقديةالشركةت حصة يف موجودا كل من الشريكنين يقدم أجيب  5/4
وتعتمد . الشركةميها مثل األةض اليت سيقام البناء عليها، أو املعدات اليت يتطلبها نشاط ويتم تق

حصص امللكية اخلاصة لكل طرف لتحميل اخلساةة إن وقعت، والك يف كل فترة حبسب تناقص 
 كني وتزايد حصة الشريك اآلخر.يحصة أحد الشر
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يف أةباح أو عوائد والعميل(  املؤسسة) الشركةأطراف  ب حتديد النسب املستحقة لكل منجي 5/5
الشركة، وجيوز االتفاق على النسب بصوةة خمتلفة عن حصص امللكية، وجيوز استبقاء نسب 
األةباح ولو تغريت حصص امللكية، وجيوز االتفاق بني الطرفني على تغريها تبعًا لتغري حصص 

 اإلخالل مببدأ حتميل اخلساةة بنسبة حصص امللكية.امللكية دون 
 (.3/1/5/3ال جيوز اشتراط مبلغ مقطوع من األةباح ألحد الطرفني )وانظر البند  5/6
تدةجييًا من خالل عقد  تهمتلك حص شريكهوعدًا ملزمًا حيق مبوجبه ل أحد الشريكنيجيوز إصداة  5/7

وال  .عند الشراءعليها اليت يتفق  القيمةيف كل حني أو ب القيمة السوقيةوحبسب  الشراءبيع عند 
 .االمسيةجيوز اشتراط البيع بالقيمة 

ال مانع من تنظيم عملية متلك حصة املؤسسة من قبل شريكها بأي صوةة يتحقق هبا غرض  5/3
الطرفني، مثل التعهد من شريك املؤسسة بتاصيص حصته من ةبح الشركة أو عائدها املستحق 

ن حصة املؤسسة يف الشركة أو تقسيم موضوع الشركة إىل أسهم له ليتملك هبا حصة نسبية م
يقتين منها شريك املؤسسة عددًا معينًا كل فترة إىل أن يتم شراء شريك املؤسسة األسهم بكاملها 

 فتصبح له امللكية املنفردة حملل الشركة.
نت، ما كاأطراف الشركة استئجاة حصة شريكه بأجرة معلومة وملدة حمددة مه جيوز ألحد 5/5

 واًل عن الصيانة األساسية حلصته يف كل حني.ويظل كل من الشريكني مسؤ
 

 .م 2112 أياة )مايو(  16=  هد1423ةبيع األول  4بتاةيخ هذا املعياة دة ص
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الثامن والك يف اجتماعه  املعياة الشرعي للشركة )املشاةكة( والشركات احلديثة اعتمد اجمللس الشرعي
 .م2112أياة )مايو( 16 – 11=  هد1423ةبيع األول  4 –صفر  23املدينة املنوةة يف  املنعقد يف
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كانون  3-4= هد 1421ةمضان  12-3( املنعقد يف تاةيخ. 5يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
تكليف مستشاة شرعي إلعداد ب إصداة معياة شرعي للشركة يف مكة املكرمةم 2111األول )ديسمرب( 
 .شركة )املشاةكة( والشركات احلديثةللاملعياة الشرعي مسودة مشروع 
والتحكيم  فتاءم قرةت جلنة اإل 2111 (ماةسآااة ) 11= هد 1421اي احلجة  15ويف يوم السبت 

تكليف مستشاة شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة الشرعي للشركة )املشاةكة( 
 والشركات احلديثة.
 م 2111 (أبريلنيسان ) 12=  هد1422 حمرم 13والتحكيم املنعقد بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل

وطلبت من  ،اةكة( والشركات احلديثةاملعياة الشرعي للشركة )املشناقشت اللجنة مسودة مشروع 
، كما املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

مجادى  21 املنعقد بتاةيخها يف اجتماعضاةبة ناقشت اللجنة مسودة مشروع املتطلبات الشرعية للم
التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من  تلدخم وأ 2111 (سبتمربأيلول ) 3= هد 1422اآلخرة 

 مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
( املنعقد يف مكة املكرمة 7املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) املعياةعرضت مسودة مشروع 

م، وأدخل اجمللس 2111(نوفمربتشرين الثاين ) 23 -24=  هد1422ةمضان  13 – 5يف الفترة 
وقرة  ،املعياة الشرعي للشركة )املشاةكة( والشركات احلديثةالشرعي تعديالت على مسودة مشروع 

إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقى ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة 
 االستماع.

شباط  3 و 2= هد 1422لقعدة ااي  21 و 15عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 
م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب 2112 (فرباير)

. وقد مت االستماع إىل وغريهم من املعنيني هبذا اجملالاحملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
توىل بعض أعضاء جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، و سواء منها ما أةسل قبل أبديتاملالحظات اليت 

 إلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.اجمللس ا
آااة  7و  6 هد= 1422اي احلجة  22و  21يف اجتماعها بتاةيخ الشرعية  املعايريجلنة ناقشت 

 أةسلت واملالحظات اليت جلسة االستماعخالل  أبديتيف البحرين املالحظات اليت م  2112 (ماةس)
 .كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة

ةبيع األول  4-صفر 23( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 3اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )ناقش 
الشرعية وأدخل  املعايريالتعديالت اليت أدخلتها جلنة م  2112 أياة )مايو(  16-11=  هد1423
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التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة 
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بدان، وشركة املفاوضة، وشركة فقهاء على أةبعة أنواع: شركة العنان، وشركة األالالشركة باجلملة عند 
 العملي: مجاعوأتها شركة العنان.وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، واإل، الوجوه
وعملوا ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وإن كثريا من اخللطاء  ﴿قوله تعاىل: فالكتاب: أما 

 .(1)﴾الصاحلات وقليل ما هم 
يف أول اإلسالم  منها: حديث السائب بن أيب السائب املازومي: " أنه كان شريك النيب فالسنة: وأما 

 .(2) "مرحبا بأخي وشريكي، ال يداةي وال مياةي ":يف التجاةة، فلما كان يوم الفتح، قال النيب 
ها ا عمليا على جوازإمجاعالعصوة من لدن أول عصر الرسالة، يعد  يف سائرمث إن التعامل بالشركة 

 ومشروعيتها.
وهذه الشركات اليت عين الفقهاء ببيان أحكامها هي األساس للشركات احلديثة اليت استجدت مثل 
الشركات املساتة اليت ال ينظر فيها إىل شاص الشريك ولكن ينظر إىل حصص اإلسهام يف الشركة، 

بينها الفقهاء للشركات تغطي  ويكون التعويل فيها على الشاصية االعتباةية. فإن األحكام والضوابط اليت
ما يتعلق بالشركات احلديثة من أحكام، وأما النظم اإلجرائية لتمثيل الشركاء وحفظ حقوقهم وتنظيم 
 اإلداةة واحملاسبة فهي من قبيل مقتضيات املصلحة اليت هلا اعتباةها إاا ةوعيت فيها الضوابط الشرعية.

من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن بقية الشركاء يف  واألساس العام للشركة هو الوكالة، فكل واحد
 التصرف ملصلحة الشركة ويتوافر يف شركة املفاوضة الكفالة باإلضافة للوكالة.

مستند جواز إشراك غري املسلمني أو البنوك التقليدية يف عمليات مقبولة شرعًا مع اختاا الضمانات الالزمة 
اى عن مشاةكة اليهودي  لاللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية: هو ما ةوي عن ةسول اهلل 

املعاملة بالربا أو بالعقود  وهي -فعلة النهي  .(1)والنصراين، إال أن يكون الشراء والبيع بيد املسلم

                                                   
 .24( سوةة  ، آية 1)
 الذهيب. ، وصححه ووافقه2/61( أخرجه احلاكم 2)
 .6/5( مصنف ابن أيب شيبة 1)
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وقد وةد بشأن إشراك  .(2)منتفية يف حالة اختاا الضمانات لتطبيق األحكام الشرعية -الشرعية الباطلة
 .(3)البنوك التقليدية قراة من ندوة الربكة

مستند جواز االتفاق على تعديل شروط عقد املشاةكة وتغيري نسب الربح: أن هذا االتفاق ال يقطع 
 .(4)اك يف الربحاالشتر

مستند جواز أن يكون ةأس مال الشركة موجودات غري نقدية )عروض( بعد تقوميها: أن مقصود الشركة 
جواز تصرف الشريكني يف املالني مجيعًا وكون ةبح املالني بينهما وهذا حيصل يف العروض كحصوله يف 

مثان ويرجع كل واحد منهما عند املفاصلة بقيمة ماله األمثان فيجب أن تصح الشركة واملضاةبة هبا كاأل
 .(6)مذهب املالكية واحلنابلة وهو (5)عند العقد

مستند وجوب تقومي العملة املاتلفة املقدمة كرأس مال الشركة عن العملة احملددة يف الشركة بسعر 
يصح الك إال بسعر يوم الصرف السائد يوم األداء: أنه إجراء عقد مصاةفة يف الذمة بني العملتني وال 

 .(7)بالبقيعاألداء. كما يدل عليه حديث ابن عمر ةضي اهلل عنهما ىف بيع اإلبل 

مستند وجوب حتديد حصص الشركاء يف ةأس مال الشركة: أن عدم حتديدها يؤدي إىل جهالة يف ةأس 
 املفاصلة، وال ميكن لرجوع به عنداملال، "وال جيوز أن يكون ةأس مال الشركة جمهواًل؛ ألنه ال بد من ا

  .(3)"الك مع اجلهل

ال يتحقق به القدةة على التصرف يف أنه : وحدها حصة يف ةأس املال الديون أن تكون مستند عدم جواز
أما إاا كانت الديون تابعة  .(5)مماةسة نشاط الشركة وألنه قد يؤدي إىل الربا إاا كان الشريك هو املدين

التابع تابع وال يفرد باحلكم( و )يفتقر ىف التابع ما ال )حسب القاعدة  فمستند جواز الك مبدأ التبعية
 يفتقر ىف املتبوع(.

                                                   
 .111-7/111( انظر: املغين 2)
 .151( فتاوى ندوات الربكة )التاسعة(   5/1( القراة ةقم )3)
 .154( فتاوى ندوات الربكة )احلادية عشرة(   11/3( انظر: القراة ةقم )4)
 .7/124( املغين 5)
 .5/17، واملغين 2/517( الدسوقي 6)
 ( سبق خترجيه.7)
 .7/125( املغين 3)
 .5/17، واملغين 3/517( الدسوقي 5)
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جواز أن تكون الودائع اجلاةية ةأس مال للشركة: هو أاا بالرغم من كواا قرضًا فهي يف حكم  مستند
لرقابية بتسليم املقبوض؛ ألاا حسابات حتت الطلب، واملؤسسات ملزمة حبسب نظمها وتعليمات اجلهات ا

 مبالغها أو دفع الشيكات املسحوبة عليها مهما كانت ظروفها.

 

مستند جواز حق التصرف لكل شريك يف أموال الشركة: أن الشركة مبنية على الوكالة واألمانة فمقتضى 
يتصرف إال مبا الوكالة أنه حيق له التصرف على الوجه الذي يكون لصاحل الشركة ومقتضى األمانة أال 

 .(1)ينفع الشركة
مستند عدم جواز ختصيص أجر حمدد ملن يستعان به من الشركاء يف اإلداةة: أن هذا قد يؤدي إىل ضمان 

 ةأس ماله وعدم حتمل اخلساةة بقدة ةأس ماله يف حالة وقوعها.
ذه احلالة: مستند جواز تكليف أحد الشركاء مبهمات اإلداةة بعقد منفصل وجواز ختصيص أجر له يف ه

 أنه ال ميثل هنا صفة الشريك بل إنه أجري خا .

مستند عدم جواز ضمان الشريك إال بالتعدي وكذلك عدم جواز اشتراط ضمان أي شريك لرأس مال 
  .(2)شريك آخر: أن الشركة مبنية على األمانة وال يصح ضمان األمانات

التعدي وما  الشركة على الطرف اآلخر تقدمي كفيل أو ةهن لضمانمستند جواز اشتراط أحد الطرفني يف 
واملشاةكات أن تراعى  أشبهه: أن هذا االشتراط ال يتناىف مع مقتضى ضوابط الشركة، واألصل يف العقود

  .(3)الشروط ما أمكن
مبين  أنه ية عن أطرف الشركة بتحمل اخلساةة:مستند جواز التعهد من طرف ثالث منفصل يف امته املال

على جمرد التربع وألنه التزام مستقل عن عقد الشركة، مبعىن أن قيام الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس 
شرطًا يف نفاا العقد. وليس لذلك تأثري سليب يف أصل الضابط الشرعي املقرة وهو عدم جواز ضمان ةأس 

 .(1)يلاملال أو الربح. وقد صدة يف الك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدو

مستند اشتراط عدم ملكية املؤسسة الضامنة للمضمون أو عكسه هو أنه مع وجود امللكية يكون من قبيل 
 ضمان الشريك لشريكه. 

 

                                                   
 .7/123( انظر: املغين 1)
 .4/256، واملبدع 2/231( انظر: الكايف البن قدامة 2)
 .13، قراةات وفتاوى ندوات الربكة   هد1413( من فتاوى ندوة الربكة األوىل 1/5( انظر: )3)
 (.5/4)31( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
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مستند عدم جواز االتفاق على أن يكون حتديد الربح مببلغ مقطوع أو بنسبة من ةأس املال: أنه قد يؤدي 
 االشتراك يف الربح وألنه ال ةبح إال بعد وقاية ةأس املال.إىل قطع 

الك يف أن  :مستند عدم جواز التأجيل يف حتديد نسب األةباح ألطراف الشركة إىل ما بعد حصول الربح
. وأما االتفاق على تعديلها عند التوزيع، أو التنازل عن شيء منها، فألنه حق ؤدي للنزاعتجهالة 

 جاز هلم الك.للشركاء ال يعدوهم ف
مستند جواز أن تكون نسبة الربح متفقة مع نسبة احلصة يف ةأس املال أو خمتلفة عنها: أن الربح يستحق 
إما باملال أو بالعمل أو بالضمان فإاا حتقق أحد األسباب الثالثة فال مانع من االتفاق على نسبة الربح 

 .(2)حسب تراضي الشركاء وهو مذهب احلنفية واحلنابلة
ند عدم جواز االتفاق على حتمل أحد الطرفني اخلساةة أو حتميلها بنسب خمتلفة عن حصص امللكية: مست

وألن  (3)واخلساةة على قدة املال الربح على ما يصطلح عليه الشركاء :ما ةوي يف األثر عن علي 
 حتميل خساةة نصيب أحد الطرفني لآلخر شرط باطل ألنه ظلم له وأكل للمال بغري حق.

ند جواز االتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغرية لفترات زمنية: أن هذا االتفاق مقيد بأال مست
 يفضي إىل ما يتناىف مع الضابط الشرعي املقرة، وهو عدم قطع اشتراك أحد األطراف يف الربح.

ت والنفقات أنه مستند عدم جواز توزيع الربح بني أطراف الشركة بشكل اائي قبل اقتطاع املصروفا
 الةبح إال بعد وقاية ةأس املال.

 الك قد يقطع االشتراك يف األةباح. ستند عدم جواز اشتراط مبلغ حمدد ألحد الشركاء أنم
مستند عدم جواز اجلمع بني نسبة من الربح واألجرة يف الشركة أن األجرة مبلغ مقطوع، وقد ال حيصل 

األةباح. أما يف حالة استحقاق األجرة بعقد مستقل فمستنده أن من الربح أكثر منها فينقطع االشتراك ىف 
 الك ليس شرطًا يف الشركة فال حيصل به انقطاع الشركة يف الربح فيكون مبثابة طرف ثالث.

مستند جواز االتفاق على أنه إاا زادت األةباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة خيتص بالربح 
هذا الشرط من الشروط اجلائزة شرعًا وال يترتب عليه احتمال قطع االشتراك الزائد عن تلك النسبة: أن 

 ، وأن ةب املال يتحمل اخلساةة إاا تبني وقوعها.(1)يف األةباح

                                                   
، املبدع 63و 6/62طبعة املكتبة اإلسالمية، بدائع الصنائع للكاساين  3و 3/7انظر اهلداية شرح البداية للمرغيناين  (2) 

 .هد1411، طبعة املكتب اإلسالمي، بريوت 5/4البن مفلح 
 ، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.4/263( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه3)
 طبعة داة الكتاب اإلسالمي.، 33/  5( البحر الزخاة 1)
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 ىف (2)مستند جواز توزيع الربح على أساس التنضيض احلكمي هو: ثبوت جواز العمل بالتقومي شرعا
من أعتق شْقصًا ىف عبد فاالصه يف ماله إن كان له " :تطبيقات عديدة، ومنها الزكاة والسرقة وقوله 
 .(3)"مال، فإن مل يكن له مال قّوم عليه العبد قيمة عدل

مستند جواز توزيع مبالغ حتت احلساب قبل التنضيض على أن تتم التسوية الحقًا مع االلتزام برد الزيادة: 
  الك على أحد الشركاء ما دام هذا املبلغ قابال للتسوية.أنه ال ضرة يف

مستند جواز توزيع عائدات الشركة اليت تشتمل على موجودات مستغلة قبل التنضيض هو أن هذا  
 .(4)التوزيع خاضع للتسوية يف النهاية وال ضرة يف الك

 

 عن بقية الشركاء.دفع الضرة  ئمة قبله: هومستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القا

 أنه االمسيةمن قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات الشركة بالقيمة امللزم مستند عدم جواز الوعد 
. ومستند جواز الوعد بشرائها بالقيمة السوقية أنه ليس يف الك وهو ممنوع شرعامبثابة ضمان لرأس املال، 
 .ضمان بني الشركاء

مشروعية الشركات احلديثة ترجع إىل ما تقرة يف الشريعة من أن األصل يف املعامالت اإلباحة ما مل يدل 
أو أكثر  التكييف الفقهي إىل واحدةالدليل على التحرمي، ال سيما وأن الشركات احلديثة ترجع من حيث 

 .(1)وحنوهامن الشركات اجلائزة شرعًا كالعنان واملضاةبة 

مستند جواز ضمان اإلصداة بدون مقابل أنه التزام ال يترتب عليه حمظوة وهو أخذ العوض عنه. وقد 
 .(2)صدة بشأن الك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل

                                                   
، هد26/11/1422-21( انظر: القراة الرابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الدوةة السادسة عشرة مبكة املكرمة بتاةيخ 2)

( من فتاوى ندوة الربكة الثامنة، فتاوى الربكة 3/2وى ةقم )-( وفت5/4)31وقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 
  134. 
 .2/1141لم، صحيح مسلم ( ةواه مس3)
(، وقراة اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي 5/4) 31( انظر: قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)

 الدوةة السادسة عشرة.
 .155-2/153( انظر: الشركات د.عبد العزيز اخلياط 1)
 (.1/7) 63( قراة ةقم 2)
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يف الك من  ماهو  ستند عدم جواز شراء األسهم بقرض ةبوي من السمساة أو غريه لقاء ةهن السهمم
وتا من األعمال احملرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ، (3)املراباة وتوثيقها بالرهن

 وشاهديه.
أنه يترتب على الك بيع ما ليس يف ضمان البائع وال يف  أسهم ال ميلكها البائع بيع ستند عدم جوازم

 ملكه، وهو منهي عنه شرعا.

وهذا يف حالة عدم وجود نص  .وما جيوز بيعه جيوز ةهنه ،أن الرهن مشروعستند جواز ةهن األسهم م
 جيب الوفاء به.الشرط  ؛ ألنمن نظام الشركة على منع هذا التصرف

آخر بالرضا الضمين من بقية  مساهمنوع من انتقال احلصة إىل  أن يكون السهم لألمر: أنهجواز مستند 
 .(4)القابلني بنظام الشركةأصحاب حقوق امللكية 

آخر بالرضا الضمين من بقية  مساهمحلصته إىل  املساهمبيع من  أنه :أن يكون السهم حلامله ازجومستند 
 (.1)السهممعرفة حامل إىل  القابلني بنظام الشركة، واجلهالة هنا تؤول للعلم عند احلاجةمحلة األسهم 

على الظلم وع وقالربح، وقطع االشتراك يف إىل  يؤدي ستند عدم جواز إصداة أسهم ممتازة أن الكم
 .(2)الشركاء اآلخرين

ما يأخذه أصحاب هذه األسهم هو حقهم يف الربح، وألن مستند عدم جواز إصداة أسهم التمتع: أن 
 .(3)إطفاءها صوةي، وعليه يبقون مالكني هلا ومستحقني عند التصفية

التضامن: أن التضامن بني الشركاء يف هذه مستند صحة التزام الشركاء املتضامنني باملسؤولية على وجه 
احلالة خاضع ألحكام الكفالة، وإان كل واحد منهم لآلخر بالتصرف خاضع للوكالة كما يف شركة 
املفاوضة املبنية على الكفالة والوكالة، وقد تراضى الشركاء على هذا التضامن إا ليس فيه استغالل 

 .(4)ألحدهم أو ظلم له

بدون اتفاق مجيع الشركاء أن لشاصه  يف شركة التضامن ج الشريك مع الغريمستند عدم جواز ختاة
 .اعتباةا يف الشركة لشمول التضامن ألمالكه اخلاصة

 

                                                   
 (.1/7) 63ي الدويل ةقم ( انظر: قراة جممع الفقه اإلسالم3)
 (.1/7) 63( انظر: قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 4)
 (.1/7) 63( انظر: قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
 (.1/7) 63( انظر: قراة جممع الفقه الدويل اإلسالمي ةقم 2)
 (.1/7) 63( انظر: قراة جممع الفقه الدويل اإلسالمي ةقم 3)
 .2/235الشركات د. عبدالعزيز اخلياط  ( انظر:4)
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مستند عدم جواز تدخل الشركاء املوصني يف شركة التوصية البسيطة أو باألسهم أاا شروط ةضيها 
 ى الشركة.الشركاء وال ختل مبقتض

الشركاء املوصني ىف شركة التوصية البسيطة حبصصهم أام مبثابة أةباب املال يف  مسؤوليةمستند حتديد 
 املضاةبة.

جواز الفسخ من أي من الشركاء يف شركة احملاصة أن األصل يف الشركة جواز الفسخ إاا مل  مستند
 .(1)" ال ضرة وال ضراة"يترتب عليه ضرة، حلديث: 

مستند القول بأنه جيب أن تطبق على املشاةكة املتناقصة األحكام العامة للشركات، وخباصة أحكام شركة 
العنان هو: وقاية هذه الشركة اجلديدة من أن تكون جمرد عملية متويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع 

 .عوائد الشركة
هذا االشتراط مناٍف ملقتضى  الشريكني مصروفات التأمني أو الصيانة أنمستند عدم جواز حتميل أحد 

 .(2)عقد املشاةكة

                                                   
 (.2/734( أخرجه ابن ماجه )انظر سنن ابن ماجه 1)
 .215( انظر: فتاوى بيت التمويل الكوييت فتوى ةقم 2)
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 هي اتفاق اثنني أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما يف الذمة بقصد االسترباح.

اك يف استحقاق الربح املتحقق أو الريع أو االةتفاع يف اختالط ملك اثنني أو أكثر، ينتج عنه االشتر
 .القيمة، وكذلك حتمل اخلساةة إن وقعت

و شركة امللك قد حتصل باالضطراة كاملريا  حلصص شائعة للوةثة، أو باالختياة كما يف حالة متلك 
 أو أكثر حصصًا شائعة يف موجود معني. اثنني

 .الشركاء يف املال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إىل اايتهاهي كل شركة يتساوى فيها 

 .الشركة يف الزةع بدفع أةض ملن يزةعها ويقوم عليها جبزء مشاع معلوم من اخلاةج هي:

وم من الشركة اليت تتمثل يف دفع شجر مغروس معلوم له مثر مأكول ملن يعمل عليه جبزء مشاع معل هي:
 .مثره

إىل ةجل ليغرس فيها شجرا، على أن ما حيصل من -ليس فيها شجر-هي الشركة اليت تقع على دفع أةض
 .الغراس والثماة تكون بينهما بنسبة معلومة

رفت بتمييز احلقوق وإفراز األنصباء.وعلى الك ع يف امللك بقسمة املوجودات اائيا حالة الشيوعإااء هي 
 .بأاا "مجع نصيب شائع يف معني". أي يف نصيب معني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املطلقة، واملقيدة، والضوابط اليت يهدف هذا املعياة إىل بيان األسس واألحكام الشرعية للمضاةبة بنوعيها: 
 مضاةبًا ،مراعاهتا، سواء كانت مؤسسة (1) جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسات / املؤسسة(

 املوفق.واهلل ، أم ةب مال
  

                                                   
 ( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية./ املؤسسة املؤسسات( استادمت كلمة )1)
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 ،حسابات االستثماة املشتركة يتناولاملضاةبة بني املؤسسة واجلهات أو األفراد، كما  يتناول هذا املعياة
 وكذلك حسابات االستثماة املاصصة إاا كانت تداة على أساس املضاةبة.

بقية  تناولي. كما ال صكوك االستثماة معياة ضمنألاا  ؛هذا املعياة صكوك املضاةبة تناولوال ي
 .ألن هناك معياةا خاصا هبااملشاةكات 

 

 مبال من جانب )ةب املال( وعمل من جانب آخر )املضاةب(.املضاةبة شركة يف الربح 
 

( على memorundum of understandingجيوز االتفاق مبوجب إطاة عام أو مذكرة تفاهم ) 3/1
إنشاء عقود متويل باملضاةبة يف حدود مبلغ حمدد على مدى زمين معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق 

 ةبة خاصة ومتتالية.عقود مضا
حتدد مذكرة التفاهم اإلطاة العام للتعاقد من إبداء الرغبة يف التعامل بصيغة التمويل باملضاةبة  3/2

سواء كانت عن طريق عمليات دوةية أم معامالت منفصلة، وحتدد نسب  ،أو املقيدة املطلقة
التقصري أو خمالفة توزيع األةباح ونوع الضمانات اليت يقدمها املضاةب يف حالة التعدي أو 

 شروط عقد املضاةبة وكل ما يلزم يف هذا اخلصو .
إاا مت إبرام عقد املضاةبة بناًء على مذكرة التفاهم أصبحت املذكرة جزءًا من أي عقد الحق إال  3/3

 .ما استثناه العاقدان منها
 

 .تنعقد املضاةبة بلفظ املضاةبة والقراض واملعاملة 4/1
املضاةبة أهلية التوكيل والتوكل. فال تنعقد إال بعاقدين كاملي األهلية أو من يشترط يف طريف  4/2

 .ينوب عنهما هبذه الصفة
األصل أن عقد املضاةبة غري الزم، وحيق ألي من الطرفني فساه إال يف حالتني ال يثبت فيهما  4/3

 :حق الفسخ
 .حلقيقي أو احلكميإاا شرع املضاةب يف العمل، فتصبح املضاةبة الزمة إىل حني التنضيض ا (أ )
 .إاا اتفق الطرفان على تأقيت املضاةبة، فال حيق إااؤها قبل الك الوقت إال باتفاق الطرفني (ب )
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واملضاةب أمني على ما يف يده من مال املضاةبة إال إاا خالف  ،املضاةبة من عقود األمانات 4/4
شروط عقد األمانة فتعدى على مال املضاةبة، أو قصر يف إداةة أموال املضاةبة، أو خالف 

 .شروط عقد املضاةبة، فإاا فعل واحدًا أو أكثر من الك فقد أصبح ضامنًا لرأس املال
 

 :ة ومقيدةتنقسم املضاةبة إىل مطلق
هي اليت يفوض فيها ةب املال املضاةب يف أن يدير عمليات املضاةبة دون أن  :املضاةبة املطلقة 5/1

 .يقيده بقيود. وإمنا يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة والك اعتمادًا على ثقته يف أمانته وخربته
طالق مهما اتسع إلاملال املضاةب: اعمل برأيك. وا ومن قبيل املضاةبة املطلقة ما لو قال ةب

وأن يتم التصرف وفقًا  ،فهو مقيد مبراعاة مصلحة الطرفني يف حتقيق مقصود املضاةبة وهو الربح
 .لألعراف اجلاةية يف جمال النشاط االستثماةي موضوع املضاةبة

هي اليت يقيد فيها ةب املال املضاةب باملكان أو اجملال الذي يعمل فيه وبكل ما  :املضاةبة املقيدة 5/2
 .راه مناسبًا مبا ال مينع املضاةب عن العملي

 

جيوز لرب املال أخذ الضمانات الكافية واملناسبة من املضاةب، بشرط أن ال ينفذ ةب املال هذه 
 الضمانات إال إاا ثبت التعدي أو التقصري أو خمالفة شروط عقد املضاةبة.

 

مال املضاةبة أن يكون نقدًا. وجيوز أن تكون العروض ةأس مال للمضاةبة. األصل يف ةأس  7/1
وتعتمد يف هذه احلالة قيمة العرض عند التعاقد باعتباةها ةأس مال املضاةبة ويتم تقومي العروض 

 أو باتفاق الطرفني. حسب ةأي اوي اخلربة
 .من حيث الصفة والقدة س مال املضاةبة أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالةأيشترط يف ة 7/2
 ال جيوز أن يكون ةأس املال دينًا لرب املال على املضاةب أو غريه. 7/3
يشترط إلنفاا عقد املضاةبة ومتكني املضاةب من التصرف تسليم ةأس مال املضاةبة له كله أو  7/4

 بعضه، أو متكينه من التصرف فيه.
 

وأن يكون  .معلومة علمًا نافيًا للجهالة ومانعًا للمنازعةيشترط يف الربح أن تكون كيفية توزيعه  3/1
 الك على أساس نسبة مشاعة من الربح ال على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من ةأس املال.

األصل عدم جواز اجلمع بني الربح يف املضاةبة واألجرة، على أنه إاا اتفق الطرفان على قيام  3/2
ر حمدد وكان االتفاق بعقد منفصل عن عقد املضاةبة أحدتا بعمل ليس من أعمال املضاةبة بأج

 .حبيث تبقى إاا مت عزله عن الك العمل فال مانع من الك شرعًا
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جيب أن يتم االتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد، كما جيوز باتفاق الطرفني أن يغريا نسبة  3/3
 .التوزيع يف أي وقت مع بيان الفترة اليت يسري عليها هذا االتفاق

إاا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان مثة عرف يرجع إليه يف التوزيع لزم اعتماده،  3/4
وإن مل يكن هناك عرف فسدت املضاةبة.  ،كما إاا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة
 ويأخذ املضاةب أجر املثل فيما قام به من عمل.

فسدت املضاةبة. وال يشمل هذا املنع ما إاا اتفق إاا شرط أحد الطرفني لنفسه مبلغًا مقطوعًا،  3/5
الطرفان على أنه إاا زادت األةباح عن نسبة معينة فإن أحد طريف املضاةبة خيتص بالربح الزائد 
 عن تلك النسبة، فإن كانت األةباح بتلك النسبة أو دواا فتوزيع األةباح على ما اتفقا عليه.

ضاةب على أن يكون للمضاةب ةبح أحد املالني ولرب ال جيوز لرب املال أن يدفع مالني للم 3/6
املال ةبح اآلخر، أو أن يكون لرب املال ةبح هذه الفترة املالية من املالني وللمضاةب ةبح الفترة 

 األخرى؛ أو ألحدتا ةبح الصفقة األوىل ولآلخر ةبح الصفقة األخرى.
ساةة يف عمليات املضاةبة جربت ال ةبح يف املضاةبة إال بعد سالمة ةأس املال، ومىت حصلت خ 3/7

من أةباح العمليات األخرى، فاخلساةة السابقة جيربها الربح الالحق، والعربة جبملة نتائج 
األعمال عند التصفية. فإاا كانت اخلساةة عند تصفية العمليات أكثر من الربح حيسم ةصيد 

ينًا ما مل يثبت التعدي أو اخلساةة من ةأس املال، وال يتحمل املضاةب منه شيئًا باعتباةه أم
ات يتسلم ةب املال ةأس ماله وليس للمضاةب يرادالتقصري، وإاا كانت املصروفات على قدة اإل

 .شيء. ومىت حتقق ةبح فإنه يوزع بني الطرفني وفق االتفاق بينهما
يستحق املضاةب نصيبه من الربح مبجرد ظهوةه )حتققه( يف عمليات املضاةبة، ولكنه ملك غري  3/3

س املال فال يتأكد إال بالقسمة عند التنضيض احلقيقي أو أتقر إا يكون حمبوسًا وقاية لرمس
احلكمي. وجيوز تقسيم ما ظهر من ةبح بني الطرفني حتت احلساب ويراجع ما دفع مقدمًا حتت 

أو احلكمي. يوزع الربح بشكل اائي بناء على أساس الثمن  احلساب عند التنضيض احلقيقي
وجيوز أن يوزع الربح على أساس  ،املوجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض احلقيقيالذي مت بيع 

. وتقاسم الذمم املدينة بالقيمة النقدية تقومي للموجودات بالقيمة العادلةالتنضيض احلكمي وهو ال
يف قياس الذمم  تؤخذاملتوقع حتصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون املشكوك يف حتصيلها. وال 

لقيمة الزمنية للدين )سعر الفائدة(، وال مبدأ احلسم على أساس القيمة احلالية )أي ما املدينة ا
 يقابل ختفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده(.

إاا خلط املضاةب مال املضاةبة مباله، فإنه يصري شريكًا مباله ومضاةبًا مبال اآلخر ويقسم الربح  3/5
سم ةبح مال املضاةبة بينه وبني ةب املال على احلاصل على املالني فيأخذ املضاةب ةبح ماله، ويق

 .الوجه الذي شرطاه
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جيب على املضاةب أن جيتهد يف حتقيق أهداف املضاةبة، وأن يطمئن ةب املال على أن أمواله يف يد أمينة 
 ساعية يف البحث عما يتم به استثماةه على الوجه املشروع.

مطلقة جاز للمضاةب أن يقوم بكل ما يقوم به املستثمرون يف جمال نشاطه، إاا انعقدت املضاةبة  5/1
 ويشمل الك ما يأيت:

اةتياد كل جماالت االستثماة املشروع اليت يسمح له حجم ةأس املال بالدخول فيها، واليت  5/1/1
 متكنه خربته وكفايته العملية والفنية من املنافسة فيها.

يف أن يباشر له بعض األعمال عند احلاجة كأن يشتري مباشرة العمل بنفسه أو بتوكيل غريه  5/1/2
 بضاعة أو يسوقها له.

 اختياة األوقات واألماكن واألسواق املناسبة لالستثماة واآلمنة من األخطاة قدة اإلمكان. 5/1/3
 حفظ أموال املضاةبة أو إيداعها لدى أمني مىت اقتضت احلاجة الك. 5/1/4
 .البيع والشراء باألجل 5/1/5
 :تفويض من ةب املالجيوز للمضاةب بإان أو  5/1/6

أن يضم إىل املضاةبة شركة يف االبتداء أو يف أثناء املضاةبة سواء كانت الشركة من مال  (أ )
املضاةب أم من طرف ثالث. وإن خلط ودائع االستثماة املطلقة بأموال املؤسسات هو 

 من هذا القبيل.
عن واجباته يف أن يأخذ مااًل من طرف ثالث بقصد املضاةبة ما مل يشغله املال اجلديد  (ب )

 استثماة املال األول.
جيوز أن يقيد ةب املال تصرفات املضاةب ملصلحة يراها. وجيوز التقييد بالزمان أو باملكان  5/2

فيشترط عليه االستثماة يف وقت معني أو بلد بعينه أو بسوق يف بلد معني، أو مبجال االستثماة، 
تجاةة، ويف سلعة أو جمموعة سلع ال فيشترط عليه االستثماة يف قطاع معني كاخلدمات أو ال

يتعداها بشرط أن تكون متوافرة مبا حيقق مقصود املضاةبة وليست بالندةة أو املومسية واحملدودية 
 اليت متنع املقصود.

حىت تكون يده معه يف البيع والشراء واألخذ اشتراط عمله مع املضاةب ال حيق لرب املال  5/3
أو أن  ،يف كل شيء فال يقضي يف األموة بدون مشوةته أو أن يطلب منه أن يراجعه ،والعطاء

ميلي عليه شروطًا تسلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشاةك غريه أو أن خيلط ماله مبال 
 املضاةبة.

يتوىل املضاةب بنفسه كل األعمال اليت يتوالها املستثمرون مثله حبسب العرف. وال يستحق أجرًا  5/4
فإاا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته من ماله اخلا  وليس من  .على الك؛ ألاا من واجباته
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مال املضاةبة، وجيوز له أن يستأجر ألداء ما مل جيب عليه من األعمال حبسب العرف على 
 حساب املضاةبة.

ليس للمضاةب أن يبيع بأقل من مثن املثل. وليس له أن يشتري بأكثر من مثن املثل إال ملصلحة  5/5
 الني.ظاهرة يراها يف احل

ال جيوز للمضاةب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال املضاةبة وال أن يتنازل عن احلقوق إال  5/6
 .بإان خا  من ةب املال

 .للمضاةب النفقة يف السفر لصاحل املضاةبة حبسب العرف 5/7
 

 :تنتهي املضاةبة يف احلاالت اآلتية 11/1
 (.4/3غري الزم )وانظر البند الفسخ بإةادة أحد طرفيها باعتباةها عقدًا  (أ )
 باتفاق الطرفني. (ب )
 .(4/3بانتهاء أجلها إاا اتفق الطرفان على تأقيتها إال يف احلاالت اليت تلزم فيها )وانظر البند (ج )

 .بتلف أو هالك مال املضاةبة (د )
 مبوت املضاةب،أو تصفية املؤسسة املضاةبة. (ه )
 .3/3و املبني يف البند يف حالة انتهاء املضاةبة يتم تنضيضها )تصفيتها( على النح 11/2
 

 .م 2113 أياة )مايو(  16=  هد1424ةبيع األول  4صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 4 -صفر  23اعتمد اجمللس الشرعي معياة املضاةبة والك يف اجتماعه الثامن املنعقد يف املدينة املنوةة يف 
 .م2112 أياة )مايو( 16-11=  هد1424ةبيع األول 
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كانون  3-4=  هد1421ةمضان  12-3( املنعقد يف تاةيخ 5قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف مكة املكرمة إصداة معياة شرعي للمضاةبة.2111 (ديسمرباألول )

والتحكيم  فتاءقرةت جلنة اإل ،م2111 (ماةس)آااة 11=  هد1421اي احلجة  15ويف يوم السبت 
 تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة املضاةبة.

م 2111 (أبريل)نيسان  ،12=  هد1422حمرم  13والتحكيم املنعقد بتاةيخ  فتاءويف اجتماع جلنة اإل
ضوء ما مت من وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف  ،ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة

مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع املتطلبات الشرعية 
م 2111 (سبتمربأيلول ) 3=  هد1422مجادى اآلخرة  21للمضاةبة يف اجتماعها املنعقد بتاةيخ 

 .وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
( املنعقد يف مكة املكرمة 7عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

لس وأدخل اجمل ،م2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 23-24=  هد1422ةمضان  13 - 5يف الفترة 
الشرعي تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما 

 يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
 (فرباير)شباط 3و  2=  هد1422اي القعدة  21و 15عقدت اهليئة جلسة استماع يف البحرين بتاةيخ 

واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة،  ،عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية م، وحضرها ما يزيد2112
. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

إلجابة سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وتوىل بعض أعضاء اجمللس ا أبديت
 عن املالحظات والتعليق عليها.

آااة  7و  6=  هد1422اي احلجة  22و  21ناقشت جلنة املعايري الشرعية يف اجتماعها بتاةيخ 
خالل جلسة االستماع واملالحظات اليت  أبديتم يف مملكة البحرين املالحظات اليت 2112 (ماةس)

 .أةسلت كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
ةبيع  4 -صفر  23( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 3اقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )ن

م التعديالت اليت أدخلتها جلنة املعايري الشرعية وأدخل 2112 أياة )مايو(  16-11=  هد1423األول 
باألغلبية يف بعضها على ما يف بعض الفقرات، و مجاعالتعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة باإل

 هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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املضاةبة وتسمى أيضًا )القراض( عقد مشروع ينظم التعاون االستثماةي بني ةأس املال من جهة والعمل 
 .عنها مشتركًا، ومشاعًا بني طرفيها وفق ما يتفقان عليهمن جهة أخرى، حبيث يكون الربح الناتج 

ويسمى الطرف الذي عليه العمل )املضاةب( أو  ،ويسمى الطرف الذي يدفع ةأس املال )ةب املال(
 .(1))املقاةض( أو )العامل(

واملقصود بالذين  ،(3)﴾غون من فضل اهلل وآخرون يضربون يف األةض يبت ﴿من القرآن قوله تعاىل: (أ)
 .يضربون يف األةض أام الذين يضربون فيها للتجاةة ويكتسبون املال احلالل للنفقة على أنفسهم وعياهلم

املطلب إاا دفع مااًل مضاةبة اشترط على صاحبه أن ال  أن العباس بن عبد :ومن السنة ما ةوي ()ب
وال يشتري به اات كبد ةطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إىل يسلك به حبرًا وال ينزل به واديًا 

أن عمر بن اخلطاب أعطى ةجاًل مال يتيم مضاةبة وكان  :ومن اآلثاة ما ةوى (4فأجازه )  ةسول اهلل
( وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام، أاما قاةضا )أي عمال باملضاةبة(، وال خمالف 5يعمل به بالعراق)
 ًا.إمجاعفصاة هلما يف الصحابة، 

 .(6أهل العلم على جواز املضاةبة يف اجلملة) إمجاعوقد اكر ابن املنذة  ()ج

أن النقود ال ُتنمى إال بإضافة العمل إليها، وال جتوز إجاةهتا ممن ينميها؛ ألن الك يؤدي إىل ةبا  ()أ
 .الديون

                                                   
املكتبة اإلسالمية لصاحبها الشيخ ةياض الشيخ، والبدائع للكاساين  3/212املبتدئ للمرغيناين  ( اهلداية شرح بداية1)
مكتبة الرياض  3/26م، واملغين البن قدامة 1561شركة البايب احلليب  2/236، وبداية اجملتهد ال بن ةشد 57، 6/56

 م. 1531 - هد 1411احلديثة، الرياض 
، واملهذب  212/ 2، واهلداية  236/ 2، وبداية اجملتهد 763، وسبل السالم 361 – 357/ 14( تكملة اجملموع 2)

 . 357/  14مع اجملموع 
 .21سوةة املزمل ، اآلية  (3)

 .6/111( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 4)
 البنوةي.  ( طبعة داة احلديث بتحقيق: حممد يوسف115، 114/ 4أخرجه البيهقي يف املعرفة )نصب الراية للزيلعي  (5)

 .134،  133/ 7( املغين 6)
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االستثماةي بني أةباب املال الذين ال يرغبون  )ب( أن املضاةبة شرعت من أجل أن يتيسر التعاون
استثماة أمواهلم بأنفسهم وبني أهل اخلربة يف االستثماةات الذين ال جيدون ةأس املال الكايف. لذلك فإن 
الناس بني غين باملال غري خبري بالتصرف وبني خبري بالتصرف صفر اليد من املال فمست احلاجة إىل شرع 

واملضاةبة من الصيغ اليت تستادم غالبًا يف التجاةة  .(1يستوعب مصلحة الطرفني )هذا النوع من العقود ل
 مث توسعت استاداماهتا حىت مشلت جماالت االستثماة التجاةية والزةاعية والصناعية واخلدمية وغريها.

إن فلسفة البنوك التقليدية تقوم على جواز استئجاة النقود واالسترباح منها، وإن الشريعة حترم الك  ()ج
باعتباةه ةبا، وقد كانت صيغة التمويل باملضاةبة هي الصيغة الرئيسة اليت نشأت عليها املؤسسات يف 

 .جه ونشاطات خمتلفةموال يف أوجذب حسابات االستثماة املطلقة املقيدة ويف إعادة توظيف هذه األ

نهما وكيل عن صاحبه مستند اشتراط أهلية التوكيل والتوكل: هو أن العاقدين كل واحد م •
 ، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد املضاةبة.وموكل لصاحبه

 ،كالوكيلمستند أن املضاةبة عقد غري الزم هو أن املضاةب متصرف يف مال غريه بإانه فهو  •
 .والوكالة عقد غري الزم

هو أن الفسخ بعده قد يفوت على  :مستند لزوم املضاةبة إىل التنضيض إاا شرع املضاةب بالعمل •
 أو قد يؤدي إىل ضياع جهود املضاةب. ،الطرفني مقصودتا وهو الربح

وقد صدة  .(2مستند جواز حتديد املضاةبة مبدة؛ هو أن املضاةبة توكيل وهو حيتمل التاصيص ) •
 .(3بشأن الك قراة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل )

مستند اعتباة املضاةب أمينًا على ما يف يده من مال املضاةبة: هو أن املضاةب متصرف يف مال  •
غريه بإانه ال خيتص بنفعه دون صاحبه، واألصل يف األمني أن ال يضمن ما يتعرض له املال من هالك أو 

 اهلالك واإلتالف على مال املضاةبة.تلف، وإمنا يقع 

مستند جواز أخذ الضمانات من املضاةب بقصد استادامها يف حاالت تعدي املضاةب أو  •
 .(4تقصريه هو أنه يكون حينئذ ضامنًا وجيب عليه حتمل الضرة)

                                                   
 .371/ 14( تكملة اجملموع 1)
 .134، 133/ 7( املغين 2)
 .(13/ 5) 122( قراة ةقم 3)

 .5، وندوة الربكة األوىل /  36( وهذا ما اهبت إليه اهليئة الشرعية لشركة الراجحي يف املذكرة التفسريية   4)
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هو أن مقصود املضاةبة التصرف من  :ضاةبةمستند جواز أن تكون قيمة العروض ةأس مال للم •
 .(1أجل الربح، وهذا حيصل يف قيمة العروض كحصوله يف األمثان. وهذا مبين على ةأي املالكية واحلنابلة)

مستند وجوب أن يكون ةأس مال املضاةبة معلومًا علمًا نافيًا للجهالة من حيث الصفة والقدة:  •
ترداد ةأس املال عند التصفية وال ميكن ةده مع اجلهالة فتؤدي هو أن االعتراف بالربح يتوقف على اس

 .جهالته إىل النزاع
مستند عدم جواز كون ةأس املال دينًا لرب املال على املضاةب: هو أن األصل فيه أن يكون عينًا  •

املدين حاضرة والدين مال غائب يف الذمة، وفيه شبهة الربا؛ ألنه يتهم يف تأخري دينه من أجل أن يزيده 
 .حبيلة املضاةبة

مستند اشتراط تسليم ةأس املال إىل املضاةب إلنفاا عملية املضاةبة: هو أن املضاةب هو املدير  •
، فوجب أن خيلص املال له حىت وجوداتلعمليات املضاةبة واحلافظ األمني لرأس ماهلا وما ينتج عنه من م

 .(2يتمكن من حفظه وتنميته وحتقيق مقصوده )

 .وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد ،مستند وجوب معلومية الربح أنه املعقود عليه •
ومسند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءًا شائعًا ال مبلغًا حمددًا هو أن املضاةبة نوع من  •

ز أن ال يربح الشركة تقوم على االشتراك يف الربح، وهذا شرط يوجب قطع االشتراك يف الربح جلوا
 املضاةب إال هذا القدة املذكوة، فيكون ألحدتا دون اآلخر فال تتحقق الشركة.

هو أن األجرة مبلغ مقطوع، وقد ال  :مستند عدم جواز اجلمع بني الربح يف املضاةبة واألجرة •
 حيصل من الربح أكثر منها فتنقطع املشاةكة يف األةباح.

سبة التوزيع للربح بني الطرفني يف أي وقت: هو أن الربح حق مستند جواز االتفاق على تغيري ن •
يف الربح بل يبقى  هلما ال يعدوتا، واالتفاق على النحو املذكوة ال يؤدي إىل حمظوة كقطع االشتراك

 الربح مشتركًا
 .(3بينهما )

                                                   
 .5/17، واملغين  517/ 3( حاشية الدسوقي 1)

 .517/ 3، وحاشية الدسوقي  213/ 3( اهلداية 2)

، ويشهد له ما جاء يف فتاوى هيئة الرقابة  5، وندوة الربكة الرابعة / فتوى 3( انظر: ندوة الربكة احلادية عشرة / 3)
القتصاد ، واملنشوة يف دليل الفتاوى الشرعية يف األعمال املصرفية ، مركز ا117لبنك فيصل اإلسالمي السوداين   

 .53اإلسالمي الدويل   
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ه مستند فساد املضاةبة يف حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن توزيع •
 بينهما مناصفة: هو أن املعقود عليه هو الربح، وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد.

هو أن املضاةبة شركة يف  :مستند فساد املضاةبة فيما لو شرط أحد الطرفني لنفسه مبلغًا مقطوعًا •
 .وهذا الشرط يقضي إىل انقطاع االشتراك يف الربح، وإىل غنب أحد الطرفني ،الربح
عدم جواز أن يكون للمضاةب ةبح أحد املالني، ولرب املال ةبح اآلخر: هو أن من شأن  مستند •

 .الك أن يقطع االشتراك يف الربح ويؤدي إىل غنب أحدتا
 "أنه قال: مستند أنه ال ةبح يف املضاةبة إال بعد سالمة ةأس املال: هو ما ةوي عن ةسول اهلل  •

مثل املصلي كمثل التاجر ال خيلص له ةحبه حىت خيلص له ةأس ماله، كذلك املصلي ال تقبل نافلته حىت 
فدل احلديث على أن قسمة الربح قبل قبض ةأس املال ال تصح، وألن الربح زيادة  .(1) "يؤدي الفريضة 

 .والزيادة على الشيء ال تكون إال بعد سالمة األصل
لنصيبه من الربح بالظهوة )التحقق( وتأكده بالقسمة احلاصلة  مستند استحقاق املضاةب •

ن التنضيض احلكمي قراة من أبالتنضيض احلقيقي أو احلكمي: هو القياس على املساقاة. وقد صدة بش
 .(2اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة)

هو أن املضاةب يقصد حتقيق قصد  :لقةمستند أن للمضاةب التصرفات املذكوةة يف املضاةبة املط •
 .وهذا ال يتم إال بتشغيل املال ،ةب املال من عقد املضاةبة، وهو احلصول على الربح املشروع

مستند عدم جواز أن يشترط ةب املال على املضاةب أن يعمل معه حبيث تكون يده معه يف  •
ضاةب ويضيق عليه يف العمل االستثماةي، التصرفات املتعلقة بعملية املضاةبة: أن الك حيد من حرية امل

 .ويضع قيودًا على حتقيق مقصود ةب املال من املضاةبة وهو الربح
مستند عدم جواز تصرف املضاةب يف مال املضاةبة باإلقراض و اهلبة أو التصدق منه: هو أن هذا  •

 .التصرف ال تعود منفعته على املضاةبة بل فيه ضرة حمقق على ةب املال
ند جواز إنفاق املضاةب على نفسه باملعروف فيما يتعلق بعمل املضاةب ويعود بالنفع عليها مست •

يف حالة عدم تقدير النفقة مببلغ حمدد: هو أن املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا، وألن اإلان ثابت بالعادة 
 فيعترب القدة املعتاد.

                                                   
 .74/  33املوسوعة الفقهية  –( أخرجه البيهقي يف السنن من حديث علي بن أيب طالب واكر أن فيه ةاويا ضعيفا 1)

( القراة الرابع يف الدوةة السادسة عشرة املنعقد مبكة للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي، وهو ما 2)
 (.2الربكة الثامنة يف الفتوى )اهبت إليه ندوة 
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هو أاا عقد غري الزم ما مل  :طرفيها و باتفاقهما و يف ااية املدةمستند انتهاء املضاةبة بإةادة أحد  •
 .يتفق على تأقيتها مبدة، كما سبق

مستند التنضيض احلكمي هو ثبوت جواز التقومي شرعًا، ولكونه أداة صاحلة للوصول إىل ةد  •
 احلقوق إىل أصحاهبا. أما التنضيض احلقيقي فهو األصل.

س املال الذي تسلمه املضاةب ومل أهو أنه إاا تلف ة :لف ةأس املالمستند انتهاء املضاةبة بت •
 حيركه بعد للمضاةبة فمعىن الك أن املال الذي تعني للمضاةبة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.

مستند انتهاء املضاةبة مبوت املضاةب: هو أن املضاةبة كالوكالة أو تشتمل عليها، والوكالة تبطل  •
 مبوت الوكيل.

  



  

233 

اتفاق اثنني أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما يف الذمة، بقصد االسترباح. وختتلف  :هي
 املضاةبة عن الشركة يف وجوه منها:

األصل الذي يستحق به الربح يف الشركة هو ةأس املال املطلوب من مجيع األطراف سواء كان  أن -أ 
عروضًا أم عماًل أم التزامًا يف الذمة وأن يكون حمل العقد من عنصر واحد. أما األصل يف املضاةبة  نقدًا أم

فمن عنصرين: األول هو ةأس املال الذي خيضع لشروط ةأس املال يف الشركة، والثاين هو العمل املبذول 
 بل املضاةب، وهو بذلك خيتلف عن ةأس املال.قمن 
 أما يف املضاةبة فيقوم املضاةب وحده بالعمل. ،يكون العمل مشتركًا أن األصل يف الشركة أن -ب 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط الشرعية للتعامل يهدف هذا املعياة إىل التعريف باالعتمادات 
 املوفق.واهلل ، (1هبا من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات()

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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أو باألصالة عن  االعتمادات املستندية اليت تنفذها املؤسسات، بناء على أمر عمالئها يتناول هذا املعياة
 املعياة مجيع أنواعها، وصوةها، ومراحل تنفيذها، والعالقات الناشئة بني أطرافها.  يتناولنفسها، و

 

 

هو تعهد مكتوب من بنك )يسمى املصدة( يسلم للبائع )املستفيد(، بناء على طلب  االعتماد املستندي: 
ملشتري )مقدم الطلب أو اآلمر( مطابقا لتعليماته، أو يصدةه البنك باألصالة عن نفسه يهدف إىل القيام ا

بالوفاء )أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها( يف حدود مبلغ حمدد يف أثناء فترة معينة شريطة 
 تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.

 بالوفاء مشروط مبطابقة املستندات للتعليمات. وبعباةة موجزة هو تعهد مصريف 
 

مرحلة العقد املوثق باالعتماد: وهي سابقة لالعتماد، والغالب أن يكون الك العقد عقد بيع  2/2/1
يشترط فيه البائع على املشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون الك العقد 

 رة، أو غريها من العقود.أو وكالة بأج إجاةةعقد 
 مرحلة طلب فتح االعتماد: وفيها يطلب املشتري من البنك فتح االعتماد لتبليغه للبائع. 2/2/2
مرحلة إصداة االعتماد وتبليغه: وفيها يصدة البنك خطاب االعتماد املستندي ويرسله إىل  2/2/3

 البائع مباشرة، أو عن طريق بنك وسيط.
ملستفيد املستندات املشروطة يف خطاب االعتماد إىل مرحلة تنفيذ االعتماد: وفيها يقدم ا 2/2/4

البنك فيفحصها طبقا لشروط االعتماد، ويقبلها إاا كانت مطابقة، وينفذ االعتماد، ومن مث 
يسلم املستندات للمشتري إن مل يكن هو املؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو بعضها أو 

شتري البضاعة املمثلة بتلك املستندات، أما التعهد بذلك يف تاةيخ االستحقاق، كي يتسلم امل
  إاا كانت خمالفة للتعليمات فإنه حيق له ةفضها أو قبوهلا أو طلب تعديلها.

بنك تتم تسوية احلسابات فيما  إاا تدخل يف تنفيذ االعتماد أكثر من التغطية بني املراسلني: 2/2/5
 بينها وفقا لقواعد التغطية املتفق عليها بني البنوك.

 

 التقسيم األساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان: 2/3/1
  هو الذي ميكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد. االعتماد القابل للنقض: -
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  االعتماد غري القابل للنقض: هو الذي ال ميكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه. -
 :التقسيمات األخرى 2/3/2

القابل للتحويل: ويتضمن حقا للمستفيد بأن يطلب من البنك املفوض بتنفيذ  االعتماد -
  االعتماد أن جيعل االعتماد متاحا كليا أو جزئيا ملستفيد آخر أو أكثر.

  االعتماد الظهري: ويعين أن االعتماد صادة بضمان اعتماد آخر. -
ة تقدمي مستندات لعملية االعتماد الدائري أو املتجدد: ويعين أن يتمكن املستفيد من تكرا -

  جديدة يف حدود قيمة االعتماد، وخالل مدة صالحيته، بعدد دوةات االعتماد.
للبنك بدفع نسبة  االعتماد او الشرط األمحر، أو اعتماد الدفعة املقدمة: وفيه يسمح -

معينة من قيمة االعتماد قبل تقدمي املستندات، مقابل تعهد املستفيد بردها إاا مل تشحن 
وقد يتم دفعها مقابل خطاب  ضاعة أو إاا مل يستعمل االعتماد خالل فترة صالحيته.الب

 ضمان من املستفيد.
 اعتماد استرياد، واعتماد تصدير، بالنظر للبنك املصدة لالعتماد. -
 اعتماد حملي، واعتماد خاةجي. -
 اعتماد معزز، واعتماد غري معزز. -
 بالشحن اجلزئي.اعتماد يسمح بالشحن اجلزئي، واعتماد ال يسمح  -
 أو دفع فوةي، واعتماد دفع آجل، واعتماد قبول، واعتماد متاح للتداول. اطالع اعتماد -
االعتماد اجلماعي "اعتماد املشاةكة": ويعرب عن حالة املشاةكة يف اإلصداة بني أكثر من  -

بنك لضاامة مبلغ االعتماد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاةكته للبنك 
 القائد. 

االعتماد املعد لالستادام "اعتماد الضمان": وهو أشبه خبطاب الضمان املشروط دفع  -
 قيمته بإخالل املستفيد )وهو هنا املقاول( بالتزامه.

 

جيري التعامل باالعتماد املستندي بناء على املستندات وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إىل  2/4/1
م البنك بتنفيذه مىت قدم إليه املستفيد املستندات اليت نص عليها يف البضاعة، وجوهره أن يلتز

 االعتماد خالل مدة صالحيته وجاءت مطابقة للتعليمات. 
وفاًء اائيًا منه بالثمن،  -وإن كان قطعيا -ال يعد فتح االعتماد من جانب املشتري )اآلمر(  2/4/2

كن البائع )املستفيد( ال يطالبه ما وتبقى امته مشغولة به حىت يدفع البنك قيمة املستندات، ل
دام االعتماد قائما وصاحلا. فإاا انقضت مدة االعتماد قبل تقدمي املستندات، فإن للبائع 
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مطالبة املشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ وإن انقضاء مدة االعتماد ال يترتب عليه بذاته 
 انفساخ عقد البيع. 

فيد إاا تسلم املستندات مطابقة للتعليمات إال يف البنك ملزم بدفع قيمة االعتماد إىل املست 2/4/3
حالة ثبوت الغش أوالتزوير يف املستندات، أو يف حالة وجود حكم قضائي ببطالن عقد 

  البيع.
خيضع تفسري املسؤوليات وااللتزامات على أطراف االعتماد املستندي لكل من املصطلحات  2/4/4

ساةية  (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS INCOTERMS) ةالتجاةية الدولي
( واألصول واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية ساةية املفعول 2111املفعول )نشرة:

(؛ إاا نص يف عقد البيع على املصطلحات ويف االعتماد املستندي على 511)نشرة: 
 األصول.

 

 

باالعتماد املستندي يشتمل على وكالة بتقدمي اخلدمات اإلجرائية ومن أتها فحص التعامل  3/1/1
املستندات، وعلى كفالة بضمان املؤسسة للمستوةد، وكالتا مشروع، فيكون االعتماد 

 املستندي مشروعا بالشروط املبينة يف هذا املعياة.
بناء على أمر العميل - اةهاستندية مباتلف أنواعها، وإصدجيوز للمؤسسة فتح االعتمادات امل 3/1/2

وتعزيزها، وجيوز هلا املشاةكة يف الك، والتوسط فيه، كما جيوز هلا  -أو باألصالة عن نفسها
تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، باألصالة عن نفسها، أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخر، وفقا 

  .(3/1/3) ألي صوةة من صوة التنفيذ، على أن يراعى ما يأيت يف البند
( باألصالة 3/1/2ال جيوز للمؤسسة التعامل باالعتمادات املستندية وفقا ملا وةد يف البند ) 3/1/3

عن نفسها أو نيابة عن الغري عميال أو مؤسسة، أو اإلعانة على الك، إاا كانت تلك 
االعتمادات ختص بضاعة حمرمة شرعا، أو عقدا باطاًل أو فاسدا مبوجب ما تضمنه من 

امال بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاء، صراحة كما يف حالة القرض شروط، أو تتضمن تع
الذي ينشأ عند الدفع عن املستفيد يف مثل االعتماد غري املغطى كليا أو جزئيا، أو ضمنا كما 

 يف حاالت احلسم، والتداول )أي الدفع( للكمبياالت مؤجلة الدفع، والتأخر يف الدفع.

ستندي أن يكون العقد املوثق باالعتماد شرعيا من ويشترط لشرعية موضوع االعتماد امل 3/1/4
حيث حتقق أةكانه، وشروطه، ونوع املبادلة من حيث كواا صرفا أو بيعا عاديا أو غري 

 الك، وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة. 
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على املؤسسة أن تنفذ االعتماد إاا كانت املستندات مطابقة للتعليمات إال يف حالة ثبوت  3/1/5
قضائي ببطالن عقد البيع السابق على  أو الغش فال تلزم بتنفيذه، أما إاا صدة حكمالتزوير 

 فتح االعتماد فال ينفذ االعتماد إال باتفاق جديد.
 

جيوز أن يشترط البائع على املشتري يف عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن طريق اعتماد  3/2/1
 يلزم الوفاء به من قبل املشتري. مستندي. وهذا الشرط صحيح

جيوز توثيق البيوع الدولية باالعتمادات املستندية ما دامت تلك البيوع ال ختالف أحكام  3/2/2
 الشريعة اإلسالمية.

( ساةية 2111إاا نص ىف عقد البيع على أن تفسريه خاضع للمصطلحات التجاةية )نشرة 3/2/3
ويل للبضائع، أو أي مرجعية أخرى؛ فإنه املفعول أو التفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الد

 .3/2/2جيب أن يكون الك مقيدا مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية. وانظر البند 
 

جيوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على االعتمادات املستندية، وجيوز هلا أن  3/3/1
قيام باخلدمات املطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ تأخذ أجرة على ال

االعتماد، ويشمل الك االعتمادات املستندية الصادةة والواةدة، ويشمل تعديل االعتمادات 
ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتماد، فال جيوز هلا أن تأخذ عليه إال املصروفات الفعلية فقط، 

  عا ال نسبة مئوية.وتكون حينئذ مبلغا مقطو

  وعلى املؤسسة أن تراعي ما يأيت:

أال يؤخذ يف االعتباة جانب الضمان عند تقدير األجرة يف االعتمادات املستندية. وعليه  (أ )
فال جيوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على املصروفات الفعلية يف حال تعزيزها العتماد 

 ضمان حمض.فيه مقابل أو بنك آخر؛ تعزيز االعتماد تكون الزيادة  صادة من مصرف
ويف حكم التعزيز املشاةكة يف اإلصداة، واملشاةكة يف التعزيز، وإصداة االعتماد املعد 

 لالستادام )اعتماد الضمان( ما مل يتطلب الك خدمات أو تكاليف.

 أال يترتب على الك فائدة ةبوية أو يكون اةيعة إليها. (ب )

يتاذ اجتماع العقود يف االعتماد املستندي اةيعة إىل ما هو حمرم شرعا، كأخذ عائد أال  (ج )
  على الضمان، أو القرض.

( أخذ العموالت واملصروفات، ودفعها، والتوسط يف 3/3/1يشمل احلكم الواةد يف البند ) 3/3/2
الك، سواء أكانت بني املؤسسة وعميلها )اآلمر أو املستفيد( أم كانت بني املؤسسة 

  املؤسسات والبنوك األخرى.و
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يطبق على خطابات الضمان املصاحبة لالعتماد املستندي، مثل خطاب الضمان يف حالة  3/3/3
الدفعة املقدمة، وخطاب الضمان املالحي الذي يتم إصداةه لإلفراج عن البضاعة قبل وصول 

شأن ( ب5مستنداهتا، يطبق عليها من حيث أخذ األجر، ما وةد يف املعياة الشرعي ةقم )
 الضمانات ىف حكم األجر على خطاب الضمان.

 

جيوز للمؤسسة أن تتوثق ملا يترتب عليها من التزامات باالعتماد املستندي، أو تقدم توثيقا  3/4/1
اللتزامات املؤسسات والبنوك اليت تتعامل معها باالعتماد املستندي، أو تتوسط يف الك، 

املباحة شرعا، ومن مث جيوز أن يكون غطاء االعتماد املستندي نقودًا أو بأنواع الضمانات 
حجزًا على احلسابات املشروعة أو أوةاقا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقاةات، وكذا 
حبس مستندات االعتماد اليت متثل البضاعة، كما جيوز أن يكون الغطاء خطاب اعتماد قابل 

وخطابات الضمان املقدمة من بنك املستفيد مقابل الدفعة للتحويل، وخطاب اعتماد ظهري، 
املقدمة من البنوك املشاةكة يف اإلصداة والتعزيز،  أو املقدمة يف اعتماد الدفعة املقدمة،

والتنازل عن املستحقات واألوةاق التجاةية كالكمبياالت، والسندات ألمر، مع مراعاة ما 
 (.3/4/2يأيت يف البند )

أن تقبل أنواع الضمانات اآلتية: السندات الربوية، أو أسهم الشركات  ال جيوز للمؤسسة 3/4/2
اات األنشطة احملرمة، أو الفوائد الربوية. كما ال جيوز هلا أن تقدم شيئا من هذه األنواع 

 ضمانا اللتزاماهتا جتاه املؤسسات والبنوك األخرى، أو تتوسط يف الك.
تماد على استثماة مبلغ الغطاء النقدي وفقا جيوز االتفاق بني املؤسسة واآلمر بفتح االع 3/4/3

 ألحكام شركة املضاةبة. 
  

يف حالة ةغبة العميل أن يشتري من املؤسسة بضاعة مستوةدة عن طريق املراحبة باعتماد مستندي 
جيب أن يراعى ما يأيت:

واملستفيد )البائع(، سواء قبض اآلمر أن ال يسبق فتح االعتماد إبرام عقد البيع بني اآلمر  3/5/1
 البضاعة حمل العقد أم مل يقبضها.

 يفأن تكون املؤسسة هي املشترية من املصدة مث تبيع إىل العميل مراحبة وفقا لألحكام املبينة  3/5/2
بشأن اإلقالة  2/2/2( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء، مع مراعاة البند 3املعياة الشرعي ةقم )

 شأن التوكيل.ب 3/1/3والبند 
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يف حالة مشاةكة املؤسسة للعميل يف شراء البضاعة قبل فتح االعتماد وقبل إبرام العميل العقد  3/6/1
مع املصدة جيوز فتح االعتماد باسم أي من طريف املشاةكة، وجيوز للمؤسسة بعد تسلم 

يع نصيبها لطرف ثالث أو لشريكها مراحبة عاجال أو آجال بشرط أال يكون البضاعة أن تب
 عقد املشاةكة. يفالبيع للشريك بوعد ملزم وال مشروطا 

 جيوز للمؤسسة أن تشاةك العميل فيما اشتراه لنفسه، شريطة أن ال تبيع نصيبها إليه باألجل. 3/6/2
 

عراف املوحدة لالعتمادات املستندية إاا نص يف االعتماد على أنه خاضع لألصول واأل 3/7/1
حسب نشرة ساةية املفعول، فإنه جيب تقييد الك مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية، 
ويستحسن النص على بدائل يتفق عليها بني املؤسسة ومراسليها. ومن مث جيب النص على 

وكذا املواد املتعلقة عدم العمل باملواد اليت تنص على الفوائد من تلك األصول واألعراف، 
( 17بالتداول مما فيه خمالفة شرعية. وينظر البديل املشروع لذلك يف املعياة الشرعي ةقم )

  .5/3و  5/2بشأن األوةاق التجاةية البند 
ال جيوز للمؤسسة إجراء خصم كمبياالت اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من  3/7/2

 قيمتها.
ال جيوز للمؤسسة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبياالت اعتمادات القبول،  3/7/3

. كما ال جيوز للمؤسسة أن تكون وسيطا يف الك االمسيةأي شراؤها نقدًا بأقل من قيمتها 
 بني املستفيد والبنك املصدة أو البنك املعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.

أو كمبياالت االعتمادات املستحقة الدفع بأقل  طالعات االال جيوز للمؤسسة تداول مستند 3/7/4
 من قيمتها.

أن تتيح الكمبياالت اليت أضافت عليها تعهدها بالدفع  -كلما أمكن  –ال جيوز للمؤسسة  3/7/5
 لعمالئها املدينني هبا بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل الك.

اسلة هلا يف جمال عمليات التغطية جيب أن تنظم املؤسسات عالقاهتا مع املؤسسات والبنوك املر 3/7/6
بني املراسلني املتضمنة تسوية االلتزامات بني البنوك املترتبة على االعتماد املستندي، وغريه 

 من العمليات املصرفية على أساس جتنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعًا.
 

 .م 2113 أياة )مايو(  3=  هد1424ةبيع األول  7بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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( املنعقد يف املدينة 11اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي لالعتمادات املستندية والك يف اجتماعه ةقم )
 .م 2113 أياة )مايو(  3 – 3=  هد1424ةبيع األول  7 – 2املنوةة يف الفترة 
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كانون األول  3 – 4ةمضان =  12 – 3( املنعقد يف الفترة 5اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) قرة
 م يف مكة املكرمة إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي لالعتمادات املستندية.2111 (ديسمرب)

م، مت تكليف مستشاة 2111(ديسمرب)كانون األول 25=  هد1421ةمضان  25ويف يوم االثنني 
 إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعياة.شرعي 

و  5=  هد1422صفر  16و  15ويف اجتماع جلنة الدةاسات الشرعية املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 
م ناقشت هذه اللجنة الدةاسة األولية ملشروع املعياة، وطلبت من املستشاة إدخال 2111 أياة )مايو( 11

التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة يف 
م 2111يونيو  6=  هد1422ةبيع األول  14( املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 11اجتماعها ةقم )

( 11مسودة مشروع املعياة وأدخلت عليه بعض التعديالت. كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )
م مسودة 2111 (سبتمربأيلول ) 7و6=  هد1422مجادى اآلخرة  15و13املنعقد يف األةدن بتاةيخ 

املعياة مشروع املعياة وأدخلت التعديالت اليت ةأت من املناسب إدخاهلا متهيدًا لعرض مسودة مشروع 
 على اجمللس الشرعي.

( املنعقد يف املدينة املنوةة يف 3عرضت مسودة املشروع املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، وأدخل اجمللس الشرعى 2112 أياة )مايو(  16-11=  هد1423ةبيع األول  4 –صفر  23الفترة 

لسة االستماع إىل أن يتم البت يف مسألة العقد تعديالت على مسودة املعياة، وقرة تأجيل مناقشتها يف ج
 املوثق باالعتماد املستندي نظرًا إىل أن يف هذه العملية تأجيل البدلني.

( املنعقد يف مكة املكرمة 5عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، وأدخل تعديالت 2112 (نوفمربتشرين الثاين )21-16=  هد1423ةمضان  16-11يف الفترة 

املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقى ما يبدو هلم من  على مسودة مشروع
 مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

 شباط 15=  هد1423اي احلجة  13عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
رها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب م، وحض2113 (فرباير) 

. وقد مت االستماع إىل وغريهم من املعنيني هبذا اجملالاحملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 
نيت ما أةسل منها قبل جلسة االستماع وما طرح يف أثنائها، وقام أعضاء من جل أبديتاملالحظات اليت 

 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1املعايري الشرعية ةقم )
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 5=  هد1424احملرم  2( يف اجتماعهما املنعقد بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
تابة، أةسلت للهيئة ك اليتيف جلسة االستماع واملالحظات  أبديت اليتم املالحظات 2113 (ماةسآااة )

 ةأهتا مناسبة. اليتوأدخلت التعديالت 
ةبيع األول  7 – 2ة ( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفتر11ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل التعديالت  ،م التعديالت اليت أدخلتها جلنة املعايري الشرعية2113 (مايوأياة)3– 3=  هد1424
اليت ةآها مناسبة، 

. 
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ترجع مشروعية االعتماد املستندي من حيث األصل إىل كونه يرجع إىل عقود جائزة شرعا، مثل الكفالة 
 والقرض.والوكالة 

مستند مشروعية االعتماد املستندي غري القابل للنقض هو أنه عقد مركب من الكفالة )الضمان( 
القيام  يفوالوكالة، وينضم إليهما القرض، وكذلك الرهن للتوثيق فالضمان بااللتزام بالدفع والوكالة 

ليغ االعتماد وإجراء االتصاالت واملتابعة وفحص املستندات والقرض باألعمال اليت تتعلق بالعملية مثل تب
 .(1)االعتماد غري املغطى أو املغطى جزئيًا يفحالة الدفع عن العميل  يف

مستند مشروعية االعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة اجلائزة شرعًا، وعندما يتعلق به حق الغري 
ه مناقض ؛ ألنوليس من باب الكفالة مت القبول أو الدفع مبوجبه. يصبح الزما، والك يف حالة ما إاا
 .(2)ملقتضاها، ولعدم جواز شرط اخلياة فيها

مستند جواز التعهد من البنك املعزز وما يف حكمه من البنوك املشاةكة يف اإلصداة والتعزيز هو أنه من 
 .(3)قبيل ضمان الضامن )كفالة الكفيل( وهي صحيحة

تكون الكفالة يف االعتماد املستندي غري القابل للنقض مقيدة من حيث التنفيذ بشرط أن ن أمستند جواز 
 .(4)تكون املستندات مطابقة للشروط هو ما قرةه الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرط

هي مدة  مبدة الكفالة يف االعتماد كفالة مؤقتةمستند انقضاء االعتماد بتنفيذه، أو انتهاء صالحيته، هو أن 
 .(1)صالحية االعتماد والكفالة جيوز توقيتها

                                                   
من أجوبة املستشاة الشرعي  71، وجواب ةقم 415( قراة اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة ةقم1)

 جملموعة دلة الربكة.
 .61-55،  3، ج1555، 1( ابن قدامة، الشرح الكبري، طبعة هجر، ط2)
، 3، ج2، عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، ط26-25،  13( ابن قدامة، الشرح الكبري، مرجع سابق،ج3)
 417. 
 .265  ،4( ابن عابدين، ةد احملتاة على الدة املاتاة،، داة إحياء الترا  العريب، بريوت، دون تاةيخ،، ج4)
، ابن 265،  4ابن عابدين، ةد احملتاة على الدة املاتاة،، داة إحياء الترا  العريب، بريوت، دون تاةيخ،، ج (1)

، 3، عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج26-25،  13قدامة، الشرح الكبري، مرجع سابق،ج
ألنام ىف الفقه على مذهب السادة الشافعيه، داة ابن ، حممد احلجاة، فتح العالم بشرح مرشد ا414-415، 412 

 .43،  5، جهد1413، 1حزم، بريوت، ط
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 مستند مشروعية العقد املوثق باالعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق بضمان، والك مالئم للعقد.

ة شرط إقامة مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي يف عقد البيع السابق لفتح االعتماد هو أنه مبثاب
 .(2)العقد يفصحيح حيقق مصلحة معتربة  كفيل معني بالثمن وهو شرط

مستند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها باالعتمادات املستندية هو أنه عند النظر يف عقود البيع 
 يثوة إشكال: هل فيها تأجيل البدلني املمنوع شرعًا؟ الدولية اليت توثق باالعتمادات املستندية

 –وهم األغلبية  –وقد اختلف فيها أعضاء اجمللس ما بني مانع هلا للسبب املشاة إليه، وبني جميز هلا 
 واختلف اجمليزون يف توجيه الك على النحو اآليت:

منا هي من قبيل املواعدة، فهي من قبيل تأجيل البدلني، وإ –قبل تعيني السلعة  –ليست تلك العقود  (أ)
 اتفاقات على البيع وليست بيعًا.

 امتداد جملس العقد من حيث االتفاق إىل حني تعيني السلعة. )ب(

 هي من قبيل تأجيل البدلني لكنها جائزة للحاجة العامة. )ج(

 هي من ابتداء الدين بالدين والك جائز شرعًا. (د)

 بيع معلق على فتح االعتماد.العقد السابق على فتح االعتماد  )ه(
 ل.لتأجيل وليس ها هنا شرط بالتأجيليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلني ألنه ما حيصل بشرط ا (و)

عدم جواز أخذ األجر على ما يتصل جبانب الضمان يف االعتماد املستندي، هو أن الضمان  مسنتد
استعداد لإلقراض فال يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت املذاهب األةبعة على منع العوض على الضمان 

سالمي ئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلهي وفتوى (1)اإلسالميوصدة بشأن الك قراة جممع الفقه 
وقراة هيئة الفتوى والرقابة  (3)اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة وقراة (2)لسوداينا

 .(4)الشرعية لبيت التمويل الكوييت

                                                   
، عالء الدين السمرقندي، حتفة 23( وزاةة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط، فقرة:2)

، حممد 473-477،   1536م، ط، مصطفى أمحد الزةقا، املدخل الفقهي العا71،  2الفقهاء، مرجع سابق، ج
 .15،  5احلجاة، فتح العالم بشرح مرشد األنام ىف الفقه على مذهب السادة الشافعية، ج

 (.12/2)12( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم1)
 (.14( فتوي هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين ةقم )2)
 .257رعية لبيت التمويل الكوييت ةقم ( قراة هيئة الفتوى والرقابة الش3)
 . 413( قراة اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة ةقم 4)
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مستند جواز أخذ األجر على ما يتصل جبانب الوكالة يف االعتماد املستندي، سواء أكان مبلغا معلوما أم 
ل خدمات تقدمها املؤسسة بصفتها وكيال لعميلها وقد قرة مجهوة نسبة من مبلغ معلوم هو أن الك مقاب

وصدة بشأن جواز أخذ األجر على ما يشتمل عليه االعتماد  (5)على الوكالة الفقهاء جواز أخذ األجر
املستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان كما صدة بذلك قراة اهليئة الشرعية لشركة الراجحى 

 .(6)املصرفية لالستثماة

مستند حترمي تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصرية، أو مقابل احلسم والتداول )أي 
حترمي  يفدفع القيمة( للمستندات والكمبياالت مؤجلة الدفع، أو مقابل منح التسهيل هو النصو  الواةدة 

 .(7)الربا من الكتاب والسنة

(، هو جواز أن يكون الرهن نقدا أو دينا أو 4/ 3جواز أخذ الضمانات الواةدة يف املعياة )البند مستند 
وألنه جيوز أن يكون املرهون به دينا واجبا  عينا، إاا كان مما جيوز متلكه شرعا يف األصل أو جيوز إنشاؤه.

 .(1)أو آيال إىل الوجوب
باألجل فيما اشتراه العميل لنفسه أن الك من بيع العينة مستند منع بيع املؤسسة نصيبها من املشاةكة 

 .املمنوع شرعًا
أو كمبياالت اعتمادات القبول نقدًا بأقل من قيمتها هو أن الك من  طالعمستند منع تداول مستندات اال
 الصوة املمنوعة يف بيع الدين.

                                                   
 .577،   13( عالء الدين املرداوي، اإلنصاف ج5)
 .415( قراة اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة ةقم 6)
، على حترمي "أن حيتسب 372صرفية لالستثماة يف قراةها اي الرقم ( وقد نصت اهليئة الشرعية لشركة الراجحي امل7)

على العميل فاتح االعتماد أي فوائد ةبوية مطلقا ىف أي مرحلة من مراحل االعتماد" وأما العمولة مقابل منح التسهيل 
على االستعداد له، وهو فإن التسهيل لإلقراض ومن مث إاا كانت العمولة غري جائزة على القرض فمن باب أوىل أاّل جتوز 

وأجوبة املستشاة الشرعى جملموعة دلة الربكة يف جوابه اي  13ما اهبت إليه ندوة الربكة الثامنة يف الفتوى اات الرقم
 .1الرقم
، 13، عالء الدين املرداوي، اإلنصاف ج54-53،   3( عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج1)

بن قدامة، ا، موفق الدين 44،  5شرح مرشد األنام ىف الفقه على مذهب السادة الشافعية، ج، فتح العالم ب355  
، 2اهلل حممد بن حممد )املغريب(، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، داة الفكر، ط أيب عبد ،445-444،   6املغين، ج
من فتاوى ندوة الربكة  (5) توى ةقموف ،( جملمع الفقه اإلسالمي جبدة3/5) 36، وانظر القراة ةقم 5،  5، ج 1573

 للهيئة الشرعية بشركة الراجحي املصرفية لالستثماة.  (233، 15)اخلامسة، والقراةين 
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DOCUMENTS OF CREDIT

مستندات  االعتماد وتقسم إىل ةئيسة وإضافية، فالرئيسة مثل: يفهي الوثائق املتعلقة بالسلعة املبينة 
الشحن، الفاتوةة التجاةية، بوليصة التأمني البحري، شهادة املنشأ، الفاتوةة القنصلية، الكمبيالة. واإلضافية 

التفتيش، إيصاالت املاازن، أوامر التسليم، مثل: شهادة األوزان، شهادة التحليل، شهادة املعاينة أو 
 شهادة املراجعة أو اإلشراف على التعبئة، شهادة االختباة، شهادة صحية، شهادة خلو من اآلفات.
وتطلب مثل هذه الشهادات لغرض إثبات توافر ميزات وخصائص معينة يف البضاعة، والتأكد من سالمتها 

ك الشهادات مطلوبة من اجلهات الرمسية يف بلدي املستوةد من بعض العيوب واألمراض، حيثما كانت تل
 واملصدة.

BILL OF LADING 

( وهي األصل التقليدي ملستندات BILL OF LADINGوامسها بوليصة الشحن البحري / عرب احملطات )
أو من ظهرت له على  جيوز هلا تسلم البضاعة، سواء كان املستفيد من البوليصة، اليتالشحن، وتبني اجلهة 

سبيل الرهن، أو التوكيل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي 
الشحن على البائع كما قد تكون على  مسؤوليةيربم بني الشاحن وبني الناقل البحري. وقد تكون 

ذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد املصطلحات التجاةية(. وه)املشتري طبقا لنوع عقد البيع الدويل
 القابل للتظهري.

EXAMINATION OF DOUMENTS 

هو التأكد من وةود املستندات طبقا للشروط املضمنة يف خطاب االعتماد، وتتمثل الشروط العامة لسالمة 
اين: أن تكون كاملة من املستندات يف أةبعة شروط هي: األول: أن تقدم يف مدة صالحية االعتماد، والث

حيث عددها، والثالث: أن تكون متناسقة حبيث ال يناقض بعضها بعضا، وأن يتضمن كل منها البيانات 
املطلوبة أو يكون كل منها مؤديا لوظيفته، والرابع: أن تكون مطابقة لشروط خطاب االعتماد، فإن فقد 

 ك ةفضها مجيعًا، حىت اليت ال عيب فيها.شرط من هذه الشرط ولو يف مستند واحد منها وجب على البن
SIGHT CREDIT 

إاا  طالعهو أن يقوم البنك املصدة، أو املعزز، أو املكلف بالدفع، بدفع قيمة املستندات فوةا عند اال
 كانت مطابقة لشروط االعتماد.

DEFERRED PAYMENT CREDIT
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أو املعزز بدفع قيمة املستندات إاا كانت مطابقة لشروط االعتماد يف تاةيخ  هو أن يتعهد البنك املصدة
آجل هو التاةيخ احملدد يف االعتماد، وخيتلف عن اعتماد القبول يف أن املستفيد ال يقدم كمبيالة مع 

 املستندات.

ACCEPTANCE CREDIT

عليها من قبل البنك، يعين إن البنك يلتزم بدفع قيمتها هو قبول الكمبيالة املرفقة باملستندات أو التوقيع 
 يف تاةيخ االستحقاق. االمسية

NEGOTIATION OF DOC

هو أداء قيمة املستندات، أو شراء الكمبيالة املرافقة هلا أي حسمها، سواء كانت مستحقة الدفع مبجرد 
 أو يف أجل الحق معلوم. طالعاال

UNDER RESERVE 

هو أن خيتاة البنك قبول املستندات على مسؤوليته ةغم عدم مطابقتها لشروط االعتماد، فيدفع قيمتها أو 
يقبل الكمبيالة املرافقة هلا، على أن يكون له حق الرجوع على املستفيد إاا مل يقبل البنك املْصدة 

با ما حيفظ البنك الدافع حقه عن طريق احلصول على خطاب وغال االختالفات الواةدة يف املستندات.
 ضمان بقيمة املستندات من بنك املستفيد.

SHIPPING GUARANTEE 

هو تعهد من البنك املصدة بوضع بوليصة الشحن األصلية عند وصوهلا حتت تصرف الناقل مقابل استعادة 
ؤولية تترتب على تسليمه البضاعة للمستوةد الذي يتعهد للبنك اخلطاب منه، ويعفى الناقل من أي مس

املصدة بقبول املستندات بصرف النظر عن وجود أي اختالفات فيها، ويصدة هذا اخلطاب عادة يف حالة 
 وصول البضاعة وختّلف أو تأخر وةود املستندات.

CORRESPONDENT BANK 

املستفيد باالعتماد. والقاعدة أن البنك املراسل ال يلتزم بدفع  بأخطاةهو البنك الذي يكلفه البنك املصدة 
يقيم معها  اليتقيمة االعتماد، ويقتصر دوةه على الوساطة بني البنك املصدة واملستفيد البنوك املراسلة هي 

لتغطية مبالغها، وىف حال طلب املستفيد تبليغه البنك ترتيبات لقبول االعتمادات اليت يفتحها أو يعززها أو 
عن طريق بنك ليس مراسال للبنك يتم إصداة تعليمات ألحد مراسلي البنك بتبليغ االعتماد عن طريق 

 الك البنك الذي حدده املستفيد.

CONFIRMATION OF THE CREDIT

حيث التزام البنكني أمام املستفيد بشروط الدفع يف  هو ضم امة البنك املعزز إىل امة البنك املصدة، من
 أو كليهما معا. وللمستفيد مطالبة أي من البنكني االعتماد إاا قدم املستندات طبقا لشروط االعتماد.

THE PAYING BANK
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قيمة االعتماد بالنيابة  هو بنك مراسل للبنك املصدة بعملة االعتماد نفسها يعهد إليه البنك املصدة بدفع
 .وهو غري ملزم قانونا بتنفيذ الك عنه يف تاةيخ االستحقاق،

THE COVERING BANK

أو املتداول  هم شرحية من املراسلني حيتفظ معهم البنك حبساب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك الدافع
 عند أول طلب منه.

TRANSFERABLE CREDIT

هو اعتماد غري قابل للنقص يكون مبوجبه للمستفيد )املستفيد األول( أن يطلب من املصرف املفوض 
)بالدفع أو التعهد بالدفع املؤجل، أو القبول، أو التداول( أو من أي مصرف مرخص له بالتداول بأن جيعل 

 خر أو أكثر.االعتماد متاحًا كليًا أو جزئيًا ملستفيد آ
BACK TO BACK CREDIT

ينشأ بسببه االعتماد القابل للتحويل، حيثما ال يكون  الذيينشأ للغرض نفسه  ضهو اعتماد غري قابل للنق
 االعتماد قاباًل للتحويل.

REVOLVING CREDIT

أو استعماله، حبيث  يمته تتجدد تلقائيا إاا ما مت تنفيذههو اعتماد يفتح بقيمة حمددة وملدة حمددة غري أن ق
ميكن للمستفيد تكراة تقدمي مستندات لعملية جديدة يف حدود قيمة االعتماد، وخالل فترة صالحيته، 

 وبعدد املرات احملددة يف االعتماد.

باحلرب األمحر للفت النظر إىل التعليمات الواةدة فيه، وتنص على تفويض هو اعتماد حيمل فقرة مطبوعة 
للمصرف الذي أتيح لديه االعتماد بدفع مبلغ معني بنسبة من قيمة االعتماد إىل املستفيد مقدمًا قبل شحن 

 البضاعة وقبل تقدمي املستندات املوجبة للدفع.

لبنك املصدة البنك املراسل شرعية شراء الكمبيالة املسحوبة بناء على االعتماد هو اعتماد مبوجبه يعطي ا
أو أاا مستحقة  لدى املصدة لالعتماد طالعاملستندي مبوجب تقدمي الكمبيالة مستحقة الدفع مبجرد اال

تقدمي الدفع يف أجل الحق معلوم، ومن مث يتمكن البائع من احلصول على قيمة االعتماد )الكمبيالة( حال 
 املستندات املطلوبة السليمة املوجبة لدفع قيمة االعتماد.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

وأةكااا وشروطها وصفتها الشرعية، ، جاةةيهدف هذا املعياة إىل بيان تعريف اجلعالة ومتييزها عن اإل
سواء  .وأحكامها األساسية وتطبيقاهتا يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة /املؤسسات(
( ولو عن طريق قامت املؤسسة هبذه التطبيقات بصفتها جاعلة )طالبة للعمل( أم عاملة )ملتزمة بالعمل

 املوفق.واهلل جعالة أخرى موازية، 
 

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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هذا املعياة األحكام الشرعية األساسية للجعالة، وتطبيقاهتا يف األنشطة اليت ال ميكن فيها حتديد يتناول 
 إجاةةعلى عمل أو  جاةةهذا املعياة اإلوال يتناول مقداة العمل، وتكون مستمرة طوال مدة حمددة. 

شروط الصيانة اليت تقترن بعقود أخرى، كشرط الصيانة مع عقد عقود الصيانة أو يتناول األشياء، كما ال 
 البيع، أو مع عقد االستصناع )املقاولة(.

 

بتقدمي عوض معلوم )وهو اجلعل( ملن حيقق نتيجة معينة ىف  (وهو اجلاعل)اجلعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه 
 زمن معلوم أو جمهول )وهو العامل(.

 

اجلعالة مشروعة وال تؤثر فيها اجلهالة يف حمل العقد وهو العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة املقصودة منه، 
 اليت جيب فيها حتديد العمل. جاةةوهي بذلك تصلح ملا ال تصلح له اإل

 

للزوم، فيحق لكل بشأن الفسخ، فإن األصل يف اجلعالة عدم ا (6)مع مراعاة ما سيأيت يف البند  4/1
من اجلاعل والعامل فساها بإةادة منفردة، ولكنها تلزم اجلاعل إاا شرع العامل يف العمل. وإاا 

 تعهد العامل بعدم الفسخ خالل مدة معينة، فعليه الوفاء مبا تعهد به.
 يد العامل على ما قد يقع يف يده من أموال اجلاعل يد أمانة، فال يضمن إال بالتعدي أو التقصري 4/2

 أو خمالفة شروط اجلاعل.
 

 أةكان اجلعالة: هي العاقدان )اجلاعل والعامل( والصيغة، وحمل العقد )اجلعل والعمل(.
 

يشترط فيهما أهلية التعاقد. وال يشترط كون العامل معينًا، فتنعقد اجلعالة بإصداة إجياب موجه 
وحيق لكل من بلغه اإلجياب القيام بالعمل بنفسه أو باالستعانة بغريه، أما إاا كان للجمهوة، 

العامل معينًا فيجب عليه العمل بنفسه، أو بغريه ممن هو حتت إشرافه وةقابته برضا اجلاعل صراحة 
 أو ضمنًا.

 

كتابة، أو أي وسيلة تنعقد اجلعالة باإلجياب املوجه ملعني أو للجمهوة، سواء صدة باللفظ، أو ال
 تدل على طلب العمل وااللتزام باجلعل، وال يشترط قبول العامل.
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 حمل العقد هو العمل املعقود عليه ىف اجلعالة، واجلعل امللتزم به.
 

 عليها ىف اجلعالة ما يأيت: دمن صوة األعمال املتعاق 5/3/1/1
 عليه استحدا  نتيجة، مثل استاراج املعادن. ما يراد بالتعاقد (أ )
إخباة فيه غرض للجاعل مثل تقدمي تقرير أو دةاسة عن معلومات مؤثرة أو  (ب )

 أعمال علمية حتقق نتائج وال يتحدد مقداة العمل فيها. إاجناز
 ما يراد بالتعاقد عليه ةد شيء مفقود وإعادته لناشده. (ج )

زمن حمدد، حبيث ال يستحق العامل اجلعل بعده إال إاا  العمل ىف إاجنازيصح اشتراط  5/3/1/2
 انتهت املدة وقد أوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائيًا.

 إاا انتهت املدة وقد أاجنز العامل ما ينتفع به اجلاعل فله أجرة املثل. 5/3/1/3
 تصح اجلعالة مع جهالة العمل شريطة حتديد النتيجة املطلوب حتقيقها بالعمل. 5/3/1/4
 كون يف العمل نوع جهد.يشترط أن ي 5/3/1/5
 يشترط أن ال يكون العمل واجبا على العامل. 5/3/1/6

 

يشترط أن يكون اجلعل معلوما متقومًا شرعًا مقدوةًا على تسليمه، فإن كان اجلعل  5/3/2/1
 أو غري مقدوة على تسليمه وجب جعل املثل. جمهواًل أو غري مشروع

جيوز أن يكون اجلعل جزءًا من حمل اجلعالة، مثل نسبة من الديون املتعاقد على  5/3/2/2
 ه.إاجنازحتصيلها، أو االنتفاع مدة معينة باملشروع املتعاقد على 

العمل وتسليمه للجاعل ويستثىن من الك  إاجنازاألصل أن اجلعل ال يستحق إال بعد  5/3/2/3
 ما يأيت:

لوك لغري اجلاعل وقضي له به فللعامل إاا تبني أن ما قام العامل بالعمل فيه مم (أ )
 اجلعل.

إاا حد  عند قيام العامل بالعمل حاد  أّدى إىل نقصان قيمته دون تعد أو  (ب )
 تقصري من العامل فللعامل جعله كامال.

مجيع  إاجنازال مانع من اشتراط تقدمي اجلعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل  5/3/2/4
ب وال يستحقها العامل إال بتحقق النتيجة العمل،ولكنه يعترب دفعة حتت احلسا

 وللجاعل استردادها يف حال عدم االستحقاق.
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 إاا فسخ اجلاعل أو العامل العقد قبل الشروع يف العمل فال شيء للعامل. 6/1
 إاا منع اجلاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم اجلاعل بأجرة املثل. 6/2
 يف العمل فال شيء له على اجلاعل إال إاا اتفقا على خالف الك.إاا فسخ العامل بعد الشروع  6/3
 إاا انفسخ العقد بسبب ال يرجع إىل العامل وقد انتفع اجلاعل بالعمل فللعامل من اجلعل مبقداة ما 6/4

 انتفع به اجلاعل.
 

 :بأموة منها جاةةتتميز اجلعالة عن اإل
 العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة املطلوبة من اجلاعل.صحة اجلعالة مع جهالة  (أ )
 عدم حاجة اجلعالة إىل القبول. (ب )
 العمل وتسليمه. إاجنازتوقف استحقاق اجلعل على  (ج )
 صحة اجلعالة مع غري معني. (د )
 .اللزوم يف اجلعالة واللزوم يف اإلجاةةألصل عدم ا (ه )
 

 فيها حتديد العمل وتغتفر فيها اجلهالة ما يأيت:من تطبيقات اجلعالة يف األنشطة اليت ال ميكن 
 

تطبق اجلعالة على التنقيب عن املعادن أو استاراج املياه يف احلالة اليت يكون استحقاق اجلعل فيها 
 مشروطًا بالوصول إىل املعدن أو املاء، دون النظر إىل مقداة العمل أو زمنه.

 

تطبق اجلعالة على حتصيل الديون يف احلالة اليت يكون اجلعل فيها مشروطًا بتحصيل الدين كله 
 أو حتصيل مقداة منه فيستحق من اجلعل بنسبة ما حصله من الدين. فيستحق اجلعل كله،

 

امل بأعمال من شأاا أن تؤدي إىل املراد باحلصول على تسهيالت متويلية مشروعة قيام الع 3/3/1
 موافقة املؤسسة على منح تسهيالت للجاعل أو تنظيم متويل جممع.

تطبق اجلعالة على احلصول على تسهيالت مع مراعاة شرط صحة اجلعالة وهو أن يكون  3/3/2
اإلجياة املؤجل األجرة، أو اإلقراض  حملها مشروعًا، مثل املداينة باملراحبة املؤجلة الثمن أو

ون فائدة أو إصداة خطاب ضمان أو فتح اعتماد مستندي شريطة عدم اختاا الك اةيعة بد
 لعمليات اإلقراض بفائدة باالشتراط أو العرف أو التواطؤ بني املؤسسات.
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اجلعالة على السمسرة يف احلالة الىت يكون استحقاق اجلعل فيها مشروطًا بإبرام العقد الذي  تطبق
 جله.جرى التوسط من أ

 

على حتقيق االكتشافات العلمية واالختراعات املبتكرة والتصاميم، كالشعاةات  اجلعالةتطبق 
والعالمات التجاةية، والك يف احلالة اليت يكون استحقاق اجلعل فيها مشروطا حبصول 

 االكتشاف أو تسجيل براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق للشروط املبينة من اجلاعل.
 

للمؤسسة أن يكون هلا يف اجلعالة صفة العامل، بتعاقدها على العمل لصاحل الغري، سواء  جيوز 5/1
قامت بالعمل بنفسها أم مبن تتعاقد معه يف جعالة أخرى وتكون من قبيل اجلعالة املوازية، ما مل 

 ُيشترط عليها قيامها بذلك بنفسها. وجيب عدم الربط بني اجلعالتني.
ا يف اجلعالة صفة اجلاعل ملن يقدم العمل هلا، سواء كانت هي جيوز للمؤسسة أن تكون هل 5/2

املستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها جبعالة لصاحل الغري)اجلعالة املوازية(، مع مراعاة عدم الربط 
 بني اجلعالتني.

 

 .م 2113 أياة )مايو(  3= هد 1424ةبيع األول  7بتاةيخ  هذا املعياة صدة
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( املنعقد يف املدينة املنوةة يف 11اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي للجعالة والك يف اجتماعه ةقم )
 م.2113 أياة )مايو( 3 – 3=  هد1424ةبيع األول  7 – 2الفترة 
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هد 1422ةمضان  13-5املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من ( 7قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م إعطاء أولوية إلعداد املعياة الشرعي للجعالة.2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 24-23=

م مت تكليف مستشاة شرعي 2111 (ديسمربكانون األول )25=  هد1422شوال  14ويف يوم السبت 
 ة.إلعداد الدةاسة الشرعية ومسودة مشروع املعيا
 هد1423صفر  5( املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2ويف االجتماع األول للجنة املعايري الشرعية ةقم )

م ناقشت اللجنة مشروع املعياة، وأدخلت عليه بعض التعديالت. كما 2112 (أبريلنيسان)21= 
=  هد1423األول  ةبيع 21و 21( املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )

م، مسودة مشروع املعياة وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف 2112 (يونيوحزيران )2و 1
( 3ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة يف اجتماعها ةقم )

م مسودة مشروع 2112 (يوليو) متوز1=  هد1423ةبيع اآلخر  21املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 
املعياة وأدخلت التعديالت اليت ةأت من املناسب إدخاهلا متهيدًا لعرض مسودة مشروع املعياة على اجمللس 

 الشرعي.
( املنعقد يف مكة املكرمة 5املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) املعياةعرضت مسودة مشروع 

، وأدخل تعديالت م2112 (نوفمربتشرين الثاين )21-16=  هد1423ةمضان  16-11يف الفترة 
، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقى ما يبدو هلم من املعياة على مسودة مشروع

 مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

 (ربايرف)شباط  15=  هد1423اي احلجة  13عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، 2113

. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالاتذة اجلامعات، وفقهاء الشريعة، وأس
سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وقام أعضاء من جلنىت املعايري الشرعية  أبديت
 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1ةقم )

حمرم  2( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات الىت  أبديتم املالحظات الىت 2113 (ماةس)آااة 5=  هد1424

 أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت الىت ةأهتا مناسبة.
ةبيع األول  7 – 2( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 11ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

تعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري الشرعية، وأدخل م ال2113 (مايو)أياة 3 – 3=  هد1424
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يف بعض البنود، وباألغلبية يف بعضها، على ما  مجاعالتعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باإل
 هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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 مجاعاملشروعة عند مجهوة الفقهاء، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة واإلعقد اجلعالة من العقود 
وملن جاء به  ﴿أما الكتاب فقوله تعاىل يف قصة يوسف مع أخيه بعد اإلعالن عن فقدان املكيال  واملعقول:

من اشتراط اجلعل إن   (2)وأما السنة فما وقع من أيب سعيد اخلدةي ،(1)﴾محل بعري وأنا به زعيم 
على أصل اجلعالة مع اخلالف يف  مجاعوقد وقع اإل ،الك سيد القبيلة عن طريقه وإقراة النيب  برئ

جماهلا حيث قصرها بعض الفقهاء على اجلعل لرد العبد اآلبق كما وةد يف السنة. وأما املعقول فإن احلاجة 
صلح فيما ال تصلح فيه وألاا ت ،تدعو إىل اجلعالة يف عمل ال يقدة عليه الشاص وال جيد من يتطوع به

 ، كرد الضالة من مكان جمهول.جاةةاإل

مستند كون األصل عدم لزوم اجلعالة يف حق اجلاعل هو أاا تعليق استحقاق بشرط، فأشبهت الوصية 
وهي وهي غري الزمة، ومستند عدم لزوم اجلعالة يف حق العامل أن العمل فيها جمهول فأشبهت املضاةبة 

 .غري الزمة
مستند لزومها بشروع العامل أاا بالشروع تشبه الشروع يف املضاةبة فتلزم مثلها على قول املالكية، 
ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خالل مدة العقد أن االنفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع جلهد العامل، 

 .أو إحلاق ضرة باجلاعل
بالفسخ بعد الشروع أن عمل العامل وقع معتربًا فال يفوت عليه،  مستند استحقاق العامل جعل املثل

 .فرجع إىل جعل املثل عما عمله، كاإلجاةة إاا فسات بعيب

العاقدان، والصيغة، والعمل، واجلعل( أاا عقد فال بد له منها، وألاا )مستند وجوب توافر أةكان اجلعالة 
 .الصيغة لتدل على املطلوب وقدة املبذول معاوضة فال بد فيها من

أن اجلعالة كالوكالة وهي يصح فيها  –إن مل يشترط عمله بنفسه  –مستند جواز استعانة العامل بغريه 
 االستعانة.

مستند عدم اشتراط تعيني العامل وأاا تصح بإجياب موجه للجمهوة أن اجلاعل ال يعرف من يقدة على 
 حتقيق مطلوبه. 

                                                   
 .72( سوةة يوسف آية 1)
 ط. اليمامة. 5/2166ىف صحيحه ( أخرجه البااةي 2)
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 اشتراط القبول من العامل إاا كان غري معني أنه يستحيل طلب قبوله. مستند عدم

 مستند صحة جهالة العمل احلاجة، مع عدم إمكانية ضبط مقداة العمل.

مستند اشتراط العلم باجلعل أنه عوض كاألجرة، وأنه ال حاجة للقول جبواز اجلعالة مع جهالة العوض 
 خبالف جهالة العمل والعامل.

بالرجوع إىل أجرة املثل عند  جاةةإىل جعل املثل عند فساد اجلعل املسمى القياس على اإل مستند الرجوع
 فساد األجرة املسماة.

مستند جواز أن يكون اجلعل جزءًا من حمل اجلعالة مع أنه جمهول وغري موجود أاا جهالة ال متنع من 
 التسليم وليس يف الك غرة ألنه ال يستحق اجلعل إال حبصول احملل.

العمل وتسليمه أن العمل ىف اجلعالة غري حمدد وال  إمتاممستند كون األصل أن اجلعل ال يستحق إال بعد 
 معلوم، فيكون اشتراط الدفع اشتراطًا لعوض ال يقابله معوض، وقد ال يتم العمل. 

جلعالة فيستوي فيها الشاص مستند جواز تطبيق املؤسسة اجلعالة بصفتها عاماًل أو جاعال هو مشروعية ا
 .الطبيعي والشاص املعنوي

مستند صحة اجلعالة يف حتصيل الديون وحنوها من األعمال الواةدة يف املعياة هو أاا أعمال يعسر حتديدها 
 ، أما اجلعالة فهي مشروعة مع جهالة العمل.جاةةفال تصح فيها اإل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام األوةاق التجاةية، ما جيوز منها وما ال جيوز، وحكم تداوهلا، 
ا من قبل املؤسسات وحتصيلها، وخصمها، وقبضها، وقبول الوفاء هبا، وبيان الضوابط الشرعية للتعامل هب

 املوفق.واهلل ، (1)(املؤسسة/ املؤسسات)املالية اإلسالمية 

                                                   
 استادمت كلمة )مؤسسة/ املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. (1)
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وهي:  (1)األوةاق التجاةية اليت اقتصر عليها قانون جنيف املوحد لألوةاق التجاةية يتناول هذا املعياة
( والشيك، من حيث التعامل هبا وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة الكمبيالة، والسند ألمر )السند اإلاين

 اإلسالمية. 
 ما توافرت فيه خصائص األوةاق التجاةية من غري األنواع الثالثة املذكوةة. يتناول هذا املعياةوال 
 

د ألمر والشيك( شريطة أالَّ جيوز التعامل باألوةاق التجاةية بأنواعها الثالثة )الكمبيالة والسن 2/1
يترتب على الك خمالفة شرعية، مثل الربا أو التأجيل املمنوع شرعًا، حبسب التفصيل الواةد يف 

 البنود التالية.
ال جيوز التعامل بالكمبيالة والسند ألمر فيما يشترط فيه القبض، مثل جعلهما بديل عقد الصرف  2/2

 وةأس مال السلم.
 األنواع واحلاالت اآلتية:جيوز التعامل بالشيك يف  2/3

الشيك الذي لصاحبه ةصيد إاا كان مسحوبًا من العميل على مصرف، أو من مصرف على  (أ )
 آخر، أو من املصرف على نفسه أو على أحد فروعه.

الشيك الذي ليس لصاحبه ةصيد إاا كان مسحوبًا من العميل على مصرف أو من مصرف  (ب )
أحد فروعه والك بشرط عدم إفضاء هذا على آخر أو من املصرف على نفسه أو على 

 السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على املكشوف.

 الشيك املسطر، ويلزم املصرف املسحوب عليه الوفاء بشروطه. (ج )
الشيك املقيد يف احلساب، ويلزم املصرف املسحوب عليه الوفاء بشروطه، والك بقيد قيمته  (د )

 يف احلساب.
هة املصدةة هلا أخذ عمولة مقابل الوساطة يف إصداةها أو الشيكات السياحية، وجيوز للج (ه )

 عند صرفها على أال تتضمن فائدة ةبوية.
 

والبيانات املقرةة نظاما يعترب ملزما ملا يترتب عليه من  التظهري جبميع أنواعه إاا حصل مستوفيا للشروط
 آثاة.

                                                   
 ميالدية وأخذت به معظم دول العامل.1531/1531هجرية/املوافق 1345/1351الصادة عام  (1)
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وكالة من املستفيد للمؤسسة يف حتصيل قيمتها له، وتستحق املؤسسة حتصيل األوةاق التجاةية يعترب 
األجرة املتفق عليها بينها وبني املستفيد، وإاا مل يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بني املؤسسات 

 يف الك.
 

متها للمستفيد األول )الدائن( ال جيوز حسم )خصم( األوةاق التجاةية، وجيوز الوفاء بأقل من قي 5/1
 قبل حلول أجلها، ما مل يكن الك باتفاق سابق قبل تاةيخ الوفاء.

ال جيوز بيع الوةقة التجاةية املؤجلة مبثل مبلغها )ةبا النسيئة( وال بأكثر منها )ةبا النسيئة  5/2
 والفضل(.

صوفة يف الذمة بشرط املؤجلة مثنًا بسلعة معينة وليست موالوةقة التجاةية جعل  لمستفيدجيوز ل 5/3
 .قبض السلعة حقيقة أو حكمًا

أجل )بقدة أجل الوةقة التجاةية(، وبعد أن يثبت  إىلسلعة شراء امل الوةقة التجاةية جيوز حل 5/4
 له بتلك الوةقة، ويكون الك من باب احلوالة. دائنه على املدين الوةقة حاملالدين يف امته حييل 

 

 (Banker’s Chequeالشيك احلاّل الدفع قبضًا حكميًا حملتواه إاا كان شيكًا مصرفيًا )يعترب تسلم  6/1
أو يف حكم املصدق، والك بأن تسحب الشيكات بني  (Certified Chequeأو كان مصدقًا )

املصاةف أو بينها وبني فروعها، وبناء على الك جيوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض 
 وشراء الذهب أوالفضة به، وجعل الشيك ةأس مال للسلم.كصرف العمالت، 

ال يعترب تسلم الشيك احلاّل الدفع قبضًا حكميًا حملتواه إاا مل يكن مصرفيا أو مصدقا أو يف حكم  6/2
 املصدق، فإاا مل يكن كذلك ال جيوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.

 ،املبلغ املراد حتويله من جنس النقد املدفوع شيكات التحويالت املصرفية جيوز التعامل هبا إاا كان 6/3
أما إاا كان من غري جنس النقد املدفوع فال بد من إجراء عملية الصرف بني العملتني أّواًل مع 

 االكتفاء بالقبض احلكمي مث حتويله بعد الك.
 

عليه بوفاء الدين الذي  املسحوبمن قبل  االتزامو اتعهديعترب قبول الوفاء بقيمة الوةقة التجاةية  7/1
 .شرعاالوفاء به  جيب التعهد وااللتزامهذا االستحقاق، و موعدحلاملها يف  الوةقة التجاةيةمتثله 

بالتضامن بوفاء  ملتزمني والكفيل الساحب واملظهرمن مجيع املوقعني على الوةقة التجاةية  يعترب 7/2
مطالبة  بعد الرجوع عليهم منفردين أو جمتمعني يحقف، نحبسب شروط التضام تها حلاملهاقيم

 السند ألمر( وامتناعه عن الوفاء.  يفاملسحوب عليه )أو احملرة 
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الضمانات العينية اليت يشترطها حامل الوةقة التجاةية تأكيدًا لضمان حقه فيها تعترب ةهنا،  7/3
 .ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام

 

 .م 2113 أياة )مايو(  3=  هد1424ةبيع األول  7بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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( املنعقد يف املدينة 11اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي لألوةاق التجاةية والك يف اجتماعه ةقم )
 م.2113 أياة )مايو(  3 – 3=  هد1424ةبيع األول  7 – 2املنوةة يف الفترة 
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 هد1422ةمضان  13-5كرمة يف الفترة ( املنعقد يف مكة امل7يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
تكليف مستشاة ب م إصداة معياة شرعي لألوةاق التجاةية2111 (نوفمربتشرين الثاين ) 24-23=

 .ي لألوةاق التجاةيةاملعياة الشرعشرعي إلعداد مسودة مشروع 
م قرةت جلنة املعايري الشرعية 2111 (ديسمرب)كانون األول 25=  هد1422شوال  14ويف يوم 

 تكليف مستشاة شرعي إلعداد الدةاسة الشرعية و مسودة مشروع املعياة الشرعي لألوةاق التجاةية.
 13و 17=  هد1423صفر  5و 4مملكة البحرين بتاةيخ  يف املنعقد املعايري الشرعيةويف اجتماع جلنة 

، وطلبت من املعياة الشرعي لألوةاق التجاةيةناقشت اللجنة مسودة مشروع م 2112 (أبريلنيسان )
، كما املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

ةبيع اآلخر  7و6مملكة البحرين بتاةيخ  يفاملنعقد ها يف اجتماعة املعياناقشت اللجنة مسودة مشروع 
التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات  تدخلم وأ2112 (يونيو)حزيران 13و 17=  هد1423

 وما أبداه األعضاء من مالحظات.
بتاةيخ  -اهلامشيةاململكة األةدنية  –عمان  يفاجتماعها املنعقد  يفناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة 

 م، وأدخلت عليها بعض التعديالت.2112يونيو( )حزيران  23ةبيع الثاين =  17
( املنعقد يف مكة املكرمة 5املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) املعياةعرضت مسودة مشروع 

الت ، وأدخل تعديم2112تشرين الثاين )نوفمرب(  21-16=  هد1423ةمضان  16-11يف الفترة 
، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقى ما يبدو هلم من املعياة على مسودة مشروع

 مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
 (فرباير) شباط15=  هد1423اي احلجة  13عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، 2113
. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

ام أعضاء من جلنيت املعايري الشرعية سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وق أبديت
 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1ةقم )

حمرم  2( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة االستماع واملالحظات الىت  أبديتم املالحظات الىت 2113آااة )ماةس(5=  هد1424

 أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت الىت ةأهتا مناسبة.
ةبيع األول  7 – 2( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 11ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

شرعية، وأدخل م التعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري ال2113 (مايو)أياة3 – 3=  هد1424
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التعديالت اليت ةآها مناسبة، 
. 
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تكون مبعىن احلوالة أو مبعىن القرض، وتا جائزان مستند مشروعية التعامل بالكمبيالة هو أاا إما أن 
أثر عن عدد من  ، أو تكون مبعىن السفتجة، وهي جائزة على القول الراجح، ويدل لذلك مامجاعباإل

من التعامل هبا، فقد ةوي عن عبد اهلل بن عباس ةضي اهلل عنهما أنه كان يأخذ الوةق من  الصحابة 
ا إىل الكوفة، وةوي عن عبد اهلل بن الزبري أنه كان يأخذ من قوم مبكة التجاة مبكة على أن يكتب هلم هب

قال املوفق  ،(1)دةاهم مث يكتب هلم هبا إىل أخيه مصعب بالعراق فسئل ابن عباس عن الك فلم ير به بأسا
أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسا وألن يف السفتجة  وةوي عن علي  :ةمحه اهلل (2)بن قدامةا

كل من املقرض واملقترض من غري ضرة بواحد منهما، فاملقرض ينتفع بأمن خطر الطريق يف نقل مصلحة ل
خطر الطريق بالوفاء يف الك البلد، والشرع ال يرد  دةاته إىل الك البلد، واملقترض ينتفع بالقرض، وبأمن

ةمحه اهلل: "الصحيح اجلواز؛ ألن كال  (3)بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
من املقرض واملقترض منتفع هبذا االقتراض، والشرع ال ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإمنا ينهى عما 
يضرهم"، وألن السفتجة مل ينص على حترميها، وليست يف معىن املنصو ، فوجب إبقاؤها على اإلباحة، 

 .(4)السيما أن احلاجة داعية إليها
يا ﴿شروعية السند ألمر أنه يعترب وثيقة بدين، وقد أمر اهلل عز وجل بتوثيق الديون، قال تعاىل:مستند م

 .(5) ﴾أيها الذين آمنوا إاا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه
مستند مشروعية الشيك املوجه من العميل إىل مصرف له فيه حساب أنه يعترب حوالة، احمليل فيها: 

 ملستفيد، واحملال عليه: املصرف املسحوب عليه.الساحب، واحملال: ا
مستند مشروعية الشيك املوجه من العميل إىل مصرف ليس له فيه حساب أنه إما أن يكون حوالة على 

يشترط لصحة احلوالة أن يكون احملال عليه مدينا للمحيل وجييز احلوالة على من ال دين له عليه  ةأي من ال
باحلوالة على بريء، وإما أن يكون وكالة يف اقتراض،  احلوالة املطلقة أوإاا قبلها، ويسميها بعضهم ب

                                                   
ر: إةواء الغليل يف ختريج أحاديث مناة السبيل حملمد ناصر الدين (، انظ5/352أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) (1) 

 (.5/323األلباين )
 (.6/436املغين ) (2)
 (.25/531جمموع الفتاوى ) (3)
 (، هتذيب سنن أيب داود25/531( )21/515(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )6/437ينظر: املغين )( 4)

 (.153، 5/152البن قيم اجلوزية )
 .232سوةة البقرة، اآلية  (5)
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يسمى بالسحب على  وكالتا جائز، ولكن هذا احلكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا عن طريق ما
تقبل الشيك املوجه إليها من عميل ليس له  تقرض يف الغالب إال بفائدة، وال املكشوف، إا إن البنوك ال

الك الشيك، وبناء على الك إاا  إال باحتساب فوائد ةبوية يطالب الساحب هبا مع قيمة فيها ةصيد
تضمن الشيك املوجه من العميل إىل مصرف ليس له فيه ةصيد فوائد ةبوية كان حمرما مل جيز حتريره وال 

 التعامل به.
ليه بشرط الساحب مستند جواز التعامل بالشيك املسطر واملقيد يف احلساب، ولزوم وفاء املسحوب ع

وألنه شرط صحيح يف مصلحة العقد،  (1)"املسلمون على شروطهم" :فيهما هو عموم قول النيب 
 واألصل يف الشروط والعقود الصحة. 

 مستند مشروعية التظهري أنه ال خيرج عن كونه حوالة أو وكالة، وتا جائزان.

هو أن حقيقة خصم األوةاق التجاةية قرض بفائدة، ومما يؤيد  ،األوةاق التجاةيةمستند حترمي خصم 
الك: أن الفائدة املأخواة على اخلصم ختتلف تبعا لقيمة الوةقة التجاةية وموعد استحقاقها، والقرض 

 بفائدة حمرم باالتفاق.
د األول هو أن الك من مسألة مستند جواز الوفاء بأقل من قيمة الوةقة إاا كان الك بني حاملها واملستفي

)املصاحلة عن الدين املؤجل ببعضه حاال( وهي ما تعرف مبسألة )ضع وتعجل(، واليت جيوز التعامل هبا على 
ملا أةاد أن خيرج  أحد قويل الفقهاء، ومما استدل به للجواز: حديث ابن عباس ةضي اهلل عنهما أن النيب 

 ضعوا" :أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون مل حتل، فقال إنك  :يا ةسول اهلل: بين النضري قالوا
 له احلق على الرجل إىل أجل فيقول: عن الرجل يكون عنهماابن عباس ةضي اهلل  وسئل ،(1)" وتعجلوا

                                                   
( من حديث 3/27(، والداةقطين يف سننه )4/111(، واحلاكم يف املستدةك )4/534أخرجه الترمذي يف سننه )( 1) 

( معلقا له 4/451وله طرق متعددة، ولذلك فقد اكره البااةي يف صحيحه ) ،عمرو بن عوف مرفوعا إىل النيب 
-5/142الدين األلباين ةمحه اهلل عن طرق وشواهد هذا احلديث يف إةواء الغليل )بصيغة اجلزم، وقد تكلم حممد ناصر 

 ( مث قال: )ومجلة القول أن احلديث مبجموع هذه الطرق يرتقي إىل دةجة الصحيح لغريه(.146
 (، والداةقطين يف سننه6/23(، والبيهقي يف السنن الكربى )11/56أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثاة ) (1)
(: )هذا احلديث على 2/11(، قال اإلمام ابن القيم ةمحه اهلل يف إغاثة اللهفان )2/52(، واحلاكم يف املستدةك )3/46)

شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وةجاله ثقات، وإمنا ضعف مبسلم بن خالد، وهو ثقة فقيه، ةوى عنه الشافعي واحتج 
 به(.
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هو الراوي للحديث  –اهلل عنهما  ةضي–وابن عباس ، (2)"بأس بذلك الفقال:  ضع عنك،أعجل يل و"
يتضمن الزيادة يف األجل والدين،  الرباهذه املسألة ضد الربا، فإن ، وألن السابق يف قصة إخراج بين النضري

امة الغرمي من الدين، وانتفاع صاحبه مبا يتعجله،  براءةوالك إضراة حمض بالغرمي، وهذه املسألة تتضمن 
 خمتص هف الربا اجملمع عليه، فإن ضرةه الحق باملدين، ونفعضرة، خبال غريله االنتفاع من  فكالتا حصل
أعظم الضرة،  إىلمقابلة األجل بالزيادة يف الربا اةيعة  وألن، ضد الربا صوةة و معىن فهذابرب الدين 

الوضع والتعجيل تتالص  ويف، فتشتغل الذمة بغري فائدة، أضعافًا مضاعفةوهو أن يصري الدةهم الواحد 
له تطلع إىل براءة الذمم من الديون، وقد مسي  الشاةع وألن، دين، وينتفع ااك بالتعجيل لههذا امل امة

 .(3)له من األسر، وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصرب امته ختليص براءةالغرمي املدين أسريا، ففي 
الدين لغري من هو عليه  بيعالك من قبيل:  مستند مشروعية جعل الوةقة التجاةية مثنا لسلعة معينة أن

مذهب املالكية، على أن يكون الك بعد القبض لئالَّ تؤول إىل تأجيل البدلني. وقد بالعني، وهو جائز على 
 .(4)صدة بشأن الك قراة اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي

ان مصدقا أو يف قوة املصدق، أن الشيك حياط بضمانات مستند اعتباة الشيك يف معىن القبض حملتواه إاا ك
كبرية جتعل القابض له مالكا حملتواه، ويستطيع املستفيد منه أن يتصرف فيه فيبيع به ويشتري ويهب، كما 
أن هناك محاية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك، مث إن اعتماد الشيك يعين وجود ةصيد 

ملصدق عليه )املعتمد( حبجزه حىت ااية الفترة احملددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس كاف لتغطيته وتعهد ا
 يفضلون الشيك املصدق على النقد يف الصفقات الكبرية.

مستند عدم اعتباة الشيك غري املصدق أو ما يف حكمه يف معىن القبض حملتواه احتمال أن يكون بدون 
قبض مرجعه العرف، وقد صدة قراة جممع الفقه اإلسالمي ةصيد، أو برصيد غري كاف لتغطيته. وال

 .(1)باعتباة تسلم الشيك املصدق قبضًا
مستند جواز التعامل بشيكات التحويالت املصرفية إاا كان املراد حتويله من جنس النقد املدفوع، أاا من 

 قبيل السفتجة، وهي جائزة على أحد قويل الفقهاء.

                                                   
والبيهقي يف السنن  ،(21/261افظ ابن عبد الرب يف االستذكاة )(، واحل3/72أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) (2)

 (.6/23الكربى )
 (.3/313إعالم املوقعني )و(، 2/11إغاثة اللهفان ) (3)
 .هد1422شوال 26-21( املنعقدة يف مكة املكرمة بتاةيخ 16( يف دوةته )4)
 (.1/5)34( وقراة ةقم 4/6)53( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
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مستند اعتباة الضمان بالقبول تعهدا والتزاما من قبل املسحوب عليه بوفاء الدين الذي متثله الكمبيالة 
حلاملها الشرعي يف موعد االستحقاق، أن هذا التعهد وااللتزام جيب الوفاء به شرعا والك لعموم قول اهلل 

 ،(3)"املسلمون على شروطهم" :وم قول النيب ولعم (2) ﴾ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴿تعاىل: 
عبد اهلل ةضي اهلل عنهما  بن جابروما يشترطه اإلنسان على نفسه ويلتزم به داخل يف الك، وحلديث 

قالوا: نعم  "أعليه دين؟" مات وعليه دين، فأيت مبيت فقال: ةجلال يصلي على  قال: كان ةسول اهلل 
سول ةعليه  ىقتادة األنصاةي: تا علي يا ةسول اهلل، فصل فقال أبو "على صاحبكم واصل" ديناةان، قال:

على  كانتعهد والتزم بوفاء الدين الذي  أن أبا قتادة األنصاةي ففي هذا احلديث اجند  ، (4) اهلل
مربئا لذمة  وااللتزام من أيب قتادة  التعهدالك، بل اعترب أن الك  هذا الرجل امليت، وقبل منه النيب 
(: عليبعدما قال أبو قتادة: )الديناةان  –قال  احلديث أن النيب  ةواياتامليت حيث جاء يف بعض 

امة امليت من الدين الذي عليه  وبراءة .(5)"قال: نعم، فصلى عليه منهما امليت ئوجب حق الغرمي وبر"
نه أصبح بذلك االلتزام هو املدين بالدين الذي عليه، حيث إ إمنا كان بسبب تعهد والتزام أيب قتادة 

أي: صرت أنت املطالب  منهما "امليت  ئبر" :)قوله :(6)املوفق بن قدامة ةمحه اهلل قالبالديناةين.
 .دها سبيل التأكيد لثبوت احلق يف امته، ووجوب األداء عليه( علىهبما، وهذا 

أنه حبكم توقيعهم عليها قد التزموا مستند جواز ةجوع حامل الوةقة التجاةية على املوقعني عليها هو 
 مجع العلماء على جوازه يف اجلملة.تها عند عدم وفائها، والضمان قد أبضمان قيم

يترتب على الرهن من أحكام، وقد أمجع  مستند مشروعية الضمانات العينية أاا ةهن يترتب عليها ما
 العلماء على جواز الرهن.

                                                   
 ( سوةة املائدة، اآلية األوىل.2)
 ( سبق خترجيه.3)
(، باب التشديد يف الدين، وأصله يف الصحيحني )صحيح البااةي: 5/153( أخرجه هبذا اللفظ أبو داود يف سننه )4)
 (.1615( ةقم )3/1237صحيح مسلم )و( باب إن أحال دين امليت على ةجل جاز، 4/467
 (.3/331اإلمام أمحد يف مسنده )( أخرج هذه الرواية 5)
 (.7/35( املغين )6)
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أو بعد أجل قصري وجيري العرف  طالعوتستحق الدفع لدى اال ،صكوك قابلة للتداول، متثل حقا نقديا
 على قبوهلا كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود يف املعامالت.

موجها إىل  (يسمى الساحب)صك حيرة وفقا لشكل قانوين معني، ويتضمن أمرا صادةا من شاص 
، أو يف تاةيخ معني، أو قابل طالعبأن يدفع مبلغا معينا لدى اال (يسمى املسحوب عليه)شاص آخر 

 .(يسمى املستفيد)للتعيني إىل شاص ثالث 

إىل  طالعصك يتعهد مبوجبه حمرةه بأن يقوم بدفع مبلغ معني يف تاةيخ معني أو قابل للتعيني، أو مبجرد اال
 املستفيد(.يسمى )شاص آخر 

إىل شاص آخر )يسمى  (يسمى الساحب)صك حيرة وفقا لشكل معني، يتضمن أمرا صادةا من شاص 
 .طالعمبجرد اال (بدفع مبلغ معني من النقود إىل شاص ثالث )يسمى املستفيد (املسحوب عليه

على صدة الشيك، ويترتب على الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطني متوازيني  شكلشيك حيرة وفق 
املصرف  الكإلزام املصرف املسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الك الشيك إال ألحد عمالء  التسطريهذا 

 .املسحوب عليه الشيك، أو إىل مصرف آخر

صك حيرة وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوجود كلمة "مصدق" أو "مقبول" أو ما يدل على الك 
صدة الشيك مع التاةيخ وعنوان املصرف املسحوب عليه وتوقيع املوظف املصدق ويكون املصرف على 

املسحوب عليه قد صادق مبوجب الك على صحة توقيع الساحب ووجود ةصيد كاٍف يف حسابه للوفاء 
 بقيمة الك الشيك للمستفيد.

 جبه دفع قيمة الصك احملول لطرف ثالث.صك حيرةه املصرف املسحوب عليه ويعتمد مبو
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شيك حيرة وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب عباةة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدا، بل 
أو أية عباةة تفيد هذا  (للقيد يف احلساب)كأن يكتب على صدة الشيك عباةة  ،عن طريق القيود الكتابية

 املعىن.

شيكات تصدةها املؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من املؤسسات يف اخلاةج 
 ملصلحة املسافر الذي يستطيع احلصول على قيمتها مبجرد عرضها للوفاء إىل طرف يقبلها.

املؤسسة  تلك قدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريقشيكات حترة من قبل املؤسسة عندما يت
 إىل موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شاص آخر يريد أن يوصلها إليه يف الك املوطن.

إىل شاص آخر )يسمى  (يسمى املظهر)تصرف قانوين تنتقل مبوجبه ملكية الوةقة التجاةية من شاص 
  أو ةهنها، بعباةة تفيد الك. ،به توكيل يف استيفائها، أو حيصل (املظهر إليه

عملية يقوم حامل الوةقة التجاةية مبوجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهري إىل طرف ثالث قبل موعد 
 االستحقاق مقابل تعجيل املؤسسة قيمتها له خمصوما منه مبلغ معني.

 تعهد املسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة حلاملها الشرعي يف ميعاد االستحقاق. 

كفيل مصريف يضمن للحامل الوفاء بقيمة الوةقة التجاةية يف موعد االستحقاق على وجه التضامن مع 
 املوقعني اآلخرين إاا امتنع املدين األصلي عن الوفاء.

ت يشترطها حامل الوةقة التجاةية، والك بتقرير ةهن على عقاة، أو على منقول، كأوةاق جتاةية ضمانا
يظهرها املدين إىل حامل الوةقة على سبيل الرهن، أو أوةاق مالية، أو بضاعة يسلمها املدين إىل احلامل 

 ضمانات للوفاء.
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

بيان حكم إصداة صكوك االستثماة وتداوهلا، وبيان أنواعها وخصائصها يهدف هذا املعياة إىل 
 ط إصداةها وتداوهلا للتعامل هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة،وضوابطها الشرعية وشرو

 املوفق.واهلل ، (1)املؤسسات(

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. (1)
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ملكية املوجودات املؤجرة، وملكية املنافع صكوك ويشمل الك ، صكوك االستثماة يتناول هذا املعياة
اةكة والوكالة يف االستثماة واملزاةعة شضاةبة واملواملراحبة والسلم واالستصناع واملوملكية اخلدمات 

 األوةاق، ا ضمن معياة الشركة؛ ألاأسهم الشركات املساتة يتناول هذا املعياة، وال واملغاةسةواملساقاة 
 .واحملافظ االستثماةية ،الصناديق كما ال يتناول وحدات ،املالية
 

ات أو يف موجودأوخدمات ثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع هي و
قفل باب االكتتاب وبدء ووالك بعد حتصيل قيمة الصكوك  ،مشروع معني أو نشاط استثماةي خا 

 صدةت من أجله.أاستادامها فيما 
 وتعرف هذه الصكوك يف هذا املعياة بالصكوك االستثماةية متييًزا هلا عن األسهم وسندات القرض.

 

 صكوك االستثماة أنواع منها:
 

يصدةها و أ ،موعود باستئجاةهاعني عني مؤجرة أو  مالكوثائق متساوية القيمة يصدةها هي 
االكتتاب فيها، وتصبح من حصيلة ا استيفاء مثنهبغرض بيعها و، املالك وسيط مايل ينوب عن

 العني مملوكة حلملة الصكوك.
 

 

 وهي نوعان:
وثائق متساوية القيمة يصدةها مالك عني موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مايل،  3/2/1/1

منافعها واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني  إجاةةبغرض 
 مملوكة حلملة الصكوك.

وجودة )مستأجر(، بنفسه أو عن وثائق متساوية القيمة يصدةها مالك منفعة عني م 3/2/1/2
جرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، أطريق وسيط مايل، بغرض إعادة إجاةهتا واستيفاء 

 وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.

 



  

275 

 أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء إجاةةيتم إصداةها بغرض ثائق متساوية القيمة هي و
ة االكتتاب فيها. وتصبح منفعة العني املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة من حصيل ةجراأل

 الصكوك.
 

يتم إصداةها بغرض تقدمي اخلدمة من طرف معني )كمنفعة التعليم ثائق متساوية القيمة هي و
ة االكتتاب فيها، وتصبح تلك اخلدمات من حصيلفاء األجرة من جامعة مسّماة( واستي
 مملوكة حلملة الصكوك.

 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصداةها بغرض تقدمي اخلدمة من مصدة موصوف يف الذمة 
فاء األجرة من حصيلة )كمنفعة التعليم من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا دون تسميتها( واستي

 االكتتاب فيها، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
 

، وتصبح سلعة السلم مملوكة لتحصيل ةأس مال السلم يتم إصداةها؛ثائق متساوية القيمة هي و
 حلملة الصكوك.

 

االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح هي وثائق متساوية القيمة يتم إصداةها الستادام حصيلة 
 املصنوع مملوكًا حلملة الصكوك.

 

، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة املراحبة سلعةلتمويل شراء  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصداةها
 حلملة الصكوك.

 

أو تطوير مشروع  ،مشروع نشاءإ يفيتم إصداةها الستادام حصيلتها ثائق متساوية القيمة هي و
، ويصبح املشروع أو موجودات املشاةكةمن عقود على أساس عقد قائم، أو متويل نشاط 

النشاط ملكًا حلملة الصكوك ىف حدود حصصهم، وتداة صكوك املشاةكة على أساس الشركة 
 أو على أساس املضاةبة أو على أساس الوكالة باالستثماة.

 

 متثل مشروعات أو أنشطة تداة على أساس الشركة بتعيني أحد الشركاء شاةكةمهي وثائق 
 أو غريهم إلداةهتا.
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هي وثائق مشاةكة متثل مشروعات أو أنشطة تداة على أساس املضاةبة بتعيني مضاةب من 
 إلداةهتا. الشركاء أو غريهم

 

مشروعات أو أنشطة تداة على أساس الوكالة باالستثماة بتعيني هي وثائق مشاةكة متثل 
 وكيل عن محلة الصكوك إلداةهتا.

 

مشروع على متويل يتم إصداةها الستادام حصيلة االكتتاب فيها يف ثائق متساوية القيمة هي و
 احملصول وفق ما حدده العقد. يف، ويصبح حلملة الصكوك حصة زاةعةأساس امل

 

سقي أشجاة مثمرة واإلنفاق الستادام حصيلتها يف يتم إصداةها وثائق متساوية القيمة هي 
املساقاة، ويصبح حلملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده وةعايتها على أساس عقد  عليها
 العقد.

 

غرس أشجاة وفيما يتطلبه هذا يف ستادام حصيلتها ال يتم إصداةهاوثائق متساوية القيمة هي 
، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األةض على أساس عقد املغاةسة الغرس من أعمال ونفقات

 والغرس.
 

ثبات حق مالكها فيما متثله اا وثيقة تصدة باسم مالكها أو حلاملها، بفئات متساوية القيمة إلأ 4/1
 مالية.والتزامات من حقوق 

خدمات أو أاا متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات خمصصة لالستثماة؛ أعيانًا أو منافع أو  4/2
 خليطًا منها ومن احلقوق املعنوية والديون والنقود، وال متثل دينًا يف امة مصدةها حلاملها.

 . إصداةها وتداوهلا ظمبضوابط شرعية تن ،أاا تصدة على أساس عقد شرعي 4/3
 متثله.ط تداول ما تداوهلا خيضع لشرو أن 4/4
بنسبة  ، ويتحملون غرمهاها حسب االتفاق املبني يف نشرة اإلصداةمالكيها يشاةكون يف غنم أن 4/5

 .صكوككل منهم من  هما ميلك
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 جيوز إصداة صكوك الستثماة حصيلة االكتتاب فيها على أساس عقد من عقود االستثماة 5/1/1
 الشرعية.

جيوز تصكيك )توةيق( املوجودات من األعيان واملنافع واخلدمات، والك بتقسيمها إىل  5/1/2
حصص متساوية وإصداة صكوك بقيمتها. أما الديون ىف الذمم فال جيوز تصكيكها 

 )توةيقها( لغرض تداوهلا.
ل والك بعد قفالذي يصدة الصك على أساسه، عقد التترتب على عقد اإلصداة مجيع آثاة  5/1/3

 . باب االكتتاب وختصيص الصكوك
 .واملكتتبون فيها الصكوكطرفا عقد اإلصداة تا مصدة  5/1/4
تتحدد العالقة بني طريف عقد اإلصداة وفق نوع العقد وصفته الشرعية وبيان الك على  5/1/5

 النحو اآليت:
 

املصدة لتلك الصكوك بائع عني مؤجرة أو عني موعود باستئجاةها، واملكتتبون فيها 
هلا، وحصيلة االكتتاب هي مثن الشراء، وميلك محلة الصكوك تلك  نمشترو

 املوجودات على الشيوع بغنمها وغرمها والك على أساس املشاةكة فيما بينهم.
 

 

املصدة لتلك الصكوك بائع ملنفعة العني املوجودة، واملكتتبون فيها مشترون هلا، 
وحصيلة االكتتاب هي مثن تلك املنفعة، وميلك محلة الصكوك تلك املنافع على 

 الشيوع بغنمها وغرمها.
 

 املوصوفة يف الذمة، واملكتتبون فيها املصدة لتلك الصكوك بائع ملنفعة العني
مشترون هلا، وحصيلة االكتتاب هي مثن تلك املنفعة، وميلك محلة الصكوك 

 تلك املنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.
 

املصدة لتلك الصكوك هو بائع اخلدمة، واملكتتبون فيها مشترون هلا، وحصيلة 
 ة.االكتتاب هي مثن تلك اخلدم

 ويستحق محلة صكوك بيع املنافع بأنواعها )أ،ب،ج( حصيلة إعادة بيع تلك املنافع.
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املصدة لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم، واملكتتبون فيها هم املشترون للسلعة، 
)ةأس مال السلم(. وميلك محلة الصكوك  السلعةوحصيلة االكتتاب هي مثن شراء 

السلم املوازي إن  يفبيع سلعة السلم  سلعة السلم ويستحقون مثن بيعها، أو مثن
 وجد.

 

املصدة لتلك الصكوك هو الصانع )البائع( واملكتتبون فيها هم املشترون للعني املراد 
محلة الصكوك العني صنعها، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة املصنوع، وميلك 

املصنوعة، ويستحقون مثن بيعها، أو مثن بيع العني املصنوعة يف االستصناع املوازي إن 
 وجد.

 

املصدة لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة املراحبة، واملكتتبون فيها هم املشترون 
لة الصكوك لبضاعة املراحبة، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، وميلك مح

 سلعة املراحبة، ويستحقون مثن بيعها.
 

املصدة لتلك الصكوك هو طالب املشاةكة معه يف مشروع معني أو نشاط حمدد، 
 يفعقد املشاةكة، وحصيلة االكتتاب هي حصة املكتتبني  يفواملكتتبون هم الشركاء 

نمها وغرمها، ةأس مال املشاةكة، وميلك محلة الصكوك موجودات الشركة بغ
 ويستحقون حصتهم يف أةباح الشركة إن وجدت.

 

املصدة لتلك الصكوك هو املضاةب، واملكتتبون فيها هم أةباب املال، وحصيلة 
االكتتاب هي ةأس مال املضاةبة، وميلك محلة الصكوك موجودات املضاةبة واحلصة 

 خلساةة إن وقعت.املتفق عليها من الربح ألةباب املال، ويتحملون ا
 

املصدة لتلك الصكوك هو الوكيل باالستثماة، واملكتتبون هم املوكلون، وحصيلة 
استثماةه، وميلك محلة الصكوك ما متثله الصكوك من  يفاالكتتاب هي املبلغ املوكل 

 موجودات بغنمها وغرمها، ويستحقون ةبح املشاةكة إن وجد.
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املصدة لتلك الصكوك هو صاحب األةض )مالكها أو مالك منافعها(،  (أ )
عقد املزاةعة )أصحاب العمل بأنفسهم أو  يفواملكتتبون فيها هم املزاةعون 

 بغريهم(، وحصيلة االكتتاب هي تكاليف الزةاعة.
هم أصحاب األةض  وقد يكون املصدة هو املزاةع )صاحب العمل( واملكتتبون (ب )

)املستثمرون الذين اشتريت األةض حبصيلة اكتتاهبم(، وميلك محلة الصكوك 
 احلصة املتفق عليها مما تنتجه األةض.

 

املصدة لتلك الصكوك هو صاحب األةض )مالكها أو مالك منافعها( اليت فيها  (أ )
صيلة االكتتاب هي عقد املساقاة، وح يفالشجر، واملكتتبون فيها هم املساقون 

 تكاليف العناية بالشجر.
وقد يكون املصدة هو املساقي )صاحب العمل( واملكتتبون هم أصحاب األةض  (ب )

)املستثمرون الذين سقيت األةض حبصيلة اكتتاهبم( ويستحق محلة الصكوك 
 احلصة املتفق عليها مما تنتجه األشجاة.

 

احلة لغرس األشجاة، واملكتتبون فيها املصدة لتلك الصكوك هو مالك أةض ص (أ )
 عقد املغاةسة، وحصيلة االكتتاب هي تكاليف غرس الشجر. يفهم املغاةسون 

وقد يكون املصدة هو املغاةس )صاحب العمل( واملكتتبون هم أصحاب  (ب )
األةض )املستثمرون الذين غرست األةض حبصيلة اكتتاهبم(، ويستحق محلة 

 األةض والشجر.الصكوك احلصة املتفق عليها من 
تترتب وواملكتتب فيه،  الصكبني طرفيها، أي مصدة الصكوك العالقة تنظم عقود إصداة  5/1/6

 آثاة هذه العقود من حقوق والتزامات بني طرفيها مبجرد انعقاد العقد.
مصدةها إىل املكتتبني، وميثل االكتتاب يف  ايوجههالصكوك الدعوة اليت متثل نشرة إصداة  5/1/7

القبول فهو موافقة اجلهة املصدةة، إال إاا صرح يف نشرة اإلصداة أاا جياب. أما اإلالصك 
 جيابا ويكون االكتتاب قبوال.إإجياب فتكون حينئذ 

 يراعى يف نشرة اإلصداة ما يأيت:  5/1/3
أن تتضمن نشرة اإلصداة شروط التعاقد والبيانات الكافية عن املشاةكني يف اإلصداة  5/1/3/1

والك مثل وكيل اإلصداة، ومدير اإلصداة،  وصفاهتم الشرعية وحقوقهم وواجباهتم،
ومنظم اإلصداة، وأمني االستثماة، ومتعهد التغطية، ووكيل الدفع وغريهم، كما 

 تتضمن شروط تعيينهم وعزهلم.
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عقد الذي تصدة الصكوك على أساسه، الأن تتضمن نشرة إصداة الصكوك حتديد  5/1/3/2
االستصناع، أوالسلم، أواملضاةبة،  ، أواملراحبة، أوجاةةكبيع العني املؤجرة، أواإل

 املساقاة. املغاةسة، أو أواملشاةكة، أوالوكالة، أواملزاةعة، أو
، وأن ال هشروطألةكانه و الذي أصدة الصك على أساسه مستوفيًاعقد ال كونأن ي 5/1/3/3

 يتضمن شرًطا ينايف مقتضاه أو خيالف أحكامه.
ة اإلسالمية، وعلى وجود أن ينص يف النشرة على االلتزام بأحكام ومبادئ الشريع 5/1/3/4

 هيئة شرعية تعتمد آلية اإلصداة وتراقب تنفيذه طوال مدته.
احلصيلة  تلكاستثماة حصيلة الصكوك وما تتحول إليه أن تنص النشرة على أن يتم  5/1/3/5

 من موجودات بصيغة من صيغ االستثماة الشرعية.
)املشاةكة( و ( بشأن الشركة 12مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم ) 5/1/3/6

جيب أن تنص النشرة على مشاةكة مالك كل صك  3/1/5الشركات احلديثة البند 
 .يف الغنم وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما متثله صكوكه من حقوق مالية

 االمسيةمصدة الصك ملالكه قيمة الصك  ال تشتمل النشرة على أي نص يضمن بهأن  5/1/3/7
جيوز أن يتربع لكن ًا معينًا من الربح، و التقصري، وال قدةأيف غري حاالت التعدي 
( بشأن 5مستقل، مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم ) بالضمان طرف ثالث
جيوز أن يقدم مصدة الصك ملالكه بعض الضمانات . كما 7/6الضمانات البند 

، مع مراعاة البند العينية أو الشاصية لضمان مسؤوليته يف حاالت تعديه أو تقصريه
( بشأن الشركة )املشاةكة( والشركات 12من املعياة الشرعي ةقم ) 3/1/4/3

 .احلديثة والعقود الواةدة فيه
جيوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما مل يكتتب فيه من الصكوك، ويكون االلتزام من متعهد  5/1/5

االكتتاب مبنيًا على أساس الوعد امللزم، وال جيوز أن يتقاضى املتعهد باالكتتاب عموالت 
( بشأن الشركة 12من املعياة الشرعي ةقم ) 4/1/2/4بل الك التعهد مع مراعاة البند مقا

 )املشاةكة( والشركات احلديثة.
وقد بالضوابط الشرعية أو متوسطة، أو طويلة  ،،آلجال قصريةالصكوك تصدة جيوز أن  5/1/11

 العقد الذي تصدة الصكوك على أساسه.  سب طبيعةحبوالك  ،تصدة دون حتديد أجل
أن ينظم مصدة الصكوك أو محلة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من املااطر، أو  جيوز 5/1/11

للتافيف من تقلبات العوائد املوزعة )احتياطي معدل التوزيع(، مثل إنشاء صندوق تأمني 
إسالمي مبساتات من محلة الصكوك، أو االشتراك يف تأمني إسالمي )تكافلي( بأقساط تدفع 
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عائد أو من تربعات محلة الصكوك. ال مانع شرًعا من اقتطاع من حصة محلة الصكوك يف ال
 نسبة معينة من العائد.

 

موجودات من أعيان تداول الصكوك واستردادها إاا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية  جيوز 5/2/1
بدء الصكوك وبدء النشاط، أما قبل ، بعد قفل باب االكتتاب وختصيص أو منافع أو خدمات

كما تراعى أحكام الديون إاا متت التصفية  ،عقد الصرفالشرعية لضوابط التراعى النشاط ف
 وكانت املوجودات ديوًنا، أو مّت بيع ما متثله الصكوك بثمن مؤجل.

د مصدة الصك يف نشرة إصداة الصكوك، بشراء تعهجيوز أن يالصكوك القابلة للتداول  يف 5/2/2
عملية اإلصداة، بسعر السوق، ولكن ال جيوز أن  إمتام بعد ،ما يعرض عليه من هذه الصكوك

 للصك. االمسيةيكون وعد الشراء بالقيمة 
جيوز تداول الصكوك بأي طريقة متعاةف عليها فيما ال خيالف الشرع، مثل القيد يف  5/2/3

 السجالت، أو الوسائل اإللكترونية، أو املناولة إاا كانت حلاملها.
منذ حلظة إصداةها  باستئجاةهات املؤجرة أو املوعود صكوك ملكية املوجوداجيوز تداول  5/2/4

 وحىت ااية أجلها.بعد متلك محلة الصكوك للموجودات 
بسعر السوق، أو من مصدةها قبل أجلها املؤجرة  املوجودات ملكية صكوك جيوز استرداد 5/2/5

 حني االسترداد. بالسعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدةه
 ،تلك األعيان إجاةةجيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان )املوجودات( املعينة قبل إعادة  5/2/6

، الثاين دين يف امة املستأجرحينئذ كان الصك ممثاًل لألجرة، وهي  جاةةأعيدت اإل اافإ
 ألحكام وضوابط التصرف يف الديون. حينئذ فياضع التداول

األعيان )املوجودات( املعينة من حاملها بعد ملكية منافع صكوك  للمصدة أن يستردجيوز  5/2/7
التاصيص ودفع مثن االكتتاب سواًء كان بسعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه 
العاقدان حني االسترداد، على أن ال يكون مبلغ االكتتاب أو مبلغ االسترداد مؤجاًل. وانظر 

 املنتهية بالتمليك. ةةجاواإل جاةة( بشأن اإل5من املعياة الشرعي ةقم ) 3/4البند 
ال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستوىف  5/2/3

 منها املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون. فإاا تعينت جاز تداول الصكوك. 
تلك  إجاةةجيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف معني قبل إعادة  5/2/5

كان الصك ممثاًل لألجرة، وهي حينئذ دين يف امة املستأجر  جاةةاخلدمات، فإاا أعيدت اإل
 الثاين فياضع التداول حينئذ ألحكام وضوابط التصرف يف الديون.
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ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل تعيني  5/2/11
راعاة ضوابط التصرف يف الديون. فإاا تعني الطرف الطرف الذي تستوىف منه اخلدمة إال مب

 جاز تداول الصكوك.
موازية على عني بنفس مواصفات املنفعة حلملة الصكوك يف الصوة  إجاةةجيوز إجراء  5/2/11

 الربط بني عقدي اإلجياة. أو خدمة بشرط عدم  5/2/11و  5/2/3املشروعة يف البندين 
)املوجودات( املعينة أن يبيعها أيضًا وأن يصدة صكوكًا جيوز للمشتري الثاين ملنافع األعيان  5/2/12

 بذلك.
إاا حتولت النقود إىل أعيان مملوكة حلملة  ستصناعالاجيوز تداول أو استرداد صكوك  5/2/13

الصكوك يف مدة االستصناع، أما إاا دفعت حصيلة الصكوك مثنًا يف استصناع مواز أو مت 
 ضع ألحكام التصرفات يف الديون.فإن تداوهلا خي للمستصنعتسليم العني املصنعة 

 . ال جيوز تداول صكوك السلم 5/2/14
، أما بعد شراء البضاعة تسليم بضاعة املراحبة للمشتري دال جيوز تداول صكوك املراحبة بع 5/2/15

 . وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول
بعد قفل باب وصكوك الوكالة باالستثماة املضاةبة املشاةكة وصكوك جيوز تداول صكوك  5/2/16

 وبدء النشاط يف األعيان واملنافع.كتتاب وختصيص الصكوك اال
جيوز تداول صكوك املزاةعة واملساقاة بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء  5/2/17

النشاط إاا كان محلة الصكوك مالكي األةض. أما إاا كانوا امللتزمني بالعمل )الزةاعة أو 
 اول بعد بدو صالح الزةع أو الثمر.السقي( فال جيوز تداول الصكوك إال إاا كان التد

جيوز تداول صكوك املغاةسة بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط سواء  5/2/13
 كان محلة الصكوك مالكي األةض أم امللتزمني بالغرس.

  

 .م 2113 أياة )مايو(  3=  هد1424ةبيع األول  7بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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( املنعقد يف املدينة 11اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي لصكوك االستثماة والك يف اجتماعه ةقم )
 م.2113 أياة )مايو(  3 – 3=  هد1424ةبيع األول  7 – 2املنوةة يف الفترة 



  

233 

 

 هد1422ةمضان  13-5 قد يف مكة املكرمة الفترة( املنع7يف اجتماعه ةقم ) جمللس الشرعيقرة ا
 م إصداة معياة شرعي لصكوك االستثماة.2111 (نوفمرب)تشرين الثاين  23 -24=

املعايري الشرعية جلنة م، قرةت 2111 (ديسمرب)كانون األول 25=  هد1422شوال  14ويف يوم 
 .معياة صكوك االستثماةتكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع 

صفر  5و4 بتاةيخيف مملكة البحرين املنعقد ( 1ةقم ) املعايري الشرعيةلجنة ( ل2ةقم )ويف اجتماع 
، وطلبت من املستشاة الدةاسة الشرعيةناقشت اللجنة م 2112 (أبريلنيسان )13و17 = هد1423

قشت نا، كما إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
يف مملكة البحرين املنعقد ها الثالث يف اجتماعلصكوك االستثماة  الشرعياملعياة اللجنة مسودة مشروع 

التعديالت الالزمة يف  تدخلم وأ2112 (يونيوحزيران ) 13و17=  هد1423ةبيع الثاين  7و6 بتاةيخ
 .ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

 17،16 بتاةيخ -ملكة األةدنية اهلامشيةامل –يف عمان املنعقد ( 4ها ةقم )يف اجتماعاملعياة ناقشت اللجنة 
التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت  تدخلم، وأ2112 حزيران )يونيو( 25،23 هد=1423ةبيع اآلخر 

ئة ، وكذلك يف ضوء توصيات امللتقى الفقهي األول هليمن مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
 –األوعية االستثماةية املنعقد يف عمان  يفاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية بشأن ضوابط التداول 

م وناقشت 2112 حزيران )يونيو( 27=  هد1423ةبيع األول  16بتاةيخ  -اململكة األةدنية اهلامشية
 (سبتمربأيلول )11و5=  هد1423ةجب  3و2( املنعقد يف 5اللجنة مسودة املعياة يف اجتماعها ةقم )

 م وتقرة بعد املناقشة دجمها مع معياة التوةيق.2112
 15( بتاةيخ 6اجتماع اللجنة ةقم ) يفناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة بعد دجمها مع معياة التوةيق 

م املنعقد مبملكة البحرين متهيدًا لعرضه على اجمللس 2112 (سبتمربأيلول ) 26=  هد1423ةجب 
 الشرعي.

( املنعقد يف مكة املكرمة 5عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، وأدخل تعديالت 2112 (نوفمربتشرين الثاين )21-16=  هد1423ةمضان  16-11يف الفترة 

على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من 
 مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

 (فرباير) شباط15=  هد1423اي احلجة  13عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
م، وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، ومكاتب احملاسبة، 2113

. وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت وغريهم من املعنيني هبذا اجملالوفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 



  

235 

ام أعضاء من جلنيت املعايري الشرعية سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وق أبديت
 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1ةقم )

 5=  هد1424حمرم  2( يف اجتماعهما املنعقد بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
ةسلت للهيئة أ اليتخالل جلسة االستماع واملالحظات  أبديت اليتم املالحظات 2113 (ماةسآااة)

 ةأهتا مناسبة. اليتكتابة، وأدخلت التعديالت 
ةبيع األول  7 – 2( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 11ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م التعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري الشرعية، وأدخل 2113 أياة )مايو(  3– 3=  هد1424
التعديالت اليت ةآها مناسبة
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من العقود املشروعة فيكون إصداة تصدة على أساس عقد أاا  اةيةستثمالالصكوك امستند جواز إصداة 
 الصكوك على أساس أي منها جائزًا شرعًا.

اإلصداة إجياًبا، واالكتتاب قبواًل؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على  مستند اعتباة نشرة
 القابل عددًا كبريًا.الرضا من غري اشتراط صيغة معينة، وال مانع أن يكون املوجب واحدًا و

 .أام مالك ملا متثله صكوكهم واإلداةة فرع امللكداةة اإلحق محلة الصكوك يف مستند 
أو منافع، أنه  مستند جواز تداول الصكوك االستثماةية إاا كانت متثل حصة يف موجودات من أعيان

 تداول حلصة من هذه املوجودات وهذه املوجودات جيوز تداوهلا.
جواز تداول صكوك السلم أن الصك ميثل حصة يف دين السلم، فياضع ألحكام تداول مستند عدم 
 الديون.

مستند جواز تداول صكوك االستصناع بعد حتول النقود إىل أعيان، هو أاا صكوك متثل موجودات جيوز 
لة تسليم حالة ما إاا وقعت حصيلة الصكوك مثنا يف استصناع مواز، ويف حا يفالتصرف فيها.ومستند املنع 

تداول فياضع الصك ميثل الثمن يف امة املستصنع وهو دين نقدي  العني املصنوعة للمستصنع هو أن
 .ألحكام تداول الديون الصكوك يف هذه املرحلة

ا ا نقدًيالصكوك متثل ديًن هو أنبعد بيع البضاعة وتسليمها ملشتريها  مستند املنع من تداول صكوك املراحبة
، وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها ال جيوز تداول الصكوك إال بقيود تداول الديونف ،يف امة املشتري

 فقد جاز التداول ألن الصكوك متثل حينئذ موجودات جيوز تداوهلا.
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إىل  ويطلق عليه التصكيك والتسنيد، وهو تقسيم ملكية املوجودات من األعيان أو املنافع أو تا معًا
 وحدات متساوية القيمة، وإصداة صكوك بقيمتها.

 على أساسه.صك االستثماة صدة يهو العقد الذي 

أو حكومة أو  بصيغة شرعية؛ ومصدة الصك قد يكون شركة أو فردًا ة االكتتابهو من يستادم حصيل
عملية اإلصداة مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة مؤسسة مالية، وقد ينوب عن املصدة يف تنظيم 

 حتددها نشرة اإلصداة.

هو مؤسسة وسيطة تتوىل عملية اإلصداة وتقوم باختاا مجيع إجراءاته نيابة عن املصدة مقابل أجر حيدده 
أساس عقد الوكالة العالقة بني املصدة ووكيل اإلصداة على  تكوناالتفاق أو تتضمنها نشرة اإلصداة، و

 بأجر.

 .هو املؤسسة الوسيطة اليت تنوب عن املكتتبني محلة صكوك االستثماة يف تنفيذ عقد اإلصداة مقابل أجر

 . هو املؤسسة الوسيطة اليت تتعهد بدفع حقوق محلة الصكوك بعد حتصيلها

اإلصداة وفقًا ملا حتدده نشرة  رجزء منها بتعيني من املصدة أو مدي هو من يقوم بأعمال االستثماة أو
 .اإلصداة

هو املؤسسة املالية الوسيطة اليت تتوىل محاية مصاحل محلة الصكوك واإلشراف على مدير اإلصداة، وحتتفظ 
  بالوثائق والضمانات، والك على أساس عقد وكالة بأجر حتدده نشرة اإلصداة.

بالبيع أو الرهن أو اهلبة أو غري الك من التصرفات  الصكثله ميهو التصرف يف احلق الشائع الذي 
 .الشرعية
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 .الشركة يف الزةع بدفع أةض ملن يزةعها ويقوم عليها جبزء مشاع معلوم من اخلاةج هي

الشركة اليت تتمثل يف دفع شجر مغروس معلوم له مثر مأكول ملن يعمل عليه جبزء مشاع معلوم من  هي
 .مثره

إىل ةجل ليغرس فيها شجرا، على أن ما حيصل  -ليس فيها شجر -هي الشركة اليت تقع على دفع أةض
 .من الغراس والثماة تكون بينهما بنسبة معلومة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

يهدف هذا املعياة إىل بيان حقيقة القبض يف العقود، واألحكام الشرعية املتعلقة به، وأهم تطبيقاته املعاصرة 
 املوفق.واهلل ، ())املؤسسة/املؤسسات(اليت تزاوهلا املؤسسات املالية اإلسالمية 
  

                                                   
 .املصاةف اإلسالمية( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةا عن املؤسسة املالية اإلسالمية ، ومنها 1)
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القبض يف العقود وما يقوم مقامه حكما )القبض احلكمي(، مع بيان كيفية حتققه يف  يتناول هذا املعياة
بذاته أو موصوف يف الذمة، مع بيان من تقع عليه أعباء القبض )نفقاته  معني العقاة واملنقول، وفيما هو

 صروفاته( يف العقود املاتلفة، وأهم تطبيقاته املعاصرة.وم
القبض يف غري العقود، مثل قبض الغاصب وحنوه، وال صفة اليد القابضة من حيث  يتناول هذا املعياةوال 

 الضمان وعدمه، وال القبض يف املقاصة اليت هلا معياة خا  هبا.
 

 العرف. القبض حيازة الشيء وما يف حكمها مبقتضى
 

األصل يف حتديد كيفية قبض األشياء العرف، وهلذا اختلف القبض يف األشياء حبسب اختالفها يف  3/1
 نفسها، وحبسب اختالف أعراف الناس فيها.

 يتحقق القبض احلقيقي يف العقاة بالتالية والتمكني من التصرف. 3/2
ويتم القبض احلكمي يف املنقول املعني واملنقول يتحقق القبض احلقيقي يف املنقول بالتسلم احلسي.  3/3

بالتالية بينه وبني  –بعد تعيينه بإحدى الطرق املتعاةف عليها للتعيني  –املوصوف يف الذمة 
املستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غري مانع ولو مل حيصل النقل والتحويل، سواء أكان 

يه التوفية )اإلفراز( بإحدى الوحدات القياسية العرفية: مما يتناول باليد عادة، أم كان مما يشترط ف
أو الوزن أو الذةع أو العد وحنوها، أم كان من السلع اليت ال يعترب فيها شيء من الك  الكيل

 أو مع إمكانه لكنه مل يراع فيها التقدير، مثل بيع اجلزاف. لعدم إمكانه،
املتحرك، مثل السياةات والقطاةات يعد من القبض احلكمي تسجيل ةهن العقاة واملنقول  3/4

والبواخر والطائرات، يف السجل املعترب قانونًا، ويقوم التسجيل مقام القبض احلقيقي يف أحكامه 
 وآثاةه.

يعترب قبض املستندات الصادةة باسم القابض أو املظهرة لصاحله قبضًا حكميًا ملا متثله إاا كان  3/5
ات ومتكني القابض من التصرف هبا، مثل بوليصة الشحن حيصل هبا التعيني للسلع والبضائع واملعد

 وشهادات املاازن العمومية.
يقوم القبض السابق لعني من األعيان مقام القبض الالحق املستحق بسبب معترب شرعًا، سواء  3/6

أكانت يد القابض السابق يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض الالحق املستحق قبض 
 ضمان أم قبض أمانة.
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التقابض املشترط يف عقد الصرف )التعامل بالذهب والفضة والنقود( هو التسليم والتسلم يف  3/7
 (.2/6( بشأن املتاجرة يف العمالت البند )1جملس العقد )يدًا بيد(. وينظر املعياة الشرعي ةقم )

 

 

مصروفات تسليم املبيع إلحضاةه إن كان غائبًا، ومصروفات توفيته بإحدى الوحدات  4/1/1
القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية، مثل أجرة الكيل والوزن والذةع والعد، تكون على 

تكون على املشتري، ما مل يكن  –إن وجدت  –البائع. أما مصروفات تسليم الثمن فإاا 
 الف الك فإنه يلزم مراعاته. هناك شرط أو عرف على خ

تكون مصروفات كتابة السندات واحلجج والصكوك اليت توثق العقود وةسوم التسجيل  4/1/2
 حسبما يشترطه العاقدان، فإن مل يكن بينهما شرط يرجع إىل العرف.

يكون تسليم املبيع يف مكان معني غري املكان املوجود فيه أن  إاا اشترط املشتري على البائع 4/1/3
د وأن يكون الك على نفقة البائع فيلزم البائع تسليمه فيه، وتكون مصروفات وقت العق

 إيصاله إىل مكان التسليم على البائع.
على مجيع  4/1/3و  4/1/2و  4/1/1تسري أحكام مصروفات القبض املبينة يف البنود  4/1/4

واالستصناع وغريها، وعلى الك تكون  جاةةعقود املعاوضات املالية، مثل السلم واإل
مصروفات قبض املسلم فيه على املسلم إليه، ومصروفات قبض ةأس مال السلم على ةب 
السلم، ومصروفات قبض العني املؤجرة على املؤجر، ومصروفات قبض األجرة على 

عقود عليه يف االستصناع على الصانع، ومصروفات قبض املستأجر، ومصروفات قبض امل
 أو شرط على خالف الك فيلزم مراعاته. الثمن على املستصنع، ما مل يكن هناك عرف

 

مصروفات التسليم واالستيفاء يف عقد القرض اليت تتعلق بتوفيته بإحدى الوحدات القياسية  4/2/1
 العرفية وحنو الك تكون على املقترض.

مصروفات كتابة السندات والصكوك واحلجج وحنو الك مما حيتاج إليه إلجراء عقد القرض  4/2/2
( بشأن القرض البند 15و تنفيذه أو توثيقه تكون على املقترض. وينظر املعياة الشرعي ةقم )أ
(3.) 

 

 مصروفات اإليداع واالسترداد يف عقد الوديعة تكون على املودع )صاحب الوديعة(.
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 Personal( أو الشاصي )Bank Draftاملصريف )يعد من القبض احلكمي قبض املستفيد للشيك  5/1

Cheque املضمون السداد من البنك املسحوب عليه، ويعد الك قبضًا ملضمونه ولو تأخر )
( بشأن املتاجرة يف العمالت 1التحصيل الفعلي ملبلغه. مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم )

، 6/1( بشأن األوةاق التجاةية البند )12)ب( وما جاء يف املعياة الشرعي ةقم 2/6/5البند )
6/2.) 

( بشأن بطاقة 2يعد من القبض احلكمي الدفع ببطاقة االئتمان. وينظر املعياة الشرعي ةقم ) 5/2
 (.4/4احلسم وبطاقة االئتمان البند )

أو ةضاه،  يعد من القبض احلكمي إيداع شاص مبلغًا من املال يف احلساب املصريف للدائن بطلبه 5/3
نقدًا أم حبوالة مصرفية أم بشيك مضمون السداد من البنك املسحوب عليه، وتربأ به امة  سواء مت

 املودع إاا كان مدينًا بذلك املبلغ.
 

 .م 2114 أياة )مايو(  15=  هد1425ةبيع األول  31بتاةيخ هذا املعياة  صدة
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ةبيع  31-26( املنعقد يف املدينة املنوةة يف 12عي للقبض يف اجتماعه )اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشر
 م.2114 أياة )مايو(  15-15=  هد1425األول 
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 هد=1423ةبيع األول  4 –صفر  23من ( املنعقد يف الفترة 3قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م يف املدينة املنوةة إصداة مسودة مشروع املعياة الشرعي بشأن القبض 2112 أياة )مايو(  11-16

 وأحكامه وصوةه.
م، قرةت جلنة املعايري الشرعية 2112تشرين األول )أكتوبر(  1=  هد1423ةجب  24ويف يوم 

 تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة القبض وأحكامه وصوةه.
 15=  هد1424حمرم  16( الذي عقد بتاةيخ 1املعايري الشرعية ةقم ) ( للجنة7ويف االجتماع ةقم )

م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة الشرعية، وطلبت من املستشاة إدخال 2113آااة )ماةس( 
 التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

نيسان )أبريل(  17-16( الذي عقد بتاةيخ 1ري الشرعية ةقم )( للجنة املعاي3ويف االجتماع ةقم )
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع معياة القبض يف ضوء ما مت من مناقشات وما 2113

أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها املنعقد بتاةيخ 
م وأدخلت التعديالت الالزمة يف 2113حزيران )يونيو(  26و25=  هد1424ةبيع اآلخر  26و25

 ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
 -اململكة األةدنية اهلامشية-( املنعقد يف عمان 5ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )

م وأدخلت التعديالت الالزمة 2113يو( متوز )يول 24و23=  هد1424مجادى األوىل  24و23بتاةيخ 
 يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

( املنعقد يف مكة املكرمة 11عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م، 2113رب( تشرين الثاين )نوفم 2تشرين األول )أكتوبر(  27=  هد1424ةمضان  3-2يف الفترة 

وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو 
 هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
كانون  21املوافق =  هد1424اي القعدة  25عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن مخسة عشر مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2114 الثاين )يناير(
. وقد مت االستماع وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

وقام أعضاء من ما طرح خالهلا،  أمسواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع  أبديتإىل املالحظات اليت 
 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )
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اي  31ا املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ م( يف اجتماعه2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة االستماع  أبديتاملالحظات اليت  م2114كانون الثاين )يناير(  22=  هد1424القعدة 

 واملالحظات اليت أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على جلنة الصياغة يف االجتماع املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 

 م.2114نيسان )أبريل(  15=  هد1425صفر  25
ةبيع األول  31-26( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 12ةقم )ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه 

م التعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري الشرعية وجلنة 2114 أياة )مايو(  21-15=  هد1425
يف بعض البنود، وباألغلبية يف  مجاعالصياغة، وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باإل

  بعضها، على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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مستند حتقق القبض احلقيقي يف الذهب والفضة والعمالت بالتسليم الفعلي احلديث الصحيح الذي  -
إىل أن  -قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة  أن ةسول اهلل  ةواه عبادة بن الصامت 

مثال مبثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإاا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إاا كان يدًا :قال
 .(1)بيد"

الفقهاء على الك. ويف الك يقول اخلطيب الشربيين:  إمجاعمستند اعتباة العرف يف حتقق القبض  -
"ألن الشاةع أطلق القبض وأناط به أحكامًا، ومل يبينه، وال حد له يف اللغة، فرجع فيه إىل 

. ويقول ابن تيمية: "وما مل يكن له حد يف اللغة وال يف الشرع، فاملرجع فيه إىل عرف (2)العرف"
. ويقول اخلطايب: (3)يقبضه" ن ابتاع طعاما فال يبعه حىت"م : الناس كالقبض املذكوة يف قوله

 .(4)"القبوض ختتلف يف األشياء حسب اختالفها يف نفسها، وحسب اختالف عادات الناس فيها"
مستند حتقق قبض العقاة بالتالية جريان العرف، وهو ما اهب إليه مجهوة الفقهاء من احلنفية  -

رية وغريهم من أن قبض العقاة يكون بالتالية والتمكني من واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاه
املفتاح مع  يمكان له قفل، فيكفي يف قبضه تسل . وقد نص احلنفية على أن العقاة إاا(5)التصرف

 .(6)ختليته، حبيث يتهيأ له فتحه من غري تكلف 
البالد اليت يوجد فيها  مستند اعتباة السجل العقاةي قبضًا حكميًا يف الرهن جريان العرف والعمل )يف -

سجل ونظام عقاةيان( على اعتباة تسجيل ةهن العقاة يف صحيفته من السجل العقاةي تسليما قانونيًا 

                                                   
 أخرجه مسلم يف صحيحه. (1)

 .72/ 2( مغين احملتاج 2)
 .272/ 3( جمموع فتاوى ابن تيمية 3)
 .136/ 3( معامل السنن للاطايب 4)

/ 5، واجملموع شرح املهذب 515/ 3وما بعدها ، وةوضة الطالبني  561/ 4، وةد احملتاة 3/16( الفتاوى اهلندية 5)
، وانظر املادة  75/ 3، واحمللى  333/ 4، واملغين 212/ 3 ، وكشاف القناع 477/ 4، ومواهب اجلليل  276
( من جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام 335( من مرشد احلريان ، املادة )435( من اجمللة العدلية ، املادة )263)

 أمحد.

،  435دلية ، واملادة )( من اجمللة الع271، 271، وانظر املادة ) 3/16، والفتاوى اهلندية  561/ 4( ةد احملتاة 6)
 ( من مرشد احلريان.436
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)حكميا( يقوم مقام التسليم الفعلي يف أحكامه ونتائجه، حىت لو كان العقاة مشغواًل بأمتعة البائع أو 
 .(1)تقديرًا حبقوق مستأجر الك العقاة، فإنه يعترب كذلك حكمًا و

وباإلضافة إىل الك فإن الرهن الرمسي يكسب الدائن )املرهتن( احلق العيين على العقاة املرهون، الذي 
يكون له مبوجبه عند املوت أو اإلفالس حق التقدم على سائر الدائنني يف استيفاء حقه من الك 

 .(2)العقاة

بالتالية بينها وبني املستحق  –بعد تعينها  –املعينة واملوصوفات يف الذمة مستند حتقق قبض املنقوالت  -
على وجه يتمكن من تسلمها من غري مانع، سواء أكانت من املنقوالت اليت حتتاج إىل توفية بإحدى 

القياسية العرفية أم مل تكن. إن تسليم الشيء يف اللغة معناه جعله ساملًا خالصًا ال يشاةكه  الوحدات
ل بالتالية، وبأن من وجب عليه التسليم ال بد أن يكون له سبيل للاروج من صه غريه، وهذا حيفي

عهدة ما وجب عليه، والذي يف وسعه هو التالية وةفع املوانع، أما القبض احلقيقي بالرباجم )باملناولة 
عليه الوفاء باليد( فليس يف وسعه ألنه فعل اختياةي للقابض؛ فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذة 

 (.4)(. وقد جاء تأييد هذا احلكم واعتماده يف قراة جممع الفقه اإلسالمي 3بالواجب)
مستند اعتباة تسجيل ةهن املنقوالت املتحركة كالسياةات والبواخر والطائرات والقطاةات يف  -

ا حكميا السجل الرمسي للمستفيد )يف البالد اليت يوجد فيها سجل ونظام ةمسي هلذه املنقوالت( قبض
ملا متثله، هو العرف القاضي باعتباة التسجيل الرمسي هلا تسليما حكميا للمستفيد، يقوم مقام التسليم 

 الفعلي يف أحكامه وآثاةه.
مستند اشتراط التوفية )اإلفراز( بالوحدات القياسية العرفية ملا فيه حق توفية من املنقوالت لتحقق  -

ال  ( حيث دل الك على أن القبض فيه5ال يبعه حىت يكتاله"): "من ابتاع طعامًا فالقبض هو قوله 
( وعليه قال مجهوة الفقهاء 6يقدة بالكيل الكيل، وقيس عليه الباقي )فتعني فيما  ،إال بالكيل حيصل

                                                   
 .643/ 2، هامش  263/ 1( املدخل الفقهي العام للزةقا 1)
)نقال عن كتاب الشكل يف الفقه اإلسالمي للدكتوة حممد  335( املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكوييت   2)

 (.54وحيد الدين سواة   

وما  211/ 2، وشرح اجمللة لألتاسي 561/ 4، وةد احملتاة 3/16، والفتاوى اهلندية  244/ 5( بدائع الصنائع 3)
( من جملة األحكام العدلية، واملادة 275 – 272، واملادة )224، واإليضاح البن هبرية    111/ 4بعدها، واملغين 

 ( من مرشد احلريان.433، 437)
 م(. 1551/ ماةس  هد1411السادسة )شعبان  ( يف دوةته4/6) 53( ةقم 4)

 .235/ 7، والنسائي 252/ 2، وأبو داود 165/ 11( ةواه مسلم 5)

 .4/111، واملغين البن قدامة 211/ 3، وكشاف القناع 73/ 2( مغين احملتاج 6)
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أو عد إمنا يكون  قبض ما يعترب فيه تقدير من كيل أو وزن أو اةعأن  من املالكية والشافعية واحلنابلة
 لية.بتوفيته مع التا

مستند القول باعتباة تسلم مستندات السلع واملعدات والبضائع )مثل بوليصة الشحن وشهادات  -
املاازن العمومية( قبضًا حكميًا ملا متثله، هو جريان العرف بذلك، تعوياًل على قول املالكية يف كيفية 

إن مبىن اشتراط الكيل ( مث 1قبض املنقوالت اليت ال يعترب فيها تقدير: أنه يرجع فيها إىل العرف )
لصحة القبض يف الطعام املقدة بالكيل يف احلديث النبوي إمنا هو العرف اجلاةي يف عهد النبوة على 
أن قبض املكيالت يكون بالكيل، وقيس عليه الباقي وملا كان حتديد واقعة القبض يف العقود مبنيا على 

ة، فهو معترب قبضًا يف النظر الشرعي، العرف، فإن كل ما عده العرف قبضًا يف أي عصر من العصو
ما كان مناطه العرف من األحكام،  ؛ ألنفإن تغري عرف الناس يف الك، سقط اعتباةه قبضًا شرعا

( إال ما خصه الشرع. وحيث إن العرف اجلاةي يف زماننا على اعتباة تسلم 2فإنه يتغري بتغريه )
قبضا حكميا هلا، فإنه يعد  –يعترب فيه تقدير ولو كانت مما  –مستندات السلع والبضائع املنقولة 
كما قال الونشريسي: "أن ما جرى به عمل الناس، وتقادم يف  –كذلك يف النظر الشرعي، واألصل 

 (.3عرفهم وعاداهتم، ينبغي أن يلتمس له خمرج شرعي ما أمكن على خالف أو وفاق")
بسبب معترب شرعًا، ونيابته منابه، هو أن مستند قيام القبض السابق لعني من األعيان مقام قبض الحق  -

وجد هذا األمر وجد  ااملراد بالقبض املستحق إثبات اليد والتمكن من التصرف يف املقبوض، فإا
القبض وهو مبين على ما اهب إليه املالكية واحلنابلة من أنه لو باع شاص شيئًا أو وهبه أو ةهنه 
وهو عند غاصب أو مستعري أو مودع أو مستأجر أو كيل أو غريه، فإن القبض السابق ينوب مناب 

م يد أمانة، وسواء أكان القبض املستحق بالعقد مطلقا، سواء أكانت يد القابض عليه يد ضمان أ
القبض املستحق قبض أمانة أم قبض ضمان. أما ما ينشأ عنه من كون املقبوض مضمونًا أو أمانة يف 

 .(4يد القابض، فليس لذلك أية عالقة أو تأثري يف حقيقة القبض)

البائع بالعقد، وهو مستند حتميل مصروفات قبض املبيع على البائع: هو أن تسليم املبيع واجب على  -
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ولذلك اهب مجهوة الفقهاء إىل أن و ال يتم إال بذلك، 

                                                   
 .57/ 6، واملنتقى للباجي 145/ 3، والشرح الكبري للدةدير 153/ 5( شرح اخلرشي 1)

 .231، واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف   176/ 1، والفروق 133/ 6( املغين 2)

 .471/ 6( املعياة للونشريسي 3)

، ونظرية العقد البن 374/ 1، واحملرة للمجد ابن تيمية 225/ 2، وبداية اجملتهد 1/111( مياةة على التحفة   4)
 .456شرح تنقيح الفصول للقرايف   ، و253/ 4، 373، 245/ 3، وكشاف القناع 236تيمية   
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بإحضاةه إن كان غائبا، وتوفيته بالوحدة القياسية العرفية إن كان فيه حق  –مصروفات تسليم املبيع 
تكون على  –وجدت إن  –تكون على البائع. ومستند حتميل مصروفات قبض الثمن  –توفية 

املشتري، هو أن أداء الثمن إىل البائع واجب على املشتري، فيلزمه حتمل عبء كل ما يفتقر إليه 
التسليم. ومستند تقييد حتميل املصروفات على الطرفني مبا إاا مل يكن هناك شرط على خالف الك 

مبا إاا مل يكن هناك عرف  مستمد مما اهب إليه مجهوة الفقهاء من اعتباة الشروط. وأما تقييد الك
أو  على خالفه فهو مستمد من نصو  الفقهاء؛ حيث جاء يف نصوصهم أنه إاا كان هناك شرط

 .(1) عرف على غري الك، فيلزم ابتاعه
مستند حتميل املشتري مصروفات القبض احلكمي ملا اشتراه، املتمثل يف التسجيل والتوثيق الرمسي  -

ا سجل عيين ونظام عقاةيان، وكذا بيع بعض املنقوالت يهوجد فلرهن العقاة يف البلدان اليت ي
املتحركة كالسياةات والبواخر والطائرات أو ةهنها، يف البالد اليت يوجد فيها سجالت ةمسية هلذه 

يف سوق األوةاق املالية هو جريان  –اليت جيوز تداوهلا شرعًا  –األشياء، وشراء أسهم الشركات 
ي ملصلحة املشتري، إا الغنم بالغرم، وخترجيًا على ما نص عليه فقهاء احلنفية العرف بذلك، وألاا جتر

من أن أجرة كتابة السندات والصكوك واحلجج اليت توثق واقعة البيع تلزم املشتري ما مل يكن هناك 
 أو شرط على خالف الك. عرف

علوم )غري الذي هو مستند حتميل البائع مصروفات تسليم املبيع إىل املشتري بالشرط يف مكان م -
لى البائع يف حالة اشتراطها موجود فيه وقت العقد( هو ما نص عليه احلنفية واحلنابلة من أاا ع

 .(2)عليه

مستند حتميل املقترض مصروفات التسليم واالستيفاء اليت ترجع إىل التوفية بالوحدات القياسية العرفية  -
ويلحق بذلك يف احلكم  (3قرض فعل معروفًا، وفاعل املعروف ال يغرم )يف عقد القرض هو أن امل

مصروفات كتابة السندات والصكوك وحنو الك مما حيتاج إليه إلجراء عقد القرض أو تنفيذه أو 
توثيقه، فإن املقترض هو الذي يتحملها، حيث إاا من مقتضيات أو توابع االقتراض الذي هو 

                                                   
، والشرح الصغري 144/ 2، والبهجة على التحفة 144/ 3، وحاشية الدسوقي153/ 5( الزةقاين على خليل 1)

، 243/ 5، والبدائع 73/ 2، ومغين احملتاج 152/ 2، وشرح منتهى اإلةادات 133/ 6، واملغين 157/ 3للدةدير 
 – 233( من جملة األحكام الشرعية على مذهب أمحد، واملادة )345 – 342ادة )، و امل221/ 2وشرح اجمللة لألتاسي 

 ( من مرشد احلريان.467، 466( من اجمللة العدلية، واملادة )251
( من 446، 353)املادة  161/ 2، وشرح منتهى اإلةادات 131/ 3، وكشاف القناع 231/ 2( دةة األحكام 2)

 ( من جملة األحكام الشرعية على مذهب أمحد.342لة العدلية، واملادة )( من اجمل237مرشد احلريان، واملادة )
 .144/ 3، وحاشية الدسوقي157/ 3، والشرح الصغري للدةدير 153/ 5( الزةقاين على خليل 3)
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ما على  ﴿مبنافع ماله وفاعل معروف فال يكلف فوق إةفاقه شيئا، إا ملصلحته، إا املقرض متربع 
( ولو أنه ألزم بنفقات اإلقراض واالسترداد والتوثيق لكان الك منافيًا 1)﴾ احملسنني من سبيل

 إلحسانه، وألدى إىل امتناع أصحاب األموال عن اإلقراض.

اإليداع واالسترداد يف عقد اإليداع هو أن "مؤنة قبض وةد كل عني مستند حتميل املودع مصروفات  -
( ومن املعلوم أن املنفعة يف اإليداع والرد تعود 2الغنم بالغرم") ةتلزم من تعود إليه منفعة قبضها، لقاعد

 (.3على املودع وحده، فتلزمه املصروفات اليت تترتب على إيداعه واستيفائه )

 مضمون (Personal Cheque( أو الشاصي )Bank Draftالشيك املصريف )مستند اعتباة قبض  -
والتعامل  من املصرف املسحوب عليه قبضًا حكميًا ملضمونه؛ هو جريان العرف املصريف السداد

 (.4)التجاةي بذلك. وقد جاء تأييد الك يف قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
ببطاقة االئتمان قبضًا حكميًا للمبلغ املسدد هبا هو العرف املصريف، وكذا اعتباة  مستند اعتباة الدفع -

ًا أم حبوالة بنكية أم بشيك إيداع شاص مبلغًا من املال يف احلساب املصريف للعميل، سواء أكان نقدي
ه السداد من البنك املسحوب عليه، قبضًا حكميًا للمستفيد. وقد أكد الك قراة جممع الفق نمضمو

  .(5)اإلسالمي الدويل 
  

                                                   
 .51( سوةة التوبة اآلية 1)
 .333/ 2( دةة األحكام 2)

/ 3، وأسىن املطالب 213/ 4، وكشاف القناع 265/ 5، واملغين 272/ 2، ودةة األحكام 276/ 7( البحر الرائق 3)
( من األحكام الشرعية 1341( من اجمللة العدلية، واملادة )754، واملادة )273/ 3، واحمللى 124/ 7، وحتفة احملتاج 34

 على مذهب أمحد.
 م(.1551هد/ ماةس 1411سادسة )شعبان ( يف دوةته ال6/ 4) 53( ةقم 4)

 م(.1551هد/ ماةس 1411)شعبان  دوةته السادسة( يف 6/ 4) 53( قراة ةقم 5)
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 هو ما له أصل ثابت ال ميكن نقله وحتويله مع بقائه على هيئته وصوةته، كاألةاضي والدوة.

هو ما ميكن نقله وحتويله. فيشمل النقود والقروض واحليوانات والسياةات والسفن والطائرات والقطاةات 
 زونات وحنوها.واملكيالت واملو

أو وزن  هو بيع ما مل يعلم قدةه على التفصيل، ويعتمد يف معرفة مقداةه على اخلر  )التقدير( بال كيل
 أو اةع أو عد.

أو قيمتها  هو حيازة الشيء املوجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة، ومثلها إن كان مثليًا
يكن مثليًا عند تلفها أو ضياعها، أيا كان سبب الك، والك لوقوعه بدون إان مالكه )عدوانا( مثل إن مل 

قبض الساةق والغاصب، أو بإانه ولكن بقصد متلكه، مثل القابض على سوم الشراء وامللتقط بنية التملك. 
 حو.وقد عد بعض الفقهاء يد املستعري واملرهتن واألجري املشترك قابضة على هذا الن

أو يقصر  هو حيازة الشيء املوجب العتباةه أمانة يف يد القابض، حبيث ال يتحمل تبعة هالكه ما مل يتعد
يف احملافظة عليه. والك لوقوعه بإان صاحبه ال بقصد متلكه، بل ملصلحة تعود ملالكه مثل الوديع والوكيل 

عود للحائز مثل املستأجر واملستعري واملرهتن، أو ملصلحة واألجري اخلا  والويل والوصي، أو ملصلحة ت
 مشتركة بينهما مثل املضاةب والشريك واملزاةع واملساقي.

هو ما اعتاده الناس وساةوا عليه من قول أو فعل أو ترك، والعرف املعترب شرعًا هو ما استجمع الشروط 
 اآلتية:
 شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. ًاأن ال خيالف الشريعة، فإن خالف العرف نص -1
 أن يكون العرف مطردًا )مستمرًا( أو غالبًا. -2
 أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف. -3
   أن ال يصرح املتعاقدان خبالفه، فإن صرحا خبالفه فال يعتد به. -4
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 د هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنياحلم

يهدف هذا املعياة إىل بيان األحكام الشرعية للقرض، ومنها أحكام املنفعة يف القرض، سواء أكانت 
مشروطة أم غري مشروطة، كما يهدف إىل بيان الضوابط الشرعية اليت جيب مراعاهتا من قبل املؤسسات 

وكذلك بيان األحكام الشرعية لبعض التطبيقات اليت حتتاج ،()اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات(املالية 
واجلوائز على القروض، ونفقات خدمات القرض،  اجلاةية املؤسسات إىل التعامل هبا، مثل احلسابات

 املوفق.واهلل ، احلسابات بني املؤسسة ومراسليها وكشف
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.( 1)
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 هذا املعياة القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، سواء أكانت املؤسسة مقرضة أم مقترضة.يتناول 
ما ليس قرضا، مثل مثن البيع اآلجل واحلسابات االستثماةية؛ ألن هلا معايري خاصة  يتناول هذا املعياةوال 
 هبا.
 

 القرض متليك مال مثلي ملن يلزمه ةد مثله.
 

 أو فعل. ينعقد القرض باإلجياب والقبول بلفظ القرض والسلف، ويكل ما يؤدي معناتا من قول 3/1
 يشترط يف املقرض أهلية التربع. 3/2
 يشترط يف املقترض أهلية التصرف. 3/3
 يشترط يف حمل القرض أن يكون مااًل متقومًا معلومًا مثليًا. 3/4
 بالقبض، ويثبت مثله يف امته.ميلك املقترض حمل القرض )املال املقرض(  3/4/1
 األصل وجوب ةد مثل القرض يف مكان تسليمه. 3/4/2

 

حيرم اشتراط زيادة يف القرض للمقرض وهي ةبا، سواء أكانت الزيادة يف الصفة أم يف القدة،  4/1
أم عند تأجيل الوفاء أم وسواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وسواء أكان اشتراط الزيادة يف العقد 
 خالل األجل، وسواء أكان الشرط منصوصا عليه أم ملحوظًا بالعرف.

 جيوز اشتراط الوفاء يف غري بلد القرض. 4/2
 

ال جيوز للمقترض تقدمي عني أو بذل منفعة للمقرض يف أثناء مدة القرض إاا كان الك من أجل  5/1
 ن العادة جاةية بينهما بذلك قبل القرض.القرض بأن مل تك

جتوز الزيادة على القرض يف القدة أو الصفة أو تقدمي عني أو بذل منفعة عند الوفاء من غري شرط  5/2
 وال عرف، سواء أكان حمل القرض نقودًا أم غريها.

 

قبل حلول األجل، وليس للمقرض مطالبته به جيوز اشتراط األجل يف القرض، فال يلزم املقترض الوفاء 
 قبله. أما إاا مل يشترط األجل فيجب على املقترض الوفاء عند الطلب.
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 أو حنوتا من عقود املعاوضات يف عقد القرض. جاةةال جيوز اشتراط عقد البيع أو اإل
 

( 15االقتراض للغري على أال يكون حيلة ةبوية، وينظر املعياة الشرعي ةقم ) جيوز اشتراط اجلعل على
الذي جاء يف آخره: "شريطة عدم اختاا الك اةيعة لعمليات اإلقراض بفائدة  3/3/2بشأن اجلعالة للبند 

 باالشتراط أو العرف أو التواطؤ بني املؤسسات".
 

على خدمات القروض ما يعادل مصروفاهتا الفعلية املباشرة، وال  جيوز للمؤسسة املقرضة أن تأخذ 5/1
جيوز هلا أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على املصروفات الفعلية حمرمة. وجيب أن تتوخى الدقة يف 
حتديد املصروفات الفعلية حبيث ال يؤدي إىل زيادة تؤول إىل فائدة. واألصل أن حيمل كل قرض 

ا تعسر الك، كما يف أوعية اإلقراض املشتركة، فال مانع من حتميل بتكلفته اخلاصة به إال إا
التكاليف اإلمجالية املباشرة عن مجيع القروض على إمجايل املبلغ. وجيب أن تعتمد طريقة التحديد 
التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية، بالتنسيق مع جهة احملاسبة، والك بتوزيع املصروفات على 

كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه احلاالت على اهليئة مع املستندات  جمموع القروض وحيمل
 املناسبة.

ال تدخل يف املصروفات الفعلية على خدمات القروض املصروفات غري املباشرة، مثل ةواتب  5/2
املوظفني وأجوة املكان واألثا  ووسائل النقل، وحنوها من املصروفات العمومية واإلداةية 

 للمؤسسة.
 

 من أهم التطبيقات املعاصرة للقرض ما يأيت:
 

 حقيقة احلسابات اجلاةية أاا قروض، فتتملكها املؤسسة ويثبت مثلها يف امتها. 11/1/1
 جيوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرًا على اخلدمات اليت تقدمها ألصحاب احلسابات اجلاةية. 11/1/2
ليت تتعلق بالوفاء واالستيفاء ألصحاب احلسابات اجلاةية جيوز للمؤسسة بذل اخلدمات ا 11/1/3

مبقابل أو بدون مقابل، كدفاتر الشيكات وبطاقات الصراف اآليل وحنوها. وال مانع من أن 
متيز املؤسسة بني أصحاب احلسابات اجلاةية فيما يتعلق جبانب اإليداع والسحب، 

 هم بنوع من الشيكات.كتاصيص غرف الستقبال أصحاب بعض احلسابات أو أن متيز
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ال جيوز للمؤسسة أن تقدم ألصحاب احلسابات اجلاةية بسبب تلك احلسابات وحدها هدايا 
عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع ال تتعلق باإليداع والسحب، ومن الك اإلعفاء من 

األمانات وةسوم احلواالت أو بعضها، مثل اإلعفاء من ةسوم بطاقات االئتمان وصناديق  الرسوم
وةسوم خطابات الضمان واالعتمادات، وليس يف حكمها اجلوائز واملزايا العامة اليت ال ختتص 

 بأصحاب احلسابات اجلاةية.
 

أجرة عن اخلدمة، الرسم املأخوا على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف اآليل  11/3/1
 وهي منفصلة عن القرض.

جيب أن يكون الرسم املفروض على السحب النقدي بالبطاقات االئتمانية من أجهزة  11/3/2
الصرف اآليل مبلغًا مقطوعًا يف حدود أجرة املثل عن اخلدمة دون االسترباح من القرض، 

شرائح للسحب وال جيوز ةبط الرسم باملبلغ املسحوب، وال جيوز للمؤسسة التحايل بوضع 
من أجل تكراة األجرة. كما ال جيوز مراعاة زمن السداد للمبلغ املسحوب. ويف حال 

( بشأن 2اختالف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 .4/5بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان البند 

 

دة بني املؤسسة ومراسيلها فإنه ال مانع من أن تتفق املؤسسة مع غريها من البنوك دةءًا لدفع الفائ
املراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدتا لدى اآلخر من دون تقاضي فوائد. ينظر 

 /أ.2/4( بشأن املتاجرة يف العمالت البند 1املعياة الشرعي ةقم )
 

   .م 2114 أياة )مايو(  15=  هد1425ةبيع األول  31اةيخ بتهذا املعياة  صدة
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 31 – 26( املنعقد يف املدينة املنوةة يف 12اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي للقرض يف اجتماعه )
 م.2114 أياة )مايو(  15-15=  هد1425ةبيع األول 
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=  هد1423ةبيع األول  3 –صفر  23من ( املنعقد يف الفترة 3قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م يف املدينة املنوةة إصداة معياة شرعي للقرض.2112 أياة )مايو(  11-16

م، قرةت جلنة املعايري الشرعية 2112تشرين األول )أكتوبر(  1=  هد1423ةجب  24ويف يوم 
 إلعداد مسودة مشروع معياة القرض.تكليف مستشاة شرعي 
 15=  هد1424حمرم  16( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )7ويف االجتماع ةقم )

م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة الشرعية، وطلبت من املستشاة إدخال 2113آااة )ماةس( 
 بداه األعضاء من مالحظات.التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أ

نيسان )أبريل(  17-16( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )3ويف االجتماع ةقم )
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة القرض وأدخلت التعديالت الالزمة يف 2113

ا ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كم
م وأدخلت 2113حزيران )يونيو(  26و25=  هد1424ةبيع اآلخر  26و25املنعقد بتاةيخ  ااجتماعه

 التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
 -اململكة األةدنية اهلامشية – عمان ( املنعقد يف5ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )

م وأدخلت التعديالت الالزمة 2113متوز )يوليو(  24و23=  هد1424مجادى األوىل  24، 23بتاةيخ 
 يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

( املنعقد يف مكة املكرمة 11عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 م2113تشرين الثاين )نوفمرب(  2 – تشرين األول )أكتوبر( 27=  هد1424ةمضان  3-2يف الفترة 

م لتلقي ما يبدو وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتما
 هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.

كانون الثاين  21=  هد1424اي القعدة  25استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ  ةعقدت اهليئة جلس
م، وحضرها ما يزيد عن مخسة عشر مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2114)يناير( 

. وقد مت االستماع وغريهم من املعنيني هبذا اجملالتذة اجلامعات، اومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأس
الستماع أم ما طرح خالهلا، وقام أعضاء من سواء منها ما أةسل قبل جلسة ا أبديتإىل املالحظات اليت 

 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )
اي  31يف مملكة البحرين بتاةيخ املنعقد ا م( يف اجتماعه2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )

خالل جلسة االستماع  أبديتم املالحظات اليت 2114كانون الثاين )يناير(  22=  هد1424القعدة 
 واملالحظات اليت أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
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عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على جلنة الصياغة يف االجتماع املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 
 م.2114نيسان )أبريل(  15=  هد1425صفر  25
ةبيع األول  31-26( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 12اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )ناقش 
م التعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري الشرعية وجلنة 2114 أياة )مايو(  21-15=  هد1425

ود، وباألغلبية يف يف بعض البن مجاعالصياغة، وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باإل
  بعضها، على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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 مستند اشتراط أن يكون املال املقرض معلوما هو متكني املقترض من ةد البدل املماثل للقرض. -
جانب املعاوضة  مستند أن املقترض ال ميلك املال املقرض إال بالقبض أن القرض عقد اجتمع فيه -

 وجانب التربع، غري أن جانب التربع فهيا أةجح، فكان حكمه كاهلبة تنتقل امللكية فيها بالقبض.
مستند اشتراط أن يكون حمل القرض مثليًا ألنه هو الذي ميكن ةد مثله، وألن املثليات تضمن يف  -

 الغصب واإلتالف مبثلها.
ذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط خالف الك هو مستند إلزام املقترض الوفاء يف نفس املكان ال -

 أن الك هو األصل.

واملعقول  مجاعمستند حترمي اشتراط الزيادة يف بدل القرض للمقرض: األدلة من الكتابة والسنة واإل -
 الدالة على حترمي ةبا القرض.

اشتراط الوفاء يف غري بلد القرض؛ حبيث يكون على وجه اإلةفاق باملقترض؛ سواء انتفع مستند جواز  -
 املقرض أو ال، هو ما يأيت:

تدل على جواز اشتراط الوفاء يف غري بلد القرض. وهو قول  ( عن الصحابة أن اآلثاة املروية ) -
 عند املالكية واحلنابلة، واختاةه ابن تيمية وابن قيم اجلوزية. 

يف اشتراط الوفاء يف غري بلد القرض مصلحة للمقرض واملقترض مجيعًا غالبًا من غري ضرة بواحد  أن -
مبشروعيتها، وإمنا املصاحل اليت ال مضرة فيها، بل  منهما مع وجود احلاجة، والشرع ال يرد بتحرمي

عاون ي من جنس التهعليها ف نينهى عما يضرهم، وهذه املنفعة مشتركة بينهما وتا متعاونا
 واملشاةكة.

أن األصل يف املعامالت اإلباحة، واشتراط الوفاء يف غري بلد القرض ليس مبنصو  على حترميه، وال يف  -
 معىن املنصو  على حترميه حىت يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على اإلباحة.

األدلة على مشروعية األجل، مستند جواز اشتراط األجل يف القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل:  -
 لتحقيق املقصود من القرض ولدفع الضرة.و ،ووجوب الوفاء بالشروط والعقود

                                                   
 .352/ 5، والسنن الكربى للبيهقي 275/ 6( املصنف البن أيب شيبة 1)
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 مستند حترمي اشتراط عقد البيع يف عقد القرض ما يأيت: -
: "ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ةبح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس قول النيب  -

 (.عندك")
:"ال حيل سلف وبيع"، مبعىن القرض.واحلديث يدل على أن السلف يف قوله  

عدم جواز اجلمع بني القرض والبيع يف عقد واحد، وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع 
 يف عقد القرض، وعدم جواز اشتراط عقد القرض يف عقد البيع.

عقد القرض اةيعة إىل الزيادة يف القرض ألنه ةمبا حيابيه يف الثمن من أجل  ن اشتراط عقد البيع يفأ -
 القرض فيكون القرض جاةًا ملنفعة مشروطة فيكون ةبا. وهذه من الذةائع املتفق عليه منعها وسدها.

وهو اإلةفاق،والك أن القرض ليس  هعن موضوعالقرض لبيع يف عقد القرض خيرج أن اشتراط عقد ا -
عاوضة، وإمنا هو من عقود الرب واملكاةمة، فال يصح أن يكون له عوض، فإن قاةن القرض من عقود امل

 عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فارج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قاةنه من عقود املعاوضة.
مشروطة  مستند حترمي اشتراط املقرض على املقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة -

ةبا حمرمًا، وخيرج العقد عن كونه عقد إةفاق إىل عقد ةبوي. وأن هذا  وهي اهلدية فيكون للمقرض
 فهواالشتراط جير منفعة للمقرض، وقد أمجع العلماء على أن كل قرض جير منفعة مشروطة للمقرض 
ملنفعة حرام. واملنفعة يف هذا االشتراط أن املقرض ينتفع بالقرض الثاين من املقترض، وال يقابل هذه ا

 شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه.

مستند جواز اشترط اجلعل على االقتراض باجلاه أنه مقابل عن خدمة، وهو ما اهب إليه مجهوة  -
 الفقهاء من جواز اجلعل على الشفاعة واجلاه.

التكلفة الفعلية فقط أاا ليست زيادة على القرض واملقرض مستند جواز أن يأخذ املقرض ما يعادل  -
حمسن وما على احملسن من سبيل، ومستند حترمي أخذ زيادة عليها أاا تكون عوضا عن القرض حينئذ. 

 (.1/3) 13وقد صدة بشأن التكاليف الفعلية للقرض قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 
                                                   

بن العا  ةضي اهلل عنهما يف باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده  ( أخرجه أبو داود واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو1)
، والترمذي يف باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس 233/ 3(، وسنن أيب داود 3514من كتاب البيوع، احلديث ةقم )
، والنسائي يف باب شرطان يف بيع من 527 – 526/ 3( وسنن الترمذي 1234عندك من كتاب البيوع، احلديث )

، وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة، احلديث ةقم 341/ 7(، وسنن النسائي 4644ب البيوع، احلديث ةقم )كتا
من طرق، كلهم عن أيوب حدثين عمرو بن شعيب حدثين أيب عن أبيه حىت اكر عبد  373/ 2ومسند أمحد  ،(6633)

 لغريه.  ويرتقي مبجموع طرقه إىل دةجة الصحيح ،اهلل بن عمرو به. واحلديث حسن
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ال عادة يف القدة أو الصفة إاا كانت على سبيل الرب ومستند جواز الزيادة عند الوفاء من غري شرط  -
مت عليه إبل استسلف من ةجل بكرًا، فقد أن ةسول اهلل  واملعروف هو ما وةد عن أيب ةافع 

أبا ةافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو ةافع فقال مل أجد فيها إال خياةًا  من إبل الصدقة، فأمر
قال: "أتى ةجل  (. وعن أيب هريرة 1) "أعطه إياه إن خياة الناس أحسنهم قضاء"ةباعيًا، فقال: 
شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه  يسأله، فاستسلف له ةسول اهلل  ةسول اهلل 
 (.2ا، وقال نصف لك قضاء،ونصف لك نائل من عندي")فأعطاه وسق

مستندا املنع من املنافع غري املشروطة املقدمة قبل الوفاء إال إاا كانت تلك املنافع ليست من أجل  -
 القرض وال يف مقابله ما يأيت:

أو محله على  أحدكم قرضا فأهدي إليه "إاا أقرض:قال: قال ةسول اهلل  عن أنس بن مالك  -
 (.3) " الدابة فال يركبها وال يقبله، إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل الك

الدالة على املنع من قبول هدية املقترض وحنوها من املنافع، ما مل يدل  اآلثاة الواةدة عن الصحابة  -
 .أو حيسبها من دينهقرض، إال أن يكافئه عنها املقرض،دليل على أن املنفعة ليست من أجل ال

 مستند تكييف احلسابات اجلاةية بأاا قروض ما يأيت: -
يها وله مناؤها، فأن املصرف ميتلك املبالغ املودعة يف احلسابات اجلاةية ويكون له احلق يف التصرف  -

أي يستادمه  –رض الذي هو دفع مال ملن ينتفع به ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معىن الق
ويرد بدله، وهذا خبالف الوديعة يف االصطالح الفقهي اليت هي املال الذي  –ويستهلكه يف أغراضه 

 ستادمها ويردها بعينها إىل صاحبها.ييوضع عند إنسان ألجل احلفظ، حبيث ال 
ية، ويكون ضامنًا هلا إاا تلفت سواء فرط أم أن املصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة اجلاة -

لوديعة أمانة مل يفرط وهذا مقتضى عقد القرض، خبالف الوديعة يف االصطالح الفقهي حيث تكون ا
ت بتعد منه أو تفريط ضمن، وإن تلفت من غري تعد منه أو تفريط فإنه ال فعند املودع، فإن تل

 (.3/5) 36راة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم يضمن. وقد صدة بشأن حقيقة احلسابات اجلاةية ق

                                                   
 ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خريا منه.1)

 .351/ 5( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 2)
 (.2457( أخرجه ابن ماجة ةقم )3)
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على اخلدمات اليت يقدمها؛ زيادة عن  –يف احلساب اجلاةي  –مستند جواز تقاضي املصرف أجرًا  -
 اإليفاء الواجب عليه هو أنه يستحق هذا األجر مقابل األعمال اليت يقوم هبا ويقدمها للعميل.

فتر الشيكات وبطاقة الصراف اآليل واخلدمات املميزة مستند جواز انتفاع صاحب احلساب اجلاةي بد -
 دون مقابل، ما يأيت:

فكالتا منتفع فتتقابل  –املقرض واملقترض  –أن املنفعة اإلضافية يف هذه املسألة مشتركة للطرفني  -
املنفعتان، بل إن املنفعة اليت تعود على العميل من جراء استادام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف اآليل 
منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن املصرف وضع هذا النظام خلدمة مصاحله وأغراضه املتعددة، 
فمنفعة املصرف من هذا النظام منفعة أساسية، وأما حتقق منفعة العميل من هذا لنظام فهي نتيجة من 

 نتائج استادام املصرف هذا النظام لتحقيق مصاحله وأغراضه.
من هذا النظام دون مقابل ليست  –املقرض  –ها صاحب احلساب اجلاةي فعة اليت حيصل عليأن املن -

منفعة منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء املصرف للقروض اليت اقترضها، حيث إنه مطالب 
 بسداد القروض لكل مقرض مىت طلب الك.

طى هذه اجلوائز مستند حترمي اجلوائز واهلدايا إاا كان سببها هو القرض، حبث إن من يقرض البنك يع -
وأما مستند جواز  .(1واهلدايا هو أاا من قبيل اهلدية للمقرض قبل الوفاء إاا كانت بسبب القرض)
 اجلوائز واهلدايا إاا كانت عامة فهو عدم اةتباطها بالقرض فال شبهة فيها.

مستند جواز كشف احلسابات بني املؤسسات ومراسيلها هو احلاجة العامة، وأن املنفعة احلاصلة من  -
من جراء الك ال ختص املقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة وأاا ليست من اات القرض وإمنا 

 اإلقدام على التعامل مع من يعاملك، فال ترد مسألة )أسلفين وأسلفك(.
  

                                                   
 (.355( وقد صدة بشأن اجلوائز واهلدايا على القروض قراة اهليئة الشرعية يف شركة الراجحي املصرفية ةقم )1)
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هي الفائدة أو املصلحة اليت حيصل عليها املقرض يف عقد القرض بسبب هذا العقد. وقد تكون املنفعة يف 
 القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.

هي القروض اليت تكون احلساب اجلاةي، حبيث يتملك املصرف هذه املبالغ ويضمنها، وميكن لصاحبها 
 ا يف أي وقت يشاء.سحبه

ت واملذةوعات واملعدودات املتقاةبة اليت ال تتفاوت آحادها تفاوتا ختتلف هي النقود، واملكيالت واملوزونا
 به قيمتها.

 هي األموال اليت تتفاوت آحادها تفاوتًا ختتلف به قيمتها، كاحليوان.

 منفعة لغريه يف احلال أو املستقبل بال عوض بقصد الرب واملعروف غالبًا.هي صالحية املكلف لبذل مال أو 

هي صالحية الشاص لصدوة الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعًا، ومناطها التمييز والعقل 
 والبلوغ.

 خر بأن يتوقف نفااها على ةأي غريه.هي صالحية الشاص لصدوة بعض التصرفات منه دون البعض اآل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

بني أطراف من دول خمتلفة، يهدف هذا املعياة إىل بيان األسس اليت تقوم عليها بيوع السلع اليت جتري 
باملشتقات، وبيان ما جيوز شرعا منها وما ال جيوز،  أو سواء أمتت بعقود على السلع أو احلالة أو اآلجلة

 املوفق.واهلل ، 1وبدائلها الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات(
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.( 1)
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 DERIV)يتناول أبرز أنواع املشتقات كما ( COMMODITIESوع اليت حملها السلع )يتناول هذا املعياة البي

ATIVES) ( وهي املستقبلياتFUTURES( واالختياةات )OPTIONS( واملبادالت املؤقتة ،)SWAPS.) 
هلا معايري خاصة هبا،  ؛ ألنوال يتناول املؤشرات وال بيع األوةاق املالية أو األوةاق التجاةية أو العمالت

 كما ال يتناول البيوع اليت تتم خاةج األسواق املنظمة.
 

 

بيوع السلع هي عقود البيع اليت تتم يف أسواق السلع املنظمة بإشراف وةقابة هيئات خمتصة، ومن 
الشراء باستادام عقود منطية تشتمل خالل وسطاء متاصصني ينسقون بني طلبات البيع وطلبات 

على الشروط واملواصفات املاتلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط إيداع نسبة 
 من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ.

 

 :إىل ثالثة أنواع تنقسم بيوع السلع
 SPOT

تضي التسليم والتسلم فوةًا وقد يتأخر يف حدود يوم أو يومي عمل حسب هي العقود اليت تق
 ضوابط السوق.

 FORWARD

البدلني اليت تترتب آثاةها يف تاةيخ حمدد يف املستقبل، وتنتهي بالتسليم  املؤجلةهي العقود 
 والتسلم يف الك املوعد.

 FUTURES

اليت تترتب عليها آثاةها يف تاةيخ حمدد يف املستقبل، وتنتهي غالبًا إما باملقاصة بني هي العقود 
أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، وإما بعقود معاكسة، وهي نادةًا ما تنتهي بالتسليم والتسلم 

 الفعلي.
 

 تنتهي عقود السلع بإحدى الطرق اآلتية:
 الفعلي للعوضني أو ألحدتا.عقود يتم فيها التسليم  (أ )
 عقود تنتهي بعمل مقاصة بني أطرافها. (ب )
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 عقود تنتهي بالتسوية والتراضي (ج )
 عقود تنتهي بعقود معاكسة. (د )

 

 SPOT CONTRAACTS

 جيوز إبرام العقود احلالة يف سوق السلع بالشروط اآلتية:
 ومملوكا للبائع.أن يكون املبيع موجودا  -
 أن يكون املبيع معينًا تعيينًا مييزه عن غريه. -
ويكفي يف إثبات حتقق الشرطني السابقني الوثائق اليت تثبت وجود السلع وملكيتها ومتيزها  -

 عن غريها بأةقامها أو حنوها.
 أال يتضمن العقد شرطًا مينع املشتري من تسلم املبيع ويلزمه باملقاصة بقيمته. -
أو  الثمن حااًل: أما التأخر دون اشتراط التأجيل يف تسليم املبيع املوجود املعني،أن يكون  -

 التأخر يف تسلم الثمن احلال فال يؤثر على صحة العقد.
 Forward Contracts

من الحق يف املستقبل. وختتلف عن املستقبليات زهي بيع وشراء سلعة مع اشتراط التسليم يف  3/2/1
  منظمة يف بوةصة وغري خاضعة للرقابة املالية وأداة محاية مالية.بكواا غري

 للعقود املؤجلة البدلني صوةتان: 3/2/2
 بلفظ البيعأن تكون السلعة موصوفة يف الذمة، ويكون الثمن مؤجاًل، سواء مت العقد  3/2/2/1

جتوز ألنه عقد سلم مل يعجل فيه ةأس مال السلم. وينظر م وهي ال لأو بلفظ الس
 ( بشأن السلم والسلم املوازي.11ي ةقم )املعياة الشرع

 أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، وهي ال جتوز. 3/2/2/2
( 11ثمن. وينظر املعياة الشرعي ةقم )لإاا كان العقد استصناعًا فإنه يصح ولو مع تأجيل ا 3/2/3

 .3/1/5بشأن االستصناع واالستصناع املوازي البند 
( بشأن البيع 21احملاسيب ةقم )أحد البدلني: الثمن مع مراعاة املعياة ال مانع من تأجيل  3/2/4

 ( بشأن السلم والسلم املوازي.11عي ةقم )رالشالآلجل، أو املبيع مع مراعاة املعياة 
 FUTURES

، 2/2/3البند ال جيوز شرعًا التعامل بعقود املستقبليات، سواء بإنشائها أم بتداوهلا. )وينظر 
5/1.) 
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توكيل الغري بشراء السلع بثمن حال، وبيع الوكيل هلا إىل طرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة  4/1/1
عن املوكل، مع حتديد أجر الوكيل مببلغ مقطوع أو بنسبة من مثن شراء السلع. وهي 

 باالستثماة".عمليات "الوكالة 
تعيني الغري إلداةة عمليات شراء السلع بثمن حال وبيعها باألجل مع استحقاق املدير حلصة  4/1/2

( بشأن 13معلومة شائعة من الربح، وهي عمليات "املضاةبة" وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 املضاةبة.

ريطة الفصل بشرائها لنفسه من املوكل، ش –بعد شراء السلع لصاحل املوكل  -قيام الوكيل  4/1/3
بني ضمان الوكيل وضمان الوكيل وضمان املوكل للسلع، والك بأن يكون هناك إجياب 

ن أن يتم الك بتبادل إشعاةين أحدتا لإلعالم كمستقالن بني املوكل والوكيل، وميوقبول 
بالتملك مبوجب الوكالة وعرض الشراء )اإلجياب( واإلشعاة اآلخر للموافقة على البيع 

 ب(. ،املراحبة لآلمر بالشراء )ملحق أ ( بشأن3ظر املعياة الشرعي ةقم ))القبول( وين
شراء مؤسسة سلعا بثمن حال مث قيام املؤسسة ببيع تلك السلع باألجل للغري. ويشترط يف  4/1/4

ابتداء  هما اشتراه بثمن مؤجل من باعه ل يبيع املشتريأن  هذه التطبيقات جتنب العينة وهي
 أو العكس. ،املؤجلمن الثمن حال أقل بثمن 

 

 التعامل مع السلع غري املشروعة. 4/2/1
بيع السلع املشتراة قبل تعيينها تعيينًا مييزها عن غريها حبيث يتداخل ضمان املشتري وضمان  4/2/2

 البائع بسبب اختالط ما ملكه املشتري مبا بقي لدى البائع.
ا لنفسه دون تبادل إشعاةي اإلجياب والقبول بني هة مث بيعشراء الوكيل السلع لصاحل املؤسس 4/2/3

 داخل ضمان املوكل )البائع( وضمانالوكيل املشتري واملؤسسة املالكة للسلع حبيث يت
 يعها لنفسه.بلوكيل للسلع با

م حكما أن لبيع الوكيل السلعة املشتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكما، ويدخل يف التس 4/2/4
 املشتري )الوكيل( بتعيني السلعة تعيينًا مييزها عن غريها. ينتقل الضمان إىل 

عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة مث شراء الوكيل هلا باألجل لنفسه باالقتصاة على  4/2/5
عرض الوكيل على املؤسسة والدخول يف العملية واملوافقة على الك من املؤسسة قبل متلك 

 اب والقبول.املؤسسة السلع أو دون تبادل إشعاةي اإلجي
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أو بيعها إىل جهة مالكة  جلا إىل اجلهة نفسها باآلهشراء السلع من جهة بثمن حال مث بيع 4/2/6
أو غالبة أو اات أتية يف التأثري وهذا بيع العينة. وينظر املعياة  تامةللجهة البائعة ملكية 

االستصناع  ( بشأن11( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء واملعياة الشرعي ةقم )3الشرعي ةقم )
  .( بشأن التوةق31)واملعياة الشرعي ةقم .2/2/4واالستصناع املوازي البند 

 بيع الوكيل السلع لعمالئه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من املؤسسة املوكلة له. 4/2/7
بيع سلع معينة بالذات دون دخوهلا يف ملك البائع من خالل مستندات وتية، أو بيع السلع  4/2/3

ادات ملكية ن مؤسسة متعاملة بالسلع يف الوقت نفسه. وجيب تدقيق أةقام شهنفسها ألكثر م
 بب يف وقوع اخللل.سللمتولية ؤالسلع، مع حتميل املس

ودجمها يف مثن الشراء احملدد مببلغ إمجايل شامل هلا،  (عدم بيان أجرة الوكالة )عمولة الوكيل 4/2/5
و حتديد مثن بيااا مث اقتطاعها من الثمن اإلمجايل، أو إضافتها لثمن الشراء، أ لذلك والبديل

 عنه أجرة للوكيل. البيع وختصيص ما زاد
النص يف اإلطاة العام للتوكيل يف شراء السلع وبيعها على عدم حق املشتري )املوكل( يف  4/2/11

 تسلم السلع.
سال ضمان منه بثمن البيع للوكيل تعليق املؤسسة دفع مثن شراء السلع إىل الوكيل على إة 4/2/11

 نفسه أو لغريه.
اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع يف مجيع األحوال، وإمنا يلزمه الضمان يف حاالت التعدي  4/2/12

ود التوكيل، مثل اشتراط حصوله على ضمانات من املشترين للسلع يأو التقصري أو خمالفة ق
 نات.( بشأن الضما5باألجل. وينظر املعياة الشرعي ةقم )

 DERIV ATIVES

وعمليات املبادالت  OPTIONSواالختياةات  FUTURESأتها: املستقبليات  ةللمشتقات أنواع كثري
وينبين حكم املشتقات على حكم العقود اليت يعمل هبا يف إطاةها، الواةدة يف البنود اآلتية  SWAPSاملؤقتة 
 فيما بعد.
 FUTURES

أو أداة  قانونًا، يتم إجراؤه يف قاعة التداول لبوةصة املستقبليات لبيع أو شراء سلعة عقد ملزم 5/1/1
مالية يف زمن الحق يف املستقبل. ويتم تنميطه تبعًا لكمية ونوعية موضوعه مع اكر تاةيخ 

 ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر املتغري الوحيد فيه، فيتم معرفته يف قاعة التداول.
 

 (.4ال جيوز شرعا التعامل بعقود املستقبليات، سواء بإنشائها أم بتداوهليا )وينظر البند 
 OPTIONS
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أو السلع  لشراء أو بيع شيء معني )كاألسهم –وليس االلتزام  –عقد يتم مبوجبه منح احلق  5/2/1
دد ملدة حمددة، وال التزام واقعًا فيه إال أو العمالت أو السلع أو املؤشرات أو الديون( بثمن حم

 على بائع هذا احلق.
 

 عقود االختياةات املشاة إليها أعاله ال جيوز إنشاؤها وال تداوهلا.
 

إبرام العقد على موجودات معينة جيوز بيعها شرعًا مع دفع جزء من الثمن عربونا  5/2/3/1
يكون للمشتري حق الفسخ خالل مدة معينة نظري استحقاق البائع مبلغ  على أن

العربون يف حال استادام املشتري حق الفسخ. وال جيوز تداول احلق الثابت 
 بالعربون.

أو  حق الفسخ ألحد العاقدين تلع نفسها مع اشتراط اخلياة إلثباإبرام العقد على الس 5/2/3/2
 هذا غري قابل للتداول.لكليهما خالل مدة معلومة، وخياة الشرط 

إصداة وعد ملزم من مالك املوجودات بالبيع، أو وعد ملزم من الراغب يف التملك  5/2/3/3
 بالشراء دون ختصيص مقابل للوعد. وهذا الوعد غري قابل للتداول.

 SWAPS

معني من األصول عمليات املبادالت املؤقتة هي اتفاقات بني طرفني على تبادل مؤقت لقدة  5/3/1
أو  املالية أو العينية أو معدالت الفوائد، وقد يقع بيع السلع باألجل إىل من اشتريت منه نفسه

لغريه دون أن تتضمن العملية تبادال فعليا للسلع، وقد يكون فيها حق اختياة مبقابل يعطي 
 صاحبه احلق يف التنفيذ أو عدمه.

  

ال جتوز عمليات املبادالت املؤقتة على النحو الذي جيري عليه العمل يف أسواق السلع.
 

 .م 2114 أياة )مايو(  21=  هد1425ةبيع األول  31صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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( املنعقد يف املدينة 12اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي لبيوع السلع يف األسواق املنظمة يف اجتماعه )
 م.2114 أياة )مايو(  21-15=  هد1425ةبيع األول  31 – 26املنوةة يف 
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-11= هد1423ةبيع األول 3–صفر 23فترة من (املنعقد يف ال3قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 إصداة معياة شرعي عن بيوع السلع يف األسواق املنظمة. املنوةة م يف املدينة2112 أياة )مايو( 16

م، قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف 2112تشرين األول )أكتوبر(  2 هد=1423ةجب 25ويف يوم 
 السلع يف األسواق املنظمة.مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة بيوع 

بريل( أنيسان )15هد=1424صفر 13( الذي عقد بتاةيخ 2ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية ةقم)
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة، وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف 2113

ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما 
م وأدخلت التعديالت الالزمة 2113حزيران)يونيو( 23= هد1424ةبيع اآلخر 23اجتماعها املنعقد يف 

 يف الضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.
قد يف مكة املكرمة ( املنع11عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م، 2113تشرين الثاين )نوفمرب(  2–تشرين األول )أكتوبر(  27= هد1424ةمضان  3-2يف فترة 
وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو 

 هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
كانون الثاين  21هد=1424اي القعدة  25عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

م، وحضرها ما يزيد عن مخسة عشر مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات، 2114 ()يناير
مت االستماع . وقد وغريهم من املعنيني هبذا اجملالومكاتب احملاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة اجلامعات، 

سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا، وقام أعضاء من  أبديتإىل املالحظات اليت 
 ( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها.2( وةقم)1جلنيت املعايري الشرعية ةقم)

اي  31البحرين بتاةيخ  ( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة2( وةقم )1املعايري الشرعية ةقم ) اناقشت جلنت
خالل جلسة االستماع  أبديتم املالحظات اليت 2114كانون الثاين )يناير(22هد=1424القعدة 

 واملالحظات اليت أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة.
البحرين بتاةيخ عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على جلنة الصياغة يف االجتماع املنعقد يف مملكة 

 م.2114نيسان)أبريل( 15= هد1425صفر 25
ةبيع األول 31-26عقد يف املدينة املنوةة يف فترة ن( امل12ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم)

م التعديالت اليت اقتراحها جلنة املعايري الشرعية وجلنة الصياغة، 2114 أياة )مايو( 21-15هد=1425
يف بعض البنود، وباألغلبية يف بعضها،  مجاعوأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة، واعتمد هذا املعياة باإل

 على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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شمول سلع املستوفية لألةكان والشروط املطلوبة شرعًا لصحتها هو دخوهلا يف ممستند جواز بيوع ال -
ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ﴿وقوله تعاىل: ، () ﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع﴿تعاىل: البيع الذي وةد بشأنه قوله 

أو تطبيق  وليس تطبيق االتفاقيات الدولية عليها،() ﴾ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَةًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم
قوانني بعض الدول مقتضيًا للتحرمي إاا مل تشتمل على ما يتعاةض مع أحكام ومبادئ الشريعة 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ﴿االلتزام مبقتضى االتفاقيات مطلوب شرعًا لقوله تعاىل:  اإلسالمية على
"املسلمون عند شروطهم إال شرطًا  :باستثناء ما حيل حرامًا أو حيرم حالال، لقوله ( )﴾ِباْلُعُقوِد

 .()أحل حرامًا أو حرم حالاًل"
تأجيل ةأس  مستند حترمي تأجيل البدلني أن يف الك تعمري الذمتني وما اكره الفقهاء من أنه ال جيوز -

 سلم وملاالفة الشرط ملقتضى العقد.ال الم
 الشروط العامة للبيع اجلائز شرعًا. يف سوق السلع أن هذه الشروط هي قود احلالةمستند شروط الع -
 السلم.ومن البيع اآلجل  كل مستند جواز العقود املؤجلة أحد البدلني هو مشروعية -
قواعد الوكالة، والبيع  الدولية أاا تتم وفق ن بيوع السلعمستند مشروعية الصوة املذكوةة يف املعياة م -

 وبيع املراحبة لآلمر بالشراء، وهي عقود مشروعة.ل، جباأل
بائعًا هو  لطلب الشراء لنفسه وقبوله من املوكل بصفته ستند وجوب صدوة إجياب من الوكيلم -

 الفصل بني ضمان البائع )املوكل( وضمان املشتري )الوكيل(.
 (5)علمه أجرهفلي أجريًا ستأجراها يف الثمن احلديث: من مستند وجوب بيان أجرة الوكيل، وعدم دجم -

 .جاةةاحلكم الواةد يف اإل اوالوكالة بأجر ينطبق عليها هذ
امللك  هو أن الك ينايف مقتضى البيع، وهو انتقال يف بيوع السلع عدم التسلم مستند منع اشتراط -

 باملبيع.شتري وحقه يف التصرف للم

                                                   
 .275( سوةة البقرة اآلية 1)
 .25( سوةة النساء اآلية 2)

 .1( سوةة املائدة اآلية 3)
طبع مصطفى  734/ 2حسن ، وابن ماجة بإسناد 312/ 1( هذا احلديث ةواه عدد من الصحابة وأخرجه أمحد 4)

، 156، 71/ 6، والبيهقي هد1355م، واحلاكم طبع حيدة آباد اهلند  1552/  هد1372القاهرة  –البايب احلليب 
القاهرة  –طبع داة احملاسن للطباعة  3/77، 223/ 4، والداةقطين هد1355طبع حيدة آباد اهلند  133/ 11

  م.1552/  هد1372

 طبعة داة الريان للترا  وداة الكتاب العريب. 4/53، وانظر جممع الزوائد للهيثمي 317/ 2( ةواه ابن ماجة يف سننه 5)
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أو خمالفة  التعدي أو التقصري ني فال يضمن إال يف حالمكيل أضمان الوكيل أن الو مستند منع اشتراط -
 قيود الوكالة.

مستند منع التعامل اآلجل بالعمالت األحاديث الواةدة بوجوب التقابض يف بيعها وقد وةد يف قراة  -
 (.1جملمع الفقه اإلسالمي تأكيد الك )

، هو أاا مواعدة ملزمة تتقلب إىل عقد بيع يف املستقبل دون إجياب وقبول مستند منع املستقبليات -
 .(2الدويل) والبديل الشرعي املذكوة يف املعياة للمستقبليات جاء يف قراة جممع الفقع اإلسالمي

 .(3جواز بيوع االختياةات هو أن املعقود عليه فيها ليس مااًل جيوز االعتياض عنه شرعًا ) مستند عدم -
ختلو من أخذ الفوائد أو فيها تبادل فعلي، وال  عقود املبادالت املؤقتة هو أاا ليس مستند عدم جواز -

 العينة وتأجيل البدلني.
  

                                                   
 بشأن األسواق املالية. 1/7(63( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم )1)
 بشأن األسواق املالية. 1/7( 63( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم )2)
 بشأن األسواق املالية. 1/7( 63ويل ةقم )( قراة جممع الفقه اإلسالمي الد3)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

راعيها والضوابط الشرعية اليت جيب أن ت يان أحكام أسهم الشركات املساتةهذا املعياة إىل ب يهدف
السندات اليت تصدة بفائدة  إىل بيان أحكامكما يهدف ،يف إصداةها وتداوهلا1 املؤسسة املالية اإلسالمية

 املوفق.واهلل ، ةبوية
  

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.1)
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واملتاجرة هبا،  فيها، من حيث إصداةها وتداوهلا، مبا يف الك االستثماةاألسهم  يتناول هذا املعياة
وإجاةهتا، وإقراضها، وةهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود املستقبلية وعقود االختياة وعقود 

 املبادالت عليها.
يتناول السندات اليت تصدة بفائدة ةبوية من حيث حكم إصداةها وتداوهلا، وال  يتناول هذا املعياةكما 

 خاصًا هبا. معياةًاهلا صكوك االستثماة؛ ألن  هذا املعياة
 

إصداة األسهم إاا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعًا، بأن ال يكون جيوز  2/1
الغرض من إنشائها التعامل يف أموة حمرمة، مثل تصنيع اخلموة، أو االجتاة يف اخلنازير، أو التعامل 

الشركة، وحرم تبعًا لذلك إصداة األسهم اليت  بالربا، فإن كان غرضها غري مشروع حرم إنشاء
 تتكون منها هذه الشركة.

لتغطية مصروفات اإلصداة ما دامت تلك  جيوز إضافة نسبة معينة إىل قيمة السهم عند االكتتاب 2/2
ة( ( بشأن الشركة )املشاةك12النسبة مقدةة تقديرًا مناسبًا وينظر املعياة الشرعي ةقم)

  .4/1/2/2البندوالشركات احلديثة 
إاا أصدةت بالقيمة العادلة لألسهم القدمية  جيوز إصداة أسهم جديدة لزيادة ةأس مال الشركة 2/3

حسب تقومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية سوءا بعالوة إصداة أو حسم  إما
احلديثة ( بشأن الشركة )املشاةكة( والشركات 12املعياة الشرعي ةقم) إصداة. وينظر

 .4/1/2/3البند
مع  تأسيس الشركة ق عندجيوز ضمان اإلصداة إاا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو االتفا 2/4

من امللتزم  يلتزم بشراء مجيع اإلصداة من األسهم أو بشراء جزء من الك اإلصداة، وهو تعهد من
عن وز احلصول على مقابل فيه غريه، وجي يكتتبمل  يف كل ما تبقى مما االمسيةباالكتتاب بالقيمة 

باالكتتاب أو غريه تسويق األسهم، سواء قام هبذه األعمال املتعهد  العمل مثل إعداد الدةاسات أو
( ( بشأن الشركة )املشاةكة12مقابال عن الضمان. وينظر املعياة الشرعي ةقم) اإاا مل يكن هذ

 .4/1/2/4والشركات احلديثة البند
االكتتاب بأداء قسط وتأجيل بقية األقساط، شريطة أن يكون  عند جيوز تقسيط قيمة السهم 2/5

وينظر  مسؤولية الشركة بقيمة األسهم املكتتب هبا.شاماًل مجيع األسهم، وأن تبقى  التقسيط
 .4/1/2/5والشركات احلديثة البند  ( بشأن الشركة )املشاةكة(12املعياة الشرعي ةقم )
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أو عند  التصفية مالية تؤدي إىل إعطائها األولوية عندممتازة هلا خصائص  ال جيوز إصداة أسهم 2/6
خصائص تتعلق باألموة اإلجرائية أو اإلداةية، ةباح. وجيوز إعطاء بعض األسهم توزيع األ

( بشأن 12باإلضافة إىل حقوق األسهم العادية مثل حق التصويت. وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 .4/1/2/14 والشركات احلديثة البندالشركة )املشاةكة( 

للشريك عوضا عن أسهمه اليت ةدت إليه قيمتها  ال جيوز إصداة أسهم التمتع وهي اليت تعطي 2/7
أثناء قيام الشركة، ومتنحه بداًل عن الك سهم متتع خيوله احلقوق  األةباح يف تدةجيا من خالل

ي مالك حلها، حيث يعط اليت ألسهم ةأس املال إال يف األةباح واقتسام موجودات الشركة عند
ملالك سهم أسهم ةأس املال، كما ال يكون  أسهم التمتع نصيبًا من األةباح أقل مما يعطاه مالك

قيمة  ةأس املال التمتع نصيب يف موجودات الشركة عند حلها إال بعد أن يستويف أصحاب أسهم
البند ( بشأن الشركة )املشاةكة( والشركات احلديثة، 12أسهمهم. وينظر املعياة الشرعي ةقم )

4/1/2/15. 
حلصة شائعة يف  وثيقة تثبت شرعًا ملكية املساهم –وما يقوم مقامها  –عد شهادة األسهم ت 2/3

 أو ألمره، أو حلاملها. موجودات الشركة، وجيوز أن تكون هذه الوثيقة باسم املالك،
 

ائعة يف موجوداهتا وما ميثل السهم حصة شائعة يف ةأس مال شركة املساتة، كما ميثل حصة ش 3/1
وديون وحنوها، وحمل العقد عند  أعيان، ومنافع، يترتب عليها من حقوق عند حتول ةأس املال إىل

 .(1)تداول األسهم هو هذه احلصة الشائعة 
 كان غرض ساتة وبيعها حااًل أو آجاًل فيما جيوز فيه التأجيل إااجيوز شراء أسهم الشركات امل 3/2

بقصد اقتناء السهم بقصد ةحبه( أم متاجرة )أي  كان استثماةًا )أيسواء أ ونشاط الشركة مباحًا
 .(االستفادة من فروق األسعاة

 

 التحول وفقًا  باختاا قراةريله القدةة على التغيإلسهام أو التعامل ألجل التغيري ملن كان جيوز ا
وينظر  3/4/6مع مراعاة البند  رييمية أو بالسعي للتغللشريعة يف أول اجتماع للجمعية العمو

 البنك التقليدي إىل مصرف إسالمي.( بشأن حتول 6الشرعي ةقم ) ياةاملع

                                                   
( املشتمل على أن جواز تداول الشركات اليت متثل موجوداهتا أعيانا ومنافع 13ظر مستند األحكام الشرعية ةقم )ين( 1)

والك ليصح اعتباة الديون  ؛ون ونقود تزيد عن األعيان واملنافع مشروط بأال تقل األعيان واملنافع عن الثلثمع دي
والنقود تابعة هلا )وهذا اهلامش التوضيحي الستكمال نص املعياة متهيدا لسلوك إجراءات تعديله الحقا إن شاء اهلل 

 تعاىل(.
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أو  بالربا أو املتاجرة( يف أسهم شركات تتعامل أحيانًا ستثماةاألصل حرمة املساتة والتعامل )اال
ساتة أو التعامل ويستثىن من هذا احلكم املات مع كون أصل نشاطها مباحًا،حنوه من احملرم
 بالشروط اآلتية: (أو املتاجرة)االستثماة 

 ماتها التعامل بالربا، أو التعامل باحملرالشركة يف نظامها األساسي أن من أهداف أال تنص 3/4/1
 كاخلنزير وحنوه.

 قصري األجل، قرضاأم  قرضا طويل األجلاملقترض بالربا، سواء أكان  أال يبلغ إمجايل املبلغ 3/4/2
علمًا بأن االقتراض بالربا أسهم الشركة  ( جملموعMarket Capمن القيمة السوقية ) 31%
 مهما كان مبلغه. حرام

أو طويلة  أو متوسطة ةقصري مدة اإليداعلربا، سواء أكانت أال يبلغ إمجايل املبلغ املودع با 3/4/3
بأن اإليداع بالربا  علما جملموع أسهم الشركة (Market Cap% من القيمة السوقية )31

 حرام مهما كان مبلغه.
ات الشركة، إيراد % من إمجايل 5من عنصر حمرم نسبة  الناتج يرادال يتجاوز مقداة اإل أن 3/4/4

يتم اإلفصاح  متلك حملرم. وإاا مل أم عن نشاط حمرم عن مماةسة ناجتًا يرادا اإلسواء أكان هذ
 جتهد يف معرفتها ويراعى جانب االحتياط.في اتيرادبعض اإل عن

 مدقق. مايل يرجع يف حتديد هذه النسب إىل آخر ميزانية أو مركز 3/4/5
احملرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقا ملا  يرادمن اإل جيب التالص مما خيص السهم 3/4/6

 يأيت:
أم احملرم،  من النشاط أو التملك سواء أكانت ناجتًا –احملرم  يرادالتالص من اإلجيب  3/4/6/1

حني ااية أم متاجرًا  ًاسواء أكان مستثمر على من كان مالكًا لألسهم –من الفوائد 
عند صدوة القوائم املالية النهائية، سواء أكانت ةبعية ولو وجب األداء الفترة املالية، 

 ااية الفترة املالية التالص.باع األسهم قبل  من ه فال يلزمعليسنوية أم غريها و أم
أم مل توزع،  وزعت أةباحاحملرم، سواء  يرادالسهم من اإل حمل التالص هو ما خيص 3/4/6/2

 وسواء أةحبت الشركة أم خسرت.
ال يلزم الوسيط أو الوكيل أو املدير التالص من جزء من عمولته أو أجرته؛ اليت هي  3/4/6/3

 قاموا به من عمل.حق هلم نظري ما 
احملرم  يراديتم التوصيل إىل ما جيب على املتعامل التالص منه بقسمة جمموع اإل 3/4/6/4

م تلك الشركة، فيارج ما خيص كل للشركة املتعامل يف أسهمها على عدد أسه
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فردًا كان أو  –سهم مث يضرب الناتج يف عدد األسهم اململوكة لذلك املتعامل 
 التالص منه. وما نتج فهو مقداة ما جيب -مؤسسة أو صندوقًا أو غري الك

بأي وجه من وجوه  -الواجب التالص منه-ال جيوز االنتفاع بالعنصر احملرم  3/4/6/5
 االنتفاع وال التحايل على الك بأي طريق كان ولو يدفع الضرائب.

احملرم لصاحل وجوه اخلري على املؤسسة يف حال  يرادتقع مسؤولية التالص من اإل 3/4/6/6
 أن خترب املتعامل بآلية يهافعلاةهتا، أما يف حالة وساطتها و يف إدأ تعاملها لنفسها

يقوم هبا بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه اخلدمة  حىت التالص من العنصر احملرم
 ملن يرغب من املتعاملني. بأجر أو دون أجر

 طة غريها، وسواء أكانتطبق املؤسسة الضوابط املذكوةة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواس 3/4/7
لنفسها أم لغريها على سبيل التوسط أو اإلداةة لألموال كالصناديق أو على سبيل التعامل 

 الوكالة عن الغري.
 اختلت الضوابطترة اإلسهام أو التعامل، فإاا جيب استمراة مراعاة هذه الضوابط طوال ف 3/4/3

 وجب اخلروج من هذا االستثماة.
( كما ال جيوز MARGINه )بيع اهلامش ةبوي من السمساة أو غري ال جيوز شراء األسهم بقرض 3/5

 ( بشأن الشركة )املشاةكة(12ةهن السهم لذلك القرض. وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 .4/1/2/6والشركات احلديثة البند 

(، وال أثر لتلقي وعد من SHORT SALEال جيوز بيع أسهم ال ميلكها البائع )البيع القصري  3/6
( بشأن الشركة 12التسليم. وينظر املعياة الشرعي ةقم )ضه إياها يف موعد راالسمساة بإق

  .4/1/2/7)املشاةكة( والشركات احلديثة البند 
عملية البيع وانتقال يع وحنوه إىل طرف آخر بعد متام جيوز ملشتري السهم أن يتصرف فيه بالب 3/7

 (.SETTLEMENTالنهائي له )لضمان إليه ولو مل يتم التسجيل ا
املاتصة تنظيم تداول األسهم بأال يتم إال بواسطة مساسرة خمصوصني جيوز للجهات الرمسية  3/3

( بشأن 12ومرخص هلم بذلك العمل، لتحقيق مصاحل مشروعة. وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 .4/1/2/3والشركات احلديثة البند  الشركة )املشاةكة(

 ال جيوز إقراض أسهم الشركات. 3/5
أو  ون موجودات الشركة نقودًايف الك بني أن تك جيوز ةهن األسهم املباحة شرعًا، وال فرق 3/11

عيانًا أو ديونًا؛ أو مشتملة على النقود واألعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم مل أ
 التسييل.مع مراعاة شروط بيع األسهم عند يكن. 

 ال جيوز السلم يف األسهم. 3/11



  

337 

( بشأن 21ينظر املعياة الشرعي ةقم)( على األسهم وFuturesال جيوز إبرام عقود املستقبليات ) 3/12
 .5/1بيوع السلع يف األسواق املنظمة البند

( بشأن 21( على األسهم وينظر املعياة الشرعي ةقم)Optionsال جيوز إبرام عقود االختياةات ) 3/13
 .5/2بيوع السلع يف األسواق املنظمة البند

 ائدها.عو على األسهم أو( Swapsال جيوز إبرام عقود املبادالت املؤقتة ) 3/14
جيري يف  سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع املستأجر هلا وإعادة مثلها كمااألسهم  إجاةةال جيوز  3/15

 للمستأجر أم لغري الك. أسواق البوةصات، أم لقبض أةباحها، أم إلظهاة قوة املركز املايل
العمل يف جتوز إعاةة األسهم لغرض ةهنها أو بقصد منح أةباحها للمستعري كما جيري عليه  3/16

 بيعها إال عند تنفيذ الرهن. أسواق البوةصات. وليس للمستعري
أو بعد  م الشركات إاا كانت موجوداهتا نقودًا فقط، سواء يف فترة االكتتاب،ال جيوز تداول أسه 3/17

 وبشرط التقابض. االمسيةا أو عند التصفية إال بالقيمة الك قبل أن تزاول الشركة نشاطه
شركات إاا كانت موجوداهتا ديونًا فقط إال مبراعاة أحكام التصرف يف ال جيوز تداول أسهم ال 3/13

 الديون.
م تداول حك ونقود وديون فياتلف إاا كانت موجودات الشركات مشتملة على أعيان ومنافع 3/15

نشاطها املعمول به، فإاا كان غرضها ع وهو غرض الشركة ووأسهمها حبسب األصل املتب
نافع واحلقوق فإن تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام ونشاطها التعامل يف األعيان وامل

أو التصرف يف الديون شريطة أال تقل القيمة السوقية لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة  الصرف
 ة النقدية وما يفلألعيان واملنافع واحلقوق والسيول موجودات الشركة الشاملة % من إمجايل31

ري وحساباهتا اجلاةية لدى الغري والسندات اليت متلكها ومتثل حكمها )أي ديون الشركة على الغ
 ديونًا( بصرف النظر عن مقداة السيولة النقدية والديون لكواا حينئذ تابعة.

أما إاا كان غرض الشركة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الذهب أو الفضة أو العمالت 
ونشاطها )الصرافة( فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف وإاا كان غرض الشركة 

 أسهمها مراعاة أحكام الديون. يف الديون )التسهيالت( فإنه جيب لتداولاملعمول به هو التعامل 
صكيك الديون وتداوهلا بضم جزء من أال يتاذ اةيعة لت 3/13يف البند د ةلتطبيق ما ويشترط  3/21

 األعيان واملنافع إىل الديون حيلة لتصكيك الدين.
 

اشتراط ةد املبلغ املقترض وزيادة على أي وجه  حيرم إصداة مجع أنواع السندات الربوية وهي اليت تتضمن
ه الزيادة عند سداد أصل القرض، أم دفعت على أقساط شهرية، أم سنوية، أم غري كان، سواء أدفعت هذ

الك، وسواء أكانت هذه الزيادة متثل نسبة من قيمة السند، كما يف أغلب أنواع السندات، أم خصمًا 
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منها، كما يف السندات اات الكوبون )العائد( الصفري. وحترم كذلك السندات اات اجلوائز، سواء 
 لسندات خاصة أم عامة أم حكومية.أكانت ا

 

 ال جيوز تداول السندات الربوية بيعا وشراء وةهنا وحوالة وغري الك.
 

( بشأن صكوك 17البديل الشرعي للسندات هو الصكوك االستثماةية، وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 االستثماة.

 

 .م 2114 أياة )مايو( 21=  هد1425ةبيع األول  31صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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املنعقد يف  (12اعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي لألوةاق املالية )األسهم والسندات( يف اجتماعه )
 م.2114 أياة )مايو(  21-15=  هد1425ةبيع األول  31-26املدينة املنوةة يف 
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 23-24=  هد1422ةمضان  13-5( املنعقد يف الفترة من 7اعه ةقم )مقرة اجمللس الشرعي يف اجت
شرعي عن األوةاق املالية )األسهم  معياة م يف مكة املكرمة إصداة2111تشرين الثاين )نوفمرب( 

 والسندات(.
جلنة املعايري الشرعية م، قرةت 2113رين األول )أكتوبر( تش 2=  هد1423ةجب  25ويف يوم 

 تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة األوةاق املالية )األسهم والسندات(.
=  هد1424حمرم  15و14بتاةيخ ( الذي عقد 2عايري الشرعية ةقم )( للجنة امل6ويف االجتماع ةقم )

م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة، وطلبت من املستشاة إدخال 2113آااة )ماةس(  17-13
 التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

=  هد1424صفر  15-14الذي عقد بتاةيخ ( 1للجنة املعايري الشرعية ةقم )( 7ويف االجتماع ةقم )
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة األوةاق املالية 2113يسان )أبريل( ن 16-17

ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من ( وأدخلت التعديالت الالزمة يف )األسهم والسندات
اآلخر  ةبيع 26و25املعياة يف اجتماعها املنعقد بتاةيخ مسودة مشروع  ما ناقشت اللجنةمالحظات، ك

ة يف ضوء ما مت من مناقشات م وأدخلت التعديالت الالزم2113( حزيران )يونيو 26و25=  هد1424
 وما أبداه األعضاء من مالحظات.
 -اململكة األةدنية اهلامشية-عمان  ( املنعقد يف5ة يف اجتماعها ةقم )ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعيا

م وأدخلت التعديالت الالزمة 2113متوز )يوليو(  24و23=  هد1424مجادى األوىل  24و23بتاةيخ 
 يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.

املنعقد يف مكة املكرمة  (11ضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )رع
م، 2113ن الثاين )نوفمرب( تشري 2–تشرين األول )أكتوبر(  27=  هد1424ةمضان  3-2يف الفترة 

واالهتمام لتلقي ما يبدو  وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة، وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا 
 هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع.
كانون الثاين  21=  هد1424اي القعدة  25عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

عن مخسة عشر مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية، واملؤسسات،  م، وحضرها ما يزيد2114يناير( )
االستماع إىل  . وقد متوغريهم من املعنيني هبذا اجملالعة وأساتذة اجلامعات، يلشرا ءومكاتب احملاسبة وفقها

أعضاء من  خالهلا، وقامطرح  سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما أبديتاملالحظات اليت 
 ا.يه( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عل2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )
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اي  31البحرين بتاةيخ  ة( يف اجتماعهما املنعقد يف مملك2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة االستماع  أبديت م املالحظات اليت2114كانون الثاين )يناير(  22=  هد1424القعدة 

 ةأهتا مناسبة. واملالحظات اليت أةسلت للهيئة كتابة، وأدخلتا التعديالت اليت
عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على جلنة الصياغة يف االجتماع املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 

 م.2114نيسان )أبريل(  15=  هد1425صفر  25
ةبيع األول  31-26( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة 12اجتماعه ةقم )ناقش اجمللس الشرعي يف 

اقترحتها جلنة املعايري الشرعية وجلنة  م التعديالت اليت2114 أياة )مايو(  21-15=  هد1425
 يف بعض البنود، وباألغلبية يف مجاعمناسبة، واعتمد هذا املعياة باإل ةآهاالصياغة، وأدخل التعديالت اليت 

 بعضها، على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس.
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مستند جواز إصداة األسهم إاا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعا: هو مستند  -
والشروط،وعموم األدلة جواز شركة املساتة، وهو عموم األدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود 

الدالة على إباحة الشركة، وعموم األدلة الدالة على إباحة العنان واملضاةبة واملساقاة واملزاةعة، فإن 
العنان أصل يف جواز االشتراك بني اثنني فأكثر مباليهما وبدنيهما، كما أن كال من املضاةبة واملساقاة 

انب والعمل من جانب آخر، سواء أكان حمل العقد من واملزاةعة أصل يف جواز االشتراك باملال من ج
من األعيان الثابتة اليت تنمى بالعمل عليها، كما يف املساقاة قدين، كما يف املضاةبة، أم كان الن
 زاةعة، واألدلة يف الك كله معلومة.وامل
ه، وقد مستند جواز ضمان اإلصداة بدون مقابل أنه تعهد ال يؤخذ منه مقابل، وهو أخذ العوض عن -

 .()صدة بشأن الك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
املمتازة ماليًا أي بأموة غري إجرائية أن الك يؤدي إىل قطع  مستند عدم جواز إصداة األسهم -

 .()ع الظلم على الشركاء اآلخرينواالشتراك يف الربح، ووق
إلطفائها هو حقهم يف  سهممستند عدم جواز إصداة أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه األ -

 عند التصفية. الربح، وألن إطفاءها صوةي، وعليه يبقون مالكني هلا ومستحقني
انية، أو حلاملها هو أن الشاةع قد ةغب يف توثيق احلقوق إمسية، أو امستند جواز أن تكون األسهم  -

 - باب الشركاتيف-وحفظها بالكتابة وغريها، ولكنه مل حيدد لذلك شكاًل معينًا، فإاا مت الك 
نه إاا مت الك بكتابة أمساء جائزا، كما أ ء الشركاء كان الكبإصداة أسهم مكتوب عليها أمسا

 –الشركاء يف سجالت خاصة، أو يف إشعاةات، أو بأي طريقة أخرى، أو مل تكتب األمساء أصاًل 
 فإن الك جائز. –وال يف صكوك وال يف غريها 

ملك  راء أسهم الشركات املساتة إاا كان نشاط الشركة مباحا هو أن األسهممستند جواز بيع وش -
يما وقد أان كل واحد من ساء من بيع أو هبة أو غري الك، الللشريك، له أن يتصرف فيها مبا يش

 ثل هذا التصرف، من خالل قبوهلم لنظام الشركة، ودخوهلم فيها على الك.مبالشركاء 

                                                   
 ( بشأن األسواق املالية.7/ 1) 63( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 1)
 ( بشأن األسواق املالية.7/ 1) 63( قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 2)
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ري، هو أن الك وسيلة لتغيري املنكر، يكان قادةًا على التغيري، أو يسعى للتغمستند جواز املساتة ملن  -
األدلة املعتربة. وقد صدةت بذلك فتوى  والنهي عن املنكر الذي دلت عليه ومن باب األمر باملعروف
 .()من ندوة األسواق املالية 

تودع أو تقترض بالفائدة هو تطبيق  نشاطها حالل ولكن مستند استثناء التعامل بأسهم شركات أصل -
وجواز ( )قاعدة ةفع احلرج واحلاجة العامة، وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة 

 ()لة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاءمسأ واالعتماد على ()التعامل مع من كان غالب أمواله حالاًل 
 .()للبنوك اإلسالمية  ابة الشرعيةمعظم هيئات الفتاوى والرق وعلى الك فتاوى

بقرض ةبوي من السمساة أو غريه هو ما يف الك من املراباة،  شراء األسهممستند عدم جواز  -
 وتوثيقها بالرهن هو من األعمال احملرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

الك بيع ما ليس يف ضمان البائع وال يف بيع أسهم ال ميلكها البائع أنه يترتب على ند عدم جواز مست -
 ملكه، وهو منهي عنه شرعًا.

لضمان إىل املشتري التسجيل النهائي هلا هو انتقال ا مل يتم التصرف يف األسهم ولو مستند جواز -
 احلكمي الذي خيوله التصرف فيما اشتراه.والك بالقبض 

 –بالنظر إىل ما متثله  –ليست  وقت الردراض أسهم الشركات هو أن األسهم مستند عدم جواز إق -
 املستمر ملوجودات الشركة. مثال هلا وقت القرض بسبب التغري

املقرةة أنه جيوز ةهن كل ما جيوز بيعه، واألسهم جيوز  مستند جواز ةهن األسهم هو أن القاعدة -
بالدين؛ للتواصل إىل استيفائه من مثن الرهن،  فجاز ةهنها؛ والك ألن مقصود الرهن االستيثاق بيعها

 إن تعذة استيفاؤه من امة الراهن، وهو األمر الذي يتحقق برهن األسهم، فكان جائزًا.
جواز السلم يف األسهم هو أن حمل السلم هو الدين ال العني، وأسهم الشركات ال يتأتى  مستند عدم -

يراد السلم فيها، والك جيعل السهم عينًا معينة، ال  فيها إال التعيني من خالل اكر اسم الشركة اليت
بيع األعيان غري  دينا يف الذمة، فلم تكن حمال لعقد السلم أصال، كما أن السلم يف األسهم يتضمن

                                                   
 م.  1551= نوفمرب  هد1412( املنعقد بدولة البحرين يف مجادى األوىل 1)

األحكام يف مصاحل ، وقواعد 1314/ 4، وأحكام القرآن البن العريب 37/ 1، واملوافقات 114/ 4( الفروق للقرايف 2)
 .45، 41، 13، 1: األنام
، 155، 154/ 13، والبيان والتحصيل 114 – 112، واألشباه والنظائر البن اجنيم   144/ 6( بدائع الصنائع 3)

 . 235/ 2واملنثوة يف القواعد 
، والروضة 15/ 3، والشرح الكبري مع الدسوقي 435/ 2، وعقد اجلواهر الثمينة 51، 6/35( يراجع: فتح القدير 4)
 .43/  25، وجمموع الفتاوى 425، 421/ 3

 .هد23/3/1422( 435ة الراجحي يف قراةها ةقم )( منها هيئ5)
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اململوكة والك ال جيوز، كما أنه ال يؤمن انقطاع أسهم الشركة املعينة من السوق، وعدم قدةة البائع 
 جل.على التسليم عند حلول األ

اشتراط تأجيل تسليم ن مستند عدم جواز إبرام العقود املستقبلية على األسهم: أن تلك العقود تتضم -
األسهم اليت أبرم  –يف الغالب  –املعني وهو األسهم وهذا حمرم ال جيوز، مث إن البائع ال ميلك  املبيع
خالف بني أهل العلم يف عدم  عقدًا مستقبليًا، فيكون بائعا ملا هو مملوك لغريه، وهو مما ال عليها

الدالة على حترمي  جوازه، وهو أيضًا داخل دخواًل أوليًا يف النصو  الشرعية الثابتة عن املصطفى 
بيع اإلنسان ما ال ميلك، كما أن غالب العقود املستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بني املتعاقدين، وهذا 

وإن كان غري مشروط يف العقد فهو نوع منه، مث إن  إاا كان الك مشروطًا يف العقد؛ قماة ظاهر
املقصود من العقود القبض، ويف العقود املستقبلية ليس القبض مقصودا للمتعاقدين أصاًل، فكان فيها 
التزام وشغل لذمة كل واحد منهما بالدين بال فائدة، إال املااطرة وانتظاة اخلساةة اليت ستقع بأحد 

 الطرفني ال حمالة.
 الذي هو حمل عقود –عدم جواز إبرام عقود االختياة على األسهم هو أن حق االختياة مستند  -

يعها؛ والك أنه حق غري جيوز ب ال يدخل يف احلقوق اليت –هبا يف األسواق املالية  املتعامل االختياة
تعلق بشيء جمرد إنشائه ال يتعلق مبال، وإمنا ي إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد ئع أصاًل، وإمنا يتمثابت للبا

وهو حق البيع أو الشراء، وإاا كانت احلقوق الثابتة ال جيوز بيعها إاا مل تتعلق مبال كحق الشفعة، 
من باب أوىل، يضاف لذلك  –كحق االختياة -القصا ، فاحلقوق غري الثابتة  حقووحق احلضانة، 

أن التعامل يف عقود االختياة  ماغرة منهي عنه، كأن التعامل يف عقود االختياة قائم على الغرة، وال
قائم على القماة وامليسر، بالنسبة ملشتري حق االختياة وبائعه على السواء، والك يف احلاالت اليت 

 ميلك، إاا كانتنتهي بالتسوية النقدية بني الطرفني، مث إن عقد االختياة يدخل يف بيع اإلنسان ما ال 
 التزم ببيعها، وبيع ما ال ميلك حمرم شرعًا. لعة اليتاألسهم أو الس اختياة الشراء ال ميلك حمرة

إاا  هتتضمن الربا بنوعي مستند عدم جواز إبرام عقود املبادالت على عوائد األسهم هو أن تلك العقود -
عملتني، وبيع الدين بالدين ألنه أو ةبا النسيئة فقط إاا كانت من  كانت النقود من عملة واحدة،

عقد مؤجل فيه العوضان، والغرة جلهالة مقداة النقود عند التعاقد، والقماة ألن املقصود من هذه 
العقود،  العقود احملاسبة على الفرق بني معديل العائد على األسهم وليس التقابض الذي هو مقصود

هذه احملااير غاةمًا وال بد، وهذا حقيقة القماة، وكل واحد من  فكان أحد العاقدين غامنًا واآلخر
 كاف وحده يف حترمي هذا النوع من العقود، فكيف هبا جمتمعة؟

مستند جواز تداول أسهم الشركات املشتملة على نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف أو  -
يف غريها  ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر ولو كانت أكثر من النصف؛ هو أاا تابعة، التصرف يف الديون

مبراعاة أحكام الصرف  إال نت األعيان واملنافع أقل من الثلث فإنه ال جيوز تداول األسهملكن إاا كا
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تابعة  األعيان واملنافع يف هذه احلالة قليلة فال ميكن اعتباة الديون والنقود ؛ ألنيف الديونأو التصرف 
 مفردة.أصالة فيشترط فيها الشروط اليت تشترط فيها لو كانت  بالعقد ةهلا، فتكون مقصود

املشتملة على ديون ونقود إاا كان غرض الشركة ونشاطها هو  مستند جواز تداول أسهم الشركات -
 التعامل يف األعيان واملنافع دون نظر إىل نسبة الديون والنقود هو ما يأيت:

فماله للذي باعه إال أن يشترط "من ابتاع عبدًا وله مال  :ةضي اهلل عنهماحديث ابن عمر  -1
فاحلديث نص على جواز الك دون نظر إىل جنس الثمن، وعموم لفظ "مال" يف  ()املبتاع"

؛ نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا، قلياًل أو كثريًا، ويدل على أن كونه هاحلديث يتناول مجيع أحوال
ألنه حينئذ تابع غري  ؛مثن العبد غري معتد به يف احلكم ةقلياًل أو كثريًا يف مقابل أو أو نقدًادينًا 
 قصود بالعقد أصالة.م

وقد ةوى اإلمام مالك هذا احلديث يف املوطأ مث قال: "األمر اجملتمع عليه عندنا أن املبتاع إاا 
اشترط مال العبد فهو له، نقدًا كان أو دينًا أو عرضا يعلم أو ال يعلم، وإن كان للعبد من املال 

 .دها () مثنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا" اشتري به، كان أكثر مما
رهتا للبائع إال أن يشترط م"من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فث :ةضي اهلل عنهماحديث ابن عمر  -2

فاحلديث دليل على جواز اشتراط املشتري للثمرة مطلقًا سواء بدا صالحها أو مل يبد،  ()املبتاع" 
  "اى ةسول اهلل:ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها كما يف حديث جابر  مع

، ولكن ملا كانت الثمرة تابعة ألصلها وهو النال اغتفر فيها ()عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه"
 ما مل يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد.

من القواعد الفقهية املقرةة عند أهل العلم أن )التابع تابع(، والناظر يف هذه القاعدة وما تفرع  -3
هذه القواعد تفيد مبجموعها: أن التابع يتبع  يدةك أنعنها من قواعد، وما بين عليها من فروع، 

ابع ما ال يغتفر يف األصول أصله، وأنه ال يفرد حبكم، وأنه ميلك مبلك أصله، وأنه يغتفر يف التو
 عة.واملتب

 ومن املسائل اليت فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما يأيت:

                                                   
( متفق عليه، واللفظ للبااةي، صحيح البااةي كتاب املساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف 1)

 (.1543 عليها مثر )(، وصحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع خنال2251خنل )

 ( انظر املوطأ.2)

يف حائط أو يف خنل  ة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب( متفق عليه، واللفظ للبااةي، البااةي كتاب املساقا3)
 (.1543(، وصحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع خنال عليها مثر )2251)
 ( متفق عليه.4)
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اًل، قال يف يلذي صلح من الثمرة قكان ال تبعية ما مل يتم صالحه من الثمر ملا مت صالحه، وإن (أ )
هلا أي للشجر مثرة شجرة يف بستان صالح  عضشاف القناع" ما نصه: "وصالح ب"ك

 .()تبعا له"  مع ما بدا صالحه وإمنا صح.. .وصالح لسائر النوع الذي يف البستان الواحد
حمللى بالذهب بيع الداة املموه سقفها بالذهب بذهب، أو بالفضة بفضة، وبيع السيف ا (ب )

 خل.إ...بذهب، وبيع اللنب بلنب، أو اات الصوف بصوف

يف حقيقتها قرضا،وينطبق عليها معىن القرض يف  مستند حترمي إصداة السندات الربوية: أاا متثل -
فهو ةبا، وكان إصداة السندات قائما على  حقيقته الشرعية، وملا كان كل قرض اشترطت فيه الزيادة

 كان إصداةها حمرما شرعًا. اإلقراض بفائدة

لفظ  أن مستند حترمي تداول السندات: ما تقرة من حرمة إصداةها؛ بسبب اشتماهلا على الربا؛ والك -
بفوائده الربوية، وهذا يعين أن مشتري اقل السند من يد إىل يد حمماًل التداول يفيد معىن االستمراة وتن

فوائد ةبوية، والك حمرم يف شرع اهلل، فكان  دائنًا للشركة املصدةة، ويتقاضى على دينهالسند يظل 
 التداول املؤدي إىل الك حمرمًا.
  

                                                   
 .156/ 6، وانظر: املغين 237/ 3( 1)
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 هو: حصة الشريك يف موجودات الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول.

داول لبوةصة املستقبليات، لبيع أو شراء سلعة أو أداة مالية يف عقد ملزم قانونًا، يتم إجراؤه يف قاعة الت
ويتم تنميطه تبعًا لكمية ونوعية موضوعه، مع اكر تاةيخ ومكان التسليم. أما  ،زمن الحق يف املستقبل

 معرفته يف قاعة التداول.فيتم الثمن فهو العنصر املتغري الوحيد فيه 

أو العمالت  لشراء أو بيع شيء معني )كاألسهم أو السلع -وليس االلتزام  –عقد يتم مبوجبه منح احلق 
 أو املؤشرات أو الديون( بثمن حمدد ملدة حمددة وال التزام واقع فيه إال على بائع هذا احلق.

ن أو جمموعة م هو: االتفاق بني طرفني على املقايضة يف تاةيخ الحق ملعدل العائد على سهم معني،
 أو أصل مايل آخر.األسهم مبعدل العائد على سهم، 

هو: وةقة مالية تصدةها املنشآت التجاةية واحلكومات، لتقترض مبوجبها أموااًل آلجال طويلة مقابل فائدة 
 .االمسيةخبصم من قيمتها  ية، وقد تصدةةبوية تدفع حلاملها بصفة دوة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

امتياز )باستغالل املعادن أو املياه وما يف حكمها املتعلقة يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام عقود االمتياز  
واملتعلقة بإداةة املرافق  ،(امتياز اإلنشاء)واملتعلقة بإنشاء املنشآت واملشروعات اخلدمية  ،(االستغالل

وما يتعلق هبا من  ،مع بيان التكييف الشرعي لتلك األنواع .(امتياز اإلداةة)احلكومية املتاحة للجمهوة 
، 1(ؤسسة / املؤسساتوكيفية تطبيقها لدى املؤسسات املالية اإلسالمية )امل ،تصرفات وحقوق وواجبات

 املوفق.واهلل 
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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، أو أو باإلنشاء ،تعلقة باالستغالليتناول هذا املعياة األحكام الشرعية األساسية لعقود االمتياز امل 
  .وتطبيق املؤسسات هلا ،باإلداةة

كما ال  .اليت هي من احلقوق العينية التبعيةوال يتناول هذا املعياة حقوق االمتياز القانونية أو االتفاقية  
  .حلاجته إىل معياة خا  به ،يتناول امتياز الترخيص

 

منح طرف آلخر حق االستغالل أو اإلنشاء أو اإلداةة ممن ميلك هذا  -يف هذا املعياة -املقصود باالمتياز  
  .احلق مبقابل يتفق عليه

 

ما  وفق ما اشتمل عليه من ضوابط شرعية ،عقود االمتياز اليت تناوهلا هذا املعياة مشروعة إن 3/1
وهي من  ،دامت تلك العقود ال تشتمل على ما خيالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

  .أو املصاحل املستهدفة للمتعاقدين ،الوسائل اليت هبا تتحقق املصاحل العامة املنوطة بويل األمر
أو اشتراط  ،مانع شرعًا من تنظيم اإلجراءات الالزمة ملنح االمتيازات وفرض الرسوم عليهاال  3/2

  .إاا خلت عن الربا والغرة وغريتا من احملظوةات ،املقابل على النحو املتعاقد عليه
 

  .يراعى يف منح االمتياز العدالة وتكافؤ الفر  وحتقيق املصاحل العامة 
 

 

عقد امتياز االستغالل هو اتفاق بني الدولة وشاص طبيعي أو اعتباةي )مؤسسة( يعطي صاحب 
قاء مقابل كما سيأيت االمتياز حقًا منفردًا يف استغالل املعادن أو املياه وما يف حكمها وإنتاجها ل

  .5/3يف البند 
 

  

مقابل  ،للدولة أن تشترط احلصول على اإلان )الترخيص( باالستطالع يف منطقة حمددة
وهذا الترخيص ال يعطي صاحبه حقًا  ،ةسوم وأجوة حمددة تدفعها اجلهة الطالبة إىل الدولة

وال يعطيه احلق يف أعمال االستكشاف بالتنقيب واإلنشاءات  ،منفردًا يف املنطقة احملددة
 .الالزمة
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لالستكشاف يف منطقة حمددة وملدة حمددة  (للدولة أن تشترط احلصول على اإلان )الترخيص
وهذا الترخيص باالستكشاف قد  ،اجلهة الطالبة إىل الدولةمقابل ةسوم وأجوة حمددة تدفعها 

مع حقه يف القيام باألعمال الالزمة  ،يعطي احلاصل عليه حقًا منفردًا يف املنطقة احملددة له
  .لالكتشاف

 

تمتع يف حالة اكتشاف املعدن أو املياه وما يف حكمها من املرخص له باالستكشاف فإنه ي
حبق منفرد يف احلصول على امتياز االستغالل يف املنطقة احملددة يف ترخيص االستكشاف ما مل 

  .ينص الترخيص على غري الك
يف حالة عدم اكتشاف املعدن أو املياه وما يف حكمها بعد االستكشاف خالل املدة احملددة ال  5/2/4

  .ياز االستغالليثبت للجهة املستكشفة بعد انقضاء املدة حق احلصول على امت
أو امتياز االستغالل مباشرة دون ترتيب املراحل املشاة  ،للدولة أن متنح امتياز االستكشاف 5/2/5

  .إليها
فإنه  ،يف حالة طلب الدولة من جهة متاصصة االستطالع أو االستكشاف لصاحل الدولة 5/2/6

( بشأن 5)وينظر املعياة الشرعي ةقم  .يطبق على هذه العالقة أحكام اإلجازة أو اجلعالة
  .( بشأن اجلعالة15واملعياة الشرعي ةقم ) ،املنتهية بالتمليك جاةةواإل جاةةاإل

  

، تنقيب عنها وهو عمل جمهول مقداةهاستغالل املعادن ومصادة املياه وما شاهبها ال حيصل إال بال
أو  معلوم وهو حصة من الناتج حمددة بالنسبة واملقابل الذي حيصل عليه صاحب االمتياز مبلغ

واملؤسسة  ،فالدولة هي اجلاعل ،والتكييف الشرعي هلذه العقود هو أاا من صوة اجلعالة .بالكمية
 .( بشأن اجلعالة15وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .واملقابل احملدد هو اجلعل ،املستارجة هي العامل

  

  :الطبيعيني أو املعنويني فإنه يراعى ما يأيت شاا ن عقود االمتياز تتم بني الدولة واألمبا أ
سواء استارجت من  ،يف حالة األخذ باالجتاه الفقهي الذي جيعل املعادن ملكًا للدولة 5/4/1

فإنه جيوز تطبيق عقود االمتياز  ،األةاضي اململوكة هلا أم من األةاضي اململوكة ملكًا خاصًا
  .على مجيع األةاضي العامة واخلاصة

يف حالة األخذ باالجتاه الفقهي الذي يثبت ملالك األةض أو ملالك منافعها احلق يف استغالل  5/4/2
  :معاداا لصاحله نظري أداء ما يستحق للدولة تستثين من تطبيق عقود االمتياز األةاضي اآلتية

  .لكًا خاصًا سواء كانت خالية أم مبنيةاألةاضي اململوكة م (أ )
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  .األةاضي املوات اليت مت حتجريها بقصد اإلحياء بضوابطه وشروطه الشرعية والنظامية (ب )

سواء كان إقطاع  ،الطبيعيني أو املعنويني شاا األةاضي اليت مت إقطاعها من الدولة لأل (ج )
  .أو إقطاع إةفاق ملنافعها ملدة حمددة ،متليك

  

مثل إقامة معامل التكرير  ،احلصول على امتياز االستغالل خيول صاحبه ما يستلزمه االستغالل
فيكون له احلق املنفرد يف الك ما دام حائزًا  ،واملعاجلة وإجياد وسائل النقل واملرافق الالزمة

 .لالمتياز
  

أو  مقتضى االتفاق حسب على االمتياز باستمراة االستغالل حتدد عقود االمتياز التزامات احلاصل
وإال حيق  ،فإاا توقف بدون عذة يتم إمهاله مدة الستئناف االستغالل واملثابرة عليه ،العرف

  .للدولة إااء امتيازه
 

ته من املنتجات اليت حيق للدولة أن حتدد مقدمًا كيفية تصرف احلاصل على االمتياز حبص 5/7/1
  .يستارجها واملقابل الذي حيصل عليه حسب ما تقتضيه املصلحة العامة

للدولة حق األولوية يف شراء الكميات الالزمة هلا من اإلنتاج باألسعاة والشروط املطبقة على  5/7/2
 .ىل حصتها مبوجب عقد االمتيازباإلضافة إ- الغري

  

و أ ،أو باتفاق الطرفني على إسقاط باقي مدته ،عقود امتياز االستغالل بانتهاء مدة العقدتنتهي 
وحيق ألحد الطرفني إااء العقد إاا أخل الطرف اآلخر  ،جات من حمل االستغاللتبنفاد املن

 .بشروطه أو االلتزامات املترتبة عليه مع التعويض عن الضرة الفعلي الناشئ عن اإلخالل
 

 

  

عقد امتياز اإلنشاء هو عقد بني الدولة وطرف آخر إلقامة مشروع يتعلق غالبًا باملرافق العامة 
 .يتم إنشاؤه مبواصفات معينة

  

على أةض للدولة يكون مملوكًا أن ينشئ احلاصل على االمتياز مشروعًا مبواصفات معينة  (أ )
  .، وتكون منافعه مملوكة لصاحل االمتياز مدة معينة تعود بعدها للدولةهلا
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أن ينشئ احلاصل على االمتياز مشروعًا مبواصفات معينة يكون ملكًا له ولكن على  (ب )
  .ميلك إنشاءات املشروع إىل الدولة أةض للدولة وينتفع به مدة معينة مث

أن ينشئ احلاصل على االمتياز مشروعًا مبواصفات معينة على أةض للدولة وتكون  (ج )
 ،ات املشروع حسب االتفاقإيرادويشتركان يف  ،إنشاءات املشروع أيضًا ملكًا هلا

  .والك طوال مدة حمددة يتم بعدها متليك املشروع إىل احلاصل على االمتياز
( يترتب على االمتياز منح احلاصل عليه احلق يف 6/1/2املشاة إليها يف )حلاالت الثال  ويف ا 6/1/3

  .حتصيل الرسوم أو األجوة عن تقدمي خدمات املشروع للجمهوة
  

 :حبسب ما يأيت اإلنشاء خيتلف التكييف الشرعي لعقود امتياز
فالعقد  ،على امتياز اإلنشاء شاماًل للعمل اإلنشائي وتقدمي املوادإاا كان التزام احلاصل  6/2/1

ومثنه انتفاع صاحب االمتياز باملشروع ملدة حمددة قبل  ،وهذه هي الصوةة الغالبة ،استصناع
  .تسليمه للدولة

كان املشروع منشأ على أةض مستأجرة من الدولة واألجرة تسليم املشروع إليها بعد  اإا 6/2/2
  .لألةض واألجرة هي املشروع نفسه املسلم يف األجل املتفق عليه إجاةةا فإا مدة معينة

 

يف احلالة اليت يتم فيها حتديد مثن إقامة املشروع باستغالله فالعقد من قبيل االستصناع بثمن  6/3/1
  .صنعيتمثل يف االنتفاع باملصنوع مدة معلومة قبل تسليمه إىل املست

يترك املشروع يف حيازة  ،يف احلالة اليت يتم فيها حتديد مثن إقامة املشروع مببلغ مايل حمدد 6/3/2
صاحب االمتياز مدة حمددة على سبيل التوثق حلقه يف احلصول على الثمن من عوض منافع 

فإاا حصل على الثمن قبل ااية املدة  ،مع حقه يف املقاصة بني الثمن وعوض املنافع ،املشروع
ةد املشروع ملالكه وإن مل حيصل على الثمن يف هذه املدة بقي حق التوثق حىت يستوىف 

  .الثمن
 

أو بدخوهلا طرفًا بني الدولة  ،ميكن للمؤسسات تطبيق عقود االمتياز لالستغالل بعالقة مباشرة مع الدولة 
  :والك باستادام إحدى الصيغ اآلتية ،والطرف احلاصل على االمتياز

  

ميكن تطبيق اجلعالة أو اجلعالة املوازية على أساس أن اجلعل حصة معينة بنسبة شائعة من املنتج 
 .للحاصل على االمتياز
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واألجرة نسبة  ،والك بإجياة الدولة األةض للحاصل على االمتياز جاةةميكن تطبيق عقد اإل
األةض لغريه إلنشاء  إجاةةكما ميكن للحاصل على االمتياز  ،معلومة مما يستارج من املنتجات

 .(من الباطن إجاةة) .املشروع عليها
  

تياز الستغالهلا حبصة والك بتقدمي الدولة األةض إىل احلاصل على االم ،ميكن تطبيق املضاةبة
شائعة معلومة من الربح لكل من الطرفني وميكن قيام املؤسسات بذلك مباشرة أو من خالل 

  .مضاةبة ثانية
  

ميكن يف عقود امتياز االستغالل تطبيق املشاةكة سواء أكانت مشاةكة ثابتة أم متناقصة على 
 :النحو اآليت

ة مع الدولة أو مع اجلهة املنفذة لالمتياز حبصة من ةأس املال يف املشاةكة الثابتة تسهم املؤسس 7/4/1
  .وتبقى املشاةكة إىل انتهاء املدة احملددة هلا ،الالزم

أو الشركة ) حبصة من ةأس املال الالزم وتتعهد املؤسسة املشاةكة املتناقصة تسهم املؤسسةيف  7/4/2
  .ببيع حصتها تدةجييًا إىل الدولة (املنفذة

 

أو بدخوهلا طرفًا بني الدولة  ،ميكن للمؤسسات تطبيق عقود االمتياز لإلنشاء بعالقة مباشرة مع الدولة 
  :والك باستادام إحدى الصيغ اآلتية ،والطرف احلاصل على االمتياز

  

املنتهية بالتمليك باستئجاة احلاصل على االمتياز األةض من  جاةةواإل جاةةميكن تطبيق عقد اإل
كما ميكن للحاصل على  ،بقصد البناء عليها مث إجياة املشروع للدولة إجياةًا منتهيًا بالتمليك ةالدول

 .من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك إجاةةاألةض لغريه إلنشاء املشروع عليها  إجاةةاالمتياز 
  

واملؤسسات  ،ميكن تطبيق عقد االستصناع واالستصناع املوازي حبيث تكون الدولة مستصنعًا
ومثن االستصناع منافع املصنوع الستغالهلا  ،واحلاصل على االمتياز مستصنعًا موازيًا ،صانعًا

  .بتقدميها للمستادمني برسوم وأجوة
  

سواء أكانت مشاةكة ثابتة أم متناقصة على النحو  ميكن يف عقود امتياز اإلنشاء تطبيق املشاةكة
 :اآليت
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يف املشاةكة الثابتة تسهم املؤسسة مع الدولة أو مع اجلهة املنفذة لالمتياز حبصة من ةأس املال  3/3/1
  .وتبقى املشاةكة إىل انتهاء املدة احملددة هلا ،الالزم

أو الشركة ) الالزم وتتعهد املؤسسةيف املشاةكة املتناقصة تسهم املؤسسة حبصة من ةأس املال  3/3/2
  .ببيع حصتها تدةجييًا إىل الدولة (املنفذة

 

أو الرهن أو جعله حماًل للمشاةكة  جاةةمبا أن االمتياز حق مايل فإنه جيوز ملالكه التصرف فيه بالبيع أو اإل 
  .والك بالضوابط والشروط الشرعية ومراعاة قيود اجلهة املاحنة لالمتياز ،أو تصكيكه

 

  

مرافق أو منشآت عامة مبقابل آخرين يتم مبوجبها منح حق إداةة  أشاا هي عقود بني الدولة و
  .لغرض تقدمي خدماهتا للجمهوة مبا حيقق املصلحة العامة حمدد

 

فإن العقد بني  يرادإاا حدد املقابل عن منح امتياز اإلداةة مببلغ مقطوع أو بنسبة من إمجايل اإل 11/2/1
ويف هذه احلالة حيق للجهة املاحنة المتياز اإلداةة حتصيل  إجاةةالدولة وصاحب االمتياز عقد 

باإلضافة إىل املقابل املستحق عن  ،ة املقدمةةسوم عن منح االمتياز وتكون من قبيل األجر
  .مدة االمتياز

بعد املصروفات واملاصصات( فإن العقد  يرادوإاا حدد املقابل بنسبة من األةباح )صايف اإل
  .بني الدولة وصاحب االمتياز عقد مضاةبة ةأس ماهلا هو أصل املرفق أو املشروع

( فإن العقد بني صاحب االمتياز واملستفيدين 11/2/1يف كلتا احلالتني املذكوةتني يف البند ) 11/2/2
  .أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط إجاةةمن املرافق واملشروع هو عقد 

  

وهو قابل للفسخ من قبل الدولة مباالفة  ،امتياز اإلداةة عقد مؤقت باملدة احملددة يف منحه
وحيق لصاحب االمتياز التالي  ،أو إخالله بااللتزامات احملددة يف العقد ،صاحب االمتياز للشروط

 .عنه بشرط اختاا اإلجراءات اليت يتحقق هبا عدم اإلخالل بأداء اخلدمات للجمهوة
  

وتعديل  ،حيق للجهة املاحنة المتياز اإلداةة حتديد أسعاة احلصول على اخلدمات حمل االمتياز
عاة على حنو حيقق العدالة واملصلحة املشتركة لصاحب االمتياز واملستفيدين من خدمات األس
 .أو املنشآت املرافق
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القيام باملراقبة والتفتيش للتثبت من مراعاة  احنة المتياز اإلداةة أو من تنيبهحيق للجهة امل
ع توقيع اجلزاءات الرادعة عن اإلخالل هبا االشتراطات واملواصفات املبينة يف عقد االمتياز م

 .واحملددة يف العقد
 

 م. 2115 أياة )مايو(  2=  هد1426ةبيع األول  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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األول  ةبيع 23 ،21يف  ( املنعقد يف ديب14اعتمد اجمللس الشرعي معياة عقود االمتياز يف اجتماعه )
  .م2115 أياة )مايو(  2 ،(بريلأ)نيسان  31=  هد1426
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 23-24=  هد1422ةمضان  13-5( املنعقد يف الفترة من 7قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
  .ازم يف مكة املكرمة إصداة معياة شرعي عن عقود االمتي2111 (تشرين الثاين )نوفمرب

قرةت جلنة املعايري الشرعية  ،م2112متوز )يوليو(  22=  هد1423مجادى األوىل  12ويف اليوم  
  .تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة عقود االمتياز

=  هد1423( الذي عقد بتاةيخ األول من ةجب 2( للجنة املعايري الشرعية ةقم )5ويف اجتماع ةقم )
وطلبت من املستشاة إدخال  ،م يف مملكة البحرين ناقشت جلنة املعايري الشرعية2112 (أيلول )سبتمرب 3

  .التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
م ملناقشة املالحظات 21/1/2114املشترك بتاةيخ  (2)وةقم  (1)ويف اجتماع جلنيت املعايري الشرعية ةقم 

 جلسة االستماع اليت عقدت يف نفس اليوم مبملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع اليت دونت يف
عقود االمتياز وأدخلت التعديالت كما طلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من 

 .مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
 23بتاةيخ  (نعقد يف ديب )اإلماةات العربية املتحدةناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها امل

  .وأدخلت عليها بعض التعديالت ،م2114حزيران )يونيو(  16املوافق =  هد1425ةبيع اآلخر 
( املنعقد يف مكة املكرمة 13عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

 14=  هد1425شعبان  31 م2114تشرين األول )أكتوبر(  11=  هد1425شعبان  26يف الفترة 
وقرة إةساهلا إىل اوي  ،وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة ،م2114تشرين األول )أكتوبر( 

 . يدًا ملناقشتها يف جلسة االستماعاالختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات مته
آااة )ماةس(  25املوافق  =هد1426صفر  15لبحرين بتاةيخ عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة ا

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن مخسة وثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

وقام أعضاء من  ،سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا أبديتاملالحظات اليت 
  .( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )

 15( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة  أبديتاملالحظات اليت  ،م2115آااة )ماةس(  26و 25املوافق =  هد1426صفر  16و

  .االستماع وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
ةبيع األول  23 - 21( املنعقد يف مدينة ديب يف الفترة 14س الشرعي يف اجتماعه ةقم )لناقش اجمل
عديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري م الت2115 أياة )مايو(  2 – (بريلأنيسان ) 31=  هد1426
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وباألغلبية  ،يف بعض البنود مجاعواعتمد هذا املعياة باإل ،وأدخلت التعديالت اليت ةآها مناسبة ،الشرعية
  .على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس ،يف بعضها
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الدولة إلجراءات احلصول على االمتياز لكل من االستطالع واالستكشاف واالستغالل مستند تنظيم  -
من  ،للمعادن واملياه وما يف حكمها هو أن وضع هذه النظم حيقق مصلحة عامة ملنع التنازع والتزاحم

مث االنفراد باالمتياز الستغالهلا هو ما استدل به من اشترطوا اإلان  ،واالستكشاف هلا ،املكتشف
وتقدم املصلحة  ،إلحياء املوات ومن املعلوم أن تصرف اإلمام احلاكم على الرعية منوط باملصلحة

  .العامة على املصلحة اخلاصة عند التعاةض

مستند التفرقة بني االستطالع وكل من االستكشاف واالمتياز من حيث االنفراد باحلق يف األخريين  -
يف حني أن االستكشاف يشبه )التحجري( يف  ،التوسمدون األول هو أن االستطالع جمرد التحري و

  . "من أحيا أةضًا ميتة فهي له  " :فيستأنس له حبديث ،ما متهيد لالستغالل؛ ألاإحياء املوات

مستند أولوية من يكتشف املعدن يف احلصول على امتياز استغالله هو أن االستكشاف مبثابة إحياء  -
  .على غريهاملوات فيكون للمستكشف التقدم 

هو ما أوةده  وهو قول للمالكية مستند اعتباة املعادن تابعة لبيت املال ولو ظهرت يف أةض خاصة -
املالكية من أنه ليس ألي إنسان دخل يف إجياد هذه املعادن ومل يتحقق سبب امللكية فيها لصاحب 

مالك لألةض ومكتشف  ألن املعادن لو تركت لألفراد ما بني ؛األةض وألن يف الك سدًا لباب اهلرج
  .وتقاتلوا فجعل التصرف فيها لإلمام دواللمعدن منها حتاس

هو أن امللكية لألةض  - وهو قول اجلمهوة وقول للمالكية -مستند اعتباة أن املعادن ملالك األةض -
ويف فرض اخلمس داللة على أن األمخاس األةبعة ملالك األةض املستارجة منها  ،تشمل ما فيها

  .املعادن

مستند استحقاق احلاصل على امتياز استغالل املعادن المتيازات أخرى تتعلق بوسائل إنتاجها ونقلها  -
أيضًا مستند انتفاع احلاصل على االمتياز حبقوق االةتفاق لك من املتممات واملستلزمات وهو هو أن ت

  .الالزم لذلك

حجري دون أن يقوم بعملية إحياء مستند شرط املثابرة هو ما وةد بشأن من متضي عليه مدة بعد الت -
من كانت له أةض مث تركها ثال   " :ويستأنس لذلك باألثر الذي ةوي عن سيدنا عمر ،املوات

  . "سنني فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق هبا 

                                                   
 . هد1373( طبعة الشعب 3/135هذا احلديث ةواه البااةي يف صحيحه ) (1)
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مستند حق الدولة يف شراء ما حتتاجه من املعدن هو أن يف الك حتقيقًا للمصلحة العامة دون إضراة  -
  .وأن الشراء يتم بالطريقة والشروط املتاحة لآلخرين ،املستفيد من االمتيازب

مستند حق الدولة يف تعديل عقود امتياز املعادن إاا تغريت الظروف ما تقرة أن تصرفات ويل األمر  -
  .منوطة بتحقيق العدل واملصلحة العامة وتقدميها على املصلحة اخلاصة

 

مستند مشروعية عقود اإلنشاء للمشروعات هو أاا مندةجة يف العقود املطلوب الوفاء هبا يف قوله  -
" املسلمون عند شروطهم إال شرطًا أحل  :وقوله عليه الصالة والسالم ، ﴾أوفوا بالعقود  ﴿:تعاىل

  ."حرامًا أو حرم حالاًل

املشروع قبل تسليمه هو ما تقرة من جواز مستند جعل مقابل االمتياز للمشروعات هو االنتفاع ب -
لو كانت منفعة والثمن كما يكون مبلغًا نقديًا يكون منفعة  ؛ ألنجعل مثن االستصناع منفعة املصنوع

الرأي اآلخر  ومستند وقد تأكدت تلك املشروعية بالقراة الصادة يف ندوة الربكة  ،املصنوع نفسه
وهو حتديد مثن املشروع ومتكني املنشئ للمشروع من االنتفاع إىل أن يستكمل  ،املشاة إليه يف املعياة

ن ويكون على هذا الرأي كأ ،دون االكتفاء مبدة معينة هو أنه قد ال تكفي تلك املدة ،الك الثمن
وعالقة مقاصة بني املبلغ املستحق مثنًا وما يتم حتصيله من  ،العالقة بني الدولة واملؤسسة عالقة إداةة

  .ةسوم عن االستادام

وكذلك بكواا طرفًا ألنه يتم بإحدى  ،مستند جواز تطبيق املؤسسات لعقود االمتياز باملباشرة واضح -
وكلها عقود  جاةةواإل ،واالستصناع ،واملضاةبة واملشاةكة ،الصيغ املعتربة شرعًا وهي عقود اجلعالة

القائمة عمليًا بأعمال االستغالل  مشروعة سواء متت مباشرة أو بتدخل طرف بني الدولة واجلهة
  .للمعادن أو اإلنشاء للمشروعات

 

                                                                                                                                                        
هذا مرسل ةجاله طبعة داة املعاةف، وقال احلافظ يف الدةاية:  61هذا األثر ةواه أبو يوسف يف كتاب اخلراج    (1)

 ثقات. 

 (. 1سوةة املائدة اآلية: ) (2)

طبع مصطفى  2/734(، وابن ماجة بإسناد حسن )1/312هذا احلديث ةواه عدد من الصحابة، وأخرجه أمحد ) (3)
، 156، 6/71(، والبيهقي )هد1355 -م(، واحلاكم طبع حيدة آباد اهلند1552/  هد1372البايب احلليب، القاهرة، 

طبع داة احملاسن للطباعة، القاهرة  3/77، 4/223(، والداةقطين )هد1355 -بع حيدة آباد اهلند، ط11/133
 م(. 1552/  هد1372

 . 221صفحة  13/2قراةات وتوصيات ندوة الربكة السابعة عشرة، القراة ةقم  (4)
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وكذلك  ،مستند جواز حتديد املقابل عن االمتياز طوال مدته مببلغ مقطوع هو أنه أجرة معلومة -
  .ألاا جهالة تؤول إىل العلم باستيفاء قيمة األصل يرادحتديده بنسبة من اإل

وأما على تكييفها  .إجاةةيف العالقة بني مانح االمتياز وصاحب االمتياز بأاا وهذا على أساس تكي -
وال ةبح إال بعد وقاية ةأس املال  ،بأاا مضاةبة فإن التحديد بنسبة من األةباح هو قاعدة املضاةبة

  .وقد أجاز احلنابلة أن يكون حمل املضاةبة أصاًل داةًا للغلة كالدابة ،وهي هنا األصول املداةة
  .مستند اقتطاع املاصصات هو وقاية ةأس املال -

مستند حق اجلهة املاحنة يف إااء االمتياز إاا أخل املمنوح له بشروطه والتزاماته أن الك مقتضى  -
  . "واملسلمون عند شروطهم "الشرط 

ي حيق مستند حتديد ما حيصله صاحب االمتياز من اجلمهوة عن استادام املرافق هو مبدأ التسعري الذ -
والتسعري إاا كان جائزًا يف التصرف يف األمالك اخلاصة فهو يف التصرف يف  ،لويل األمر دةءًا للضرة

  .األمالك العامة أوىل باجلواز

  

                                                   
 سبق خترجيه.  (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وصحبه أمجعنياحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله 

 (1)املؤسسة / املؤسسات( )يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام الوكالة يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية 
أم إداةة  ،أم اإلجراءات ،سواء يف العقود والتصرفات ،أو نيابتها عن الغري ،والك بإنابة الغري عن املؤسسة

، وصالحيات وأحواهلا املاتلفة وآثاةها ،وما يشترط لصحة الوكالة ،أم استثماةها ،أموال الغري
  .ومسؤوليات كل من املوكل والوكيل

وما يترتب على الك  (كما يهدف املعياة إىل بيان التصرف عن الغري دون تفويض منه )تصرف الفضويل
 املوفق.واهلل ، من أحكام

  

                                                   
 لية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املا (1)



  

365 

 

 جاةةمثل البيع واإل ،وكالة وتصرف الفضويل يف املعامالت املالية إلبرام العقوديتناول هذا املعياة ال
مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما  ،أو للقيام بالتصرفات أو اخلدمات أو األعمال املادية ،والصلح

  .يطبق على إداةة األموال والعقاةات والوكالة باالستثماة
مثل أداء الزكاة ألن للزكاة معياةًا  ،الوكالة أو تصرفات الفضويل يف جمال العباداتوال يتناول هذا املعياة 

 ،(أو الوكالة باخلصومة )احملاماة واملرافعة ،خاصًا هبا وال الوكالة يف جمال األحوال الشاصية أو العقوبات
  .ألن هلا معياةًا خاصًا هبا ؛كما ال يشمل الوكالة يف االعتمادات املستندية

 

  :وصفتها ،ومشروعيتها ،تعريف الوكالة 2/1
  .وهي مشروعة ،إنابة اإلنسان غريه فيما يقبل النيابة :الوكالة 2/1/1
فيصح الرجوع عنها من املوكل أو الوكيل وقد تلزم  ،األصل يف الوكالة أاا عقد غري الزم 2/1/2

  .(4/3أحيانًا )ينظر البند 
  :أةكان الوكالة 2/2
  .(والوكيل ،الصيغة واحملل والطرفان )املوكل :أةكان الوكالة 2/2/1
وهي تتكون من  .كل ما دل عرفًا على إنابة شاص غريه يف التصرف :صيغة الوكالة 2/2/2

سواء  ،بل يصحان بكل ما يدل عليهما ،وال يشترط فيهما ألفاظ معينة ،والقبول ،اإلجياب
 ،لسكوت إاا كانت بدون أجريف القبول با ىويكتف ،باللفظ أم الكتابة أم الرسالة أم اإلشاةة

  .وترتد بالرد
  :تصدة صيغة الوكالة بإحدى الصوة اآلتية 2/2/3

  .بأن يسري أثرها عقب الصيغة ،التنجيز وهو األصل (أ )

مثل تعليق املدين توكيله  ،فال يسري أثرها إال بوقوع ما علقت عليه ،التعليق على شرط (ب )
  .ين على إخالله بالسدادللمؤسسة الدائنة بإداةة العني املستغلة اململوكة للمد

  .فال يوجد أثرها إال يف الوقت الذي أضيفت إليه ،اإلضافة للمستقبل (ج )
اعاة العرف واملصلحة وحال وجيب يف اإلطالق مر .إلطالق أو التقييد بشروط خاصةا (د )

 .املوكل
فيقع  ،والتقييد كما يكونان يف إبرام الوكالة قد يكونان يف التصرف املوكل فيه التعليق 2/2/4

مثل تعليق التصرف على  ،التوكيل منجزًا ويتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق عليه
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كما جيب مراعاة ما قيد به املوكل التصرف من شروط مثل شرط  .الرجوع إىل املوكل
  .الكفيل أو الرهن

  .(3/3وينظر البند ) .حمل الوكالة هو املوضوع املوكل به 2/2/5
  .(3/2( و )3/1وينظر البند ) .الوكيلطرفا الوكالة تا املوكل و 2/2/6

 

 

 .أن تتوافر فيه أهلية التعاقد (1)
فال يصح التوكيل من فاقد األهلية وهو  ،أن يكون املوكل مالكًا للتصرف فيما وكل فيه (2)

مثل الصيب املميز فإنه يصح منه التوكيل يف  ؛أما ناقص األهلية .اجملنون والصيب غري املميز
تربعات مثل ال ،أما التصرفات الضاةة ،مثل قبول التربعات ،التصرفات النافعة له نفعًا حمضًا
مثل البيع والشراء  ،، وأما التصرفات الدائرة بني النفع والضرةفال يصح التوكيل فيها منه

  .أو من له حق اإلجازة ،فيصح فيه التوكيل ويتوقف نفااه على إجازة وليه

 

أن تتوافر فيه األهلية الكاملة فال تصح وكالة اجملنون والصيب غري املميز أما الصيب املميز  (1)
  .وتتعلق احلقوق مبوكله ،فيصح تصرفه بالوكالة

فلو تصرف شاص عن آخر قبل العلم بالتوكيل مث علم به الحقًا فإنه ال  ،أن يعلم بالتوكيل (2)
أما إاا كان املتصرف قبل التوكيل يقصد  ،يشمل التصرف السابق على العلم بالتوكيل

  .(3التصرف عن غريه فتطبق على الك أحكام تصرف الفضويل )انظر البند 

 

تؤدي إىل النزاع واجلهالة اليت تؤول ال وتغتفر اجلهالة اليسرية اليت  ،وكيلأن يكون معلومًا لل (1)
مثل استثمر هذا املال فيما  ،ويستثىن من اشتراط معلومية حمل الوكالة املطلقة ،إىل العلم
  .وعند احلاجة يرجع للعرف ،ومع هذا تتقيد مبا فيه مصلحة املوكل ،شئت

  .لتصرف فيهأو له حق ا ،أن يكون مملوكًا للموكل (2)

ويشمل مجيع العقود املالية والتصرفات اليت جيوز أن يعقدها  ،أن يكون مما يقبل اإلنابة (3)
  .فكل عقد جاز لإلنسان أن يعقده بنفسه أصالة جيوز أن يوكل به غريه ،اإلنسان لنفسه

مثل بيع احملرمات أو أداء فعل حمرم مثل  ،أن ال يكون فيه مانع شرعي من مباشرة الوكالة فيه (4)
  .(اإلقراض واالقتراض بالربا )الفائدة
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اة مصلحة املوكل وما خيصصه وتشمل العامة مجيع التصرفات بشط مراع ،خاصة وعامة 
 .. وال تشمل التربعات إال بالتصريح للوكيل بذلكالعرف

وال جيوز فيها البيع  ،الة املطلقة تتقيد بالعرف ومبا فيه مصلحة املوكلوالوك ،مقيدة ومطلقة (ب )
وال جيوز فيها البيع مقايضة وال باألجل إال  ،ينقصان أو الشراء بزيادة مبا خيتلف عن املتعاةف

  .مبوافقة املوكل

  .4/2وينظر البند  .بأجر أو دون أجر (ج )
  .4/3وينظر البند  .الزمة وغري الزمة (د )
  .4/4وينظر البند  .مؤقتةمؤقتة وغري  (ه )
 

ال  مثل توكيل من عرف أنه ،والك بالنص أو مبقتضى العرف ،يصح أن تكون الوكالة بأجر (أ )
  .يعمل إال بأجر

  .4/3وينظر البند  .جاةةإاا كانت الوكالة بأجر تطبق عليها أحكام اإل (ب )

أو يؤول إىل العلم  ،بلغ معلومإما مببلغ مقطوع أو بنسبة من م ،جيب أن تكون األجرة معلومة (ج )
مثل أن تكون األجرة عند ابتداء التوكيل معلومة وتربط مبؤشر يرجع إليه عند بداية كل 

 مثل اقتطاع الوكيل أجرته غري احملددة من مستحقات املوكل.  ،وال جيوز عدم حتديدها .فترة
  .إاا مل حتدد األجرة يرجع فيها إىل أجرة املثل (د )
مثل أن حيدد له  ،الوكيل ما زاد على الناتج احملدد للعملية أو نسبة منه جيوز أن تكون أجرة (ه )

  .املوكل مثنًا للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة
جيوز أن يضاف إىل األجرة املعلومة نسبة من الناتج احملدد للعملية املوكل هبا والك على  (و )

  .سبيل التحفيز
عن مواصلة العمل يف الوكالة بأجر وكان ما أاجنزه ينتفع به  -بغري عذة  -إاا امتنع الوكيل  (ز )

 ،فإنه يستحق أجر املثل عن املقداة املنجز مبا ال يزيد عن األجرة املسماة للنسبة اليت أاجنزها
أما إاا منعه املوكل  ،ويلزم الوكيل التعويض عما يلحق املوكل من ضرة فعلي بسبب امتناعه

وأما إاا منعه  ،ة الوكالة بدون عذة فإنه يستحق مجيع األجرةأو انتهاء مد العمل إمتامقبل 
  .بعذة فيستحق الوكيل األجرة بنسبة ما قام به من عمل

أو  وإاا كان التلف بتعد ،ال تسقط األجرة بتلف حمل الوكالة بعد القيام بالعمل املوكل به (ح )
  .تقصري من الوكيل فإنه يضمنه
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فللموكل والوكيل إااؤها دون إخالل مبا يترتب عليها من آثاة  ،عدم اللزوماألصل يف الوكالة 
  :وتكون الزمة يف احلاالت اآلتية ممتدة بعد االنتهاء

أو  أو توكيل الراهن العدل بقبض الرهن ،مثل توكيل الراهن للمرهتن ،إاا تعلق هبا حق الغري (أ )
ومثل توكيل مالك العني  ،فإن الوكالة الزمة يف حق الراهن )املدين( ،ببيعه عند االستحقاق

  .املستغلة من يديرها لتحصيل مستحقاته على املوكل من غلتها

  .4/2وينظر البند  ،إاا كانت الوكالة بأجر (ب )

 يف العمل حبيث ال ميكن قطعه أو فصله إىل مراحل إال بضرة يلحق املوكلإاا شرع الوكيل  (ج )
  .بح الوكالة الزمة إىل حني إمكان الكفتصأو الوكيل 

  .إاا تعهد الوكيل أو املوكل بعدم الفسخ خالل مدة حمددة (د )
 

 ،إلمكان عزله يف أي وقت ،األصل عدم حتديد وقت للوكالة تنتهي فيه صالحية الوكيل 4/4/1
ىل طلب الفسخ إن اللجوء ووجيوز توقيت الوكالة باتفاق الطرفني حبيث تنتهي بانتهاء مدهتا د

 . من أحدتا
  .يقتصر أثر التوقيت على املنع من الدخول يف عمليات جديدة بعد الوقت احملدد 4/4/2
جيوز للوكيل أن يدخل يف عمليات جديدة خالل مدة الوكالة ولو كانت آثاةها متتد إىل ما  4/4/3

  .بعدها ما مل ينص على خالف الك
 

 

املصروفات والثمن يف الوكالة بالشراء على املوكل وعليه أن يدفع إىل الوكيل الثمن  5/1/1
مثل مصروفات النقل والتازين والضرائب ونفقات  ،واملصروفات اليت تتعلق باحملل املوكل به

وال جيوز اشتراط الك على الوكيل وال تأجيل دفع هذه املستحقات إن  ،الصيانة والتأمني
 جر. كانت الوكالة بأ

  .4/2وينظر التفصيل يف البند  ،على املوكل دفع أجرة الوكيل يف الوكالة بأجر 5/1/2
  

يد الوكيل يد أمانة ال تضمن وإمنا يضمن الوكيل بالتعدي أو التقصري أو خمالفة شروط الوكالة 
أو  ،مثل البيع بأكثر من الثمن احملدد ،ما مل تكن املاالفة إىل ما هو أفضل للموكل ،وقيودها
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البند ةقم  ،( بشأن الضمانات5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .الشراء بأقل من الثمن احملدد
 :( الذي نص على ما يأيت2/2/2)

وألن اشتراط الضمان على  ،لتنايف مقتضاتا ،"ال جيوز اجلمع بني الوكالة والكفالة يف عقد واحد
ية بسبب ضمان األصل مع احلصول على حيول العملية إىل قرض بفائدة ةبوالوكيل باالستثماة 
مث كفل الوكيل من يتعامل معه  ،أما إاا كانت الوكالة غري مشروطة فيها الكفالة .عائد االستثماة

 .حىت لو عزل عن الوكالة يبقى كفياًل" ،بعقد منفصل فإنه يكون كفياًل ال بصفة كونه وكياًل
 

 

إاا تعامل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليسوا حتت واليته أو الزوجة أو الزوج فإنه  6/1/1
ويصح مع وجودتا إاا كان  ،يصح تعامله إاا كان التصرف خاليًا من الغنب أو احملاباة

  .التعامل بإان املوكل
وال مع شريكه يف حمل  ،وال مع ولده الذي حتت واليته ،ليس للوكيل أن يتعاقد مع نفسه 6/1/2

  .الشركة
  .ليس للوكيل أن ينوب عن طريف التعاقد 6/1/3
جيوز للوكيل أن يشتري من املوكل ما اشتراه له والك بإجياب من الوكيل وقبول من املوكل  6/1/4

 .وتصبح السلعة بعد الشراء يف ضمان الوكيل بصفته مشتريًا ،حبيث ال يتداخل الضمانان
  .(3/1/5( بشأن املراحبة البند )3وينظر املعياة الشرعي )

  

 ،أما حقوق العقد فتتعلق بالوكيل وميكن مطالبة املوكل هبا ألنه املالك ،يتعلق حكم العقد باملوكل
 .باستثناء التربعات فإاا جيب إضافتها إىل املوكل وتتعلق حقوقها به

  

فإن العقد  ،ومل تكن املاالفة إىل ما هو أفضل للموكل ،إاا خالف الوكيل ما قيده به املوكل 6/3/1
سواء أكانت املاالفة تتعلق مبحل الوكالة أم ببعضه أم بالثمن أم  ،موقوف على إجازة املوكل
 .(أم التمليك )البيع (وسواء أكانت املاالفة يف التملك )الشراء ،بصفته من حلول أو تأجيل

  .5/2( والبند 3د ةقم )نوينظر الب
إاا خالف الوكيل بالشراء فاشترى بأكثر من مثن املثل أو بأكثر مما حدده املوكل فإنه يضمن  6/3/2

وإاا خالف الوكيل بالبيع فباع بأقل من الثمن  .الفرق بني الثمن الذي اشترى به ومثن املثل
وال يضمن مجيع النقص  ،ملثل فقطالذي حدده املوكل للبيع به فإنه يضمن النقص عن مثن ا

مثل تقييد املضاةبة أو الوكالة باالستثماة بالبيع بربح ال  ،عن الثمن الذي حدد له البيع به
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تلك النسبة بل يقتصر ضمانه على ما  (فال يضمن الوكيل )أو املضاةب ،يقل عن نسبة كذا
  .نقص عن مثن املثل

  

وحينئذ ال ينعزل وكيل الوكيل بعزل الوكيل  ،إال إاا أان له املوكل ليس للوكيل توكيل غريه
  .ولكن ينعزل بعزل املوكل له

6/5  

أما إاا  .ليس ألحدهم االنفراد إال بإان من املوكلحد يف العقد نفسه فإاا مت توكيل أكثر من وا
كان التوكيل هلم بعقود متعددة فلكل منهم التصرف على حدة إال إاا اشترط املوكل اجتماعهم 

  .على التصرف
 

 

  .موت الوكيل أو املوكل أو فقدان األهلية أو اإلفالس أو التصفية بالنسبة للمؤسسة 7/1/1
ويشترط لذلك العلم بالعزل وينظر البند  .أو عزل الوكيل نفسه ،عزل املوكل للوكيل 7/1/2

/ز( يف حال ترتب الضرة على امتناع الوكيل عن عمل الوكالة أو منع املوكل له قبل 4/2)
  .بشأن ما يستحق من األجرة أو التعويض عن الضرة ،انتهاء العمل أو مدة الوكالة

  .الة حمددة بعمل معنيالوكيل العمل املوكل به إاا كانت الوك إاجناز 7/1/3
 ،أو انتهاء حق التصرف عمن كان له الك احلق ،خروج احملل املوكل فيه عن ملك املوكل 7/1/4

 املوكل العمل بنفسه أو فوات حمل الوكالة.  إاجنازأو 
  .وقوع األمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائيًا 7/1/5
ولكن تستمر إىل القدة الضروةي عند احلاجة  ،نتهاء مدة الوكالة إاا كانت مؤقتة بزمنا 7/1/6

  .(4/3وينظر البند )
الوكالة غري القابلة للعزل يستمر أثرها بعد موت املوكل أو تصفية املؤسسة إىل حني انتهاء  7/2

  .موضوع التوكيل
 

لو مل الغري دون أن يكون وكياًل أو مأاونًا له حبكم الشرع و شؤونالفضويل هو من يتصرف يف  3/1
  .ولو ظهر الفضويل مبظهر املتصرف يف مال نفسه ،يكن التصرف ضروةيًا وعاجاًل

وال ميلك  ،عقد الفضويل موقوف على إجازة صاحب احلق فإن أجازه نفذ وإن مل جيزه بطل 3/2
وللفضويل أو املتعاقد معه أيضًا حق الفسخ قبل  ،إجازته بعد أن فسخ العقد بل ميكنه عقده ابتداء
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إاا مل جيز صاحب احلق تصرف الفضويل له يكون التصرف للفضويل إاا مل يفصح عند و .اإلجازة
  .تصرفه أنه فضويل بأن أضاف العقد إىل نفسه

مثل البيع  ،تطبق أحكام تصرف الفضويل يف مجيع العقود املالية سواء أكانت من املعاوضات 3/3
  .كما جتري يف الوكالة باالستثماة ،أم من التربعات مثل اهلبة ،واإلجياة واالستئجاة ،والشراء

وينفذ أثر اإلجازة بأثر ةجعي  .وتطبق عليه أحكام الوكالة ،إاا أجاز املالك العقد صاة نافذًا 3/4
  .مستندًا إىل وقت صدوة التصرف

 

  .م2115نيسان )أبريل(  31=  هد1426ةبيع األول  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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ةبيع  23-21( املنعقد يف ديب يف 14اعتمد اجمللس الشرعي معياة الوكالة وتصرف الفضويل يف اجتماعه )
  .م2115 أياة )مايو(  2 ،بريل(أنيسان ) 31=  هد1426األول 
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 3-3=  هد1424األول  ةبيع 7-2 ( املنعقد يف الفترة من11قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) 
ويف  .م يف املدينة املنوةة إصداة معياة شرعي عن الوكالة والفضالة )تصرف الفضويل(2113 أياة )مايو( 

قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف  ،م2113تشرين األول )أكتوبر(  13=  هد1423شعبان  17يوم 
  .الفضالة )تصرف الفضويل(مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة الوكالة و

 26ة والسبت بتاةيخ ( الذي عقد يومي اجلمع2عية ةقم )( للجنة املعايري الشر11ويف االجتماع ةقم )
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة 2114نيسان )أبريل(  17و 16=  هد1425صفر  27و

ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء  ،الشرعية
  .من مالحظات

ةبيع اآلخر  23( الذي عقد يوم األةبعاء بتاةيخ 2( للجنة املعايري الشرعية ةقم )11ويف االجتماع ةقم )
ناقشت اللجنة مسودة  (يف ديب )اإلماةات العربية املتحدة ،م2114حزيران )يونيو(  16=  هد1425

فضالة )تصرف الفضويل( وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مشروع املعياة الوكالة وال
كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها  .مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

م وأدخلت التعديالت 2114أيلول )سبتمرب(  11و 5=  هد1425ةجب  25و 24املنعقد بتاةيخ 
  .شات وما أبداه األعضاء من مالحظاتالالزمة يف ضوء ما مت من مناق

( املنعقد يف مكة املكرمة 13عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
=  هد1425شعبان  31 –م 2114أكتوبر  ()تشرين األول 11=  هد1425شعبان  26يف الفترة 

وقرة إةساهلا إىل  ،مسودة مشروع املعياةوأدخل تعديالت على  ،م2114تشرين األول )أكتوبر(  14
  .اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع

آااة )ماةس(  25املوافق  =هد1426صفر  15عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن مخسة وثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

م أعضاء من وقا ،سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا أبديتاملالحظات اليت 
  .( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )

( يف اجتماعهما املشترك املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل  أبديتم املالحظات اليت 2115آااة )ماةس(  26و 25املوافق  =هد1426صفر  16و 15

  .جلسة االستماع وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
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نيسان  31املوافق  =هد1426ةبيع األول  23و 21( بتاةيخ 14عقد اجمللس الشرعي اجتماعه ةقم )
  .دولة اإلماةات العربية املتحدة واعتمد فيه املعياة يف مدينة ديب ،م2115 أياة )مايو(  2 –)أبريل( 
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فابعثوا أحدكم بوةقكم هذه إىل املدينة فلينظر  ﴿ :مستند مشروعية الوكالة من الكتاب قوله تعاىل -
ومن السنة  .ووجه االستدالل أن من بعثوه جعلوه وكياًل عنهم يف الشراء (1) ﴾أيها أزكى طعامًا 

وهذا توكيل  .(2)ضحية أو شاة أعطاه ديناةًا يشتري به أ أن النيب  حديث عروة الباةقي 
ومستندها من املعقول احلاجة  (3)فقد حكاه صاحب البحر الزخاة وغريه  مجاعوأما اإل .بالشراء أيضًا

  .(4)إىل استعانة اإلنسان بغريه والسيما فيما يعجز عنه من األعمال 

العقود باملقاصد مستند صحة الوكالة بكل لفظ يدل عليها أن الك هو مقتضى قاعدة )العربة يف  -
فكل ما يدل على معىن التفويض الذي هو جوهر الوكالة يصلح صيغة  (واملعاين ال باأللفاظ واملباين

  .(5)ومستند االكتفاء يف القبول بالسكوت وعدم الرد أن الك قبول ضمنًا  .هلا

احلاجة فقد ولسّد  ،وليست للتمليك ،مستند صحة تعليق الوكالة وإضافتها للمستقبل أاا للتفويض -
  .أو حتديد موعد يف املستقبل لإلنابة ،حيتاج اإلنسان إىل ةبط التفويض حبادثة

فإاا مل يكن مالكًا  ،مستند اشتراط ملك التصرف يف املوكل أن الوكيل ميلك التصرف من قبله -
  .(6)للتصرف ال ميكن متليكه لغريه 

 . يع التصرفات بشأنه ومنها الوكالةمستند التفصيل الثالثي يف ناقص األهلية أن هذا حكم يف مج -
مستند اشتراط علم الوكيل بالتوكيل هو لزوم اإلجياب والقبول وبالتايل يتم التمييز بني الوكيل  -

  .والفضويل
مستند الشروط األةبعة يف حمل الوكالة هو توقف إمكان التصرف ونفااه عليها وهو ال ميكن دون  -

  .وخلوه من املانع الشرعي ،وكونه يقبل اإلنابة ،يهواستقراة ملك املوكل ف ،العلم باحملل
فيحق للوكيل أن يشترط أجرة على  ،مستند صحة األجر على الوكالة أن فيها عماًل لصاحل املوكل -

ر هو اعتباة العرف فيما ال خيالف النصو  تفاء بالعرف فيمن ال يعمل إال بأجومستند االك .عمله
  .أما صحتها دون أجر فإاا يف هذه احلالة من قبيل التربع بالعمل .الشرعية

                                                   
 . 55سوةة الكهف /  (1)

 (. 3/314أخرجه البااةي وأبو داود والترمذي )التلايص احلبري  (2)

 ، والبحر الزخاة. 5/213، واملغين البن قدامة 6/554، وفتح القدير البن اهلمام 5/352نيل األوطاة  (3)

 . 7/153البحر الرائق البن اجنيم  (4)

 . 6/553، وفتح القدير 2/164املنهاج للنووي  (5)

 . 2/135اللباب للميداين  (6)
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أو يف  تكون معلومة يف احلال مستند صحة احلاالت املذكوةة يف املعياة يف حتديد األجرة أاا بذلك -
  .(1)واجلهالة اليت تؤول إىل العمل مغتفرة ألاا ال تؤدي إىل النزاع  ،لاملآ

والربح امللتزم به  .جزء من الربح أن الك ال خيل مبعلومية األجرة مستند جواز أن يضاف مع األجرة -
وهناك ةأي بأن الك الربح جزء  ،هو على سبيل االلتزام بالتربع وعلى أنه هدية معلقة أو أنه جعالة

  .من األجرة تابع هلا ويغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف املتبوع

ويض فال جيرب املوكل على االستمراة فيه وكذلك مستند أن األصل عدم لزوم الوكالة أاا للتف -
وكواا تأخذ  ،ومستند الصوة اليت تلزم فيها الوكالة حفظ احلقوق يف حال تعلق حق الغري .الوكيل
  .وكذلك حالة التعهد ألن اإلخالل بالتعهد يلحق ضرةًا بالغري .إن كانت بأجر جاةةحكم اإل

فيكمن حتديده مبدة كغريه من العقود الزمنية مثل  مستند صحة توقيت الوكالة أاا عقد له مدة -
  .جاةةاإل

مستند التزامات املوكل والوكيل املبينة يف املعياة هو وجوب الوفاء مبقتضى العقود اليت حيصل فيها  -
  .التوكيل ألن التفويض يستلزم حتمل آثاةه وتبعاته

، هو الشأن يف تلك التصرفاتوهذا  ،مستند كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصاحل غريه -
واملوكل قد اختاة الوكيل والك ائتمان له فال يناقض قوله إال بإثبات التعدي أو التقصري أو خمالفة 

  .شروط أو قيود الوكالة

؛ على أن يف تضمني الوكيل من شبهة الربا ،مستند منع اجلمع بني الوكالة والكفالة تنايف مقتضاتا -
  .وهي تنايف الضمانيد الوكيل يد أمانة  ألن

هو جتنب عدم  طبقًا ملذهب احلنفية واألةجح عند الشافعية مستند منع الوكيل من تويل طريف العقد -
وترجيح هذين املذهبني هو املالئم  .انتظام اإلجياب والقبول من شاص واحد لالسترخا  للنفس

ومنع  ،لتصرفات املؤسسات للتحرز من نقل األمالك دون صيغة واستبعاد الصوةية يف التصرفات
  .نيتداخل الضمان

أما حقوق العقد فإاا ترجع للوكيل لكونه هو  ،مستند تعلق حكم العقد باملوكل أنه هو األصيل -
  .العاقد

جتعل الوكالة موقوفة هو ما عهد من الشريعة يف تصحيح  -لألفضل فيما ليس -مستند كون املاالفة -
  .وهو هنا أن يكون موقوفًا على إجازة املوكل لدةء الضرة عنه (1)تصرف املسلم ما أمكن 

                                                   
، وتذكرة الفقهاء للعالمة 1/324، وفتاوى احلامدية 7/5، واخلرشي 4/311، والروضة للنووي 5/413اإلنصاف  (1)

 . 2/114احللي 

 . 136 -5/135املغين البن قدامة  (1)
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مستند معاجلة املاالفة يف حال حتديد مثن البيع أو الشراء بأن يتحمل الوكيل املاالف الفرق بني الثمن  -
هو حتقيق العدل وةفع الضرة عنه دون الوقوع يف أخذ املال بالشرط  ،املثلومثن  ،الذي تصرف به

وقد وةد النص على هذه املسألة يف املغين البن قدامة  ،وهو ممنوع شرعًا ملا يف الك من شبهة الربا
  .(2)وأشاة إىل أن هناك ةأيًا آخر بإبطال التعامل يف هذه احلالة 

ن من انتهاء الوكالة مبوت الوكيل وأاا تنتقل إىل وةثته هو أن يف مستند استثناء التوكيل ببيع املرهو -
غري قابلة للعزل لتحقيق غرضها ألنه تعلق هبا حق  يف األصل وهذه الوكالة ،الك حفظ حقوق املرهتن

  .الغري

حسبما اختري يف املعياة من  -مستند أن تصرف الفضويل موقوف وليس باطاًل بسبب غرة االنفساخ -
وهو هنا ممكن جبعل  (3)مصون عن اإللغاء ما أمكن املسلم هو أن تصرف  -ب يف الك بني املذاه

" وبالنظر إىل الغرة  :قال ابن اهلمام .وقد يكون فيه نفع للمتصرف عنه بالفضالة ،تصرفه موقوفًا
"من  :ويف احلديث (4) جيوز فقلنا باجلواز املوقوف عماًل هبما " ،وبالنظر إىل النفع وعدم الضرة ،يفسد

أما إن كان فيه ضرة فيمكن دةؤه حبق الفسخ الذي ميلكه املتصرف  (5)"استطاع أن ينفع أخاه فليفعل
  .عنه

بعث معه بديناة يشتري له  أن ةسول اهلل  ويستأنس للمشروعية أيضًا حبديث حكيم بن حزام 
جاء بديناة إىل النيب و ،فرجع فاشترى له أضحية بديناة ،وباعها بديناةين ،فاشتراها بديناة ،أضحية
،  فتصدق به النيب، (1) ودعا له أن يباةك له يف جتاةته.  

  

                                                   
 . 136 - 5/135املغين البن قدامة  (2)

وجوب تصحيح  2/445: )وجيب محل تصرف املسلم على الصحة ما أمكن(. ويف فتح القدير 5/177يف البدائع  (3)
 التصرف ما أمكن. 

 . 5/317فتح القدير  (4)

ةواه الطرباين وةجاله ةجال الصحيح خال قيس بن الربيع  -قال احلافظ اهليثمي: " قلت: هو يف الصحيح باختصاة  (5)
(، وأخرجه احلكيم الترمذي يف 756وقد وثقه شعبة والثوةي وضعفه مجاعة ". انظر: )جممع الزوائد( للهيثمي )  

 . ( من حديث جابر بن عبد اهلل 5كتاب )املنهيات( ) 

 أخرجه أبو داود والترمذي.  (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

التمويل املصريف اجملمع اليت تتم بني املؤسسات املالية اإلسالمية يهدف هذا املعياة إىل بيان عمليات 
 املوفق.واهلل ، أو بينها وبني البنوك التقليدية (1) ()املؤسسة / املؤسسات

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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سواء تلك اليت تتم بني املؤسسات أو بينها وبني البنوك  ،يتناول هذا املعياة عمليات التمويل املصريف اجملمع
  .والعالقات بني املؤسسات والعمالء ،مع بيان العالقات بني جمموع املؤسسات املشاةكة ،التقليدية

 

صيغ التمويل املصريف اجملمع هو اشتراك جمموعة من املؤسسات يف متويل مشترك مبوجب أي من ال
خالل مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات  اجملمعوتكون للتمويل  ،االستثماةية املشروعة
  .املؤسسات املشاةكة

 

مع متويل أنشطة استثماةية مشروعة ال تدخل فيها أنشطة ن يكون حمل التمويل املصريف اجملجيب أ
 . يًا عليها أو على التمويل الربويمع كليًا أو جزئالتمويل املصريف اجملوز أن يقوم وال جي ،وخدمات حمرمة

 

  :ومنها ،جيب أن يتم تقدمي التمويل إىل العمالء بصيغ االستثماة املقبولة شرعًا
  .البيع مساومة أو مراحبة باألجل أو بالتقسيط (أ )
  .املنتهية بالتمليك جاةةأو اإل جاةةاإل (ب )

  .السلم أو السلم املوازي (ج )
  .االستصناع أو االستصناع املوازي (د )
  .املضاةبة (ه )
  .املشاةكة الثابتة أو املتناقصة (و )
  .املزاةعة أو املساقاة أو املغاةسة (ز )
  .الصكوك االستثماةية (ح )
 

  .مع بني املؤسسات املالية اإلسالميةالتمويل املصريف اجملصل أن يتم األ 5/1
مع ما دامت ملؤسسات يف التمويل املصريف اجملال مانع شرعًا من اشتراك البنوك التقليدية مع ا 5/2

  .املشاةكة والتمويل يتمان وفق الصيغ اإلسالمية املشروعة
وال مانع  ،املالية اإلسالميةمع إلحدى املؤسسات تكون قيادة التمويل املصريف اجملاألصل أن  5/3

مع ومبادةته بوضع آليات وشروط إداةة ية للتمويل املصريف اجملشرعًا من قيادة أحد البنوك التقليد
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طاملا كانت العقود شرعية وموضوع  ،العملية منفردًا أو مبشاةكة املؤسسات املالية اإلسالمية
  .ة اإلسالميةاألنشطة ونوع التمويل يتم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريع

مع بإشراف هيئات الرقابة الشرعية يذ ومتابعة التمويل املصريف اجملجيب أن يتم تنظيم وتنف 5/4
ويفضل تكوين جلنة مشتركة من تلك اهليئات يكون قراةها  ،للمؤسسات املشاةكة يف التمويل

  .ملزمًا لتلك املؤسسات
ة إسالمية حلصة من مشروع واحد مع من مؤسسات ماليع من تقدمي التمويل املصريف اجملال مان 5/5

يف حني أن احلصة األخرى ممولة من جهات أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل بني حسابات 
واالقتراض الربوي حرام شرعًا علمًا بأن اإلقراض  ،التمويلني وطريقة قيادة وإداةة كل منهما

  .وليته على من قام بهومسؤ
 

  :ميكن أن يتم اشتراك املؤسسات يف التمويل املصريف اجملمع وفق إحدى الطرق اآلتية
وتنفرد بإداةة العمليات وفقًا  ،حبيث تقوم املؤسسة القائدة أو املديرة بدوة املضاةب :املضاةبة (أ )

  .( بشأن املضاةبة13وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .لشروط عقد املضاةبة
( بشأن 13وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .املضاةبة مع اإلان للمضاةب خبلط ماله مبال املضاةبة (ب )

  .3/5املضاةبة الفقرة ةقم 

حبيث تقوم املؤسسات جمتمعة بتقدمي التمويل وتتحمل املؤسسات اخلساةة بقدة  :املشاةكة (ج )
أن ختتاة املؤسسات  ويف هذه احلالة ميكن ،وتوزع األةباح حسب االتفاق ،مساتة كل مؤسسة
أو تفوض إحدى املؤسسات بإداةة الشركة مع زيادة حصتها يف الربح أو  ،جلنة مشتركة لإلداةة

وينظر املعياة الشرعي ةقم  .مبقابل حمدد بشرط إبرام عقد إداةة معها منفصل عن عقد الشركة
  .( بشأن الشركة )املشاةكة( والشركات احلديثة12)
وأن يكون العمل موصوفًا والزمن  ،رط أن يكون التوكيل بعقد مستقلبش :الوكالة بأجر معلوم (د )

وميكن أن يستحق الوكيل حافزًا مببلغ  .ويستحق الوكيل األجرة سواء حتققت أةباح أم ال ،مقدةًا
مقطوع أو بنسبة حمددة من الربح إاا زادت األةباح عن حد معني دون إخالل باستحقاق 

( بشأن الوكالة وتصرف 23وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .املؤسسة ةبح مساتتها إن وجدت
  .الفضويل

 ،حبيث تقوم املؤسسة القائدة أو املديرة بإداةة العملية دون مقابل عن عملها :الوكالة دون أجر (ه )
  .والربح كله لألطراف املمولة مبا فيها املؤسسة بالنسبة ملساتتها إن وجدت
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مثل دةاسة  ،لمؤسسة القائدة أن حتصل على عمولة مقابل األعمال التحضريية اليت تقوم هباجيوز ل 7/1
وإعداد العقود وحنو الك سواء كانت تلك  ،وجتميع املشاةكني ،والتنظيم ،اجلدوى للعملية

وسواء عهد إىل املؤسسة باإلداةة أم مل يعهد إليها باإلداةة  ،العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر
  .(ده ،د ،6مع مراعاة البند )
( بشأن صكوك 17وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،وال جيوز احلصول على عمولة االةتباط 7/2

  .(2/4/1( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء البند )3االستثماة واملعياة الشرعي ةقم )
 

أو التقصري أو  فال يضمن ةأس املال إال بالتعدي ،أمانة يد مع يدهمدير عملية التمويل املصريف اجمل 3/1
( بشأن 5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .سواء أكان مضاةبًا أم مشاةكًا أم وكياًل ،خمالفة الشروط
  .(2/2/2الضمانات البند )

 ال جيوز للمدير على أساس املضاةبة أو املشاةكة أن يكفل املدينني لصاحل شركائه أو أةباب املال 3/2
وال أن يضمن لصاحلهم تقلبات أسعاة صرف العملة السترداد مساتاهتم وينظر املعياة الشرعي 

( بشأن الوكالة وتصرف 23واملعياة الشرعي ةقم ) ،(2/2/2( بشأن الضمانات البند )5ةقم )
  .( بشأن اجلمع بني الوكالة والكفالة5/2البند ) ،الفضويل

 

وميكن لألطراف املشاةكة أن تقدم مشاةكاهتا  ،معللتمويل املصريف اجملعملة معينة جيب حتديد  5/1
بعمالت مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقومي هلا بتحويلها إىل عملة التمويل على أساس سعر 

  .الصرف السائد يوم تسليم مبلغ املساتة
ايرة لعملة التمويل على جيوز ألي من املؤسسات املشاةكة تسلم مجيع أةباحها وحقوقها بعملة مغ 5/2

 أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم األةباح واحلقوق.
ال جيوز أن يقدم وكيل االستثماة أو أحد أطراف املشاةكة أو املضاةبة التزامًا لطرف آخر  5/3

( بشأن املتاجرة يف 1وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .حبمايته من خماطر تقلب أسعاة العمالت
  .فقرة )ج( 2/5العمالت البند 

 

مع مغلقة ال يسمح فيها بالتااةج حىت تكون عملية التمويل املصريف اجملجيوز االتفاق على أن  11/1
  .موعد التصفية

مع لطرف أجنيب أو ألحد الشركاء ت من عملية التمويل املصريف اجملجيوز ختاةج إحدى املؤسسا 11/2
وبالقيمة اليت يتم االتفاق عليها يف حينه إاا كانت  ،شروط التعاقدقبل تصفية العملية حسب 
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وإال فيجب مراعاة أحكام  ،واحلقوق املالية (النقود والديون تابعة لألصول )األعيان واملنافع
أو بضمان  االمسيةوال جيوز االتفاق السابق على التااةج بالقيمة  .الصرف والتعامل يف الديون

 ،( بشأن صكوك االستثماة17مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم ) .حد معني من األةباح
  .(( بشأن األوةاق املالية )األسهم والسندات21واملعياة الشرعي ةقم )

 

 م. 2115 أياة )مايو(  2=  هد1426ةبيع األول  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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ةبيع  23 ،21( املنعقد يف ديب يف 14مع يف اجتماعه )شرعي معياة التمويل املصريف اجملاعتمد اجمللس ال
  .م2115مايو  2 ،أبريل 31=  هد1426األول 
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أياة  3-3=  هد1424ةبيع األول  7-2( املنعقد يف الفترة 11قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
  .معلشرعي بشأن التمويل املصريف اجملم يف املدينة املنوةة إصداة مسودة مشروع املعياة ا2113 ( )مايو

قرةت جلنة املعايري الشرعية  ،م2114كانون الثاين )يناير(  25=  هد1424اي احلجة  7ويف يوم 
  .تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة التمويل املصريف اجملمع

 هد1425صفر  26و 25( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )11ع ةقم )ويف االجتما
وطلبت من  ،م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة الشرعية2114نيسان )أبريل(  16و 15= 

  .املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
هد= 1425ةبيع اآلخر  23( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )12جتماع ةقم )ويف اال
ناقشت اللجنة مسودة مشروع  ()اإلماةات العربية املتحدة م يف ديب2114)حزيران( يونيو  16 املوافق
مع وأدخلت التعديالت الالزمة كما طلبت من املستشاة إدخال التعديالت ياة التمويل املصريف اجملمع

 الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات. 
 5=  هد1425ةجب  25و 24كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها املنعقد بتاةيخ 

الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء م وأدخلت التعديالت 2114أيلول )سبتمرب(  11و
  .من مالحظات

( املنعقد يف مكة املكرمة 13عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 14=  هد1425شعبان  31 م2114 (تشرين األول )أكتوبر 11=  هد1425شعبان  26يف الفترة 

وقرة إةساهلا إىل اوي  ،وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة ،م2114 (تشرين األول )أكتوبر
 . يدًا ملناقشتها يف جلسة االستماعاالختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات مته
آااة )ماةس(  25املوافق =  هد1426صفر  15عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،يزيد عن مخسة وثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية وحضرها ما ،م2115
وقد مت االستماع إىل  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

 وقام أعضاء من ،سواء منها ما أةسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خالهلا أبديتاملالحظات اليت 
  .( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )

 15( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل جلسة  أبديتم املالحظات اليت 2115آااة )ماةس(  26و 25املوافق =  هد1426صفر  16و

  .االستماع وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
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نيسان  31املوافق =  هد1426ةبيع األول  23و 21( بتاةيخ 14عقد اجمللس الشرعي اجتماعه ةقم )
  .دولة اإلماةات العربية املتحدة واعتمد فيه املعياة يف مدينة ديب ،م2115 أياة )مايو(  2 –)أبريل( 
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  .مع هو جواز املشاةكة وعدم وجود حمظوةند مشروعية التمويل املصريف اجملمست -

 

مستند القول بوجوب أن يكون حمل التمويل أنشطة استثماةية مشروعة ال تدخل فيها أنشطة  -
امتثااًل لآليات الكرمية واألحاديث الشريفة اليت حترم التعامل الربوي وخدمات حمرمة هو أن يف الك 

والتعامل باخلموة واملادةات واملقامرة واخلنزير والذبائح احملرمة والبغاء واملالهي والتماثيل 
  .خلإ..ف ومجيع صوة البيع املمنوعةوالتصرفات غري اجلائزة مثل االحتكاة والغش والرشوة والتطفي

 

مستند جواز مشاةكة املسلم لغري املسلم وعدم احلكم عليها بالفساد والبطالن إال إاا تناولت  -
من حيث مشروعيته سواء صدة من املشاةكات معامالت غري جائزة شرعًا هو أن العربة بالتعامل 

الرابعة وهو نفس ما اهبت إليه الندوة الفقهية  مسلم أو غري مسلم وهذا ما أقرته ندوة الربكة 
)اى عن مشاةكة اليهودي  أنه وأما احلديث املروي عن النيب  .(1555لبيت التمويل الكويت )

أو بالعقود الشرعية  النهي وهي املعاملة بالربا فعلة (والنصراين إال أن يكون الشراء والبيع بيد املسلم
وكذلك علة الكراهة عند الشافعية  ،الباطلة منتفية يف حال اختاا الضمانات الكافية ملنع حدو  الك

شاةكة من املعامالت غري املشروعة يف حال النص املتنتفي إاا خلت  واملالكية واحلنابلة واألحناف 
لتقليدية القائدة بأحكام املعامالت الشرعية ومراقبة هيئات الرقابة الشرعية على التزام املؤسسة ا

  .معى كل مراحل التمويل املصريف اجملوإشرافها عل

 

                                                   
عمل  -لتفصيل أكثر حول كل معاملة ممنوعة وأشكاهلا احلديثة واألدلة الشرعية، انظر د. أمحد حمي الدين أمحد  (1)

 . 43- 27شركات االستثماةات اإلسالمية يف السوق العاملية،   

 املصريف اجملمع امللتزم يف عملياته )ال مانع من اشتراك بنوك ةبوية مع بنوك إسالمية يف التمويل :نص الفتوى (2)
باألحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإداةة العمليات أو متكينها من اختاا القراةات اات الطابع الشرعي( 

 . 151كة   فتاوى ندوات الرب 5/1قراة ةقم 
 مصنف ابن أيب شيبة.  (3)

   2، والبهويت، شرح منتهى اإلةادات ج514   13، انظر: النووي اجملموع ج4  4ابن قدامة املغين ج (4)
 . 61   6، الكاساين بدائع الصنائع ج71   5، املدونة ج315
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( هو أن االنتفاع هبذه األعمال حاصل ابل عن األعمال التحضريية )عمولةمستند احلصول على مق -
واملستند الشرعي لكون املقابل بالتكلفة أو  ،ومل يترتب عليها حمظوة شرعيلكل األطراف املشاةكة 

م 1554أقل أو أكثر أن الك من الشرط اجلائز ومبا وقع عليه التراضي وهو فتوى ندوة الربكة لعام 
  .م 1555والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت لعام 

 ا مقابل حق التعاقد وهو إةادة ومشيئة وليس حماًلمستند املنع من عمولة االةتباط هو أا -
 .للمعاوضة

 

أن املصرف املدير أحد الشركاء يف  ،مستند القول بأن املصرف املدير ال يضمن إال بالتعدي والتقصري -
ان ألن يف عملية التمويل ويد الشريك يد أمانة ال تتحمل أي ضمان وال جيوز النص على الك الضم

لية التعدي والتقصري ؤوولكن يتحمل املصرف املدير مس ،الك إخالاًل باألساس املعتمد يف األمانات
  .والتدليس واخلداع يف الدةاسات املعدة ألنه يكون حينئذ أحد  وبتعمد ضرةًا جيب عليه حتمله

يكفل املدينني لصاحل  مستند القول بأنه ال جيوز للمصرف املدير على أساس املضاةبة واملشاةكة أن -
لك قد اهو أن  ،شركائه وال أن يضمن لصاحلهم تقلبات أسعاة صرف العملة السترداد مساتاهتم

  .يؤدي إىل ضمان الشريك أو املضاةب لرأمسال بقية الشركاء أو أةباب املال وهو ممنوع شرعًا
يكفل املدينني دون اشتراط مستند القول بأنه جيوز للمصرف املدير للعملية على أساس الوكالة أن  -

تلك الكفالة يف عقد الوكالة هو أنه إاا كانت الوكالة غري مشروط فيها الكفالة مث كفل الوكيل من 
فصل فإنه يكون كفياًل ال بصفة كونه وكياًل حىت ولو عزل عن الوكالة يبقى نيتعامل معه بعقد م

  .كفياًل

 

اةكة يف العملية باإلسهام بعمالت مغايرة لعملة التمويل بشرط مستند جواز أن تقوم األطراف املش -
حديث ابن  ،إجراء تقومي هلا بتحويلها إىل عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم املساتة

آخذ بالدةاهم وأبيع إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري و، يا ةسول اهلل :قلت :أنه قال عمر 
ال بأس أن تأخذ بسعر  ":خذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال آبالدنانري خذ بالدةاهم وآ

                                                   
للعملية جيوز له احلصول على مقابل عنها نص فتوى ندوة الربكة: )األعمال التحضريية اليت يقوم هبا املصرف املوجد  (1)

بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر(. ونص فتوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت: )األعمال التحضريية اليت يقوم 
 أم ال(.  هبا املصرف املبادة لطرح مشروع التمويل حيق له تقاضي مقابل عنها مبا يقع عليه التراضي سواء عهد إليه باإلداةة

 . 134معياة املراحبة    -هيئة احملاسبة  -املعايري الشرعية  (2)
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وكذلك فيها معىن اجتماع الصرف واحلوالة الذي أجازه قراة  "يومها ما مل تفترقا وبينكما شيء
  .جممع الفقه اإلسالمي 

أةباحها وحقوقها كافة أيضا للقول جبواز اشتراط املؤسسات املشاةكة تسلم وهو املستند الشرعي  -
 .بعمله مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم األةباح

لعدم جواز تقدمي أحد أطرف املشاةكة أو املضاةبة التزامًا لطرف آخر حبمايته من املستند الشرعي  -
ال بقية م ضمان الشريك أو املضاةب لرأس خماطر تقلب أسعاة الصرف هو أن الك قد يؤدي إىل

  .الشركاء أو أةباب املال وهو ممنوع شرعًا

 

مع مغلقة ال يسمح فيها بالتااةج حىت ل املصريف اجملمستند جواز اإلنفاق على أن تكون عملية التموي -
موعد التصفية هو أنه اشتراط صحيح ال ينايف مقتضى العقد وال حيل حرامًا وال حيرم حالاًل وال يتعلق 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا  ﴿ :ولذلك وجب الوفاء به لقوله تعاىل ض يوة  التنازع به غر
  .﴾بالعقود

واملستند الشرعي لعدم جواز االتفاق السابق على التااةج بالقيمة السوقية أو بضمان حد معني من  -
الشريك من قبل األةباح هو أن يف الك الشرط من حقيقة أو شبهة الربا وملا فيه من ضمان حصة 

 .يقطع املشاةكة يف الربح والك ممنوع شرعًا شريكه وألنه
  

                                                   
 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وةوي مرفوعًا إىل النيب  (1)

 . 3/25وموقوفًا على ابن عمر، التلايص احلبري 

 . 134/5قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم  (2)

 . 43   4ني احلقائق جيتب :خبصو  الشروط يف العقود انظر (3)
 . 215،   5شرح فتح القدير ج ابن اهلمام: - 
 . 153، 152،   3البهويت كشاف القناع ج - 
 . 363-364،   5النووي اجملموع شرح املهذب ج - 
 . 31، 31،   5اخلرشي على خمتصر خليل ج - 

 . 1سوةة املائدة، آية  (4)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 ،وضوابطه ،وحكمه ،وخصائصه ،يف منظومة واحدةيهدف هذا املعياة إىل بيان حقيقة اجلمع بني العقود 
وكذلك أهم التطبيقات املعاصرة له يف املؤسسات املالية  ،(واألحكام الشرعية للمواطأة )التفاهم السابق

 املوفق.واهلل ، (1)(اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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 ،والصوة ،من حيث التعريف ،عقدين فأكثر يف منظومة واحدةيتناول هذا املعياة العمليات اليت تتضمن 
طأة )التفاهم املسبق( اكما يتناول املو ،والتافيفات املتعلقة هبا ،والرخص ،واخلصائص ،والضوابط

 .كما يتناول أيضًا أهم التطبيقات املعاصرة للجمع بني العقود ،وأحكامها وخصائصها
 

  .ني طرفني أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثرهو عملية ب 2/1

  :وللجمع بني العقود حاالت أةبع
  .اجلمع بينها دون اشتراط أحدها يف اآلخر ودون مواطأة -أ 
  .اجلمع بينها باشتراط أحدها يف اآلخر دون مواطأة سابقة -ب 

  .اجلمع بينها مبواطأة سابقة دون اشتراط أحدها يف اآلخر -ج 

  .واحد دون البت يف جملس العقدالترديد بني عقدين مبحل  -د 
 

  .جره سياةة شهرًا بألف ديناةكما لو باعه أةضًا وآ :قد تكون العقود مربمة بعوض واحد 2/2/1
جره آكما إاا باعه هذه الداة بألف ديناة و :وقد تكون العقود مربمة بعوضني متميزين 2/2/2

  .سياةته شهرًا مبائة ديناة
بعتك داةي هذه بعشرة آالف  :مثل أن يقول له :يكون بعض العقود مشترطًا يف بعض وقد 2/2/3

  .أو على أن تبيعين سياةتك بألفني ،ستأجرها منك ملدة سنتني بألفأعلى أن  ،ديناة
وفقًا لنظام  ،متعاقبة املراحل ،متتابعة األجزاء ،وقد يكون اجتماع العقود يف منظومة عقدية 2/2/4

اجتهت إةادة العاقدين  ،هتدف إىل حتقيق غرض حمدد ،حيكمها باعتباةها معاملة واحدة
 جاةةمثل اإل ،كما هو احلال يف كثري من املعامالت املالية املستحدثة ،وقصدتا إىل حتقيقه

  .واملشاةكة املتناقصة ،ر بالشراءواملراحبة لآلم ،نتهية بالتمليكامل
 

إاا كان كل واحد منها جائزًا  ،جيوز اجتماع أكثر من عقد يف منظومة واحدة بدون اشتراط عقد يف عقد
  .فعندئذ ميتنع خبصوصه استثناء ،ما مل يكن هناك دليل شرعي مانع ،مبفرده
 

  .البيع والسلفمثل النهي عن  ،أن ال يكون الك حمل اي يف نص شرعي 4/1
  .مثل االتفاق على بيع العينة أو التحايل على ةبا الفضل ،أن ال يكون حيلة ةبوية 4/2
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أو إقراض الغري مااًل على أن  ،مثل اجلمع بني القرض واملعاوضة ،أن ال يكون اةيعة إىل الربا 4/3
وينظر  .أو على أن يقضيه بزيادة يف القدة أو الصفة ،أو يهدي له هدية ،يسكنه املقترض داةه
  .(4/1( بشأن القرض البند )15املعياة الشرعي ةقم )

كما يف اجلمع بني  ،أن ال يكون بني عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة يف األحكام واملوجبات 4/4
أو اجلمع بني املضاةبة وإقراض ةأس مال  ،أو هبتها وإجاةهتا له ،هبة عني وبيعها للموهوب

أو اجلمع بني  ،لة ببدل واحدأو بني سلم وجعا ،ني صرف وجعالةأو اجلمع ب ،املضاةبة للمضاةب
  .والبيع فيما يسمى بالبيع اإلجياةي )التقليدي( جاةةاإل

 

 .االستقالل واالنفراد يغتفر عنداألصل أن يغتفر يف العقود الضمنية والتابعة عند االجتماع ما ال  5/1
أو كان تاليًا للمقصود األصلي أو الحقًا  ،ما جاء يف الصفقة ضمنًا :واملراد بالعقد الضمين والتابع

وجيري حتديد الك بداللة العرف والتعامل وخربة أهل  .به يف االستهداف وتوجه اإلةادة
  .االختصا  شريطة اعتماد الك من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

  :ضمنية والعقود التابعة اخللل الواقع يف أحد األموة اخلمسة اآلتيةمما يغتفر يف العقود ال 5/2
إاا كان وجوده تابعًا يف العقد أو العقد ما مثل  ،الغرة املؤثر يف عقود املعاوضات املالية (أ )

  .املتضمن
  .اجلهالة املؤثرة يف عقود املعاوضات املالية اليت تقع يف املعقود عليه تبعًا (ب )

توافر شروط صحة الصرف مثل اجلمع بني الصرف واحلوالة حيث يغتفر ةبا البيوع وعدم  (ج )
  .عدم القبض يف الصرف

إاا وقع الك يف التوابع مثل شراء أسهم  (أي الدين املؤخر بالدين املؤخر)بيع الكالئ بالكالئ  (د )
  .الشركة بالدين والشركة عليها ديون

بول يف قل ترك اإلجياب والفوات بعض شروط الصحة عند احلاجة أو املصلحة الراجحة مث (ه )
  .البيع الضمين

 

  :يطلق لفظ املواطأة أو التواطؤ يف االصطالح الفقهي على عدة أموة أتها 6/1
على إضماة قصدتا التعامل حبيلة أو اةيعة ةبوية  -صراحة أو داللة  -توافق إةادة طرفني  (أ )

  .يف صوةة عقود مشروعة
ستتر املتقدم بني طرفني على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يقصد هبا التوسل إىل االتفاق امل (ب )

  .(خمرج شرعي )حيلة حممودة

  .(2/2/4اتفاق إةادة الطرفني يف املداولة التمهيدية اليت تسبق إبرام العقود اجملتمعة املبينة يف ) (ج )
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  :ثال  خصائصع بني العقود حبسب طبيعتها وتكييفها الفقهي للمواطأة على اجلم 6/2
  .وعود فيما يستقبل من الزمان إاجنازأاا اتفاق بني طرفني على إجراء عقود و 6/2/1
، عقودطأة إاا نص يف العقد على أاا جزء منه تعترب مبثابة الشرط املتقدم على تلك الاأن املو 6/2/2

واللزوم  ،والصحة والفساد ،من حيث احلل واحلرمة ،وتسري على العقد أحكام الشريعة
  .والنفاا

أن القوة امللزمة للمواطأة شرعًا هي نفس القوة امللزمة للشرط أو الشروط املتقدمة على  6/2/3
طاملا أن العقد قد اعتمد  ،والشرط املتقدم كاملقاةن يف الصحة ووجوب الوفاء به ،العقود
  .واتفقت إةادة العاقدين على مراعاته ،عليه

  :ملة إىل أةبعة أنواعترجع يف اجل ،للمواطأة على مجع العقود صنوف متعددة 6/3
 ،(وبيع الوفاء )بيع الرجاء ،مثل التمالؤ على العينة وعكسها :املواطأة على احليل الربوية 6/3/1

ويترتب عليها فساد العقود اليت يتوسل هبا إىل  ،وهي حمظوةة شرعًا .واحليلة إىل ةبا الفضل
  .الك

أو على دفع  ،مثل االتفاق على اجلمع بني القرض واملعاوضة :املواطأة على الذةائع الربوية 6/3/2
  .املقترض للمقرض هدية أو زيادة يف القدة أو الصفة على املال املقترض

ًا حلظرها شرعًا ومناط ،تعترب املواطأة موجبة ملنع تلك الذةائع املباحة يف األصل 6/3/2/1
 : بشرطني

أن يكون التوسل مبا هو مشروع إىل ما هو حمظوة يف تلك املعاملة كثريًا  
 وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد الك احملظوة وإةادته.  ،مبقتضى العادة

  .أن ال يكون هناك حاجة أو مصلحة ةاجحة إىل تلك املعاملة 
وال  ،الف وسائلها دلياًل شرعيًاوهي احليل احملمودة اليت ال خت :املواطأة على املااةج الشرعية 6/3/3

  .وحكمها اجلواز .وال تؤول إىل مفسدة خالصة أو ةاجحة ،تناقض أغراضها مقاصد الشريعة
بناء على عدم جواز  ،وهي فاسدة حمظوةة :املواطأة على اجلمع بني عقود متناقضة أو متضادة 6/3/4

ا وسيلة ؛ ألاجبات واآلثاةاجلمع بني عقدين فأكثر بينهما تناقض أو تضاد أو تنافر يف املو
  .(4/4وينظر البند )، إليه

 

من أبرز صوة املعامالت املالية املعاصرة املنظومات العقدية اليت ينضوي حتت كل منها جمموعة  7/1
، متالحق املراحل ،ا على نسق حمددعقود ووعود جيري التواطؤ السابق بني طرفيها على إجرائه

مثل املراحبة لآلمر  ،يهدف إىل حتقيق املصلحة أو الغرض الذي اجتهت إةادة العاقدين إىل حتقيقه
  .واملشاةكة املتناقصة ،املنتهية بالتمليك جاةةواإل ،بالشراء
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تطبيقًا للعرف  ،وملزمة للطرفني ،تعترب املواطأة املتقدمة يف اجلمع بني العقود واجبة املراعاة 7/2
  .(6/2/2إاا نص العقد على أاا جزء منه )وينظر البند  ،اةي واملصريف املعاصر املعترب شرعًاجلتا
  .تعترب الوعود اليت تتضمنها املنظومات العقدية ملزمة ملن أصدةها 7/3
ختضع املنظومات العقدية يف تكوينها وأحكامها ومقتضياهتا وشروطها إىل القواعد الشرعية العامة  7/4

وتعترب صحيحة الزمة واجبة  ،باعتباةها تبقى معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة ،يف التعاقد
  .5/2الوفاء ما مل ختالف دلياًل شرعيًا معتربًا مع مراعاة ما وةد يف البند 

 . (4وينظر ما وةد يف البند) ،العقود تراعى يف املنظومات العقدية الضوابط الشرعية للجمع بني 7/5
ت العقدية بالرخص والتافيفات الشرعية اليت تترتب على اجتماعها يف جيوز أن يؤخذ يف املنظوما 7/6

  .(5منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاهتا وينظر ما وةد يف البند )
يترتب على إخالء أحد الطرفني بشيء من التزاماته يف املنظومات العقدية حق املتضرة من  7/7

  .اإلخالل يف التعويض عما أصابه من أضراة فعلية
 

  .م2115تشرين األول )أكتوبر(  2=  هد1426شعبان  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 -شعبان 22( املنعقد يف مكة املكرمة يف 15اعتمد اجمللس الشرعي معياة اجلمع بني العقود يف اجتماعه )
  .م2115أكتوبر  2 -سبتمرب  26=  هد1426شعبان  23
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أياة  3-3=  هد1424ةبيع األول  7-2( املنعقد يف الفترة 11قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
  .معياة شرعي عن اجلمع بني العقودإصداة م يف املدينة املنوةة 2113 )مايو( 
ت جلنة املعايري الشرعية قرة ،م2113تشرين األول )أكتوبر(  13=  هد1423شعبان  17ويف يوم 

  .تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة اجلمع بني العقود
 26( الذي عقد يومي اجلمعة والسبت بتاةيخ 2( للجنة املعايري الشرعية ةقم )11ويف االجتماع ةقم )

سة م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةا2114نيسان )أبريل(  17و 16=  هد1425صفر  27و
وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء  ،الشرعية

 من مالحظات. 
ةبيع اآلخر  23( الذي عقد يوم األةبعاء بتاةيخ 2( للجنة املعاير الشرعية ةقم )11ويف االجتماع ةقم )

ناقشت اللجنة مسودة  (عربية املتحدةم يف ديب )اإلماةات ال2114حزيران )يونيو(  16=  هد1425
مشروع املعياة اجلمع بني العقود وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه 

  .األعضاء من مالحظات
( املنعقد يف مكة املكرمة 13عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل تعديالت على مسودة  ،م2114تشرين األول )أكتوبر(  14=  هد1426ن شعبا 31يف الفترة 
وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدًا  ،مشروع املعياة

  .ملناقشتها يف جلسة االستماع
آااة )ماةس(  25املوافق  = هد1426صفر  15عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن مخسة وثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

وقام أعضاء من  ،االستماع أم ما طرح خالهلاسواء منها ما أةسل قبل جلسة  أبديتاملالحظات اليت 
  .( باإلجابة عن املالحظات والتعليق عليها2( وةقم )1جلنيت املعايري الشرعية ةقم )

( يف اجتماعهما املشترك املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )
خالل  أبديتم املالحظات اليت 2115اة )ماةس( آا 26و 25املوافق =  هد1426صفر  16و 15

  .جلسة االستماع وأدخلتا التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
 31 = املوافق هد1426األول  عيةب 23 -21( بتاةيخ 14ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

سودة مشروع املعياة م (م يف مدينة ديب )اإلماةات العربية املتحدة2115 أياة )مايو(  2 - (نيسان )أبريل
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وقرة اجمللس يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات إحالة مسودة املعياة إىل جلنة 
  .( لدةاسته2املعايري الشرعية ةقم )

 25 - 26املوافق =  هد1426شعبان  25 - 22( بتاةيخ 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحتها جلنة املعايري  (م يف مكة املكرمة )اململكة العربية السعودية2115 (سبتمرب)أيلول 

يف بعض  مجاعواعتمد هذا املعياة باإل ،وأدخلت التعديالت اليت ةآها مناسبة ،الشرعية وجلنة الصياغة
  .وباألغلبية يف بعضها وعلى ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس ،البنود
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ن ما مل يك ،د منها جائزًا مبفردهمستند جواز اجتماع أكثر من عقد يف معاملة واحدة إاا كان كل واح
 ،أن األصل مبقتضى دالئل نصو  الشريعة وكلياهتا العامة حرية التعاقد :هناك دليل شرعي حاضر

حتليل حرام أو حترمي  كما مل يكن يف ال ،ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى عليه املتعاقدان ويلتزمان به
وهذا  .إال ما أبطله الشاةع أو اى عنه ،" واألصل يف العقود والشروط الصحة :قال ابن القيم (1)حالل 

  .(2)القول هو الصحيح " 

 ،احلنابلة على أن األصل عندهم قياس اجملموع على آحادهووقد نص مجهوة الفقهاء من احلنفية والشافعية 
  .(3)فإنه حيكم على اجملموع باجلواز  ،كل واحد منها جائز مبفرده ،فحيث انطوت املعاملة على عدة عقود

حىت ولو كانا  -وبناء على هذا األصل نص احلنابلة والشافعية يف األصح على صحة اجلمع بني عقدين
كما اهب ابن تيمية إىل جواز اجتماع عقدين بعوضني  ،(4)بعوض واحد - خمتلفي الوضع واحلكم

  .(5)متميزين

كما قال  هو أن باالستقراء من الشرع ،ر على استثنائه من الك األصلمستند عدم جواز ما قام دليل حاظ
كما يف النهي  ،عرف أن لالجتماع يف بعض األحوال تأثريًا يف أحكام ال يكون يف حال االنفراد -الشاطيب

  .(6)وعن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها فيه  ،وعن اجلمع بني األختني يف النكاح ،عن بيع وسلف

وهو أن ال يكون  ،اجتماع أكثر من عقد يف معاملة واحدة ةمستند الضابط األول من ضوابط مشروعي
وعن  ،(2)، وعن بيعتني يف بيعة (1)أنه اي عن بيع وسلف  ما ةوي عن النيب  :حمل اي يف نص شرعي
  .(3)صفقتني يف صفقة 

                                                   
 . 133، القواعد النوةانية الفقهية،   25/132جمموع فتاوى ابن تيمية  (1)

 . 2/317، وانظر جامع الرسائل البن تيمية 1/344إعالم املوقعني  (2)

، البدائع 4/174، تبيني احلقائق 5/333، اجملموع شرح املهذب 5/143، البيان للعمراين 3/473كشاف القناع  (3)
 . 5/43، املبدع 3/354، إعالم املوقعني 6/53

 . 3/67، شرح السنة للبغوي 5/333، اجملموع 335، 6/35املغين  (4)

 . 122قهية من فتاوى ابن تيمية   ، االختياةات الف151نظرية العقد البن تيمية    (5)

 . 3/152املوافقات  (6)

، مسند أمحد 5/144، خمتصر سنن أيب داود للمنذةي 2/657قال الترمذي: حديث حسن صحيح. )املوطأ  (1)
 (. 5/175، نيل األوطاة 2/323، مرقاة املفاتيح 5/241، عاةضة األحواي 2/173

، 5/53، وانظر خمتصر سنن أيب داود للمنذةي 2/342صحيح )القبس  قال ابن العريب: وهو ثابت عن النيب  (2)
 (. 5/152، نيل األوطاة 7/255، سنن النسائي 5/235، عاةضة األحواي 2/663املوطأ 
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 ،(4)من النهي عن بيع العينة  ما ةوي عن النيب  :وهو أن ال يكون حيلة ةبوية ،مستند الضابط الثاين
لعامله الذي كان يأخذ الصاع من التمر اجلنيب بالصاعني والثالثة من  وعن احليلة إىل ةبا الفضل بقوله 

" وهذا  :قيمقال ابن ال .(5)" ًامث اشتر بالدةاهم جنيب ،بع اجلمع بالدةاهم ،" ال تفعل :منهالتمر األدىن 
 ،بتاع منكأومىت واطأه يف أول األمر على أن أبيعك و ،يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع األول

من تتمة العقد األول عندتا ويف  بل هو ،فال يكون الثاين عقدًا مستقاًل مبتدأ ،فقد اتفقا على العقدين معًا
 وال ينبين  ،أمر بعقدين مستقلني ال يرتبط أحدتا باآلخر وظاهر احلديث أنه  ،اتفاقهما

  .(6)عليه " 

 ،(7)عن اجلمع بني السلف والبيع  النيب  يا :وهو أن ال يكون اةيعة إىل الربا ،مستند الضابط الثالث
أو يقضيه  ،أو يهدي له هدية ،اًل على أن يسكنه املقترض داةهالفقهاء على أن من أقرض غريه ما إمجاعو

، إا كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض فذلك فاسد حمظوة ،لقدة أو الصفةخريًا مما أخذ منه بزيادة يف ا
  .(1)من املقترض فهو ةبا

د متناقضة أو متضادة أو متنافرة يف املوجبات وهو أن ال يكون اجلمع بني عقو ،مستند الضابط الرابع
الشتماهلا على حتصيل حكمتها يف مسبباهتا بطريق  ،أسباب -كما قال القرايف -أن العقود :واألحكام
وعلى الك فإنه ال يصح  .(2)والشيء الواحد باالعتباة الواحد ال يناسب املتضادين أو املتناقضني  ،املناسبة

  .اجلمع بني عقدين بينهما تضاد أو تناقض أو تنافر يف املقتضيات واآلثاة يف معاملة واحدة

أساسه ومبناه ما جاء يف القواعد الفقهية  ،مستند الرخص والتافيفات الشرعية يف العقود التبعية والضمنية
"ويغتفر  ،(4)ويغتفر يف الضمين ما ال يغتفر يف املستقل "  ،(3)أنه " يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها " 

                                                                                                                                                        
. قال اهليثمي: ةجال أمحد ثقات. )جممع الزوائد 6/31، فتح القدير 5/152، نيل األوطاة 1/153مسند أمحد  (3)
4/34 .) 

، خمتصر سنن أيب داود للمنذةي مع 3/14، سبل السالم 5/316، السنن الكربى للبيهقي 34، 2/42مسند أمحد  (4)
 . 114، 5/55هتذيب السنن البن القيم 

، عاةضة 3/1213، صحيح مسلم 3/57ةواه البااةي ومسلم والترمذي والنسائي ومالك. )صحيح البااةي  (5)
 (. 7/244، سنن النسائي 2/632، املوطأ 5/245األحواي 

 . 2/113، وانظر إغاثة اللهفان 3/233إعالم املوقعني  (6)

 ةواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأمحد والشافعي ومالك. وقد سبق خترجيه.  (7)

، 4/215، املبدع 2/53، الكايف البن قدامة 5/235، الذخرية 12/432، الشرح الكبري على املقنع 6/436املغين  (1)
 . 25/334اوى ابن تيمية جمموع فت

 . 3/142الفروق  (2)

 . 121( من اجمللة العدلية، األشباه والنظائر للسيوطي   54املادة ) (3)
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ًا ما ال يشترط للثابت ضمنًا "ويشترط للثابت مقصود ،(5)يف الثبوت الضمين ما ال يغتفر يف األصل " 
 ،(3)"ويثبت ضمنًا ما ميتنع قصدًا"  (7)"ويغتفر يف العقود الضمنية ما ال يغتفر يف االستقالل" ،(6)ًا " وتبع
  .اوحنوه

أو كان  ،إاا كان يف املعقود عليه تبعًا ،مستند اغتفاة الغرة املؤثر يف البيع وحنوه من عقود املعاوضات املالية
" من ابتاع خناًل بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترطها  :قوله  ،العقد املتضمن له يف الصفقة تابعًا

اليت  حيث دل احلديث على أن موجب اغتفاة الغرة يف الثمرة املشتراة قبل بدو صالحها (5)املبتاع " 
وقيس على اغتفاة الغرة يف التوابع والضمنيات يف عقود  .إمنا هو التبعية والضمنية اشترطها املبتاع لنفسه

  .ا يف معناه؛ ألاملالية اجلهالة الفاحشة فيهااملعاوضات ا

إاا وقع الك يف  ،وع وعدم توافر شروط صحة الصرف يف بيع النقود ببعضهامستند اغتفاة ةبا البي
فماله للذي باعه إال أن يشترطه  ،" من ابتاع عبدًا وله مال :قوله  :ال يف املعقود عليه أصالة ،التوابع
 ،أم كثريًاسواء أكان قلياًل  ،حيث إن مشتري العبد مع ماله قد أخذ بعني االعتباة مقداة ماله (1)املبتاع " 
وبذلك تتضح داللة احلديث على جواز  .وإن مل ينص عليه استقالاًل ،قسطًا من الثمن -ضمناوجعل له 

 ،، وعلى أنه ال فرق يف الك بني كونه قلياًل أو كثريًاراعاة أحكام الصرفشراء ماله تبعًا لعينه من غري م
  .(2)وبني كونه معلومًا أو جمهواًل 

أو استقالاًل حديث  لئ بالكالئ إاا وقع الك يف التوابع ال يف املعقود عليه أصالةمستند اغتفاة بيع الكا
وإن كان  ،"من ابتاع عبدًا وله مال" حيث نص اإلمام مالك يف املوطأ على جواز بيع العبد واشتراط ماله

                                                                                                                                                        
 . 2/115فتاوى الرملي  (4)

 . 4/27بدائع الفوائد البن القيم  (5)

 . 6/53بدائع الصنائع  (6)

 . 3/373املنثوة يف القواعد للزةكشي  (7)

 . 4/171ةد احملتاة  (3)

، صحيح مسلم بشرح 5/45ةواه البااةي ومسلم وأصحاب السنن وغريهم. )انظر صحيح البااةي مع الفتح  (5)
، سنن ابن ماجة 7/261، سنن النسائي 5/252، عاةضة األحواي 2/241، سنن أيب داود 11/151النووي 

 (. 151 ،112، 73، 63، 54، 5، 2/6، مسند أمحد 2/617، املوطأ 2/745

، 5/45، صحيح البااةي مع الفتح 2/611ةواه البااةي ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأمحد. )انظر املوطأ  (1)
، سنن ابن ماجة 7/261، سنن النسائي 5/253، عاةضة األحواي 2/241، سنن أيب داود 3/1173صحيح مسلم 

 (. 73، 2/5، مسند أمحد 2/253، سنن الداةمي 2/746

 . 3/253، الزةقاين على املوطأ 6/56، املغين البن قدامة 2/315ن العريب القبس الب (2)
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 ،عماًل بظاهر احلديث وإطالقه ،وكان الثمن دينًا مؤخرًا يف امة املشتري ،ماله دينًا مؤجاًل يف امة الغري
  .(3)وأخذًا بعمل أهل املدينة 

مستند اغتفاة بعض األةكان أو شروط الصحة يف العقود التابعة والضمنية للحاجة أو املصلحة الراجحة 
 ،يف البيع الضمين (هو نص السيوطي يف األشباه والنظائر على اغتفاة ترك اإلجياب والقبول )الصيغة

ة للمستقبل )فوات شرط التنجيز( يف البيع الضمين أيضًا بناًء وتفريعًا على قاعدة " يغتفر واغتفاة اإلضاف
  .(4)يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها " 

، هو أن عليها يف القوة امللزمة واألحكامكون املواطأة على اجلمع بني العقود مبثابة الشرط املتقدم ستند م
وعود فيما يستقبل من  إاجنازح االتفاق بني طرفني على إجراء عقود وحقيقة املواطأة يف العرف واالصطال

 دا العقد مطلقًا محل على ما تواطآمث عق ،على أمر فإاا تواطآ" :الك قال ابن تيميةوعلى  .الزمان
 .(1)"عليه

مستند كون الشرط املتقدم كاملقاةن يف الصحة ووجوب الوفاء به تعاةف الناس على أنه ال فرق بني 
ما  ،مل يصرح هبا حال التعاقدولو  ،والشروط املتفق عليها قبلهروط املنصو  عليها يف صلب العقد الش

إا الشرط امللحوظ  ،واتفقت إةادة العاقدين على لزوم مراعاهتا ،دام العقد قد اعتمد وانبىن عليها
وهو مذهب أهل املدينة والقول املشهوة  .والقصود يف العقود معتربة ،والشرط العريف كاللفظي ،كامللفوظ

  .(2)يف مذهب أمحد ونصوصه وما عليه قدماء أصحابه 

وحيث كان املقصد  ،مستند حظر وفساد املواطأة على احليل الربوية كواا سبيلها ومفتاح الوصول إليها
اء يف القواعد إا " الوسائل تسقط بسقوط املقاصد " كما ج ،حمرمًا ممنوعًا كانت الوسيلة إليه كذلك

  .(3)الفقهية 

نع املباحات اليت يتذةع هبا مستند حظر املواطأة على الذةائع الربوية العمل بقاعدة سد الذةائع اليت تعين م
أن يكون  -كما نص املالكية -وملا كان شرط العمل بقاعدة سد الذةائع  (4)فاسد وحمظوةات م إىل

وأن تقوى التهمة وتظهر على قصد الك  ،ًا مبقتضى العادةالتوسل مبا هو مشروع إىل ما هو حمظوة كثري

                                                   
 . 3/253املوطأ مع شرح الزةقاين  (3)

 . 377، 121األشباه والنظائر للسيوطي    (4)

 . 214نظرية العقد البن تيمية    (1)

، 533طالن التحليل   ، بيان الدليل على ب5/53، كشاف القناع 241، 212، 145، 3/115إعالم املوقعني  (2)
، العقود 1/437، املدخل الفقهي العام للزةقا 4/113، الفتاوى الكربى البن تيمية 25/336جمموع فتاوى ابن تيمية 

 . 711والشروط واخلياةات ألمحد إبراهيم   

 . 163، 1/161، القواعد الكربى للعز بن عبد السالم 2/33الفروق للقرايف  (3)

 . 2/376، القبس 2/32، الفروق للقرايف 443   شرح تنقيح الفصول (4)
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أو املصلحة الراجحة  اء وجود احلاجةكما وجب مراعاة انتف (5)لزم اشتراط الك فيها  ،احملظوة وإةادته
 حترمي مما حرم ما حرم سدًا للذةيعة أخفحيث جاء يف القواعد الفقهية أن " ،إىل تلك الذةيعة

لسد الذةائع فإنه يباح عند  وأن "ما حرم ،(7)"الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد يف "يغتفر وأنه ،(6)املقاصد"
  .(1)احلاجة واملصلحة الراجحة" 

مستند مشروعية املواطأة على املااةج الشرعية )احليل احملمودة( هو نصو  كثري من حمققي الفقهاء على 
وكل ما يتوصل به إىل فعل ما أمر اهلل  ،باحأن كل ما يتوسل به من التصرفات اجلائزة إىل مقصود حسن م

وخيرج به إىل إتيان ما فيه مصلحة معتربة وغرض  ،ويتالص به من الوقوع يف املأمث ،به وترك ما اى عنه
  .(2)فهو حممود يثاب فاعله ومعلمه  ،مشروع

هو أاا  ،ملقتضيات واآلثاةمستند حظر املواطأة على اجلمع بني العقود املتناقضة أو املتضادة أو املتنافرة يف ا
حبيث لو سقطت املقاصد  ،ومن املقرة شرعًا أن الوسائل تبع للمقاصد ،وهو غري جائز ،وسيلة إليه

وقد جاء يف القواعد الفقهية " سقوط اعتباة املقصود يوجب سقوط اعتباة  .(3)لسقطت الوسائل إليها 
  .(4)الوسيلة"

لى إجراء املعامالت املستحدثة املركبة من جمموعة عقود ووعود مستند وجوب اعتباة املواطأة املتقدمة ع
هو  ،وفقًا لشروط حتكمها كمعاملة واحدة ال تقبل التغيري اهليكلي أو القطع واالجتزاء ،مترابطة متوالية

وألنه لو اختل شيء من  ،جريان العرف التجاةي واملصريف املعاصر على أاا واجبة املراعاة وملزمة للطرفني
وللحق  ،نظامها أو تعطل أحد أجزائها لفات الغرض الذي اجتهت إةادة العاقدين وقصدتا إىل حتقيقه منها

  .أحدتا أو كالتا ضرة جسيم نتيجة الك اخللل أو التعطل
تكييفها الفقهي مستند اعتباة الوعود اليت تتضمنها اتفاقيتها ملزمة للطرفني شرعًا هو أاا حبسب طبيعتها و

نبنت طاملا أن الصفقة قد اعتمدت وا -ء على الراجح من أقاويل الفقها -يف حكم الشروط املقاةنة للعقد 
أضف إىل  .ومن املعلوم أن الشروط املقاةنة الصحيحة ملزمة ديانة وقضاء يف قول مجاهري أهل العلم .عليها

 ،إا لو مل تكن كذلك ،ا ملزمة وواجبة املراعاةالك أن العرف التجاةي واملصريف املعاصر جاة على أا

                                                   
 . 2/441، عقد اجلواهر الثمينة 2/556، املعونة للقاضي عبد الوهاب 4/153املوافقات  (5)

 . 2/141إعالم املوقعني  (6)

 . 153األشباه والنظائر للسيوطي    (7)

، 215، 23/214فتاوى ابن تيمية  ، جمموع2/632، وانظر تفسري آيات أشكلت البن تيمية 4/73زاد املعاد  (1)
 . 2/142، إعالم املوقعني 225، 32/223

 . 2/36، 335، 333، 1/335إغاثة اللهفان  (2)

 . 2/212املوافقات  (3)

 . 1/325القواعد للمقري  (4)
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وملا جازف الطرفان باإلقدام على  ،لكان القصد والغرض من إنشاء اتفاقيتها احتماليًا غري مؤكد التحقق
  .الدخول فيها
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منع املباحات اليت يتذةع هبا  :وسدها يعين .ويتوصل هبا إىل فعل حمظوة ،هي األشياء اليت ظاهرها اإلباحة
وأن يكثر  ،أن تقوى التهمة وتظهر على قصد الك احملظوة وإةادته :وضابط الك .مفاسد وحمظوةات إىل

  .الك يف الناس مبقتضى العادة

به يف  ما كان تاليًا للمقصود أصالة أو الحقًا :املراد بالتابع وباملقصود تبعًا يف العقود واملعامالت املالية
  .ويعرف الك وحيدد بداللة العرف والتعامل وخربة أهل االختصا  .االستهداف وتوجه اإلةادة

  .هي املعاقدة الالزمة اليت ال خياة فيها

إىل القرض  حيلة وهي يف حقيقتها .هي أن يبيعه السلعة مبائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانني معجلة
مل  ،األغراض واملصاحل اليت شرع البيع من أجلها ؛ ألنإا السلعة لغو ال معىن هلا يف هذه املعاملة ،الربوي

  .يوجد منها يف هذه املعاملة شيء
مث يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن  ،ويسلمه إىل املشتري ،لأن يبيع شيئًا من غريه بثمن مؤج :أو هي

  .نقد أقل من الك القدة

بأكثر من الك  - أو من وكيله -يها منه سلعة آلخر بثمن معجل على أن يشتر هي أن يبيع شاص
  .ةئنسي

ومن أبرز صوةه ما إاا أةاد شاص أن يقترض من آخر مبلغًا من  .هو بيع يرجو البائع فيه عود املبيع إليه
على أن يبيع مريد القرض عقاةًا مغاًل للمقرض )املشتري  فيتواطآ ،ل بزيادة على ةأس املالاملال إىل أج
ويلزم املشتري برد املبيع إىل البائع مىت ما ةد إليه الثمن الذي  ،وجيعل له غلته مدة بقائه يف يده (صوةة
وبذلك حيصل املقرض )املشتري صوةة( على مبلغ القرض مع الزيادة اليت تراضيا عليها هبذه  .دفعه له

  .يةاحليلة الربو
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أو  ،يتضمن حتليل احملرمات ،هي ما يتوسل به من العقود والتصرفات املشروعة إىل مقصود خبيث حمظوة
  .وغري الك مما يناقض قصد الشاةع احلكيم ،أو قلب احلق باطاًل والباطل حقًا ،إسقاط الواجبات

أو ترك  يتوصل به إىل فعل احلالل ،متاذًا للتالص من املآمث ،الضيق واحلرجهو ما كان خمرجًا من 
  .وخيرج به إىل إتيان ما فيه مصلحة معتربة وغرض مباح ،أو ختليص احلق أو دفع الباطل ،احلرام

أو  ،أن ال يتناول حكم العقد مجيع املعقود عليه :ومعناها عند الفقهاء .هي تفريق ما اشتراه يف عقد واحد
وتفرق الصفقة  .فتكون الصفقة الواحدة اجملتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو جتزأت ،يتناوله مث ينحسر عنه

وال فصل  ،يستوجب خياةًا عندما يقع البيع يف صفقة واحدة أي صفقة مل يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر
  .ليه املتعددفيها الثمن على املعقود ع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

بيان األحكام الشرعية للتأمني اإلسالمي وخصائصه وأةكانه ومبادئه  إىلالتأمني اإلسالمي  يهدف معياة
، (1)املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/املؤسسات(وأنواعه ووضع الضوابط اليت جيب مراعتها من قبل 

 املوفق.واهلل 

                                                   
 اإلسالمية.( استادمت كلمة )املؤسسات أو املؤسسة( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف 1)
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وخصائصه، ومبادُئُه، وأةكانه، وأنواعه،  ،وتكييفه ،يتناول هذا املعياة التأمني اإلسالمي، من حيث تعريفه
ومتييزه عن التأمني التقليدي، ووضع الضوابط اليت جيب مراعاهتا يف املؤسسات املالية اإلسالمية. وال يتناول 

 الضمان االجتماعي املنظم من الدولة.
  

يتعرضون ألخطاة معينة على تاليف األضراة الناشئة عن هذه  أشاا اتفاق  التأمني اإلسالمي هو
ويتكون من الك صندوق تأمني له حكم  ،األخطاة، والك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتربع

الشاصية االعتباةية، وله امة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضراة اليت تلحق أحد 
ويتوىل إداةة هذا الصندوق  .والك طبقًا للوائح والوثائق ،من جراء وقوع األخطاة املؤمن منهااملشتركني 

أو تديره شركة مساتة بأجر تقوم بإداةة أعمال التأمني واستثماة موجودات  ،هيئة خمتاةة من محلة الوثائق
 .الصندوق

أمني نفسه، وتطبق عليه أحكام وأما التأمني التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من الت
 املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرة وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم شرعًا.

  

التأمني اإلسالمي يقوم على أساس االلتزام بالتربع من املشتركني ملصلحتهم، ومحاية جمموعهم بدفع 
لتأمني الذي تديره هيئة خمتاةة من محلة الوثائق، أو تديره الشركة اشتراكات يتكون منها صندوق ا

وتقوم اهليئة املاتاةة من محلة  ،املساتة املرخص هلا مبماةسة خدمات التأمني، على أساس الوكالة بأجر
 الوثائق أو الشركة باستثماة موجودات التأمني على أساس املضاةبة أو الوكالة باالستثماة. 

 ،الوكالة املساتة املديرة للتأمني برأس ماهلا وعوائده، واألجر الذي تأخذه عنختتص الشركة  3/1
ونسبتها احملددة من الربح احملقق عن استثماة موجودات التأمني على أساس املضاةبة، أو األجر 
احملدد على أساس الوكالة باالستثماة، وتتحمل الشركة مجيع مصروفاهتا اخلاصة بأعماهلا، ومن 

 روفات مصروفات استثماة موجودات التأمني.تلك املص
خيتص صندوق محلة الوثائق باالشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من خمصصات واحتياطيات  3/2

متعلقة بالتأمني وبالفائض التأميين، ويتحملون مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بإداةة عمليات 
 التأمني.

  

 يف التأمني اإلسالمي ثال  عالقات تعاقدية:
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خالل النظام األساسي وما يتصل عالقة املشاةكة بني املساتني اليت تتكون هبا الشركة من  (أ )
( بشأن 12وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .، هي عقد املشاةكة إاا كانت تديره شركةبه

  .الشركة )املشاةكة( الشركات احلديثة
أما من  ،الشركة وبني صندوق محلة الوثائق هي عالقة الوكالة من حيث اإلداةةالعالقة بني  (ب )

 أو وكالة باالستثماة. ،حيث االستثماة فهي عالقة مضاةبة
العالقة بني محلة الوثائق وبني الصندوق عند االشتراك هي عالقة التزام بالتربع، والعالقة بني  (ج )

حسب  التزام الصندوق بتغطية الضرةقة املستفيد وبني الصندوق عند التعويض هي عال
 الوثائق واللوائح.

  

يقوم التأمني اإلسالمي على املبادئ واألسس الشرعية اآلتية اليت جيب أن ينص عليها يف النظام األساسي 
 :للشركة، أو يف اللوائح، أو يف الوثائق

ملشترك يتربع باالشتراك وعوائده حلساب التأمني لدفع االلتزام بالتربع: حيث ينص على أن ا 5/1
 التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح املعتمدة.

قيام الشركة املنظمة للتأمني بإنشاء حسابني منفصلني أحدتا خا  بالشركة نفسها: حقوقها  5/2
 زاماهتم.والتزاماهتا، واآلخر خا  بصندوق )محلة الوثائق( حقوقهم والت

 الشركة وكيلة يف إداةة حساب التأمني، ومضاةبة أو وكيلة يف استثماة موجودات التأمني.  5/3
 خيتص حساب التأمني مبوجودات التأمني وعوائد استثماةاهتا، كما أنه يتحمل التزاماهتا. 5/4
تمدة جيوز أن تشتمل اللوائح املعتمدة على التصرف يف الفائض مبا فيه املصلحة حسب اللوائح املع 5/5

أو جزء  مثل تكوين االحتياطيات، أو ختفيض االشتراكات، أو التربع به جلهات خريية، أو توزيعه
  .منه على املشتركني على أن ال تستحق الشركة املديرة شيئًا من الك الفائض

صرف مجيع املاصصات املتعلقة بالتأمني، والفوائض املتراكمة يف وجوه اخلري عند تصفية  5/6
 الشركة.

ة مشاةكة محلة الوثائق يف إداةة عمليات التأمني من خالل إجياد صيغة قانونية مناسبة أفضلي 5/7
 ملماةسة حقهم يف الرقابة، ومحاية مصاحلهم، مثل متثيلهم يف جملس اإلداةة.

وخباصة عدم  ،التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف كل أنشطتها واستثماةاهتا 5/3
 أو على أغراض حمرمة شرعًا.  التأمني على احملرمات،

 تعيني هيئة ةقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إداةة ةقابة وتدقيق شرعي داخلي. 5/5
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التأمني على األشياء: وهو يقوم على تعويض الضرة الفعلي، ويستوعب التأمني من احلريق،  6/1
( 5وخيانة األمانة، وغريها. وينظر املعياة الشرعي ةقم )والسياةات، والطائرات، واملسؤولية، 

 .7/4بشأن الضمانات البند 
يف حاليت العجز أو الوفاة املسمى أحيانا بالتكافل، ويقابله )التأمني  شاا التأمني على األ 6/2

 .التقليدي على احلياة(

 يتم التأمني يف حاليت العجز أو الوفاة عن طريق ما يأيت: 6/2/1
 فيه مجيع أحوال الشاص وصفاته املطلوبة للتأمني عليه،طلب اشتراك يبني  6/2/1/1

 والتفاصيل اخلاصة مبا للمشترك وما عليه.
 حتديد مقداة االشتراك )اشتراك التأمني(. 6/2/1/2
 حتديد مقداة املزايا اليت تدفع للمستفيد حسب االتفاق. 6/2/1/3
أو  أشاا ن يف حالة الوفاة توزع املستحقات املتعلقة بالتكافل طبقًا ملا حيدد يف الوثائق م 6/2/2

أو أغراض بعد موت املشترك، حسب ما هو منظم يف اللوائح املعتمدة من هيئة  جهات
الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أةصدة استثماة فتوزع على الوةثة طبقًا ألحكام املريا  

 .الشرعية
ني يشترط يف التأمني حلالة الوفاة أن ينص يف وثيقة التأمني على أن املاصص له مبلغ التأم 6/2/3

 )املستفيد(، أو الواة  يسقط حقه إاا كانت الوفاة بسبب القتل إاا ثبت أن له يدًا فيه.
  

 جيوز اشتراك غري املسلمني مع املسلمني يف التأمني بأنواعه. 7/1
مع مراعاة  ،ميكن حتديد االشتراك حسب املبادئ االكتواةية املبنية على األسس الفنية لإلحصاء 7/2

كون اخلطر ثابتًا أو متغريًا، ومبدأ تناسب االشتراك مع اخلطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ 
 التأمني.

يشترط يف اخلطر املؤمن منه أن يكون حمتمل الوقوع، ال متعلقًا مبحض إةادة املشترك، وأن ال  7/3
 يكون متعلقًا مبحرم.

  

 املشترك )املستأمن( ما يأيت: جيب على
تقدمي البيانات الالزمة املتعلقة باخلطر املؤمن منه، وإبالغ الشركة مبا يستجد من ظروف تؤدي  3/1

إاا ثبت تعمد املشترك التدليس أو التغرير أو تقدمي البيانات زيادة اخلطر بعد إبرام العقد، و إىل
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اا ثبت أن تقدمي البيانات املاالفة للواقع مت على الكاابة فيحرم من التعويض كليًا أو جزئيًا، أما إ
 سبيل اخلطأ فإنه يستحق التعويض باملقداة املطابق للبيانات اليت تثبت صحتها.

دفع االشتراكات يف أوقاهتا احملددة املتفق عليها، ويف حالة امتناع املشترك أو تأخره عن دفع  3/2
يف إااء الوثيقة، أو إجباةه على الدفع عن االشتراكات يف أوقاهتا احملددة يكون للشركة احلق 

 طريق القضاء.
إخطاة الشركة باعتباةها وكيلة عن صندوق محلة الوثائق بتحقق اخلطر املؤمن منه خالل الفترة  3/3

املتفق عليها يف وثيقة التأمني، وإاا مل يتم فيها حتديد املدة فيجب عليه اإلخطاة خالل مدة 
ذا اإلخطاة يكون للشركة احلق يف مطالبة املشترك بالتعويض بقدة مناسبة، وإاا مل يقم املشترك هب

 ما أصاب حساب التأمني من ضرة فعلي بسبب إخالله هبذا االلتزام.
  

ال مانع شرعًا من اشتراط شروط خاصة باملدد، أو عدم التحمل يف حاالت معينة، مثل حالة عدم  5/1
 ، أو أن يتحمل املشترك مبلغًا معينًا من التعويض، وتصبح هذه الشروط اإلبالغ عن احلاد

املنصو  عليها يف وثائق التأمني واجبة الوفاء هبا ما دامت ال تتعاةض مع أحكام ومبادئ الشريعة 
 اإلسالمية ومقتضى االتفاق.

الة يف جيوز النص يف وثيقة التأمني على حاالت االستثناء من التعويض بشرط مراعاة العد 5/2
 .االستثناءات، وحفظ احلقوق، واستبعاد الشروط التعسفية

  

على الشركة القيام بإداةة عمليات التأمني من إعداد وثائق التأمني، ومجع االشتراكات، ودفع  11/1
حىت يعترب التعويضات، وغريها من األعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها يف العقد 

 املشترك قاباًل هبا مبجرد التوقيع عليه.
يناط تصرف إداةة الشركة بتحقيق املصلحة، وال تضمن إال بالتعدي، أو التقصري، أو خمالفة  11/2

 الشروط.
تتحمل الشركة املصروفات اخلاصة بتأسيس الشركة، ومجيع املصروفات اليت ختصها، أو ختص  11/3

 استثماة أمواهلا.
انوين للشركة املساتة من أموال املساتني ويكون من حقوقهم، وكذلك يقتطع االحتياطي الق 11/4

أو  كل ما جيب اقتطاعه مما يتعلق برأس املال، وال جيوز اقتطاع جزء من أموال محلة الوثائق
 .أةباحها لصاحل املساتني
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 أو جيوز حتقيقًا ملصلحة محلة الوثائق أن يقتطع جزء من أمواهلم، أو أةباحها احتياطيات، 11/5
خمصصات متعلقة بصندوق التأمني على أن ال تؤول إىل املساتني، وما يتراكم يف حساب التأمني 

 .يصرف يف وجوه اخلري عند التصفية
عن احلاد  إاا كان حتقق اخلطر املؤمن منه بفعل شاص ثبتت  سؤولترجع الشركة على امل 11/6

مسؤوليته التعاقدية أو التقصريية أو لفعل من يف حكمه، وبذلك حتل الشركة حمل املشترك يف 
  .مجيع الدعاوى واحلقوق اخلاصة باملوضوع، وما مت حتصيله يكون للصندوق

ضاةبة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله إاا استثمرت الشركة أموال محلة الوثائق على أساس امل 11/7
( بشأن املضاةبة، وإاا استثمرهتا على أساس الوكالة 13املضاةب، وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 باالستثماة فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر. 

يف حالة عجز موجودات التأمني عن سداد التعويضات املطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات  11/3
نه جيوز للشركة أن تسد العجز من متويل مشروع أو قرض حسن، على حساب إعادة التأمني فإ

صندوق التأمني، وتغطى االلتزامات الناشئة عن العجز احلاد  يف سنة ما من فائض السنوات 
 كما جيوز للشركة مطالبة محلة الوثائق مبا يسد العجز إاا التزموا الك يف وثيقة التأمني. ،التالية

  مجيع املصروفات والعموالت اخلاصة بأنشطة التأمني.يتحمل حساب التأمني 11/5
ال مانع شرعًا من إجراء املصاحلة بني الشركة وبني املتسببني يف الضرة مبا حيقق املصلحة  11/11

 .للمشتركني، وفقا ألحكام الصلح املقرةة شرعا
  

 .ئحيعطى للمشترك األقل من قيمة الضرة ومبلغ التأمني حسبما ينص عليه يف اللوا 11/1
 عدم اجلمع بني التعويض، وما استحق للمشترك يف امة الغري بسبب الضرة. 11/2
 عدم اجلمع بني تعويضني أو أكثر من شركات التأمني عن الضرة نفسه. 11/3
يقتصر التعويض على اخلسائر اليت تصيب املشترك يف التأمني على األشياء حسبما هو منصو   11/4

بعية اليت ميكن تقديرها تقديرًا سليمًا حبسب الضرة ويشمل التعويض اخلسائر الت ،عليه يف اللوائح
 الفعلي.

  

ويتم التصرف فيه حسبما وةد يف البند  ،الفائض التأميين جزء من موجودات حساب التأمني 12/1
(5/5).  

يف حال توزيع الفائض أو جزء منه على محلة الوثائق يتم بإحدى الطرق اآلتية، على أن ينص  12/2
 املاتاةة منها يف اللوائح، وهي: على الطريقة
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التوزيع على محلة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بني من حصل على تعويضات ومن مل  (أ )
 حيصل خالل الفترة املالية.

التوزيع على محلة الوثائق الذين مل حيصلوا على تعويضات أصال خالل الفترة املالية، دون من  (ب )
 حصلوا على تعويضات.

 محلة الوثائق بعد حسم التعويضات املدفوعة هلم خالل الفترة املالية.التوزيع على  (ج )
  التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة (د )

  

 تنتهي وثيقة التأمني بإحدى احلاالت اآلتية:
األشياء النص على جتدد العقد من انتهاء املدة املتفق عليها يف وثيقة التأمني، وجيوز يف التأمني على  13/1

تلقاء نفسه إاا مل يقم املشترك قبل انتهاء املدة بزمن حمدد بإبالغ الشركة برغبته يف عدم جتديد 
 العقد.

إااء الوثيقة من قبل الشركة أو املشترك يف حال النص على حق أي منهما يف اإلااء بإةادة  13/2
  .منفردة

ًا يف التأمني على األشياء دون اإلخالل حبق املشترك يف هالك الشيء املؤمن عليه هالكًا كلي 13/3
 التعويض بشروطه.

مزايا  )على احلياة( دون اإلخالل حبق املستفيد من شاا وفاة املؤمن عليه يف التأمني على األ 13/4
 التأمني بشروطه. 

 

 .م 2116 (ويوني)حزيران  5=  هد1427مجادى األوىل  12صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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-7( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 16اعتمد اجمللس الشرعي معياة التأمني اإلسالمي يف اجتماعه )
 م. 2116 (حزيران )يونيو 5-3= املوافق  هد1427مجادى األوىل  12
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=  هد1423ةبيع األول  4-صفر23( املنعقد يف الفترة 3اجتماعه ةقم )قرة اجمللس الشرعي يف 
  .بشأن التأمني اإلسالميمعياة شرعي  مكة املكرمة إصداةم يف 2112 أياة )مايو(  16-11املوافق
قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف  ،م2113 متوز )يوليو( 12=  هد1424 مجادى األوىل 12 يوم ويف

 . التأمني اإلسالميد مسودة مشروع معياة مستشاة شرعي إلعدا
 مجادى اآلخرة 24و23( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )11ويف االجتماع ةقم )

ناقشت اللجنة  -اململكة األةدنية اهلامشية -عمانم يف 2113 متوز )يوليو( 24و 23=  هد1424
وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه  ،الدةاسة الشرعية

 األعضاء من مالحظات. 
=  هد1425 صفر 26و25بتاةيخ ( الذي عقد 1( للجنة املعاير الشرعية ةقم )11ويف االجتماع ةقم )

، وطلبت من ياةناقشت اللجنة مسودة مشروع املع مملكة البحرينم يف 2114 (أبريل)نيسان 16و15
كما  .ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظاتاملستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء 

 هد1425ةبيع اآلخر  23( املنعقد بتاةيخ 12مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )مسودة ناقشت اللجنة 
وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء  ،(اإلماةات العربية املتحدة)يف ديب ، م2114يونيو( )حزيران  16= 

 .ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
( املنعقد يف مكة املكرمة 13عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

ةمضان  1اجلمعة  –م 2114تشرين األول )أكتوبر(  11=  هد1425شعبان  26يف الفترة 
 .وأدخل تعديالت على مسودة مشروع املعياة ،م2114 (أكتوبر)تشرين الثاين  15 هد=1425

 31املوافق  = هد1426ةبيع األول  23-21( بتاةيخ 14ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
مسودة مشروع املعياة  (م يف مدينة ديب )اإلماةات العربية املتحدة2115 أياة )مايو(  2 -(نيسان )أبريل

اجمللس يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات إحالة مسودة املعياة إىل جلنة وقرة 
 .( لدةاسته1املعايري الشرعية ةقم )

مملكة البحرين  –( املنعقد يف املنامة 17( مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )1اللجنة ةقم )ناقشت 
 .م2115سبتمرب( )أيلول  5-3=  هد1426شعبان  5-4بتاةيخ 

( املنعقد يف مكة املكرمة 15عرضت مسودة مشروع املعياة معدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م وقرة إةساهلا إىل 2115 (سبتمرب)أيلول  31-26املوافق  =هد1426شعبان  26-22من  يف الفترة

 .قشتها يف جلسة االستماعاوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظات متهيدا ملنا
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آااة )ماةس(  1املوافق  =هد1427صفر  1عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
، ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،ةوحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزي ،م2116

وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  .هبذا اجملالوغريهم من املعنيني  ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة
( باإلجابة عن املالحظات 2)( و1نيت املعايري الشرعية ةقم )وقام أعضاء من جل ،طرحت خالل اجللسة

  .والتعليق عليها
آااة  1املوافق  =هد1427صفر  1ا املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ الصياغة يف اجتماعه ناقشت جلنة
  .التعديالت اليت ةأهتا مناسبة خالل جلسة االستماع، وأدخلت أبديتم املالحظات اليت 2116)ماةس( 

مجادى األوىل  12-7 املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من (16ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
وأدخلت اقترحتها جلنة الصياغة التعديالت اليت م 2116 (يونيو)حزيران 5-3املوافق  =هد1427

وباألغلبية يف بعضها على ما هو  ،يف بعض البنود مجاعواعتمد هذا املعياة باإل ،التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
  .اجمللس جلسات مثبت يف حماضر
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حيث ةوى مسلم وأصحاب السنن  ،مستند حرمة التأمني التجاةي أنه يتضمن الغرة املنهي عنه -
 1عن بيع الغرة اى الرسول  :قال وغريهم بسندهم عن أيب هريرة 

وطويت ، اجملهول العاقبة أي ما خفيت عاقبته :والغرة فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلاص يف أنه -
 .2 وانطوى أمره، مغبته

 .3وكذلك شبه بالرهان أو املقامرة عند بعض الفقهاء املعاصرين  -
منها القراة الصادة عن اجملمع الفقهي اإلسالمي يف ، وقد صدةت حبرمته قراةات من اجملامع الفقهية -

، املؤكد لقراة جملس هيئة كباة العلماء يف اململكة العربية السعودية يف ده1353دوةته األوىل عام 
 .(5/2) 5، وقرة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم هد4/4/1357 ة بالرياض يفدوةته العاشر

مستند مشروعية التأمني التعاوين التباديل واالجتماعي أنه قائم على التعاون والتربع وليس على أساس  -
ذه ومن املعلوم لدى الفقهاء أن الغرة غري مؤثر يف عقود التربعات عند املالكية وتدل على ه، املعاوضة

 .األمر بالتعاونواألحاديث الدالة على املشروعية اآليات الكثرية 

وقرة جممع الفقه  ،قراةات من جممع البحو  اإلسالمية التابع لألزهر الشريف تهوقد صدة مبشروعي -
( 5/2) 5وقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،اإلسالمي التابع لرابطة العام اإلسالمي املشاة إليه آنفا

أن العقد الذي حيترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على ) :على حيث نص
 .4كما أنه مل خيتلف يف جوازه أحد من فقهاء العصر (أساس التربع والتعاون

 إىل الفروق –إضافة إىل ما سبق  –ترجع أسباب حل التأمني التكافلي وحرمة التأمني التجاةي  -
 :اجلوهرية اآلتية

                                                   
(، والنسائي 3367( احلديث ةقم )2/223( ، وسنن أيب داود )3/1153صحيح مسلم ، كتاب البيوع ) (1)
، 1/213(، وأمحد )2/664(، واملوطأ )2/167(، والداةمي )3/532(، والترمذي )2/735(، وابن ماجة )2/217)
 سم الثاين.( الق3/154(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/226(، والبيهقي )435 ،2/367
(، وفتح العزيز 4/362( ، والتاج واإلكليل )4/46(، وتبيني احلقائق )5/152( يراجع: شرح العناية مع فتح القدير )2)

، 224ونظرية العقد   ، 116والقواعد النوةانية    ،(3/25(، ومطالب أويل النهى )3/127هبامش اجملموع )
 .54الغرة وأثره يف العقود ط. سلسلة صاحل كامل للرسائل اجلامعية   يم عن الشيخ الصديق الضرير: كتابه الق ويراجع

 .72( يراجع: د. حسني حامد: الغرة   3)
 (.41( فتوى اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة، فتوى ةقم )4)
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وتطبق عليه أحكام  ،أن التأمني التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمني نفسه (أ )
وأما التأمني  .وحكم التأمني التقليدي أنه حمرم شرعا ،املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرة

 .التكافلي فهو التزام تربع وال يؤثر فيه الغرة
التعاقد عن حساب التأمني يف حني أاا طرف أصلي يف الشركة يف التأمني اإلسالمي وكيلة يف  (ب )

 .بامسهوتتعاقد  ،التأمني التجاةي
أما الشركة يف التأمني  ،الشركة يف التأمني التجاةي متلك األقساط يف التزامها مببلغ التأمني (ج )

 .األقساط تصبح مملوكة حلساب التأمني ؛ ألناإلسالمي فال متلك قيمة االشتراك
يبقى ملكا حلساب محلة  –بعد املصروفات والتعويضات  –ما يتبقى من األقساط وعوائدها  (د )

األقساط  ؛ ألنوال يتصوة هذا يف التأمني التجاةي ،وهو الفائض الذي يوزع عليهم ،الوثائق
 .ا وةحبا يف التأمني التجاةيإيرادبل يعترب  ،تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض

ألقساط بعد حسم نسبة املضاةبة للشركة تعود إىل حساب محلة الوثائق عوائد استثماة أصول ا (ه )
 .وهي تعود للشركة يف التأمني التجاةي ،يف التأمني اإلسالمي

وال يستهدف الربح من عملية  ،يستهدف التأمني اإلسالمي حتقيق التعاون بني أفراد اجملتمع (و )
 .تأمني نفسهيف حني أن التأمني التجاةي يستهدف الربح من ال ،التأمني

 ،وحصتها من الربح املضاةبة ،أةباح الشركة يف التأمني اإلسالمي تعود إىل استثماةاهتا ألمواهلا (ز )
 .حيث هي مضاةب وحساب التأمني ةب املال

وتا يف  ،وإن كانا خمتلفني يف االعتباة ،واحدا ماملشترك واملؤمن يف التأمني اإلسالمي يف حقيقته (ح )
 .اماالتأمني التجاةي خمتلفان مت

وأما التأمني  ،وفتاوى هيئتها الشرعية ،الشركة يف التأمني اإلسالمي ملتزمة بأحكام الشريعة (ط )
 .التجاةي فليس فيه التزام بأحكام الشريعة

وال  ،اخلري ركة تصرف يف وجوهاملاصصات اليت أخذت من الصندوق وبقيت إىل تصفية الش (ي )
 .ني التجاةييف حني أاا تعود إليهم يف التأم ،للمساتني ىتعط

لتزام أو اال ()هو أنه يكيف على أساس النهد ،مستند كون عقد التأمني عقدا تربعيا الزما للعاقدين -
" اهلبة جائزة إاا كانت معلومة قبضت أو :وقد وةدت آثاة عن علي وابن مسعود أاما قاال .بالتربع

 .(1إال بالقبض)مل تقبض "كما وةد عن أيب بكر وعمر ما يدل على أن اهلبة ال تلزم 

                                                   
ض، قال: "... ملا مل ير (: باب الشركة يف الطعام والنهد والعرو5/123( فقد ترجم البااةي يف صحيحه مع الفتح )1)

املسلمون يف النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، مث أوةد أحاديث تدل على الك قال ابن حجر يف فتح الباةي 
(:" النهد: بكسر النون وفتحها: إخراج القوم نفقاهتم على قدة عدد الرفقة" حيث يدفع كل واحد منهم مبقداة 5/125)
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علي وابن مسعود وغريتا يف لزوم العقد على أن العقد من فجمع مالك بني هذه األثاة بأن محل آثاة 
وأن الك كان لسد  ،أن القبض شرط لتمام العقدعلى وعمر  حيث هو الزم، ومحل آثاة أيب بكر

الذةيعة اليت اكرها عمر 
" الذي يعود يف هبته :ويدل على الك أيضا قول ةسول اهلل  () 
 .()كالكلب يرجع يف قيئه " 

الفقهاء غري مسؤول إال يف حاالت  إمجاعوالوكيل ب ،أاا وكيلة ،مستند أن الشركة غري ضامنة -
 .أو خملفة الشروط ،أو التقصري ،التعدي

 ، العقود(يف النظام األساسي هو لتحقيق التربع يف5مستند ضروةة اكر املبادئ التسعة )املبينة يف البند  -
بدواا  إا ،وتأصيل هذا اجلانب األساسي يف الشركة حىت يكون التأمني فيها تأمينا تعاونيا مشروعا

تبني حيث إن هذه املبادئ  –كما سبق  –يكون تأمينا قائما على املعاوضة اليت يؤثر فيها الغرة 
يان هذه الفروق فتاوى وقد صدةت بب ،والتأمني التجاةي ،الفروق اجلوهرية بني التأمني اإلسالمي

وفتاوى اهليئة  ،(12/11صادةة من ندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى ةقم )
 ،وفتاوى اهليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي ،(42/3الشرعية لشركة الراجحي الفتوى ةقم )

 .(4ولشركة التأمني اإلسالمية باألةدن )

طبيعة العقد امللزم للطرفني يف الفقه اإلسالمي وخصوصية عقد مسند أةكان العقد وشروطه هو  -
 .التأمني من حيث حمل التأمني

واعتباة عقد  ،كون العقد الزمامقتضى مستند ضروةة االلتزام املؤمن واملستأمن بالتزاماهتما هو  -
فة لنصو  ووجوب االلتزام بالشروط اليت اتفق عليها العاقدان ما مل تكن خمال ،التأمني عقدا ملزما
على وجوب االلتزام بالعقود الدالة يدل على الك اآليات واألحاديث الواةدة و ،الكتاب والسنة

                                                                                                                                                        
لسفرة أخرى،  هينفق عليه أكثر، ومع الك فما يتبقى يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروما دفعه صاحبه، ولكنه قد 

 ".ذا هو عني الفائض، أو مثله متاماوه
 (.122/ 4(، ونصب الراية )2/463( انظر: املوطأ )1)

 (. 534/ 2( بداية اجملتهد )2)
 (.1622(، ومسلم احلديث ةقم )151/ 5( ةواه البااةي يف صحيحه )3)

 55( يراجع: فتاوى التأمني ط. جمموعة دلة الربكة، مراجعة د. عبد الستاة أبو غدة، ود. عز الدين حممد خوجة  4)
– 113. 
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: " املسلمون وقول النيب  ،(1) ﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ﴿:ومنها قوله تعاىل ،والشروط
 .(2عند شروطهم" )

عقد الوكالة الذي  ،أو بدونه ،ساس األجروحساب التأمني على أمستند تنظيم العالقة بني الشركة  -
ة اوقر 12/11وندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى  ،بأجر وبدونه مجاعجيوز باإل

( 51وفتوى ةقم ) ،(561اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة الفتوى ةقم )
  .هليئة كباة العلماء بالسعودية

 ،أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمني هو عقد املضاةبة اجملمع على جوازه بني الفقهاء مستند -
 ،واستحقاق الصندوق حصته من الربح ،ويترتب على الك ضروةة حتديد نسبة الربح بني الطرفني

وندوة الربكة الثانية عشرة  ،(3كما صدةت بذلك فتاوى من اهليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي )
 .( بشأن املضاةبة13( واملعياة )12/11)فتوى ةقم 

ومنها التزام الشركة بالقرض احلسن حلساب التأمني هو  ،مستند االلتزام بالشروط بصوةة عامة -
وهو ةأي له مستند من الكتاب  ،االلتزام بالوعد امللزم ألحد اجلانبني وهو ةأي بعض الفقهاء املعتربين

حيث محل على كل التزام مشروع يلتزم به  ﴾أوفوا بالعقود  ﴿ :منها قوله تعاىل ،سنة واآلثاةوال
وصدةت  ،(4واألحاديث الكثرية الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود والوعود ) ،الشاص

ةقم منها قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل قراة  ،بذلك قراةات اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية
 .(6شركة التأمني اإلسالمية باألةدن )( وفتوى اهليئة الشرعية ل5()2-3/5) 41-41

 ،عيالقواعد العامة لإلثبات بأن البينة على املدمستند أن عبء اإلثبات يقع على املشترك هو تطبيق  -
وقد صدةت بذلك فتاوى  ،أقوال أهل العلمو ،عتربة من الكتاب والسنةوهو الذي تدل عليه األدلة امل

 .(14/6من اهليئة الشرعية املوحدة للربكة فتوى ةقم )

                                                   
 .1( سوةة املائدة: اآلية: 1)
( 4/534مع حتفة األحوزي ) -والترمذي  ،(4/451تعليقا بصيغة اجلزم )فتح الباةي يف صحيحه ( ةواه البااةي 2)

 . وقال: حديث حسن صحيح

 ( يراجع: كتاب املضاةبة يف كتب املذاهب الفقهية، واملوسوعة الكويتية، مصطلح املضاةبة.3)

 .( ومصادةه املعتمدة1161/ 2( يراجع لتفصيل الك: مبدأ الرضا يف العقود، دةاسة مقاةنة )4)
 (. 565 -2/754) 5( يراجع جملة اجملمع: ع 5)

 .116( فتاوى التأمني  6)
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مستند جواز نوعي التأمني عموم األدلة املذكوةة يف جواز التأمني والفتاوى الصادةة عن ندوة الربكة  -
( وفتاوى بنك ديب اإلسالمي 11/3/5ةقم )الفتوى ( وندوهتا العاشرة 2/5الثانية الفتوى ةقم )

 .(1) اإلسالمية إلسالمي وبيت التمويل الكوييت ومصرف قطر اإلسالمي وشركة التأمنيوفيصل ا

 ،املبادئ العامة للعقود يف الشريعة اإلسالمية من عدم الغش :مستند األحكام اخلاصة بعقد التأمني هو -
راةات ومن أحكام التعويض إضافة إىل الق ،ومن االلتزام باألوقات احملددة لتنفيذ العقد ،والتدليس
الصادةة من جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي  –املشاة إليها سابقا  –والفتاوى 

وشركات التأمني  ،وفتاوى اهليئات الشرعية للبنوك اإلسالمية ،وفتوى هيئة كباة العلماء
 .(2)اإلسالمي

النظام األساسي والوثائق اليت تنظم العقد واملبادئ العامة للعقود  :مستند صالحيات الشركة هي -
 .والشروط واألعراف التأمينية وبعض الفتاوى الصادةة من اهليئات الشرعية

النظام األساسي الذي حدد  :مستند األحكام اخلاصة بتنظيم العالقة بني الشركة ومحلة الوثائق هو -
 .وعقد املضاةبة بالنسبة ألمواهلم ،هعقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدون

( واملبادئ العامة والقواعد العامة 3النصو  العامة مثل " ال ضرة وال ضراة " ) :مستند التعويض هو -
 ،وبعدم اإلثراء على أساس التعويض ،يف الفقه اإلسالمي اليت تقضي بالتعويض عن األضراة الفعلية

القتصاد والفتاوى الصادةة عن ندوة الربكة العاشرة ل ،وطبيعة العقد التعاوين القائم على التربع
، وشركات التأمني هليئات الشرعية للبنوك اإلسالمية، وفتاوى ا(3اإلسالمي الفتوى ةقم )

 .(4)اإلسالمي

النهد كما وما جرى عليه الصحابة من  ،طبيعة العقد القائم على التعاون :مستند الفائض التأميين هو -
 .(5)اكره البااةي 

                                                   
 .216 – 153   ( فتاوى التأمني1)

 ( املرجع السابق.2)

( وابن ماجة يف 5/527، 1/313، وأمحد بسنده )464( وهو حديث ةواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية   3)
 (.2/734حاشيته )

 .11153( فتاوى التأمني   4)

( باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض قال: " ملا مل ير 5/123( فقد ترجم البااةي يف صحيحه مع الفتح )5)
املسلمون يف النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا، وهذا بعضا "، مث أوةد أحاديث تدل على الك قال ابن حجر يف فتح الباةي 

اهتم على قدة عدد الرفقة " حيث يدفع كل واحد منهم (:" النهد: بكسر النون وفتحها: إخراج القوم نفق5/125)
مبقداة ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع الك فما يتبقى يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة 

 أخرى، وهذا هو عني الفائض أو مثله متاما ". 
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 ،وبالتايل ينتهي بانتهاء املدة املتفق عليها يف العقد ،أن عقد التأمني عقد زمين :مستند انتهاء العقد هو -
 .وكذلك احلال عندما يتلف حمل العقد فال يبقى حمل االلتزام ،جاةةكما هو احلال يف اإل
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 .لصاحل التأمنيهو قيمة االشتراك الذي تربع املشترك به وبأةباحه 

 .هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمني عند وقوع اخلطر املؤمن منه

 .هو احلادثة احملتملة املشروعة

حدة أو دفعة وا ،هو عقد بني مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع األول للثانية أقساطا مالية معلومة
أو للمستفيد من التأمني عوضا ماليا  ،يف مقابل حتملها تبعة خطر جيوز التأمني منه بأن تدفع للمستأمن

( من القانون 773واملادة ) ،( من القانون املدين املصري747املادة ) .مقدةا إاا حتقق اخلطر املؤمن منه
 .( من القانون املدين العراقي533املادة )و ،املدين الكوييت

هو عقد تأمني مجاعي يلتزم مبوجبه كل مشترك بدفع مبلغ من املال على سبيل التربع لتعويض األضراة 
 .اليت قد تصيب أيا منهم عند حتقق اخلطر املؤمن منه

زمة بأحكام هو التأمني التعاوين الشامل لكل أنواع املااطر والتعاون من خالل إداةة شركة متاصصة ملت
وهو بذلك خيتلف عن التأمني التعاوين الذي كان خيص فئة معينة تتعرض إىل  .الشريعة اإلسالمية الغراء

ويف بعض األسس  ،كما أنه خيتلف عنه يف االلتزام بأحكام الشريعة ،خطر كالتجاة أو البحاة أو حنوها
، ولكنها يف التأمني البداية غري حمددة الفنية اليت ختص األقساط حيث كانت األقساط يف التأمني التعاوين يف

 .اإلسالمي املنظم أصبحت منظمة بسبب االعتماد على الدةاسات اإلحصائية الدقيقة

والك بصرف مبلغ التأمني  ،فردا أو مجاعة:أو املرض ،أو العجز أو اإلصابة ،الوفاةهو التأمني يف حالة 
 .أو املستفيد حسب االتفاق املربم بني الطرفني ،لصاحل املشترك نفسه

ا بعد خصم مجيع املصروفات واالحتياطيات وعوائدت (املستأمنني)هو ما يتبقى من أقساط املشتركني 
 .وإمنا يسمى الفائض ،فهذا الناتج ليس ةحبا .أو اليت ستدفع خالل السنة ،املدفوعةوالتعويضات 
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ما كان على خطر الوجود والعدم، أو  :وبعباةة أخرى، أي جمهول العاقبة ،يةقهو ما كان مستوة العا
 .()احلصول وعدمه 

املستأمن واملؤمن  :ويسمى .التأمني ويلتزم بآثاةهاهو الذي يقبل بنظام التأمني التعاوين ويوقع على وثيقة 
 .(ومجعه محلة الوثائق)له وحامل الوثيقة 

 ،ساط املشتركني وعوائدهاقع فيه أدساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها األساسي ليواحلهو 
وهذا  .ركة يف كل ما خيصهومتثله الش ،حيث تتكون له امة مالية هلا غنمها وعليها غرمها ،واحتياطياهتا

أو حمفظة هيئة  ،أو صندوق محلة الوثائق ،أو حساب محلة الوثائق ،احلساب يسمى صندوق التأمني
 .املشتركني

  

                                                   
  11153( يراجع: الصديق الضرير: الغرة ط. دلة الربكة  1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

وبيان احلكم الشرعي لالستادامات  ،ووظائفها ،وطبيعتها ،هذا املعياة إىل التعريف باملؤشرات يهدف
واهلل ، (1) (ومدى إمكان العمل هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات ،املاتلفة هلا
 املوفق.

  

                                                   
 تادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. اس (1)
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وحكم  ،وبيان طرق استادامها ،وأهم أنواعها ،وأسس حساهبا ،يتناول هذا املعياة التعريف باملؤشرات
  .والضوابط الشرعية للمؤشرات ،كل استادام

 

أو السلع  ةقم حيسب بطريقة إحصائية باالستناد إىل أسعاة حزمة خمتاةة من األوةاق املالية :املؤشر 2/1
وإعطاء كل منها وزنًا  ،أو كلتيهما ،أو غري املنظمة ،املنظمةاليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية 

ومن أشهر املؤشرات الرقم  ،وتقسيم اجملموع على ةقم ثابت ،من خالل قيمتها يف السوق ()ثقاًل
مؤشر  :مثل ،ومن املؤشرات مؤشرات األسواق املالية املشهوةة ،القياسي لتكاليف املعيشة

  .ومؤشر فوتسي ،داوجونز
وقد يساعد  ،ر املصمم بعناية لقياس حالة السوق يعكس احلالة االقتصادية العامة للدولةإن املؤش 2/2

وقد ميثل  ،الختاا القراةات االستثماةية ،على التنبؤ باحلالة املستقبلية هلا قبل حدو  أي تغري
ًا على إشاةة للمستثمرين يف املستقبل من حترك سعر األوةاق املالية باجتاه معني دون آخر أو تأكيد

وتوافر اخلربة بأحوال  ،إضافة إىل استعمال الطرق التحليلية ،اجتاه معني لالخنفاض أو االةتفاع
  .م توافق مؤشر مع مؤشر آخردنظرًا الحتمال ع ،ومنااج التداول ،السوق

وتوصف السوق املالية بناء على الك بأاا  ،حركة املؤشر صعودًا أو هبوطًا تكشف اجتاه السوق 2/3
  .و هبوطيةصعودية أ

 

يعتمد حساب املؤشرات على أسس عديدة تقوم على االستقراء لألسعاة القدمية واحلالية  3/1
  .واملاططات البيانية ،واألدىن واألعلى من أسعاة التداول ،واألوقات املاتلفة ،وتوقعات األسواق

والوزن )الثقل(  ،اليت يسعى لتلايصهاخيتلف مؤشر عن آخر باختالف مكوناته أي البيانات  3/2
وهناك خصائص مشتركة بني مجيع  .والطريقة احلسابية اليت يستادمها ،الذي يعطيه لكل مكون

: من أتها ،عن األمر الذي تلاصه بصرف النظر ،والسلع ،املؤشرات املشهوةة يف أسواق املال
  .والشفافية ،واملوضوعية ،الدقة

 ،ووقت احلصول عليها ،ومصادة إحصاءاته ،فصيلي ملكونات املؤشرالتحديد الت 
  .وتدوير أةقامها ،وكيفية حساب األوزان )األثقال(

أن تكون تفاصيل حساب كل مؤشر كاملة إىل احلد الذي ال يدع جمااًل  
 .الختالف وجهات النظر يف حتديد قيمة املؤشر يف تاةيخ أو مكان معني
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فال  ،أن تعلن أةقام املؤشر يف أوقات وأماكن ووسائل منضبطة وحمددة سلفًا 
  .تكون هناك جهالة

  :منها ،هناك مبادئ عامة حتكم مجيع املؤشرات تقريبًا 3/3
بل تنكشف داللته عند مقاةنته باألةقام  ،وال معىن له مبفرده ،ال داللة للرقم املطلق للمؤشر 3/3/1

مثاًل زيادة تسع نقاط من مؤشر معني متثل  ،وحينئذ يظهر التغري ونسبته ،السابقة أو الالحقة
  .% من القيمة السابقة2زيادة 

أو  أي تكبري أةقامه ميكن ضرب أو تقسيم قيم املؤشر للفترات املاتلفة بأي عدد ثابت 3/3/2
وال يؤثر الك مطلقًا على أي من  تصغريها بنفس النسبة كما يف حالة جتزئة األسهم

والنتيجة هي أن داللة املؤشر تنحصر فيما ميثله  .ت الصحيحة اليت يدل عليها املؤشرالدالال
  .من متوسط التغري يف أوزان )أثقال( مكوناته بني فترة وأخرى صعودًا أو هبوطًا

 

  :للمؤشرات تقسيمات باعتباةات خمتلفة
  :تنقسم املؤشرات من حيث العموم واخلصو  إىل 4/1

  .عامة تقيس حالة السوق بصفة عامةمؤشرات  -

  .مثل قطاع النقل ،مؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة -

  :تنقسم املؤشرات السابقة حلركة األسعاة من حيث التأةجح املركزي واجملايل إىل 4/2
 ،وهي اليت تقيس تغري األسعاة خالل فترة زمنية معينة سابقة ،مؤشرات متأةجحة متركزة -

  .وتشري إىل أحدا  مستقبلية حمتملة

أو البيع  ،وهي اليت تتقلب بني جمالني مثل الشراء املفرط ،مؤشرات متأةجحة جمالية )حزمة( -
  .املفرط

 

كما جيوز استادام  ،ى حجم التغّير يف سوق معينةجيوز شرعًا استادام املؤشرات للتعرف عل 5/1
باعتباةها  ،لعائد احملقق منهم باملؤشراتداء املديرين احملترفني مبقاةنة ااملؤشرات للحكم على أ

كما ميكن استادامها لتكوين فكرة عن أداء حمفظة وتقدير خماطرها النظامية بداًل  ،قرائن معتربة
واكتشاف  ،أو للتنبؤ باحلالة املستقبلية للسوق ،الية على حدةمن متابعة أداء وخماطر كل وةقة م
وهذا االستادام للمؤشرات لالستئناس هبا يف عمليات مباشرة  .منط التغريات اليت قد تطرأ عليها
  .على صفقات حقيقية جائز شرعًا

 ،ثماةية( يف الصناديق والصكوك االستbenchmarkجيوز شرعًا اختاا املؤشرات معياةًا للمقاةنة ) 5/2
  .أو حوافز املضاةب بنتيجة املضاةبة ،وةبط مكافأة املدير أو حوافز الوكيل باالستثماة
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 أساسًا لتحديد الربح ،مثل معدل ليبوة أو مؤشر أسعاة أسهم أو سلع حمددة ،جيوز اختاا مؤشر 5/3
وينظر ) .يف الوعد باملراحبة شريطة إبرام عقد املراحبة على ةبح معلوم ال يتغري بتغري الك املؤشر

  .(4/6( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء البند 3املعياة الشرعي ةقم )
)وينظر املعياة الشرعي  ،جيوز اختاا املؤشر أساسًا لتحديد اجلزء الذي ميثل العائد يف األجرة املتغرية 5/4

  .(5/2/3املنتهية بالتمليك البند ةقم  جاةةواإل جاةة( بشأن اإل5م )ةق
العمل واللوائح والترتيبات اخلاصة بعقود العمل اليت تتحدد فيها األجوة  أنظمةجيوز أن تتضمن  5/5

واملقصود هنا بالربط القياسي لألجوة تعديل األجوة  .(بالنقود شرط )الربط القياسي لألجوة
على أنه إاا  ،لتغري يف مستوى األسعاة وفقًا ملا تقدةه جهة اخلربة واالختصا بصوةة دوةية تبعًا ل

  .تراكمت األجرة وصاةت دينًا تطبق عليها أحكام الديون
جيوز تقييد تصرفات املضاةب أو الوكيل مبؤشر معني حبيث إاا بلغ املؤشر معداًل معينًا يبيع  5/6

  .سلعة ما بالسعر السائد مثاًلأو يشتري كمية حمددة من  ،السلعة بالسعر السائد
جيوز ةبط تنفيذ الوعد امللزم للواعد بالبيع أو بالشراء مبعدل زيادة أو نقص مؤشر معني على مثن  5/7

  .السلعة يف تاةيخ حمدد فتعترب الزيادة على الثمن عنها على مثن السلعة
ؤشر معني من طرف جيوز ةبط مقداة االلتزام بالتربع جلهة خريية يف حال التأخر عن السداد مب 5/3

  .واحد
 

وعلى تغرياهتا يف األسواق املالية ببيع وشراء  ،ال جيوز استادام املؤشرات بذاهتا للمتاجرة فيها 6/1
دون أن يكون هناك شراء أو  ،املؤشرات مبعىن إعطاء مال أو أخذ مال مبجرد ظهوة نتيجة معينة

ولو كان الك التعامل بقصد احلماية )التحوط( من  ،بيع للموجودات اليت ميثلها املؤشر أو لغريها
  .خساةة حمتملة

( بشأن بيوع 21ال جيوز إبرام عقود اختياةات على املؤشرات )وينظر املعياة الشرعي ةقم ) 6/2
  .(5/2السلع يف األسواق املنظمة البند 

  .(5/2تنظر الفقرة )ال جيوز إبرام عقود على مضاعف عقود املؤشرات  6/3
  .على مؤشر معني ،مثل البيع ،ال جيوز تعليق عقد ال يقبل التعليق 6/4
  .ال جيوز ةبط مقداة الدين النقدي عند املداينة مبؤشر لألسعاة 6/5
 

 . ر وطرق استادامهالفنية يف مكونات املؤش مراعاة حتقق الضوابط الشرعية باإلضافة للضوابط (أ )
أن يكون للمؤشر هيئة ةقابة شرعية تتأكد من حتقق الضوابط الشرعية يف مكونات املؤشر  (ب )

  .وتقوم مبراجعته دوةيًا وتقدمي تقرير شرعي عنه ،واستاداماته
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  .م2116ن )يونيو( حزيرا 3=  هد1427مجادى األوىل  12صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 12 -7املدينة املنوةة يف الفترة من  ( املنعقد يف16اعتمد اجمللس الشرعي معياة املؤشرات يف اجتماعه )
  .م2116 (حزيران )يونيو 3 - 3املوافق  = هد1427مجادى األوىل 
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= هد1423ةبيع األول  4 ،صفر 23( املنعقد يف الفترة من 3اجتماعه ةقم )قرة اجمللس الشرعي يف 
  .إصداة معياة شرعي بشأن املؤشرات ،م يف مكة املكرمة2112 أياة )مايو(  16 -11املوافق 
قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف  ،م2113متوز )يوليو(  12=  هد1424مجادى األوىل  12ويف يوم 

  .مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة املؤشرات
مملكة البحرين  ( املنعقد يف املنامة15( مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )2ناقشت اللجنة ةقم )

وأدخلت التعديالت الالزمة يف  ،م2115حزيران )يونيو(  15=  هد1426مجادى األوىل  3بتاةيخ 
  .وما أبداه األعضاء من مالحظات ،ضوء ما مت من مناقشات
مملكة  –املنعقد يف املنامة  (16)مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم  (2)ناقشت اللجنة ةقم 

ة م وأدخلت التعديالت الالزم2115 (سبتمرب)أيلول  5 ،3=  هد1426شعبان  5 ،4بتاةيخ  –البحرين
 .يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

( املنعقد يف مكة املكرمة 15عرضت مسودة مشروع املعياة معدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
وقرة إةساهلا  ،م2115أيلول )سبتمرب(  31 - 26املوافق =  هد1426شعبان  26 - 22يف الفترة من 

  .متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع ،هتمام لتلقي ما يبدو هلم من مالحظاتإىل اوي االختصا  واال
آااة )ماةس(  1املوافق =  هد1427صفر  1عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

، ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،ةوحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزي ،م2116
وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،الشريعة وفقهاء

( باإلجابة عن املالحظات 2( وةقم )1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها

صفر  1املنعقد مبملكة البحرين بتاةيخ  عرضت مسودة مشروع املعياة على جلنة الصياغة يف االجتماع
  .وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة ،م2116 (آااة )ماةس 1املوافق  =هد1427

مجادى األوىل  12 -7( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 16ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 ،التعديالت اليت اقترحتها جلنة الصياغةم 2116حزيران )يونيو(  5 -3املوافق =  هد1427سنة 

على ما  ،وباألغلبية يف بعضها ،يف بعض البنود مجاعواعتمد هذا املعياة باإل ،وأدخلت منها ما ةأته مناسبًا
  .هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس
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 ،ومالحظة ظروف األحوال )القرائن( ،االستقراءل يمستند مشروعية وضع املؤشرات أن الك من قب -
وقد اشتمل كتاب ابن القيم يف الطرق احلكمية  .وهو مبدأ شرعي معترب يف القضاء والتعامالت املالية

  .على العديد من األدلة لالعتماد على القرائن

ما سبق من مستند مشروعية االستفادة من املؤشرات يف التعرف على أحوال األسواق وتوقعاهتا هو  -
بإجراء حكم املاضي على احلاضر أو  ،ل االستصحابيوهو من قب ،اعتباة األخذ بالقرائن مبدأ شرعيًا
 ومن املقرة شرعًا العمل بغلبة الظن يف األحكام العملية.  ،املستقبل النتفاء ما يدل على تغريه

طائه بظهوة عالمة ما أو ةقم مستند املنع من بيع املؤشرات أو شرائها أن الك من قبيل أخذ املال وإع -
وقد تأكد حترمي الك بقراة جممع  ،وفيه أكل املال الباطل (وهو من صوة القماة )امليسر ،حسايب ما

وهي بيع شيء خيايل ال  ،ه مغامرة حبتة؛ ألنال جيوز بيع وشراء املؤشر) :ونصه ،الفقه اإلسالمي الدويل
  .(1) (ميكن وجوده

أو على مضاعف عقود املؤشرات هو ما سبق بشأن  ،اختياةات املؤشراتمستند حترمي إبرام عقود  -
 ،ه تعامل على إةادة ومشيئة؛ ألناةاتيفضاًل عن حترمي التعامل باالخت ،حترمي التبايع على املؤشرات

وقد وةد بتأكيد حترمي التعامل باالختياةات قراة جملمع الفقه اإلسالمي الدويل  .وليس على سلعة
 .(2)أيضًا

هو االستئناس بتطبيق أجرة املثل  .ند تعديل األجوة بصوةة دوةية تبعًا للتغري يف مستوى األسعاةمست -
حلماية األجر النقدي للعاملني من اخنفاض القدةة الشرائية ملقداة األجر بفعل التضام النقدي وما 

ألن األصل يف والك  .ينتج عنه من االةتفاع املتزايد يف املستوى العام ألسعاة السلع واخلدمات
  .الشروط اجلواز إال الشرط الذي حيل حرامًا أو حيرم حالاًل

  

                                                   
 . 211( قراةات جممع الفقه اإلسالمي صفحة 1/7) 63القراة ةقم  (1)

 . 211( قراةات جممع الفقه اإلسالمي صفحة 1/7) 63القراة ةقم  (2)



  

435 

index multiplier

  .نسبة حمددة يتم إضافتها إىل الفرق يف سعر املؤشر عند انتهاء موعد الصفقة

 ،وهي تقيس تغري السعر يف فترة زمنية سابقة ،أو نقطة حمددين هي املؤشرات اليت تتأةجح حول مركز
وتقيس معدل تغري  ،وهي من املؤشرات السابقة حلركة السوق .وتستادم للتنبؤ بأحدا  مستقبلية حمتملة

  .األسعاة يف الفترة املدةوسة

  .الشراء املفرط وحد البيع املفرطهي املؤشرات اليت تتقلب بني جمالني معينني مثل حد 

أو  ،وميكن أن يقابل به أداء صناديق االستثماة ،هو أي مؤشر يعرب عن أداء صناعة مبجملها أو نشاط بعينه
أو حوافز وكيل االستثماة أو املضاةب حسب نتيجة  ،أو تربط به مكافآت اإلداةة ،الوحدات االستثماةية

  .املقاةنة

والك  ،باستادام األدوات املالية املتاحة يف السوق (طريقة للحد من خماطر االستثماة )كاملااطرة السوقية
  .بكبح مجاح املااطر الناجتة عن تقلبات عنيفة حمتملة يف السعر

  .جمموع سعري السهمني على السعر الوسطي قبل التقسيم ""
index contracts multiplier

حلساب قيمة العقد على  ،عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد املرتبط بأداء مؤشر معني
  .أساس أداء هذا املؤشر
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مد وآله وصحبه أمجعنياحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حم

/ سات املالية اإلسالمية )املؤسساتيهدف هذا املعياة إىل بيان اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املؤس
 املوفق.واهلل ، وحكم ما يؤخذ يف مقابل تقدميها (1) (املؤسسة

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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وتقدمها املؤسسات إىل عمالئها  (تنطوي على )مداينةيتناول هذا املعياة أهم اخلدمات املصرفية اليت ال 
بوسائل وعمليات مباشرة معهم أو لصاحلهم مع أطراف أخرى هبدف تسهيل العمليات واألنشطة املالية 

  .اليت يزاولواا داخل وخاةج املؤسسة
دمات املصرفية كما ال يتناول اخل ،وال يتناول اخلدمات اليت تنطوي على مداينة وال اخلدمات االستثماةية

، واحلسابات االئتمانوبطاقة احلسم وبطاقة  ،مثل املتاجرة يف العمالت ،اليت صدةت بشأاا معايري شرعية
  .وصكوك االستثماة ،االستثماةية وتوزيع الربح

 

  :على النحو التايل ،جيوز للمؤسسات تقدمي اخلدمات املصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من حمل اخلدمة
 CUSTIODIAN

جيوز قبول إيداع املستندات واألوةاق املالية املوافقة للشروط الشرعية لدى املؤسسة حلفظها 
وجيوز للمؤسسة تقاضي أجر  ،وتلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب ،لعلمائها على سبيل األمانة

  .على هذا احلفظ
 

وكالة عن العميل يف  جاةةمثل البيع والشراء واإل ،جيوز توكيل العميل للمؤسسة بالقيام بالتعاقد
 وحيق للمؤسسة أن تأخذ أجرًا على هذه اخلدمات.  .ةاملواعيد احملدد

 

ة للمؤسسة أن تتوىل بالوكالة عن املؤسسني لشركة مساتة مستوفية للضوابط الشرعي 2/3/1
أو القيام بإجراءات إصداة أسهم  ،ومرخصة فنيًا القيام جبميع إجراءات الطرح العام للجمهوة

 ،جديدة لزيادة ةأس مال الشركة بالوكالة عن املساتني وحيق هلا أن تأخذ أجرًا على الك
  .على أن ال تتضمن األجرة يف احلالتني مقاباًل عن االئتمان إن وجد مع اخلدمة

 ،على أن ال تتقاضى أجرًا عن جمرد التعهد .عهد االكتتاب مع طرف آخرترتيب عملية ت 2/3/2
وال حيق هلا أخذ  ،كما ميكنها التعهد باالكتتاب ،وللمؤسسة تقاضي أجر عن الك الترتيب

مقابل على تعهدها به إال املصاةيف الفعلية اليت تتكبدها عن عمل تؤديه غري التعهد مثل 
( بشأن الضمانات البند 5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .أو تسويق األسهم إعداد الدةاسات

  .(7/7ةقم )
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 . أو بدونه املتعلقة باإلصداة بأجرللمؤسسة أن تقوم بإجراء دةاسات اجلدوى أو الدةاسات  2/4/1
باملمتلكات للمؤسسة أن تقوم وكالة عن عمالئها بأجر أو بدونه بأداء اخلدمات املتعلقة  2/4/2

  .والسلع املنقولة (خلإ... العقاةية )ألغراض السكن واحملالت التجاةية واملكاتب اإلداةية
 

ودفع االلتزامات  ،للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العمالء بتحصيل حقوقهم لدى الغري 2/5/1
ممن هي  (ات اإلانمثل حتصيل الشيكات والكمبياالت وسندات األمر )سند ،اليت عليهم

وإيداع قيمتها يف حساهبم  ،عليه والكربونات عن األسهم والصكوك اليت ميتلكها العمالء
وحيق هلا أن  .وخصمها من حساباهتم ،أو بدفع املستحقات عليهم من الك ،لدى املؤسسة

  .تأخذ أجرًا من املستفيدين أو من وكالئهم على هذه اخلدمات عند تقدميها إليهم
  .صرف الرواتب واألجوة املتسلمة من جهات العملخدمة  2/5/2
  .تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع املستدمية 2/5/3
أو إاا تبني  ،جيب على املؤسسة االمتناع عن التحصيل إاا تبني هلا اشتماله على حمظوة شرعًا 2/5/4

( 16أن التحصيل يتضمن خصمًا للوةقة التجاةية مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم )
  .(5شأن األوةاق التجاةية البند )ب

 

للمؤسسة تقدمي خدمات مصرفية إضافية ألصحاب احلسابات االستثماةية أو احلسابات  2/6/1
  .اجلاةية بناء على ةغبتهم وحيق هلا أن تأخذ أجرًا على الك

ى أال للمؤسسة تقدمي خدمات مصرفية جمانية ألصحاب احلسابات االستثماةية أو اجلاةية عل 2/6/2
تكون اخلدمات املقدمة ألصحاب احلسابات اجلاةية مشروطة أو ملحوظة عرفًا. وينظر املعياة 

 . 11/2( بشأن القرض البند ةقم 15الشرعي ةقم )
 

للمؤسسة تقدمي خدمة تأجري خزائن األمانات والك مبقتضى عقد تضع املؤسسة مبوجبه حتت  2/7/1
وتقوم هذه  ،خزانة مثبتة يف مبىن املؤسسة حلفظ ما يريد حفظه مقابل أجر تصرف العميل

  .على اخلزانة لالنتفاع هبا إجاةةاخلدمة على أساس عقد 
وال تضمن املؤسسة حمتويات الصندوق إال  ،ة عن احملافظة على سالمة اخلزانةمسؤولاملؤسسة  2/7/2

  .يف حال التعدي أو التقصري يف حفظ اخلزانة
 

  .( بشأن بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان2ينظر املعياة الشرعي ةقم )
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  .(2/2( بشأن الزكاة البند )35ينظر املعياة الشرعي ةقم )
 

  .(7( بشأن الضمانات البند )5ينظر املعياة الشرعي ةقم )
 

  .(6وينظر كذلك البند ) ،(3/2( بشأن األوةاق التجاةية البند )16)ينظر املعياة الشرعي ةقم 
 

  .م2116حزيران )يونيو(  3=  هد1427مجادى األوىل  12صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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( املنعقد يف املدينة املنوةة 16خلدمات املصرفية يف اجتماعه ةقم )ااعتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي 
  .م2116حزيران )يونيو(  3-3املوافق =  هد1427مجادى األوىل  12 - 7يف الفترة من 
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املوافق =  هد1424ةبيع األول  27( املنعقد يف الفترة من 11قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) 
م يف املدينة املنوةة إصداة معياة شرعي عن اخلدمات املصرفية والتسهيالت يف 2113 أياة )مايو(  3 -3

  .املصاةف اإلسالمية
( 2م قرةت جلنة املعايري الشرعية ةقم )2114نيسان )أبريل(  15املوافق  =هد1425صفر  25ويف  

  .دمات املصرفية والتسهيالت يف املصاةف اإلسالميةتكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن اخل
آااة  25 - 24املوافق  =هد1426صفر  15-14( بتاةيخ 2ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية ةقم )

وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة  ،م مبملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة2115)ماةس( 
  .يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

 =هد1426شعبان 5-3( الذي عقد بتاةيخ 1الشرعية ةقم )( للجنة املعايري 17يف االجتماع ةقم )
ع املعياة وأدخلت م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشرو2115أيلول )سبتمرب(  5-3املوافق 

  .التعديالت الالزمة
م 2115أيلول )سبتمرب(  26املوافق  =هد1426شعبان  22( بتاةيخ 15ناقش اجمللس الشرعي ةقم )

م يف مكة املكرمة مسودة مشروع املعياة 2115أيلول )سبتمرب(  31املوافق  =هد1426شعبان  26إىل 
ألعضاء من مالحظات إحالة مسودة املعياة إىل جلنة وقرة اجمللس يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه ا

  .( لدةاسته1املعايري الشرعية ةقم )
يف اجتماعهما املنعقد  (2)ةقم  ،(1)ناقشت اللجنة املشتركة اليت تضم أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم 

عديالت م وأدخلت الت2116 (ماةس)آااة 1= املوافق  هد1427صفر  1يف مملكة البحرين بتاةيخ 
 .الالزمة

( املنعقد يف املدينة املنوةة 16عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م وأدخل تعديالت 2116حزيران )يونيو(  3-3املوافق  =هد1427مجادى األوىل  12-7 من يف الفترة

االهتمام لتلقي ما يبدو هلم من وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  و ،على مسودة مشروع املعياة
  .مالحظات متهيدًا ملناقشتها يف جلسة االستماع

متوز )يوليو(  31املوافق  =هد1427ةجب  6عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
، ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،ةوحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزي ،م2116

وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  .وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة
( باإلجابة عن املالحظات 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة

  .والتعليق عليها
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 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17اعتمد اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
تشرين الثاين )نوفمرب(  23م إىل 2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13املوافق  =هد1427او القعدة  1إىل 

مثبت يف حماضر  وباألغلبية يف بعضها على ما هو ،يف بعض الفقرات مجاعهذا املعياة باإل ،م2116
  .اجتماعات اجمللس
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مستند مشروعية قيام املؤسسات باخلدمات املصرفية اليت ختلو عن املداينة بفائدة أاا أعمال حتقق  -
  .مصاحل مشروعة للعمالء

اليت يتطلبها تقدمي مستند جواز حتصيل املؤسسات مقاباًل عن اخلدمات املصرفية أاا أجرة عن األعمال  -
  .شاا اخلدمات واألجرة مشروعة عن منافع األ

مستند جواز أن تكون األجرة عن اخلدمة مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من حمل اخلدمة أن النسبة حبساهبا  -
  .تؤول إىل مبلغ مقطوع

  .ل الربايمستند منع اخلدمات اليت يؤخذ فيها مقابل عن االئتمان أن الك من قب -
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

ضها يهدف هذا املعياة إىل بيان املراد بالفتوى وشروط األهلية هلا ووسائلها وجماهلا، مع بيان طريقة عر
 املوفق.واهلل ، وآداهبا ومعاجلة اخلطأ فيها
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اهليئة(  )اهليئات / يةمن املهام املنوطة هبيئات الرقابة الشرع باعتباةه يتناول هذا املعياة جانب الفتوى
 .1()املؤسسة / املؤسسات للمؤسسات املالية اإلسالمية

 

ع حصوهلا، تبيني احلكم الشرعي ملن سأل عنه يف واقعة نزلت فعاًل )نازلة الفتوى( أو يتوقالفتوى:  2/1
 .ال على سبيل االفتراض

 االستفتاء: طلب حكم املسألة النازلة أو اليت يتوقع نزوهلا. 2/2
 

احلكم األصلي للفتوى أاا واجبة على الكفاية على من له قدةة عليها وقد تتعني إاا مل يوجد  3/1
 غريه. 

 .تتعني الفتوى على اهليئة للمؤسسة لالةتباط بينها وبني تلك املؤسسة 3/2
حكم االستفتاء الوجوب على املؤسسة ملعرفة حكم الشرع يف حادثة وقعت، أو يتوقع حدوثها  3/3

 .يراد الدخول فيها ستفتاء عن احلكم الشرعي ألي عمليةكما جيب عليها اال
األعلم أو األتقى من املفتني، ولو يف كل  –حبسب طاقته–مع أن األصل أن للمستفيت أن خيتاة  3/4

 مقيدة باستفتاء هيئتها. –حبسب نظمها ولوائحها–مسألة على حدة، ولكن املؤسسات 
 

ؤسسات على األحكام العملية املالية، وما يتصل بذلك، مثل بعض أحكام العبادات يف امل فتاءيقتصر اإل
 واحلالل واحلرام كالزكاة. 

 

يشترط يف عضو اهليئة أن يكون اا ملكة فقهية متمكًنا من فهم كالم اجملتهدين قادةا على  5/1
املقرةة لذلك، وأن يكون متصًفا  التاريج الفقهي أو االستنباط يف القضايا املستجدة طبقا للقواعد

بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم، والتنبه حليلهم يف التزوير وقلب الكالم وتصوير 
تعرف األهلية الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن كالدةاسات املتاصصة يف و الباطل بصوة احلق.

 الفقه، وخباصة فقه املعامالت املالية املعاصرة. 
تصح الفتوى من الفقيه املقتصر ع أقسام الفقه، بل يألهلية يف مج يشترط للفتوى يف املؤسسات اال 5/2

 املعامالت املالية بالنسبة للمؤسسات. يف  لفقهاعلمه على 

                                                   
 ( استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( عن املؤسسات املالية اإلسالمية. 1)
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 يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو اهليئة باملوضوع املفىت فيه. 5/3
 

يلزم املؤسسة العمل بالفتوى الصادةة عن اهليئة مبجرد إصداةها وال يتوقف الك على قناعة  6/1
اإلداةة، وهذا إاا كان مقتضى الفتوى وجوب الفعل أو الترك، أما إن كان مقتضاها اجلواز 

ويف حالة خمالفة إداةة املؤسسة فيحق للمؤسسة عدم العمل إاا ةأت املصلحة العملية يف الك.
  .رفع األمر للجمعية العموميةيهليئة لقراة ا

ينبغي إعادة االستفتاء يف موضوع سبق الفتوى فيه، إاا كان لدى املؤسسة معطيات جديدة  6/2
إلعادة العرض، كتغيري أو تصحيح التصوة، أو جتدد بعض الظروف، أو انتفاء بعض األموة 

 املؤثرة يف الفتوى السابقة.
 يئتها إال مبوافقة هيئتها.ليس للمؤسسة العمل مبا صدة عن غري ه 6/3
طبًقا ملذهب معني الفتوى ولو كان املذهب الرمسي يف بلد  فتاءليس للمؤسسة مطالبة اهليئة باإل 6/4

مقر املؤسسة، أو املذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرمسية، ومع هذا ينبغي مراعاة ما إاا 
حيتمل يف املستقبل الرجوع فيه إىل كان القضاء أو القانون مقيدا مبذهب معني وكان املوضوع مما 

 القضاء. 
 

أول ما تستند إليه الفتوى ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل صريح الداللة، وما جاء يف السنة الثابتة  7/1
، أو ما ثبت بالقياس، مث ما يرجحه املفيت من األدلة مجاعالصرحية الداللة، و ما وقع عليه اإل

 خل. إ…مثل االستحسان واملصلحة املرسلة  املاتلف فيها،
( أو مبا 7/1ال جيوز شرًعا الفتوى مبقتضى الرأي اجملرد عن االستدالل مبا سبق بيانه يف البند ) 7/2

الثابت أو القواعد الكلية  مجاعخيالف النصو  العامة الصحيحة القطعية الداللة، أو مبا يعاةض اإل
 املستندة إىل النصو . 

من الفتوى يف األموة املستجدة بسبب عدم توافر النصو  فيها أو عدم وجود  ال يسوغ التحرج 7/3
 كالم عنها للفقهاء السابقني، ويتم النظر فيها مبراعاة قواعد االستنباط املقرةة يف أصول الفقه. 

للهيئة بالتنسيق مع املؤسسة إحالة االستفتاء عند احلاجة إىل هيئة تتوافر فيها صفات طمأنينة  7/4
أو  ثل كثرة املشاةكني يف عضويتها، أو انضمام خربات أخرى إليهم، مثل اجملامع الفقهية،أعلى، م

 .مية، أو اهليئات الشرعية العليااجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسال
 وسائل تسهيل الوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأيت: 7/5



  

445 

املعرفة الدقيقة بالواقعة املستفىت فيها مع استاال  حقيقتها إاا مل تتضح يف االستفتاء والك  7/5/1
من خالل سؤال املستفيت أو التشاوة مع اهليئات األخرى أو الرجوع للارباء وجهات 

 االختصا  مع مراعاة األعراف والعادات حسب املكان والزمان. 
وبذل اجلهد يف ما إاا كان الدليل يف القضية مما  يف املذاهب، احملرةتتبع احلكم الشرعي  7/5/2

 تعاةضت فيها األدلة، أو مل يرد فيها نص أو قول للفقهاء السابقني. 
خرى،والندوات األ قراةات اجملامع، وفتاوى اهليئات ات اجلماعية مثل:جتهادمن اال االستفادة 7/5/3

 .واملؤمترات الفقهية
املؤسسة أن جتيب عليه ببيان احلكم الشرعي إال إاا جيب على اهليئة إاا وةد إليها استفتاء من  7/6

خيف استغالل الفتوى ملا ليس مشروعا فإن للهيئة االمتناع عن الفتوى وحفظ االستفتاء،أو 
 مع وضع قيود على نشر الفتوى.  فتاءاإل

 .العمل على نشر فتاوى اهليئة وتبادهلا مع اهليئات األخرى واجلهات اات الصلة 7/7
 

جتنب حتميل النصو  ما ال حتتمله من الدالالت طبًقا للمقرة يف أصول الفقه وقواعد االستنباط،  3/1
والتحرز من االستدالل مبا مل يثبت من األحاديث، مع االهتمام بتاريج ما يستدل به من 

 احلديث. 
من مصادةها املعتمدة، ومراعاة املفىت به  هاأو أقوال اجملتهدين، واستمداد مجاعالتوثق من نقل اإل 3/2

أو الراجح أو املشهوة أو الصحيح يف كل مذهب طبًقا ألصول الفتوى فيه، حسب العباةات 
أو ةسم  فتاءنته الكتب املؤلفة يف أصول اإلنة مبا تضماملصطلح عليها بني فقهائه، مع االستعا

  .املفيت
ني مباحني فينبغي اختياة األيسر، وإاا كان يترتب على إاا تكافأت األدلة أو كان يف األمر ختيري ب 3/3

أحدتا مصلحة وعلى اآلخر مفسدة، فينبغي سد الذةيعة إىل املفسدة الراجحة مع بذل اجلهد 
 إلجياد احللول للقضايا النازلة. 

تضى بالرخص الفقهية منهًجا طلًبا لألهون يف كل أمر، وال يفىت هبا إال إاا اق فتاءال جيوز اختاا اإل 3/4
النظر واالستدالل الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك أال يترتب على األخذ 
بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة باالتفاق بني الفقهاء، وأال يؤدي إىل اختالف احلكم يف واقعتني 

 مماثلتني، وهو التلفيق املمنوع. 
أو ختل  هبا مقتضى األحكام الشرعية،عدم توجيه املؤسسة إىل احليل املمنوعة شرًعا اليت يتجاوز  3/5

 مبقاصد التشريع.
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أو  بالتحرمي جملرد االستنكاة للعادات فتاءجيب التأين يف إصداة الفتوى و عدم التسرع يف اإل 3/6
ألحكام ومبادئ الشريعة  األعراف اجلديدة واملستحدثات، ما مل يكن شيء من الك منافًيا

 يل جملرد االنسياق مع القوانني واألعراف. بالتحل فتاءة وعدم التسرع يف اإلاإلسالمي
 .عملية ليست تزكية هلا وال دعوة للدخول فيها جبواز فتاءعند احلاجة إىل أن اإل جيب التنبيه 3/7
 

ن جيب أن يكون التعبري عن احلكم يف الفتوى بألفاظ واضحة، حبيث ال تفهم على غري وجهها مم 5/1
 باطل ممن كان سيئ النية. ا، وال تصرف إىل معىن مل يكن خمتًص

على اهليئة أن تنتهي يف فتاواها إىل ةأي ختتاةه إاا كان يف املسألة أكثر من ةأي، وإاا كانت  5/2
 املسألة خمتلًفا فيها فعلى اهليئة الترجيح وبيان ما يقتضيه النظر العلمي. 

 ينبغي تفصيل األقسام املاتلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة. 5/3
األصل أن اكر الدليل ليس شرًطا لصحة الفتوى، وال حيق للمؤسسة عدم قبوهلا بدونه، وينبغي  5/4

 للهيئة اإلشاةة إىل مستند احلكم. 
االقتصاة على ما حيقق الغرض ويفي باملقصود دون اإلطناب بالعباةات اإلنشائية أو الوعظية مما ال  5/5

ستفيت، إال إاا كان املوضوع يقتضي أثر له يف احلكم حبيث خيتفي املقصود ويتشتت اهن امل
التطويل لتعلقه مبصلحة عامة أو للحاجة إىل إقناع اجلهات الرقابية اإلشرافية، فيحسن حينئذ 

 املفاسد.  إضافة ما يتطلبه املقام من الوعظ والتعليل، وبيان حكمة التشريع، والتحذير من
ن االشتباه، أو ا اقتضى الك االحتراز مستفتاء إاال مانع من الزيادة يف اجلواب عما وةد يف اال 5/6

إيضاح املقصود امللتبس بنظائره، أو إاا كانت حاجة املستفيت قد تستدعي يف املستقبل تلك 
 اإلضافة. 

 

األصل صحة الفتوى بالنطق أو اإلشاةة أو الفعل ولكن جيب كتابة الفتوى يف أعمال املؤسسات  11/1
 لتكون مرجعا وحجة. 

أو بعباةة  بغي البدء بالبسملة ومحد اهلل تعاىل والصالة والسالم على ةسوله، واخلتم مبثل الك،ين 11/2
 )واهلل أعلم( وحنو هذه العباةات لبيان انتهاء نصها. 

ها يحها، مع التوقيع على كل صفحة منينبغي كتابة الفتوى خبط واضح، أو طبعها وتصح 11/3
 وتأةخيها وختمها إن كان للمفيت أو للهيئة ختم معروف. 

 .ىل أن تتضمن الفتوى تلايص السؤالينبغي الربط التام بني االستفتاء والفتوى، واألو 11/4
يف املؤسسة تدوين مضمون الفتوى يف  فتاءجيب يف حالة صدوة الفتوى عن اهليئة املنوط هبا اإل 11/5

 جرائية للمحضر. حمضر االجتماع مع استيفاء النواحي اإل
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جيب على اهليئة الرجوع عن الفتوى إاا تبني خطؤها من خالل إعادة النظر أو عرضها على جهة  11/1
أعلى وعلى اهليئة إعالم )املؤسسة( وتصحيح احلكم واآلثاة املترتبة عليه، وعلى املؤسسة تصحيح 

 وعدم العمل هبا مرة أخرى.  العمل الذي مت على أساس الفتوى اخلاطئة
للهيئة ابتداء، أو بطلب من املؤسسة أن تعيد النظر يف فتوى سابقة، ولو أدى الك إىل إصداة  11/2

، وعلى املؤسسة االلتزام بالفتوى اجلديدة يف املستقبل، مع للفتوى السابقة خمالفةجديدة فتوى 
 املعاجلة املناسبة آلثاة ومتعلقات الفتوى السابقة. 

 

 .اجلواب، وعدم التجرؤ على الفتوى وجوب التريث والتثبت حىت يتضح 12/1
 جتنب اختالف الفتوى يف املوضوع الواحد واحلالة الواحدة تبًعا ملصدة االستفتاء كائنا من كان.  12/2
 عدم الفتوى يف حال اشتغال القلب والفكر حباجة متنع من صحة الفكر واستقامة احلكم.  12/3
، وكذلك آليات التطبيق اليت يتم جيب كتمان أسراة املؤسسة والعاملني فيها مما تطلع عليه اهليئة 12/4

 هم عليها من املؤسسة مما يتجاوز بيان احلكم الشرعي على أصل املبدأ إىل الوسائل الفنيةاطالع
  .واإلجراءات العملية للتطبيق

  

 .م2116 (يونيو)حزيران  3=  هد1427ادى األوىل مج 12صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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يف املدينة املنوةة يف  ( املنعقد16عتمد اجمللس الشرعي املعياة الشرعي ضوابط الفتوى يف اجتماعه ةقم )ا
 م.  2116حزيران  3- 3املوافق  هد= 1427مجادى األوىل  12-7الفترة من 
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يف الفترة ما بني  -اإلماةات العربية املتحدة -( املنعقد يف ديب14قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م إصداة معياة 2115 أياة )مايو(  2 -نيسان )أبريل(  31 املوافق=  هد1426ةبيع األول  23 -21

  .شرعي عن ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطاة املؤسسات
م قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف 2115متوز )يوليو(  6=املوافق  هد1426مجادى األوىل  25ويف 

  .مستشاة شرعي إلعداد دةاسة شرعية بشأن ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطاة املؤسسات
املكرمة ( املنعقد يف مكة 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

وطلبت من  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2116نيسان )أبريل(  7-6=  هد1427ةبيع األول  5-3بتاةيخ
  .املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

عقد يف املدينة املنوةة ( املن16عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
وأدخلت  ،م2116حزيران )يونيو(  3-3املوافق =  هد1427مجادى األوىل  12 -7يف الفترة من 

وقرة إةساهلا إىل اوي االختصا  واالهتمام لتلقي ما يبدو هلم من  ،تعديالت على مسودة مشروع املعياة
 .مالحظات متهيدا ملناقشتها يف جلسة االستماع

متوز )يوليو(  31املوافق =  هد1427ةجب  6عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
ومكاتب احملاسبة،  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2116

تماع إىل املالحظات اليت وقد مت االس ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة
 ،( باإلجابة عن املالحظات2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة

  .والتعليق عليها
 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17اعتمد اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

تشرين الثاين )نوفمرب(  23م إىل 2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13املوافق =  هد1427او القعدة  1إىل 
يف بعض  مجاعواعتمد هذا املعياة باإل،التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف جلسة االستماع،م2116
 .وباألغلبية يف بعضها على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس ،الفقرات
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وأن ، واجبا على الكفاية هو أاا كغريها من الوظائف الدينية اات النفع العام فتاءكون اإل مستند -
أو جمموعة ، وليست واجبا عينيا إال إاا مل يوجد من يقوم هبا إال واحد، املطلوب وجود من يقوم هبا

 .()ولو تعني على الكافة تعطلت املعايش وفات كثري من أمر الدنيا والدين ، حبسب احلاجة

مستند وجوب االستفتاء على املؤسسات أاا ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة وال يتحقق الك إال  -
هلا على  فتاءوتعني اإل، وهذا هو التوجيه لتعني استفتاء املؤسسات للهيئات .هتا الشرعيةابسؤال هيئ

ق امللكية يف أصحاب حقو)اعتماد اجلمعية العمومية  واهليئات لوجود االةتباط املوثق بقراة أ
 .(املؤسسة

كاملعامالت املالية بالنسبة ، مستند صحة الفتوى من الفقيه املقتصر علمه على نوع من الفقه -
 .() وجتزؤ الفتوى جتهادجزؤ االللمؤسسات هو القول بت

بعد العرض عليها هو جتنب التلفيق والتتبع إال مستند منع املؤسسة من العمل مبا صدة عن غري هيئتها  -
والظروف مبا قد جيعل  نظمةمع إتال املالبسات املاتلفة وتنوع األ، للرخص بدون مراعاة ضوابطهما
 .الفتوى غري مطابقة ملقتضى احلال

وهو ما يف ، وكذلك االستفتاء من الفتاوى اجلماعية، مستند إحالة االستفتاء إىل هيئة عليا أو للمجامع -
فضال عما يتحقق من التنسيق ، من القوة والترجيح –يع بعد حتقيق األهلية يف اجلم –جانب الكثرة 

 .وحتاشي التباين يف الفتاوى

يف حال اخلوف من االستغالل السيئ للفتوى هو مبدأ سد  –أو عدم النشر  – فتاءمستند عدم اإل -
 .الذةيعة الذي يقضي باملنع من تصرف مباح إاا كان يؤدي حتما أو بغالب الظن إىل مفسدة

وعده بعض العلماء ، ن تتبع الرخص إنه يقضي إىل متييع أحكام الدين واالستهانة هبامستند املنع م -
 .()فسقا 

مثل قوله  د بشأن التسيري من نصو  يف القرآنمستند اختياة األيسر من أمرين مباحني هو ما وة -
" يسروا وال تعسروا "  :ويف السنة مثل حديث ﴾يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴿ :تعاىل

 .()أخرجه البااةي ومسلم وهذا كله بعد النظر يف األدلة 

                                                   
 .52( صفة الفتوى واملفيت واملستفيت، البن محدان احلنبلي  1)

 . 23( املرجع السابق   2)

 .32، وصفة الفتوى البن محدان  1/222( إعالم املوقعني البن القيم 3)
 .11( ةسم املفيت البن عابدين   4)
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ويف صفة  ،مستند ما جيب مراعاته يف نص الفتوى هو حتقيق الغرض منها وعدم صرفها إىل معىن باطل -
ه هلذه اجلوانب وما قاله يف شأاا علماء السلف حرصا على سالمة يالتوج ()الفتوى البن محدان 

 .الفتوى

سئل عن الوضوء مباء البحر  مستند إضافة بيان زائد على الفتوى السنة النبوية وهي أن النيب  -
 .(ةواه ابن ماجة) " هو الطهوة ماؤه احلل ميتته " :فأجاب

 .()مستند ما جيب مراعاته يف كتاب الفتوى هو االحتراز من التالعب بالفتوى  -

خطؤها فعل عمر مبحضر من الصحابة حيث قضى يف  مستند وجوب الرجوع عن الفتوى إاا ظهر -
" الك على  :املسألة املشتركة بسقوط اإلخوة األشقاء مث قضى بعدئذ بتشريكهم مع اإلخوة ألم وقال

 .()وهذا على ما نقضي "  ،ما قضينا

 ،أو التوقف فيها فعل الصحابة والتابعني واألمة مما هو مشهوة ،مستند وجوب التريث يف الفتوى -
 .()علم أو إةجاء اجلواب أمن اإلجابة بال  دم االستحياءوع

  

                                                   
 .66-53( صفة الفتوى البن محدان  1)
 .63( وينظر ما جاء عن الك يف صفة الفتوى البن محدان   2)
 .351/ 2( مجع اجلوامع للسبكي بشرح احمللى 3)
 .11-6 ( صفة الفتوى البن محدان 4)
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هو إنشاء للحكم بني املتااصمني وهو ملزم ختتلف الفتوى عن القضاء بأن الفتوى إخباة عن  :
احلكم الشرعي بدون إلزام، كما ختتلف الفتوى عن التعليم ألنه ال يقيد بقضية واقعة وبذلك تتميز الفتوى 

 عن املبادةة بتعليم األحكام أو السؤال عما مل يقع )ويتوقع( جملرد التعليم. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

والضوابط اخلاصة بتوةق املؤسسات املالية  ،وضوابط صحته ،يهدف هذا املعياة إىل بيان ماهية التوةق
 املوفق.واهلل ، (1) (املؤسسة / املؤسسات)اإلسالمية 

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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 .يف الصوة التطبيقية املاتلفة ،ةسيتناول هذا املعياة عمليات التوةق سواء أكان املتوةق و العميل أم املؤس
 

للحصول على النقد شراء سلعة بثمن أجل مساومة أو مراحبة مث بيعها إىل غري من اشتريت منه  :التوةق
  .أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إىل من اشتريت منه بثمن حال أقل .بثمن حال

 

والك بشرائه السلعة )حمل التوةق( من املؤسسة مث بيعها  ،ميكن أن يكون املتوةق هو العميل 3/1
والك بشرائها السلعة )حمل  ،وميكن أن يكون املتوةق هو املؤسسة ،لغريها لتحصيل السيولة

وفق الضوابط  ،من العميل أو من مؤسسة أخرى وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة (التوةق
  .5و 4يف احلالتني املبينة يف البندين 

على املؤسسة عدم إجراء التوةق للبنوك التقليدية إاا تبني للمؤسسة أن استادام السيولة سيكون  3/2
  .للدخول يف عمليات مقبولة شرعًاوليس  ،يف اإلقراض بفائدة

 

مساومة أو مراحبة ويراعى املعياة  ،استيفاء املتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن اآلجل 4/1
ومتلك  ،وجيب التأكد من وجود السلعة ،( بشأن املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء3الشرعي ةقم )

وأن ال  ،ويف حال وجود وعد ملزم فإنه جيب أن يكون من طرق واحد ،البائع هلا قبل بيعها
  .يكون املبيع من الذهب أو الفضة أو العمالت بأنواعها

والك إما حبيازهتا أو بيان أةقام  ،وجوب تعيني السلعة تعيينًا مييزها عن موجودات البائع األخرى 4/2
( بشأن بيوع السلع يف 21الشرعي ةقم )وينظر املعياة  .وثائق تعيينها مثل أةقام شهادات ختزينها

  .4/2/2األسواق املنظمة البند 
أو  إنه جيب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصفمل تكن السلعة حاضرة عند العقد فإاا  4/3

ويفضل أن تتم  ،ن شراؤه للسلعة حقيقيًا وليس صوةيًاوليك ،وكميتها ومكان وجودها ،األمنواج
  .العملية بالسلع احمللية

أو إجراء  وانتفاء أي قيد ،قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمًا بالتمكن فعاًل من القبض احلقيقي 4/4
  .حيول دون قبضها

إىل غري البائع الذي اشتريت منه باألجل )طرف  (وجوب أن يكون بيع السلعة )حمل التوةق 4/5
  .وأن ال ترجع إىل البائع بشرط أو مواطأة أو عرف ،لتجنب العينة احملرمة ،ثالث(
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بطريقة تسلب العميل حقه يف  ،عدم الربط بني عقد شراء السلعة باألجل وعقد بيعها بثمن حال 4/6
  .أم بتصميم اإلجراءات ،أم بالعرف ،سواء كان الربط بالنص يف املستندات .قبض السلعة

ا وعدم توكل املؤسسة سلعة اليت اشتراها منهعدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها يف بيع ال 4/7
على أنه إاا كان النظام ال يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إال بواسطة  ، بيعهاعن العميل يف

املؤسسة نفسها فال مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون يف هذه احلالة بعد قبضه السلعة 
  .حقيقة أو حكمًا

 . لعة اليت اشتراها من تلك املؤسسةوكياًل لطرف آخر يبيع له السأن ال جتري املؤسسة للعميل ت 4/3
  .أن ال يبيع العميل السلعة إال بنفسه أو عن طريق وكيل غري املؤسسة مع مراعاة بقية البنود 4/5
  .على املؤسسة تزويد العميل بالبيانات الالزمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن طريق وكيل خيتاةه 4/11
 

ولذا على  ،وإمنا أجيز للحاجة بشروطها ،التوةق ليس صيغة من صيغ االستثماة أو التمويل 5/1
املؤسسات أن ال تقدم على التوةق لتوفري السيولة لعملياهتا بداًل من بذل اجلهد لتلقي األموال عن 

الصناديق االستثماةية  طرق املضاةبة أو الوكالة باالستثماة أو إصداة الصكوك االستثماةية أو
وينبغي حصر استادامها له لتفادي العجز أو النقص يف السيولة لتلبية احلاجة وجتنب  ،وغريها

  .خساةة عمالئها وتعثر عملياهتا
جتنب املؤسسات التوكيل عند بيع السلعة حمل التوةق ولو كان التوكيل لغري من باع إليها السلعة  5/2

  .وال مانع من االستفادة من خدمات السماسرة ،الذاتيةوالقيام بذلك من خالل أجهزهتا 
 

  .م2116تشرين الثاين )نوفمرب(  23=  هد1427اي القعدة  1صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17اعتمد اجمللس الشرعي معياة التوةق يف اجتماعه ةقم )
 . م2116( تشرين الثاين )نوفمرب 23 - 13املوافق =  هد1427اي القعدة  1إىل  هد1427شوال 
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 23 -24=  هد1422ةمضان  13-5( املنعقد يف الفترة من7قم )قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ة
  .إصداة معياة شرعي عن التوةق كما جتريه املصاةفملكرمة ام يف مكة 2111تشرين الثاين )نوفمرب( 

( 2قرةت جلنة املعايري الشرعية ةقم ) ،م2113تشرين األول )أكتوبر(  13=  هد1423شعبان  17ويف 
  .تكليف مستشاة شرعي إلعداد مسودة مشروع معياة التوةق

( 2قرةت جلنة املعايري الشرعية ةقم ) ،م2115 (بريلأنيسان ) 15=  هد1426ةبيع األول  6ويف 
بتكليف مستشاة شرعي آخر بإعادة صياغة معياة التوةق بالشكل النمطي املعروف حبيث يطابق منااج 

  .املعايري األخرى
مملكة البحرين  ( املنعقد يف املنامة15( مسودة مشروع املعياة يف اجتماعها ةقم )2ناقشت اللجنة ةقم )

م وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء 2115حزيران )يونيو(  15=  هد1426مجادى األوىل  3بتاةيخ 
  .ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

( يف اجتماعهما 2( وةقم )1ناقشت اللجنة املشتركة اليت تضم أعضاء من جلنيت املعايري الشرعية ةقم )
م وأدخلت 2116آااة )ماةس(  1املوافق  =هد1427صفر  1كة البحرين بتاةيخ املنعقد يف ممل

  .التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
مجادى األوىل  12 -7املدينة املنوةة يف الفترة من  ( املنعقد يف16ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

م التعديالت اليت اقترحتها جلنتا املعايري الشرعية 2116حزيران )يونيو(  3-3املوافق  =هد1427
  .وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة

متوز )يوليو(  31املوافق  =هد1427ةجب  6عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
، ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،ةوحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزي ،م2116

وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة
 ،( باإلجابة عن املالحظات2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة

  .والتعليق عليها
 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17اجتماعه ةقم ) ناقش اجمللس الشرعي يف

التعديالت اليت  ،م2116نوفمرب  23م إىل 2116نوفمرب 13املوافق  =هد1427او القعدة  1إىل 
 مجاعوأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة باإل ،اقترحها املشاةكون يف جلسة االستماع

 وباألغلبية يف بعضها على ما هو مثبت يف حماضر اجتماعات اجمللس. ،الفقراتيف بعض 
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مستند اختالف حكم التوةق عن حكم العينة أن العينة حيلة على الربا لوقوعها بني طرفني تا يف  -
حال وحصول املشتري على دادها بثمن السلعة باألجل مث استرالواقع مقترض ومقرض من خالل بيع 

وعلى إباحة التوةق إال ابن تيمية وابن  ،ومجهوة الفقهاء على منع العينة ،مال أقل مما يلتزم به للبائع
  .القيم حيث قاال يف التوةق باملنع أو الكراهية

  .ومعياة املتاجرة يف العمالت ،مستند االكتفاء بالقبض احلكمي سبق يف معياة القبض -

التوةق املستويف للضوابط الشرعية املبينة يف املعياة ما وةد يف الكتاب والسنة من  مستند مشروعية -
وقد تأكدت مشروعيته بقراةي اجملتمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل  ،مشروعية البيع
م وقراة اللجنة الدائمة يف هيئة كباة العلماء يف اململكة العربية السعودية )فتوى ةق (1)اإلسالمي 
كما أنه خمرج لتجنب الربا وليس حيلة إليه ألنه يصري  .( والعديد من هيئات الرقابة الشرعية15257

وقد ةوي عن عائشة ةضي اهلل عنها  .قتراض بفائدةد مقرضًا وال يريد الوقوع يف االإليه من ال جي
  (2)املباةك  كما ةوي عن عبد اهلل بن ،عملها به

شراء السلعة وبيعها ألن هذا الربط جيعل البيع ملزمًا للمتوةق وقد مستند اشتراط عدم الربط بني  -
وهذا أيضًا مستند منع االلتزام  ،يؤدي هذا النقل الفوةي مللكية السلعة إىل عدم التمكن من قبضها

  .بالتوكل وااللتزام بالتوكيل

جة لعدم التعرض إلبطال مستند استثناء التوكيل إاا مل يسمح النظام للعميل بيع السلعة مباشرة هو احلا -
  .التصرف مبوجب القانون

واملساعدة له على  ،يةةونات املتعلقة بالسلعة هو منع الصمستند طلب تزويد املؤسسة للعميل بالبيا -
أو  ،ويستوي يف السلعة أن تكون بضاعة أو سياةة أو أسهم شركة مشروعة .حتصيل السيولة بالبيع

األخرية أوىل للتأكد من وجودها وسهولة قبض العميل هلا حقيقة وهذه  .أو سلعًا حملية ،سلعًا دولية
  .فيما إاا ةغب يف إمساكها

                                                   
قراة الدوةة اخلامسة عشرة الذي مل يشترط سوى مغايرته للعينة. مث قراة الدوةة السابعة عشرة املشتمل على شروط  (1)

التزام البنك )البائع( بالتوكل عن العميل يف بيع السلعة الذي " جيعلها شبيهة أخرى ةوعيت يف هذا املعياة وأتها عدم 
وعدم اإلخالل بالقبض )ومل يشترط القراة القبض احلقيقي، بل اكتفى يف قراة دوةته  -حسب نص القراة  -بالعينة " 

 احلادية عشرة بالقبض احلكمي يف الصرف وهو أشد من البيع. 

. وينظر يف التصريح مبشروعية التوةق: 2/113، والفائق يف غريب احلديث 216فعي الزاهر لألزهري الشا (2)
، واملبسوط للسرخسي 4/127واملغين  ،3/135و 2/447ف القناع اوكش ،4/251اإلنصاف للمرداوي 

 . 3/416،والروضة للنووي 11/211
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مستند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو األمنواج هو ليكون شراؤه للسلعة حقيقيًا وليس  -
  .صوةيًا

استحضاة  :مستند وضع ضوابط وقيود على التوةق سواء كان املتوةق هو العميل أم املؤسسة هو -
األهداف األساسية لوجود املؤسسات وتعامل العمالء معها من حيث االلتزام بتطبيق صيغ االستثماة 

وأنشطته األساسية القائمة على املشاةكات  ،والتمويل املالئمة لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي
أو التوسع  الترويج له والك بعدم إطالق العمل بالتوةق أو ،واملبادالت يف السلع واملنافع واخلدمات

ويترتب على الك عدم توةق  .فيه مبا يتعطل معه العمل بالصيغ األساسية لالستثماة والتمويل
كما يترتب عليه أيضًا حصر التوةق للعمالء يف احلالة اليت  ،املؤسسة إال يف أضيق نطاق كما يف املعياة

أو املضاةبة أو املراحبة أو التأجري أو ال ميكن فيها حتقيق الغرض من عملياهتم عن طريق املشاةكة 
أو يف حالة ختليص العمالء من الديون الناجتة عن  ،االستصناع وحنوها من صيغ االستثماة والتمويل

وليس جملرد سداد التزاماهتم  ،بعد التأكد من عزمهم على اإلقالع عن التعامل الربوي ،التعامل الربوي
  .الربوية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

واهلل ، وضابط الغرة املفسد للمعامالت ،وأثره ،وبيان أقسامه ،يهدف هذا املعياة إىل التعريف بالغرة 
 املوفق.
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يتناول هذا املعياة الغرة وأثره يف املعامالت اليت جتريها املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / 
وسواء وقع الغرة يف عقود املعاوضات وتدخل  ،سواء كان الغرة كثريًا أم يسريًا أم متوسطًا (1)(املؤسسات

  .فيها املشاةكات أم يف عقود التربعات أم يف العقود األخرى أم وقع يف الشروط
 

ما تردد أثره بني  :أو هو ،صفة يف املعاملة جتعل بعض أةكااا مستوةة العاقبة )النتيجة( :الغرة 2/1
  .الوجود والعدم

وينقسم من حيث أثره إىل مفسد  ،من حيث مقداةه إىل كثري ومتوسط ويسريينقسم الغرة  2/2
  .للمعاملة أو غري مفسد هلا

 

 . (4) أو اشتراط شرط فيه غرة يفسد املعاملة بضابطه املذكوة يف البند ،ال جيوز شرعًا إبرام عقد
 

  :فيه الشروط األةبعة اآلتيةيفسد الغرة املعاملة إاا توافرت 
  .أو ما مبعناها ،أن يكون الغرة يف عقد معاوضة مالية -1
  .أن يكون الغرة كثريًا -2

  .أن يكون الغرة يف املعقود عليه أصالة -3

  .أن ال تدعو احلاجة املعتربة شرعًا إىل العقد املشتمل على غرة -4

 

مثل اهلبة  ،فال يؤثر الغرة يف عقود التربعات ولو كان كثريًا ،والشركة ،جاةةواإل ،البيع :مثل
  .والوصية

  .(5والغرة يف عقد املعاوضة يقع يف صيغة العقد أو يف حمله وينظر البند )
 

ومن شأنه أن يؤدي إىل  ،ما غلب على العقد حىت أصبح العقد يوصف به :الغرة الكثري هو 4/2/1
ل بيع الثمر قب :مثل .ومرجعه إىل العرف ،وهذا يتأثر باختالف البيئات والعصوة ،النزاع
وهذا  ،والسلم فيما ال يغلب وجوده عند حلول أجله ،إىل أجل جمهول جاةة، واإلظهوةه

  .الغرة يؤثر يف العقد فيفسده

                                                   
 إلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. استادمت كلمة " املؤسسة / املؤسسات " اختصاةًا عن املؤسسات املالية ا (1)
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بيع الداة  :مثل ،وليس من شأنه أن يؤدي إىل نزاع ،ما ال يكاد خيلو منه عقد :اليسريالغرة  4/2/2
وهذا الغرة ال يؤثر يف  .الداة شهرًا مع تفاوت عدد أيام الشهوة إجاةةو ،دون ةؤية أساسها

  .العقد
أو ما ال يعرف  ،بيع ما يكمن يف األةض :مثل ،ما كان بني الكثري واليسري :الغرة املتوسط 4/2/3

راسة والشركات واملضاةبة ومثل الغرة يف اجلعالة واحل .الشجر املثمر إجاةةأو  ، بكسرهإال
  .. وال يؤثر الغرة املتوسط يف العقداملؤقتة

 

)ظهوة( صالحه ثمر قبل بدو بيع ال :إاا كان الغرة يف املعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل
أما إاا كان الغرة يف التابع للمعقود عليه أصالة  ،ودون شرط القطع (أي الشجر)األصل  دون بيع

وجد من الزةع مع ما وجد أو بيع ما مل ي ،فال يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صالحه
  .أو بيع اللنب الذي يف الضرع مع الشاة ،بيع احلمل مع الشاةأو  ،منه

 

أن يصل املرء إىل حالة حبيث لو مل يتناول املمنوع يكون يف جهد ومشقة ولكنه ال  :واحلاجة هي
  .سواء كانت احلاجة عامة أم خاصة ،يهلك

املوصلة إىل الغرض سوى ويشترط يف احلاجة أن تكون متعينة بأن تنسد مجيع الطرق املشروعة 
  .التأمني التجاةي عند عدم وجود التكافل :مثل ،العقد املشتمل على غرة كثري

 

  .وقد يكون يف شروطه ،وقد يكون يف حمله ،الغرة يف عقود املعاوضة املالية قد يكون يف صيغة العقد
 

يكون الغرة يف صيغة العقد إاا كان على صفة جتعله متصاًل باإلجياب والقبول ال مبحله ومن 
  :تطبيقاته يف صيغة العقد

 

بيع السلعة بألف نقدًا وبألفني إىل أجل  :ومن أمثلته ،اجلمع بني بيعتني يف بيعة مفسد للعقد
  .دون البت بأحدتا

 

بيع احلصاة برميها إىل سلع حبيث  :مثل ،تفسد البيوع اليت حيصل هبا التردد يف املعقود عليه
ومنه  ،وبيع املنابذة برمي البائع إحدى السلع إىل املشتري .تلزمه السلعة اليت وقعت عليها

  .دون إةادة املشتري أو البائعاستادام وسائل آلية مربجمة لتعيني السلعة 
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بيع سلعة دون بيان ما  :مثل ،الغرة الناشئ عن اجلهل جبنس املعقود عليه مفسد للعقد 5/2/1/1
  .ويترتب على جهالة جنس املعقود عليه جهالة نوعه وصفته ،هي

بيع سياةة دون بيان  :املعقود عليه مفسد للعقد مثلالغرة الناشئ عن اجلهل بنوع  5/2/1/2
ودون وجود عرف  دون حتديد نوعها (نوعها أو بيع دنانري )بعقد صرف العمالت

  .دهاحيد
 :مثل ،مفسد للعقد (الغرة الناشئ عن اجلهل بذات املعقود عليه )عدم تعيني السلعة 5/2/1/3

أو بيع قطعة أةض من خمطط مشروع  ،بيع سياةة من سياةات متنوعة يف معرض
  .دون خياة التعيني

بيع  :مثل ،هل بصفة املعقود عليه املتفاوتة صفاته مفسد للعقدالغرة الناشئ عن اجل 5/2/1/4
  .سلعة غائبة دون وصفها

بيع اجلزاف  :الغرة الناشئ عن اجلهل مبقداة املبيع ومن تطبيقاته اليت فيها تفصيل 5/2/1/5
أن  :لبيع إال إاا توافرت الشروط اليت جتعل الغرة مغتفرًا وهيلمفسد  ()اجملهول القدة

وأن يكون فيما  (كون مما يتأتى فيه احلزة )التامنيوأن ي ،يكون املبيع مرئيًا عند البيع
  .ففي هذه احلالة ال يفسده الغرة .حادهآاملقصود منه الكثرة )اجلملة( ال 

 

 :مثال ،ألجنيباملتبايعني أو أو بترك تقدير الثمن ألحد  ،تطبيقاته البيع بغري اكر الثمن من
أو الشراء بعملة دون تعيني جهة إصداةها ومن غري  ،الشراء بدنانري يف صّرة أو مبا يف جيبه

  .والغرة يف هذه احلاالت مفسد للبيع ،قرينة حتددها
أو  ،البيع بسعر السوق يوم الشراء :والك مثل ،غتفرًاوجتوز البيوع بأمثان يكون فيها الغرة م

أو بيع االستجراة وهو أخذ األشياء  ،أو مبا يتبايع به الناس ،مبا ينقطع عليه السعر يوم الشراء
 ،من البياع دوةيًا باملعاطاة وحتديد مثنها ولو بعد استهالكها مبا تعاةف عليه الناس أو مبؤشر

بيع كمية من  :مثل ،اها وال يعرف مقداةها وال مثنها اإلمجايلوالبيع بسعر الوحدة لكمية ير
د اة سياةة أجرة بعّداد حبيث ال حتدأو استئج ،احلبوب إاا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا
ومنه األجرة املتغرية  ،أو االستئجاة بأجرة املثل ،األجرة إال بعد الوصول إىل املكان املقصود

  .ذه احلاالت ال يفسد الغرة العقدففي ه ،باالستناد ملؤشر خمتص
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فإن أزيل الغرة بأن اةتفعت اجلهالة يف جملس  ،يفسد العقد جبهالة األجل املشروط يف العقد 5/3/1
  .العقد أو أبطل األجل يف جملس العقد صح العقد

والعربة حبلول املوسم املعتاد ال  ،احلصاد :يغتفر الغرة يف تأجيل الثمن إىل املواسم املعروفة مثل 5/3/2
  .حبصول احلصاد فعاًل

 

بيع السمك يف املاء إال إاا كان  :الغرة الناشئ عن عدم القدةة على التسليم مفسد للعقد مثل
ط وبيع سلع خاةجية قد يرخص بدخوهلا أو ال يرخص دون شر ،صوةًا ال حيتاج الصطيادحم

  .اخلياة
 

واملقصود بيع ما ال ميلكه وقت العقد  .الغرة الناشئ عن بيع اإلنسان ما ليس عنده مفسد للبيع
  .باألصالة عن نفسه مث يشتريه من السوق إال يف صوةة السلم أو االستصناع بشروطهما

 

حبيث ينتقل الضمان من البائع إىل  ،ال جيوز بيع ما مل يضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكمًا
واملراد  ،والعقد فاسد ،سواء كان املبيع منقواًل أم عقاةًا ،املشتري وينتفي تداخل الضمانني

أو التحويل ملكان آخر يف  ،بالقبض حقيقة التناول باليد أو االستيفاء للمقداة يف املكيل وحنوه
  .واملراد بالقبض حكمًا التالية مع التمكني ،وما عدا الك فمرجعه العرف ،اجلزاف

 

  .بيع املعاومة وهو بيع الثمر أعوامًا عديدة :بيع معدوم جمهول الوجود يف املستقبل مثل جيوزال 
 

، وز بيع العني الغائبة على الصفةوجي .ال جيوز بيع العني الغائبة من غري صفة أو ةؤية سابقة 5/3/1
 ،وجيب أن يشتمل الوصف على كل ما خيتلف به الثمن ،سواء بوصف بائعها أو طرف آخر

  .وإال فله اخلياة ،وإاا وجد املبيع مطابقًا للوصف لزم البيع
  .بشرط أال تتغري بعدها ،العني الغائبة على الرؤية املتقدمة قبل وقت العقدجيوز بيع  5/3/2
  .وهو ما دل على صفة الشيء ،جيوز البيع على النمواج 5/3/3
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والزةع الذي مل يبد  ،ةهن السياةة املفقودة :مثل ،جيوز يف الرهن من الغرة ما ال جيوز يف البيع
وينظر املعياة  .ولكن ال يباع يف أداء الدين إال بعد التسلم للسياةة وبدو صالح الثمر ،صالحه

  .( بشأن الضمانات5الشرعي ةقم )
 

، العقدالشرط الذي ال ينايف مقتضى تعليقها ب :مثل ،جيوز يف الكفالة من الغرة ما ال جيوز يف البيع
( بشأن 5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .أو كفالة ما سيجب يف املستقبل ،أو تأجيلها ألجل جمهول

  .الضمانات
 

تعليق الوكالة على  :إاا كانت هناك قرائن أو عرف يعني املوكل به مثل ،جتوز الوكالة مع الغرة
وهذا ما مل تكن الوكالة بأجر حيث  .من بعض الوجوه أو أن يكون املوكل فيه معلومًا ،الشرط

( 23وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .كما جتوز الوكالة العامة .فيؤثر الغرة فيها جاةةتأخذ حكم اإل
  .بشأن الوكالة وتصرف الفضويل

 

 ،أو يف حمله ،شرط خياة بوقت جمهول :مثل ،على شرط حيد  غرةًا يف صيغة العقديفسد العقد املشتمل 
 ،بيع الثنيا بأن يبيع شيئًا ويستثىن بعضه دون تعيني أو أن يبيع عماةة ويستثىن طابقًا منها دون تعيينه :مثل

  .إال إاا كان املستثىن معلومًا فيجوز
 

  .م2117 (أيلول )سبتمرب 3=  هد1423شعبان  26 صدة هذا املعياة بتاةيخ
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املوافق =  هد1423شعبان  31 -26( املنعقد يف 15اعتمد اجمللس الشرعي معياة الغرة يف اجتماعه )
  .اململكة العربية السعودية م مبكة املكرمة2117سبتمرب  3-12
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 31=  هد1426ةبيع األول  23 -21( املنعقد يف الفترة من 14اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )قرة 
إصداة معياة شرعي عن  -اإلماةات العربية املتحدة -م يف ديب2115 أياة )مايو(  2 -بريل(أنيسان )

  .ضوابط الغرة املفسد للمعامالت املالية
م قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف 2115و( متوز )يولي 26=  هد1426مجادى اآلخرة  21ويف 

  .مستشاة شرعي إلعداد دةاسة عن ضوابط الغرة املفسد للمعامالت املالية
( املنعقد يف مكة املكرمة 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

وطلبت  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2116( نيسان )أبريل 7-6=  هد1427ةبيع األول  5-3بتاةيخ 
  .من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

( املنعقد يف املدينة املنوةة 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
م ناقشت اللجنة مسودة 2116حزيران )يونيو(  3-3املوافق  =هد1427مجادى األوىل  12-7بتاةيخ 

وما أبداه  ،وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات ،مشروع املعياة
  .األعضاء من مالحظات

 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
تشرين الثاين )نوفمرب(  23م إىل 2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13املوافق  =هد1427اي القعدة  1إىل 

 ،(2( وةقم )1م التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )2116
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة
آااة  3 هد= املوافق1423صفر  13استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ عقدت األمانة العامة جلسة 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2117)ماةس( 
وقد مت االستماع إىل  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،اليت طرحت خالل اجللسةاملالحظات 
  .والتعليق عليها ،املالحظات

 1 –شعبان  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
اليت اقترحها املشاةكون يف  التعديالت ،م2117أيلول )سبتمرب(  12-3املوافق  هد=1423ةمضان 

  .واعتمد فيه املعياة ،وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،جلسة االستماع
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وهناك غرة كثري  ،مستند تقسيم الغرة إىل كثري ومتوسط ويسري هو أن هناك غرةًا ال ختلو عنه العقود -
يؤدي إىل أن العقد يوصف به كما يف تسمية )بيع الغرة( والبد مع حتديد طريف الغرة من حتديد 

هو ما كان غالبًا يف العقد  :وقد عرب عن ضابط الغرة الكثري أبو الوليد الباجي بقوله .الوسط بينهما
  .حىت صاة العقد يوصف به 

قال   "عن بيع الغرة  " اى ةسول اهلل :غرة حديث مستند حترمي إبرام عقد أو شرط فيه -
  .هذا احلديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة  :النووي

( 1: )وهي ،ةبعة املذكوةة يف املعياةمستند حتديد الغرة املفسد للمعامالت مبا حتققت فيه الشروط األ -
الفقهاء على تأثري الغرة الكثري على  إمجاعهو  ،( أن يكون كثريًا2و)أن يكون يف عقد معاوضة 

( حتقق أكل املال 2و) ،باالستنباط من الصوة اليت وةدت أحاديث بتحرميها لكثرة الغرة فيها ،العقود
دون حتققه يف التربعات ألنه ال يترتب على الغرة فيها  ،بالباطل يف عقود املعاوضة املشتملة على الغرة

( ألن املفسد من الغرة هو ما كان يف املعقود عليه أصالة وال 3و) .مة لعدم خساةة املتربع عليهخصو
وهي من قواعد اجمللة )للقاعدة الفقهية " يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها  ،يؤثر فيما كان تابعًا

عة جاءت برفع احلرج ( اشتراط عدم احلاجة للعقد املشتمل على الغرة ألن الشري4و) .(45املادة 
سواء كانت احلاجة عامة أو خاصة للقاعدة  (73 :احلج) ﴾وما جعل عليكم يف الدين من حرج ﴿

  .(33قواعد اجمللة املادة )"احلاجة تنزل منزلة الضروةة عامة كانت أو خاصة" 

له حمتمل ألن الغرة جيع ؛مستند فساد العقد املشتمل على غرة يف صيغته أن الك مبثابة تعليق للعقد -
بتحرميها استالص هذا من املسائل الكثرية اليت وةدت نصو   دوق ،احلصول وليس حمققًا حصوله

 .لتعلق الغرة فيها بالصيغة كالبيوع املذكوةة يف املعياة وغريها مما يف املدونات الفقهية

                                                   
 . 1/41تقى للباجي املن (1)

بشرح النووي وغريه، وأوةد البااةي عنوانًا ألحد األبواب يف صحيحه )عمدة  3/156( أخرجه مسلم يف صحيحه 2)
 (. 11/264القاةي 

 . 11/156شرح النووي على مسلم  (3)

، واملقدمات البن 3/2، والشرح الكبري للدةدير 5/341اجملموع ، و5/156، وفتح القدير 2/153بداية اجملتهد  (4)
 . 2/253، والبحر الزخاة 4/217، واملغين 2/221ةشد اجلد 
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سواء يف جنس احملل أو ااته أو نوعه أو صفته هو أن  ،مستند فساد العقد املشتمل على غرة يف حمله -
وألن يف تلك  ،وقد وةدت نصو  مبنع بعض البيوع اليت من هذا القبيل ،الغرة يف هذه األموة كثري

  .وال ميكن ةفعها بتايري املشتري مبثل خياة الرؤية ،احلاالت جهالة فاحشة تؤدي للنزاع

الفقهاء على عدم صحة جمهول القدة  إمجاعقداة حمل العقد مستند فساد العقد املشتمل على غرة يف م -
ن جهالة املقداة تفضي إىل املنازعة املانعة من التسليم وأل ،قداة املبيع أو مقداة الثمنسواء م
( أن تلك 5/2و ،5/2/1/5ومستند جواز ما توافرت فيه الشروط املبينة يف املعياة ) ،والتسلم

  .الشروط جتعل الغرة مغتفرًا

وقد وةد النهي عن بيع حبل احلبلة واملراد به  ،مستند فساد العقد اجملهول أجله أن الك يؤدي للنزاع -
يا ﴿وقد وصفت املداينة املشروعة بأن أجلها مسمى  .تأجيل مثن املبيع إىل أن تلد الناقة ويلد ما ولدته

 . [212 :البقرة] ﴾أيها الذين آمنوا إاا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه 

مستند فساد العقد غري املقدوة عليه فيه هو ما فيه من الغرة الكثري ألن املقصود من العقود )مقتضى  -
فإاا حصل الثمن للبائع ومل حيصل املبيع  ،حتصيل حملها للبائع واملشتري على السواء (عقد البيع

  .للمشتري خيتل الك املقتضى واملقصود من العقد

 أن يبيع اإلنسان ما ليس عنده "  " اى النيب :اإلنسان ما ليس عنده احلديثمستند فساد بيع  -
وللغرة الكثري يف عدم املقدةة على التسليم وهو أيضًا املستند لفساد بيع ما مل يقبض ولو حكمًا 

وللقاعدة " أن كل معدوم جمهول الوجود يف  وللحديث يف " النهي عن بيع ما مل يقبض " 
  .ال جيوز بيعه " وقد صرح كثري من الفقهاء بأن من مجلة بيع الغرة بيع املعدوم املستقبل 

 ،إال مع الوصف التام ،مستند التفصيل الواةد يف املعياة عن بيع العني الغائبة هو ما يف الك من الغرة -
ؤية لتفادي واهب احلنفية إىل إثبات خياة الر .عدم الرؤية مينع متام الصفقة ؛ ألنللتعاةف على الك

  .مغبة الغرة

  .مستند عدم تأثري الغرة على عقد الرهن أنه ليس مقصودًا بل هو عقد تبعي للتوثيق -

  .مستند عدم تأثري الغرة على الكفالة ما سبق بشأن الرهن وألاا قائمة على التربع -

لكن إن كانت بأجر  ،مستند جواز الوكالة مع الغرة أاا عقد تبعي قائم على التفويض بالتصرف -
  .حتولت إىل عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرة

                                                   
 . 5/153، والبدائع 4/23حاشية ابن عابدين  (1)

 (. 1/155أخرجه الترمذي يف السنن ) (2)

 حىت تستوفيه " )أي تقبضه(. ( بلفظ: " إاا ابتعت طعامًا فال تبعه 1525أخرجه مسلم يف صحيحه ) (3)

 . 1/262، واملهذب للشريازي 5/253، واجملموع شرح املهذب 3/331، والبحر الزخاة 5/244نيل األوطاة  (4)
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  .الشرط جزء من العقد ؛ ألنمستند فساد العقد املشتمل على شرط فيه غرة ما سبق بشأن العقد -
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هو أن الغروة يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتاذه شاص  (الفرق بني الغرة )والغروة والتغرير
  .أما الغرة فال خديعة فيه ،ليادع به آخر

فالغرة أعم من  ،الفرق بني الغرة واجلهالة هو أن اجلهالة عدم الدةاية بصفات الشيء مع العلم حبصوله
  .وليس كل ما فيه غرة جمهواًل ،فكل جمهول فيه غرة ،هالةاجل

لكنهما لتحصيل أحد الطرفني  ،الغرة يشبه القماة واملراهنات من حيث التردد وعدم التأكد من النتيجة
 . وليس كل غرة قماةًا ،من غري شك مال اآلخر وكلمة قماة أخص من كلمة غرة فالقماة غرة

  .فليس فيها التردد الذي يف الغرة .اإلضافة تأخري أثر العقد إىل موعد مستقبلي حمدد 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 ،فات احملكمني وصك التحكيم وقراةهوشروطه وجماله وصيهدف هذا املعياة إىل بيان املراد بالتحكيم 
واهلل ، (1)(املؤسسات وتطبيقاته لدى املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / ،التحكيم وتنفيذهوطرق 
 املوفق.

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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أو بينها وبني  ،ني املؤسساتيتناول هذا املعياة التحكيم يف املعامالت املالية واألنشطة والعالقات اليت تتم ب
  .سواء كانوا يف بلد املؤسسة أم يف بلد آخر ،أو موظفيها أو أطراف أخرى ،عمالئها

 

  .اتفاق طرفني أو أكثر على تولية من يفصل يف منازعة بينهم حبكم ملزم :التحكيم 2/1
تطبق فيه أحكام ومبادئ  التحكيم املقصود يف هذا املعياة هو )التحكيم اإلسالمي( وهو الذي 2/2

  .الشريعة اإلسالمية
 

كون تنفيذًا التفاق سابق على يوإما أن  ،التحكيم إما أن يصاة إليه باتفاق حني نشوء النزاع 3/1
وقد يصاة إىل االتفاق على التحكيم  ،اشتراط املصري إىل التحكيم بداًل من اللجوء إىل القضاء

  .انوينبإلزام ق
جيب النص على وجوب الرجوع إىل التحكيم اإلسالمي يف االتفاقيات اليت ال ميكن تقييد  3/2

  .الرجوع فيها للقوانني بعدم التعاةض مع الشريعة اإلسالمية
  .وقد يكونان أكثر من اثنني ،طرفا التحكيم تا املتنازعان طالبا التحكيم 3/3
 

  .أم بني شاص اعتباةي وشاص طبيعي ،أم اعتباةينيطبيعيني سواء مت بني شاصني  ،التحكيم مشروع
 

  :التحكيم الزم يف احلاالت التالية 5/1
  .إاا نص يف العقد على اشتراط التحكيم -أ 
  .إاا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه -ب 

أما إاا  .فيجوز للمحكم أن يعزل نفسه بعد قبوله ،أجرالتحكيم غري الزم يف حق احملكم بغري  5/2
كان التحكيم بأجر فهو الزم للمحكم فإن عزل احملكم نفسه وترتب على الك ضرة فعلي فإنه 

  .(شاا األ إجاةة( بشأن 34)وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .يتحمل مقداة الضرة
 

 بني طاليب التحكيم واحملكم.  (والقبول ةكن التحكيم الصيغة )تبادل اإلجياب 6/1
  :يشترط لصحة التحكيم ما يأيت 6/2

  .قيام نزاع بني طرفني أو أكثر حول حق مشروع -أ 
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  .وتراضيهما على قبول حكم احملكم ،اتفاق طريف النزاع على التحكيم -ب 

  .قبول احملكم ملهمة التحكيم -ج 
 

  .يف كل ما يصلح لكل واحد من الطرفني ترك حقه فيه جيوز التحكيم 7/1
  :وال جيوز التحكيم فيما يأيت 7/2
  .مثل احلدود ،كل ما هو حق هلل تعاىل 7/2/1
  .ما يستلزم احلكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغري احملتكمني 7/2/2
  .إاا قضى احملكم فيما ال جيوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ 7/3
 

  .يشترط يف احملكم أن تتوافر فيه أهلية األداء الكاملة 3/1
وإاا دعت احلاجة املتعينة إىل اختياة حمكم غري مسلم فيجوز  ،األصل أن يكون احملكم مسلمًا 3/2

  .11/1مع مراعاة البند  .الك للتوصل ملا هو جائز شرعًا
فإن مل يكن كذلك فيعني أطراف  ،واألوىل أن يكون العدد فرديًا ،جيوز حتكيم واحد أو أكثر 3/3

 ويكون ةأيه مرجحًا عند تساوي اآلةاء.  ،النزاع أو احملتكمون أحد احملكمني ةئيسًا هليئة التحكيم
ني املعينني عن كما جيوز للمحكم ،جيوز تعيني حمكم واحد عن كل طرف من أطراف النزاع 3/4

  .بذلكحمكمًا فيصاًل إاا أان هلما طرفا النزاع  الطرفني أن يعّينا
إاا مل يعني أحد طريف النزاع حمكمًا عنه تنفيذًا لشرط التحكيم يف العقد حيق للطرف اآلخر  3/5

الرجوع للقضاء الختياة حمكم عن الطرف املمتنع إن مل يكن يف شرط التحكيم نص لطريقة 
  .تعيني احملكم اآلخر

 ،رضا به مرتبط بشاصهال ؛ ألنال جيوز للمحكم أن يستالف غريه إال بإان من اختاةه للتحكيم 3/6
وكان تعيني أعضائها مراعي فيه شروط تشكيلها  ،إال إاا كان التحكيم ملؤسسة أو جلنة حتكيمية

  .املعلنة
أو بالنص  ،أو أةباب املال ،ال حيق للوكيل أو املضاةب املوافقة على التحكيم إال برضا املوكل 3/7

وال يكون طرفًا يف التحكيم عن  ،على الك يف شروط املضاةبة مثل شروط حسابات االستثماة
  .املؤسسة اات الشاصية االعتباةية إال من ميثلها ةمسيًا

 

لتحكيم ويسمى )عقد اة ينشأ مستند التحكيم عن موافقة طريف النزاع وموافقة احملكم على مهم 5/1
  .(اتفاق التحكيم) أو (التحكيم
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واألجل  ،النزاع واحملكم وجممل موضوع النزاعجيب أن يشتمل مستند التحكيم على أمساء طريف  5/2
  .وأتعاب احملكم إن وجدت ،احملدد للتحكيم

، فإاا عنهما للتحكيم نزاعات اليت تتولدشرط التحكيم هو التزام طريف عقد أو اتفاقية بإخضاع ال 5/3
  .أدةج يف أي اتفاقية أو عقد شرط التحكيم فإنه يكتفي به عن االتفاق عند نشوء النزاع

على احملكم تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وإاا قيد احملكم بقانون معني فيجب عليه عدم جيب  5/4
  .خمالفة أحكام الشريعة

 إاجناز مثل ،حيق لطريف التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح هلما 5/5
أو  ،اإلسالميةأو وفقًا ملذهب معني أو قانون معني ال خيالف الشريعة  ،احلكم يف زمن معني

  .استشاةة خرباء يتم تعيينهم باالسم أو الصفة وال يلزم احملكم برأي اخلرباء
إاا انتهى األجل احملدد إلصداة احلكم دون صدوةه اعترب احملكم معزواًل إال مبوافقة طريف النزاع  5/6

 ،تكمنيويعترب لبدء املدة تاةيخ اكتمال توقيع مستند التحكيم من مجيع احمل ،على متديد األجل
  .والنتهائها توقيع قراة التحكيم من مجعيهم

  .وينبغي يف املؤسسات توثيق مستند احلكم كتابيًا ،يصح شرعًا عقد التحكيم شفويًا 5/7
  .ولكن األوىل اإلشهاد ،ال يشترط اإلشهاد على املوافقة على التحكيم يف مستند التحكيم 5/3
 

 ،والبينة )الشهادة( ،مثل اإلقراة ،حيق للمحكم األخذ جبميع طرق احلكم املقبولة يف القضاء 11/1
وإاا ةد احملكم الشهادة مل ميتنع  .وال حيق له احلكم بعلمه الشاصي ،واحلكم بالنكول ،والتحليف

  .قبوهلا يف حتكيم آخر أو يف القضاء وإمنا ميتنع قبوهلا إاا ةدت يف القضاء
طلب الوثائق واملستندات وكل ما يتعلق مبوضوع النزاع أو صوة عنها بعد مقاةنتها  حيق للمحكم 11/2

أو مكتوبة  كما حيق له طلب إفادات شفوية .الطرفني عليها إلبداء ةأيهما فيها اطالعبأصوهلا مع 
  .من طريف النزاع أو من الشهود والرجوع إىل اخلرباء عند احلاجة

كما ال يلزم احملكم التقيد  ،ل اإلجرائية املطلوبة يف القضاءال يطلب يف التحكيم تطبيق األصو 11/3
  .بالقوانني ما مل تكن من النظام العام

بل حيق له االستناد إىل أي دليل آخر  ،ال يقتصر احملكم على قواعد اإلثبات املنصو  عليها قانونًا 11/4
  .ال يتناىف قبوله مع أحكام الشريعة

وإاا تساوت األصوات يرجح الطرف الذي فيه  ،ألغلبيةأو با ،مجاعيصدة قراة التحكيم باإل 11/5
وإاا كان يف مستند التحكيم أو لوائح اجلهة احملكمة ما ينظم الك على وجه آخر فيلتزم  ،الرئيس
  .به
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  .التحكيم اتفاق احلكم مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يشترط لصحة قراة 11/1
التحكيم النهائي الفصل يف مجيع نقاط النزاع وحتديد حقوق أطرافه على ينبغي أن يتضمن قراة  11/2

وإاا اقتصر احملكم على معاجلة بعض جوانب النزاع فإن التحكيم ال يكون تامًا  .أساس العدل
وهلم مطالبة احملكم باستكمال القراة بقراة حتكيم  .لعدم إغنائه طريف النزاع عن الرجوع للقضاء

  .قاط اليت مل يعاجلها القراة األصليإضايف للفصل يف الن
إال إاا  ،وتعترب القضايا اخلاةجة عنه ليست من صالحيات احملكم ،ال جيوز جتاوز موضوع النزاع 11/3

  .وافق طرفا النزاع على إحلاقها مبوضوع التحكيم
وكذلك  ،إصداة تفسري لقراة التحكيم ،بناء على تقديره أو بطلب طريف النزاع ،جيوز للمحكم 11/4

  .ح األخطاء املادية اليت وقعت فيهتصحي
دون تقدير  سؤوليةحيق للمحكم جتزئة إصداة القراة بإصداة قراةات متهيدية أو جزئية أو حتديد امل 11/5

  .التعويض
األوىل بيان املستند الشرعي والقانوين لقراة التحكيم )التسبيب( وليس شرطًا إال إاا كان القانون  11/6

  .يشترط الك
 ،لتحكيم يف جملس يضم احملكمني إن كانوا متعددين أو أكثرهم بعد دعوهتماألصل إصداة قراة ا 11/7

وميكن إصداةه بالتمرير بعد إعداده من احملكم الفيصل أو ةئيس هيئة التحكيم أو أحد احملكمني 
  .يف حالة التمرير مجاعبتكليف منهم وإةساله إىل باقي احملكمني إلقراةه شريطة حتقق اإل

توقيع مجيع احملكمني يف حال تعددهم مبن فيهم املعاةضون مع إثبات يصدة قراة التحكيم ب 11/3
 ،وميكن توقيعه من أكثرية احملكمني مع بيان سبب عدم توقيع اآلخرين ،حتفظهم أو معاةضتهم

  .شريطة صدوة القراة مبعرفتهم مجيعًا من خالل حمضر جلسة إصداة القراة
النزاع وهوياهتم وعناوينهم واإلشاةة إىل يشتمل قراة التحكيم على نص احلكم وأمساء طريف  11/5

 ،دعاءات طريف النزاع ومستنداهتاوملاص موضوع النزاع وملاص ا ،خيهمستند التحكيم وتاة
ومكان  ،وأمساء احملكمني إن كانوا متعددين ،وأمساء الشهود واخلرباء املستعان هبم إن وجدوا

وأسباب القراة  ،وكذلك توقيع طريف النزاع إن أمكن ،وتواقيع احملكمني ،وتاةخيه ،إصداة القراة
  .إال إاا تضمن مستند التحكيم اإلعفاء من بيااا ومل يوجد اشتراط قانوين

ال يشترط إصداة قراة التحكيم يف مواجهة طريف النزاع وإن كان األوىل إصداةه حبضوةتا  11/11
  .الختصاة إجراءات التبليغ

لتوصية للجهات القضائية واجلهات الرمسية املاتصة لتنفيذ قراة األوىل تذييل القراة بالطلب أو ا 11/11
  .التحكيم جبميع الوسائل النظامية املتبعة
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وهو ملزم هلما تلقائيًا ما مل يتم نقضه ملاالفته  ،التحكيم ال يشترط ةضا طريف النزاع بقراة 11/12
  .أحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام

  .الصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية االتفاقيةجيوز أن يصدة قراة التحكيم ب 11/13
 

أو متطلب  ما مل حيدد مستند التحكيم ،ينبغي إبالغ طريف النزاع بقراة التحكيم بالطرق املعتادة 12/1
  .ويتم إبالغهما مع التوقيع عليه ،قانوين طريقة معينة لإلبالغ

، قراة التحكيم أو على ةضائهما به على إبالغ طريف النزاعال يشترط لنفاا التحكيم اإلشهاد  12/2
  .لكن األوىل اإلشهاد لتجنب املنازعة

واألوىل  ،ال يشترط لنفاا التحكيم التسجيل الرمسي لقراة التحكيم أو إيداعه يف احملكمة املاتصة 12/3
إجراء الك إاا كان إعطاء الصفة التنفيذية له قانونًا يتطلب التسجيل أو اإليداع مع مراعاة 

  .املواعيد احملددة لذلك
  .اا كتب قراة التحكيم بأكثر من لغة فيجب حتديد اللغة املعتمدة عند االختالفإ 12/4
تفاظ كل واحد من مع اح ،ينبغي تسليم نساة موقعة من القراة لكل طرف من طريف النزاع 12/5

  .احملكمني إاا كانوا متعددين بنساة موقعة
 

فإن أىب أحد احملتكمني حيق لآلخر ةفع األمر  ،عيةااألصل أن يتم تنفيذ احلكم من احملتكمني طو 13/1
  .فيذهإىل القضاء لتنفيذه وعليه ال يصاة إىل التحكيم إاا كان ال ميكن تن

جيوز الرجوع إىل احملاكم اليت ال تلتزم باألحكام اإلسالمية إلعطاء الصفة التنفيذية لقراة التحكيم  13/2
  .الشرعي

خطأ فيه فله حينئذ إلغاؤه أو تعديله مبقتضى أليس للمحكم الرجوع عن حكمه إال إاا صرح بأنه  13/3
  .العدل قالشريعة وما حيق

 

للمحكم إاا مل يكن متطوعًا أو موظفًا عامًا خمصصًا للتحكيم احلصول على أجرة )أتعاب(  حيق 14/1
عن مهمة التحكيم يتم اإلعالن عن مقداةها أو نسبتها يف شروط التحكيم املؤسسي أو يتفق 

  .عليها يف مستند التحكيم
إخل أو ... طباعةإاا كانت هناك مصروفات انتقال احملكم أو الشهود أو اخلرباء أو مصروفات  14/2

مع مراعاة أن  ،وة للمحكم )أتعاب( فيجب النص يف القراة على الطرف الذي يتحملهاأج
واملصروفات املشتركة تقسم على  ،املصروفات الناشئة عن طلب أي طرف يتحملها مبفرده
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ا مل هذا م ،أطراف النزاع ما مل يثبت سوء النية أو التسبب الضاة فيها من أحدهم فيتم حتميلها له
  .يتم االتفاق على حتميل املصروفات واألتعاب ألحد الطرفني أو للمحكوم عليه

 

  .م2117سبتمرب( )أيلول  12=  هد1423شعبان  31صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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املوافق  =هد1423شعبان  31 - 26( املنعقد يف 15اعتمد اجمللس الشرعي معياة التحكيم يف اجتماعه )
  .اململكة العربية السعودية -م مبكة املكرمة2117 (أيلول )سبتمرب 3-12
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م إصداة معياة 2116)أغسطس( آب  6املوافق  =هد1427ةجب  12قرة اجمللس الشرعي بتاةيخ 
  .شرعي عن التحكيم

 21( املنعقد يوم اخلميس 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
 ،م مبملكة البحرين ناقشت اللجنة الدةاسة2116أيلول )سبتمرب(  14املوافق  =هد1427شعبان 

ه األعضاء من وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبدا
وأدخلت  ،كما مت مناقشة مشروع معياة التحكيم والذي كان جاهزًا يف نفس اجللسة .مالحظات

  .التعديالت الالزمة عليه يف ضوء ما مت من مناقشات
 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

تشرين الثاين )نوفمرب(  23م إىل 2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13املوافق  =هد1427اي القعدة  1إىل 
 ،(2( وةقم )1التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم ) ،م2116

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة
آااة  3املوافق  =هد1423صفر  13عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2117)ماةس( 
 االستماع إىل وقد مت ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها ،املالحظات

ةمضان  1 -شعبان 26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف جلسة  ،م2117سبتمرب( أيلول ) 12-3املوافق  =هد1423
  .واعتمد فيه املعياة ،وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،االستماع
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  .بالرغم من معىن الوالية اخلاصة فيه ،يف التحكيم معىن الوكالة عن األطراف -

القضاء  ؛ ألنتوثيقه كتابيًا -والسيما يف املؤسسات -ولكن األوىل ،يصح شرعًا عقد التحكيم شفويًا -
  .ال يعترف به إال مكتوبًا وموقعًا من احملكمني وأطراف النزاع

ويغتفر عند احلاجة ختلف بعض  ،يشترط يف احملكمني حبسب األصل شروط القضاء شرعًا ومنها احلياد -
  .سلم مبا ال خيالف الشريعةعلى أن يكون حكم غري امل ،مثل شرط اإلسالم ،شروطه
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مينع اختااه إاا كان أحد أطراف  .طلب التنازل عن بعض ما يراه احملكمون حقًا ألحد أطراف النزاع
واألوىل أن يستند إصداة قراة الصلح إىل النص الصريح يف مستند  .النزاع وكياًل إال بتفويض خا  بذلك

  .ة احملكمني للحكم بالصلحالتحكيم بصالحي

على حنو يقبلونه ويطلبون من  -خاةج مهمة التحكيم -وهي اتفاق أطراف النزاع على تسوية النزاع
وعلى احملكمني إجابة طلبهم ما مل تكن التسوية على وجه غري  ،احملكمني إصداة قراة بتلك التسوية

  .مشروع أو خمالفة للنظام العام

  .هو الوثيقة اليت يوقعها طرفا النزاع باملصري للتحكيم عند نشوبه

  .باملصري إىل التحكيم عند نشوبه ،هو الشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع

  .إاا دلت القرينة أو املستندات على وجه التصحيح ،ما وقع سهوًا يف األمساء أو األةقام

  .وحينئذ ال يشترط تعيني شاص احملكم ،للفصل يف النزاع ،هو اختياة مؤسسة تضم مؤهلني للتحكيم
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وآله وصحبه أمجعنياحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد 

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام الوقف األساسية اليت تشكل مرتكزًا للتطبيقات العملية للوقف ودوة 
واهلل ، يف النظاةة على الوقف وإداةته وتثمريه (1)املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات( 

  املوفق.
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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وبيان الشروط اليت جيب  ،يتناول هذا املعياة تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأةكانه وشروط كل ةكن
ومدى  ،وطرق االنتفاع بالوقف وسبل تنميته وأحكام النظاةة عليه وإداةته ،توافرها يف الواقف والوقف

تنمية مواةد الوقف وطرق بدوة حيوي يف  (إمكان قيام املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات
  .استثماةه

  .وال يتناول هذا املعياة اإلةصاد والعهدة املالية وإن أشبها الوقف يف بعض الوجوه
 

 

حبس العني عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق باملنفعة أي  :وشرعًا ،احلبس :الوقف لغة
  .صرف منفعته إىل املوقوف عليه

 

والوقف الزم يزول به ملك الواقف عما  .مجاعوقد ثبتت مشروعيته بالسنة واإل .مشروعالوقف 
  .وقفه

 

األهلي )الذةي( والوقف املشترك والوقف  أتها الوقف اخلريي والوقف ،للوقف أنواع عديدة
  .على النفس

  .هو ما يصرف ةيعه ومنفعته إىل جهة خريية :الوقف اخلريي 2/3/1
سواء  ،معينني بالذات أو الوصف شاا هو ما جعل استحقاق الريع فيه أل :الوقف األهلي 2/3/2

  .مث يؤول جلهة خريية بانقراضهم ،أكانوا اةية أم أقاةب وهو الغالب أم غريهم
شترك يف ةيعه ومنفعته الذةية اوهو ما  ،وقف على الذةية واخلريات معًا :الوقف املشترك هو 2/3/3

  .وغريها من وجوه اخلري
  .هاة اليت عّينالوقف على الواقف نفسه مدة حياته مث للجه 2/3/4

 

  .فوواملوق ،والواقف ،الصيغة :أةكان الوقف
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وإاا كان املوقوف عليه معينًا أهاًل للقبول  ،وال حيتاج إىل قبول .صيغة الوقف هي اإلجياب 3/1/1
أو نصيب الشاص املعني  والرد وةد الوقف مل يبطل الوقف وإمنا يبطل حقه ويصرف الوقف

  .يف اخلريات إاا كان املوقوف عليهم مجاعة
  .قفحتصل الصيغة باللفظ أو الكتابة أو مبا يقوم مقامهما عرفًا يف الداللة على الو 3/1/2
 وقفت كذا أول العام القادم.  :مثل أن يقول ،يقبل الوقف اإلضافة للمستقبل 3/1/3
األصل أن يكون الوقف مؤبدًا وجيوز أن يكون مؤقتًا ملدة إاا نص الواقف على توقيته حبيث  3/1/4

  .يرجع املوقوف بعدها إىل املالك
 

قف شاصًا معنويًا فيجب أن وإاا كان الوا ،يكون الواقف شاصًا طبيعيًا أو شاصًا معنويًا 3/2/1
 يكون الوقف بقراة من اجلمعية العمومية وليس من جملس اإلداةة. 

  .يشترط يف الواقف أن يكون أهاًل للتصرف يف ماله 3/2/2
ويتوقف وقف  .نفسه مدى حياته يبطل وقف احملجوة عليه للسفه إال إاا كان وقفه على 3/2/3

  .ه بطلوزجوة عليه للدين على إجازة الدائنني فإن مل جيياحمل
 

يشترط يف املوقوف عليه أن ال يكون جهة حمرمة وال يشترط عند إنشاء الوقف أن تكون  3/3/1
  .جهة بر

 وجيوز على األغنياء.  ،جيوز الوقف على غري املسلمني فيما ليس معصية 3/3/2
  .ال يشترط أن يكون املوقوف عليه موجودًا وقت الوقف 3/3/3
فإن الوقف ينصرف إىل جهة  -واحدة كانت أم أكثر- إاا انقطعت اجلهة املوقوف عليها 3/3/4

  .خري
 

 

  :يشترط يف املوقوف ما يلي
  .أن يكون مااًل متقومًا شرعًا -1
  .أن يكون معلومًا -2

أما ما كان فيه خياة  ،أن يكون مملوكًا للواقف ملكًا باتًا ال خياة فيه للغري وقت الوقف -3
  .للواقف نفسه فإنه يصح وقفه ويسقط اخلياة ضمنًا
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وهي خمتلفة عن شاصية  ،وامة مالية جتعله أهاًل لإللزام وااللتزام ،ف شاصية اعتباةيةللوق 3/4/2
  .من يديره

 

  .جيوز وقف العقاة ويدخل معه املنقوالت املوضوعة فيه على نية البقاء 3/4/3/1
  .نقول مستقاًل كان أو تابعًا للعقاةجيوز وقف امل 3/4/3/2
 استهالكها مع االنتفاع هبا ي إىلويكون االنتفاع هبا مبا ال يؤد ،جيوز وقف النقود 3/4/3/3

: اإلقراض املشروع أو باستثماةها بالطرق املشروعة املأمونة غالبًا مثل املضاةبة مثل
  .وُيصرف نصيب الوقف من الربح يف املوقوف عليه ،هبا

وعند التصفية تطبق أحكام  ،سهم والصكوك االستثماةية املباحةجيوز وقف األ 3/4/3/4
  .5ويصرف نصيب الوقف من الربح يف املوقوف عليه وينظر البند ةقم  ،االستبدال

 

جيوز وقف املشاع سواء أكان قاباًل للقسمة أم غري قابل هلا وميكن أن يؤجر املشاع  3/4/4/1
أو أن تؤجر  ،للوقف حصته من األجرةكله من غري األسهم والصكوك ويكون 

ع الري احلصة املوقوفة وتستغل املنافع باملهايأة املكانية أو الزمانية ويكون للمستحقني
  .الوقفحبصة اخلا  

إاا أةاد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما ال يقبلها جيرب املمتنع على البيع  3/4/4/2
جيرب املمتنع على القسمة فيما يقبلها إن كما  ،وجيعل مثن احلصة املوقوفة يف مثل وقفه

  .طلبها ناظر الوقف أو الشريك
 

اا مل ينب وإ .وحق التعلي فيما مل ينب ،اقوحقوق االةتف ،جيوز وقف إحدى طبقات البناء
الستيفاء مالك الطبقة السفلى يبىن على حساب صاحب العلو بإان اجلهات املاتصة ويؤجر 

  .تكلفة البناء
 

املنافع ممن ملكها باستئجاة فتؤجر وتكون أجرهتا ةيعًا للوقف على أن يؤقت  وقفجيوز 
  .وهذا إاا مل مينعه املؤجر من إعادة التأجري ،وترجع بعدها إىل املؤجر ،وقفها مبدة االستئجاة
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وجيب العمل بشرطه كما  ،حيق للواقف أن يشترط يف شؤون وقفه كل ما ال خيالف الشريعة 4/1/1
 .تهروط كل واقف ما عليه العرف يف بيئويراعى يف فهم ش ،جيب العمل بالشرط الشرعي

سواء أكان الناظر فردًا أم  ،ومن أمثلة شرط الواقف ختصيص ناظر معني وحتديد مستحقاته
  .مجاعة أم مؤسسة

أو أن يشترط  ،أن يشترط الواقف يف صيغة الوقف قضاء ديونه من ةيع الوقف بعد موتهجيوز  4/1/2
أو أن يصرف من ةيع  ،يته ومن بعدهم للارياتع بوقفه مدة حياته مث من بعده لذةاالنتفا

  .الوقف اخلريي على من افتقر من اةيته مث يستمر صرف الريع يف اخلريات
أو الشرط الذي خيل حبكم الوقف ويؤثر يف  ،شرعًا يبطل الشرط املشتمل على ما هو حمرم 4/1/3

أو عدم عزل  ،مثل اشتراط عدم االستبدال مطلقًا ،أصله فيبطل الشرط ويصح الوقف بدونه
ة الوقف أو حلل مصكما يبطل الشرط الذي يؤدي إىل تعطي ،الناظر مهما كان السبب

ولو كان الوقف حمتاجًا للصيانة أو اإلخالل باالنتفاع به مثل اشتراط البدء دائمًا باملستحقني 
  .الترميم

وكذلك  ،إاا اشترط الواقف االنتفاع بالوقف بالسكىن جاز االنتفاع به أو باالستغالل 4/1/4
  .العكس

 

 

ت الشروط مع تتقيد نظاةة الوقف وإداةته باألحكام الشرعية مث بشروط الواقف إال إاا تعاةض
  .أحكام الشريعة أو مع ما تتحقق به املصلحة حسب تقدير القضاء

 

 :من مهام الناظر القيام مبا يلي
  .عماةة الوقف وصيانته وإداةته -أ 
 . أةاضيه إجاةةو ،تشغيلية إجاةة أعيان الوقف أو املنافع املوقوفة إجاةة -ب 

االستثماة أو التمويل املشروعة أو من خالل تنمية ممتلكات الوقف إما مباشرة بصيغ  -ج 
  .املؤسسات املالية اإلسالمية

  .تنمية النقود املوقوفة باستثماةها باملضاةبة وحنوها -د 
مثل تغيري بناء سكين إىل بناء جتاةي أو  ،تغيري معامل الوقف مبا هو أصلح للوقف وللمستحقني -ه 

جري فيما إاا اجتهت ةغبة الناس يف حتويل األةاضي الزةاعية إىل مبان الستغالهلا بالتأ
أكثر من غلة زةاعتها والك  جاةةاستئجاةها مباين ومنشآت وكانت الغلة من تلك اإل

  .مبوافقة اجلهات املاتصة
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الدفاع عن حقوق الوقف واحلفاظ عليه ودفع أجوة وكالء الدعاوى املرفوعة على الوقف  -و 
  .ومصروفات توثيق أعيانه وحقوقه

  .أداء ديون الوقف -ز 
  .أداء حقوق املستحقني -ح 
بشروط االستبدال  ،إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عني أخرى أو استبداله بعني أخرى -ط 

  .(5)ينظر البند 
  .العناية باألوقاف القائمة ومحايتها من االستيالء عليها أو غصبها -ي 
  .استادام التأمني التكافلي لوقاية األوقاف كلما أمكن الك -ك 
  .للوقف وتقدمي بيانات وتقاةير عنه للجهات املعنية إعداد حسابات -ل 

 

  :ال جيوز للناظر ما يأيت
  .خمالفة شروط الواقف 5/3/1
 .ولو بأكثر من أجرة املثل إال عن طريق القضاء ،إجياة الوقف لنفسه أو لولده الذي يف واليته 5/3/2

إال بأجرة املثل متامًا  (د الزوجنيوال إجياةه ملن ال تقبل شهادهتم له )األصول والفروع وأح
  .وال يغتفر الغنب اليسري املغتفر يف اإلجياة للغري

  .استعمال ةيع الوقف يف زيادة مستغالت الوقف إال بشرط الواقف 5/3/3
  .ةهن أعيان الوقف بدين على الوقف واملستحقني 5/3/4
  .فإن أعاةها لزم املستعري أجرة املثل ،إعاةة أعيان الوقف 5/3/5
الوقف إال بشرط الواقف أو بإان القاضي ووجود ضروةة ويراعى يف  االستدانة على 5/3/6

  :االستدانة ما يلي
أو بأي  ،لأو الشراء باألج ،جتوز االستدانة على امة الوقف باالقتراض املشروع 5/3/6/1

ان القضاء مع وجود بشرط نص الواقف أو إ ،أو تعمريه صيانتهل ،متويل مباح شرعًا
وال  .غلة الوقف على حتمل عبء التمويل وسدادهضروةة لالستدانة ومراعاة مقدةة 

يعترب من االستدانة املقيدة مبا سبق دفع مبلغ ملصلحة الوقف من مال الناظر إاا كان 
  .للوقف غلة يرجع عليها لالستيفاء منها

  :يف حالة عدم نص الواقف عليها ،احلاالت املسوغة لالستدانة 5/3/6/2
  .ة دون وجود غلة كافية لذلكاالحتياج لصيانة الوقف أو عماةته الضروةي -أ 
  .دون وجود غلة لدفعها -إن وجدت- دفع االلتزامات املالية -ب 
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العجز عن دفع مرتبات القائمني على الوقف أو العاملني لتحقيق أغراضه إاا  -ج 
  .خيف تعطيل االنتفاع به

  .ال جتوز االستدانة للصرف على مستحقي غلة الوقف 5/3/6/3
 

وما يفضل من ةيع أوقافه جيوز أن  ،األصل يف ةيع وقف مسجد معني أن يصرف على مصاحله
  .يصرف لصاحل مسجد آخر حمتاج لقلة ةيعه أو لكثرة تكاليف صيانته أو جتديد بنائه

 

والنظر يف حفظ  ،وإداةته ،للقضاء مبوجب الوالية العامة سلطة اإلشراف على نظاةة الوقف 5/5/1
 ،والنظر يف الشكاوى على الناظر أو غريه ،وتصفح أحوال الوقف ،أصوله وتنمية مواةدها

  .وحماسبة النظاة
 

إال ملصلحة بّينة وبشرط حتديد أجرة  ،الوقف أن ال تكون طويلة عرفًا إجاةةاألصل يف مدة  6/1
 جاةةواإل جاةة( بشأن اإل5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .متغرية مربوطة مبؤشر منضبط معلوم

  .5/2/3املنتهية بالتمليك بند 
 

فإن حصل للضروةة فإاا  ،ال يصح إجياة األعيان املوقوفة أو املنافع املوقوفة بأقل من أجرة املثل
املثل فللناظر فسخ مث إن وجد من يستأجر بأجرة  ،تصحح األجرة بغنب فاحش ،تقدة بقدةها

وإاا زادت أجرة املثل بسبب العماةة والبناء  .القائمة إال إاا قبل املستأجر األول الزيادة جاةةاإل
  .وال تلزمه إن كانتا على حسابه ،على حساب الوقف فإن الزيادة تلزم املستأجر

 

مع  ،يد املستأجر ما دام يدفع أجرة املثلبقصد استبقاء األةض املوقوفة حتت  إجاةةعقد  6/3/1
  :ويشترط للحكر ،تغريها حسب األحوال ويسمى )احلكر(

  .بهأن ال يكون للوقف ةيع يعمر  -1
  .أن ال يوجد ةاغب يف االستئجاة ملدة حمددة بأجرة معجلة تصرف لعماةة الوقف -2

  .أن ال ميكن االستبدال -3

االستئجاة مبلغًا يسمى )الكرداة( للعماةة مع حق القراة الذي يثبت للمستأجر بدفعه عند  6/3/2
تعني الك ومل يوجد مستأجر بأجرة املثل مع دفع حيث أجرة أقل من أجرة املثل وإمنا جيوز 

  .ويسمى يف بعض البالد )اخللو( ،مبلغ للعماةة
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  :االت اآلتية على أال يؤثر على توزيعه على مستحقيهجيوز استثماة ةيع الوقف يف احل 7/1
  .نص الواقف على استثماة بعضه -1
  .يف فترة االنتظاة للمستحقني -2

  .ما فاض وزاد عن املستحقني -3

املضاةبة  :مثل ،ويف حالة استثماة ما اكر جيب أن يكون بالصيغ االستثماةية املشروعة
  .على أن يكون االستثماة قليل املااطر ،واملشاةكة واملراحبة والتأجري والسلم

  :لتطوير أةاضي الوقف ميكن 7/2
تطبيق صيغة االستصناع وقد يكون عن طريق عقود البناء والتشغيل وهي الصيغة املسماة  7/2/1

(B.O.T( وينظر املعياة الشرعي ةقم )بشأن االستصناع 11 )املوازي البند االستصناع و
3/2/1.  

بتمويل مشترك من الوقف وجهة التمويل إلنشاء املباين  ،ةتطبيق صيغة املشاةكة املتناقص 7/2/2
وينظر املعياة  .مث متلك الوقف تدةجييًا للمباين ،مع بقاء األةض خاةج املشاةكة ،مشتركة

  .5/3( بشأن الشركة )املشاةكة( والشركات احلديثة البند 12الشرعي ةقم )
من خالل استئجاة جهة  ،املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك للوقف جاةةتطبيق صيغة اإل 7/2/3

وانتهائها بتمليك  جاةةالتمويل أةض الوقف إلقامة املباين عليها وتسليمها للوقف لتنفيذ اإل
املنتهية بالتمليك البند  جاةةواإل جاةة( بشأن اإل5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .املباين للوقف

3/5.  
يع الوسائل الكفيلة بتنمية األوقاف مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط جيب اختاا مج 7/3

  .الواقفني ومتطلبات العصر
  .ينبغي االستعانة باملؤسسات املالية اإلسالمية املتاصصة الستثماة الوقف 7/4
 

 

جيب أن يقدم على توزيع غلة الوقف على املستحقني صرفها يف صيانة أعيان الوقف  3/1/1
مع مراعاة املواعيد  ،وترميمها أو إعادة بناء ما هتدم منها إلعادهتا للحال اليت كانت عليها

وال حتتاج الصيانة وعماةة املتهدم من أعيان  .الفنية ألعمال الصيانة حبسب دةجتها ودوةيتها
  .نص الواقف عليها الوقف إىل
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حيتجز من الغلة سنويًا ما حيتاج إليه للصيانة والترميم )احتياطي الصيانة( ولو مل يشترط  3/1/2
وال حق  ،ويضم ةيع االستثماة للمبلغ ،ويستثمر بصيغ مأمونة سهلة التسييل ،الواقف الك

  .للمستحقني فيه إال عند االستغناء عن جزء منه
 ألعيان الوقف املؤجرة حيق للناظر أن يقبل قيام ريمللصيانة أو التععدم توافر مبالغ يف حالة  3/1/3

دينه على  ستمراة استئجاةه للوقف حىت يستويفاملستأجر بذلك وتكون له األولوية يف ا
  .الوقف

  .ينبغي استادام التأمني التكافلي ألغراض صيانة أو ترميم أعيان الوقف 3/1/4
 

مبلغ يتناسب مع العمر  -بعد التوزيع على املستحقني- جيوز أن يستقطع من الغلة دوةيًا
  .االقتصادي ألعيان الوقف املستهلكة مبا يكفي إلحالل أعيان جديدة حمل األعيان املستهلكة

 

 ،إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها وشراء عني أخرى بداًل منها :االستبدال يف الوقف 5/1
  .والك لتحقيق مصلحة الوقف

 ،حىت لو اشترط الواقف عدم االستبدال ،أو إاا خترب ،جيوز استبدال الوقف إاا شرطه الواقف 5/2
نتفاع بالوقف وجيوز االستبدال أيضًا إن مل ميكن اال .فيباع ويشتري بثمنه ما جيعل وقفًا كاألول

  .أو للاوف على الوقف من الغاصبني أو لتعذة االنتفاع به ،خللو مكانه من الناس
  :ال ما يليديشترط لالستب 5/3

  .وأن ال يكون هناك ةيع للوقف يكفي لعماةته ،أن خيرج املوقوف عن االنتفاع به ويتعطل -1
  .أن ال يكون البيع بغنب فاحش -2

  .فأن تتحقق فيه الغبطة واملصلحة للوق -3

  .أن يكون االستبدال بإان القضاء -4

إال إاا أمن سوء التصرف فيستبدل به نقود حتفظ لدى  ،أن يستبدل به عقاة إاا كان عقاةًا -5
  .جهة القضاء إىل حني شراء عقاة بديل

 

  .م2113متوز )يوليو(  2=  هد1425مجادى اآلخرة  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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= هد1425مجادى اآلخرة  23 -24( املنعقد يف 21اعتمد اجمللس الشرعي معياة الوقف يف اجتماعه )
اململكة العربية  املدينة املنوةة م بفندق داة التقوى2113متوز )يوليو(  2-حزيران )يونيو(  23املوافق 
  .السعودية
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 4 هد=1427ةبيع األول  5عن الوقف يف ة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة قرةت األمان
  .م2116 (بريلأنيسان )

املنعقد يف مكة املكرمة ( 2( وةقم )1ري الشرعية ةقم )يويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعا
، م ناقشت اللجنة الدةاسة2116ريل( بأنيسان ) 7-6املوافق  =هد1427ةبيع األول  5-3بتاةيخ

وما أبداه األعضاء من  ،وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات
  .مالحظات

 =هد1427شوال  15البحرين بتاةيخ  ( املنعقد يف املنامة2ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية ةقم )
وطلبت من املستشاة  ،شروع املعياةناقشت اللجنة مسودة مم 2116 (تشرين الثاين )نوفمرب 11املوافق 

  .إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

تشرين الثاين )نوفمرب(  23م إىل 2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13املوافق  =هد1427اي القعدة  1إىل 
 ،(2( وةقم )1التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم ) ،م2116

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة
آااة  3املوافق  =هد1423صفر  13عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2117)ماةس( 
وقد مت االستماع إىل  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .املالحظات والتعليق عليها

ةمضان  1-شعبان 26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
يف جلسة التعديالت اليت اقترحها املشاةكون  ،م2117أيلول )سبتمرب(  12- 3املوافق  =هد1423
  .واعتمد فيه املعياة ،وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،االستماع
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 ،مستند مشروعية الوقف يف األصل على سبيل الندب ما وةد يف كتاب اهلل تعاىل من األمر بفعل اخلري -
صدقة جاةية " وهي  :إال من ثال وحديث " إاا مات ابن آدم انقطع عمله  ،واإلنفاق يف وجوه الرب

وحديث وقف عمر أةضًا خبيرب بتوجيه  .حممولة على الوقف ألن املتصدق عليه ال ميلك أعيااا فتزول
 ،على الك مجاعواإل ،عثمان وأيب طلحة ةضي اهلل عنهما :مثل ،وعمل الصحابة من النيب 

  .والقياس على وقف املساجد

  .به هو وجوب تنفيذ الوصية وحترمي تبديلها أو تعطيلها ومستند وجوب الوقف املوصى -

قة وقفًا خرييًا لوجوب وكونه يف احلقي ،مستند مشروعية الوقف األهلي أو الذةي حديث وقف عمر -
  .له إىل وجوه اخلريأن يكون مآ

وأما إن كان على  ،مستند عدم اشتراط القبول يف الوقف على غري معني أنه ال يتصوة منه القبول -
واحلكم ببقاء الوقف وبطالن حق من ةده هو  ،معني فإن القبول يتصوة منه ولو ضمنًا بعدم الرد

  .من ةد الوقف ال ميلك إبطاله وإمنا ميلك حرمان نفسه فقط ؛ ألنمذهب احلنفية

  .تعاةض مع حكم شرعيي قف بالعرف أن داللته معتربة والمستند ثبوت الو -

، ة وةواية عن أيب يوسف من احلنفيةمذهب املالكية واإلمامياحلكم مبشروعية الوقف املؤقت هو  -
أحدتا للوقف طوال  :وحيصل من الك نفعان ،ومستنده أن القربة حتصل بالوقف على جهة تنقطع

وال خيفى ما يف الك من التشجيع على  .واآلخر للواقف الحتمال حاجته إليه يف املستقبل ،املدة
  .ريية الناشئةوسده احلاجة للمؤسسات اخل ،الوقف

  .مستند جواز إضافة الوقف للمستقبل القياس على الوصية -

  .فيشترط له أهلية التربع ،مستند اشتراط األهلية الكاملة يف الواقف أنه تربع -

، وال ئنني وعن السفيه نفسه ومن يعوهلمومستند منع وقف احملجوة عليه والسفيه دةء الضرة عن الدا -
 . املريض مرض املوت مقيس على وصيتهوحكم الوقف من  .ضرة فيما لو وقف على نفسه

والقياس  ،حديث عبد اهلل بن زيد وحديث عمر -يف غري املسجد -مستند جواز الرجوع عن الوقف  -
  .على العاةية

مستند االكتفاء بأن ال يكون املوقوف عليه جهة حمرمة وعدم اشتراط كونه جهة بر أن الوقف من  -
خالفًا للحنفية الذين  ،إال مشروعية ما يتربع عليه وهذا هو مذهب املالكية التربعات وال يشترط فيها

  .اشترطوا يف املوقوف عليه أن يكون جهة بر

ما ف األحاديث يف الوقف على الذةية مستند جواز الوقف على من مل يكن موجودًا وقت الوق -
  .ستقبلوألن الوقف صدقة جاةية ويقتضي الك مشوهلا ملن يوجد يف امل ،تناسلوا
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مستند ثبوت الشاصية االعتباةية للوقف والذمة املالية املستقلة عن شاصية وامة الناظر أن الوقف  -
، وإاا وقف ال يكون الك دينًا على الناظرفلو استدان الناظر على ال ،وعليه ،لح لثبوت احلقوق لهصي

  .إا ليس له إبراؤه من الدين ،تأخر املستفيد من الوقف يف أداء ما عليه كان مدينًا للوقف ال للناظر

حبيث يقتصر على الثلث هو القياس على الوصية إلبقاء ما  ،مستند ختفيض وقف الشاص مجيع أمواله -
  .وقد نص عليه يف قانون الوقف املصري .(ينتقل بعد وفاة الشاص للوةثة )االستحقاق الواجب

ما وقع يف عهد النبوة  ،لية البقاءولو مل تكن فيه قاب ،مستند صحة وقف املنقول مهما كان حاله -
واشترط احلنفية جريان  ،ومجهوة الفقهاء على الك .واخللفاء الراشدين من الوقف للوازم املسجد

  .العرف يف وقف ما هو من املنقوالت

 ،األنصاةي صاحب اإلمام زفروهو قول حممد بن عبد اهلل  .مستند صحة وقف النقود أنه األصل -
  .وحنوه وقف األسهم والصكوك .اةه ابن متيمةواخت

صحة  هكون املنفعة مؤقتة مستندو ،فينطبق عليه احلكم العام ،لمستند صحة وقف املنافع أاا ما -
  .توقيت الوقف كما سبق

" املسلمون  حديث - ومنها الشروط العشرة - مستند وجوب العمل بشروط الواقف املقبول شرعًا -
خر احلديث السابق " إال شرطًا خيالف شرط الواقف ما جاء بآأن ال عند شروطهم " ومستند اشتراط 
  .أحل حرامًا أو حرم حالاًل "

مستند تعيني ناظر على الوقف هو ما جاء يف احلديث " ال جناح على من وليه " وألن املصلحة  -
  .ستحقنيملتقضي وجود من يدير الوقف باستثماةه ومجع مواةده وصرفها على ا

والتربع يقبل التقييد بالشروط وأما تقيده  ،اظر بشرط الواقف أن الوقف تربعمستند وجوب تقيد الن -
  .باألحكام الشرعية فواضح

وعدم  مستند منع الناظر من إجياة الوقف لنفسه أو لولده خمافة احملاباة لنفسه أو لولده بطبيعة اإلنسان -
  .اختياة ما فيه حظوة للوقف

  .تًا ملا هو مطلوب من استثماةهمستند منع إعاةة الوقف أن يف الك تفوي -

أن االستدانة  ،دون الصرف على مستحقي غلته ،مستند تقييد االستدانة مبا هو ضروةي للوقف -
وال ضرة من عدم الصرف على املستحقني إاا مل توجد غلة  ،لتفادي تعطيل الوقف فقط دةءًا للضرة

  .للوقف

لكن مراعاة التاصيص  ،كله هلل تعاىل وهو ،مستند خلط مواةد الوقف أن يف الك إحياء الوقف -
  .واجبة إاا كان عدم مراعاهتا يؤدي إىل ضياع الوقف املاصصة له

وقد صدةت فتوى من اهليئة العامة للفتوى بالكويت جبواز أخذ ما يفضل من متام وقف مسجد 
 .لصرفه على مساجد أخرى
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وأول من نظم الك قاضي  ،وجب احلسبةمستند الرقابة القضائية على النظاة حتقيق املصلحة والقيام مب -
  .مصر توبة بن منري

هو دةء احملاباة وتضييع غلة  -مع التجاوز عن الغنب اليسري -أعيان الوقف بأجرة املثل  إجاةةمستند  -
إن زادت أجرة املثل ومل يقبل  جاةةوالقول باحلق يف فسخ اإل .وعلى هذا اتفاق الفقهاء ،الوقف

  .ملدة معينة جاةةحيث ال تفسخ إاا كانت اإل ،خالفًا للمالكية والشافعية ،املستأجر هو مذهب احلنفية

 ،الوقف هو حتقيق املصلحة املشتركة للوقف إجاةةمستند الصوة املقرةة يف املدونات الفقهية بشأن  -
  .وللمستأجرين مجيعًا دون ظلم ألحدتا أو تضييع ملال املستأجرين

 إجاةةطوةة مبعرفة املؤسسات هو أاا يف معىن الصيغ املألوفة من مستند تطبيق الصيغ االستثماةية امل -
  .وحتقق األمان والضمان ألعيان الوقف ،بل هي أكثر ةيعًا ،األةض أو زةعها

وقد  ،مستند تكوين احتياطي للصيانة والترميم أن الك حيقق استدامة صالحية أعيان الوقف لدة الريع -
  .نص كثري من الفقهاء على هذا األمر

  .لزيادة الريع وتنمية املصاحل ،مستند مشروعية االستبدال هو حتقيق املصلحة -
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  .كما يقصد به األموال املوقوفة ،حبس العني عن التصرف فيها مع التصدق مبنافعها يف جمال اخلري والرب

خمصصني أو جلهة معينة  شاا املوقوفة للواقف نفسه أو لذةيته أو أليكون فيه ةيع األموال أو املنافع 
  .لفترة منقطعة

أو جهات املوقوف  أشاا يكون ةيع األموال أو املنافع املوقوفة على أوجه الرب واخلري دومنا حتديد 
  .وقد يكون مطلقًا مؤبدًا أو مؤقتًا ،عليهم

مثل األةض والعقاة واحلدائق واملساجد واآلالت واملعدات وحنو  ،فع هبا مع بقاء عينهااألموال اليت ينت
  .الك

 .يقصد به استبقاء األةض املوقوفة يف يد املستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر املثل إجاةةعقد 
فيملك احملتكر حق البقاء  ،ديد مدة معينةأو استغالل األةض املوقوفة بتأجريها لغرض معني دون حت

أو ضمنًا بأن تؤجر األةض ملدة معينة مث يؤان للمستأجر بالبناء أو الغرس  ،ويكون بعقد صحيح ،والقراة
  .فيقوم بذلك

وهو بديل عن االستبدال إاا  ،فإاا انقضت املدة وةغب املستأجر يف البقاء بأجر املثل يبقى دفعًا للضرة عنه
  .وهو حق مايل يوة  ،مل ميكن

وهو أن يقف ويل األمر أةضًا من األةاضي اململوكة لبيت املال ملصلحة عامة كاملداةس واملستشفيات 
  .الواقف هنا ال ميلك ما وقفه ؛ ألنوال يسمى هذا وقفًا .واألعمال اخلريية

ومنه نوع يسمى )الكدك( بالنسبة  ،املستأجرة للزةاعةحق األولوية بإقامة بناء أو غراس يف األةض 
 .للحوانيت واملصانع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

الواةدة على منفعة  جاةةاإل :بنوعيهاإلجاةة األشاا  يهدف هذا املعياة إىل بيان األحكام الشرعية 
واةدة على  إجاةةالواةدة على منفعة أجري مشترك )عام( سواء أكانت  جاةةواإل ،)خدمة( أجري خا 

والضوابط اليت جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية  ،أم على منفعة موصوفة يف الذمة ،منفعة معينة
  املوفق.واهلل ، (أم )مستأجرًا (اعاهتا سواء أكانت املؤسسة )أجريًامر(1))املؤسسة / املؤسسات(

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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 ،)اخلدمات واألعمال( بني املؤسسات وبني غريها من اجلهات شاا منافع األ إجاةةيتناول هذا املعياة 
  .(أو مستأجرًا ،أو األفراد )أجريًا

  .واالستصناع ،واملغاةسة ،واملزاةعة ،واملساقاة ،والوكالة باالستثماة ،املضاةبةوال يتناول هذا املعياة عقود 
 

معينة كانت املنفعة  ،ر معلومشاص طبيعي أو اعتباةي بأج (و عملهي العقد الواةد على منفعة )خدمة أ
  .ةية وحنوهاواالستشا ،والصحية ،والك مثل اخلدمات التعليمية ،أو موصوفة يف الذمة

 

بني املؤسسة والعميل  جاةةال مانع شرعًا من وجود إطاة عام لالتفاقية اليت تنظم عملية اإل 3/1
ويف هذه احلالة جيب أن يوجد عقد إجياة خا  لكل  ،متضمنة الشروط العامة للتعامل فيما بينهما
أو أن يتم تبادل إشعاةين لإلجياب والقبول مع  ،نعملية يف مستند مستقل يوقع عليه الطرفا
  .اإلحالة إىل الشروط العامة املبينة يف اإلطاة

جيوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد باالستئجاة أن يدفع مبلغًا حمددًا إىل املؤسسة حتجزه لديها  3/2
أن ال  بشرط ،اماتوما يترتب عليه من التز ،لضمان جدية العميل يف تنفيذ وعده باالستئجاة

وهذا املبلغ املقدم لضمان اجلدية إما أن  ،حال النكول إال مقداة الضرة الفعلييستقطع منه يف 
أو أن يستثمر لصاحل العميل على أساس  ،يكون أمانة لدى املؤسسة فال جيوز هلا التصرف فيه

مبلغ هامش أو أن جيمد العميل  ،املضاةبة الشرعية أو الوكالة باالستثماة بني العميل واملؤسسة
وجيوز االتفاق مع العميل عند  ،اجلدية يف حساب جاة سابق له فيكون مضمونًا على املؤسسة

ينظر املعياة الشرعي ةقم  .املعجلة جاةةعلى اعتباة هذا املبلغ من أقساط اإل جاةةإبرام عقد اإل
( بشأن 3)ةقم واملعياة الشرعي  ،2/3املنتهية بالتمليك بند  جاةةواإل جاةة( بشأن اإل5)

 . 7/5/2الضمانات بند 
 

سواء كان لفظًا أم كتابة بوسائل االتصال  ،بكل ما يدل عليها عرفًا شاا األ إجاةةتنعقد  4/1
  .احلديثة

يشترط يف طريف العقد )األجري واملستأجر( أهلية األداء )أهلية التوكيل والتوكل( فال تنعقد إال  4/2
  .األهليةبعاقدين كاملي 

ال حيق له يف الوقت املستأجر عليه أن  ،وهو من يعمل جلهة واحدة وحتت إشرافها ،ري اخلا األج 4/3
  .يعمل لغريها إال بإااا
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، العمل يف وقت بعينه ملستأجر معنيدون التقيد ب ،وهو من يعمل ألكثر من جهة ،األجري املشترك
  .حيق له أن يعمل ملن يشاء

أما يف  .ونوعية العمل املكلف به إمجااًل ،جاةةاألجري اخلا  ببيان مدة اإل إجاةةيتحقق العلم يف  4/4
وجيوز إضافة  ،وصفته ،ونوعه ،الواةدة على األجري املشترك فيتحقق العلم ببيان العمل جاةةاإل

على العمل  جاةةويف حال عدم اكر املدة يف اإل ،املدة إليه وحينئذ يلزم األجري إكمال العمل فيها
  . العرفيرجع إىل

  .األجري اخلا  ال يضمن اهلالك إال عند التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط 4/5
األجري املشترك يضمن اهلالك مطلقًا إال إاا كان اهلالك بشيء عام غالب حبيث ال ميكن االحتراز  4/6

وال يسري هذا على الوكيل باالستثماة املأاون له بتقليب املال فإنه ال يضمن إال بالتعدي أو  ،عنه
  .خبالف األجري املشترك فإن عليه احلفظ ملا استؤجر للعمل فيه ،التقصري لكونه مقتضى الوكالة

فقة أو تعديله دون موا ،عقد الزم ال ميلك أحد الطرفني أن ينفرد بفساه شاا األ إجاةةعقد  4/7
  .أو لظروف قاهرة ،أو لعذة طاةئ ،إال عند اإلخالل بشروط العقد ،اآلخر

ويكون ابتداء املدة من تاةيخ العقد  ،على العمل جاةةجيب يف األجري اخلا  حتديد بداية مدة اإل 4/3
املضافة( أي  جاةةوهي اليت تسمى )اإل ،جاةةما مل يتفق الطرفان على أجل معلوم البتداء مدة اإل

  .تنفيذها يف املستقبلاحملدد 
فإنه ال يستحق أجرة عن  جاةةإاا تأخر األجري اخلا  يف تسليم نفسه يف املوعد احملدد يف عقد اإل 4/5

وحيسم مقابلها من األجرة ويف هذه احلال يكون للمستأجر  ،املدة الفاصلة بني العقد والتسليم
  .خري بعد ااية العقداحلق يف الفسخ إال إاا مت االتفاق على مدة بديلة عن مدة التأ

فإاا مل ينجز العمل يف املدة احملددة يكون  ،العمل اجنازري املشترك حتديد مدة إلجيوز يف األج 4/11
  .للمستأجر احلق يف الفسخ أو االتفاق على مدة أخرى

ويكون العربون  ،بنوعيها عند إبرام عقدها شاا األ إجاةةال مانع شرعًا من أخذ العربون يف  4/11
لعقد يكون العربون ايف  املضيويف حال عدم  ،جاةةمن األجرة يف حال تنفيذ اإل جزءًا معجاًل
  .واألوىل أن يتنازل األجري عما زاد من العربون عن مقداة الضرة الفعلي ،لألجري

 

 .واألجرة ،عة )اخلدمة أو العمل(هو املنف جاةةحمل اإل
 

وأن تكون  ،منفعة الشاص املعقود عليها أن تكون معلومة علمًا نافيًا للجهالةيشترط يف  5/1/1
  .مقدوةًا على أدائها ومباحة شرعًا
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فإن أاجنز العمل يف املدة استحق  ،كما جيوز التحديد هبما ،بالعمل أو باملدةاملنفعة جيوز حتديد  5/1/2
ينتفع بالعمل بعد انقضاء املدة أما إاا أاجنز بعض العمل يف املدة فينظر إن كان ال  ،مجيع األجر

وأما إن كان ينتفع مبا عمله ومل يرض املستأجر بتمديد املدة فإنه  ،نه ال يستحق شيئًاإف
  .يستحق أجرة املثل

املعينة التأجري من الباطن لشاص آخر للمنافع اليت  شاا األ إجاةةال جيوز للمستأجر يف  5/1/3
 إجاةةوإاا كانت  .أجرت له ما مل ينص العقد على خالف الك أو يتفق عليه الطرفان

 إجاةةموصوفة يف الذمة فللمستأجر أن يؤجر لغريه منفعة مماثلة يف املواصفات ) شاا األ
  .5/2/11ستثماة بند ( بشأن صكوك اال17وينظر املعياة الشرعي ةقم ) (موازية

جيب على املستأجر التقيد باالنتفاع املالئم حملل املنفعة )اخلدمة( بالشروط املتفق عليها املقبولة  5/1/4
  .شرعًا

( معينة أن يتملكها األجري )املؤسسة( الواةدة على منفعة )خدمة جاةةة اإليشترط لصح 5/1/5
 ،أي يكون قادةًا على أدائها ملن يستأجرها منه حقيقة أو حكمًا ،ويتمكن من التصرف هبا
املعينة التعاقد مع العميل قبل متلكها والتمكن من التصرف  جاةةوال جيوز للمؤسسة يف اإل

  .فيها
على منفعة )خدمة( موصوفة يف الذمة وصفًا منضبطًا تدةأ به اجلهالة  جاةةجيوز أن تقع اإل 5/1/6

حيث يتم االتفاق على أداء  ،نئذ ال يشترط أن تكون مملوكة لألجريوحي ،املؤدية إىل النزاع
ويراعى يف الك إمكان متلك األجري هلا وقدةته على  ،اخلدمة املوصوفة يف املوعد احملدد لذلك

ما  ،وال يشترط فيها تعجيل األجرة ،أدائها للمستأجر يف الزمن احملدد للتسليم بنفسه أو بغريه
وطلب  ،سلم األجري غري ما مت وصفه فللمستأجر ةفضه وإاا ،السلفمل تكن بلفظ السلم أو 

  .ما تتحقق فيه املواصفات املتفق عليها
 

أم منفعة  ،أم سلعة ،جيب أن تكون األجرة معلومة علمًا ينتفي معه التنازع سواء كانت نقدًا 5/2/1
  .أو متغري قائم على طريقة معلومة للطرفني ،وجيوز أن تكون مببلغ ثابت ،()خدمة

أو  ،الك العمل كليًا إاجنازجيوز حتديد األجرة على مجيع العمل حبيث تستحق كاملة ب 5/2/2
وجيوز حتديدها على  .املراحل املاتلفة من العمل إاجنازحتديدها حبيث تستحق مقسطة على 

أو حتديدها  ،كمال املدةأساس مدة يعمل فيها األجري للمستأجر حبيث تستحق األجرة عند 
وجيوز أيضًا أن تكون األجرة مرتبطة بالعمل واملدة مجيعًا حبيث  .مقسطة على أجزاء املدة

  .5/2/5العمل يف املدة احملددة وينظر البند  إاجنازتستحق بشرط 
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بأن يسلم األجري  ،وتستحق باستيفاء املنفعة أو بالتمكني من استيفائها ،جتب األجرة بالعقد 5/2/3
وال مانع شرعًا من دفع األجرة بعد إبرام العقد  .ولو مل يكلفه بأن يعمل ،للمستأجرنفسه 

  .دفعة واحدة أو على دفعات حسب االتفاق
وبعد الك  ،جتوز األجرة املتغرية وجيب أن تكون األجرة للفترة األوىل حمددة مببلغ معلوم 5/2/4

ويشترط  ،بل دخول كل فترةجيوز يف الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط لتحديد أجرهتا ق
ه يصبح هو أجرة الفترة ؛ ألنكون هذا املؤشر معلومًا متفقًا على تعيينه ال جمال فيه للنزاعيأن 

  .على وحد أدىنويوضع له حد أ ،اخلاضعة للتحديد
جيوز باتفاق الطرفني تعديل أجرة الفترات املستقبلية )أي املدة اليت مل حيصل االنتفاع فيها  5/2/5

وال جيوز  ،أما أجرة الفترات السابقة اليت مل تدفع فتصبح دينًا على املستأجر ،(باخلدمة
  .دولتها(جاشتراط زيادهتا )

  .أو من الشيء املكلف بصنعه ،% من اإلنتاج11جيوز أن تكون األجرة جبزء شائع مثل  5/2/6
جيوز النص على اشتراط حلول أجل باقي األقساط عند تأخر املستأجر يف سداد أي قسط  5/2/7

وحينئذ  ،أو امتناعه عن الك دون عذة معترب بعد إشعاةه ملدة معقولة ،ميعاد استحقاقه يف
جري ال ميلكها بشكل ولكن األ ،ا وتعترب واجبة األداءحتل سائر األقساط املؤجلة قبل مواعيده
( بشأن املراحبة 3وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .جاةةاائي إال بعد أداء العمل عن مجيع مدة اإل

  .5/1آلمر بالشراء بند ل
ال جيوز اشتراط زيادة على األجرة الثابتة يف امة املستأجر )الدين الثابت( يف حال تأخره عن  5/2/3

ولكن جيوز أن يتضمن العقد تعهدًا من املستأجر املماطل بالتصدق مببلغ أو نسبة من  ،السداد
  .لمؤسسةاألجرة بشرط أن يصرف الك يف وجوه اخلري مبعرفة اهليئة الشرعية ل

 ،عمله يف زمن حمدد إاجنازجيوز ترديد األجرة وجعلها مبلغًا حمددًا يف حالة تعجيل األجري ب 5/2/5
كذلك احلال إاا و ،ه يف زمن آخر أطول من الزمن األولإاجنازوجعلها مبلغًا أقل يف حالة 

  .أو بتاصصني خمتلفني ،، أو بنوعني خمتلفنيةبطها مبكانني
 

كما جيوز  ،جيوز لألجري أخذ الضمانات املشروعة بأنواعها لتوثيق احلصول على األجرة 6/1
مثل  ،للمستأجر أخذ الضمان لدفع التعويض يف حالة التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط

 ( بشأن الضمانات بند5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .واملقاصة ،وحوالة احلق ،والكفالة ،الرهن
2/3.  
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وختضع األجرة املعجلة للتسوية عند  ،جيوز اشتراط تعجيل األجرة كما جيوز تأجيلها وتقسيطها 6/2
وأي متديد من األجري حيصل بعد حلول األجل يعترب مهلة من  ،قبل ااية املدة جاةةانفساخ اإل

 .5/2/2مع مراعاة البند  .ستأجروليس حقًا للم ،ل املساحمة عن التعجيل مدة اإلمهاليقب
 

 

 ،جيب على األجري اخلا  بذل منفعته إىل املستأجر والتزامه باملدة وعدم غيابه عنها إال بإانه 7/1/1
  .أو ألداء واجب معترب

الة وجود املدة جيب ويف ح ،العمل حسب املتفق عليه إاجنازوجيب على األجري املشترك 
 . االلتزام هبا

على عمل معني مطلوب من األجري  جاةةأن يقوم األجري بالعمل بنفسه ما دامت اإل األصل 7/1/2
  .إال إاا نص على خالف الك
وإمنا جيب االلتزام جبميع املواصفات  ،املوصوفة يف الذمة جاةةوال يشترط الك يف اإل

  .املذكوةة يف العقد
 إاجنازعلى تأخري األجري  الشرط اجلزائي باشتراط مبلغ للمستأجر شاا األ إجاةةجيوز يف  7/1/3

  .على أن يراعى يف حتديد املبلغ العرف والعدالة ،عن وقتها احملدد (العمل )تقدمي اخلدمة
 

 

ويف حالة عدم االتفاق فإن  ،دفع األجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة حسب االتفاق (أ )
قضاء املدة يف اخلدمة ومتكني املستأجر منها أو ان إاجنازدفع األجرة املستحقة جيب بعد 

، ويف حالة عدم دفعها يف الوقت احملدد مع املطالبة هبا جيوز لألجري حالة األجري اخلا 
  .أو منع املستأجر من االستفادة من املنفعة )اخلدمة( ،االمتناع عن العمل

أو كان الك  ،اويد األجري هبإاا كان العمل يقتضي تز ،تزويد األجري مبستلزمات عمله (ب )
 حيث جيب الوفاء مبا شرطه على نفسه.  ،ريمشروطًا على األج

 

 

أو أصابه تلف أو مرض منعه من  ،أو فقد أهليته بالكامل ،إاا مات األجري اخلا  أو املشترك 3/1/1
أو مت تصفية املؤسسة  ،العمل كليًا أو لفترة زمنية طويلة ال يصرب عليها املستأجر عادة
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ما دامت  شاا على األ جاةةانفسخ عقد اإل ،أو جتميد نشاطها ،، أو تفليسهاةاألجري
  .خاصة بشاص األجري حسب العقد أو العرف جاةةاإل

 ،مي اخلدمة على وجهها املطلوب ومل يقدم البديل املناسب املتفق عليهإاا امتنع األجري عن تقد 3/1/2
فإن للمستأجر احلق يف فسخ العقد ومطالبة األجري بالتعويض عن األضراة الفعلية اليت أصابته 

  .بسبب هذا التعذة
 

أما إاا  ،وإاا فاتت جزئيًا فللمستأجر حق الفسخ ،إاا فاتت املنفعة املعينة كليًا انفسخ العقد 3/2/1
وعلى  ،املوصوفة يف الذمة فال ينفسخ العقد بفوات املنفعة جاةةفاتت املنفعة املقدمة يف اإل

  .األجري أن يأيت مبثلها
أو  وال حيق ألحدتا فساه إال لعذة طاةئ ،باتفاق الطرفني جاةةجيوز فسخ عقد اإل 3/2/2

ملنفعة )اخلدمة( املال وحيق للمستأجر الفسخ بسبب العيب احلاد  يف ا ،لظروف قاهرة
  .، وكذلك حيق الفسخ خبياة الشرط ملن اشترطه خالل املدة احملددةباالنتفاع

أو عدم سداد  ،جيوز اشتراط األجري حق فسخ العقد لعدم سداد املستأجر األجرة أو تأخريها 3/2/3
  .قسط واحد أو أكثر يف موعده )خياة النقد(

  .قبل سريااا جاةةجيوز برضا الطرفني إقالة عقد اإل 3/2/4
مبا  جاةةوحينئذ تستمر اإل ،ولكنها تبقى للعذة دةءًا للضرة ،بانتهاء مدهتا جاةةتنتهي اإل 3/2/5

  .فإن مل يتفقا فبأجرة املثل ،يتفقان عليه من األجرة
 ،لية أم تلقائيًاملدة أخرى سواء حصل التجديد قبل انتهاء املدة األص جاةةجيوز جتديد اإل 3/2/6

والك بوضع نص يف العقد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إاا مل يتم اإلشعاة برغبة أحد 
  .الطرفني يف عدم التجديد

 

  .م2113متوز )يوليو(  2=  هد1425مجادى اآلخرة  23صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 =هد1425مجادى اآلخرة  23 - 24( املنعقد يف 21اعتمد اجمللس الشرعي معياة الوقف يف اجتماعه )
اململكة العربية  -املدينة املنوةة- م بفندق داة التقوى2113متوز )يوليو(  2 -حزيران )يونيو( 23املوافق 
  .السعودية
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 =هد1426ةبيع األول  23 -21( املنعقد يف الفترة من 14ي يف اجتماعه ةقم )قرة اجمللس الشرع
)منافع  شاا األ إجاةةم إصداة معياة شرعي عن 2115 أياة )مايو(  2 -نيسان )أبريل( 31املوافق 
  .اخلدمات(
م قرةت األمانة العامة تكليف 2115متوز )يوليو(  6املوافق  =هد1426مجادى األوىل  25ويف تاةيخ 

  .)منافع اخلدمات( شاا األ إجاةةمستشاة شرعي إلعداد دةاسة عن 
مجادى  7( املنعقد بتاةيخ 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

م باململكة العربية السعودية ناقشت اللجنة الدةاسة 2116حزيران )يونيو(  3املوافق  =هد1427األوىل 
  .واعتمدهتا وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع املعياة

 21( املنعقد يوم اخلميس 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع  م مبملكة2116أيلول )سبتمرب(  14املوافق  =هد1427شعبان 
وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من  ،املعياة

  .مالحظات
شعبان  31 -26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،م2117)سبتمرب( أيلول  12 -3املوافق  =هد1423
 =هد1425صفر  3-4( املنعقد يف البحرين يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

 .م وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة2113شباط )فرباير(  15-11املوافق 
 12 = هد1425مجادى اآلخرة  3عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها عدد من املشاةكني ميثلون البنوك املركزية ،م2113حزيران )يونيو( 
وقد مت االستماع إىل  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها ،املالحظات

مجادى  23 -24( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
وأدخل التعديالت اليت ةآها  ،م2113متوز )يوليو(  2-حزيران )يونيو( 23املوافق  =هد1425اآلخرة 
  .واعتمد فيه املعياة ،مناسبة
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فإن ﴿ :أما الكتاب فكقوله تعاىل :مجاعمشروعة بالكتاب والسنة واإل شاا على األ جاةةاإل -
أحق ما أخذمت عليه أجرًا كتاب  ": وأما السنة فكقوله  .(1) ﴾أةضعن لكم فأتوهن أجوةهن 

 ،أبو داود وكذلك فعل ،بابًا 22وتضمن  جاةةوأحاديث كثرية حىت ترجم البااةي كتاب اإل (2)"اهلل
على مشروعية  مجاعوقد انعقد اإل .وأما بقية كتب السنة فقد اكروا أحاديثها ضمن أبواب أخرى

وأما ) :قال الكاساين ،وأصحاب املذاهب ،لصحابة والتابعنيمنذ عهد ا شاا على األ جاةةاإل
  .(3) (فإن األمة أمجعت قبل وجود األصم مجاعاإل

، ألدلة الدالة على الوفاء بالعقودمستند مشروعية الوعد وااللتزام به من طرف واحد جمموعة من ا -
وقد صدة بشأن الك قراة من جممع الفقه اإلسالمي  ،وما اهب إليه بعض الفقهاء ،والوعود ،والعهود

وهذا ينطبق على الوعد  ،(4) ( بشأن إلزامية الوعد يف املراحبة3/5و 2/5) 41 - 41الدويل برقم 
  .وحنوها ،جاةةباإل

وقد  ،مستند طلب املؤسسة مبلغًا من الواعد باالستئجاة )هامش اجلدية( هو احلاجة واملصلحة -
  .جاةةوينطبق هذا على اإل (5)غ فتوى عن اهليئة الشرعية املوحدة للربكة صدةت بشأن هذا املبل

يا أيها الذين ﴿:اآليات واألحاديث اآلمرة بالوفاء بالعقود منها قوله تعاىل جاةةمستند لزوم عقد اإل -
ألنه من عقود التمليك  (7)واتفاق الفقهاء من حيث اجلملة على لزومه  (6)﴾آمنوا أوفوا بالعقود 

  .القائمة على املبادلة بني عوضني

واجلهالة املؤدية إىل  ،أن عدمه يؤدي إىل الغرة املمنوع املنهي عنه جاةةمستند وجوب حتديد مدة اإل -
  .يف حقيقتها هي بيع املنافع جاةةواإل ،(1)وقد وةد يف احلديث الصحيح النهي عن بيع الغرة  ،النزاع

حيث استأجر هو وأبو بكر ةجاًل من بين  إىل املستقبل فعل الرسول  جاةةفة اإلمستند جواز إضا -
  .عقد زمين تالئمه اإلضافة إىل املستقبل جاةةوألن عقد اإل (2)بعد ثال  ليال  الّديل هاديًا خريتًا

                                                   
 (. 23/131، ويراجع: جامع البيان للطربي بتحقيق الشيخ حممود شاكر، ط. داة ابن حزم )6سوةة الطالق / اآلية  (1)

 (. 453 - 4/452صحيح البااةي مع فتح الباةي ) (2)

 (. 4/16) هد1421بدائع الصنائع ط. مؤسسة التاةيخ العريب، بريوت  (3)

 . 565و 754   2ج 5جملة اجملمع العدد  (4)

 (. 5/11فتوى اهليئة الشرعية املوحدة للربكة ةقم ) (5)

 . 1سوةة املائدة / اآلية  (6)

 (. 6/21(، واملغين مع الشرح الكبري )5/173(، والروضة )4/2(، والشرح الكبري )4/411الفتاوى اهلندية ) (7)

 . (3376)(، وأبو داود احلديث 5/3صحيح مسلم ) (1)



  

517 

كما صدة  ،مستند جواز أخذ العربون فعل عمر ةضي اهلل عنه مبحضر من الصحابة وقد أخذ به أمحد -
 (. 3/3) 72أن العربون قراة للمجمع برقم بش

أو الوصف األدلة السابقة على منع الغرة يف عقود  ،مستند اشتراط كون املنفعة معلومة بالتعيني -
  .املعاوضات

وبذلك يكون قادةًا على نقل هذه  ،مستند جواز التأجري من الباطن هو أن املستأجر قد ملك املنفعة -
  .امللكية إىل شاص آخر

املسلمون عند شروطهم إال شرطًا أحل حرامًا أو ": مستند جواز الشروط املقترنة بالعقد قول النيب  -
  .(3) "حرم حالاًل

القياس على النهي عن البيع ملا مل ميلكه  ،مستند عدم جواز التأجري املعني إال بعد التملك واحليازة -
  .(4) "ال تبع ما ليس عندك  ":وحديث حكيم بن حزام ،اإلنسان

وألنه ال يؤدي إىل  ،ملنفعة )خدمة( موصوفة يف الذمة هو القياس على السلم جاةةمستند جواز اإل -
  .وال يشترط فيه تعجيل األجرة على أحد قولني للشافعية واحلنابلة ،النزاع

مستند عدم ضمان األجري اخلا  إال عند التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط هو املبدأ العام يف  -
أما يف حاالت  .وألن العقد فيه مصلحة املؤجر حيث يأخذ األجرة ،قود القائمة على األماناتالع

التعدي والتقصري وخمالفة الشروط فهو قائم على الفعل الضاة الذي يترتب عليه الضمان )التعويض( 
 . (1) " ال ضرة وال ضراة" :قول النيب ل

الصحابة بأنه ال يصلح إال تضمينه ألن العني املراد مستند ضمان األجري املشترك هو ما وةد عن بعض  -
  .(2)وألن عمله مشترك وليس خاصًا به  ،صنعها غائبة عن صاحبها

وألن اإلجياة احملرم  ،مستند وجوب أن تكون املنفعة مشروعة هو أن احلرام ليس حماًل للعقد املشروع -
 . (3)﴾وال تعانوا على اإلمث والعدوان  ﴿ :وقد قال اهلل تعاىل ،فيه معونة على اإلمث والعدوان

                                                                                                                                                        
 (. 4/443ط. السلفية ) -مع الفتح  -صحيح البااةي  (2)

 -مع عون املعبود  -(، وةواه أبو داود 4/451) جاةةةواه البااةي تعليقًا بصيغة اجلزم، فتح الباةي، كتاب اإل (3)
(5/516 .) 

 (. 3/42(، وأمحد )2137(، وابن ماجة احلديث )2/225(، والنسائي )3531ةواه اخلمسة، أبو داود احلديث) (4)

 (. 2/734(،وابن ماجة )5/327، 1/313(، وأمحد )1/464يف املوطأ، كتاب األقضية )احلديث ةواه مالك  (1)

(، واملغين مع الشرح الكبري 2/351(،ومغىن احملتاج )4/23(،وحاشية الدسوقي )4/211بدائع الصنائع ) (2)
(6/115 .) 

 . 2سوةة املائدة / اآلية  (3)
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 ،مستند جواز تعديل أجرة الفترات املستقبلية أنه جتديد للعقد على فترة مل تستحق أجرهتا فلم تعد دينًا -
أما لو متت زيادهتا عما مضى من املدة مع زيادة أجل  ،وبذلك ال تتحقق جدولة الدين املمنوعة شرعًا

  .(4)قد صدةت بذلك فتوى ندوة الربكة احلادية عشرة و ،للسداد فإاا تكون من الربا

وعدم خمالفة الك ملقتضى العقد وال  ،مستند جواز أن تكون األجرة مكونة من جزأين هو التراضي -
  .لنص شرعي

 .وليس فيه غرة ،مستند جواز أن تكون األجرة جبزء شائع هو أن الك معلوم ال يؤدي إىل نزاع -

وعدم خمالفة هذا الشرط  ،عند التأخر هو التراضي أجل بقية األقساطاالشتراط حللول  مستند جواز -
وقد صدة بذلك  ،(5): "املسلمون عند شروطهم"وقد قال النيب  ،ملقتضى العقد أو لنص شرعي

 .(6) ( من جممع الفقه اإلسالمي الدويل2/7) 64قراة ةقم 

املستأجر يف حالة تأخره عن السداد هو أن مستند عدم جواز اشتراط زيادة على األجرة الثابتة يف امة  -
وقد صدة بذلك قراة من  ،زيادة عليه تعترب ةباأي وأن  ،هذه األجرة أصبحت دينًا ثابتًا يف الذمة

  .(7)( 7/14) 133جممع الفقه اإلسالمي الدويل برقم 

وأنه جرى به  ،ةمستند جواز ترديد األجرة بني حالتني معينتني هو أن الك ال يؤدي إىل الغرة واجلهال -
  .(1)العرف وأجازه مجاعة من الفقهاء 

 ،مستند مشروعية طلب الضمانات للسداد هو مشروعية عقود الكفالة والتوثيقات يف الفقه اإلسالمي -
  .والك ألن الضمانات تالئم عقود املداينات ،بل يؤكده ،وأن الك ال خيالف مقتضى العقد

على فوات املنفعة )اخلدمة( كليًا أو جزئيًا حبيث ال ميكن  املعينة جاةةمستند ترتيب الفسخ يف اإل -
وألن األجرة  ،وأن العقد مل حيقق الغرض الذي أنشئ ألجله ،االنتفاع به هو أن مثرة العقد مل تتحقق

أما إاا  (2)( من جممع الفقه اإلسالمي الدويل 1/3) 13وقد صدة بذلك قراة ةقم  ،يف مقابل املنفعة
حيث  ،حمل العقد باق يف الذمة ؛ ألنكان العقد على خدمة موصوفة يف الذمة فإن العقد ال يفسخ
  .يطالب املستأجر بتقدمي خدمة تتوافر فيها املواصفات املطلوبة

عقد زمين ينتهي بانتهاء  جاةةبانتهاء املدة أو برضا الطرفني هو أن عقد اإل جاةةمستند انتهاء اإل -
  .ه عقد ةضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفنيوأن ،مدته

                                                   
 (. 11/2كتاب قراةات وتوصيات ندوة الربكة ةقم ) (4)

 سبق خترجيه.  (5)

 . 5،   2، ج7، وكذلك ع153،   6جملة اجملمع ع (6)

 . 637،   4، ج14جملة اجملمع ع  (7)

 (. 5/442(، واملغين البن قدامة )4/445يراجع: الفتاوى اهلندية ) (1)

 . 77،   1ج 3، وكذلك ع527،   2ج 2يراجع: جملة اجملمع ع (2)
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تلقائيًا بنص يف العقد أو باالتفاق كون هذا الشرط ال خيالف مقتضى  جاةةمستند جواز جتديد اإل -
  .(3) "املسلمون عند شروطهم " : وقد قال النيب  ،العقد

االتفاق بني و ،شاا الواةدة على األ جاةةمستند التزامات األجري واملستأجر هي مقتضى عقد اإل -
  .(4)يف اجلملة مجاعالطرفني وكال األمرين حمل اإل

أو مرضه املانع من أداء  ،مبوت األجري املعني املطلوب شاصه أو فقدان أهليته جاةةمستند انتهاء اإل -
إضافة إىل  ،فلم يبق مقابل األجرة اليت هي مقابل املنفعة املقصودة ،خدمته هو فوات حمل العقد املعني

  .العرف

املوصوفة يف الذمة هو أن ما يف  جاةةمبوت األجري يف اإل شاا على األ جاةةمستند عدم فسخ اإل -
  .الذمة مثل ما هو موجود يف احلقيقة

هو أن األجرة يف  ،مستند استحقاق األجرة حىت ولو مل ينتفع املستأجر باألجري الذي سلم نفسه إليه -
  .ري أي سبب مانع منهمقابل التمكني وقد حتقق الك ومل يكن لدى األج

وقد صدةت بذلك فتوى من  ،والعرف ،بعذة طاةئ هو احلاجة وةفع احلرج جاةةمستند فسخ اإل -
  .(1)هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت

مستند جواز اشتراط األجري فسخ العقد لعدم السداد هو صحة هذا الشرط الذي ال خيالف مقتضى  -
 .(2) "املسلمون عند شروطهم" : العقد لقول النيب

 
 
 

                                                   
 سبق خترجيه.  (3)

(،ومغين احملتاج 4/23(، والدسوقي على الشرح الكبري )5/124 احلقائق )ني(، وتبي4/211يراجع: بدائع الصنائع ) (4)
 (. 6/115(، واملغين مع الشرح الكبري )2/351)

 (. 252، 232فتوى ةقم) (1)

 سبق خترجيه.  (2)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

ببيان  (1) (املؤسساتسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة/للمؤ ،يهدف هذا املعياة إىل حتديد وعاء الزكاة
أو املاصصات  (وما حيسم منها من املطلوبات )الديون على املؤسسة ،املوجودات الزكوية بأنواعها

 املوفق.واهلل ، وبيان ما تصرف فيه الزكاة ،وبيان املقادير الواجب إخراجها يف الزكاة ،حبسب طبيعتها
  

                                                   
 سالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية. استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإل (1)
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والشركات اليت  (للمؤسسات )مبا فيها شركات التأمني اإلسالميةيتناول هذا املعياة حتديد وعاء الزكاة 
والك من خالل بيان بنود القوائم املالية اليت تدخل أو ال تدخل  ،(تنشئها املؤسسات أو تتبع هلا )الشركة

كما  ،وبيان املطلوبات واملاصصات اليت حتسم أو ال حتسم من املوجودات الزكوية ،يف حتديد هذا الوعاء
، واألحكام ةوصرف الزكاة يف مصاةفها الثماني ،ما يتعلق باملقادير الواجب إخراجها يف الزكاة يتناول

  .املتعلقة بصرفها
 

 

طريقة صايف املوجودات وطريقة صايف األصول  :يتم حتديد وعاء الزكاة على إحدى طريقتني
فإاا ةوعي الفرق يف تلك األسس كانت النتيجة  ،وأسس التقومي يف الطريقتني خمتلفة ،املستثمرة

  .واحدة وهذا املعياة موضوع على طريقة صايف املوجودات

وعاء الزكاة =  :يتم حتديد وعاء الزكاة باستادام طريقة صايف املوجودات على النحو التايل (أ )
)املطلوبات املستحقة الدفع خالل الفترة املالية يف تاةيخ قائمة املركز  –املوجودات الزكوية 

 املايل + جمموع أقساط السنة املالية اليت تستحق على املؤسسة يف الفترة املالية الالحقة +
حلقوق حقوق أصحاب حسابات االستثماة املطلقة + حقوق األقلية + احلقوق احلكومية + ا

  .(+ حقوق املؤسسات غري اهلادفة للربح إاا مل يكن هلا مالك معنيةالواقفية + احلقوق اخلريي

ة حمسومة منها الديون والذمم املدين ،لنقد وما يف حكمها :وتشمل املوجودات الزكوية
مثل )كما تشمل املوجودات املعدة للمتاجرة  ،(املشكوك يف حتصيلها )غري مرجوة السداد

 ،سلم ،مشاةكة ،مضاةبة)وموجودات التمويل  (والعقاة ،واألوةاق املالية ،البضاعة
كما  ،7وحيسم من جمودات التمويل املاصصات الواجب حسمها حسب البند  .(استصناع

  .حيسم من موجودات التمويل املوجودات الثابتة املتعلقة هبا
ع حتقيقها )القيمة السوقية تقاس املوجودات املعدة املتاجرة على أسس القيمة النقدية املتوق (ب )

  .( وقت وجوب الزكاةللبيع

تطبيق النسب  :يراعى يف حتديد املوجودات الزكوية من الزةاعة واملواشي غري املعدة للتجاةة (ج )
  .واألنصبة احملددة شرعًا

 

  :بإخراج الزكاة يف احلاالت اآلتية ،أو الشركة ،تلزم املؤسسة 2/2/1
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  .صدوة قانون ملزم بإخراج الزكاة -أ 
  .النص يف النظام األساسي على االلتزام بإخراج الزكاة -ب 

  .صدوة قراة من اجلمعية العمومية بااللتزام بإخراج الزكاة -ج 
يف حالة قبول املؤسسة توكيل كل أو بعض أصحاب حقوق امللكية أو أصحاب حسابات  2/2/2

  .االستثماة يشترط توافر أو تقدمي مبالغ خاصة باملوكلني ألداء الزكاة عنهم
راج الزكاة حىت ال يتكرة التنسيق بني الشركة األم والشركات التابعة بشأن إخجيب  2/2/3

 . إخراجها
أو إعداد حساب الزكاة جيب اعتماد الك من اهليئة  ،يف حالة تكوين صندوق للزكاة 2/2/4

وخباصة وجوه الصرف يف حال قيام املؤسسة بذلك مباشرة  ،الشرعية للمؤسسة أو الشركة
وةفع تقرير سنوي للهيئة  ،الزكاة شؤونة جهة معتمدة معنية بأو عن طريق توكيل املؤسس

  .بذلك
إخراج الزكاة  مسؤوليةتكون  2/2/1عند عدم توافر إحدى احلاالت املذكوةة يف الفقرة  2/2/5

وجيب على املؤسسة أو الشركة بيان مقداة  ،على املساتني وأصحاب حسابات االستثماة
  .بات االستثماةيةالزكاة الواجبة يف السهم أو مبالغ احلسا

 

 

نظرًا لتعلق الزكاة مبلكية موجودات زكوية فإن العربة يف حساهبا للمؤسسات بالبيانات 
ما الواةدة يف قائمة املركز املايل للمؤسسة )امليزانية( املشتملة على املوجودات واملطلوبات و

 . خمصصات يتعلق هبا من
 

ولكن يرجع إليها  ،ليست أساسًا حلساب الزكاة (قائمة الدخل )حساب األةباح واخلسائر
وال يشترط يف وجوب الزكاة  .ها أو ةحبهاإيراديف املوجودات الثابتة الدائرة للدخل ملعرفة 

ما مل  ،وال مينع من الوجوب كواا خاسرة بل جتب الزكاة عليها ،كون املؤسسة ةاحبة
  .موجوداهتا (تستغرق املطلوبات على املؤسسة )الدائنون

 

 

وهي فريضة عينية إاا توافرت  .حق جيب يف أموال خمصوصة يصرف لفئات حمددة :لزكاةا 3/1/1
  .شروطها
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 (واألنعام )اإلبل والبقر والغنم ،وعروض التجاةة ،جتب الزكاة يف الذهب والفضة والعمالت 3/1/2
  .والركاز ،واملعادن ،والزةوع والثماة

وإمنا جتب  ،ات املهن احلرة وحنوها عند قبضهاإيرادال جتب الزكاة يف األجوة والرواتب و 3/1/3
  .فيما يبقى منها عند احلول

ة للتجاةة مثل املستغالت ال جتب الزكاة يف أعيان املوجودات الثابتة الداةة للدخل غري املعد 3/1/4
  .ها عند ااية احلولإيرادواألعيان املؤجرة وإمنا جتب فيما يبقى من 

وال يف أموال صناديق التأمينات لدى املؤسسات  (ال جتب الزكاة يف املال العام )القطاع العام 3/1/5
  .العامة

( فتجب الزكاة على ال جتب الزكاة يف األموال املوقوفة وقفًا خرييًا أما الوقف األهلي )الذةي 3/1/6
  .مستحقيه فيما يبقى من ةيعه لديهم عند ااية احلول

( على Trustينطبق حكم الوقف اخلريي على إةصاد األموال واألمالك )والعهدة املالية  3/1/7
ولو كانت هلا أةباح ما دامت  ،املؤسسات العلمية أو اخلريية أو االجتماعية غري اهلادفة للربح

  .ال تؤول إىل مالك معني
 

 

وميكن التصرف فيه حسب االختياة وةيعه أو  ،وهو يتحقق يف كل ما مل يتعلق به حق الغري
ما مل  ،مناؤه حاصل ملالكه وال أثر لكون األموال مرصدة حلاجة أو لتنفيذ مشاةيع استثماةية

  .تكن حلاجة سداد الديون
 

جرامًا من الذهب اخلالص أو ما  35هو ما وزنه  ،كانت صوةتهنصاب الزكاة للذهب مهما 
وللمعادن  ،وقيمته لعروض التجاةة بعد تقوميها بالنقود ،يعادله من العمالت الوةقية واملعدنية

والنصاب املعترب اجلاةي عليه  ،جرامًا من الفضة اخلالصة 555والنصاب للفضة  .املستارجة
  .وأنصبة الزكاة لألنعام مبينة يف امللحق .نصاب الذهبالعمل يف تقومي عروض التجاةة هو 

 

ويف حال مراعاة السنة  .يومًا 354احلول للموجودات النقدية والتجاةية واألنعام سنة قمرية 
أما الزةوع  (1)% 27577الشمسية يف املوجودات النقدية والتجاةية تكون نسبة الزكاة 

                                                   
 %.  275775بالنسبة للسنة الكبيسة تكون النسبة  (1)



  

525 

وكذلك املعادن والركاز فالعربة  ،ربة حبصادهاوالع ،والثماة فال ينظر فيها للحول
  .باستاراجها

 

 3/2/3مع مراعاة البند  %275مقداة الزكاة للذهب والفضة والعمالت وعروض التجاةة 
ونصف  ،% فيما ال يسقى مبؤنة أي باآلالت وحنوها11ومقداة زكاة الزةوع والثماة العشر 

ومقادير الزكاة يف  .% فيما يسقى هبما775وثالثة أةباع العشر  ،% فيما يسقى مبؤنة5العشر 
  .األنعام مبينة يف امللحق

 

 

مثل مقر املؤسسة وأجهزهتا وال املوجودات املعنوية  ،ال ختضع للزكاة املوجودات الثابتة للتشغيل
 ،لغري املتاجرة مثل ما تستغله املؤسسة من حقوق االبتكاة والعالمات التجاةية أو برامج احلاسوب

مثل قطع الغياة لآلالت  ،وال املوجودات املنقولة املقتناة للتشغيل مما هو غري معد للتجاةة
  .ما دامت ليست للتجاةة كانت يف املاازن ولو واملعدات )املهمات الصناعية(

 

ما دامت  (مثل املستغالت )األعيان املؤجرة ،ال زكاة يف أعيان املوجودات الثابتة الداةة للدخل
ها وغلتها يف ااية احلول بضمه إىل إيرادوإمنا جتب الزكاة فيما يبقى من  ،ليست معدة للتجاةة

  :املوجودات الزكوية األخرى وتزكيته وتظهر هذه املوجودات يف القوائم املالية حتت البنود اآلتية
فيزكي ما يبقى من  :(املستغالت )األعيان املؤجرة من عقاةات أو وسائل نقل أو غريها 4/2/1

  .األجرة عند احلول بضمه للموجودات الزكوية
  .عند احلول بضمه للموجودات الزكوية فيزكي ما يبقى من غلتها :االستثماةات العقاةية 4/2/2
إاا كان للمشروع يف بعض مراحل  :املشروعات الرأمسالية قيد التنفيذ اليت ليست للمتاجرة 4/2/3

أما ما كان منها  ،فيزكي ما يبقى منه عند احلول بضمه إىل املوجودات الزكوية إيراده إاجناز
 . 5/2/6/3مقصودًا هبا التجاةة فينظر البند 

إاا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما  :يف األسهم بغرض االحتفاظ هبا )النماء( االستثماةات 4/2/4
فإنه  (خيص السهم من املوجودات الزكوية )النقود وعروض التجاةة والديون املرجوة السداد

يزكي الك وإاا مل يكن الك فيزكي ما خيص السهم من املوجودات الزكوية حبسب 
ى الشركة موجودات زكوية فإنه يزكي ما يبقى من صايف وإاا مل يكن لد .التحري )التقدير(

وال حيسم من املوجودات الزكوية خمصص هبوط قيمة االستثماةات  .يف ااية احلول يراداإل
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أما األسهم املعدة للمتاجرة فيطبق عليها حكم عروض التجاةة  .يف األسهم بقصد االحتفاظ
  .5/2البند 

ما متتلك املؤسسة األم نسبة  -حماسبيًا –وهي  :التابعةاالستثماةات يف أسهم الشركات  4/2/5
% منها ويبدأ حبساب زكاة الشركة التابعة مستقلة مث خترج الشركة األم زكاة نصيبها 51

 (أما الباقي فتلتزم بزكاته األطراف األخرى )حقوق األقلية .يف الشركة بنسبة ملكيتها فيها
  .(1)كاهتا مباشرة وهذا إاا مل تقم الشركة التابعة بإخراج ز

 

 

  :وتظهر يف القوائم املالية حتت البنود اآلتية ،وتشمل املوجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد
وإاا كانت بعمالت أجنبية فيزكي معادهلا بسعر الصرف  ،تزكى املبالغ :النقدية يف الصندوق 5/1/1

  .السائد يوم وجوب الزكاة
 . يمتها بالنقودأو بق ،تزكى بوزاا اخلالص :املوجودات الذهبية والفضية مهما كانت صوةهتا 5/1/2
  :تتناول األةصدة يف البنوك البنود التالية يف القوائم املالية :األةصدة يف البنوك 5/1/3

 

جتب الزكاة على املؤسسات والشركات يف مبالغ حساباهتا اجلاةية لدى املؤسسات 
وتشمل احلسابات اجلاةية للمؤسسة  .األخرى باعتباةها قروضًا هلا مؤكدة السداد

مع حرمة - لدى بنوك أخرى أو لدى البنك املركزي فإن كانت أعطى عليها فائدة
أما بالنسبة  ،فائدة كلها يف اخلرياتوتصرف ال ،فإاا تزكى أصول املبالغ -الك

  .6/3/1للمؤسسات أو البنوك املودع لديها فهي مطلوبات ينظر البند 
 

ويف  ،جتب الزكاة على أصحاب هذه احلسابات يف األةصدة االستثماةية (أ )
سواء أكانت طويلة األجل أم قصرية األجل ولو مل ميكن السحب من  ،أةباحها

وإاا كانت  .أو بتقييد من صاحب احلساب ،أةصدهتا بتقييد من جهة االستثماة
احلسابات تستثمر بصوةة مشروعة فالعربة بقيمة ما متثله من املوجودات 

جودات اليت وليس باملبالغ املستثمرة وعليه جيب مراعاة طبيعة املو ،املستثمرة
أما بالنسبة للمؤسسات املستثمرة فيها هذه  .حتولت إليها املبالغ املودعة

                                                   
 %. 51ويسري احلكم نفسه شرعًا على ما لو كانت النسبة اململوكة للمؤسسة يف الشركة أقل من  (1)
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وليس عليها إال تزكية نصيبها  ،وليست مطلوبات ،احلسابات فهي أمانة لديها
  .النقدية امن الربح أو عمولتها ضمن موجوداهت

صل فيزكي أ -لكامع حرمة  -إاا ترتبت على احلسابات االستثماةية فوائد  (ب )
أما بالنسبة للبنوك املودعة  .أما الفوائد فإاا جيب صرفها كلها يف اخلرياتاملبالغ 

ينظر البند )مطلوبات  دون الفائدة فيها هذه احلسابات بفوائد فإن أصول املبالغ
6/3/2).  

 

جتب  :مع حرمتها( -واملشتملة على فوائد ،السندات وأاونات اخلزانة )املمثلة للديون 5/1/4/1
الزكاة يف أصل مبلغ السند )تكلفة السند( أما الفوائد فيجب صرفها كلها يف 

من  االمسيةأما بالنسبة للبنوك املصدةة هلذه السندات واألاونات فقيمتها  ،اخلريات
  .6/3/2املطلوبات ينظر البند 

جودات اليت لتها حبسب املويزكيها مح ،بأنواعها املاتلفة ،الصكوك االستثماةية 5/1/4/2
أما بالنسبة للمؤسسات اليت تدير املوجودات أو  ،، طبقًا ملا وةد يف هذا املعياةمتثلها

وليس عليها إال  ،حتفظ الصكوك االستثماةية فهي أمانة لديها وليست مطلوبات
  .تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداهتا النقدية

تزكى حبسب املوجودات اليت تتكون منها  :لفةبأنواعها املات ،الصناديق االستثماةية 5/1/4/3
  .طبقًا ملا وةد يف هذا املعياة

 

زكاته على  :وهو املبلغ املقدم تأكيدًا للوعد امللزم لتغطية ضرة النكول ،هامش اجلدية 5/1/5/1
وإاا أودع  ،5/7/3/1إاا أودع يف حساب جاة يطبق عليه البند  ،اجلهة اليت قدمته

  .5/1/3/2يف حساب استثماةي فيطبق عليه البند 
حيسم من  :التأمني االبتدائي للدخول يف املناقصات والتأمني التنفيذي للمناقصات 5/1/5/2

ويزكيه مالكه مع موجوداته سنويًا  ،املوجودات الزكوية بالنسبة للجهة املودع لديها
مرت عليه سنوات فإنه يزكي لسنة وإاا  .إال إاا مل ميكن من استثماةه قبل إعادته له

وإاا كانت هذه املبالغ يف حساب استثماةي فيطبق عليها البند  ،واحدة
(5/1/3/2).  

ات مقابل احلصول على خدمات التأمينات النقدية اليت تؤخذ من األفراد واملؤسس 5/1/5/3
يزكيها من  :، مثل اهلاتف والكهرباء وتأمينات استئجاة األماكن واملعداتمعينة
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ا إاا قبضها لسنة واحدة إال إاا ُمّكن من استثماةها فيطبق ما جاء يف البند يقدمه
5/1/5/2.  

وال حيسمه البائع من  ،حيسم من املوجودات الزكوية للمشتري :العربون املقدم 5/1/5/4
ه ميلكه سواء فسخ املشتري العقد أو ؛ ألنموجوداته الزكوية بل جتب تزكيته عليه

  .أمضاه
 

عروض التجاةة كل ما هو معد للتجاةة من عقاة أو منقول سواء ما يباع حبالته أو بعد  5/2/1
فال يشترط للوجوب متلكها بالشراء بل تكفي  ،وسواء كان متلكها بعرض أو بدونه ،تصنيعه

  .نية املتاجرة
حسب طريقة بيعها  ،يتم تقومي عروض التجاةة بالقيمة السوقية للبيع يف مكان وجودها 5/2/2

وال تقوم بالتكلفة أو السوق أيهما  .فإن كان البيع هبما فالعربة باألغلب ،باجلملة أو التجزئة
ويف حال تغري األسعاة بني يومي الوجوب  .بالتكلفة ىلكن إن تعسر تقوميها تزك ،أقل

  .واألداء فالعربة بسعرها يوم الوجوب
فإاا  ،مثل األنعام أو الزةوع مع نية املتاجرة ،كاةإاا حتقق يف عروض التجاةة سبب آخر للز 5/2/3

  .تزكي زكاة عروض التجاةة فقط
ولكن جيوز يف حالة الكساد إخراج الزكاة من  ،األصل إخراج زكاة عروض التجاةة نقدًا 5/2/4

  .األعيان التجاةية نفسها بشرط أن حيقق الك مصلحة املستحقني للزكاة
  .وة إبرام البيع حىت لو مل يقبضها املشتريف زكاة البضائع املعينة على املشتري 5/2/5

 

والبضائع املعدة للبيع على  ،واملواد اخلام بأنواعها ،املازون السلعي املعد للتجاةة 5/2/6/1
يزكي بالقيمة  :حالتها أو بعد حتويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أو قطع أخرى إليها

  .السوقية للبيع
فإن  ،فتزكى بالقيمة السوقية حبسب بيعها مجلة أو جتزئة :ةوإاا كانت البضاعة معيب

وإاا كانت البضاعة بطيئة احلركة فتزكي بقيمتها  ،كان البيع هبما فالعربة باألغلب
  .زكويةوإاا أنشئ هلا خمصص فإنه ال حيسم من املوجودات ال .السوقية حبالتها الراهنة

فإن مل تعرف هلا  ،تزكى بقيمتها السوقية حبالتها يوم الوجوب :البضاعة قيد التصنيع 5/2/6/2
  .وقية تزكى تكلفتهاسقيمة 

تزكي بقيمتها يوم الوجوب وحبالتها  :األعمال اإلنشائية )املنشآت( قيد التنفيذ 5/2/6/3
  .الراهنة
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 يفتدخل  ال :املهمات الصناعية )قطع الغياة( املستادمة يف معدات اإلنتاج 5/2/6/4
  .دات الزكويةاملوجو

  .تزكي بالقيمة السوقية حبسب املكان املوجودة فيه :البضاعة يف الطريق 5/2/6/5
تزكى بالقيمة السوقية حبسب املكان  :البضاعة لدى الغري برسم البيع )بالوكالة( 5/2/6/6

  .املوجودة فيه
وتشمل نفقات فتح  ،البضائع املستوةدة باعتمادات مستندية مغطاة من املؤسسة 5/2/6/7

تزكى املبالغ احملتجزة لالعتماد  :العتماد واملبالغ احملجوزة من قبل البنوك الوسيطةا
  .فإاا مت متلك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية ،دون النفقات

ال تزكى املبالغ احملتجزة  :البضائع املعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصاحل املؤسسة 5/2/6/3
ولكن  ،ية للمؤسسة ألاا مل تقبض بعدوال حتسم من املوجودات الزكو ،لالعتماد

  .تزكى البضائع اليت ال تزال لدى املؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع
مثل حق التأليف واالبتكاة والعالمات التجاةية وبرامج  ،ما يعد للمتاجرة من احلقوق املعنوية 5/2/7

  .احلاسوب يزكى زكاة عروض التجاةة
مما يدخل عادة يف تركيب املادة املصنوعة  (احلول من مواد خام )مواد أوليةما يوجد يف ااية  5/2/3

أما  .املقصودة هبا التجاةة وتبقى عينه يزكى حبسب القيمة السوقية قبل دخوله يف املصنوعات
ومواد  مثل الوقود ،وعات وال تبقى عينهااملواد املساعدة اليت ال تدخل يف تركيب املصن

  .االتنظيف فال زكاة فيه
تزكى السلع املصنعة وغري املنتهية الصنع املقصود هبا التجاةة زكاة عروض التجاةة حبسب  5/2/5

  .القيمة السوقية وحبالتها الراهنة
لكن إن كانت تزيد يف  ،ال تقوم املواد املعدة للتغليف والتعبئة إاا مل يقصد هبا املتاجرة مفردة 5/2/11

  .قيمة السلع فإاا تدخل يف التقومي
 

حاال كان  ،فتجب زكاته سنويًا على املؤسسة ،إاا كان الدين املستحق للمؤسسة نقودًا 5/3/1
 (امليئوس من حتصيلها)املعدومة أما الديون  ،ما دام ال يتعذة عليها استيفاؤه ،الدين أو مؤجاًل

عن سنة واحدة بعد قبضها أو الديون املشكوك يف حتصيلها حسابيًا فال تزكيها املؤسسة إال 
  .6/2 مع مراعاة ما جاء يف البند

للمؤسسة أن تؤخر إخراج زكاة الدين املؤجل إىل حني استيفائه كليًا أو جزئيًا فإاا استوفته  5/3/2
وإاا كان الدين مشكوكًا يف حتصيله جزئيًا وأنشئ خمصص  .أخرجت زكاته عن املدة املاضية
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املوجودات الزكوية إاا كان الدين املشكوك يف للديون املشكوك يف حتصيلها حيسم من 
  .حتصيله أدةج مقداةه كاماًل فيها

أو ى فوائد ةبوية نشأت عند املداينة إاا كان دين املؤسسة أو قرضها على الغري يشتمل عل 5/3/3
عند جدولة الدين فيزكى أصل الدين فقط أما الفوائد على الدين فيجب أن تصرف كلها يف 

أن اإليداع أو االقتراض بفائدة أو خصم أوةاق القبض أموة مقطوع علمًا ب .وجوه اخلري
  .حبرمتها وحيرم التعامل هبا

 

تزكى املبالغ املستحقة الدفع للمؤسسة مقابل البضائع املبيعة أو اخلدمات  :املدينون 5/3/4/1
  .أعالهاملقدمة بالدين مع مراعاة البنود املذكوةة 

وسندات الدين مبا فيها السندات  ،وحسابات السحب على املكشوف ،القروض 5/3/4/2
والقبوالت )الكمبياالت املاصومة( تزكى  (املاصومة )اات الكوبون الصفري
فيطبق عليها ما جاء يف البند  - مع حرمتها -القيمة املدفوعة لشراء السند أما الفوائد

5/3/4.  
مبا  (ُيزكى أصل الدين )مبلغ الوةقة :(سندات اإلانيةأوةاق القبض )الكمبياالت وال 5/3/4/3

ويراعى ما جاء يف البند  ،فيها الزيادة املدجمة يف الثمن إاا كان عن سلعة مبيعة باألجل
ويستوي أن يكون الدين  ،بشأن الفوائد إن كانت وةقة القبض تشتمل عليها 5/3/4

يتعذة استيفاؤه وينظر البند أو مؤجاًل ما دام ال  الذي متثله وةقة القبض حااًل
5/3/2.  

إاا مل متكن املؤسسة من استثماةها ال تزكى  :( عن العقودتجزةاملبالغ املتحفظ هبا )احمل 5/3/4/4
املؤسسة  إاجناز( اليت لدى العمالء لضمان Retention amountهذه التأمينات )

  .تعهداهتا إال إاا قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة
  .خلروجها من ملك املؤسسة ،ال تزكى :ًا عن العقود املربمةاملبالغ املدفوعة مقدم 5/3/4/5
ال جتب الزكاة فيها  ،وهي اليت ختص فترات مالية تالية ،املصروفات املدفوعة مقدمًا 5/3/4/6

  .خلروجها من ملك املؤسسة
تزكى زكاة  :وهي اليت ختص الفترة احلالية ومل تقبض بعد ،ات املستحقةيراداإل 5/3/4/7

  .5/3/1لبند الديون حسبما هو مبني يف ا
لدى أحد البنوك ملنح  ،وهي احملجوزة بطلب اجلهات املاتصة ،الوديعة القانونية 5/3/4/3

الترخيص للمؤسسة وال ميكن سحبها وال التصرف فيها إال بعد موافقة تلك 
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وإاا كانت  ،فإاا تزكى لسنة واحدة إاا مل متن املؤسسة من استثماةها :اجلهات
  .5/3/4ما يف البند فيطبق عليها  -وهي حمرمة- بفوائد

يزكى الثمن اإلمجايل مبا فيه  :وهي املبالغ املستحقة على املشترين ،مدينو املراحبة 5/3/4/5
  .5/3/1األةباح طبقًا للبند 

تزكى املؤسسة ةأس مال  :مدينو بضاعة السلم اليت اشترهتا املؤسسة ومل تسلم بعد 5/3/4/11
للتشغيل أو لدة الدخل  وإاا كانت ،السلم إاا كانت البضاعة املشتراة بقصد التجاةة

أما ةأس مال السلم املقبوض للبائع عن البضاعة املبيعة  4/2و 4/1فيطبق عليها البند 
  .فهو يزكى ضمنًا يف النقود

ميثل ةصيد املبالغ املستحقة للمؤسسة  ،مدينو بضاعة االستصناع اليت باعتها املؤسسة 5/3/4/11
املوجودات الزكوية ويزكى  وهو يدخل يف ،بضاعة االستصناع املبيعة إاجناز دمبواعي

  .ضمنًا يف املوجودات املتداولة بصفته نقودًا
مدينو بضاعة االستصناع اليت اشترهتا املؤسسة إاا كانت البضاعة بقصد التجاةة  5/3/4/12

تدةج مديونتها ضمن املوجودات الزكوية بالتكلفة وهي مثن املصنوع امللتزم بدفعه 
  .5/3/1للبائع ويزكى طبقًا للبند 

ماةات يف األسهم بغرض املتاجرة تزكى زكاة عروض التجاةة بقيمتها االستث 5/3/4/13
  .وإاا مل يكن هلا سوق زكيت قيمتها بقومي أهل اخلربة ،السوقية

 

بناء على ما وةد يف معياة التأمني بأن اشتراكات محلة الوثائق تكون صندوقًا له امة مالية 
وأن صندوق التأمني ليس ملتزمًا برد الفائض حلملة  ،وأن املشترك تربع بالقسط ،مستقلة
  .فإن حمفظة التأمني ال زكاة فيها (من معياة التأمني 5/5 ،2الفقرات )الوثائق 

 

وال يراعى احلول بل العربة  ،كيلو جرام 653نصاب الزةوع والثماة مخسة أوسق وتعادل  5/4/1
% فيما له 5ونصف العشر  ،ىمؤنة السق % فيما ليس له11اة زكاهتا العشر ومقد ،صادباحل
  .فيما يسقى مشتركًا %775 ، وثالثة أةباع العشرمؤونة

وال  ،يف حساب النصاب كأنواع احلبوب وأنواع الثماة ،تضم األنواع من اجلنس الواحد 5/4/2
وال أثر الختالف أماكن الزةوع والثماة  ،فينفرد كل جنس بنصابه ،يضم جنس آلخر

  .اململوكة للمؤسسة أو الشركة
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مع حسم الربع أو الثلث  ،جيوز اعتماد اخلر  )تقدير اخلرباء( عند صالح الزةوع والثماة 5/4/3
 ،وخترج الزكاة حسب اخلر  بعد التجفيف ،وتركه لصاحب الزةع مث يتم التصرف فيها

  .وجيوز إخراج القيمة
  .وجودات الزكوية االعمال قيد التنفيذ يف املنشآت املتعلقة بالزةاعةال تدخل يف امل 5/4/4
وال حتسم إال  ،واألدوية ،مثل األمسدة ،ال تدخل يف املوجودات الزكوية مستلزمات اإلنتاج 5/4/5

  .إاا مت احلصول عليها باالستدانة
  .ال تدخل يف املوجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة 5/4/6
وال مصروفات إصالح األةض والقنوات  ،الزكوية مصروفات الري ال حتسم من املوجودات 5/4/7

  .والتربة
  .حتسم من املوجودات الزكوية نفقات اإليصال للمستحقني 5/4/3
ويف حال املزاةعة أو املساقاة  ،كاة زةوعها على املستأجرزاألةض املستأجرة للزةاعة  5/4/5

  .واملغاةسة زكاهتا على الطرفني بالنسبة والتناسب
الدعم النقدي يدخل يف الوعاء الزكوي يف املوجودات  :ات املتعلقة بالزةاعةالدعم واهلب 5/4/11

  .أما األةض واملعدات املوهوبة فال تدخل يف الوعاء الزكوي ،5/3/1السائلة طبقًا للبند 
 

 .ن السائلة أو اجلامدة أو الغازيةتشمل املعادن كل ما يستارج من األةض والبحر من املعاد 5/5/1
جرامًا من الذهب ويراعى النصاب فيما يستارج تباعًا دون  35املعادن ما تبلغ قيمته  نصاب 5/5/2

واملقداة الواجب  ،فإاا انقطع االستاراج ألكثر من املعتاد يراعى النصاب عند استئنافه ،ترك
وإن كان ما  ،إن كان ما يستارج من املعادن مملوكًا للدولة ال زكاة فيه .%275إخراجه 

( 22وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،غري ملكها فهو ملستارجه وفيه الزكاةيستارج على 
  .5/4بشأن عقود االمتياز البند 

ما يستارج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو مسك بقصد املتاجرة فإنه يزكى زكاة عروض  5/5/3
  .التجاةة

 

،  امللحق وهي ملا يتاذ منها للدةر يفتنظ ،ومقادير زكاهتا (والغنم ،والبقر ،أنصبة األنعام )اإلبل
أما إن اختذت  ،أكثر العام لزكاة األنعام (ويشترط السوم )الرعي من الكأل املباح ،والنسل

  .للتجاةة فتزكى زكاة عروض التجاةة
ال عربة بتفرق األنعام يف أماكن خمتلفة مع وحدة امللكية وتعترب اخللطة فتعامل األنعام  5/6/1

  .واحد معاملة ملك الواحد إاا حصل االشتراك يف املرافقاململوكة ألكثر من 
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  .األنعام املتاذة للتجاةة تزكى زكاة عروض التجاةة بقيمتها السوقية للبيع 5/6/2
األنعام العاملة وهي املستادمة يف حر  األةض للسقي واحلمل ال تدخل يف املوجودات  5/6/3

  .الزكوية
ال جتب الزكاة يف احليوانات األخرى من غري االنعام إال أن تتاذ للتجاةة أما إن اختذت  5/6/4

  .لإلنتاج وليس للمتاجرة فال تدخل يف املوجوات الزكوية
مثل اللنب والصوف إن قصد هبا التجاةة زكيت مثل عروض  ،املنتجات الناشئة عن احليوانات 5/6/5

  .التجاةة
ري وسائر احليوانات املتاذة لالستعمال أو للزينة إال إاا كانت ال زكاة يف اخليل والبغال واحلم 5/6/6

  .للمتاجرة
  .4/2ويعامل كاملستغالت ينظر البند  ،ال زكاة يف الدجاج املنتج 5/6/7
الدجاج اللحام والبيض املعد للبيع واحلليب وخمزون الثروة احليوانية يزكى زكاة عروض  5/6/3

  .التجاةة إاا اختذ للتجاةة
 

 

مثل ةأس  ،تضم املطلوبات يف القوائم املالية بنودًا ليست من الوجهة الشرعية ديونًا على املؤسسة
وتنقسم  ،ات واألةباح ليست ديونًا على املؤسسةيوكذلك االحتياط ،مال الشركة فهو ليس دينًا

  :الديون املدةجة يف بند املطلوبات إىل
وهي ما يستحق بعد سنة وهي اليت تنشأ عن شراء  (مطلوبات غري متداولة )طويلة األجل 6/1/1

  .املوجودات الثابتة باألجل واملستحقات األخرى الطويلة األجل
  .مطلوبات متداولة )قصرية األجل( وهي ما يستحق خالل سنة 6/1/2

 

أصول زكوية متداولة للتجاةة فإاا  إن كانت الديون على املؤسسة نتجت عن احلصول على 6/2/1
  .حتسم من الوعاء الزكوي

فإاا ال حتسم من  ،إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غري خاضعة للزكاة 6/2/2
  .الوعاء الزكوي

ت زكوية ُيرجع إىل نسبة ديون اليت ترتبت للحصول على موجوداإاا تعذة معرفة مقداة ال 6/2/3
 .فتحسم هذه النسبة من الوعاء الزكوي ،موجودات املؤسسة املوجودات الزكوية من جممل

% من جممل موجودات املؤسسة فإنه حيسم من 41فمثاًل لو كانت املوجودات الزكوية 
  .% من جممل الديون41الوعاء الزكي 
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فإن الفوائد املدفوعة ال حتسم من  ،إاا كانت سبب املديونية غري مشروع كاالقتراض بفوائد 6/2/4
زكوية ألن االلتزامات احملرمة ليست يف الشرع دينًا صحيحًا وال تستقر يف املوجودات ال

  .الذمة
 

أةصدهتا بالنسبة للمؤسسات املودعة لديها من أصحاهبا حتسم من  :احلسابات اجلاةية 6/3/1
ات املستثمرة فيها واحلسابات االستثماةية بالنسبة للمؤسس ،ودات الزكوية للمؤسسةجاملو

بعد اقتطاع  ،وأةباحها: حتسم من املوجودات الزكوية للمؤسسات هي لصاحل أصحاهبا
  .أو أجرة الوكالة املستحقة للمؤسسة نصيب املضاةب

 ،يقصد هبذا البند املبالغ املستحقة الدفع لدائين املؤسسة خالل السنة الزكوية القادمة ،الدائنون 6/3/2
حتسم من املوجودات  :وهي تنشأ من احلصول على البضائع واملعدات أو اخلدمات باألجل

 .الزكوية

أي املشترون سلمًا من املؤسسة وملا يقبضوا البضاعة وهي دين  ،دائنو بضاعة السلم املبيعة 6/3/3
  .حيسم من املوجودات الزكوية مقداة ةأس مال السلم ،م تسليمها بعدلعد

وهي دين للتعاقد على صنعها وعدم تسليمها بعد يطبق  ،دائنو بضاعة االستصناع املبيعة 6/3/4
  .6/3/6عليها البند 

وهو ما ترتب يف امة املؤسسة عن شرائها لبضائع  ،دائنو بضاعة االستصناع املشتراة 6/3/5
  .هذا البند من املوجودات الزكوية حيسم ةصيد :مستصنعة

وهي الكمبياالت والسندات ألمر الصادةة ملوةدي البضائع واخلدمات باألجل  ،أوةاق الدفع 6/3/6
وهي حتسم من  :أو عند االقتراض بدون فائدة إاا كانت مستحقة يف السنة الزكوية التالية

  .املوجودات الزكوية
ملكشوف يراعى فيها ما وةد يف البند القروض القصرية األجل وحسابات السحب على ا 6/3/7

6/3/2.  
وهي ختص الفترة احلالية وتسدد خالل الفترة التالية حتسم من  :املصروفات املستحقة 6/3/3

  .املوجودات الزكوية
ات املقبوضة مقدمًا إاا كانت عن خدمات مل تؤد فال زكاة فيما يقابل اخلدمات غري يراداإل 6/3/5

لذا  ،تفسخ باألعذاة والظروف الطاةئة جاةةاإل ؛ ألنفعاتلعدم استقراة امللك يف الد ،املؤداة
أما الدفعات النقدية املقبوضة مقدمًا مبوجب عقد معاوضة  .حتسم من املوجودات الزكوية

فتدخل يف ملك املؤسسة أو الشركة وجتب زكاهتا إاا كانت عن بضائع  ،كتايب أو شفوي
  .وهي ال حتسم من املوجودات الزكوية ،ولو مل تسلم
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حتسم  ،وهي اليت ختص السنة احلالية ويستحق سدادها يف السنة الالحقة :الضرائب املستحقة 6/3/11
  .من املوجودات الزكوية

حتسم من  :تعهداهتم وسداد الفواتري الدوةية إاجنازالتأمينات املقدمة من العمالء لضمان  6/3/11
  .املوجودات الزكوية

ة التابعة للشركة األم وهي تظهر يف حقوق األقلية وهي حقوق املساتني اآلخرين يف الشرك 6/3/12
  .4/2/5يطبق عليها البند  .القوائم املوحدة

 

 

ات يف ااية الفترة املالية ملقابلة احتمال نقص يف يراداملاصصات متثل املبالغ اجملنبة من اإل
ومبا أن املاصصات هي تقدير  .ينشأاملوجودات أو ملقابلة التزام على املنشأة مل حيدد بدقة أو مل 

ملبالغ اخلساةة احملتملة وااللتزامات غري احملددة فإاا مت حتصيل الدين أو أداء االلتزام أو كان مبلغ 
املاصص أكرب مما جيب فإن املاصص يعاد كليًا أو جزئيًا إىل حساب األةباح واخلسائر )قائمة 

  .الدخل(
 

  :مراعاة اآليتجيب يف املاصصات 
ال حتسم خمصصات األصول الثابتة من املوجودات  :املاصصات املتعلقة باألصول الثابتة 7/2/1

  .الزكوية حيث إن املوجودات الثابتة نفسها مل تدخل يف الوعاء الزكوي
مبا أن حساب الزكاة يتم بالقيمة السوقية فإن  :املاصصات املتعلقة باألصول املتداولة 7/2/2

باملوجودات املتداولة ال تعترب من املطلوبات اليت حتسم من املوجودات  املاصصات املتعلقة
أما إاا قومت املوجودات املتداولة ألغراض حساب الزكاة بالقيمة الدفترية )لسبب  .الزكوية

وكانت أكثر من القيمة االستبدالية فيحسم من املوجودات الزكوية الفرق بني  (من األسباب
  .ة من هذه املاصصاتالقيمة الدفترية والسوقي

خمصصات املطلوبات ملقابلة التزامات على الشركة غري  :املاصصات املتعلقة باملطلوبات 7/2/3
وخمصص  ،وخمصص الضرائب ،وخمصص اإلجازات ،خمصص ااية اخلدمة :مثل ،حمددة بدقة
وإاا تبني فيها  ،جيب تقديرها بدون مغاالة حىت ال تتحول إىل احتياطات سرية ،التعويضات

  .مغاالة فيجب إزالة الفرق

                                                   
 . 5/3/3و 5/3/2اقتضت احلاجة بيان بعضها سابقًا فينظر  (1)
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يف حاالت اليت خيصم فيها املاصص من املوجودات فإنه إاا تضمن املاصص فوائد فإاا ال  7/2/4
 علمًا بأن اإليداع ،حتسم من املوجودات الزكوية وحيسم فقط االلتزام الواجب السداد شرعًا

  .6/2/3أو االقتراض بالفائدة مقطوع حبرمته وينظر البند 
 

هو اجلزء املتراكم من املبلغ املطفأ من مصاةيف ما  ،خمصص إطفاء مصاةيف ما قبل التشغيل 7/3/1
  .وهذا املاصص ال حيسم من املوجودات الزكوية .قبل التشغيل

هو ملراعاة هبوط  ،ة بقصد النماءخمصص اهلبوط يف قيمة االستثماةات يف األسهم املشترا 7/3/2
 ،األسعاة يف األسواق املالية أو القيم الدفترية عن التكلفة يف حال التقومي بالتكلفة أو السوق

  .وهذا املاصص ال حيسم من املوجودات الزكوية .أيهما أقل
يف وهو  ،أو البطيئة احلركة (خمصص البضاعة اهلالكة أو التالفة )املعرضة للهالك أو للتلف 7/3/3

تهاء الصالحية أو تقادم ؛ ألنحالة البضاعة البطيئة احلركة ملقابلة احتمال اخنفاض القيمة
  .وهذا املاصص ال حيسم من املوجودات الزكوية :أو بطء التسويق النوعية

 ،أو أسعاة األوةاق املالية وهو ملراعاة اهلبوط الذي حصل فعاًل ،خمصص هبوط أسعاة البضائع 7/3/4
  .وهو ال حيسم من املوجودات الزكوية

وهو مبلغ مقتطع ملواجهة التزام املؤسسة بدفع مقابل عن اإلجازات  ،خمصص اإلجازات 7/3/5
  .وهذا املاصص ال حيسم من املوجودات الزكوية :املستحقة للموظفني

غ هي مبال ،عاملني يف املؤسسةلأو الراتب التقاعدي ل ،خمصص ااية اخلدمة ومكافأة التقاعد 7/3/6
؛ وهذه املاصصات ال حتسم من املوجودات الزكوية ،مقتطعة ملواجهة التزام املؤسسة بدفعها

والك ما مل يتم الدفع فعاًل أو تكون واجبة الدفع يف  ،ا مرصدة للصرف ومل تصرف فعاًلألا
  .العام احلايل ومل تسدد

ات ملواجهة االلتزام اديروهي املبالغ التقديرية اليت يتم حتميلها على اإل ،خمصص التعويضات 7/3/7
بدفع مبلغ معني كتعويض  (املؤكد الناتج عن صدوة حكم قضائي ابتدائي )قابل لالستئناف

وهو ال حيسم من املوجودات  :ويقوم هذا املاصص باملبالغ الواةدة يف احلكم القضائي ،للغري
  .الزكوية إىل أن يصبح واجب الدفع حبكم قضائي اائي

املوجودات  ال حيسم من :غ مرصد للصرف ومل يصرف فعاًلوهو مبل :خمصص الصيانة 7/3/3
  .الزكوية

ات الشركة إيرادوهو ميثل املبالغ اليت يتم حتميلها على  ،خمصص التأمني على األصول الثابتة 7/3/5
ويتم تقومي هذا املاصص  ،لتكون بدياًل عن األقساط اليت سوف تدفع لشركات التأمني
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صص ال حيسم من املوجودات الزكوية ألنه من األموال هذا املا :باملبالغ اليت يتكون منها
  .املرصدة اليت مل خترج عن ملك الشركة

ات ملواجهة يرادهو املبلغ الذي يتم حتميله على اإل ،خمصص اخنفاض أسعاة العمالت األجنبية 7/3/11
احتمال اخنفاض أسعاة العمالت األجنبية مقابل سعر العملة املستادمة يف القوائم املالية 

هذا  (ويقوم بالفرق بني السعرين )سعر الشراء وسعر السوق ،للشركة عن أسعاة شرائها
املاصص ال حيسم من املوجودات الزكوية ألن العربة بسعر الصرف السائد عند تقومي 

  .املوجودات الزكوية
ة ات ألداء الضريبيرادوهو ميثل املبالغ التقديرية اليت يتم حتميلها على اإل ،خمصص الضرائب 7/3/11

وتقوم يف ضوء حجم نشاط  ،املستحقة على الشركة حبكم القانون يف السنة احلالية ومل تدفع
هذا  :مع االستئناس بالربط الضرييب يف الفترات املالية السابقة ،الشركة يف الفترة املالية احلالية

  .املاصص حيسم من املوجوات الزكوية
 

 

أو  (إما مبوجب القانون )االحتياطي القانوين ،هي مبالغ مستقطعة من األةباح االحتياطيات
والغرض من  (أو بقراة من اجلمعية العمومية )االحتياطيات االختياةية ،بالنظام األساسي للمؤسسة

أو لتوزيع أةباع  ،االحتياطيات توفري األموال الالزمة للتوسع مستقباًل أو ملواجهة اخلسائر احملتملة
  .أو لتوزيعها عند انتهاء احلاجة ،يف السنوات اليت ال تتحقق فيها أةباح

 

ا ال تعد ؛ ألااالحتياطيات بنوعيها القانوين واالختياةي ال حتسم من املوجودات الزكوية 3/2/1
وهي تزكى لكواا  ،وإن كانت تذكر يف املطلوبات ،شرعًا من قبيل الديون على املؤسسة

  .مملوكة للمؤسسة والك ضمن املوجودات الزكوية يف حالة تطبيق طريقة صايف املوجودات
وعالوة اإلصداة وإن كانا من مصادة التمويل للمؤسسة ال يعدان من  ،حساب ةأس املال 3/2/2

الديون عليها وإن كان ةأس املال يذكر يف املطلوبات وتا ال حيسمان من املوجودات 
  .الزكوية

 

وهو ينشأ من إعادة تقومي املوجودات الثابتة  ،(احتياطي إعادة التقومي )االحتياطيات الرأمسالية 3/3/1
فال حيسم من  ،ومبا أنه نشأ عن تقومي املوجودات الثابتة اليت ال تزكى ،بالقيمة السوقية احلالية
  .املوجودات الزكوية
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فائض الربح القابل للتوزيع يتم احتجازه بقراة إداةي  وهو جزء من ،ييراداالحتياطي اإل 3/3/2
وهو ليس دينًا على املؤسسة فال حيسم من املوجودات  .ملواجهة االحتياجات املستقبلية

  .الزكوية
احتياطي األةباح الناجتة عن عمليات أسهم املؤسسة املشتراة )أسهم اخلزينة أي خزينة  3/3/3

ال حيسم من املوجودات  :وهو ما يتحقق من شراء املؤسسة أسهمها وبيعها ،(املؤسسة
  .وهو جزء من األةباح ،الزكوية

وهي األةباح اليت يعلن عنها جملس اإلداةة ومل يتقرة  ،احتياطي األةباح املقترح توزيعها 3/3/4
  .ال حيسم من املوجودات الزكوية :توزيعها بعد

وهو نوع  .يتقرة ترحيله من أةباح إىل السنوات التالية وهو ما ،احتياطي األةباح املستبقاة 3/3/5
  .ال حيسم من املوجودات الزكوية :يةيرادمن االحتياطيات اإل

 

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني  ﴿مصاةف الزكاة هي األصناف الثمانية اليت نصت عليها اآلية الكرمية 
ليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغاةمني ويف سبيل اهلل وابن السبيل فرضية من اهلل واهلل عليم والعاملني ع
يترك للهيئات الشرعية للمؤسسات حتديد املقصود والتطبيقات لكل صنف من  .(61 :التوبة) ﴾حكيم 

  .األصناف الثمانية
 

امة املدينني وال خيل الك بأداء املستحقني  (املزكي )املؤسسة إبراءال جيزئ عن دفع الزكاة  11/1
  .للزكاة ديوام مما قبضوه من زكاة دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط

، أو لغيبة املال -مبا ال يزيد لسنة-وجيوز تأخري إخراجها ،األصل دفع الزكاة فوة وجوب أدائها 11/2
  .أو ملصلحة ظاهرة ،ةبط توزيعها جبداول زمنية

  .املؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقًا أو حسابًا خاصًا هباعلى  11/3
وعند احلاجة جيوز توظيف أموال الزكاة يف مشاةيع  .األصل صرف الزكاة يف مصاةفها 11/4

أو تكون تابعة للجهة الشرعية املسؤولة  ،لزكاةلاستثماةية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق 
على أن يكون الك بعد تلبية احلاجة املاسة الفوةية للمستحقني  ،عن مجيع الزكاة وتوزيعها

  .وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن اخلسائر
  .ال تسقط الزكاة بالتقادم 11/5
ويرجع يف حتديدها إىل اهليئات  ،جيوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوهبا بشروط التعجيل 11/6

  .الشرعية للمؤسسات
  .إخراج القيمة جائز 11/7
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  .بل جيوز االقتصاة على بعضها ،تعميم الزكاة على مجيع األصناف الثمانية ال جيب 11/3
ملصلحة ظاهرة تقدةها اهليئات الشرعية  ،جيوز نقل الزكاة إىل غري موطن املال املزكى 11/5

  .للمؤسسات
 

  .11/3و 11/2و 11/1تنظر اجلداول يف البنود 
 

 مقداة الزكاة الواجبة إىل من
 ال شيء 4 1
 شاة 5 5
 شاتان 14 11
 شياه ثال  15 15
 أةبع شياه 24 21
 (بنت خما  )سنة ودخلت يف الثانية 35 25
 (بنت لبون )سنتان ودخلت يف الثالثة 45 36
 (حقة )ثال  سنوات ودخلت يف الرابعة 61 46
 (اخلامسةجذعة )أةبع سنوات ودخلت يف  75 61
 بنتا لبون 51 76
 حقتان 121 51
 ثال  بنات لبون 125 121
 حقة وبنتا لبون 135 131
 وبنت لبون حقتان 145 141
 ثال  حقاق 155 151
 أةبع بنات لبون 165 161
 لبون حقة وثال  بنات 175 171
 حقتان وبنتا لبون 135 131
 ثال  حقاق وبنت لبون 155 151
 حقاق أو مخس بنات لبونأةبع  215 211
 حقة وأةبع بنات لبون 215 211
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 حقتان وثال  بنات لبون 225 221
 ثال  حقاق وبنتا لبون 235 231
 ةبع حقاق وبنت لبونأ 251 241

 ( بنت لبون41( حقة ويف كل )51وهكذا ما زاد عن الك يف كل )
 

 

 الواجبةمقداة الزكاة  إىل من
 ال شيء 25 1
 تبيع أو تبيعة )سنة ودخلت يف الثانية( 35 31
 مسنة )سنتان ودخلت يف الثالثة( 55 41
 تبيعان أو تبيعتان 65 61
 مسنة، وتبيع أو تبيعة 75 71
 مسنتان 35 31
 ثالثة أتبعة 55 51
 مسنة، وتبيعان أو تبيعتان 115 111
 مسنتان، وتبيع أو تبيعة 115 111
 أتبعة ةثال  مسنات أو أةبع 125 121

 وهكذا ما زاد ففي كل ثالثني تبيع أو تبيعة، ويف كل أةبعني مسنة
 

 

 مقداة الزكاة الواجبة إىل من
 ال شيء 35 1
 شاة 121 41
 شاتان 211 121
 ثال  شياه 355 211
 أةبع شياه 455 411

 د على الك يف كل مائة شاة شاةاوهكذا ما ز
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  .م2113تشرين الثاين )نوفمرب(  23=  هد1425اي القعدة  31صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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( املنعقد يف مملكة البحرين الفترة من 22اعتمد اجمللس الشرعي مسودة مشروع معياة الزكاة يف اجتماعه )
  .م2113 (تشرين الثاين )نوفمرب 23 - 26املوافق =  هد1425اي القعدة  23-31
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املوافق  =هد1425شعبان  31 - 26( املنعقد يف الفترة من 13قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
  .م مبكة املكرمة إصداة معياة شرعي عن الزكاة2114أكتوبر  11-15

م قرةت األمانة العامة 2114تشرين األول )أكتوبر(  16املوافق  =هد1425ةمضان  1ويف تاةيخ 
  .تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة عن الزكاة

( املنعقد بتاةيخ اخلميس 2)( وةقم 1من جلنة املعايري الشرعية ةقم )املكونة اجتماع اللجنة املشتركة ويف 
 ،م مبكة املكرمة ناقشت اللجنة الدةاسة2116بريل( أنيسان ) 6املوافق  =هد1427ةبيع األول  3

وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من 
 مالحظات. 

 هد1427شوال  26يف مكة املكرمة يف الفترة من ( املنعقد 17ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت  ،م2116نوفمرب  23م إىل 2116نوفمرب  13املوافق  =هد1427او القعدة  1إىل 

وأدخل التعديالت اليت  ،(2( وةقم )1اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعاير الشرعية ةقم )
  .ةآها مناسبة

آااة  3املوافق  =هد1423صفر  13عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2117)ماةس( 
 االستماع إىل وقد مت ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها ،املالحظات

 =هد1423مجادى اآلخرة  16 -12( بتاةيخ 13ناقش اجمللس الشرعي اجتماعه اجمللس الشرعي ةقم )
املدينة املنوةة التعديالت اليت اقترحتها  ،م2117متوز )يوليو(  1م إىل 2117حزيران )يونيو(  27املوافق 

  .ندوة االستماع وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة
صفر  3-4( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة من جلنة  ،م2113فرباير  15 - 11املوافق  =هد1425
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1املعايري الشرعية ةقم )

اي القعدة  31-23( املنعقد يف مملكة البحرين الفترة من 22ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد  ،م2113 (رين الثاين )نوفمربتش 23 -26املوافق  =هد1425
  .املعياة
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ال يتصوة نشوء دين عن بضاعة السلم املشتراة لوجوب تعجيل ةأس املال الذي يزكيه البائع بالسلم  -
  .ضمن املوجودات الزكوية

مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها جممع  ،بشكل خمتصربقية مستندات األحكام منثوةة يف البنود  -
  .وقد مت االلتزام بقراةات جممع الفقه اإلسالمي الدويل الصادةة بشأن الزكاة .عليها
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ةأس املال املدفوع + االحتياطيات + املاصصات اليت مل حتسم من  :
األةباح املبقاة + صايف الدخل + املطلوبات غري املستحقة الدفع خالل الفترة القائمة املالية املوجودات + 

جمموع أقساط السنة املالية الالحقة + صايف املوجودات الثابتة  للسنة من تاةيخ قائمة املركز املايل
  .حلةواالستثماةات املضافة لغري املتاجرة مثل العقاة املعد لإلجياة + اخلسائر املر

  

                                                   
جاءت تعريفات أكثر املصطلحات مباشرة يف البنود اخلاصة ببيان حكمها تسهياًل لتوقف معروفة على حتديد  (1)

 املقصود هبا. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

مل  يهدف هذا املعياة إىل بيان العواةض اليت تطرأ على االلتزامات وحتد  فيها آثاةًا خمتلفة عن مقتضاها لو
 املوفق.واهلل ، تطرأ تلك العواةض عليها
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يتناول هذا املعياة العواةض الطاةئة على االلتزامات يف إطاة التطبيقات املتعلقة بصيغ التمويل واالستثماة 
 وأثر تلك العواةض. 1(اليت تستادمها املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات

  .وال ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات ،وال يتناول عيوب اإلةادة
 

بعد  -العواةض الطاةئة على االلتزامات هي األموة اليت تطرأ على التصرفات أو االلتزامات الناشئة عنها
 ،ن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعدهوختتلف عن عيوب اإلةادة اليت تقاة.ثر فيهافتؤ -وقوعها صحيحة

أو بإةادة أحدتا إاا كان حيق له الك بسبب طبيعة  ،كما ختتلف عن إااء االلتزامات باتفاق الطرفني
  .أو باالشتراط فيه ،العقد
 

  .وعواةض منهية هلا بسبب خاةجي ،إىل عواةض معدلة لاللتزامات -من حيث أثرها  -تنقسم العواةض 
 

ومن تطبيقاهتا على سبيل  .هذه العواةض يقتصر أثرها يف االلتزامات على تعديلها دون إااء االلتزامات
  :املثال ال احلصر

فتعدل آثاة االلتزام بالنسبة ملن حتمّلها  ،حتمل الرسوم اجلمركية أو الضرائب بعد إبرام العقد 4/1
  .مبوجب القانون أو مبقتضى االشتراط

فيزال الضرة  ،تغري أسعاة املواد املستادمة يف تنفيذ املقاولة تغريًا حبيث يلحق املقاول ضرة كبري 4/2
  .الفعلي عنه بالصلح أو التحكيم أو القضاء

فيزال الضرة الفعلي  ،مثاًل جاةةاملراحبة أو اإل عقد ر استرياد السلع املتعاقد على تسليمها لتنفيذظح 4/3
  .م أو القضاءيتعامل أو املؤسسة بالصلح أو التحكملل

فتحمل الزيادة  ،تغري القوانني مبا يؤدي لزيادة االلتزامات املالية املترتبة على أحد طريف االلتزام 4/4
  .على من حيّدده القانون أو مبقتضى االشتراط

 

ويتحمل آثاةها من تناط به يف حالة عدم  ،هذه العواةض تنهي االلتزامات دون تدخل من أحد العاقدين
  :ومن تطبيقاهتا على سبيل املثال ال احلصر .لك تبعة ملكهامثل حتمل امل ،وجرد االلتزامات

 

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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مثل االلتزام بتوةيد لوازم مؤمتر إاا انتهى موعده  ،االلتزام أو فقد الغرض منهإاا استحال تنفيذ 
  :فإن االلتزام ينتهي بالشروط اآلتية ،قبل التوةيد

  .أن تكون االستحالة مطلقة ال ميكن التغلب عليها -1
  .أن تكون االستحالة ألسباب موضوعية ال شاصية -2

  .أن يكون مصدة االستحالة أجنبيًا عن امللتزم -3

 

وإاا هلك حمل  ،إاا هلك حمل االلتزام قبل تسليمه إىل امللتزم له فإنه يهلك على ضمان امللتزم
وإاا هلك بعضه يف يد امللتزم قبل تسليمه  .االلتزام كله بفعل امللتزم له فإنه يهلك على ضمانه

  .يه يثبت حق اخلياة للملتزم لهحقيقة أو حكمًا أو بعاةض مساوي ال يد له ف
 

فإنه يلزم ةّد  ،أو املتصرف فيه ،إاا استحق حمل االلتزام بأن ظهر مملوكًا لغري امللتزم بتسليمه
وكان  ،وإاا استحق بعضه بطل االلتزام يف الك البعض ،االلتزاملعوض إىل من انتزع منه حمل ا

وإن شاء فسخ العقد لتفرق  ،إن شاء أخذه حبصته من العوض :للملتزم له حق اخلياة يف الباقي
  .الصفقة عليه

 

عذة طاةئ وترتب عليه ضرة غري معتاد فإنه حيق للطرف املتضرة فسخ  جاةةإاا وقع يف اإل
وعند  .التفاق إن كان حمل اشتباهوبا ،، وحيق الفسخ لصاحب العذة إن كان العذة ظاهرًاجاةةاإل

 جاةةواإل جاةة( بشان اإل5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .االختالف يرجع للتحكيم أو للقضاء
  .شاا األ إجاةة( بشأن 34واملعياة الشرعي ةقم ) ،املنتهية بالتمليك

 

 -يف األصل-ذا العاةضوأثر ه .جناية اآلدمي غري ،كل ما ال يستطاع دفعه ولو علم به :اجلوانح
حة أن يسقط من الثمن مقداة ما والزةوع حيث يترتب على وقوع اجلائيظهر يف بيع الثماة 

املنتهية بالتمليك إاا  جاةةومن أمثلته إسقاط ما زاد عن أجرة املثل من أقساط اإل .أصاب الزةع
 جاةة( بشأن اإل5وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،فات التمليك بسبب ال دخل فيه للمستأجر

  .3/3املنتهية بالتمليك البند  جاةةواإل
 

  .م2115 (آااة )ماةس 15املوافق =  هد1431ةبيع األول  17
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املنعقد يف مملكة ( 23اعتمد اجمللس الشرعي معياة العواةض الطاةئة على االلتزامات يف اجتماعه ةقم )
 (آااة )ماةس 15-12املوافق  =هد1431ةبيع األول  17 -15السبت  ،البحرين يف الفترة من اخلميس

  .م2115
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 31=  هد1426ةبيع األول  23 -21( املنعقد يف الفترة من 14قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
إصداة معياة شرعي عن  -اإلماةات العربية املتحدة -م يف ديب2115 أياة )مايو(  2 -(بريلأنيسان )

  .العواةض الطاةئة على االلتزام
م قرةت جلنة املعايري الشرعية تكليف 2115متوز )يوليو(  6=  هد1426مجادى األوىل  25ويف 

  .على االلتزامات شرعي إلعداد دةاسة للعواةض الطاةئةمستشاة 
املكرمة ( املنعقد يف مكة 2( وةقم )1اع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )ويف اجتم
وطلبت من  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2116نيسان )أبريل(  7-6=  هد1427ةبيع األول 5-3بتاةيخ 

  .املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
( املنعقد يف البحرين 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

ناقشت اللجنة مسودة  م2116أيلول )سبتمرب(  14املوافق  =هد1427شعبان  21بتاةيخ اخلميس 
وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه  ،مشروع املعياة

  .األعضاء من مالحظات
صفر  3-4( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة  ،م2113شباط )فرباير( 15-11املوافق  =هد1425
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

شباط )فرباير(  15املوافق  =هد1431صفر  24عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
 ،ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،ميثلون البنوك املركزية وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ،م2115

وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة
 ،( باإلجابة عن املالحظات2( وةقم )1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة

  .ليهاوالتعليق ع
السبت  -( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من اخلميس23ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحها  ،م2115ااة )ماةس( آ 15 - 12املوافق  =هد1431ةبيع األول  17 -15
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة ،املشاةكون يف جلسة االستماع
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 ،مستند تعديل آثاة االلتزام لطروء بعض العواةض هو أنه يصاة إىل تصحيح تصرف املسلم ما أمكن -
ت اخلاةجية ويتأكد هذا يف احلاال .وهي قاعدة مقرةة يف شىت املذاهب .وال يتسرع يف إلغاء االلتزام

  .اليت ال تدخل فيها ألحد الطرفني يف االلتزام

يف وال عبث  ،مستند انتهاء آثاة االلتزام عند عدم اجلدوى من تنفيذه أن تنفيذه يف هذه احلالة عبث -
  .التشريع كما قرةه الشاطيب وغريه

. ويف عناها ال حرمة هلاالغاصبة وما مبمستند بطالن االلتزام باستحقاق حمله لغري امللتزم به هو أن اليد  -
  ." على اليد ما أخذت حىت تؤديه" :احلديث

، "حعن بيع السنني ووضع اجلوائ اى " ح الثماةمستند اعتباة اجلوائح هو احلديث يف جوائ -
  .ويقاس عليه كل ما يفوت به احلق بسبب ال يد فيه ملستحقه

  

                                                   
 (. 2/232عة واحلاكم يف املستدةك عن مسرة )الفتح الكبري أخرجه أمحد يف مسنده وأصحاب السنن األةب (1)

 (. 1/713حديث وضع اجلوائح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي )جممع الزوائد  (2)
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  .الذاتية اليت تطرأ على األهلية فال تقع التصرفات صحيحةالصفات 

 أموة خفية مقاةنة لنشوء العقد يترتب على ظهوةها تعديل احلقوق والواجبات. 

  .هي اآلفات اليت تصيب الثماة من عواصف وحنوها فتتلفها كليًا أو جزئيًا

مثل حالة احلرب  ،ية من شأاا منح اختاا إجراءات ال جتوز يف الظروف االعتياديةهي أحدا  غري اعتياد
  .(1)أو االضطرابات الداخلية أو الكواة  الطبيعية 

أو ما يثبت من قبل الشرع دون اختياة للعبد  ،هي العواةض اليت ليس للشاص فيها اختياة وال اكتساب
  .(2)اإلغماء  ،النسيان ،اجلنون :مثل ،ألاا خاةجة عن قدةة العبدونسبت إىل السماء  ،فيه

حلصة شائعة ) جلميع املبيع( أو جزئيوهو استحقاق كلي ) ،للغري االستحقاق ظهوة كون املبيع حقًا واجبًا
  .(3)يف حالة بيعه كله  (منه

  .(4)أو ثبوت حق الغري يف كل أو بعض ما التزم به شاص آلخر من حقوق 
  

                                                   
 (. 276)معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم  (1)

 (. 315)معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو  (2)

 (. 473وأثره يف العقود )اخلياة  (3)

 (. 37)معجم مصطلحات الشريعة والقانون  (4)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

وما يترتب عليها من عوائد  ،وأهم تطبيقاهتااالئتمانية  يهدف هذا املعياة إىل بيان أنواع التسهيالت
، (1) (لاللتزام هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات ،واألحكام املتعلقة هبا ،وعموالت
 املوفق.واهلل 

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة أو املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)



  

556 

 

سواء أكانت بني املؤسسة  ،عوائد وعموالتوما يترتب عليها من االئتمانية  التسهيالت يتناول هذا املعياة
  .وعمالئها أم بني املؤسسة واملؤسسات األخرى

 

سواء  ،يطلق االئتمان على املعامالت املالية اليت ينشأ عنها دين يف امة أحد طريف املعاملة لآلخر 2/1
القرض  :قدي املباشر ومنه على سبيل املثالأكان نشوء الدين يف ابتداء املعاملة وهو االئتمان الن
أم كان من احملتمل أن تؤول املعاملة إىل الدين  ،وخصم األوةاق التجاةية يف املؤسسات التقليدية

كما يف الكفاالت املصرفية وخطابات الضمان وكمبياالت  ،وهو االئتمان العرضي غري املباشر
م مصطلح التسهيالت االئتمانية مبعىن االئتمان ويستاد .القبول وخطابات االعتمادات املستندية

واالئتمان والتسهيالت االئتمانية أمشل من مفهوم التمويل الذي يتعلق  .بقسميه النقدي والعرضي
  .حبالة التأجيل الفعلي ألحد البدلني

  :يف املؤسسات وفقًا هلذا املعياة إىل ما يأيت االئتمانيةتقسم التسهيالت  2/2
سواء أكان الك  ،وتشمل املعامالت اليت تقدم فيها املؤسسة أموااًل لتنفيذها :تسهيالت نقدية 2/2/1

مع العلم بأن املشاةكة واملضاةبة ال  يف صوةة نقود كالقرض احلسن واملشاةكة واملضاةبة
أم كان يف صوةة أصول )أعيان أو  تنشئان يف امة العميل دينًا إال يف حالة التعدي والتقصري

  .التمويلية جاةةآلمر بالشراء واإلكاملراحبة ل (منافع
وتشمل العمليات اليت ترتب التزامًا عرضيًا على املؤسسة مثل الكفاالت  :تسهيالت عرضية 2/2/2

  .وخطابات الضمان
 . االئتمانية ال تعد املعامالت احلالة القائمة على التسليم الفوةي للبدلني من التسهيالت 2/3

 

مالية  (مع عميل معني حبدود )سقوفاالئتمانية  قة املؤسسة على الدخول يف التسهيالتهو مواف
معينة صاحلة لالستادام خالل فترة صالحية معينة وآلجال حمددة وبشروط معينة تتعلق 

ويصدة قراة منح التسهيالت خبطاب موجه من  .بالضمانات وطريقة السداد واملتطلبات النظامية
إال يف حال  ،وينص فيه على أن هذا اخلطاب ال يشكل التزامًا على املؤسسة ،املؤسسة إىل العميل

ومثل قراة  .ويوثق يف بعض التطبيقات املصرفية باتفاقية تسهيالت .الدخول يف املعامالت الفعلية
  .دة مماثلة أو متديد املدة األصليةاملنح يف األحكام قراة جتديد التسهيالت مل
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العميل باالستفادة الفعلية من هذه التسهيالت فيتقدم بطلب إلصداة خطاب ضمان أو  بدءهو 
  .خطاب اعتماد مثاًل أو يقدم طلبًا أو وعدًا بشراء بضاعة أو استئجاة أصل ما عن طريق املؤسسة

 

 

 

 ،هي التسهيالت املستحقة الدفع بتاةيخ معني متفق عليه بني املؤسسة املالية التقليدية والعميل
سواء أمت تقدميها إىل العميل بشكل مباشر أم ضمن املشاةكة مع مؤسسات مالية تقليدية 

  .أم عن طريق اقتناء سندات صادةة من قبل العميل ،أخرى
 

هو التسهيالت املوضوعة حتت تصرف العميل من قبل املؤسسة املالية التقليدية ضمن حدود 
  .احلاجة عندمعينة وحىت تاةيخ معني للسحب منها 

 

املالية  املؤسسةتشمل األوةاق التجاةية مثل الكمبياالت والسندات ألمر املاصومة لدى 
  .التقليدية

 

التقليدية اليت يترتب على استادامها مديونية ميكن تقسيطها على العميل  التسهيالتهي من 
  .ضمن حدود مقرةة لكل عميل مع ترتيب فوائد عليها

 

هي من التسهيالت املقدمة من قبل املؤسسات املالية التقليدية لصاحل عمالئها على حنو تلتزم 
سواء  .فيه البنوك بأن تدفع إىل املستفيدين قيمة تلك االعتمادات املفتوحة حلساب عمالئها

حقة يف أم كانت مست ،على املستندات طالعأكانت قيمة هذه االعتمادات مستحقة لدى اال
  .عليها طالعتاةيخ الحق لال

 

وهي تعهد من  ،هي من التسهيالت املقدمة من قبل املؤسسات املالية التقليدية لصاحل عمالئها
تلك املؤسسات حلساب أحد عمالئها أو حلساهبا بأن تدفع إىل املستفيدين قيم األوةاق 

  .املقبولة يف تاةيخ استحقاقها
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ومتثل تعهدًا  ،هي من التسهيالت املقدمة من قبل املؤسسات املالية التقليدية لصاحل عمالئها
بأن يؤدي إىل طرف ثالث املبالغ املبينة يف الضمانات عند عميلة يصدة منها بناء على طلب 
  .طلبه خالل مدة حمددة

 

جلة لشراء وبيع العمالت مة للعمالء اخلاصة بالعقود اآلهي من التسهيالت التقليدية املقد
 . األجنبية

 

 

هي من صيغ البيوع ومتثل أساليب للتمويل الذي تقدمه املؤسسات املالية اإلسالمية ألغراض 
األصول املنقولة وغري املنقولة ويشترط يف املراحبة خالفًا تلبية احتياجات العمالء من 

( بشأن املراحبة 3)ينظر املعياة الشرعي ةقم ) .للمساومة بيان تكلفة السلعة على املؤسسة
  .(واملراحبة لآلمر بالشراء

 

ال أسلوب متويلي تقدمه املؤسسات لتمويل األنشطة االقتصادية املاتلفة فتكون شريكًا بامل
ويتم توزيع  ،مع طرف آخر )املضاةب( يكون شريكًا بالعمل ويتوىل اإلداةة ()ةب املال

ويتحمل ةب املال اخلسائر اليت  .األةباح املتحققة وفقًا حلصص شائعة حمددة النسبة يف العقد
( بشأن 21)ينظر املعياة الشرعي ةقم ) .تتحقق ما مل يثبت تعدي املضاةب أو تقصريه

  .األسهم والسندات( :ليةاألوةاق املا
 

 أسلوب متويلي تقدمه املؤسسات لعمالئها من خالل مشاةكة العمالء يف ةأس مال مشروع
  .أو عملية معينة مقابل املشاةكة يف األةباح واخلسائر بنسب حمددة يف العقد

 

حبيث تتوىل املؤسسة املالية شراء  ،العمالء من املنافع واألصولأسلوب لتمويل احتياجات 
ينظر ) .األصول وإجياةها للعمالء لفترات حمددة مقابل دفعات إجياةية دوةية وفقًا للعقد

  .(املنتهية بالتمليك جاةةواإل جاةةبشأن اإل 5املعياة الشرعي ةقم 
 

أو  تلتزم فيه بتصنيع املعدات أو السلع أو إنشاء املباينأسلوب متويلي تقدمه املؤسسة للعمالء 
األصول الرأمسالية املاتلفة وفقًا للمواصفات املتفق عليها وحبيث يكون للمؤسسة احلق يف 

  .استصناع غريها من خالل عقد استصناع مواز
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 لذيناأسلوب متويلي تقدمه املؤسسة للعمالء من أصحاب الزةوع والثماة والتجاةات 
م مع غريهم من ويكون للمؤسسة احلق يف السل ،حيتاجون إىل النفقة عليها وعلى أنفسهم

 . خالل عقد سلم مواز
 

وتشمل عمليات التمويل للعمالء وفقًا لصيغ متويل أخرى خبالف ما تقدم كما تشمل 
ات االعتمادات وخطابات الضمانات وخطاب ،القرض احلسن وأةصدة العمالء املكشوفة

  .وغريها
 

واتفاقية التسهيالت من قبيل املفاتة واملواعدة غري امللزمة للدخول يف  االئتمانيةيعد قراة منح التسهيالت 
  .أما استادام التسهيالت فياضع تكييفه لنوع العقد املستادم .التعامالت

 

إاا كانت بفوائد  3/1ال جيوز التعامل بأي من أنواع التسهيالت التقليدية املذكوةة يف البند  5/1
أو أدت إىل  ،ةبوية أو أدت إىل قروض بفوائد ةبوية كما يف الضمانات واالعتمادات غري املغطاة

)ينظر املعياة الشرعي  .مليات القطع األجنيبتأجيل أحد بديل عقد الصرف أو كليهما كما يف ع
املعياة  .( بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان2واملعياة الشرعي ةقم ) .تمادات املستنديةع( اال14ةقم )

  .(املتاجرة بالعمالت :(1الشرعي ةقم )
ال يترتب على املؤسسة أي تعويض للعميل يف حال ةفضها طلبه باستادام التسهيالت املوافق  5/2

كما حيق للعميل استادام هذه التسهيالت خالل فترة الصالحية احملددة أو عدم  ،هاعلي
ستادامه للتسهيالت املوافق وال يترتب عليه أي تعويض للمؤسسة يف حال عدم ا ،استادامها
 . عليها

 

 

 

اليت تعدها املؤسسة أو من  االئتمانيةجيوز للمؤسسة أن تتقاضى عمولة على الدةاسة 
تكلفة بغرض حتديد دةجة مالءة العميل ومدى قدةته على الوفاء بالتزاماته يف األجل 

من حيث  االئتمانيةبصرف النظر عن نتيجة الدةاسة  ،ما دام سيستفيد منها ،احملدد
  .وتكون هذه الدةاسة ملكًا للعميل حيق له احلصول عليها ،القبول أو الرفض
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 (يقصد بعمولة منح التسهيل ما تأخذه املؤسسة على ختصيص واعتماد حد )سقف
لة على وال جيوز للمؤسسة أن تأخذ عمو ،أم ال العقودالدخول يف للتسهيل سواء أمت 

)ينظر  .االستعداد للمداينة ليس حماًل قاباًل للمعاوضة ؛ ألنمنح التسهيالت االئتمانية
 ( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء(. 3من املعياة الشرعي ةقم ) 2/4/2البند 

 

تأخذ عمولة التجديد أو التمديد للتسهيالت حكم عمولة منح التسهيالت )ينظر 
  .( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء3وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،(5/3/1/2البند 

 

ما مل يتفق مصروفات إعداد العقود املربمة بني املؤسسة والعميل تقسم بينهما  5/3/1/4/1
أي  ،على أن تكون تلك املصروفات عادلة ،الطرفان على حتمل أحدتا هلا

حىت ال تشتمل ضمنًا على عمولة اةتباط أو عمولة  ؛على قدة العمل
  .تسهيالت

أو غريها من التمويالت( قد متت بطريقة )إاا كانت املراحبة لآلمر بالشراء  5/3/1/4/2
أن تتقاضى أجرة عن التنظيم  التمويل اجلماعي فللمؤسسة املنظمة للعملية

  .يتحملها املشاةكون يف التمويل

احبة ( بشأن املر3من املعياة الشرعي ةقم ) 2/4/4و 2/4/3)ينظر البند 
  .(بالشراءلآلمر 

 

بطلب جيوز للمؤسسة أخذ عمولة على دةاسة اجلدوى اليت جتريها إاا كانت الدةاسة 
من املعياة  2/4/5)ينظر البند  .العميل وملصلحته واتفق على املقابل عنها منذ البداية

  .(( بشأن املراحبة لآلمر بالشراء3الشرعي ةقم )
 

جيوز أخذ هامش اجلدية وهو املبلغ املدفوع على سبيل ضمان اجلدية يف مرحلة الوعد 
ويستوىف منه التعويض عن الضرة الفعلي يف حال  ،امللزم يف املراحبة للواعد بالشراء

من املعياة الشرعي ةقم  7/3/2)ينظر البند  .نكل الواعد عن الدخول يف عقد املراحبة
  .(( بشأن الضمانات5)
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وهي خاصة بالتسهيالت التقليدية  ،عمولة اةتباطال جيوز حصول املؤسسة على 
أم بأسلوب  ،سواء أكانت بأسلوب القرض املباشر ،القائمة على القرض بفائدة

وتؤخذ من العميل وإن مل يستادم  ،(اجلاةي مدين )السحب على املكشوف
وتسمى أيضًا " عمولة القرض " "وعمولة تسهيالت اجلاةي مدين "  ،التسهيل

( بشأن املراحبة 3من املعياة الشرعي ةقم ) 2/4/1ينظر البند ) ." "وعمولة متويل
  .(لآلمر بالشراء

 

ويدفع مقدمًا ويكون  جاةةجيوز أخذ العربون وهو جزء من الثمن يف عقد البيع أو اإل
 .من حق البائع أو املؤجر يف حال استادام املشتري أو املستأجر حق فسخ العقد

  .(( بشأن الضمانات5من املعياة الشرعي ةقم ) 7/3/3)ينظر البند 
 

ال جيوز احلصول على أي عوائد على الضمان يف االعتمادات املستندية وخطابات 
أما العائد اخلا   ،الضمانات والكفاالت املصرفية عدا ما يتصل بالتكاليف الفعلية

من املعياة الشرعي ةقم  7ند )ينظر الب .بالوكالة يف االعتمادات املستندية فهو جائز
( بشأن االعتمادات 14من املعياة الشرعي ةقم ) 3/3والبند  ،( بشأن الضمانات5)

  .(املستندية
 

ال جيوز للمؤسسة حتصيل أةباح مقابل مد أجل سداد املديونية املستحقة يف  5/3/2/4/1
وجيوز أن حتمل العميل املدين التكاليف الفعلية فقط  ،مجيع أنواع التسهيالت

( بشأن املراحبة 3من املعياة الشرعي ةقم ) 5/7ملعاملة اجلدولة )ينظر البند 
والبند  .( بشأن املدين املماطل3واملعياة الشرعي ةقم ) .لآلمر بالشراء

  .(( بشأن االعتمادات املستندية14من املعياة الشرعي ةقم ) 3/3/1
جال العقود القائمة وإمنا يتم آوز جتديد التسهيالت أو متديدها بعد ال جي 5/3/2/4/2

  .التجديد بالدخول يف عقود جديدة
 

 االئتمانيةجيوز للمؤسسة أن تتوثق ملا سيترتب هلا من التزامات على عميلها املستفيد من التسهيالت 
( بشأن االعتمادات 14من املعياة الشرعي ةقم ) 3/4/1ًا )ينظر البند بأنواع الضمانات املباحة شرع

  .(( بشأن الضمانات5من املعياة الشرعي ةقم ) 4/1/1 والبند ،املستندية
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  .م2115آااة )ماةس(  15املوافق  هد=1431ةبيع األول  17
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( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة 23يف اجتماعه ةقم ) االئتمانيةاعتمد اجمللس الشرعي معياة االتفاقية 
  .م2115آااة )ماةس(  15 - 12املوافق =  هد1431ةبيع األول  17 -15السبت  ،من اخلميس
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 31=  هد1426ةبيع األول  23 -21( املنعقد يف الفترة من 14) قمقرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ة
إصداة معياة شرعي عن  -اإلماةات العربية املتحدة م يف ديب2115 أياة )مايو(  2 -بريل( أنيسان )
  .االئتمانيةاالتفاقية 
م قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة 2116)يونيو( حزيران  21=  هد1427مجادى األوىل  24ويف 

 . االئتمانية شرعي إلعداد دةاسة االتفاقية
 =هد1427شوال  15( املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية وةقم )

وطلبت من املستشاة إدخال  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2116 (تشرين الثاين )نوفمرب 11املوافق 
  .التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

( املنعقد يف مملكة البحرين 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
م ناقشت اللجنة مسودة مشروع 2117 أياة )مايو(  31املوافق  =هد1423مجادى األوىل  15بتاةيخ 
  .وطلبت من املستشاة إعادة صياغته من جديد ،املعياة

( املنعقد يف دولة الكويت 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
سودة م ناقشت اللجنة م2117)يونيو( حزيران  7املوافق  =هد1423مجادى األوىل  21بتاةيخ 

 وإدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.  ،مشروع املعياة
شعبان  31 -26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل  ،باحثالتعديالت اليت أجراها ال ،م2117شباط )سبتمرب(  12 - 3املوافق  =هد1423
  .التعديالت اليت ةآها مناسبة

صفر  3-4( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة  ،م2113شباط )فرباير(  15-11املوافق  =هد1425

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
شباط )فرباير(  15املوافق  =هد1431صفر  24عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

 ،ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة

 ،( باإلجابة عن املالحظات2( وةقم )1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها
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السبت  -ميس( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من اخل23ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحها  ،م2115آااة )ماةس(  15 - 12املوافق  =هد1431ةبيع األول  17 -15

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد فيه املعياة ،املشاةكون يف جلسة االستماع
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 : االئتمانيةمستند جواز حتصيل عمولة على الدةاسة  -
 للعميل بغرض حتديد مدى ئتماينهو دةاسة تفصيلية للوضع املايل واالاالئتمانية  موضوع الدةاسة

وهذا املوضوع قابل ألن يكون حماًل للمعاوضة شرعًا على حنو  .مالءته وقدةته على االلتزام بالسداد
 ،بل ميكن للمؤسسة أن تشترط على العميل إعدادها لدى طرف ثالث ،مستقل عن عقد التمويل

وال يشترط  .وليست خالصة للممول ،وألن املنفعة املترتبة عليها مشتركة بني الطرفني املمول واملتمول
 .ما دامت خدمة ميكن إفرادها بالعقد ؛أن يكون مساويًا للتكلفة الفعليةاالئتمانية يف أجر الدةاسة 
بصفتها االئتمانية  أجرًا على اجلهد املبذول يف إعداد الدةاسةاالئتمانية  عمولة الدةاسةوعليه تعد 

  .خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدةاسة
( جبواز 135ةقم  :والتمويل فتوى )فتاوى أعيان جاةةوقد صدة عن اهليئة الشرعية لشركة أعيان لإل

لشركة أعيان أن تعقد مع عمالئها الذين يرغبون يف الدخول " جيوز  :أخذ األجر بشروط ونصها
وحتتاج للتعاقد معهم  ،مضاةبة أو مشاةكة أو غري الك ،معها يف عقود استثماةية أو متويلية شرعية

إىل القيام بدةاسة وضعهم القانوين ومدى مالءمتهم قانونًا للدخول يف تلك العقود االستثماةية أو 
لية يمايل تتقاضاه منهم على أن يكون هذا العقد منفصاًل عن العقود التموالتمويلية مبقابل بدل 

غري مرتبطة بعقد دةاسة الوضع  ،واالستثماةية اليت قد يدخلون فيها معها بإةادة حرة للطرفني
وال جيوز ألعيان أن متنعه منها بعد استيفاء أجرها وعليها  ،وتكون هذه الدةاسة ملكًا للعميل ،القانوين
  .لمها إليه ليستفيد منها إن أةاد التعامل مع أعيان أو مع غريها "أن تس
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حيد  التمويل فقط يف املعاملة اليت يتأجل فيها أحد البدلني فعاًل كالقرض وخصم الكمبياالت واالعتماد 
لكن ليس بالضروةة أن حيد  التمويل يف الكفاالت وخطابات  ،البسيط واملراحبة والسلم واالستصناع

 ،وعليه يكون التمويل أخص من االئتمان .الضمان وخطابات االعتمادات املستندية والقبوالت البنكية
  .وليس كل ائتمان يؤدي فعاًل إىل متويل ،فكل متويل ائتمان

سحب من حساب ليث يتاح للعميل " املقترض " إمكانية اح ،من األساليب التقليدية يف إقراض العمالء
مع حتديد  ،وملدة معينة ،يفتح هلذا الغرض " اجلاةي املدين " حىت سقف معني هو إمجايل مبلغ القرض

  :والك مقابل ما يأيت ،التاةيخ األقصى للتسديد
  .من قبل العميل (سحوب فعاًلفائدة حتتسب على املبلغ املقترض فعاًل )امل

وهذه النسبة  ،ولة اةتباط وهي نسبة مئوية من إمجايل مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه البنك للعميلعم
  .وهي من صنف العوائد الربوية .خالف الفائدة

وحتتسب فقط على املبالغ  ،ويتميز " اجلاةي مدين " عن القرض املباشر بأن فوائده تدفع يف ااية املدة
  .من قبل العميل " الرصيد املدين " املستغلة أو املستادمة فعاًل

 ،إجاةة ،وحتدد على مستوى النوع )مراحبة ،املوافق عليها من قبل املؤسسةاالئتمانية  مبالغ التسهيالت
ومتثل أقصى حجم مايل تقبل املؤسسة التعامل به  ،(خلإ...االئتمانية  اعتمادات مستندية ،خطابات ضمان

  .مع العميل على مستوى كل نوع

يف ضوء القوانني واللوائح والتعليمات  ،هي ما تضعه املؤسسة من احتياطات بغرض احملافظة على األموال
 ستقرة يف هذا اجملال.واألعراف املوالقواعد  ،الصادةة وقراةات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

ومدى  ،ته على الوفاء بالتزاماته يف األجل احملددقدةدةجة مالءة العميل ومدى  االئتمانيةحتدد الدةاسة 
ومع مواةد العميل الذاتية  ،مالءمة نوع التمويل املطلوب وحجمه وعملته مع الغرض املقرة متويله

د الضمانات اليت سيتم طلبها من العميل سواء مقابل الديون واملستحقات حتد كما .وإمكانياته بوجه عام
املترتبة على العمليات أو لضمان التعدي أو التقصري من جانب العميل والك وفقًا لطبيعة عمليات 
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التوصية مبنح التسهيالت للعميل بشروط حمددة أو ةفض طلب  االئتمانيةوتكون نتيجة الدةاسة  .التمويل
  .أسباب حمددة أيضًاالعميل ب

وحتليل نتائج النشاط وبنود  ،دةاسة املركز املايل والتدفقات النقدية للعميلاالئتمانية  وتتضمن الدةاسة
ومسعة العميل وقدةته على إداةة نشاطه واستيعاب أي  ،ات واملصروفات وسابقة التعامل مع العميليراداإل

  .مشاكل قد تواجهه خالل مماةسة هذا النشاط

وتتضمن  ،توقع بني العميل طالب التسهيل واملؤسسة يف حال صدوة قراة باملوافقة على منح التسهيالت
احلدود املوافق عليها من حيث النوع واملبلغ والضمانات وهامش الربح أو نسبة املشاةكة يف الربح يف 

  .يف العقود الفعلية وال تعد ملزمة للعميل ما مل يدخل ،املعامالت اإلسالمية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 ،باستادام اإلنترنتيهدف هذا املعياة إىل بيان األحكام الشرعية املتعلقة بإبرام العقود والتعامالت املالية 
  املوفق.واهلل ، مراعاته يف تلك العقود والتعامالت (1)(املؤسسة / املؤسسات)وبيان ما ينبغي على 

  

                                                   
 اةف اإلسالمية. استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املص (1)
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سواء ما تعلق منها  ،يتناول هذا املعياة بيان األحكام املتعلقة بإبرام العقود املالية باستادام شبكة اإلنترنت
وبيان التكييف الشرعي إلبرام العقود  ،أم بتقدمي خدمة االتصال هبا ،قع التجاةية على الشبكةبإنشاء املوا
وبيان ما يتعلق بالقبض من أحكام عند إبرام العقود  ،وحتديد زمان انعقاد العقد هبذه الوسيلة ،باستادامها
  .يت تربم عرب الشبكةإضافة إىل بيان األحكام املتعلقة حبماية التعامالت املالية ال ،باإلنترنت

 

كالترويج  ،جيوز إنشاء املواقع التجاةية على شبكة اإلنترنت بشرط خلوها مما هو حمرم شرعًا 2/1
أو استادام أدوات ووسائل حمرمة يف الترويج لسلع أو  ،لسلع أو خدمات أو أنشطة حمرمة

  .أو أنشطة مباحة خدمات
وختضع العقود اليت تربمها املؤسسات مع عمالئها عن  ،جيوز إبرام العقود املالية بواسطة اإلنترنت 2/2

أو  مثل فتح احلسابات ،طريق اإلنترنت للقواعد العامة للمعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية
  .اء احلواالت أو العقود التجاةية وحنوهاإجر

 

جيوز تقدمي املؤسسة خدمة االتصال بالشبكة للمستادمني مبوجب عقود اشتراك أو حنوها نظري  3/1
  .أجر معني

مشتركة بينها وبني  إجاةةيكّيف عقد تقدمي املؤسسة خدمة االتصال بالشبكة على أنه عقد  3/2
على وجه العموم وأحكام  جاةةوعليه فإنه خيضع لشروط وأحكام عقد اإل .فيد من اخلدمةاملست

( بشأن 34مع أجري مشترك على وجه اخلصو  )ينظر املعياة الشرعي ةقم ) جاةةعقد اإل
  .املنتهية بالتمليك( جاةةواإل جاةة( بشأن اإل5واملعياة الشرعي ةقم ) ،شاا على األ جاةةاإل

يت تقدم هذه اخلدمة اختاا كافة االحتياطات واإلجراءات املمكنة للحيلولة دون على املؤسسة ال 3/3
 االستادام غري املشروع للشبكة من قبل من تقدم هلم اخلدمة. 

 

املتعاقدين عرب اإلنترنت إبرام العقد باستادام احملادثة الصوتية أو احملادثة بالصوت والصوةة بني  4/1
وعليه فإنه تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني حاضرين  .يأخذ أحكام التعاقد بني حاضرين

واملواالة  ،وعدم صدوة ما يدل على إعراض أحد العاقدين على التعاقد ،كاشتراط احتاد اجمللس
  .وما إىل الك من أحكام ،بني اإلجياب والقبول حبسب العرف
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فإاا  ،يف هذه احلالة هو زمن االتصال بني املتعاقدين ما دام الكالم يف شأن العقد جملس العقد 4/1/1
انتهى االتصال أو انقطع أو انتقل املتعاقدان ملوضوع آخر ال صلة له مبوضوع االتصال انتهى 

  .اجمللس إال إاا كان االنقطاع يسريًا عرفًا
اإللكتروين أو عرب املوقع على الشبكة يأخذ إبرام العقد باستادام احملادثة الكتابية أو بالربيد  4/2

  .مثل التعاقد عن طريق الرسالة ،أحكام التعاقد بني غائبني
وينتهي بصدوة  ،جملس العقد يف هذه احلالة يبدأ من حلظة بلوغ اإلجياب إىل من وجه إليه 4/2/1

  .كما ينتهي برجوع املوجب عن إجيابه قبل قبول الطرف اآلخر لإلجياب ،القبول
وال حيق  ،فإن اإلجياب يستمر إىل انتهاء املدة احملددة ،د املوجب زمنًا لصالحية إجيابهإاا حد 4/2/2

  .ن إجيابه خالل تلك املدةعللموجب الرجوع 
يف حال إبرام عقد املزايدة باإلنترنت ال حيق ملن زاد يف مثن السلعة الرجوع عن إجيابه حىت ينتهي  4/3

إجيابه بعد انتهاء اجمللس إاا كان البائع قد اشترط كما أنه ليس له الرجوع عن  ،جملس املزايدة
  .أو كان العرف يقضي باللزوم ألجل حمدد بعد االنتهاء ،لزومه إىل أجل حمدد

 

لى ةضا العاقدين بإبرام التعبري عن اإلجياب والقبول يف العقود املربمة باإلنترنت يتم بكل ما يدل ع 5/1
  .العقد

إاا وجهت الرسالة اإللكترونية عرب املوقع على الشبكة أو عرب الربيد اإللكتروين واملتعلقة بالعقد  5/2
ودون أن يكون ملرسلها احلق يف ةفض  ،املزمع إبرامه حبيث تتضمن مجيع احلقوق وااللتزامات

  .تعد إجيابًافإن هذه الرسالة  ،التعاقد يف حال قبول الطرف اآلخر
إاا وجهت الرسالة اإللكترونية عرب املوقع على الشبكة أو عرب الربيد اإللكتروين واملتعلقة بالعقد  5/3

أو كان مرسلها أو ناشرها على املوقع قد  ،املزمع إبرامه دون بيان مجيع احلقوق وااللتزامات
فإن هذه الرسالة تعد إعالنًا أو دعوة  ،اشترط لنفسه احلق يف ةفض التعاقد ولو قبل الطرف اآلخر

  .فتحتاج لتجديد إجياب وقبول ،للتعاقد وال تعد إجيابًا
ونة( القبول عند إبرام العقد عرب املوقع على الشبكة قبواًل صحيحًا يعترب الضغط على مفتاح )أيق 5/4

ريقة حيددها فإن كان يشترط التأكيد بأي ط .شرعًا إاا كان نظام املوقع ال يشترط تأكيد القبول
  .فإن القبول ال يقع إال بصدوة الك التأكيد ،املوقع

ينبغي للمؤسسة اليت تقدم خدماهتا عرب موقعها على الشبكة أن تضمن نظام املوقع إجراءات  5/4/1
  .بتأكيد القبول احتياطًا ملا قد يقع من املتعاملني من أخطاء كفيلة
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وقت صدوة القبول من الطرف اآلخر سواء  -أيًا كانت طريقة التعاقد -د باستادام اإلنترنتينعقد العق
  .علم املوجب به أم مل يعلمأ

 

أو  يتحقق القبض شرعًا يف العقود املربمة باإلنترنت بكل الوسائل املتعاةف يف القبض احلقيقي 7/1
  .(5و 3البندان  ،( بشأن القبض13عياة الشرعي ةقم )احلكمي )ينظر امل

يتحقق القبض شرعًا إاا كان حمل البيع الربامج وما يف حكمها بقيام املشتري بعد إبرام العقد  7/2
  .باستنزال الربامج أو البيانات أو حنوتا من املوقع إىل حاسوبه الشاصي

جيب التحقق من حصول القبض الفوةي حقيقة أو حكمًا يف جملس العقد للبدلني يف بيع العمالت  7/3
  .والذهب والفضة وما جيب فيه التقابض

 

 

الشبكة حقوقًا خاصة بأصحاهبا واالعتداء عليها قد يستوجب تعد املواقع التجاةية على  3/1/1
  .التعويض

يتعني على املؤسسة اختاا الوسائل املتاحة اليت حتول دون االعتداء على مواقعها على الشبكة  3/1/2
  .محاية حلقوق املؤسسة وحقوق املتعاملني معها

أو نقلها للغري دون إان  كما حيرم بيعها ،حيرم االعتداء على بيانات املتعاملني عرب الشبكة 3/1/3
  .صريح من أصحاهبا

التجاةية أو سرقة البيانات مرجعه العرف والقوانني  اء على املواقعالتحقق من وقوع االعتد 3/1/4
 املنظمة فيما ال خيالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 ،عليوما فات من كسب ف ،التعويض املستحق يف حال االعتداء يشمل الضرة املايل املباشر 3/1/5
  .ويستعان باخلرباء يف تقدير التعويض عند احلاجة

مع  ،وال تتقيد املطالبة بزمن معني بعد العلم باالعتداء ،يلزم الستحقاق التعويض املطالبة به 3/1/6
  .مراعاة ما تقضي به القوانني مبا ال خيالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

فإن الضمان يقع على  ،وقع احملمي على الشبكةيف حال سرقة النقود أو البيانات السرية من امل 3/1/7
وال يعترب  .مث على املتسبب فيه إن تعذة تضمني املباشر ملسوغ شرعي ،من باشر الفعل

صاحب املوقع متسببًا ما دام قد اختذ الوسائل املتعاةف عليها حلماية املوقع ما مل يلتزم 
  .صاحب املوقع بالضمان صراحة يف مجيع األحوال
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يتعني على املؤسسة اختاا االحتياطات واإلجراءات املمكنة للتثبت من هوية املتعاملني معها  3/2/1
  .محاية ألموال املؤسسة ؛والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه الصحيح النافذ ،عرب الشبكة

بشرط أن يكون  ،نيصح شرعًا اعتماد التوقيع اإللكتروين وسيلة إلثبات هوية املتعاقدي 3/2/2
  .معتمدًا من قبل القوانني املنظمة باعتباةه وسيلة لإلثبات

ثبت  ،ف أو التزوير أو الغلط يف شاصية أحد العاقدين أو صفة فيهيزيإاا ثبت حصول الت 3/2/3
  .للعاقد اآلخر احلق يف فسخ العقد

  .يرجع يف إثبات التزييف أو التزوير أو الغلط إىل القواعد العامة يف اإلثبات 3/2/4
 

عرض( يكون اإلجياب )ال ،نظرًا ألن قسمًا كبريًا من العقود املربمة عرب املواقع على اإلنترنت 3/3/1
وينفرد املوجب بتحديد شروط العقد دون أن  ،ًا يف تفاصيلهفيها موجهًا للجمهوة وموحد

فإن هذه العقود تعترب من عقود اإلاعان إاا تعلقت  ،يكون للطرف اآلخر احلق يف تعديلها
وكان املوجب حمتكرًا هلا احتكاةًا  ،بسلع أو منافع حيتاجها الناس كافة وال غىن هلم عنها

  .أو مسيطرًا عليها سيطرة جتعل املنافسة حمدودة النطاق ،قانونيًا أو فعليًا
 والك ،لرقابة الدولة قبل طرحها للتعاملجيب شرعًا خضوع عقود اإلاعان املربمة باإلنترنت  3/3/2

  .محاية للمتعاملني بإقراة ما حيقق العدالة منها وإلغاء ما فيها ظلم بالطرف املذعن
ومل تتضمن شروط العقد ظلمًا  ،إاا كان الثمن يف عقد اإلاعان املربم عرب اإلنترنت عاداًل 3/3/3

  .فهو عقد صحيح شرعًا ملزم لطرفيه ،بالطرف املذعن
أو كانت  (ن الثمن يف عقد اإلاعان املربم عرب اإلنترنت غري عادل )يتضمن غبنًا فاحشًاإاا كا 3/3/4

فإن له احلق يف اللجوء للقضاء طالبًا فسخ العقد  ،شروط العقد تتضمن ظلمًا للطرف املذعن
  .أو تعديل شروطه مبا يدفع عنه الضرة

أو  اعتمادًا على ةؤية متقدمة لهإاا مت إبرام العقد عرب الشبكة بناء على وصف حمل العقد أو  3/4
أو  مث وجد احملل عند التسليم خمالفًا للوصف أو متغريًا عن حالته عند الرؤية ،استنادًا إىل األمنواج
أو  فيحق له فسخ العقد ،فإنه يثبت للمتملك خياة فوات الوصف املرغوب فيه ،مغايرًا لألمنواج

  .لنقصإمضاؤه أو االتفاق مع العاقد اآلخر على جرب ا
 

  .م2115آااة )ماةس(  15املوافق =  هد1431ةبيع األول  17
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( املنعقد يف مملكة البحرين 23اعتمد اجمللس الشرعي معياة التعامالت املالية باإلنترنت يف اجتماعه ةقم )
آااة )ماةس(  15 -12املوافق  = هد1431ةبيع األول  17 -15السبت  -يف الفترة من اخلميس

  .م2115
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مجادى األوىل  12 -7( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 16قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
  .نتم إصداة معياة شرعي عن التعامالت املالية باإلنتر2116حزيران )يونيو(  3 - 3=  هد1427
م قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي 2116)أغسطس( آب  6=  هد1427ةجب  12ويف 

  .إلعداد دةاسة بشأن التعامالت املالية باإلنترنت
( املنعقد يف مملكة البحرين 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

وطلبت من  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2117آااة )ماةس(  3املوافق  =هد1423صفر  13بتاةيخ 
 . ات وما أبداه األعضاء من مالحظاتاملستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقش

( املنعقد يف مملكة البحرين 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
م ناقشت اللجنة مسودة مشروع 2117 أياة )مايو(  11املوافق  =هد1423ةبيع اآلخر  24 بتاةيخ
وطلبت من املستشاة إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من  ،املعياة

  .مالحظات
شعبان  31 -26من ( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة 15ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة املكونة  ،م2117شباط )سبتمرب(  12-3املوافق  =هد1423
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

صفر  3-4ة من ( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفتر21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة ملكونة  ،م2113شباط )فرباير(  15 -11املوافق  =هد1425

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
شباط )فرباير(  15املوافق  =هد1431صفر  24عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

 ،ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة

 ،( باإلجابة عن املالحظات2( و)1عايري الشرعية ةقم )وقام أعضاء جلنيت امل ،طرحت خالل اجللسة
  .والتعليق عليها

( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من اخلميس إىل السبت 23ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحها  ،م2115ااة )ماةس( آ 15 -12املوافق =  هد1431ةبيع األول  17 -15

  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد هذا املعياة ،املشاةكون يف جلسة االستماع
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هو أن  ،مستند جواز إنشاء املواقع التجاةية على شبكة اإلنترنت بشرط خلوها مما هو حمرم شرعًا -
وأن إنشاء هذه املواقع حيقق مصاحل  ،ا مل يترتب عليها حمظوة شرعياألصل يف املعامالت اإلباحة م
  .والشريعة قامت على مراعاة مصاحل العباد ،كبرية للناس يف هذا العصر

وأن العقود  ،مستند جواز إبرام العقود املالية بواسطة اإلنترنت أنه ال يترتب على الك حمظوة شرعي -
 ،ن العقود اليت تربم بالطرق التقليدية إال من جهة وسيلة إبرامهااليت تربم بواسطة اإلنترنت ال ختتلف ع

وأنه إاا كان األصل يف العقود اإلباحة ما دامت ختلو مما يصادم قواعد املعامالت يف الشريعة 
ما دامت الوسائل تتحقق هبا املتطلبات  ،فإن األصل يف وسائل إبرام العقود اإلباحة أيضًا ،اإلسالمية

  .م العقودالشرعية إلبرا

مستند تكييف إبرام العقد باستادام احملادثة الصوتية أو احملادثة بالصوت والصوةة بني املتعاقدين عرب  -
وإن  ،هو أن العاقدين يكونان حاضرين معًا من حيث الزمان ،اإلنترنت على أنه تعاقد بني حاضرين

حيث يكون بينهما حضوة زماين متعاصر حلظة تبادل اإلجياب  ،كانا غائبني من حيث املكان
وقد صدة قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  .واملعترب يف احتاد اجمللس هو االحتاد الزماين  ،والقبول

" إاا مت التعاقد  :حيث نص على أنه ،بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة مؤكدًا هذا
فإن  ،وينطبق هذا على اهلاتف والالسلكي ،قت واحد وتا يف مكانني متباعدينبني طرفني ويف و

أو باحملادثة الصوتية عرب  وال فرق بني التعاقد باهلاتف .التعاقد بينهما يعترب تعاقدًا بني حاضرين " 
  .اإلنترنت

عرب املوقع على الشبكة مستند تكييف إبرام العقد باستادام احملادثة الكتابية أو الربيد اإللكتروين أو  -
حيث ال يكون  ،هو أن العاقدين ال يكونان حاضرين معًا من حيث الزمان ،على أنه تعاقد بني غائبني

وقد صدة بذلك قراة ندوة الربكة  .بينهما حضوة زماين متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول
يف( للتعاقد بني شاصني ال " إن الصيغة الشرعية )التكي :لالقتصاد اإلسالمي الذي نص على أنه

                                                   
، واملغين 2/5، ومغين احملتاج 3/5، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري 152 - 3/151انظر: فتح القدير  (1)
 . 1/343، وانظر أيضا: املدخل الفقهي العام 3/431

 (. 3/6) 52قراة ةقم  (2)
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جيمعهما مكان واحد عرب اإلنترنت )الشبكة اإللكترونية( أنه تعاقد بني غائبني عن طريق هذه الوسيلة 
 .فيتارج على التعاقد عن طريق الرسالة"  ،إاا كان ال يسمع أحدتا كالم اآلخر

ما  ،دها املوجب لصالحية إجيابهمستند عدم جواز ةجوع املوجب عن إجيابه قبل انتهاء الفترة اليت حد -
وقد أشاة هلذا  ،قرةه بعض املالكية من أن اإلجياب إاا قيد بوقت فإنه يستمر قائمًا ما بقي الوقت

وقد صدة بذلك قراة جممع  .طاب واكر أن ممن قال به أبو بكر بن العريب املعروف بتحقيقه احل
يكون  ،لعاةض هبذه الوسائل إجيابًا حمدد املدة" إاا أصدة ا :الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص على
  .وليس له الرجوع عنه "  ،ملزمًا بالبقاء على إجيابه خالل تلك املدة

مستند عدم اعتباة الرسالة اإللكترونية املوجهة عرب املوقع على الشبكة أو عرب الربيد اإللكتروين  -
أو  ،إاا كانت ال تتضمن بيان مجيع احلقوق وااللتزامات اجلوهرية ،واملتعلقة بالعقد املزمع إبرامه إجيابًا

هو أن من شروط  ،ها قد اشترط لنفسه احلق يف ةفض العقد ولو قبل الطرف اآلخركان مرسل
  .ال حيتمل أمرًا آخرًا  جياب شرعًا أن يكون باتًا منجزًااإل

صدوة القبول من الطرف اآلخر  وقت -ة أيًا كانت الطريق -مستند انعقاد العقد باستادام اإلنترنت -
ومىت أعلن القابل عن  ،ما قرةه الفقهاء من أن العقد توافق إةادتني ،علم املوجب به أم مل يعلمأسواء 

وقد صدة هبذا قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  .ةضاه باإلجياب توافقت اإلةادتان ومت العقد 
 ،وال يرى أحدتا اآلخر معاينة ،ئبني ال جيمعهما مكان واحد"إاا مت التعاقد بني غا :الذي نص على
، أو الرسالة أو السفاةة )الرسول( وكانت وسيلة االتصال بينهما هي الكتابة ،وال يسمع كالمه

ففي هذه احلالة  ،(وينطبق هذا على الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل )احلاسوب
  . " املوجه إليه وقبولهينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل

مستند حتقق القبض شرعًا بقيام املشتري بعد إبرام العقد باستنزال الربامج والبيانات أو حنوتا من  -
أن القبض يتحقق اعتباةًا وحكمًا بالتالية مع  ،املوقع على الشبكة إىل جهاز حاسوبه الشاصي

                                                   
-2املوافق  هد=1421ةمضان  7 -6ندوة الربكة التاسعة عشرة لالقتصاد اإلسالمي املنعقدة مبكة املكرمة  (1)
 م. 2111ديسمرب 3

. وقد أخذت هبذا كثري من القوانني املدنية ومسوه اإلجياب املؤقت. انظر: 4/241انظر: مواهب اجلليل للحطاب  (2)
 من القانون املدين السوةي.  53من القانون املدين األةدين، واملادة  53املادة 

 (. 3/6) 52القراة ةقم  (3)

، واملغين 2/5،ومغين احملتاج 3/5، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري 152 -3/151انظر: فتح القدير  (4)
3/431 . 

 . 7/26، وحاشية ابن عابدين 6/2554انظر: بدائع الصنائع  (5)

 (. 3/6) 52قراة ةقم  (6)
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 وأن قبض األشياء خيتلف حبسب نوعها واختالف األعراف فيما يكون قبضًا هلا ،التمكن من التصرف
  .وقد صدة بذلك قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن القبض وصوةة وخباصة املستجدة منها 

مستند حترمي االعتداء على املواقع التجاةية على الشبكة أو سرقة البيانات منها النهي عن مجيع صوة  -
كما أن هذه املواقع تعترب حقوقًا  .﴾وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين ﴿ :تداء بقوله تعاىلاالع

وقد صدة عن جممع  .ومن شأن االعتداء عليها إحلاق الضرة بأصحاهبا ،خاصة بأصحاهبا هلا قيمة مالية
ن التجاةي والعالمة الفقه اإلسالمي الدويل قراة يتضمن حترمي االعتداء على االسم التجاةي والعنوا

  .التجاةية وحنوها من احلقوق

بشرط أن  ،مستند جواز اعتماد التوقيع اإللكتروين كوسيلة إلثبات هوية املتعاقدين عرب اإلنترنت -
هو دفع الضرة الذي قد ينشأ عن حصول  ،قوانني املنظمة كوسيلة لإلثباتيكون معتمدًا من قبل ال

والشريعة اإلسالمية  ،كما أن الك ال يتضمن حمظوةًا شرعيًا .اإلنترنت التزييف يف هوية املتعاقدين عرب
  .تدعو للعمل بالوسائل الفنية اليت تسهم يف حفظ املال الذي هو أحد املقاصد اخلمسة

العقد إاا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط يف شاصية أحد  مستند ثبوت حق العاقد يف فسخ -
، والرضا هو ؤثرة يف ةضا العاقد بإبرام العقدأن الك يعترب من العيوب امل هو ،العاقدين أو صفة فيه
  .وقد نص على الك مجهوة الفقهاء  ،أساس العقود شرعًا

واليت يكون فيها اإلجياب  ،مستند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود اإلاعان املربمة باإلنترنت -
وتكون متعلقة بسلع أو منافع  ،وينفرد فيها املوجب بتحديد شروط العقد ،موحدًا وموجهًا للجمهوة

  .هو عموم النصو  اآلمرة بدفع الضرة وحتقيق العدالة ،حيتاجها الناس كافة واملوجب حمتكر هلا

أو على  مستند ثبوت خياة فوات الوصف املرغوب فيه إاا مت التعاقد بناء على وصف حمل العقد -
مث وجد احملل خمالفًا للوصف أو متغريًا عن حالته عند الرؤية أو  ،أو على األمنواج الرؤية املتقدمة له
 . وقد نص على هذا مجهوة الفقهاء ،هو محاية املتعاقدين وصيانة حقوقهم ،مغايرًا لألمنواج

  

                                                   
 (. 4/6) 53القراة ةقم  (1)

 . 151سوةة البقرة اآلية  (2)

 م. 1533 - هد1413وةة اخلامسة الد 5القراة ةقم  (3)

 . 22انظر: املوسوعة الفقهية، مصطلح ةضا، اجلزء  (4)

 . 1/27، واملهذب 2/13، ومغين احملتاج 2/5، وجواهر اإلكليل 4/65انظر حاشية ابن عابدين  (1)
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  .للحدود الدوليةالوسيلة أو األداء التواصلية بني شبكات احلاسوب دون اعتباة 

وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة تشكلت بواسطة مصمم  ،معلومات خمزنة بشكل صفحات
وألجل ةؤية هذه الصفحات يتم طلب برنامج استعراض شبكة  .الصفحات باستادام ةموز خاصة

  .إلظهاة الصفحات املكتوبةالذي يقوم حبل الرموز وإصداة التعليمات  Browserاملعلومات 

اليت توفر للمستادمني إمكانية الدخول إىل خطوط اإلنترنت مبوجب عقود اشتراك  (هو اجلهة )املؤسسة
  .أو غريها نظري أجر معني

أو ةقمي أو  مدةجة بشكل إلكتروين ،اةات أو غريهابيانات تتاذ هيئة حروف أو أةقام أو ةموز أو إش
وهلا طابع يسمح  ،أو مضافة عليها أو مرتبطة هبا ،ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة يف ةسالة معلومات

بتحديد هوية الشاص الذي وقعها ومييزه عن غريه من أجل التثبيت من توقيعه وبغرض املوافقة على 
  .مضمونه

كاإلنترنت والتلكس  ،البيانات واملعلومات اليت يتم نشرها أو تبادهلا عرب وسائل االتصال اإللكترونية
  .والفاكس وحنوها

  



  

531 

 
 
 
 

  



  

532 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام الرهن وتطبيقاته املعاصرة يف املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / 
 املوفق.واهلل ، (1)املؤسسات( 

  

                                                   
 ف اإلسالمية. استادمت كلمة )املؤسسة أو املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصاة (1)
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املؤسسة يف الرهون اليت تطلبها املؤسسة لتوثيق الديون وااللتزامات اليت تنشأ لصاحل على  هذا املعياة يطبق
كما يطبق على الرهون اليت تقدمها املؤسسة جلهات أخرى  .امم عمالئها من األفراد واملؤسسات األخرى

ويطبق أيضًا على الرهون اليت  .لتوثيق ما ينشأ يف امة املؤسسة من ديون والتزامات لصاحل تلك اجلهات
  .حتفظها املؤسسة لصاحل جهات أخرى بصفتها عداًل أو وكياًل

 

  .جعل عني مالية أو ما يف حكمها وثيقة بدين يستوىف منها أو من مثنها إاا تعذة الوفاء :الرهن
 

 

وال جيوز للراهن فسخ عقد الرهن أو إااؤه من  ،عقد الرهن الزم يف حق الراهن مبجرد العقد 3/1/1
  .وجيوز للدائن املرهتن فساه من طرف واحد ،طرف واحد

حيصل قبض املرهون مبا حيصل به قبض املبيع فقد يكون قبضًا حقيقيًا بوضع اليد وهو الرهن  3/1/2
وقد يكون قبضًا حكميًا عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأميين أو الرهن  ،احليازي
  .وتثبت له أحكام الرهن ،الرمسي

 ،وكل غريه يف قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه يف القبض وسائر األحكامجيوز للمرهتن أن ي 3/1/3
وجيوز أن جيعل الرهن يف يد املرهتن كما جيوز أن جيعل يف يد طرف ثالث يسمى عداًل يتفق 

ينظر ) .وحينئذ ال جيوز ألحدتا أن ينفرد بنقل الرهن إىل غري املتفق عليه ،عليه الطرفان
  .(4/3/2ن الضمانات البند ( بشأ5املعياة الشرعي ةقم )

جيوز للمرهتن أن يشترط على الراهن توكيل املرهتن أو وكيل املرهتن أو الشاص املتفق عليه  3/1/4
وال ميلك الراهن  .يف بيع الرهن واالستيفاء من مثنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إىل القضاء

  .الرجوع عن هذه الوكالة
 وحيل الوةثة حمل املتويف.  ،لرهنال أثر لوفاة الراهن أو املرهتن على ا 3/1/5
ينتهي الرهن بتلف املرهون إال إاا ترتب على تلفه عوض عنه مثل التأمني التكافلي فيحل  3/1/6

أو إبراء وتنازل املرهتن عن حقه  ،وبالرباءة من الدين باستيفاء ،كما ينتهي بفسخ املرهتن ،حمله
ة والوصية ما مل يقبل من آل إليه امللك أو مبا يزيل امللك بإان املرهتن كالبيع واهلب ،يف الرهن
  .3/2/6ينظر البند  .ببقاء الرهن

وال حيق  .للمرهتن احتباس املرهون كله بأي جزء من الدين إال إاا وافق على فكه جزئيًا 3/1/7
احتباس الرهن بدين آخر مل يرهن به إال إاا اتفق الراهن واملرهتن على الدين للمرهتن بعد أداء 
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)ينظر املعياة الشرعي ةقم  .انًا ألي دين ينشأ بينهما خالل فترة حمددةأن يكون الرهن ضم
  .(4/5( بشأن الضمانات البند 5)

 

 ،وأن يكون معينًا باإلشاةة أو التسمية أو الوصف ،يشترط أن يكون املرهون مااًل متقومًا 3/2/1
  .(4/2الضمانات البند ( بشأن 5ينظر املعياة الشرعي ةقم )) .وأن يكون مقدوة التسليم

، أو استهالكيًا أو مااًل مثليًا ،وجيوز أن يكون دينًا أو نقدًا ،األصل أن يكون املرهون عينًا 3/2/2
وجيوز أن يكون املرهون  ،وجيوز ةهن ما يسرع إليه الفساد فيباع وجيعل مثنه ةهنًا مكانه

  .مشاعًا معلومًا ميكن بيعه
فإن كانت الرهون كلها يف مرتبة  ،مرهتن واحد جيوز أن يكون املرهون ةهنًا ألكثر من 3/2/3

املرهون مشتركًا بينهم حسب نسب  ويصبح ،واحدة فال بد من تراضي مجيع األطراف
وإن كانت مرتبة حبيث ال حيق للمرهتن الالحق استيفاء دينه من الرهن إال بعد  ،ديوام

  .استيفاء الدين األول فيشترط ةضا املرهتن الالحق فقط
 ،وهو باق على ملك الراهن ما دام مرهونًا ،مانة لدى املرهتن أو العدل أو الوكيلاملرهون أ 3/2/4

وال يسقط هبالكه شيء  ،فإن هلك بغري تعد أو تقصري من املرهتن أو العدل فال ضمان عليهما
ويبقى  ،وإن هلك بتعد أو تقصري من أحدتا فإنه يضمنه بقيمته عند هالكه .من الدين
املقاصة بني الدين وبني قيمة املرهون اهلالك وأما إاا هلك املرهون عند وحيق للطرفني  ،الدين

  .الراهن فإن عليه تقدمي بديل عنه إال إاا تنازل املرهتن عن الرهن
جيوز للراهن أن يوقع الرهن على مال مملوك له يف يد املرهتن سواء أكان أمانة لديه كالعني  3/2/5

ستثماةي أم مضمونًا عليه كاحلساب اجلاةي والعني املودعة أو املعاةة للمرهتن أو احلساب اال
  .وتتحول يد املرهتن يف احلال األخرية من يد ضمان إىل يد أمانة ،املقبوضة بعقد فاسد

وجيوز أن يستأجر مااًل لريهنه )الرهن  ،جيوز أن يستعري الراهن مااًل لريهنه )الرهن املستعاة( 3/2/6
الراهن  ىن وبيع املرهون ةجع املعري أو املؤجر علفإن حل الدي .املستأجر( بإان مالكه فيهما
وإن تلف املرهون ضمن املستعري دون املستأجر ما مل يكن  .مبثله إن كان مثليًا أو بقيمته

  .التلف بسبب تعدي املستأجر أو تقصريه
بثمنه املؤجل بعد قبض  ،جيوز للبائع أن يشترط على املشتري يف عقد البيع ةهن املبيع 3/2/7

  .املشتري له حقيقة أو حكمًا
مناء املرهون وغالته تكون ةهنًا كاألصل سواء أكان النماء متصاًل أم منفصاًل إال إاا اتفق  3/2/3

  .على خالفه
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وال جيوز للمرهتن االنتفاع باملرهون بدون عوض  ،جيوز للراهن االنتفاع باملرهون بإان املرهتن 3/2/5
 3/3و بغري إانه وجيوز بأجر املثل إاا كان بإان الراهن )ينظر البند مطلقًا بإان الراهن أ

 . (4/3و
فإن  ،يتحمل الراهن مجيع املصروفات الفعلية الالزمة إلصالح املرهون ودفع الفساد عنه 3/2/11

 ،دفعها املرهتن بإان الراهن أو بغري إانه فله أن يرجع على املرهتن أو ينتفع باملرهون مبقداةها
وجيوز أن يتحملها  ،ن مجيع املصروفات املتعلقة حبفظ املرهون وتوثيقه وبيعهويتحمل املرهت
  .الراهن بالشرط

( جيوز ةهن الدين سواء أكان الك الدين على املرهتن أم على 5مع مراعاة ما جاء يف البند ) 3/2/11
  .غريه

ن ويترتب على الدي ،أو اإلشهاد عليه عند ةهنه ،يكون قبض الدين املرهون بقبض وثيقته 3/2/12
  .وهو أن يكون املرهتن أحق به من غريه ،املرهون أثره

 

أو  يشترط أن يكون املرهون به دينًا مشروعًا كثمن بيع أو ضمان إتالف أو مسلم فيه 3/3/1
بل  ،وال يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابتًا يف الذمة ،مستصنع أو منفعة يف الذمة
ون به دينًا غري وال يصح أن يكون املره .الذي يثبت به الدين أو معهيصح الرهن قبل العقد 
واملبيع املعني احلال  ،كالثمن املعني ومنفعة عني معينة ،، أو غري دينمشروع كقرض ةبوي
  .الثمن يف يد البائع

ال جيوز اشتراط الرهن يف عقود األمانة كالوكالة واإليداع واملشاةكة واملضاةبة والعني لدى  3/3/2
 .فإن كان لالستيفاء منه يف حاالت التعدي أو التقصري أو املاالفة للشروط جاز ؛املستأجر

  .(2/2/1( بشأن الضمانات البند 5)ينظر املعياة الشرعي ةقم )
 

حيق للمرهتن أن يطلب بيع املرهون عند عدم الوفاء يف  3/1/4مع مراعاة ما جاء يف البند  3/4/1
وما زاد ةده إىل الراهن وهو مقتضى عقد  ،ويستوىف دينه من مثن املرهون ،حقاقتاةيخ االست
  .ويرجع به على الراهن ،وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين العادي ،الرهن

وال مانع من أن يشتريه من الراهن  ،ال حيق للمرهتن اشتراط أن يتملك املرهون مقابل دينه 3/4/2
  .ن مثنه دينه بقدةهبسعر السوق ويستويف م

ويكون فيما بقي من  ،إاا أفلس الراهن فللمرهتن أولوية على بقية الدائنني لالستيفاء من الرهن 3/4/3
  .دينه أسوة الغرماء إاا مل يكف الرهن
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الصكوك  :مثل ،جيوز ةهن ما جيوز شرعًا إصداةه والتعامل فيه من األوةاق املالية والصكوك 4/1
هم الشركات اليت أصل نشاطها ومن الك أس ،وأسهم املؤسسات املالية اإلسالمية ،اإلسالمية
  .3/4البند  (األسهم والسندات)( بشأن األوةاق املالية 21. ينظر املعياة الشرعي ةقم )حالل

فة يف جيوز ةهن صكوك املنافع وهي اليت متثل حصة مشاعة يف منافع أعيان معينة أو أعيان موصو 4/2
 . 5/1/5/2أن صكوك االستثماة البند ( بش17مع مراعاة ما جاء يف املعياة الشرعي ةقم ) .الذمة

السندات  :مثل ،ال جيوز ةهن ما ال جيوز إصداةه والتعامل فيه من األوةاق املالية والصكوك 4/3
ةاق املالية ( بشأن األو21وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .وأسهم التمتع ،الربوية واألسهم املمتازة
وشهادات  ،ومن الك شهادات االستثماة التقليدية .2/7و 2/6البند  ()األسهم والسندات

وأسهم الشركات اليت يكون الغرض من إنشائها حمرمًا مثل تصنيع  ،الودائع االستثماةية التقليدية
( بشأن األوةاق 21ينظر املعياة الشرعي ةقم ) .أو التعامل بالربا ،جتاة يف اخلنازيرأو اال ،اخلموة

( بشأن االعتمادات املستندية 14واملعياة الشرعي ةقم ) ،2/1البند  (املالية )األسهم والسندات
ومن الك أسهم املؤسسات املالية التقليدية وما يف حكمها من شركات  .3/4/2و 3/4/1البند 

لكن يغلب على  التمويل التقليدية والتأمني التقليدي وأسهم الشركات اليت أصل نشاطها حالل
  .تعاملها الربا وحنوه من احملرمات

 

إال إاا اتفق  ،عليها أن ال تستادمه لصاحل املؤسسة ،يف حالة ةهن حساب جاة لدى املؤسسة لصاحلها
الطرفان على نقله إىل حساب استثماة حبيث يتحول من حكم القرض إىل أحكام املضاةبة جتنبًا النتفاع 

  .وتستحق املؤسسة ةبح املضاةب ،ويستحق صاحب احلساب ةبح ةب املال ،املؤسسة )املرهتنة( به
 

تثماةية يف صناديق االستثماة اإلسالمية ويف هذه احلالة حيق جيوز للمؤسسة ةهن الوحدات االس 6/1
 .وهو األوىل ،أو مبقداة الدين ،هلا أن توقف حق العميل يف االسترداد أو السحب منه مطلقًا

  .(7/5( بشأن الضمانات البند 5)ينظر املعياة الشرعي ةقم )
ويشمل الك ما إاا كانت  ،يكون ةبح الوحدات واحلساب االستثماةي ومناؤتا ةهنًا كاألصل 6/2

  .إال إاا اتفق على خالف الك .عالقة العميل باملؤسسة أو الصندوق مضاةبة أو وكالة
 

سواء أكان ةهنها تبعًا ألصلها  ،إاا كان األصل الداة )املنتج( هلا معينًا تجيوز ةهن ما سيملك من الغال
  .أو استقالاًل
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اء التأمني اإلسالمي كلما أمكن الك على رللمرهتن عند إبرام املداينة أن يطلب من الراهن إججيوز 
وإاا كان التعويض  ،فإنه يف حال هالك املرهون حيل التعويض حمل املرهون ،املرهون لصاحل املرهتن فإاا قبل

)ينظر املعياة الشرعي  .لراهنمبلغًا نقديًا فإنه يكون مرهونًا هو وعائده يف حساب استثماةي جممد مملوك ل
  .(4/3( بشأن الضمانات البند 5ةقم )
 

وال مينع  ،جتب زكاة املرهون على مالكه إاا كان مما جتب الزكاة يف أصله ومنائه أو يف منائه فقط 5/1
  .من الك كونه ممنوعًا من التصرف فيه

والتأمينات النقدية ووحدات الصناديق  ختضع للزكاة مجيع الرهونات النقدية كاحلسابات اجلاةية 5/2
واحلسابات االستثماةية اجملمدة والصكوك وكذلك دين السلم واالستصناع بالضوابط املنصو  

  .5/3و 5/2و 5/1( بشأن الزكاة البند 35عليها يف املعياة الشرعي ةقم )
 

  .م2115آااة )ماةس(  15املوافق  = هد1431ةبيع األول  17
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( املنعقد يف مملكة البحرين يف 23اعتمد اجمللس الشرعي معياة الرهن وتطبيقاته املعاصرة يف اجتماعه ةقم )
آااة )ماةس(  15-12املوافق =  هد1431ةبيع األول  17 - 15السبت  -الفترة من اخلميس

  .م2115
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مجادى األوىل  12 -7( املنعقد يف املدينة املنوةة يف الفترة من 16اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )قرة 
  .اة معياة شرعي عن الرهن وتطبيقاته املعاصرةإصد م2116حزيران )يونيو(  3-3=  هد1427
م قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي 2116آب  (أغسطس) 6=  هد1427ةجب  12يف 

  .دةاسة بشأن الرهن وتطبيقاته املعاصرة إلعداد
( املنعقد يف مملكة البحرين 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

وطلبت  ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2117 أياة )مايو(  11املوافق  =هد1423ةبيع اآلخر  24بتاةيخ 
 الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات. من املستشاة إدخال التعديالت 

( املنعقد يف دولة الكويت 2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
م ناقشت اللجنة مسودة 2117)يونيو( حزيران  7املوافق  =هد1423مجادى األوىل  21بتاةيخ 

 وإدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.  ،ةمشروع املعيا
اي القعدة  31 -23( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 22ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحتها اللجنة املشتركة  ،م2113تشرين الثاين )نوفمرب(  23 - 26املوافق  =هد1431
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،(2( وةقم )1املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

شباط  15املوافق  =هد1431صفر  24عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
ومكاتب  ،واملؤسسات ،شاةكًا ميثلون البنوك املركزيةوحضرها ما يزيد عن ثالثني م ،م2115)فرباير( 
وقد مت االستماع إىل  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

( باإلجابة 2( وةقم )1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .عليق عليهاوالت ،عن املالحظات

( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من اخلميس إىل السبت 23ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحها  ،م2115آااة )ماةس(  15 -12املوافق  =هد1431ةبيع األول  15-17

 .هذا املعياة وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد ،املشاةكون يف جلسة االستماع
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 :] البقرة ﴾وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبًا فرهان مقبوضة  ﴿ :جيوز يف السفر لقوله تعاىل
" ةهن دةعًا عند يهودي باملدينة وأخذ منه  : أن النيب وجيوز يف احلضر ملا ةوى أنس  .[233

 ﴾وإن كنتم على سفر﴿ :ال نعلم أحدًا خالف فيه إال جماهد لقوله :" قال ابن املنذة .شعريًا ألهله "
فأما اكر السفر فإنه خرج خمرج الغالب لكون الكاتب يعدم يف السفر غالبًا وهلذا مل يشترط  ،اآلية

ب ة يف اآلية وهو غري واجب ال نعلم فيه خمالفًا واألمر فيه إةشاد ال إجياوعدم الكاتب وهو مذك
  .(1) اآلية ﴾ فإن أمن بعضكم بعضًا ﴿ :بدليل قوله

وهو من نوع  .والشافعية (3)واحلنفية .(2)عد شرط الرهن يف عقد البيع صحيحًا الزمًا لدى احلنابلة وي -
أو الشروط اليت تالئم العقد وتوافقه لدى  (4)الشروط اليت تتعلق هبا مصلحة العقد لدى احلنابلة 

" ألن الرهن والكفيل بالثمن  :وجاء يف توجيه القول لدى احلنفية ما يأيت .(5)احلنفية ألنه توثيق له 
ًا مقرةًا ملا يقتضيه العقد فيكون شرط ،شرعًا توثيق للدين فكان مبنزلة اشتراط اجلودة يف الثمن

فإن مل حيصل الوفاء  ،وهو من الشروط اليت حيتاج إليها يف معاملة من ال يرضى إال هبا .(6)"معىن
كشرط  ،" اخلياة لالمتناع من الوفاء بالشرط الصحيح ،وجعلوا ضمن اخلياةات ،شرط ثبت اخلياةبال
  .(7)أو كفيل عن عوض بالذمة "  ،ةهن

                                                   
الرياض، الطبعة األوىل،  -حممد بن عبد الوهاب، خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري، داة النشر: مطابع الرياض  (1)

. نساة إلكترونية، برنامج اجلامع 516   1حتقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. حممد بلتاجي، د. سيد حجاب، ج
 الكبري. 

 . 217-216،   11نصاف، مرجع سابق، جعالء الدين )املرداوي(، اإل (2)

 . 71،   2عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج (3)

 . 23وزاةة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط فقرة:  (4)

 . 473 -477،   1، ج1563مصطفى أمحد الزةقا، املدخل الفقهي العام، ط  (5)

 . 71،   2عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج (6)

، 1حممد احلجاة، فتح العالم بشرح مرشد األنام يف الفقه على مذهب السادة الشافعية، داة ابن حزم، بريوت، ط (7)
 . 15،   5، جهد1413
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" ألن احلق هلما فجاز ما اتفقا عليه من  :وضع املرهون حتت يد العدل جائز ووجهه لدى الشافعية -
  .(1)الك " 

يعد اشتراط البائع أن حيبس املبيع حىت يستويف مثنه شرطًا صحيحًا الزمًا لدى احلنابلة وهو عندهم من  -
نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته وال ينايف مقتضاه لكن فيه نفعًا للبائع أو 

  .(2)للمشتري 

ألنه  .(3)أداء الثمن املؤجل إىل أجل آخر معنيال جيوز اشتراط بقاء البائع حمتفظًا مبلكية املبيع إىل حني  -
وهو الصحيح من املذهب لدى  .(4)فال يسقط حق اآلخر  ،هو الذي أسقط حق نفسه يف التأجيل

  .(5)احلنابلة 

 

وغري املتقوم ال  ،اشترط يف املرهون أن يكون مااًل متقومًا ألنه اهلدف هو بيعه لإليفاء أو االستيفاء منه -
الدين من اخلمر  وإيفاء ،"ألن الرهن لإليفاء واالستيفاء :ووجه الشرط لدى احلنفية ،جيوز بيعه

"  :ولدى احلنابلة يف اإلنصاف .(6)وكذا االستيفاء من املرهتن املسلم "  ،واخلنزير ال جيوز من املسلم
أو  ،(1)أو نقدًا  ،(3)جيوز أن يكون املرهون دينًا  (7)يصبح ةهن كل عني جيوز بيعها يف اجلملة " 

  .(3)أو مستأجرًا  ،أو مستعاةًا ،(2)مشاعًا 

                                                   
بريوت،  -ي، داة النشر: داة الفكر إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، املهذب يف فقه اإلمام الشافع (1)
 . نساة إلكترونية، برنامج اجلامع الكبري. 311/    1ج

 . 23وزاةة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية " الكويتية "، حرف الباء، بيع وشرط، فقرة:  (2)

 /د. 61بيع والثمن، فقرة ةقم وزاةة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، أحكام مشتركة بني امل (3)

 . 56،   2عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج (4)

 . 451،   11عالء الدين )املرداوي(، اإلنصاف، مرجع سابق، ج (5)

 . 54- 53،   3عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع سابق، ج (6)

الرياض، الطبعة األوىل،  -الشرح الكبري، داة النشر: مطابع الرياض حممد بن عبد الوهاب، خمتصر اإلنصاف و (7)
 . 511،   1حتقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. حممد بلتاجي، د. سيد حجاب، ج

وعرفه يف اإلنصاف: " توثقة دين بعني ميكن أخذه من مثنها إن تعذة الوفاء من غريه، قال الزةكشي: توثقة دين بعني  (3)
أو بدين، على قول " عالء الدين )املرداوي(، اإلنصاف، )مطبوع مع املقنع والشرح الكبري واإلنصاف(، هجر للطباعة، 

 . 355،   12م، ج1555، 1ط

ة: " ويصح إعاةة النقد للرهن، مث بعد حلول الدين، إن وىف املالك فظاهر، وإن مل يوف بيعت جاء لدى الشافعي (1)
الدةاهم جبنس حق املرهتن إن مل تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضًا عن دينه "، حممد احلجاة، فتح 

قالوا ببيع املرهون وجعل مثنه ةهنًا يف عدة . وجاء ما يفيد اجلواز عند احلنابلة عندما 27،   5العالم، مرجع سابق، ج
مواضع: " وجيوز ةهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل، ويباع وجيعل مثنه ةهنًا " مشس الدين )ابن قدامة(، 
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نفقة وكسوة  " ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من ،وهو ملك للراهن ،الرهن أمانة لدى املرهتن -
الرهن من ةاهنه " :أنه قال وتسوية وجذاا وجتفيف ملا ةوى عن النيب  وعلف وحرز وحافظ وسقي

جاء لدى و (4)" الذي يف يدهكوألنه ملكه فكانت نفقته عليه  ،ذا من غرمهوه ،له غنمه وعليه غرمه
فعلى  مؤونة كانت ملصلحة الرهن وتبقيتهفكل نفقة و :" وأما نفقة الرهن فعلى وجهني :احلنفية
فعلى املرهتن  :وكل ما كان حلفظه أو لرده إىل يد املرهتن أو لرد جزء منه فات بسبب حاد  .الراهن
" وما وجب على الراهن ففعله املرهتن بغري أمر احلاكم فهو متربع فيه وإن كان بأمره يرجع به  ."

  .(1)على الراهن وكذا ما وجب على املرهتن فأداه الراهن بغري أمره فهو متربع " 

 ووجه عدم جواز انتفاع املرهتن باملرهون إال بعوض املثل جتنب الربا.  -

                                                                                                                                                        
، وجاء لدى املالكية: " ال ترهن الدنانري والدةاهم والفلوس وما ال يعرف 363،   12الشرح الكبري، مرجع سابق، ج

ن طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إال أن يطبع على الك ليمنع املرهتن من النفع به وةد مثله " أيب عبد اهلل حممد بعينه م
 . 5،   5م، ج1573، 2بن حممد )املغريب(، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، داة الفكر، ط

، 5حممد احلجاة، فتح العالم، مرجع سابق، ج أجاز الشافعية ةهن عني يصح بيعها " ولو مشاعًا أي قابلة للبيع "، (2)
. ومل جيز احلنفية ةهن "املشاع.. ألنه ال يتحقق فيه التسليم "، عالء الدين السمرقندي، حتفة الفقهاء، مرجع 25  

. وقال يف الشرح الكبري: " ويصح ةهن املشاع، وبه قال ابن أيب ليلى والناعي ومالك واألوزاعي 54،   3سابق، ج
والشافعي وأبو ثوة وقال أصحاب الرأي: ال يصح إال أن يرهنه لشريكه أو يرهنها الشريكان لرجل واحد، أو  والطربي

 -365،   12يرهن ةجل داةه من ةجلني فيقبضااا معًا " مشس الدين )ابن قدامة(، الشرح الكبري، مرجع سابق، ج
371 . 

استعاة شيئًا يرهنه على دنانري معلومة عند ةجل قد مساه إىل قال ابن املنذة أمجع كل من حنفظ عنه أن الرجل إاا " (3)
وقت معلوم ففعل أن الك جائز. ومىت شرط شيئًا من الك فاالف وةهن بغريه مل يصح وهذا إمجاع أيضًا حكاه ابن 

لزائد كتفريق املنذة. وإن ةهنه بأكثر احتمل أن يبطل يف الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح يف املأاون فيه ويبطل يف ا
الصفقة. إن أطلق اإلان يف الرهن فقال القاضي يصح وله ةهنه مبا شاء. وهو أحد قويل الشافعي، واآلخر ال جيوز حىت 
يبني القدة وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف فإن الراهن يضمنه نص عليه؛ ألن العاةية مضمونة. وإن فك املعري الرهن 

ع فهل يرجع على ةوايتني بناء على ما إاا قضى دينه بغري إانه ". مشس الدين )ابن قدامة(، بغري إان الراهن حمتبسًا بالرجو
، نساة إلكترونية، برنامج اجلامع الكبري. يف اإلنصاف: " جيوز أن يستأجر شيئًا لريهنه 143،   5الشرح الكبري، ج

. نساة إلكترونية، 145 - 143،   5، جوأن يستعريه لريهنه بإان ةبه فيهما.. " عالء الدين )املرداوي( اإلنصاف
 برنامج اجلامع الكبري. 

 -عبد اهلل بن قدامة املقدسي أبو حممد، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، داة النشر: املكتب اإلسالمي (4)
 . نساة إلكترونية، برنامج اجلامع الكبري. 146،   2بريوت، ج

 . 61، 55،   3الفقهاء، إحياء الترا  اإلسالمي بدولة قطر، جعالء الدين السمرقندي، حتفة  (1)
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" وال خيلو الرهن من  :وجاء يف الك لدى احلنابلة ،ذ الرهن قبل ثبوت احلق ومعه وبعدهجيوز أخ -
و احلاجة إىل أخذ ه دين ثابت تدع؛ ألنمجاعفيصح باإل ،أن يقع بعد احلق :أحدها ،ثالثة أحوال
بعتك ثويب هذا بعشرة إىل  :فيقول ،أن يقع الرهن مع العقد املوجب للدين :احلال الثاين ،الوثيقة به
وبه قال مالك والشافعي وأصحاب  .فيصح أيضًا ،قبلت الك :ترهنين عبدك سعدًا فيقول ،شهر
ةهنتك عبدي هذا :فيقول ،أن يرهنه قبل احلق :احلال الثالث ،ألن احلاجة داعية إىل ثبوته ؛الرأي

 أبو اخلطاب أنه يصح اةواخت .وهو مذهب الشافعي هبفال يصح يف ظاهر املذ .بعشرة تقرضنيها
أو فجاز  ،، كالضمانفجاز عقدها قبل وجوبه ،ثيقة حبقألنه و ؛وهو مذهب مالك وأيب حنيفة

  .(2)انعقادها على شيء حيد  يف املستقبل كضمان الدةك " 

 

أنه ال " :ين" املع .له غنمه وعليه غرمه " ،" ال يغلق الرهن من صاحبه :يف احلديث :غلق الرهن -
وكان هذا يف اجلاهلية أن الراهن إاا مل يؤد ما عليه يف الوقت  ،يستحقه املرهتن إاا مل يستفكه صاحبه

  .(3) املعني ملك املرهتن الرهن "

 

 ألن حيازة املستندات تعد حياة للبضائع اليت ؛يعد حبس املستندات اليت متثل ملكية البضاعة ةهنًا -
  .وختول من حازها التصرف بالبضائع اليت متثلها تصرف املالك ،متثلها

التوجيه الشرعي جلواز ةهن األسهم أاا متثل حصة مشاعة يف موجودات متقومة )نقود وأعيان  -
وجيوز ةهن املشاع لدى بعض الفقهاء  ،(من معياة األوةاق املالية 3/1فقرة  -ومنافع وحقوق وديون
  .من املستندات الشرعية 7كما مر يف البند 

والتوجيه الشرعي جلواز ةهن الصكوك أاا متثل حصة مشاعة يف موجودات متقومة كاألسهم )نقود  -
لكن الصكوك قد تكون حصة مشاعة يف واحد من هذه املوجودات فقد  (أو ديون أو منافع أو أعيان

وقد سبق قول الفقهاء جبواز  ،أو أعيانًا أو منافع أو ديونًا )ةاجع معياة صكوك االستثماة( تكون نقودًا
وةغم أنه مل يرد يف النصو  الشرعية والفقهية ما جييز أو  .ةهن املشاع وةهن النقد والعني والدين

ومة وحيقق فإنه ال يظهر يل مانع شرعي من جواز ةهن املنافع إاا كانت متق ،مينع من ةهن املنافع
ويستوىف  ،ليباع الرهن ،والتوثق للديون ،حبسها احلكمة من الرهن واهلدف منه وهو " حفظ احلقوق

                                                   
. وضمان الدةك: " أن يضمن للمشتري الثمن 445، 444،   6موفق الدين )ابن قدامة(، املغين، مرجع سابق، ج (2)

 . 44،   5إن خرج املبيع مستحقًا لغري البائع ". انظر: حممد احلجاة، فتح العالم، مرجع سابق، ج

 . 25،   5احلجاة، فتح العالم، مرجع سابق، جحممد  (3)
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وهذه احلكمة يتصوة حتققها يف صكوك منافع األعيان املوجودة واملوصوفة يف  .منه عند االستحقاق "
  .(5/1/5/2الذمة )معياة صكوك االستثماة 

أنه من  ؛قود يف احلسابات اجلاةية وما يف حكمها على سبيل الرهنوالتوجيه الشرعي للحجز على الن -
  .(1)قبيل ةهن املضمون على املرهتن أو ةهن ما يف يد املرهتن وهو جائز 

 ؛والتوجيه الشرعي جلواز احلجز على احلسابات االستثماةية والوحدات االستثماةية على سبيل الرهن -
وهو أيضًا من قبيل ةهن النقود أو  .حكمه باجلواز وقد سبق ،أنه من قبيل ةهن املشاع من جهة

ألن هذه احلسابات والوحدات إما أن تكون نقودًا أو أعيانًا أو ديونًا أو تكون  ؛األعيان أو الديون

                                                   
عدا الشافعية فإنه يبقى حكم  -ويتغري حكم يد املؤسسة على احلساب اجلاةي من الضمان إىل األمانة لدى اجلمهوة  (1)

ا ويف هذه احلال يلزم الرهن مبجرد العقد كما هو ظاهر كالم اإلمام أمحد. جاء لدى احلنابلة يف ةهن م -الضمان عندهم 
يف يد املرهتن: " وإن ةهنه مااًل يف يد املرهتن؛ عاةية، أو وديعة، أو غصبًا، أو حنوه، صح الرهن؛ ألنه مالك له ميكن 
قبضه، فصح ةهنه، كما لو كان يف يده. وظاهر كالم أمحد لزوم الرهن هاهنا بنفس العقد، من غري احتياج إىل أمر زائد 

القاضي وأصحابه والشافعي: ال يصري ةهنًا حىت متضي مدة يتأتى قبضه فيها " مشس "... وإمنا يتغري احلكم ال غري. وقال 
فاسد.  . ويف اإلنصاف اكر املسألة وزاد املقبوض بعقد416،  12الدين )ابن قدامة(، الشرح الكبري، مرجع سابق، ج

ويف هذه املسألة ملحظ مهم  . نساة الكترونية، برنامج اجلامع الكبري.153،  5عالء الدين )املرداوي(، اإلنصاف، ج
املرهتن على ما يف يده نقله يف خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري بقوله: " وإاا ةهنه املضمون على املرهتن  بشأن يد

ال يزول الضمان ويثبت حكم الرهن  :كاملغصوب والعاةية صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي
ال  :نه لو تعدى يف الرهن ضمن ولنا أنه مأاون له يف إمساكه ةهنًا مل يتجدد فيه منه عدوان وقولهبينهما أل ألنه ال تنايف

 هذان متنافيان وألن السبب املقتضيتنايف بينهما ممنوع ألن يد الغاصب واملستعري وحنوتا يد ضامنة ويد املرهتن يد أمانة و
انه ال لكونه غاصبًا أو مستعريًا وهنا زال السبب ". حممد بن للضمان زال فزال بزواله وإاا تعدى يف الرهن ضمن لعدو

. نساة إلكترونية، برنامج اجلامع الكبري، ولدى الشافعية 513   1عبد الوهاب، خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري، ج
مثان مسائل:  ( اكر ما نصه: "واملرهون أمانة يف يد املرهتن إال يف25،   5)حممد احلجاة، فتح العالم، مرجع سابق، ج

أو مقبوض سومًا حتول  -4أو عاةية حتولت ةهنًا.  -3مرهون حتول غصبًا.  -2مغصوب حتول ةهنًا عند غاصبه.  -1
 -7له يف بيع صدة منه مث يرهنه منه قبل قبضه، أي: قبض البائع املبيع. وأن يقي -6أو بيع فاسد حتول ةهنًا.  -5ةهنًا. 

قبل القبض. ووجه الضمان يف هذه: وجود مقتضيه، فهو من اجتماع مقتض مع غري  أو خيالعها على شيء مث يرهنه منها
مقتض، واألول مقدم على الثاين، خبالف ما إاا اجتمع مع مانع، فيقدم املانع عليه كما يف الوديعة فإاا خترج الغاصب 

املضمون على املرهتن كاملغصوب، عن الضمان؛ ألاا أمانة حمضة ". وجاء يف ةهن املضمون على املرهتن: " وإاا ةهنه 
والعاةية،... صح وزال الضمان. وبه قال مالك، وأبو حنيفة. وقال الشافعي: ال يزول الضمان، ويثبت حكم الرهن، 

يل أنه لو تعدى يف الرهن صاة مضمونًا، وهو ةهن لواحلكم الذي كان ثابتًا فيه يبقى على حاله؛ ألنه ال تنايف بينهما، لد
،   12مشس الدين )ابن قدامة(، الشرح الكبري، مرجع سابق، جداؤه؛ ألنه أحد حاليت الرهن". لك ابتكما كان، فكذ

. وناقش بعد الك قول اإلمام الشافعي بأاما متنافيان ألن يد الغاصب يد ضمان، ويد املرهتن يد أمانة. ينظر 417
 . 5املوسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة 
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وهو أيضًا من قبيل  .وقد سبق القول جبواز كل مما اكر منفردًا ،خليطًا من الك كله وهو الغالب
ما ميثله حساب العميل االستثماةي أو وحداته  ؛ ألنحيث العلم ةهن ما فيه غرة يسري مغتفر من

والك وفقًا ملا سبق جوازه مما نقل عن  ،االستثماةية من األصول الفعلية املستثمرة يف تغري مستمر
ه شيء يف ؛ ألنفساغ أخذه مبا فيه غرة ،" أن للمرهتن دفع ماله بغري وثيقة :املالكية وتعليله عندهم

  .ويف اجلملة هو مما يؤول إىل العلم .(1)"  من ال شيء اجلملة وهو خري

 

جيوز التأمني اإلسالمي على الرهن ألنه يف حال تلف الرهن واحلصول على التعويض ميكن من  -
  .استمراة حتقيق حكمة الرهن وهي حفظ احلقوق والتوثق للديون والتمكن من االستيفاء واإليفاء

  

                                                   
 . 5سوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ينظر املو (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

املؤسسات يهدف هذا املعياة إىل بيان ضوابط وأحكام توزيع الربح يف احلسابات املصرفية االستثماةية يف 
وما يتوقف عليه توزيع الربح من أسس حتققه وشروط  (1))املؤسسة / املؤسسات(  املالية اإلسالمية

 املوفق.واهلل ، استحقاقه
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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ومبادئ حتقق الربح وشروط  ،يتناول هذا املعياة حسابات االستثماة اليت تداة على أساس املضاةبة
باعتباةهم  ،وأصحاب حسابات االستثماة ،باعتباةها مضاةبًا ،توزيعه بني املؤسسةوأحكام  ،استحقاقه
 ،وما يتوقف عليه حتقق األةباح مثل حتديد املصروفات اليت حتمل على احلسابات االستثماةية ،أةباب املال

  .واملاصصات واالحتياطيات اليت تقتطع من األةباح
  .تداة على أساس الوكالة باالستثماة حيث إن هلا معياةًا خاصًا هباوال يتناول هذا املعياة احلسابات اليت 

 

 

هي املبالغ اليت تتلقاها املؤسسة من املستثمرين على أساس املضاةبة املشتركة ويفوض أصحاهبا 
حسابات االستثماة إىل حسابات االستثماة وتنقسم  ،املؤسسة باستثماةها على أساس املضاةبة

 ،اليت تداة على أساس املضاةبة املطلقة اليت يفوض فيها املضاةب باستثماة املال فيما يراه
وحسابات االستثماة اليت تداة على أساس املضاةبة املقيدة اليت يقيد فيها املضاةب بنوع أو كيفية 

قة بني أصحاب هذه احلسابات وبني املؤسسة والعال ،خمصوصة من االستثماة يعينها ةب املال
  .وهي حالة وحدة املضاةب وتعدد أةباب املال ،عالقة املضاةب برب املال

 

هي املبالغ اليت تتلقاها املؤسسة من املستثمرين ويفوض أصحاهبا املؤسسة باستثماةها على 
ويشترك أصحاب  ،أو برنامج استثماةي معنيأساس املضاةبة املطلقة دون الربط مبشروع 

احلسابات واملؤسسة يف األةباح إن وجدت حسب النسب اليت حتدد لكل منهما إما يف عقد 
املضاةبة أو يف طلب فتح احلساب املوافق عليه من املؤسسة ويتحمل أصحاب احلسابات 

تقصري أو خمالفة مجيع اخلساةة بنسبة حصصهم يف ةأس املال إال ما نتج عن التعدي أو ال
  .الشروط فتتحملها املؤسسة

 

هي املبالغ اليت يفوض أصحاهبا املؤسسة باستثماةها على أساس املضاةبة املقيدة مبشروع 
 احلساب يف األةباح وتشترك املؤسسة وصاحب هذا (1)أو برنامج استثماةي معني  ،حمدد

احلساب  لكل منهما يف عقد املضاةبة أو طلب فتححسب النسبة اليت حتدد  إن وجدت

                                                   
 ميكن أن تداة حسابات االستثماة املقيدة على أساس الوكالة باالستثماة.  (1)
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، ويتحمل صاحب كل حساب اخلساةة بنسبة حصته يف ةأس املال املوافق عليه من املؤسسة
  .اليت ختص حسابه إال ما نتج عن التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط فتتحملها املؤسسة

 

ستثماة بني أموال املساتني وأموال أصحاب احلسابات األصل املساواة يف فر  اال
غري الك جيب على املؤسسة اإلفصاح عن  اتباعويف حال  ،االستثماةية يف املضاةبة املشتركة

  .مع مراعاة القيود النظامية املتعلقة بذلك وشروط احلسابات ،الك قبل التصرف
 (2)
هو املبالغ اليت تتلقاها املؤسسة من املتعاملني معها  (احلساب اجلاةي )الوديعة حتت الطلب 2/2/1

وتلتزم بردها عند الطلب  ،الذين ال يرغبون يف استثماةها وهي قروض مضمونة يف امتها
ويستحسن النص  ،وللمؤسسة التصرف فيها واستثماةها لصاحلها وعلى ضمااا ،دون زيادة

أما حسابات االستثماة فهي أمانة وال تضمنها املؤسسة إال  ،على الك يف طلب فتح احلساب
  .بالتعّدي أو التقصري أو خمالفة الشروط

وال جيوز التزامها بإضافة أي  ،تضمن املؤسسة ةّد كامل مبالغ احلساب اجلاةي إىل أصحاهبا 2/2/2
  .فإاا فائدة ةبوية ،بلغزيادة بنسبة ثابتة أو متغرية على أصل امل

وإمنا توّزع نتيجة االستثماة على  ،أما حسابات االستثماة فال تضمن املؤسسة منها شيئًا
  .أصحاهبا بالنسب املتفق عليها

 لصاحب احلساب تأخذ أحكام احلساب( غري املفوض باستثماةها دخاةحسابات التوفري )اال 2/2/3
فوض باستثماةها لصاحب احلساب فإاا تأخذ امل دخاةأما حسابات التوفري أو اال .اةياجل

  .أحكام حسابات االستثماة
جيوز للمؤسسة تقاضي ةسوم )عموالت( عن خدمة فتح احلسابات االستثماةية على أن  2/2/4

تكون مببلغ مقطوع ويفضل أن ال يزيد عن متوسط التكلفة الفعلية وملرة واحدة عند فتح 
  .احلساب

ية مناولة يف صندوق املؤسسة جيوز هلا تقاضي مقابل عن يف حال إيداع عملة وةقية أو معدن 2/2/5
  .خبالف العملة احملولة على حساب املؤسسة ،اأعباء نقل العمالت وختزينها وعّده

 ،سواء لنفس العملة أو لعمالت خمتلفة ،يكتفي يف التحويل بني احلسابات بالقبض احلكمي 2/2/6
  .( بشأن املتاجرة يف العمالت1ينظر املعياة الشرعي ةقم ) .والك الجتماع الصرف واحلوالة

                                                   
( 15ة مثل تقاضي أجر عليها، أو توزيع جوائز عنها، يف املعياة الشرعي ةقم )تنظر بقية أحكام احلسابات اجلاةي (2)

 بشأن القرض. 
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املبالغ اليت جهلت العناوين اجلديدة ألصحاهبا تبقى يف حساب معلق للمدة احملّددة مث تضمها  2/2/7
وإاا عرفت عناوينهم وأمكن االتصال هبم ومل جييزوا صرفها  ،املؤسسة إىل حساب اخلريات

وينبغي أن ينص يف شروط احلسابات  .ات نفسهإليهم من حساب اخلري ىيف اخلريات تعط
على تنازل صاحب احلساب حلساب اخلريات عن املبالغ اليت مل يعد ممكنًا إيصاهلا إليه بسبب 

  .جهل عنوانه اجلديد والك بعد مضي مدة يتم حتديدها
األصل أن يتم الرجوع إىل أصحاب احلسابات عند تغيري شروط احلسابات أو نسب األةباح  2/2/3

ولكن لصعوبة الك وتكاليفه يكفي إةسال إشعاةات أو عرض البيانات  ،سالت متبادلةمبرا
موافقني إاا مل يها اجلديدة يف موقع املؤسسة اإللكتروين أو اإلعالين مع حتديد مدة يعتربون ف

ويسري مفعول التغيري يف الفترة التالية وينص يف شروط احلسابات على هذا  ،يعترضوا
  .اإلجراء

ما مل يثبت صاحب احلساب  ،من النص على حجّية مستندات املؤسسة وبياناهتا ال مانع 2/2/5
  .ويرجع عند التنازع إىل اخلربة أو التحكيم أو القضاء ،اخلطأ فيها

دعائه على املؤسسة )املضاةب( التعدي أو اإلثبات على صاحب احلساب يف حال اعبء  2/2/11
  .التقصري أو خمالفة الشروط

 

 

وما يوزع  .سالمة ةأس املال ال يتحقق الربح يف حسابات االستثماة إال بعد وقاية ةأس املال 3/1/1
 ،5/3وينظر البند  .وإمنا هو مبلغ حتت احلساب ،قبل التأكد من الك فليس ةحبًا مستحقًا

من ةأس املال يف الفترة  اويعترب الربح املفوض باستثماةه بعد انتهاء فترة االستثماة جزء
  .ةالتالي

 

  :ال يتحقق الربح يف حسابات االستثماة إال بعد القيام مبا يلي
سواء كان حقيقيًا بتحويل مجيع املوجودات  ،موجودات املضاةبة (تنضيض )تسييل 3/1/2/1

أم حكميًا بالتقومي للموجودات غري النقدية من قبل  ،وحتصيل مجيع الديون ، نقودإىل
وتقومي الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين خمصصات للديون  ،أهل اخلربة

  .أما النقود فتثبت مببالغها ،املشكوك يف حتصيلها
  

االستثماة بتحميل كل عملية املصروفات اخلاصة بتوظيف أةصدة حسابات  
 .تكاليفها املباشرة الالزمة لتنفيذها
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 ،ما خيص عمليات توظيف أةصدة حسابات االستثماة من املصروفات املشتركة -ب 
  .دون ما يتعلق بالنشاط اخلا  باملؤسسة

وال تتحمل حسابات االستثماة مصروفات األعمال اليت جيب على املضاةب 
 ،داةات االستثماة وأجهزة اعتماد قراةاهتاوهي مصروفات إ .القيام هبا

وجيوز وضع سقف للمصروفات حبيث  ،ومصروفات إداةيت املتابعة واحملاسبة
  .يتحمل املضاةب ما زاد عنه

 ،ات االستثماةإيراداقتطاع املاصصات واالحتياطيات املتعلقة باالستثماة من  3/1/2/3
وك يف حتصيلها للوصول إىل الربح القابل للتوزيع مثل خمصص الديون املشك
أما احتياطي خماطر  ،واحتياطي معدل األةباح وتا يقتطعان من الربح اإلمجايل

 . فيقتطع بعد استبعاد نصيب املضاةباالستثماة 
 

إاا حصلت خساةة يف إحدى عمليات املضاةبة جربت من أةباح العمليات األخرى وإاا  3/2/1
سم من ةأس املال والعربة جبملة النتائج عند التنضيض يف ااية كانت أكثر من األةباح حت

وال جترب خساةة فترة بربح فترة أخرى خمتلفة ويستثىن من  ،الفترة املالية اليت حتددها املؤسسة
  .الك اجلرب من االحتياطيات

تزامن مبا أن حسابات االستثماة املطلقة على أساس املضاةبة املشتركة املستمرة تتصف بعدم ال 3/2/2
فترات الحقة  يف بداية وااية اإليداعات يف احلسابات فإن ةبح العمليات املؤجلة املمتدة على

  .جاهلا بالنسبة والتناسب مع كل فترةيوزع على كامل مدة آ
 

وأن يكون  ،يشترط يف الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمًا نافيًا للجهالة ومانعًا للمنازعة 4/1
وال جيوز أن حيدد مببلغ مقطوع أو بنسبة من ةأس املال ألحد  ،الك على أساس نسبة من الربح

  .الطرفني أو بأي طريقة تؤدي إىل عدم اشتراك الطرفني يف الربح
ال جيوز تأجيل حتديد نسب الربح بني الطرفني عن إبرام العقد وإاا سكت الطرفان عن نسبة  4/2

مثل ما إاا كان العرف أن  ،دهاهناك عرف يرجع إليه يف التوزيع لزم اعتمتوزيع الربح فإن كان 
ويأخذ املضاةب أجر  ،وإن مل يكن هناك عرف فسدت املضاةبة ،يوزع الربح بينهما مناصفة
  .والربح كله لرب املال ،املثل عما قام به من عمل

 ،أصحاب احلسابات االستثماةيةجيوز للمؤسسة أن حتّدد نسبًا خمتلفة بينها وبني شرائح خمتلفة من  4/3
  .كما جيوز أن تكون نسبة الربح موحدة بينها وبني مجيع أصحاب احلسابات االستثماةية
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كما جيوز أن  ،جيوز أن تكون نسب األةباح فيما بني أصحاب احلسابات االستثماةية موحدة
  .تكون خمتلفة حتدد على أساس أوزان معلومة

وال يشمل هذا املنع ما إاا اتفق  .لغًا مقطوعًا فسدت املضاةبةإاا شرط أحد الطرفني لنفسه مب 4/4
الطرفان على أنه إاا زادت األةباح عن نسبة معينة أو عن مؤشر معني فإن أحد طريف املضاةبة 

أو  فإن كانت األةباح بتلك النسبة أو املؤشر ،خيتص بالربح الزائد عن تلك النسبة أو الك املؤشر
  .ى ما اتفقا عليهدواا فتوزع األةباح عل

أو بعض  ال جيوز اختصا  أحد طريف املضاةبة باستحقاق ةبح جزء أو نوع معني من ةأس املال 4/5
، الية ولآلخر ةبح فترة مالية أخرىأو أن ألحد الطرفني ةبح فترة م ،املوجودات اليت يتحول إليها

  .أو أن خيتص أحدتا بربح صفقة ولآلخر ةبح الصفقة األخرى
ثابتة طوال املدة أو متغرية لفترات زمنية حمددة بعد  ،ق على أية طريقة لتوزيع الربحجيوز االتفا 4/6

  .التنضيض لكل فترة
فإنه يصري شريكًا مباله ومضاةبًا مبال اآلخر ويقسم الربح  ،إاا خلط املضاةب مال املضاةبة مباله 4/7

ويطبق على حصته يف الربح ما يطبق على  .احلاصل على املالني فيأخذ املضاةب ةبح عمله وماله
  .4/3ينظر البند  .بقية أصحاب احلسابات االستثماةية

وجيوز االتفاق على ختصيص جزء من  ،األصل أن يكون الربح خمتصًا باملؤسسة وصاحب احلساب 4/3
  .(3( بشأن املضاةبة بند )13وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .األةباح لصاحل طرف ثالث

أحد أصحاب احلسابات جبميع مبلغه أو بعضه والك ميثل مصاحلة عن حصته يف  جيوز ختاةج 4/5
وليس استردادًا للمبلغ النقدي )املودع يف احلساب( كليًا أو جزئيًا وإاا قام  ،ودات املضاةبةجمو

مما يستحقه أو بقي فإن هذا  املصرف بتحديد املبلغ املتااةج به حبيث ال يربح شيئًا أو يربح أقل
  .س حرمانًا من الربح بل هو ختاةج حبسب العرض والطلبيل، وجائز

قد ينص على  -إن النسب احملتجزة من املبالغ املودعة يف احلسابات االستثماةية لغرض السيولة  4/11
  :خيتلف حكمها كما يأيت -الك يف شروط احلسابات

أو يف  ،ركزيبسبب احتجازها يف حسابات البنك امل ،إما أن يكون البنك ال يستثمرها اائيًا (أ )
فليس هناك عائد يستدعي خزانة البنك ملقابلة طلبات السحب من احلسابات االستثماةية 

 . بيان حكمه
وإما أن يكون البنك قد استثمرها فعاًل استثماةًا قصري األجل أو سهل التسييل ملقابلة طلبات  (ب )

ب االستثماةي بالرغم من نّصه أحيانًا يف شروط احلسا السحب من احلسابات االستثماةية
 ،وحكم هذه احلالة أن استثماة البنك للنسبة احملتجزة جائز على ختصيصها ألغراض السيولة

البنك مأاون له بكل تصرف حيقق املصلحة  ؛ ألنوال حيتاج إىل موافقة أصحاب احلسابات
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وإاا حصل عائد من استثماةها فإنه يضم إىل وعاء االستثماة  ،لطريف عقد املضاةبة املطلقة
طبقًا  ،والبنك بصفته مضاةبًا ،ويشترك يف استحقاقه صاحب احلساب بصفته ةب املال

وإاا حصلت خساةة دون تعد أو تقصري من البنك فإن  .للنسبة احملددة لتوزيع ةبح احلساب
 . ات يتحملواا بصفتهم أةباب املالأصحاب احلساب

 

 

تطبق طريقة النقاط )النمر( حلساب توزيع األةباح بني املشاةكني  4/4و 4/3مع مراعاة البندين 
يف حسابات االستثماة العامة القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه يف االستثماة 

ى كل حساب نقاطًا مبقداة املبلغ واملدة اليت مكثها ولو فيعط (الوحدة الزمنية× )وحدة العملة 
سابات موافقني ويعترب أصحاب احل .تكرة اإليداع فيه والسحب منه أو تفاوتت املبالغ كل مرة

  .5/4وينظر البند  .ة عما يتعذة الوصول إليهضمنًا على املباةأ
مل يتحقق ولو كان معتمدًا على  وال يعترب ملزمًا إاا ،ال مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح 5/2

وال جيوز توزيع األةباح بشكل اائي على أساس الربح املتوقع بل جيب أن يوزع  .دةاسة جدوى
  .على أساس الربح املتحقق حسب التنضيض احلقيقي أو احلكمي

على أن تتم التسوية الحقًا  ،قبل التنضيض احلقيقي أو احلكمي ،جيوز توزيع مبالغ حتت احلساب 5/3
أو  ع االلتزام بإضافة النقص أو استرداد الزيادة عن املقداة املستحق فعاًل بعد التنضيض احلقيقيم

  .احلكمي
ينص يف عقود احلسابات االستثماةية املشتركة القائمة على أساس املضاةبة اليت يقع فيها التااةج  5/4

ألصحاب احلسابات االستثماةية )املودعني( عند  ة الذي يقتضي إبراء املتااةجأعلى مبدأ املباة
وعما يتبقى  ،تظهر بعد التااةج من أي ةبح مل يوزع أو مل يظهر وإبراءهم له من أي خساةة مل

 ،يات خماطر االستثماة ومعدل األةباح وخمصصات الديون الناجتة عنه لباقي املستثمرينمن احتياط
  .اخلري عند تصفية الوعاء االستثماةيكما ينص على التربع مبا يبقى لصاحل وجوه 

على املؤسسات أن تقوم بتنضيض املضاةبة وتوزيع الربح املتحقق بني املضاةب وأصحاب  5/5
  .حسابات االستثماة حسب شروط عقد املضاةبة

إاا تنازل املساتون بصفتهم مضاةبًا عن حصة من أةباحهم لصاحل أصحاب احلسابات  5/6
اء حساب الربح واخلساةة فإن على املؤسسة أن تفصح عن االستثماةية بعد التنضيض وإجر

  .الك
 

  .( بشأن املضاةبة13ما مل ينص عليه يف هذا املعياة ينظر يف املعياة الشرعي ةقم )
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  .م2115حزيران )يونيو(  15املوافق  = هد1431مجادى اآلخرة  26
  



  

615 

( املنعقد يف املدينة 24اعتمد اجمللس الشرعي معياة احلسابات االستثماةية وتوزيع الربح يف اجتماعه )
  .م2115حزيران )يونيو( 15-13 هد= املوافق1431مجادى اآلخرة  26 - 25املنوةة يف الفترة من 
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 3-3= هد1424ةبيع األول  7 - 2رة من ( املنعقد يف الفت11اعه ةقم )قرة اجمللس الشرعي يف اجتم
اململكة العربية السعودية إصداة معياة شرعي عن الودائع املصرفية  م يف املدينة املنوةة2113 أياة )مايو( 

  .وتوزيع األةباح
( تكليف مستشاة 1م قرةت جلنة املعايري الشرعية ةقم )2114يناير  25=  هد1424اي احلجة  7ويف 

  .شرعي إلعداد دةاسة بشأن الودائع املصرفية وتوزيع األةباح
مجادى األوىل  5-3( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )16يف االجتماع ةقم )

لكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع م يف مم2115حزيران )يونيو(  16-15 هد= املوافق1426
  .املعياة وأدخلت التعديالت الالزمة

هد= 1426شعبان  5-3( الذي عقد بتاةيخ 1( للجنة املعايري الشرعية ةقم )17يف االجتماع ةقم )
م يف مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع املعياة وأدخلت 2115أيلول )سبتمرب(  5 3 املوافق
  .ت الالزمةالتعديال

أيلول )سبتمرب(  31 هد= املوافق1426شعبان  22( الذي عقد بتاةيخ 15ناقش اجمللس الشرعي ةقم )
م يف مكة املكرمة مسودة مشروع املعياة وقرة اجمللس يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه 2115

  .( لدةاسته1األعضاء من مالحظات إحالة مسودة املعياة إىل جلنة املعايري الشرعية ةقم )
صفر  1( يف اجتماعهما املنعقد يف مملكة البحرين بتاةيخ 2( وةقم )1ناقشت جلنتا املعايري الشرعية ةقم )

م وأدخلت التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات 2116آااة )ماةس(  1 هد= املوافق1427
 وما أبداه األعضاء من مالحظات. 

 هد1427شوال  26( املنعقد يف مكة املكرمة يف الفترة من 17ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
التعديالت اليت اقترحها  ،م2116تشرين الثاين )نوفمرب(  13 هد= املوافق1427اي القعدة  1إىل 

  .( وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة2( وةقم )1أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم )
اي القعدة  31-23( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 22ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

  .م وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة2113 (تشرين الثاين )نوفمرب 23 -26 هد= املوافق1431
نيسان )أبريل(  2 قهد= املواف1431ةبيع اآلخر  6عقدت اهليئة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

 ،ومكاتب احملاسبة ،واملؤسسات ،وحضرها ما يزيد عن ثالثني مشاةكًا ميثلون البنوك املركزية ،م2115
وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة

  .طرحت خالل اجللسة
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ةبيع األول  17 -15( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة 23اجتماعه ةقم )ناقش اجمللس الشرعي يف 
  .م وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة2115آااة )ماةس(  15 - 12 هد= املوافق1431

 26 -25( املنعقد يف املدينة املنوةة املنعقد يف الفترة من 24ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
م وأدخل التعديالت اليت ةآها 2115حزيران )يونيو(  15 -13 هد= املوافق1431مجادى اآلخرة 

  .د فيه املعياةمواعت ،مناسبة
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وهبذا صدة  ،مستند كون احلساب اجلاةي قرضًا أنه مضمون على املصرف وواجب الرد عند الطلب -
" احلسابات  ( الذي جاء نصه )الودائع حتت الطلب3/5) 36قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 

اجلاةية " سواء كانت لدى البنوك اإلسالمية أو الربوية هي قروض باملنظوة الفقهي حيث إن املصرف 
حكم القرض كون البنك على  وال يؤثر ،املتسلم هلذه الودائع يده يد ضمان هلا وهو ملزم شرعًا بالرد

  .(ااملقترض مليئ

 

  .وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد ،مستند وجوب معلومية الربح أنه املعقود عليه -

نسبة من ةأس املال هو أن املضاةبة  نصيب أي منهما مبلغًا مقطوعًا أو ومستند عدم جواز أن يكون -
وهذا شرط يوجب قطع االشتراك يف الربح جلواز أن  ،االشتراك يف الربحنوع من الشركة تقوم على 

 فيكون ألحدتا دون اآلخر فال تتحقق الشركة.  ،ال يتحقق ةبح إال هذا القدة املذكوة

مستند تطبيق حساب النمر يف توزيع الربح هو أن أموال املشاةكني يف وعاء استثماةي واحد قد  -
فاستحقاقها حصة متناسبة  .سب مقداةها ومدة بقائها يف احلسابساتت كلها يف حتقيق العائد ح

هو أعدل الطرق احملاسبية املتاحة إليصال مستحقات تلك  (مع املبالغ والزمن )حبسب طريقة النمر
خول املستثمرين على هذا األساس يستلزم املباةأة عما داحلسابات من عائد االستثماة ألصحاهبا وإن 

ومن املقرة أن املشاةكات يغتفر فيها ما ال يغتفر يف املعاوضات  .هبذه الطريقة يتعذة إيصاله ملستحقه
  .تقوم على املساحمة وأن القسمة يف صوةهتا املشتملة على تعديل احلصص

مستند حتميل مصروفات املضاةبة على النحو املبني يف املعياة هو اعتباة ما جيب على املضاةب حبكم  -
ه أجهزة لذلك عن تلقيه األموال وهو ما يتعلق بقراةاته لالستثماة وهو ما كونه ملتزمًا بالعمل ولدي
  .(4/1جاء يف ندوة الربكة )

 ،اليت يأخذها املقرض زيادة على ةأس ماله هو أاا ةبا حمرم (مستند حترمي الزيادة على القرض )الفوائد -
ان زيادة أو فائدة على إن ك) :( ونصه11/2وهبذا صدة قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم )

وكذلك الزيادة أو الفائدة على  ،الدين الذي حل أجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل تأجيله
  .هاتان الصوةتان ةبا حمرم شرعًا( .القرض منذ بداية العقد

مستند عدم جواز التأجيل يف حتديد نسب األةباح األطراف املضاةبة إىل ما بعد حصول الربح أن يف  -
فألنه حق  ،الك جهالة تؤدي للنزاع وأما االتفاق عند التوزيع على تديلها أو التنازل عن شيء منها

  .للشركاء ال يعدوهم فجاز هلم الك
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مستند عدم جواز توزيع الربح بني أطراف الشركة بشكل اائي قبل اقتطاع املصروفات واملاصصات  -
  .لواالحتياطيات أنه ال ةبح إال بعد وقاية ةأس املا

ثبوت جواز  :مستند توزيع الربح على أساس التنضيض احلكمي والتأكد من سالمة ةأس املال هو -
صًا يف من أعتق شق" :ومنها الزكاة والسرقة وقوله  ،يف تطبيقات عديدة العمل بالتقومي شرعًا 

 ."فإن مل يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ،لعبد فاالصه يف ماله إن كان له ما

 :أنه قال هو ما ةوي عن ةسول اهلل  :ومستند أنه ال ةبح يف املضاةبة إال بعد سالمة ةأس املال -
كذلك املصلى ال تقبل نافلته  ،كمثل التاجر ال خيلص له ةحبه حىت خيلص له ةأس ماله "مثل املصلي

وألن  ،حفدل احلديث على أن قسمة الربح قبل قبض ةأس املال ال تص  "حىت يؤدي الفريضة 
  .والزيادة على الشيء ال تكون إال بعد سالمة األصل ،الربح زيادة

مستند فساد املضاةبة يف حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن توزيعه  -
  .وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد ،هو أن املعقود عليه هو الربح :بينهما مناصفة

أن الربح  :الربح متفقة مع نسبة احلصة يف ةأس املال أو خمتلفة عنها مستند جواز أن تكون نسبة -
يستحق إما باملال أو بالعمل أو بالضمان فإاا حتقق أحد األسباب الثالثة فال مانع من االتفاق على 

  .نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب احلنفية واحلنابلة 

لطرفني اخلساةة أو حتميلها بنسب خمتلفة عن حصص مستند عدم جواز االتفاق على حتمل أحد ا -
الربح على ما يصطلح عليه الشركاء واخلساةة على قدة املال  :امللكية ما ةوي يف األثر عن علي 

  .وألن حتميل خساةة نصيب أحد الطرفني لآلخر شرط باطل ألنه ظلم له وأكل للمال بغري حق 

األةباح نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة خيتص بالربح مستند جواز االتفاق على أنه إاا زادت  -
  .أن هذا الشرط من الشروط اجلائزة إاا تبني وقوعها :الزائد عن تلك النسبة

خل هو أن من إ... ولرب املال ةبح اآلخر ،مستند عدم جواز أن يكون للمضاةب ةبح أحد املالني -
  .ويؤدي إىل غنب أحدتا ،شأن الك أن يقطع االشتراك يف الربح

                                                   
 -21انظر: القراة الرابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الدوةة السادسة عشرة مبكة املكرمة بتاةيخ  (1)
ن فتاوى ندوة الربكة ( م3/2(، وفتوى ةقم )5/4) 31، وقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم ده26/11/1422

 . 134الثامنة، فتاوى الربكة   

 . 2/1141ةواه مسلم، صحيح مسلم  (2)

 . 33/74أخرجه البيهقي يف السنن من حديث علي بن أيب طالب واكر أن فيه ةاويا ضعيفًا باملوسوعة الفقهية  (3)

، واملبدع البن 6/62،63طبعة املكتبة اإلسالمية، وبدائع الصنائع للكاساين  3و 3/7 اهلداية شرح البداية للمرغيناين (4)
 . هد1411، طبعة املكتب اإلسالمي بريوت 5/4مفلح 

 ، طبعة مكتبة الرشد، الرياض. 4/263أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (1)
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هو أن الربح حق هلما  :مستند جواز االتفاق على تغيري نسبة التوزيع للربح بني الطرفني يف أي وقت -
واالتفاق على النحو املذكوة ال يؤدي إىل حمظوة كقطع االشتراك يف الربح بل يبقى  ،ال يعدوتا

  .الربح مشتركًا بينهما

أن هذا االتفاق طريق  :طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغرية لفترات زمنيةمستند جواز االتفاق على أي  -
التوزيع معترب لوجود الرضا من الطرفني وهذا مقيد بأال يفضي إىل ما يتناىف مع الضابط الشرعي 

  .وهو عدم قطع اشتراك أحد األطراف يف الربح ،املقرة

  .اإلسالمي مبكة وقد صدة بشأن التنضيض احلكمي قراة من اجملمع الفقهي -

  

                                                   
ويشهد له ما جاء يف فتاوى هيئة الرقابة لبنك  ،5، وندوة الربكة الرابعة، فتوى 3انظر ندوة الربكة احلادية عشرة /  (2)

واملنشوةة يف دليل الفتاوى الشرعية، مركز االقتصاد اإلسالمي املصرف اإلسالمي  117فيصل اإلسالمي السوداين،   
 . 53الدويل،   

العامل اإلسالمي، وهو  القراة الرابع يف الدوةة السادسة عشرة املنعقد مبكة املكرمة للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة (3)
 (. 2ما اهبت إليه ندوة الربكة الثامنة يف الفتوى )
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  .هي املال املدفوع إىل من حيفظه

على أن يتعهد املصرف بردها أو برد مبلغ مساو  ،هي األموال اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل املصرف
  .هلا إليهم أو إىل شاص آخر معني لدى الطلب أو بالشروط املتفق عليها

املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف  :الوديعة حتت الطلب هي اليت تنشئ احلساب اجلاةي الذي يعرف بأنه
، ودون التوقف حبيث ترد مبجرد الطلب ،جة إليهاكون حاضرة والسحب منها عند احلاالبنوك بقصد أن ت

  .على إخطاة سابق من أي نوع

هي عباةة عن ودائع نقدية صغرية يقتطعها األفراد من دخوهلم ويدفعواا إىل املصرف ليفتح هلم هبا حسابًا 
  .أو سحب جزء منها يف أي وقت ،يًا حيق هلم سحبهاادخاة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

واالشتراك مع الشركات يهدف هذا املعياة إىل بيان األسس واألحكام الشرعية إلعادة التأمني اإلسالمي 
والقواعد والضوابط اليت جيب على شركات التأمني وإعادة التأمني اإلسالمية االلتزام هبا وكذلك  ،التقليدية

مما يترتب عليه نقل جزء من األخطاة وزيادة  .(1) (املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤسسات
املوفق.واهلل ، القدةة التأمينية

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية.  (1)
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وال  ،واالشتراك مع شركات التأمني أو إعادة التأمني التقليدية ،يتناول هذا املعياة إعادة التأمني اإلسالمي
  .يتناول التأمني اإلسالمي لوجود معياة خا  به

 

 

اليت تديرها قد تتعرض ألخطاة معينة على تاليف اتفاق شركات تأمني نيابة عن صناديق التأمني 
جزء من األضراة الناشئة عن هذه األخطاة والك بدفع حصة من اشتراكات التأمني املدفوعة من 
املستأمنني على أساس االلتزام بالتربع ويتكون من الك صندوق إعادة تأمني له حكم الشاصية 

منه التغطية عن اجلزء املؤمن عليه من األضراة اليت االعتباةية وله امة مالية مستقلة )صندوق( يتم 
  .تلحق شركة التأمني من جراء وقوع األخطاة املؤمن منها

إعادة التأمني املذكوةة أعاله هي البديل اإلسالمي عن اإلعادة لدى شركات إعادة التأمني  2/2
وليس على  ،اتالتقليدية اليت تقوم فيها اإلعادة على أساس املعاوضة بني األقساط والتعويض

  .أساس االلتزام بالتربع
 

 

  .جيوز إعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني اإلسالمية 3/1/1
 

لتقليدية إال إعادة التأمني اتأمني لدى شركات حيرم قياس شركة التأمني اإلسالمية بإعادة ال
  .كإجراء مرحلي على أساس احلاجة العامة اليت تنزل منزلة الضروةة

 

  :نيبالنسبة ملعيد التأمني بأحد طريقيعاد التأمني من حيث إلزاميته 
ومبوجبها تقوم شركة التأمني بعرض اخلطر املراد إعادة تأمينه على معيد  :إعادة التأمني االنتقائية 4/1

التأمني بصوةة منفردة مرفقًا بتلايص جلميع املعلومات املتعلقة به لتمكني املعيد من احلكم عليه 
  .وتصبح ملزمة مبا قبلته ،بالقبول أو عدمه

تلتزم شركة إعادة التأمني بقبول مجيع ومبوجبها  :إعادة التأمني الشاملة )اتفاقية إعادة التأمني( 4/2
  .األخطاة اليت تقع يف نطاق االتفاقية املربمة بينها وبني شركة التأمني
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حيث تقوم شركة التأمني بإعادة التأمني على نسبة مئوية من مجيع الوثائق  :إعادة التأمني باحملاصة 5/1
 . طاقتها التأمينية أم أعلى من الكسواء أكانت يف حدود  ،اليت تصدةها كالنصف أو الربع مثاًل

حيث حتتفظ شركة التأمني بتأمني مجيع الوثائق اليت تستطيع  :القدةةإعادة التأمني فيما جياوز  5/2
 .حتمل خماطرها دون مشقة وتعيد تأمني الوثائق اليت ال تستطيع حتمل خماطرها

ومبوجبها تتحمل شركة اإلعادة عن شركة  :اخلساةةحدًا معينًا من إعادة التأمني فيما جياوز  5/3
ويكثر استعمال هذه الصوةة يف التأمينات اات املبالغ  ،التأمني ما يتجاوز حدًا معينًا من اخلسائر

حيث تتحمل الشركة أول عشرين ألف من تغطية احلاد  الواحد مثاًل وتتحمل شركة  ،العالية
  .اإلعادة الباقي

 

إن إعادة التأمني من شركات التأمني اإلسالمية لدى شركات إعادة التأمني التقليدية جيب أن يتقيد 
  :بالضوابط اآلتية

بأكرب قدة  أن تبدأ شركات التأمني اإلسالمية بإعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني اإلسالمية 6/1
  .ممكن

أن ال حتتفظ شركات التأمني اإلسالمية بأية احتياطيات نقدية عن األخطاة الساةية تعود ملكيتها  6/2
ولكن جيوز االتفاق  .لشركات إعادة التأمني التقليدية إاا كان يترتب على الك دفع فوائد ةبوية

ى أن حتتفظ شركات التأمني بني شركات التأمني اإلسالمية وشركات إعادة التأمني التقليدية عل
اإلسالمية بنسبة معينة من األقساط املستحقة لشركات إعادة التأمني التقليدية واستثماة تلك 
املبالغ على أساس عقد املضاةبة أو الوكالة باالستثماة حبيث تكون شركات التأمني اإلسالمية 

والربح بينهما  ،ية صاحب املالمضاةبًا أو وكياًل باالستثماة مع شركات إعادة التأمني التقليد
حبيث تضاف حصة معيد التأمني من األةباح إىل حسابه يف الشركات  ،حسب االتفاق

وتضاف إىل حساب املساتني حصة شركة التأمني اإلسالمية من األةباح نظري قيامها  ،اإلسالمية
  .باالستثماة بصفتها شاصية مستقلة عن حساب التأمني

أن تكون مدة االتفاقيات بني شركات التأمني اإلسالمية وشركات إعادة التأمني التقليدية بالقدة  6/3
  .الذي تتطلبه احلاجة

أن حتصل شركات التأمني اإلسالمية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية التفاقيات إعادة  6/4
  .التأمني قبل إبرامها

وعلى هيئات  ،ني لدى شركات إعادة التأمني التقليديةاالقتصاة على أقل قدة من إعادة التأم 6/5
  .الرقابة الشرعية مراعاة الك



  

616 

 

كات التأمني ال مانع شرعًا من أخذ شركات التأمني اإلسالمية مبالغ التغطية املدفوعة من قبل شر 7/1
  .التقليدية

ال جيوز لشركة التأمني اإلسالمية أخذ عمولة إعادة التأمني ولكن هلا احلق يف طلب ختفيض  7/2
  .االشتراك املدفوع منها إىل شركة إعادة التأمني التقليدية

ال جيوز لشركات التأمني اإلسالمية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات إعادة التأمني  7/3
  .ولكن هلا احلق يف طلب ختفيض االشتراك املدفوع منها إىل شركة إعادة التأمني التقليدية التقليدية

 

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالهتا وينطبق عليها ما ينطبق على شركات التأمني  3/1
( بشأن التأمني اإلسالمي مع مراعاة أن املشتركني هنا 26ة وفق املعياة الشرعي ةقم )اإلسالمي

  .هم شركات التأمني
تكوين هيئة ةقابة شرعية هلا تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة مماةساهتا  3/2

  .وتقدمي تقرير شرعي عن أعماهلا
اإلسالمية بقبول إعادة التأمني لشركة تأمني تقليدية ال مانع شرعًا من قيام شركة إعادة التأمني  3/3

  :بالشروط اآلتية
  .أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمني اإلسالمية -1
  .عدم وجود أي ةبط -2

  .أال يكون يف التأمني املعاد حمل تأمني حمّرم -3

 

ملالية اليت حتصل عليها شركات التأمني اإلسالمية من شركات إعادة التأمني اإلسالمية إن مجيع املكاسب ا
ضمن  (تعترب كسبًا مشروعًا وتدخل يف حساب محلة الوثائق )الشركات املشتركة يف إعادة التأمني

  .اتيراداإل
 

  .م2115تشرين األول )أكتوبر(  22املوافق =  هد1431اي القعدة  2
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 -2( املنعقد يف الفترة من 25اعتمد اجمللس الشرعي مسودة مشروع معياة إعادة التأمني يف اجتماعه ةقم )
  .م2115 (تشرين األول )أكتوبر 23 -21املوافق =  هد1431اي القعدة  4
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هد= 1427مجادى األوىل  12-7( املنعقد يف الفترة من 16قرة اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
إصداة معياة شرعي  ،اململكة العربية السعودية -م باملدينة املنوةة 2116حزيران )يونيو(  3-3 املوافق

  .عن إعادة التأمني
إعادة )ة شرعية حول م بإعداد دةاس2116 (آب )أغسطس 6 هد= املوافق1427ةجب  12ويف 

  .(التأمني واالشتراك مع الشركات التقليدية
( املنعقد يف مملكة البحرين 2) ( وةقم1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )

 ،م ناقشت اللجنة الدةاسة2117آااة )ماةس(  3 هد= املوافق1423صفر  13تاةيخ اخلميس ب
  .واعتمدهتا وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع املعياة

البحرين  ( املنعقد يف املنامة2( وةقم )1ويف اجتماع اللجنة املشتركة املكونة من جلنة املعايري الشرعية ةقم )
م ناقشت اللجنة مسودة مشروع 2117 أياة )مايو(  31 هد= املوافق1423مجادى األوىل  15بتاةيخ 
  .لت التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظاتوأدخ ،عياةامل

 هد= املوافق1423شعبان  31 -26( املنعقد مبكة املكرمة يف الفترة من 15ناقش اجمللس الشرعي ةقم )
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،م مسودة مشروع املعياة2117)سبتمرب(  3-12

 12 هد= املوافق1425مجادى اآلخرة  3استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ  ةالعامة جلسعقدت األمانة 
ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها عدد من املشاةكني ميثلون البنوك املركزية ،م2113حزيران )يونيو( 

إىل  وقد مت االستماع ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وأساتذة اجلامعات ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة
( باإلجابة عن 2( و)1وقام أعضاء جلنيت املعايري الشرعية ةقم ) ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة

  .والتعليق عليها ،املالحظات
 23-24( املنعقد يف املدينة املنوةة املنعقد يف الفترة من 21ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل التعديالت  ،م2113متوز )يوليو(  2 -حزيران )يونيو( 23 هد= املوافق1425مجادى اآلخرة 
  .اليت ةآها مناسبة

اي القعدة  4 -2( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 25ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
 ،وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،م2115تشرين األول )أكتوبر(  23-21 هد= املوافق1431
  .تمد فيه املعياةواع
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مستند حرمة إعادة التأمني التجاةي أن شركات إعادة التأمني التجاةي تقوم على فكرة التأمني  -
حيث ةوى مسلم وأصحاب السنن وغريهم بسندهم عن أيب  ،وتتضمن الغرة املنهي عنه ،التجاةي
  .(1) (الغرةعن بيع  )اى ةسول اهلل  :قال هريرة 

 ،وطويت مغبته ،اجملهول العاقبة أي خفيت عاقبته :والغرة فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلاص يف أنه
 .(2)وانطوى أمره 

  .(3)أو دخوله فيهما عند بعض الفقهاء املعاصرين  ،وكذلك شبهه بالرهان أو املقامرة
 يمع الفقهلقراة الصادة عن اجملمنها ا ،يةوقد صدةت بتأكيد حرمته قراةات من اجملامع الفقه

املؤكد لقراة جملس هيئة كباة العلماء يف اململكة العربية السعودية  ده1353اإلسالمي يف دوةته عام 
 .(5/2) 5وقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم  ده4/4/1357يف دوةته العاشرة بالرياض يف 

 ،إعادة التأمني التعاوين تقوم على التعاون والتربعمستند مشروعية إعادة التأمني التعاوين أن شركات  -
وتدل  ،ومن املعلوم بني الفقهاء أن الغرة غري مؤثر يف عقود التربعات ،ساس املعاوضةأوليس على 

  .على هذه املشروعية اآليات الكثرية واألحاديث الدالة على األمر بالتعاون

وقراة اجملتمع  ،ية التابع لألزهر الشريفوقد صدة مبشروعيته قراةات من جممع البحو  اإلسالم
أن العقد الذي ) :( حيث نص على5/2) 5وقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،الفقهي اإلسالمي

كما أنه مل  (حيترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون
  .(4)خيتلف يف جوازه أحد من فقهاء العصر 

إىل الفروق  -إضافة إىل ما سبق  -وحرمة التأمني التجاةي  ،ترجع أسباب حل إعادة التأمني التكافلي -
  :اجلوهرية اآلتية

                                                   
(، والنسائي 3367( احلديث ةقم )2/223(، وسنن أيب داود )3/1153صحيح مسلم، كتاب البيوع ) (1)
، 1/213(، وأمحد )2/664(، واملوطأ )2/167(، والداةمي )3/532(، والترمذي )2/735)(، وابن ماجة 2/217)
 ( القسم الثاين. 3/154(، ومصنف ابن أيب شيبة )5/226( والبيهقي )435، 2/367

(، وفتح العزيز 4/362(، والتاج واإلكليل )4/46(، وتبيني احلقائق )5/152يراجع: شرح العناية مع فتح القدير ) (2)
، 224، ونظرية العقد   116(، والقواعد النوةانية   3/25النهي ) (، ومطالب أويل3/127موع )امش اجملهب

 . 54ويراجع الشيخ الصديق الضرير: كتابه القيم عن الغرة وأثره يف العقد، ط سلسلة صاحل كامل للرسائل اجلامعية،   

 . 72 حامد: الغرة،   نييراجع: د. حس (3)

 . 41الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثماة، الفتوى ةقم فتوى اهليئة  (4)
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أن شركة إعادة التأمني التجاةي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمني نفسه وتطبق عليه  -أ 
د قائم عقد يف إعادة التأمني اإلسالمي فوأما العق ،أحكام املعاوضات املالية اليت يؤثر فيها الغرة
  .على التربع والتعاون فال يؤثر فيه الغرة إن وجد

الشركة يف إعادة التأمني اإلسالمية وكيلة يف التعاقد عن حساب التأمني يف حني أاا طرف أصلي  -ب 
  .ابامسهيف التأمني التجاةي وتتعاقد 

أما الشركة يف  ،يف مقابل التزامها مببلغ التأمنيالشركة يف إعادة التأمني التجاةي متلك األقساط  -ج 
  .االشتراكات تصبح مملوكة حلساب التأمني ؛ ألنإعادة التأمني اإلسالمي فال متلك قيمة االشتراك

يبقى يف التأمني اإلسالمي  -بعد املصروفات والتعويضات-ما يتبقى من االشتراكات وعوائدها  -د 
وال يتصوة هذا يف التأمني  ،ض الذي يوزع عليهموهو الفائ ،ملكًا حلساب محلة الوثائق

ًا وةحبًا يف التأمني إيرادبل يعترب  ،االشتراكات تصبح ملكًا للشركة بالعقد والقبض ؛ ألنالتجاةي
  .التجاةي

عوائد استثماة أصول االشتراكات بعد حسم نسبة املضاةبة للشركة تعود إىل حساب محلة  -ه 
  .تعود للشركة يف شركة إعادة التأمني التجاةي وهي ،الوثائق يف التأمني اإلسالمي

وال  ،تستهدف إعادة التأمني اإلسالمي حتقيق التعاون بني الشركات املشاةكة يف إعادة التأمني -و 
  .يف حني أن التأمني التجاةي يستهدف من التأمني نفسه الربح ،يستهدف من عملية التأمني الربح

وحصتها من ةبح  ،مي تعود إىل استثماةاهتا ألمواهلاأةباح الشركة يف إعادة التأمني اإلسال -ز 
  .وحساب التأمني ةب املال ،حيث هي مضاةب ،املضاةبة

وتا يف شركة إعادة التأمني  ،وإن كانا خمتلفني يف االعتباة ،احدواملشترك واملؤمن يف حقيقتهما  -ح 
  .التجاةي خمتلفان متامًا

وأما يف  ،وفتاوى هيئتها الشرعية ،كام الشريعةالشركة يف إعادة التأمني اإلسالمي ملتزمة بأح -ط 
  .إعادة التأمني التجاةي فليس فيها التزام بأحكام الشريعة

املاصصات اليت أخذت من صندوق التأمني التكافلي وبقيت إىل تصفية الشركة تصرف يف  -ي 
  .جاةييف حني أاا تعود إليهم يف شركة إعادة التأمني الت ،وال تعطى للمساتني ،وجوه اخلري

هو أن يكيف على أساس  ،مستند كون عقد إعادة التأمني اإلسالمي عقدًا تربعيًا الزمًا للعاقدين -
اإلسالمي يف قراةه  مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العاملوقد نص اجمل ،االلتزام بالتربع أو ،املناهدة
  .قائم على أساس التربعمع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراةه السابق على أنه وجم ،السابق
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وأن امللك يثبت يف املوهوب قبل قبضه  ،ومستند كونه الزمًا أن االلتزام بالتربع ملزم عند اإلمام مالك -
وهذا مروي عن علي وابن  ،(1)وعند احلنابلة يف غري املكيل واملوزون  ،عند اإلمام مالك مطلقًا

وجيرب على  ،ينعقد بالقبول :وقال مالك ض)اختلف العلماء يف القب :قال ابن ةشد احلفيد ،مسعود
  .(2) (القبض كالبيع سواء

 (اهلبة جائزة إاا كانت معلومة قبضت أو مل تقبض) :وقد وةدت آثاة عن علي وابن مسعود أاما قاال
فجمع مالك بني هذه اآلثاة  ،(3)كما وةد عن أيب بكر وعمر ما يدل على أن اهلبة ال تلزم إال بالقبض 

ومحل  ،اة علي وابن مسعود وغريتا يف لزوم العقد على أن العقد من حيث هو عقد الزمبأن محل آث
وأن الك كان لسد الذةيعة اليت اكرها عمر  ،آثاة أيب بكر وعمر على أن القبض شرط لتمام العقد

  .(4)ةضي اهلل عنه 
  .(5) "الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه ": ويدل على الك أيضًا قول ةسول اهلل 

الفقهاء غري مسؤول إال  إمجاعوالوكيل ب ،ا وكيلة؛ ألامستند أن الشركة يف إعادة التأمني غري ضامنة -
  .أو خمالفة الشروط ،يف حاالت التعدي أو التقصري

وتأصيل هذا  ،العقودمستند ضروةة اكر املبادئ التسعة يف النظام األساسي هو لتحقيق التربع يف  -
إا بدواا يكون تأمينًا  ،عاونيًا مشروعًاتاجلانب األساسي يف الشركة حىت يكون التأمني فيها تأمينًا 

حيث إن هذه املبادئ تبني الفروق اجلوهرية بني  -كما سبق-قائمًا على املعاوضة اليت يؤثر فيها الغرة 
بيان هذه الفروق فتاوى صادةة من ندوة الربكة وقد صدةت ب ،والتأمني التجاةي ،التأمني اإلسالمي

وفتاوى اهليئة الشرعية لشركة الراجحي  ،(12/11الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتوى ةقم )
ولشركة التأمني اإلسالمية  ،وفتاوى اهليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي ،(42الفتوى ةقم )

 والشركة اإلسالمية القطرية للتأمني.  (1)باألةدن

مستند أةكان العقد وشروطه هو طبيعة العقد امللزم للطرفني يف الفقه اإلسالمي وخصوصية عقد  -
  .التأمني من حيث حمل التأمني

                                                   
(، والغاية القصوى 3/3651(، ويراجع: بدائع الصنائع )5/645(، واملغين البن قدامة )2/534بداية اجملتهد ) (1)
(2/655.) 

 (. 2/534بداية اجملتهد ) (2)

 (. 4/122(، ونصب الراية )2/463انظر: املوطأ ) (3)

 (. 2/534جملتهد )بداية ا (4)

 (. 1622(، ومسلم احلديث ةقم )5/151ةواه البااةي يف صحيحه ) (5)

يراجع: فتاوى التأمني ط جمموعة دلة الربكة، مراجعة د. عبد الستاة أبو غدة، ود. عز الدين حممد خوجة،    (1)
55- 113 . 
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 واعتباة عقد التأمني ،مستند ضروةة التزام املؤمن واملستأمن بالتزاماهتما هو مقتضى كون العقد الزمًا -
ووجوب االلتزام بالشروط اليت اتفق عليها العاقدان ما مل تكن خمالفة  ،عقدًا ملزمًا إعادة ابتداء أو

ويدل على الك اآليات واألحاديث الواةدة الدالة على وجوب االلتزام  ،لنصو  الكتاب والسنة
 : وقول النيب (2) ﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ﴿ :ومنها قوله تعاىل ،بالعقود والشروط

 .(3)"املسلمون عند شروطهم"

 ،جرسالمي وحساب التأمني على أساس األمستند تنظيم العالقة بني الشركة اخلاصة بإعادة التأمني اإل -
وندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد  ،بأجر وبدونه مجاعأو بدونه عقد الوكالة الذي جيوز باإل

وقراة اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة الفتوى  12/11اإلسالمي الفتوى 
  .( هليئة كباة العلماء باململكة العربية السعودية51وفتوى ةقم ) ،(561ةقم )

ويترتب  ،مع عليه بني الفقهاءضاةبة اجملوق التأمني هو عقد املمستند أن الشركة تستثمر أموال صند -
كما  ،واستحقاق الصندوق حصته من الربح ،على الك ضروةة حتديد نسبة الربح بني الطرفني

وندوة الربكة الثانية عشرة فتوى  ،(4)صدةت بذلك فتاوى من اهليئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي
 ة. ( بشأن املضاةب13واملعياة الشرعي ةقم ) ،(12/11ةقم )

ومنها التزام الشركة بالقرض احلسن حلساب التأمني هو  ،مستند االلتزام بالشروط بصوةة عامة -
وهو ةأي له مستنده من  ،وهو ةأي بعض الفقهاء املعتربين ،االلتزام بالوعد امللزم ألحد اجلانبني

ام مشروع يلتزم ل على كل التزحيث مح ﴾أوفوا بالعقود  ﴿ :منها قوله تعاىل ،الكتاب والسنة واآلثاة
وصدةت  ،(1)واألحاديث الكثرية الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود والوعود  ،به الشاص

 ،41منها قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل قراة ةقم  ،بذلك قراةات اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية
  .(3)اإلسالمية باألةدنوفتوى اهليئة الشرعية لشركة التأمني  (2)( 3/5 ،2) 41

 ،يمستند أن عبء اإلثبات يقع على املشترك هو تطبيق القواعد العامة لإلثبات بأن البينة على املدع -
وقد صدةت بذلك فتاوى من  ،وأقوال أهل العلم ،الذي تدل عليه األدلة املعتربة من الكتاب والسنة

 .(14/6دة للربكة فتوى ةقم )حاهليئة الشرعية املو

                                                   
 . 1سوةة املائدة / اآلية  (2)

( 4/534) -مع حتفة األحواي  -( والترمذي 4/451غة اجلزم )فتح الباةي ةواه البااةي يف صحيحه تعليقًا بصي (3)
 وقال: حديث حسن صحيح. 

 يراجع: كتاب املضاةبة يف كتب املذاهب الفقهية، واملوسوعة الكويتية، مصطلح املضاةبة.  (4)

  ( ومصادةه املعتمدة.2/1161يراجع لتفصيل الك: مبدأ الرضا يف العقود، دةاسة مقاةنة ) (1)

 (. 565 - 2/754) 5جملمع: عراجع جملة اي (2)

 . 116فتاوى التأمني،    (3)
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والفتاوى الصادةة عن ندوة الربكة  ،جواز نوعي التأمني عموم األدلة املذكوةة يف جواز التأمني مستند -
، ميوفتاوى بنك ديب اإلسال ،(11/3/5( وندوهتا العاشرة الفتوى ةقم )2/5الثانية الفتوى ةقم )
  .(4)ة وشركة التأمني اإلسالمي ،ومصرف قطر اإلسالمي ،وبيت التمويل الكوييت ،وفيصل اإلسالمي

املبادئ العامة للعقود يف  :هو -ابتداًء أو إعادة-مستند األحكام اخلاصة بعقد التأمني اإلسالمي  -
ومن أحكام  ،ومن االلتزام باألوقات احملددة لتنفيذ العقد ،والتدليس ،الشريعة اإلسالمية من عدم الغش

الصادةة من جممع الفقهي اإلسالمي  -ملشاة إليها سابقًاا-إضافة إىل القراةات والفتاوى  ،التغطية
وشركات  ،وفتاوى اهليئات الشرعية للبنوك اإلسالمية ،لرابطة العامل اإلسالمي وهيئة كباة العلماء

  .(5)التأمني اإلسالمي 

واملبادئ العامة للعقود  ،النظام األساسي والوثائق اليت تنظم العقد :مستند صالحيات الشركة هي -
  .(6)تأمينية وبعض الفتاوى الصادةة من اهليئات الشرعية واألعراف ال ،والشروط

حدد الذي النظام األساسي  :مستند األحكام اخلاصة بتنظيم العالقة بني الشركة ومحلة الوثائق هو -
  .وعقد املضاةبة بالنسبة ألمواهلم ،عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه

واملبادئ العامة والقواعد العامة  (1)ال ضرة وال ضراة()النصو  العامة يف إقراة  :مستند التغطية هو -
وطبيعة  ،وبعدم اإلثراء على أساس التعويض ،يف الفقه اإلسالمي اليت تقضي بالتغطية لألضراة الفعلية

والفتاوى الصادةة عن ندوة الربكة العاشرة لالقتصاد اإلسالمي  ،العقد التعاوين القائم على التربع
  .(2)يوشركات التأمني اإلسالم ،اوى اهليئات الشرعية للبنوك اإلسالميةوفت ،(3الفتوى ةقم )

وما جرى عليه الصحابة من املناهدة كما  ،طبيعة العقد القائم على التعاون :مستند الفائض التأميين هو -
  .(3)اكره البااةي 

                                                   
 . 216 - 153فتاوى التأمني،    (4)

 املرجع السابق.  (5)

 املرجع السابق.  (6)

( وابن ماجة يف 5/527، 1/313سنده )مب، وأمحد 464وهو حديث ةواه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية    (1)
 (. 2/734حاشيته )

 .11153تاوى التأمني   ف (2)

(: باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض، قال: )... ملا 5/123) -مع الفتح  -فقد ترجم البااةي يف صحيحه  (3)
مل ير املسلمون يف النهد بأسًا أن يأكل هذا بعضًا، وهذا بعضًا(، مث أوةد أحاديث تدل على الك قال ابن حجر يف فتح 

يدفع كل واحد منهم (: )النهد: بكسر النون وفتحها: إخراج القوم نفقاهتم على قدة عدد الرفقة( حيث 5/125الباةي )
مبقداة ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع الك فما يبقى يف األخري يوزع عليهم إن مل يدخروه لسفرة 

 أخرى، وهذا هو عني الفائض، أو مثله متامًا. 
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 ،وبالتايل ينتهي بانتهاء املدة املتفق عليها يف العقد ،أن عقد التأمني عقد زمين :مستند انتهاء العقد هو -
  .وكذلك احلال عندما يتلف حمل العقد فال يبقى حمل االلتزام ،جاةةكما هو احلال يف اإل

الضروةات العملية إلمكانية قيام  ،مستند جواز إعادة التأمني اإلسالمي مع شركات التأمني التقليدي -
واألدلة على اعتباة  ،اجات امللحة العامة اليت تنزل منزلة الضروةةأو احل ،شركات التأمني اإلسالمي

واحلاجات العامة كثرية من الكتاب والسنة إضافة إىل الفتاوى الصادةة من بنك فيصل  ،الضروةات
  .(3،5اإلسالمي بالسودان فتوى ةقم )
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، بتأمينها إىل شركة إعادة التأمنيعقد تقوم مبوجبه شركة التأمني بنقل جزء من األخطاة اليت تعهدت 
وتلتزم مبقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمني املستحقة هلا من املستأمنني لشركة اإلعادة مقابل التزامها 

التأمني اإلسالمي بقيامها على أساس وتتميز إعادة  .بتحمل حصة من املطالبات وفق االتفاقية املوقعة بينهما
  .( بشأن التأمني اإلسالمي26التأمني التكافلي نفسه كما يف املعياة الشرعي ةقم )

 . عة إىل التأمنيوفئة دون فئة كحاجة العاملني يف قطاعي التجاةة والصنا ،اليت ختص ناسًا دون ناس

  .وال قطرًا دون قطر بل تعمهم مجيعًا كاحلاجة إىل االستصناع ،ناس اليت ال ختص ناسًا دون

سالمية مقابل اجلهد نسبة مئوية من االشتراكات املستحقة لشركة إعادة التأمني تدفع لشركة التأمني اإل
  . سبيل احلصول على عقود التأمني اليت تعيدها لديهاالذي تبذله يف

ات على املصروفات يف اتفاقية إعادة التأمني تدفع بصوةة مكافأة يرادنسبة مئوية من الزيادة املتحققة يف اإل
  .واألخطاة املعادة خصوصًا ،لشركة التأمني اإلسالمية على مهاةهتا يف إداةة العمليات التأمينية عمومًا

بني شركة التأمني اإلسالمية وغريها من شركات التأمني إما لعدم توافر الطاقة  اقتسام اخلطر املؤمن عليه
أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمني اليت تزيد قيمتها عن مبلغ  ،االستيعابية الالزمة هلذا اخلطر

  .معني على عدد من شركات التأمني

يترتب على اتفاقيات إعادة التأمني املوقعة بني شركات إعادة التأمني التقليدية وشركات التأمني اإلسالمية 

ية األضراة حال حتققها تساوي نسبة حيث تتحمل شركات اإلعادة نسبة من تغط 
  .حصتها من االشتراكات املستحقة هلا من إعادة التأمني
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وهي جزء يتفق عليه بني الشركتني يدفع من نصيب شركة إعادة التأمني من  
ول على االشتراكات إىل شركة التأمني اإلسالمية مقابل اجلهد الذي تبذله تلك الشركة يف سبيل احلص

  .عقود التأمني اليت تعيدها لديها
ات إعادة التأمني( على ات )اشتراكيراددة املتحققة يف اإلوهي الزيا 

إىل املصروفات يف اتفاقيات إعادة التأمني )التغطية( تدفع بصوةة مكافأة من شركات إعادة التأمني 
يف إداةة العمليات التأمينية وتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها  شركات التأمني اإلسالمية على مهاةهتا

  .واألخطاة املعادة خصوصًا ،املؤمنني لديها عمومًا
وتدفع تلك املكافأة كنسبة متفق عليها من األةباح املتحققة لشركة إعادة التأمني وفق اتفاقيات إعادة 

  .التأمني املربمة بني الشركتني
فتلتزم شركة إعادة  ،لتأمني أةباح من عقود إعادة التأمني املوقعة بني الشركتنيفإاا حتقق لشركة إعادة ا

 .التأمني بدفع اجلزء املتفق عليه من تلك األةباح لشركة التأمني
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إعادة التأمني مبوجب اتفاقيات سنوية يقصد هبا نقل جزء تقوم شركة التأمني باالتفاق مع شركات  -1
  .من اخلطر الذي تتحمله شركة التأمني إىل شركة إعادة التأمني

تكون شركة التأمني ملتزمة مقدمًا بأن حتيل إىل املعيد اجلزء املتفق عليه من جمموعة األخطاة اليت يطبق  -2
هذا اجلزء وتنشأ مسؤولية املعيد مبجرد إبرام عقد ويلتزم املعيد بقبول  ،عليها اتفاق إعادة التأمني
  .والك حسب شروط اتفاقيات إعادة التأمني ،التأمني األصلي مع املؤمن له

كما يلتزم  ،تلتزم شركة التأمني بدفع اشتراك إعادة التأمني لقاء التزام املعيد بدفع نصيبه من املطالبات -3
وميكن أن ينص يف االتفاق  ،ن االتفاقيات املعقودةبأن يدفع لشركة التأمني عمولة على العقود ضم

  .على أن تشترك شركة التأمني يف األةباح اليت حيققها املعيد يف االتفاقيات املعقودة معها

% التفاقيات احلريق واحلواد  41تقوم شركة التأمني حبجز نسبة من االشتراكات املعادة وهي  -4
 ،انًا لتنفيذ املعيد اللتزاماته يف مواجهة شركة التأمنيوالك ضم ،والتأمني البحري والصحي ،العامة

دى البنك وتستثمر هذه املبالغ احملجوزة ل ،ويفرج عن هذا املبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمني
  .ويعطى املعيد عائدًا متفقًا عليه من عوائد هذه املبالغ احملجوزة ،ق الشرعيةاإلسالمي األةدين بالطر

عموالت املقبوضة من املعيد على أساس أنه وخيصم من ال ضمن حسابات املعيد د املذكوةيدخل العائ -5
  .من تكاليف عملية إعادة التأمني

 .حتدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة التأمني ،يلتزم للمعيد بأن يدفع عمولة إىل شركة التأمني -6
تتحملها  وإمنا هي مساتة من معيد التأمني يف النفقات املباشرة اليت ،وال ميثل الك عمولة مبعىن الكلمة

  .واخلاصة باألخطاة اليت أعيد تأمينها ،شركة التأمني

  .ات يف حساب صندوق التأمني التعاوينيرادتدخل هذه العموالت يف حسابات محلة الوثائق ضمن اإل -7

يف مشاةكة املعيد بنسبة مئوية معينة من  تنص اتفاقيات إعادة التأمني عادة على حق شركة التأمني -3
  .األةباح الصافية اليت حققها من اتفاقية إعادة التأمني

وتدخل يف حسابات محلة الوثائق ضمن  ،حتتسب عمولة أةباح إعادة التأمني يف ااية مدة االتفاقية -5
  .اتيراداإل
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 م اهلل الرمحن الرحيمبس
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

مع إبراز بعض  .وآليات محايتها ،وكيفية التصرف فيها ،يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام احلقوق املالية
 ، واهلل املوفق. (سساتاحلقوق اليت متاةس يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / املؤ

  

                                                   
 اإلسالمية.  استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف (1)
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 ،وكيفية التصرف فيها ،وضوابطها ،وأحكامها وشروطها ،وأنواعها ،يتناول هذا املعياة بيان احلقوق املالية
  .كما يتناول أهم احلقوق اليت متاةس يف معامالت املؤسسات .وآليات محايتها

املالية واحلقوق الناشئة عن اخلياةات )مثل خياة الشرط وخياة النقد وال يتناول هذا املعياة احلقوق غري 
 به. وال ما يتعلق بالوقف ألن له معياةًا خاصًا (وغريتا

 

وصلح أن يكون  ،احلق املايل هو اختصا  شاص )طبيعي أو اعتباةي( قرة به الشرع سلطة أو تكليفًا
  .حماًل للمعاوضة

 

  :للحقوق املالية ثالثة أنواع
، كون حملها التزامًا على شاص معنيهي احلقوق الواةدة على الذمة اليت ي :احلقوق الشاصية 3/1

  .مثل الديون املتعلقة بذمة املدين
هي احلقوق اليت يكون حمل العقد فيها شيئًا معينًا بذاته حبيث يكون لصاحب احلق  :احلقوق العينية 3/2

 ،سلطة مباشرة على الشيء دون حاجة إىل تدخل شاص آخر سواء كانت حقوقًا عينية أصلية
  .أم حقوقًا عينية تبعية

إىل  هي حقوق توجد مستقلة بذاهتا حبيث ال يستند احلق يف وجوده :احلقوق العينية األصلية 3/2/1
  .مثل حق امللكية التامة ،حق آخر يتبعه

وإمنا لضمان الوفاء باحلقوق  ،هي حقوق عينية ال تقصد بذاهتا :احلقوق العينية التبعية 3/2/2
  .مثل حق الرهن ،الشاصية

يترتب على التفرقة بني احلق العيين واحلق الشاصي متكني صاحب احلق العيين من تتبع حقه  3/2/3
وأما صاحب احلق الشاصي فال ميكنه تتبع حقه يف شيء  ،ملعتربةيف العني مباشرة بالوسائل ا

  .معني
 

أشياء غري حمسوسة وختول صاحبها االختصا   احلقوق املعنوية هي حقوق مالية ترد على 3/3/1
  .بنتاجها

االسم التجاةي والعنوان التجاةي  :للحقوق املعنوية أنواع منها :أنواع احلقوق املعنوية 3/3/2
 ،والصناعية ،والفنية ،وامللكية الذهنية أو الفكرية ،والعالمة التجاةية والرخصة التجاةية

  .وحقوق االبتكاة
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واالختراع  ،والتأليف ،والعالمة التجاةية ،والعنوان التجاةي ،االسم التجاةي 3/3/3/1
أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة  ،حاهباواالبتكاة هي حقوق خاصة ألص

  .فال جيوز االعتداء عليها ،وهذه احلقوق مصونة شرعًا ويعتد هبا .لتمول الناس هلا
إاا انتفى الغرة  ،جيوز التصرف يف احلقوق املعنوية ونقل أي منها بعوض مايل 3/3/3/2

  .والتدليس والغش باعتباةها حقوقًا مالية
الرخصة التجاةية هي حق متنحه السلطة لبعض التجاة للعمل هبا  :الرخصة التجاةية 3/3/3/3

إال إاا  ،وجيوز لصاحب الرخصة أن يتصرف هبا مبال أو بدونه .يف نشاطات حمددة
  .منع القانون الك صراحة

وقد تثبت بالتقادم واألسبقية  ،أو القضاء ،أو اإلة  ،أو الشروط ،تكتسب احلقوق املالية بالعقود 3/4
  .لشروط الشرعية اخلاصة بكل سبب ُمكسب للحقإاا توافرت ا

 

سواء كان بالنقل  ،حق التصرف الكامل إال ما منعه الشرع ،يتفرع عن حق ملكية العني واملنفعة 4/1
  .أم بنقل املنفعة فقط ،الكامل بعوض أم بدونه

والتقيد بشروط  (بالشيء )بنفسه أو بغريهيتفرع عن حق ملكية املنفعة القدةة على االنتفاع  4/2
  .والضمان للعني املنتفع هبا يف حاالت التعدي والتقصري وخمالفة الشروط ،املالك

  .يتفرع عن ملك االنتفاع واالختصا  حق االستعمال الشاصي فقط دون غريه 4/3
 

وحق  ،وحق اجملرى ،ربمثل حق الش ،حق االةتفاق اخلا  هو حق مقرة لعقاة على عقاة آخر 5/1
  .وحق املروة ،مسيل املاء

  .حق االةتفاق العام هو االنتفاع باملرافق العامة للدولة وحنوها 5/2
  .ينحصر حق الشاص يف االةتفاق العام على االنتفاع الشاصي فقط 5/2/1

 

ثل يف منع التصرف تترتب على حق اجلواة القائم على ملكية الطبقات )العلو والسفل( آثاة تتم 6/1
  .أو حسب الظن الغالب ،بكل ما يضر اآلخر ضرةًا بينًا

  :يترتب على اشتراك مالكي الطبقات يف ملكية األةض اليت بنيت عليها ما يلي 6/2
  .يف حالة اادام السفل بسبب من صاحبه جيرب على البناء حىت ال يتضرة من فوقه 6/2/1
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ك إىل القضاء مبا حيقق املصلحة يف ال إاا مل يتسبب صاحب السفل يف اهلدم فإن املرجع 6/2/2
  .دةأ الضرة عن الطرفني أو األطرافوي

  .االنتفاع باملرافق واخلدمات املشتركة 6/2/3
 

الشفعة هي حق امتالك العقاة املبيع جربًا على مشتريه بالثمن الذي بيع به وتثبت  :تعريف الشفعة 7/1
  .الشفعة للشريك يف العقاة أو اجلواة

  .يكون املال املشفوع فيه عقاةًا أو منقواًل تابعًا للعقاة وما يلحق به تبعًا يشترط أن 7/1/1
  .يشترط يف ثبوت الشفعة للجاة أن يتشاةك العقاةان يف حقوق االةتفاق أو يف بعضها 7/1/2

 

ا موعليه  ،حيل الشفيع حمل املشتري يف احلقوق إاا تساوت الظروف مثل التأجيل يف الثمن 7/2/1
  .مثل دفع املصاةيف املعتادة يف نقل امللكية ،شتري من واجباتعلى امل

  .الشفعاء يكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدة نصيبه يف امللك املشاع دإاا تعد 7/2/2
  .وإمنا ينتقل إىل وةثته ،ال يسقط احلق يف األخذ بالشفعة مبوت الشفيع 7/2/3
فإن علم ومل يطالب  ،نظمةجيب طلب الشفعة فوةًا عقب العلم حبسب مقتضى العرف أو األ 7/2/4

  .هبا سقط حقه فيها
جيوز للشفيع أن يبطل مجيع التصرفات الواةدة على العني املشفوعة قبل األخذ بالشفعة ولو  7/2/5

  .تداولتها األيدي
ال تثبت الشفعة بانتقال امللك بغري البيع وما يف حكمه فال تثبت يف انتقاله بسبب املريا  أو  7/2/6

  .ضالوصية أو اهلبة بغري عو
  

  :وله عدة صوة .اخللو هو حق مبين على حق املستأجر يف القراة يف عقاة أو حمل جتاةي
إاا اتفق املالك واملستأجر على أن يدفع املستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا عن األجرة الدوةية  3/1

ويف  ،دة املتفق عليهافال مانع شرعًا من دفع هذا املبلغ املقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة امل
 حالة الفسخ تطبق على هذا املبلغ أحكام األجرة. 

على أن يدفع املالك إىل املستأجر  جاةةإاا مت االتفاق بني املالك وبني املستأجر يف أثناء مدة اإل 3/2
فإن بدل اخللو هذا جائز  ،مبلغًا مقابل ختليه عن حقه الثابت بالعقد يف ملك منفعة بقية املدة

أما إاا  .باعتباةه تعويضًا عن تنازل املستأجر برضاه عن حقه يف املنفعة اليت باعها للمالك ،شرعًا
عن طريق التجديد التلقائي حسب  ،صراحة أو ضمنًا ،ومل يتجدد العقد ،جاةةانقضت مدة اإل
  .واملالك أحق مبلكه بعد انقضاء حق املستأجر ،فال حيل بدل اخللو ،الصيغة املقيدة له
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على التنازل عن  ،جاةةيف أثناء مدة اإل ،االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر اجلديدإاا مت  3/3
مع مراعاة  ،فإن بدل اخللو هذا جائز شرعًا ،لقاء مبلغ زائد عن األجرة الدوةية ،بقية مدة العقد
النافذة  ومراعاة ما تقضي به القوانني ،املربم بني املالك واملستأجر األول جاةةمقتضى عقد اإل

  .املوافقة لألحكام الشرعية
ال  ،طبقًا ملا تسوغه بعض القوانني جاةةخالفًا لنص عقد اإل ،على أنه يف اإلجاةات الطويلة املدة

  .وال أخذ بدل اخللو فيها إال مبوافقة املالك ،جيوز للمستأجر إجياة العني ملستأجر آخر
ول وبني املستأجر اجلديد بعد انقضاء املدة فال حيل أما إاا مت االتفاق على التنازل بني املستأجر األ

  .قضاء حق املستأجر األول يف منفعة العني؛ ألنبدل اخللو
 

  .التحجري هو وضع اليد على أةض وإعالمها بعالمات متعاةف عليها بإان ويل األمر 5/1
  .التحجري يفيد االختصا  واألحقية على غريه وال يفيد التملك 5/2
ه ألنه عولكن ال جيوز له بي ،ن قام بالتحجري النزول عن حق األسبقية مبال على وجه الصلحجيوز مل 5/3

  .مل ميلكه بعد
  .نظمةيسقط حق التحجري بعدم استادام األةض ملدة ثال  سنني أو حبسب ما يف األ 5/4
 

  .(Optionsعن حقوق االختياةات ) -ببيع أو غريه  -ال جيوز االعتياض  11/1
 .ال جيوز االعتياض عن احلقوق اليت وضعت لدفع الضرة مثل حق الشفعة 11/2
  .جيوز االعتياض عن حقوق االةتفاق بالبيع وحنوه 11/3
  .وحق األسبقية ،جيوز بيع حق االنتفاع، واالختصا  11/4
 

حقه مع مراعاة ولصاحب احلق مطلق التصرف يف  .األصل يف مجيع احلقوق املالية قبوهلا للتصرف 11/1
 وخباصة ما يأيت:  ،مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

  .عدم التعسف يف استعمال احلق 11/1/1
  .تقدمي املصلحة العامة إاا تعاةض معها استادام حق امللكية 11/1/2
 ،مع مراعاة ما جاء يف هذا املعياة فإن من أوجه التصرف املشروعة يف احلق املعاوضات بأنواعها 11/2

( بشأن 7شرعي ةقم )لوحوالة احلق وينظر املعياة ا ،واملشاةكات ،واإلسقاطات ،والتربعات
  .احلوالة
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  .احلقوق مصونة من أي اعتداء عليها 12/1
  :من طرق محاية احلقوق املالية 12/2

 :( بشأن الضمانات5باإلضافة ملا اشتمل عليه املعياة الشرعي ةقم )
 قادم للمدد احملددة قد مينع مساع الدعوى. ولكن الت .عدم سقوط احلقوق بالتقادم (أ )
هو حق مقرة للدائن على مال حبوزته للمدين حىت يستويف دينه احلال من املدين  :حق احلبس (ب )

  :وهو أنواع منها ،مالك املال

  .حق البائع يف حبس املبيع حىت يستويف الثمن احلال -1
  .احلالةحق الصانع واألجري يف حبس ما عمل فيه حىت يستويف األجرة  -2

حق املؤجر يف حبس متاع املستأجر يف العني اليت أجرها حىت يستويف دين األجرة احلالة ألنه  -3
  .حائز للعني والعني حائزة للمتاع

  .حق الناقل يف حبس املتاع املنقول حىت يستويف أجرة النقل -4

  .حق املودع لديه بأجر يف حبس الوديعة حىت يستويف األجرة -5

  .ال املوكل حىت يستويف أجرة الوكالةحق الوكيل يف حبس م -6

 نظمةإاا أفلس املشتري ووجد البائع املبيع بعينه فهو أحق به )حق االسترداد( إاا قرةته األ (ج )
 ( بشأن اإلفالس. 43وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،الساةية

 

الشركات على حق األولوية يف االكتتاب يف زيادة ةؤوس أموال الشركات  أنظمةجيوز النص يف  13/1
فيثبت لكل شريك حق األولوية على غري الشركاء يف االكتتاب عند تقرير زيادة ةأس مال 

  .ويكون االكتتاب حسب نسبة مساتة الشريك يف ةأس مال الشركة قبل تقرير الزيادة ،الشركة
للغري بدون عوض مع مراعاة ما تقرةه القوانني أو نظم اجلمعيات  حق األولوية قابل للتنازل عنه 13/2

  .العمومية للشركات
 

  .م2115 (تشرين األول )أكتوبر 23املوافق =  هد1431اي القعدة  4صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 4 -2( املنعقد يف الفترة من 25اجتماعه ةقم )اعتمد اجمللس الشرعي احلقوق املالية والتصرف فيها يف 
  .م2115تشرين األول )أكتوبر(  23-21املوافق  = هد1431اي القعدة 
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 13التصرف فيها يف وقرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن احلقوق املالية 
  .م2114تشرين الثاين )نوفمرب(  25 قهد= املواف1425شوال 

أيلول )سبتمرب(  3 هد= املوافق1426شعبان  4ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ 
  .م ناقشت اللجنة مسودة مشروع معياة احلقوق املالية والتصرف فيها وأدخلت التعديالت الالزمة2115

 ( املنعقد يف املدينة املنوةة16اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على 
حزيران )يونيو(  5-3 هد= املوافق1427مجادى األوىل  12 -7اململكة العربية السعودية يف الفترة من 

  .اجة إىل دةاسة أخرى تعىن باجلوانب الشرعيةوتبني أن املوضوع حب ،م2116
مجادى اآلخرة  14إلعداد دةاسة احلقوق املالية والتصرف فيها يف  كلفت األمانة العامة مستشاةًا شرعيًا

  .م2115حزيران )يونيو(  7 هد= املوافق1431
، وقام املالحظات اليت طرحت خالل اجللسةوقد مت االستماع إىل  ،عقدت األمانة العامة جلسة استماع

  .والتعليق عليها ،أعضاء من اجمللس الشرعي باإلجابة عن املالحظات
اي القعدة  4 -2( الذي عقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 25ويف اجتماع اجمللس الشرعي ةقم )

ناقش اجمللس مشروع معياة احلقوق  م2115تشرين األول )أكتوبر(  23 - 21 هد= املوافق1431
  .املالية والتصرف فيها وأدخلت التعديالت الالزمة واعتمد املعياة
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 مجاعواإل ،األدلة املعتربة الدالة على حق امللكية من الكتاب والسنة ،مستند ثبوت احلقوق املالية -
  .والقياس من حيث املبدأ

( املستند إىل 5/5) 43ةقم  ،مستند ثبوت أحكام احلقوق املعنوية قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل -
  .األدلة املعتربة الدالة على ثبوهتا وأحكامها اليت استند إليها القراة

مستند التفرقة بني احلقوق العينية والشاصية ما اكره الفقهاء املعاصرون من أن الفقه اإلسالمي قد  -
  .ميز بني هذين احلقني يف مجيع املسائل اليت تقتضي هذا التمييز 

" ال ضرة  :د القاعدة اليت حتكم احلقوق سواء كانت حقوقًا مادية أو معنوية حديث الرسول مستن -
  .وال ضراة " 

 :قال ففي البااةي عن جابر بن عبد اهلل  .مستند حق الشفعة للشريك واجلاة هو السنة النبوية -
" أن  :بن عبد الرمحن ويف املوطأ عن أيب سلمة .بالشفعة يف كل ما مل يقسم  قضى ةسول اهلل 
ت احلدود بينهم وصرفت الطرق عفإاا وق ،قضى بالشفعة فيما مل يقسم بني الشركاء ةسول اهلل 
ةبعة أو  ،بالشفعة يف كل شركة مل تقسم " قضى ةسول اهلل  :ويف لفظ مسلم .فال شفعة " 

فإاا باع ومل يؤانه فهو  ،وإن شاء ترك ،فإن شاء أخذ ،حائط ال حيل له أن يبيع حىت يؤان شريكه
 "جاة الداة أحق بالداة " :قال وما ةواه البااةي بسنده عن قتادة أن النيب  ،أحق به " 

  .أو املشترك يف حقوق االةتفاق ،وجيمع بينهما حبمل احلديث األخري على اجلاة الشريك

]سوةة ﴾شرب يوم معلوم ولكم هذه ناقة هلا شرب ﴿ :مستند احلق يف نصيب من املاء قوله تعاىل -
 ،]سوةة القمر ﴾ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر﴿:وقال تعاىل ،[155الشعراء اآلية 

ويقابل حق الشرب الذي  .أما شرعًا فيعين نوبة االنتفاع سقيًا لألةض أو الشجر أو الزةع .[23اآلية 
ة الذي هو خا  بشرب اإلنسان واحليوان ومنفعة املاء عحق الشف ،خص بسقي الزةع والشجر

                                                   
 (. 2/34يراجع: الشيخ مصطفى الزةقا: املدخل إىل نظرية االلتزام ) (1)

 (. 2/734(، وابن ماجة )1/313، وأمحد )464احلديث ةواه مالك يف املوطأ    (2)

 (. 2257صحيح البااةي. احلديث ةقم ) (3)

 (. 1421املوطأ حديث ةقم ) (4)

 (. 1613صحيح مسلم حديث ةقم) (5)

 (. 12/345يح البااةي مع الفتح )صح (6)
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"الناس  :وللماء نظام خا  يف الشريعة اإلسالمية لقول الرسول  .كالوضوء والغسل وحنو الك 
  .والناة" ،والكأل ،املاء :شركاء يف ثالثة

حتجر مواتا " ومن  :قال ابن قدامة ،مستند التحجري وحق األسبقية هو ما وةد يف الك من السنة -
" من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق :لقول النيب  ،فهو أحق به ،وشرع يف إحيائه ومل يتم
فإن مات انتقل  ،ثره بهآصاحب احلق  ؛ ألنفإن نقله إىل غريه صاة الثاين أحق به ،به " ةواه أبو داود

 ،ه مل ميلكه؛ ألنلوةثته " وإن باعه مل يصح" من ترك حقًا أو مااًل فهو :لقول ةسول اهلل  ،إىل واةثه
" ومن  :وقال املرداوي .ه صاة أحق به " ؛ ألنوحيتمل جواز بيعه ،فلم يصح بيعه كحق الشفعة

وهو  ،وليس له بيعه ،وهو أحق به هو وواةثه بعده ومن ينقله إليه بال نزاع حتجر مواتا مل ميلكه
واحلاوي  ،والرعايتني ،وأطلقها يف احملرة ،أليب اخلطابوهو احتمال  ،جيوز له بيعه :وقيل .املذهب
  .الصغري " 

ففي القرآن آيات كثرية تدل على  .مستند عدم جواز التعسف يف استعمال احلق هو القرآن والسنة -
ف وأعرض عن ذ العفو وأمر بالعرخ ﴿ :وقوله تعاىل ،وجوب العدل واإلنصاف وعدم االعتساف

" ةحم اهلل ةجاًل  :فنجد احلديث التايل ،أما يف السنة .من سوةة األعراف [ 155]اآلية  ﴾اجلاهلني 
  .مسحًا إاا باع وإاا اشترى وإاا اقتضى "

مستند عدم جواز شرط االحتفاظ بامللكية يف عقد البيع هو أن انتقال امللكية أثر لعقد البيع فال جيوز  -
" ال  :ونصه .(2/6) 51ه اإلسالمي الدويل جبدة ةقم مع الفقن يتالف عنه وقد أكد هذا قراة جمأ

ولكن جيوز للبائع أن يشترط على املشتري ةهن املبيع  ،حيق للبائع االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع
  .عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة "

بتم فعاقبوا مبثل ما وإن عاق﴿ :أما الكتاب فهو قوله تعاىل .مستند حق احلبس هو القرآن والسنة -
تدل اآلية الكرمية على  .من سوةة النحل [ 126] اآلية  ﴾قبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين وع

 .وعلى الك للمرء حبس ماله حىت حيصل على ما له من حقوق لدى اآلخرين ،جواز املعاملة باملثل
  ."خياةكم أحسنكم قضاء" :أنه قال وأما السنة فما ةوى عن النيب 

                                                   
 . 152 -6/133بدائع الصنائع  (1)

 . 5/364مسند أمحد  (2)

 . 2/354الكايف البن قدامة  (3)

 . 374و 6/373اإلنصاف، للمرداوي:  (4)

 . 313سنن النسائي بشرح السيوطي،    -ةواه النسائي  (1)
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 63مع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم عتياض عن حق االختياةات قراة جممستند عدم جواز حق اال -
  .( املستند إىل األدلة املعتربة1/7)

 ،( هو عدم حتقق املالية يف هذه األشياء11مستند عدم جواز بيع احلقوق اجملردة املذكوةة يف فقرة ) -
  .مع وجود الغرة واجلهالة
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  .االةتفاق هو حق مقرة على عقاة ملنفعة عقاة آخر 
أما شرعًا فيعين نوبة االنتفاع  .لغة معناه احلظ والنصيب من املاء (بكسر الشني)الشرب  

  .سقيًا لألةض أو الشجر أو الزةع
  .ملك جاةه إىل أةضه لسقيها هو حق صاحب األةض البعيدة عن جمرى املاء يف إجرائه من 
وخيتلف املسيل  .وهو أن يكون لشاص حق تصريف املياه الزائدة يف ملكه من ملك الغري 

  .أما املسيل فهو لصرف املاء غري الصاحل عن األةض ،عن اجملرى يف أن اجملرى هو جللب املياه
بالوصول إىل عقاةه من طريق مير  (هو حق صاحب عقاة داخلي )أةض حماطة بأةاضي الغري 

  .أم خاصًا مملوكًا للغري ،فيه سواء أكان الطريق عامًا غري مملوك ألحد
هو أن يكون لشاص احلق يف أن يعلو بناؤه بناء غريه بأن يقيمه  حق التعلي

وكل طبقة مملوكة لشاص مبعىن أن يكون  ،عليا ىوأخر ،عليه فعاًل كما يف داة مكونة من طبقة سفلى
 السفل ملالك والعلو ملالك آخر. 

  .عه بهالشفعة يف عرف الفقهاء هي استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي با 
 ،كاألفكاة واملاترعات ،احلق املعنوي هو سلطة لشاص على شيء معنوي غري مادي 

( يف موضوع احلقوق املعنوية وهي 5/5) 43وقد صدة عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة قراة ةقم 
واعتربها حقوقًا خاصة  ،ةواالبتكا ،والتأليف ،والعالمة التجاةية ،والعنوان التجاةي ،االسم التجاةي

  .وال جيوز االعتداء عليها ،وبالتايل يعتد هبذه احلقوق شرعًا ،بأصحاهبا وهلا قيمة مالية معتربة
حق االنتفاع باملفهوم الفقهي حق مؤقت لشاص على عني مملوكة للغري خيوله استعماهلا  

ومييز مجهوة الفقهاء من شافعية ومالكية  ،االنتفاعالتصرف يف منفعتها دون عينها مدة وواستغالهلا 
أما  .فتمليك االنتفاع يراد به مباشرة املنتفع هو بنفسه فقط .وحنابلة بني ملك املنفعة وملك االنتفاع

وبغري عوض  ،جاةةوميكن غريه من االنتفاع بعوض كاإل ،فيباشر بنفسه ،متليك املنفعة فهو أعم وأمشل
  .كالعاةية

ملدة طويلة يدفع فيها املستحكر جلانب  إجاةةاحلكر هو حق مرتب على األةض املوقوفة ب 
اةهتا أو صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل معاًل يقاةب قيمة األةض يستادم لعّجمالوقف مبلغًا 

  .يستويف سنويًا جلهة الوقف من املستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا احلق
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هو النص على أن يكون للمساتني القدامى حق األولوية يف االكتتاب يف أسهم زيادة ةأس مال الشركة 
  .بأسهم امسية نقدية

  .هو عباةة عن حق القراة يف داة أو حانوت 
  .عض التجاة للعمل هبا يف نشاطات حمددةهي حق متنحه السلطة لب 
والتحجري يفيد االختصا  واألحقية على  ،هو اإلمساك بأةض وإعالمها بأعالم أو حائط 

  .ولكن ال يفيد التملك ،أي من حجر أةضًا فهو أحق بإحيائها ،غريه
 ،التصرف صالحية أقرها الشرع أو العرف أو القانون لصاحل صاحب احلقوق يف التصرف فيها 

  .أو اإلسقاط ،أو بدونه كاهلبة والوصية ،واملقايضة ،والك بنقل حقه إىل الغري بعوض كالبيع
 هو استعمال احلق استعمااًل من شأنه أن يلحق بالغري ضرةًا فاحشًا غري 

  .مألوف
  .واحلقوق يف الشريعة ال تسقط بالتقادم .هو سقوط احلق مبروة الزمن 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

تعرضت له املؤسسات أم  والظروف اليت تسبقه سواءيهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام اإلفالس 
واهلل ، وسواء كان الشاص تاجرًا أم غري تاجر، (1)الذين تتعامل معهم املؤسساتأم األفراد  الشركات
 املوفق.

  

                                                   
 ؤسسات املالية اإلسالمية. استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن امل (1)
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رض املؤسسة له من حيث موجبه وما يترتب على تع ،يتناول هذا املعياة األحكام الشرعية املتعلقة باإلفالس
وخباصة بيع  ،وآثاةه ،أو احلكم على املؤسسة به ،أو عمالئها من مؤسسات وأفراد سواء كانوا جتاةًا أم ال

  .وما تنتهي به حالة اإلفالس ،موجوداهتا وقسمتها بني الدائنني
  .وال نقص السيولة وال املماطلة دون أن تؤدي إىل احلكم باإلفالس (وال يتناول اإلعساة )باملعىن الفقهي

 

  .أن يكون الدين احلال على املدين أكثر من ماله :اإلفالس هو
  .نعه من التصرف يف مالهمبحكم القاضي على املدين باإلفالس  :والتفليس هو

 

أحاطت ديونه مبوجوداته االمتناع عن أي تصرف يضر الدائن ولو مل حيكم جيب ديانة على من  3/1
  .عليه بالتفليس

وإيقاع احلجر  ،جيب على اجلهات املاتصة تفليس من حتيط به الديون بزيادهتا عن موجوداته 3/2
  .4/3املايل على تصرفاته يف حال طلب الدائنني مع مراعاة الشروط املذكوةة يف البند 

  .ملدين باإلفالس فيجب توثيقه واإلشهاد عليه حسبما تقتضيه اإلجراءات الرمسيةإاا حكم على ا 3/3
 

 ،ومنعه عن التربعات ،(املرحلة األوىل مطالبة املدين بسداد ما عليه باحملاصة )قسمة الغرماء 4/1
  .مع االستعانة باجلهات الرمسية ،واحملاباة يف البيع والشراء ،واإلقراض

 (دعاء عليه حيق هلم القيام على املدين )االإاا امتنع املدين من سداد ما عليه للدائنني :املرحلة الثانية 4/2
  :الختاا ما يلي ،وهلم االستعانة باجلهات املاتصة ،متهيدًا لطلب تفليسه

  .املنع من التربعات -أ 
  .املنع من اإلقراض -ب 

  .املنع من احملاباة -ج 

وما يف حكمها بالنسبة  .أي للقرابة حىت الدةجة الرابعة ،يتهم عليهاملنع من اإلقراة مبال ملن  -د 
  .مثل الشركات الزميلة والتابعة ،للمؤسسات

  .املنع من تعجيل أداء الدين الذي مل حيل أجله -ه 
  .أو البيع أو الشراء إليهم باحملاباة ،املنع من دفع شيء من موجوداته لبعض الدائنني -و 
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أو تقدمي  ،ند احلاجةإال بتعيني كفيل بالنفس إلحضاةه ع ،ئننياملنع من السفر الضاة بالدا -ز 
  .هونات إضافيةكفالء أو ة

  :للحكم بتفليس املدين ما يلي يشترط 4/3
  .5/5مع مراعاة ما سيأيت يف البند  ،طلب التفليس من الدائنني بديون حالة أكثر من ماله -أ 
ة الك من قبيل التفليس املاتصأو طلب املدين نفسه إال إاا اعتربت اجلهة القضائية   -ب 

 . االحتيايل

وإاا ظهر غرمي آخر له ديون قبل القسمة شاةكهم  ،ال يكلف الدائنون إثبات أام مجيع الدائنني 4/4
على أن تراعى اإلجراءات النظامية مبا ال  3وإاا ظهر بعدها ينظر احلكم املبني يف البند  ،فيها

  .يتعاةض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
  .خيتص القضاء باحلكم بالتفليس 4/5
 

  :يترتب على تفليس املدين ما يلي
عدم نفاا إقراةه بعد التفليس بشيء من أمواله احملجوة عليه هبا ألحد سواء كان اإلقراة بدين قبل  5/1

  .التفليس أم بعده إال إاا صدقه الدائنون أن دينه ثابت قبل التفليس
مثل  ،وما حيد  له من مال بغري تعامله ،ملال املوجود للمدين عند احلجرتعلق ديون الغرماء با 5/2

  .مع بقاء أمواله على ملكه إىل أن يتقرة بيعها لقسمتها على الدائنني .اهلبات
مع استثناء التصرفات املتعلقة  ،مثل البيع أو اهلبة أو الوقف ،عدم نفاا تصرفاته املستأنفة الالحقة 5/3

مثل الفسخ بالعيب وخياة الشرط ويطبق عدم نفاا ما سبق أعاله على فترة  ،مبعامالت سابقة
  .وهي السابقة للتفليس حسبما تقدةه اجلهة املاتصة ،الريبة

أو  ،أو الشراء مجيع التصرفات اجلديدة بالبيع ليسةال بأموال التف ليس تتعلق بذمتهبعد احلكم بالتف 5/4
وليس ملن ثبتت هلم حقوق يف امته  .ك بعد فك احلجرويطالب مبا يلزمه بذل ،أو الضمان ،اإلقراة

  .مشاةكة الغرماء
ويشترك  ،حتل مجيع الديون املؤجلة اليت على املفلس بالرغم من عدم حق أصحاهبا بطلب التفليس 5/5

مبا يف الك أجرة ما استأجره ولو مل يستوف  ،أصحاهبا يف القسمة مع أصحاب الديون احلالة
  .مجيع املنفعة

مبوافقة الدائنني ويطالب الكفالء  ،املصاحلة على ختفيض الديون املؤجلة اليت حلت بالتفليسجيوز  5/6
  .بأداء ما ضمنوه من ديون

  .وتعترب الديون الثابتة قبل التفليس داخلة يف التفليسة ،ال حتل الديون املؤجلة اليت للمفلس 5/7
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وجيب على املفلس ديانة استكمال  ،مطالبة املدين بالباقي من الديون -قضاء –متتنع بعد القسمة  5/3
  .قضاء مجيع الديون

 

أو الدخول يف  الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لدى املفلس احلق يف االسترداد للعني)حق االسترداد 
  .الساةية وعليه فإنه خيضع لألنظمة ،فيه اجتاهان فقهيان معتربان (التفليسة

 

سواء يف الك بيع العمالت املاتلفة عن  باستثناء ما سيأيت بيانه يبيع القاضي ما للمفلس من مال 7/1
أو العقاة ويتمهل ببيع  (أو املثليات أو األسهم أو العروض )السلع أو البضائع ،عملة التفليسة
والتأكد من عدم  ،مع االستقصاء يف الثمن ،ويراعى هذا الترتيب يف البيع ،مناسبةالعقاة ملدة 

، وإال عاد املزاد مرة ثانية لكي يبلغهافإن مل يبلغ الثمن قيمة املبيع ي ،إمكانية الزيادة يف البيع باملزاد
للمدة  -كن إن أم -لت إليه املزايدة واألوىل اشتراط اخلياةصبأي مثن و الثالثة فيباع يف املرة
  .املناسبة للمبيع

وما حيتاجه لالستمراة يف التجاةة إن كان  ،يستثىن من البيع آالت صنعة املدين إن كان صانعًا 7/2
كما  ،وإاا كان أكثر من املناسب يباع ويشترى له مسكن مناسب ،واملسكن املناسب ،تاجرًا

وكذلك للمؤسسات مبا  ،تستثىن النفقة الالزمة له وملن يعوله ما دام مفلسًا إىل أن يفك احلجر عنه
  .يتناسب معها

  .ال يلزم املفلس بالتكسب وال بالتسلف إاا مل يكف ما حتصل من أمواله لسداد ديونه 7/3
 

وال يلزم تأخري القسمة إىل  .يف االستعجال مبا يضر املفلساألوىل املبادةة بالقسمة دون اإلفراط  3/1
وجيب إن ةغب الغرماء الك مع مراعاة  ،متام البيع بل ميكن تقسيم ما يتحصل بالتدةيج

  .اإلجراءات النظامية للتفليس مبا ال يتعاةض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
  .يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين 3/2
  :يف القسمة ما يلييراعى  3/3
  .يبدأ بأجرة مقدمي اخلدمات للبيع والقسمة وهم مدير التفليسة ومساعدوه 3/3/1
  .مث مبن هلم ةهون حسب أحكام الرهن 3/3/2
واملؤجر لوسيلة نقل حبس ما بيدتا من موجودات املفلس  (حيق لألجري املشترك )الصانع 3/3/3

ودات يف التفليسة بعد استيفاء وتدخل تلك املوج ،الستيفاء األجرة كاملة من أموال التفليسة
  .األجرة
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من وجد عني ماله يف التفليسة فهو أحق هبا والك مثل األمانات واحملافظ والصناديق  3/3/4
االستثماةية وةأس مال املضاةبة أو الوكالة وحصة غري املفلس يف املشاةكة اليت تديرها 

  .املؤسسة اليت أفلست
صل بنسبة دين كل منهم إىل جمموع الديون )قسمة يقسم الباقي بني الغرماء باحملاصة فيما حت 3/3/5

  .(غرماء
أو  يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي ،إاا ظهر دين على املفلس بعد القسمة 3/4

  .بالتقاضي
 

  :يدخل يف التفليسة ما يأيت 5/1
وال حتمل  ،املؤسسة احلسابات اجلاةية لدى املؤسسة ألاا ديون عليها فيقتصر حتملها على 5/1/1

  .على أصحاب حسابات االستثماة
  .مجيع الديون الثابتة على املؤسسة 5/1/2
مثل  ،ال تدخل يف التفليسة األوعية االستثماةية املستقلة عن املؤسسات يف مصادةها وعوائدها 5/2

وموجودات الصكوك يف حال اقتصاة حق  ،الودائع املقيدة )املاصصة( والصناديق واحملافظ
  .لى إداةهتا على أساس الوكالة مبقابل أو املضاةبة وعدم ملكيتها هلا كليًا أو جزئيًااملؤسسة ع

مثل  ،ال تدخل يف التفليسة مجيع املوجودات اليت يف حيازة املؤسسة على سبيل الوديعة للحفظ 5/3
  .وحمتوى صناديق األمانات ،األوةاق املالية للغري

 

وإشهاة الك حسبما  ،حتصل مع املفلس انفك احلجر بإصداة حكم قضائي إاا اقتسم الغرماء ما 11/1
  .نظمةيقضي به العرف أو األ

فإنه حيجر عليه أيضًا  ،مثل اهلبات ،إاا ظهر للمفلس بعد فك احلجر عنه أصل مال بغري تعامل 11/2
املطالبة  لقسمة الك املال احلاد  عن الغرماء الثابتة ديوام قبل احلجر وإاا كانت النظم متنع من

  .بالتفليس بعد مدة زمنية حمددة فإن الباقي من الدين يظل يف امة املدين شرعًا
، فإن مث حجر عليه ثانيًا ،مالت جديدةلو تداين املفلس بعد فك احلجر عنه ووجد له مال بتعا 11/3

أما إاا كان املال قد حد   .املال احلاد  ال يدخل يف قسمته أحد من األولني مع الدائنني اجلدد
  .بغري تعامل حنو اهلبة فإام يدخلون يف قسمته شرعًا

 

  .م2111 أياة )مايو(  23= املوافق  هد1431مجادى اآلخرة  14صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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 -12د يف مملكة البحرين يف الفترة من ( املنعق27اعتمد اجمللس الشرعي معياة اإلفالس يف اجتماعه ةقم )
  .م2111 أياة )مايو(  23 -26املوافق  = هد1431مجادى اآلخرة  14
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مجادى اآلخرة  14قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن اإلفالس يف 
  .م2115حزيران )يونيو(  7 هد= املوافق1431

تشرين األول  5 هد= املوافق1431شوال  21ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ 
معياة اإلفالس مشروع )اإلماةات العربية املتحدة( ناقشت اللجنة مسودة  م يف ديب2115)أكتوبر( 

  .وأدخلت التعديالت الالزمة
( املنعقد يف مملكة 25عدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )عرضت مسودة مشروع املعياة امل

، م2115 (تشرين األول )أكتوبر 23 -21 هد= املوافق1431اي القعدة  4 -2البحرين يف الفترة من 
  .وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة

شباط  11 ملوافقهد= ا1431صفر  27عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
وقام عضو من اجمللس  ،وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة ،م2111)فرباير( 

  .والتعليق عليها ،الشرعي باإلجابة عن املالحظات
ةبيع األول  26-24( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة 26ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف جلسة  ،م2111آااة )ماةس(  12 -12 هد= املوافق1431
  .االستماع وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
مجادى  14-12( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 27ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل التعديالت اليت ةآها  ،املعياة م مشروع2111 أياة )مايو(  23-26 هد= املوافق1431اآلخرة 
 مناسبة ومت اعتماد املعياة. 
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" من أخذ أموال الناس :مستند وجوب امتناع املستفرق بالديون عن التصرفات الضاةة بالدائنني حديث
  .ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل " ،يريد أداءها أدى اهلل عنه

حيث حجر على معاا  مستند وجوب احلكم باإلفالس واحلجر على من أحاطت به الديون فعل النيب 
وفيهم أبو يوسف  وهو مذهب اجلمهوة سمه بني غرمائه وباع ماله يف دين كان عليه وق بن جبل ا

  .به عند احلنفية خالفًا أليب حنيفة وحممد وهو املفىت

وهو ما عليه القوانني واإلفالس البد فيه من الرجوع إليها وإىل  .املالكيةتعدد املراحل الثال  هو مذهب 
  .حكم القضاء

، ولو الة أنه ال مطالبة بالدين املؤجلمستند اشتراط أن يكون طلب التفليس من أصحاب الديون احل
  .ألجل نصيبًا يف الثمنلطولب به املدين مل يلزمه األداء ألن 

وألن من مصلحته استقراة حالته املالية  ،ليس نفسه هو مذهب الشافعيةمستند حق املدين يف طلب تف
  .واستثىن املعياة التفليس االحتيايل حسب قناعة القضاء

 اجتهادوألن اإلفالس حيتاج إىل نظر و ،يف شأن معاا مستند اشتراط القضاء للحكم باإلفالس فعل النيب 
 فالبد فيه من القضاء. 

ك هو دفع الضرة وعدم نفاد تصرفاته الناقلة للمل إال بتصديق الدائنني ملفلس باملالمستند عدم نفاا إقراة ا
  ." ال ضرة وال ضراة ":عن الدائن حلديث

، فال ضرة تعلق باملال املوجود عند التفليسمستند تعلق التصرفات اجلديدة بذمة املفلس أن حق الدائن ي
  .حلة لاللتزاممن تعلق التصرفات اجلديدة بذمة املدين ألاا صا

وهو ما اهب إليه املالكية والشافعية واحلنابلة وبعض  الجتاه الذي يعطي الدائن حق االستردادامستند 
 :3/1153ومسلم  5/66احلديثة الذي ةواه البااةي فتح الباةي  نظمةالسلف وهو ما عليه أكثر األ

"يثبت حق الرجوع للبائع إاا وجد املبيع بعينه لدى املشتري املفلس خيري بني أخذه وبني تركه ومشاةكة 
  :الغرماء يف القسمة بالثمن والك بالشروط التالية

  .كون املفلس حيًا إىل حني الرجوع أو استمراة املؤسسة أو الشركة (أ )
  .أما إن أخذ بعضه فياري ،بقاء مجيع العوض يف امة املفلس (ب )

                                                   
، كما يف املوسوعة 3/37، والتلايص احلبري 6/43أخرجه البيهقي متصاًل ومرساًل، واملرسل أصح )سنن البيهقي  (1)
5/311 ) 
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أو وقف  أما إن تلفت أو بعضها أو خرجت من ملكه ببيع أو هبة ،اء العني كلها يف ملك املفلسبق (ج )
  .إال إاا كانت الصفقة ملتعدد .فإنه يسقط احلق يف االسترداد للباقي

  .نقص ماليتهاومل تتغري صفتها مبا يزيل امسها أو ي ،كون العني حباهلا مل ختتلط مبا ال تتميز منه (د )
  .سقط صاحب احلق )املرهتن( حقه يف الرهنأكما لو ةهنها املفلس إال إاا  ،أال يتعلق هبا حق الغري (ه )

فوة وال حيتاج حلكم قاض وهو على ال .لقول أو مبا يف حكمهويقع با ،هذا وإن حق االسترداد فسخ للبيع
 وال ملعرفة املرجع فيه أو القدةة على تسليمه. 

واختاة  ،مثل السمن يف املواشي -نقصت العني أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة على أنه إاا 
  .فالزيادة للمفلس ،أما إن زادت زيادة منفصلة ،االسترداد فليس له غريها

فياري الدائن بني قلع املفلس  ،أو غرسها بأشجاة ،وال مينع من حق االسترداد لألةض بناء املفلس فيها
أما األةض املزةوعة فيبقى الزةع إىل  ،أو أخذ البناء والغرس بقيمته ،س مع ضمانه النقصالبناء والغر

  .حصاده بال مقابل
خذ حبق االسترداد أن حديث الصحيحني خيالف مقتضى األصول وهو بقاء ر غري اآلخد االجتاه اآلومستن

ه أو أفلس فوجد بعض غرمائا ةجل مات " أمي:واحتجوا حبديث .الدائن فيهاامة املفلس واستقراة حق 
ماله بعينه فهم أسوة الغرماء " ةواه الداةقطين مرساًل واملرسل حجة عند اآلخذين هبذا االجتاه وهم احلنفية 

  .وبعض السلف 

واحلجر يقع على ماله فقط  ،مستند عدم دخول األمانات بأنواعها يف التفليسة أاا ليست مااًل للمفلس
  .عليه دون مال الغري املؤمتن

كما هو احلال يف  ،اجتهادمستند اشتراط حكم قضائي لفك احلجر عن املفلس ألنه حيتاج إىل نظر و
  .التفليس نفسه

  

                                                   
وما أحالت إليه من مراجع املذاهب اليت أثبتت حق االسترداد. ويف تفصيل ما يتعلق  5/311تنظر املوسوعة الفقهية  (1)

 اد من أحكام. حبق االسترد
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  .عدم القدةة يف احلال على أداء ما ترتب يف الذمة من حقوق مالية

ليتحقق الدائن من عدم وجود  ،ومبسط يهدف إىل وضع أموال املدين حتت ةقابة القضاءحجز سريع 
  .(156د. عبد الواحد كرم  ،خطر يتهدد استيفاءه لدينه )معجم مصطلحات الشريعة والقانون

  



  

653 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني احلمد هلل والصالة

واهلل ، (1)وتطبيقاهتا لدى املؤسسات ،يهدف هذا املعياة إىل التعريف بالسيولة وصيغ حتصيلها وتوظيفها
 املوفق.

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية.  (1)
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  .بيان املقصود بالسيولة والطرق املشروعة لتحصيلها وتوظيفها ،يتناول هذا املعياة
 

 املقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل حتويله إىل نقود مثل األوةاق املالية.  2/1
وبني استثماةها  ،إداةة السيولة هي حتقيق املالءمة بني حتصيل السيولة بأقصر وقت وأفضل سعر 2/2

فهي على سبيل املثال  ،لفةوتوظيفها بصوةة جمدية وخيتلف حتقيق السيولة حبسب التطبيقات املات
اإلمكانية الفعلية لتحويل  :ويف األسواق املالية ،القدةة على تلبية السحوبات :يف املؤسسات

إتاحة االسترداد أو  :ويف الصكوك والصناديق االستثماةية ،األوةاق املالية إىل نقود يف فترة قصرية
  .توافر الرغبة يف االشتراك فيهما

 

  :منها ،حتتاج املؤسسات إىل السيولة يف عدة جماالت
( 41وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،فقد يتوقف على التنضيض احلقيقي )السيولة( ،توزيع األةباح 3/1

  .بشأن توزيع الربح يف احلسابات االستثماةية على أساس املضاةبة
 ،ببيع موجودات سلعية وحتويلها لنقود لسداد التزاماهتا للغرماء ،توفية املستحقات على املؤسسة 3/2

وكذلك عند تصفية األوعية االستثماةية أو املؤسسات نفسها  ،أو ملواجهة احتياجات طاةئة
وينظر املعياة الشرعي  .أو جلودة تصنيفها االئتماين ،أو لتحقيق كفاية ةأس املال ،لتوسيع أنشطتها

  .( بشأن اإلفالس43ةقم )
 

أم بالسحب  ،وتوظيفها بالفائدة حمرم شرعًا سواء كان مباشرًا ،تراض بفائدةحتصيل السيولة باالق 4/1
وجيب عند دعم اجلهات الرقابية اإلشرافية  .أم بالتسهيالت بفائدة أو عمولة ،على املكشوف

بة والوكالة باالستثماة للحصول مثل املضاة ،للمؤسسات بالسيولة أن يتم بالصيغ املباحة شرعًا
  .على السيولة

  :من الصيغ املشروعة لتحصيل السيولة 4/2
 

مث حتصل على املواد امللتزم هبا  ،والك بأن تبيع املؤسسة سلعًا بطريق السلم وتقبض أمثااا
وجيوز احلصول على وعود بالبيع لتقليل املااطرة  ،بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم

  .( بشأن السلم والسلم املوازي11وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .بني مثن البيع ومثن الشراء
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مع أنه ليس  -والك بأن تربم املؤسسة عقد بيع باالستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن 
وينظر  .صناع املوازي بأمثان مؤجلة أو مقسطةباالست شراءوإبرام عقد  -واجب التعجيل 

  .( بشأن االستصناع واالستصناع املوازي11املعياة الشرعي ةقم )
 

والك ببيع بعض أصول املؤسسة بثمن حال مث ميكنها استئجاةها بأقساط مؤجلة إن كانت 
املنتهية  جاةةواإل جاةةبشأن اإل (5حمتاجة الستعماهلا مع مراعاة ما جاء يف املعياة ةقم )

  .3/5بالتمليك البند 
 

والك بأن تطرح املؤسسة على املستثمرين االشتراك يف متويل ةأس املال العامل على أساس 
أو املضاةبة أو املشاةكة ملدة حمددة حسب احلاجة للسيولة والتمكن من تصفية املشاةكة 

ودخول املؤسسة  ،والك بدخول املستثمرين بأمواهلم يف املشاةكة أو املضاةبة ،املضاةبة
أو حصتها يف ةأس  ،بأصوهلا املتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتها هي حصتها يف املشاةكة

وال تدخل األصول الثابتة يف املشاةكة بل تعاة إليها أو تؤجر إليها بأجرة  ،املال يف املضاةبة
  .تعترب مصروفات على املشاةكة أو املضاةبة

 

( بشأن صكوك 17والك بإصداة صكوك استثماةية بأنواعها املبينة يف املعياة الشرعي ةقم )
األموال من املستثمرين يف الصكوك والقيام مبشروعات مطلوبة من جلمع  ،االستثماة
وإداةهتا هلا وتعهدها بشراء  ،أو بيع املؤسسة بعض أصوهلا للمكتتبني بتصكيكها ،املؤسسة

وإاا كانت املؤسسة مستأجرة فقط  ،تلك األصول بالقيمة السوقية أو مبا يتفق عليه يف حينه
  .االمسيةوز تعهدها بشرائها بالقيمة ملا متثله الصكوك وليست مديرة فيج

 

  .( بشأن التوةق31والك بالضوابط املبينة يف املعياة الشرعي ةقم )
 

بشأن  11/3( بشأن التأمني اإلسالمي البند 26ومن تطبيقاته ما جاء يف املعياة الشرعي )
  .قراض شركة التكافل حملفظة التكافلإ

 

  .أو مراحبة حالة أو مؤجلة ،شراء سلع وبيعها باآلجل مساومة 5/1
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 إجاةةللادمات ) جاةةاألشياء( أو اإل إجاةةاملنتهية بالتمليك لألعيان ) جاةةأو اإل جاةةاإل 5/2
 املوصوفة يف الذمة يف األعيان أو اخلدمات.  جاةةأو اإل (شاا األ

ل أو بتوكي مث بيعها مباشرة بعد قبضها حقيقة أو حكمًا ،السلم بشراء سلع على أساس السلم 5/3
  .ئهالبائع بعقد منفصل ببيعها لعمال

االستصناع واالستصناع املوازي بتملك املؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد شراء  5/4
بني العقدين أو  دون ةبط ،باالستصناع بثمن حال ومتليكها بثمن آجل بعقد بيع باالستصناع

  .توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع املصنوع لعمالئه
  .املشاةكة واملضاةبة بصفة املؤسسة ةب املال 5/5
  .بصفة املؤسسة موكاًل ملؤسسة أخرى أو للمتعاملني معها ،الوكالة باالستثماة 5/6
 االكتتاب بشراء األسهم املقبولة شرعًا أو شراء صكوك االستثماة أو وحدات الصناديق 5/7

  .االستثماةية
  .املتاجرة بالسلع الدولية يف األسواق املالية بالضوابط الشرعية 5/3
  .املتاجرة يف العمالت بالضوابط الشرعية 5/5
 

  .م2111 أياة )مايو(  23املوافق =  هد1431مجادى اآلخرة  14صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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( املنعقد يف مملكة البحرين 27حتصيلها وتوظيفها يف اجتماعه ةقم ) :معياة السيولةاعتمد اجمللس الشرعي 
 . م2111 أياة )مايو(  23 - 26املوافق  = هد1431مجادى اآلخرة  14 - 12يف الفترة من 
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اي القعدة  24داةة السيولة يف قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن إ
  .م2117كانون األول )ديسمرب(  3 هد= املوافق1423

اي القعدة  4 -2( الذي عقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 25ويف اجتماع اجمللس الشرعي ةقم )
ناقش اجمللس مسودة مشروع معياة  م2115تشرين األول )أكتوبر(  23 - 21 هد= املوافق1431
  .السيولة وأدخلت التعديالت الالزمةإداةة 

 11 هد= املوافق1431صفر  27عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ السبت 
وقام عضو من  ،وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة ،م2111شباط )فرباير( 

  .ليهاالتعليق عو ،اجمللس الشرعي باإلجابة عن املالحظات
ةبيع األول  26 -24( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 26ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف جلسة  ،م2111آااة )ماةس(  12-11 هد= املوافق1431
  .االستماع وأدخلت التعديالت اليت ةآها مناسبة

مجادى  14 -12( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 27اجتماعه ةقم )ناقش اجمللس الشرعي يف 
وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة  ،م2111 أياة )مايو(  23 - 26 هد= املوافق1431اآلخرة 

  .واعتمد املعياة
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إليها هو أن املصطلح التراثي للسيولة هو مستند تعريف السيولة بأاا النقود وما يسهل حتويله  -
أما احلكمي فهو  ،واحلقيقي هو حتويل السلع إىل نقود ببيعها ،)التنضيض( وهو حقيقي وحكمي

  .التقومي هلا للوصول إىل القيمة النقدية املتوقع حتصيلها

وهذه الوقاية  ،المستند توقف توزيع األةباح على توافر السيولة هو أنه ال ةبح إال بعد وقاية ةأس امل -
  .تتحقق بالتنضيض )التسييل( للموجودات

واجلهات الرقابية هي أوىل  ،مستند حترمي حتصيل السيولة باالقتراض بفائدة هو حترمي الربا بأي صوةة -
اجلهات مبراعاة مشروعية دعم سيولة املؤسسات ألاا هي اليت ةخصت هلا بالعمل طبق الشريعة 

  .ومنعتها مما خيالفها

  .ند الصيغ املشروعة لتحصيل السيولة واةد يف معايريها الشرعيةمست -

 مستند الصيغ املشروعة لتوظيف السيولة واةد أيضًا يف معايريها الشرعية.  -
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حلماية  ،وطويلة األجل ،ومتوسطة ،مثل شراء صكوك قصرية ،هو توظيف السيولة يف أدوات متنوعة
  .تثماةات من التقلبات احلادة يف العائداالس

، أو االستثماة يف أوةاق لك بغرض متويل املشتريات احلاليةوا ،هو االحتفاظ بالنقود بداًل من توظيفها
  .أو للوفاء بالتزامات طاةئة ،مالية يتوقع اخنفاض أسعاةها

  .هو حالة املالءمة بني احلاجة للحصول على السيولة واحلاجة لتوظيفها 

  .هو توافر سيولة زائدة عن حاجة املؤسسة 

  .هو احلاجة للسيولة ملواجهة ظروف مالية تتطلبها 

  .والوقت القصري لتحصيلها ،تقوم على مبدأين السعر املفضل

  .خماطرة مواجهة الصعوبة يف بيع سلع أو أوةاق مالية خبساةة لتوفري السيولة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أمجعنياحلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه 

 ،(1)يهدف هذا املعياة إىل بيان أهم طرق محاية ةأس املال واالستثماةات يف املؤسسات املالية اإلسالمية
  ، واهلل املوفق.مع ضوابطها الشرعية ،وما جيوز منها شرعًا وما ال جيوز
  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية.  (1)



  

664 

 

حلماية ةأس املال واالستثماةات من اخلساةة والنقصان يتناول هذا املعياة األدوات والوسائل املتاذة 
  .والتلف

 

أو النقصان  هي استادام الوسائل املتاحة للوقاية من اخلساةة -وكذلك االستثماةات  -محاية ةأس املال 
املستثمر من حيث إن الضمان هو االلتزام من جهة معينة بتحمل أو التلف وهي أعم من ضمان ةأس املال 

أما احلماية فهي وقاية ةأس املال فتشمل الضمان  .ما يلحق برأس املال من خساةة أو تلف أو نقصان
  .املباشر وغري املباشر

 

  .ال يف الشريعةوهي تندةج ضمن مقصد حفظ امل ،محاية ةأس املال بالطرق املباحة مطلوبة شرعًا 3/1
بصفته  ،سواء أكان مضاةبًا أم وكياًل يف االستثماة أم شريكًا مديرًا ،جيب على مدير االستثماة 3/2

وإاا مل  .أن يبذل العناية املناسبة لوقاية املال من اخلساةة أو التلف أو النقصان ،مؤمتنًا على املال
  .7/1و 4/1مع مراعاة البند  .يتاذها يضمن

سواء  ،ات وإجراءات مشروعة لغرض محاية االستثماة من املااطر اليت يتعرض هلاجيوز اختاا أدو 3/3
أكانت تلك املااطر مرتبطة بتلف األصل املستثمر أم بنقصان قيمته أم بالتضام أم بتذبذب 

  .أسعاة الصرف أم بغريها
قصريه أو وال يضمن ةأس املال إال يف حال تعديه أو ت ،يد مدير االستثماة على املال يد أمانة 3/4

  .خمالفته الشروط املباحة
وأن يتاذ  ،جيب أن يكون اجلهد الذي يبذله املدير لتنمية املال مناسبًا لطبيعة الك االستثماة 3/5

  .األسباب اليت تتحقق هبا احلماية املناسبة للمال وإال كان مقصرًا
يف غري حاالت أي  ،ال جيوز يف عقد االستثماة اشتراط أن يتحمل املدير ضمان املال مطلقًا 3/6

  .التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط املباحة
يف حال ثبوت التعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط من قبل املدير حيق لرب املال أن يطالبه  3/7

أما إاا كان االستثماة قد حقق ةحبًا  .وال حيق له املطالبة بالربح الفائت ،بضمان ةأس املال
وأضيف إىل ةأس املال املستثمر مث خسر بتعّديه أو تقصريه أو  ،بالتنضيض احلقيقي أو احلكمي

  .خمالفته الشروط فإنه يضمن الك الربح باعتباةه يف حكم ةأس املال
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كل حبسب حصته يف  ،أن يتحقق فيها املساواة بني الشركاء يف حتمل املااطر واخلسائر :األول
  .ةأس املال
أال يكون الغرض منها تضمني مدير االستثماة يف غري حال تعديه أو تقصريه أو خمالفته  :الثاين

  .الشروط
  .روعأال تكون الوسيلة بعقد غري مشروع وأال تكون اةيعة إىل أمر غري مش :الثالث

 

  :من الك
أو الوفاة أو  التأمني التكافلي على االستثماة حلماية ةأس املال أو لتغطية خماطر التعدي أو املماطلة 4/1

وجيوز أن يتوىل إبرام عقد التأمني التكافلي املستثمرون أنفسهم أو مدير االستثماة  ،اإلفالس
  .بالوكالة عنهم

  .التأمني التكافلي على األصول املؤجرة يف الصكوك وغريها ضد خماطر التلف والصيانة األساسية 4/2
  .تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادةات واالستثماةات 4/3
تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة مثل الدولة أو ما يف حكم املصلحة العامة كالويل والوصي  4/4

ومن الك تعهد  ،غري حق الرجوع على املدير واألب بتحمل خساةة ةأس املال تربعًا من
ويشترط لصحة هذا االلتزام أن يكون للطرف الثالث استقاللية  ،احلكومة للمشاةيع االستثماةية

وأال يكون بينه وبني املدير عالقة ملكية بصفة مباشرة أو غري مباشرة بنسبة  ،إداةية عن املدير
  .أو أكثر تصل إىل الثلث

ان )بتحمل( خساةة ةأس املال الناشئة عن تعدي املدير أو تقصريه دون تعهد طرف ثالث بضم 4/5
  .مقابل عن الضمان مع حقه يف الرجوع عليه

على أن تقتطع تلك االحتياطيات من حقوق املستثمرين ال  ،تكوين احتياطيات حلماية ةأس املال 4/6
  .من حصة املدير من الربح بصفته مضاةبًا

  :ومن الك ،حيقق العائد املناسب ويقلل املااطر تنويع األصول االستثماةية مبا 4/7
واألصول املالية مثل األسهم  ،اجلمع بني األصول احلقيقية مثل العقاةات والسلع وحنوها :األول

  .أو اجلمع بني أصول مقومة بعملتني خمتلفتني ،والصكوك وحنوها
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يف عقود األول  : جزأينحبيث يقسم ةأس املال إىل ،استادام عقود املراحبة واملشاةكة :الثاين
 ،ة ائتمانية هبامش ةبح يتحقق به وبأصل املال احلماية لرأس املالمراحبة مع جهات اات مالء

  .والباقي يستثمر يف عقود مشاةكة
يف عقود  األول :حبيث يقسم ةأس املال إىل جزأين ،واملشاةكة جاةةاستادام عقود اإل :الثالث
 ،ائتمانية بأجرة يتحقق هبا وبقيمة األصل املؤجر احلماية لرأس املالة مع جهات اات مالء إجاةة

  .والباقي يستثمر يف عقود مشاةكة
يف عقود األول  :حبيث يقسم ةأس املال إىل جزأين ،استادام عقود املراحبة وبيع العربون :الرابع

 ،ية لرأس املالة ائتمانية هبامش ةبح يتحقق به وبأصل املال احلمامراحبة مع جهات اات مالء
 ،فإاا اةتفعت قيمة األصل أمضى عقد الشراء مث باع األصل ،والباقي جيعل عربونًا يف شراء أصل

وكانت اخلساةة حمصوةة يف ضياع مبلغ العربون ويبقى  ،وإن اخنفضت قيمة األصل مل ميض العقد
رعية لبيع العربون وجيب يف هذه الطريقة مراعاة الضوابط الش ،ةأس املال حمميًا بعقد املراحبة

  .عدم تداول العربون :ومنها ،االحتفاظ مبحل العربون منذ إبرام العقد إىل التسوية :ومنها
  .أخذ الرهونات والضمانات يف املراحبة أو السلم أو االستصناع لتوثيق استيفاء الديون 4/3
  .(خياة النقد)البيع بشرط اخلياة  4/5
، ثمر حلماية ةأس املال من املااطروافقة املستجيوز اختاا أدوات وإجراءات مشروعة أخرى مب 4/11

سواء كانت تلك املااطر مرتبطة بتلف األصل املستثمر أم بنقصان قيمته أم بالتضايم أم بتذبذب 
  .أسعاة الصرف أو بغريها

إاا اشترط املستثمر على املدير اختاا أدوات مشروعة حلماية ةأس املال فيجب عليه اختااها، وإاا  4/11
 . 4/4مع مراعاة البند  ،نه يضمن ةأس املالمل يفعل فإ

 

  :ال جيوز محاية ةأس املال بوسائل غري مشروعة أو يترتب عليها حمظوة شرعي ومنها
  .اشتراط ضمان ةأس املال على املدير -1
أو  أي غري مقيد بالتعدي -تعهد طرف ثالث ملدير االستثماة بتحمل اخلساةة تعهدًا مطلقًا  -2

  .مع حق الرجوع على املدير وهو غري جائز شرعًا -التقصري

  .أو بقيمة متفق عليها ابتداًء وهو ممنوع االمسيةالتزام املدير بشراء األصول املستثمرة بقيمتها  -3

  .وهو من التأمني التجاةي ،التزام طرف ثالث بضمان ةأس املال بأجر يأخذه مقابل الضمان -4

( واملستقبليات optionsمثل االختياةات ) ،محاية ةأس املال من خالل عقود التحوط التقليدية -5
(futures( واملبادالت اآلجلة )swaps).  

  .فكل هذه الوسائل ممنوعة شرعًا
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 . م2111 (تشرين الثاين )نوفمرب 31املوافق =  هد1431اي القعدة  24صدة هذا املعياة بتاةيخ 
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مملكة  ( املنعقد يف23اعتمد اجمللس الشرعي معياة محاية ةأس املال واالستثماةات يف اجتماعه ةقم )
تشرين الثاين )نوفمرب(  31 -23 هد= املوافق1431اي القعدة  24 - 22البحرين يف الفترة من 

  .م2111
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اي القعدة  24ت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن محاية ةأس املال يف قرة
  .م2117كانون األول )ديسمرب(  21 هد= املوافق1423

شباط )فرباير(  5 هد= املوافق1431شوال  21ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ 
مسودة مشروع معياة محاية ةأس املال وأدخلت التعديالت م يف دولة الكويت ناقشت اللجنة 2115
  .الالزمة
 ( املنعقد يف املدينة املنوةة24مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم ) عرضت

حزيران  21 -13 هد= املوافق1431مجادى اآلخرة  27 -25اململكة العربية السعودية يف الفترة من 
  .وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة ،م2115)يونيو( 

شباط  11 هد= املوافق1431صفر  27عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
وقام عضو من اجمللس  ،وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة ،م2111)فرباير( 

  .ليهاوالتعليق ع ،الشرعي باإلجابة عن املالحظات
ةبيع  26 - 24( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 26ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف جلسة  ،م2111آااة )ماةس(  12-11 هد= املوافق1431األول 
  .االستماع وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة

اي القعدة  24 -22( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 23عه ةقم )ناقش اجمللس الشرعي يف اجتما
وأدخل التعديالت اليت ةآها مناسبة  ،م2111تشرين الثاين )نوفمرب(  31-23 هد= املوافق1431

  .واعتمد املعياة
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حبفظ املال باإلشهاد والكتابة وتوثيق الديون مستند كون محاية ةأس املال مطلوبًا شرعًا أمر الشاةع  -
  .وحفظ املال أحد املقاصد الضروةية اليت جاءت الشريعة برعايتها وحفظها ،بالرهون وحنوها

ومن مقتضى الك أن يكون  ،مستند وجوب بذل املدير عنايته حلفظ املال أن يده على املال يد أمانة -
فيأخذ بأسباب احليطة يف تنمية املال  ،لكونه نائبًا عنه فيه ؛تصرفه يف املال منوطًا باملصلحة لرب املال

  .وفق ما جرى به العرف

وألن هذه  ؛ألصل يف العقود هو اجلوازات مشروعة حلماية االستثماة أن امستند جواز اختاا أدو -
  .األدوات حتقق مقصود الشاةع حبفظ املال

لفقهاء أن العامل ال يضمن إال يف حال مستند عدم تضمني مدير االستثماة خساةة املال اتفاق ا -
فهو نائب عن ةب  ،ان صاحبه ويعمل فيه ملصلحة ةب املالألنه أخذ املال بإ ؛التعدي أو التقصري 

أو خساةته  املال يف اليد والتصرف والك يستوجب أن يكون هالك املال أو خساةته يف يده كهالكه
ومن كان كذلك فال  ،وألن األصل براءة امة املدير من الضمان ،ألنه قبضه بإانه ؛يف يد صاحبه

  .يسوغ تضمينه إال بأمر من الشاةع

أو  مستند عدم جواز اشتراط حتمل املدير ضمان املال مطلقًا أن هذا الشرط يفرغ عقد املضاةبة -
د مبنية على وألن هذه العقو ،املشاةكة أو الوكالة من مضمونه وحيوله إىل قرض مضمون يف امة املدير

أي من - " القسم الثالث :قال ابن قدامة .وهذا الشرط خيالف مقتضاها فيحكم بفساده ،األمانة
مثل أن يشترط على املضاةب  ،اشتراط ما ليس من مصلحة العقد وال مقتضاه :الشروط الفاسدة

  . وال خالف بني الفقهاء على فساد هذا الشرط .ضمان املال أو سهمًا من الوضيعة " 

وأما الربح  ،أنه مال معدوم مل يتحقق :مستند عدم ضمان الربح الفائت يف حال التعدي أو التفريط -
  .احملقق بعد التنضيض احلقيقي أو احلكمي فيعترب يف حكم ةأس املال

، مبنية على املساواة بني الشركاء أن الشركة :مستند اشتراط املساواة بني الشركاء يف حتمل اخلساةة -
وجيعل القدة الذي  ،واشتراط حتمل بعضهم من اخلساةة أكثر من البعض خيالف مقتضى عقد الشركة

                                                   
 . 7/76، واملغين 2/131 ، ومياةة على العاصمية2/217، والبهجة شرح التحفة 6/313البحر الرائق  (1)

 . 5/41املغين  (2)

 . 7/175، واملغين 5/113، واحلاوي الكبري 2/217، والبهجة شرح التحفة 15/34املبسوط  (3)
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. وال خالف لشريك اآلخر قد ةبح فيما مل يضمنفيكون ا ،يتحمل الشريك خساةته مضمونًا يف امته
  .املال  بني الفقهاء أن الوضيعة يف عقد املشاةكة تكون حبسب ةأس

مستند جواز محاية ةأس املال بالتأمني التكافلي ضد خماطر االستثماة أيًا كان نوعها أن التأمني  -
حتقيق التعاون  :والغرض منه ،وليس عقد معاوضة ،التكافلي التزام بالتربع فيما بني املشتركني

  .ةي من حمااير شرعيةفال يرد عليه ما يرد على التأمني التجا ،والتكافل فيما بني املشتركني

أن هذا التعهد خيرج  :مستند جواز تعهد طرف ثالث بتحمل اخلساةة من غري حق الرجوع على املدير -
حىت ال  ،وهو جائز شرعًا إاا كان امللتزم له صفة االستقاللية عن املدير ،شرعًا على أنه التزام بالتربع
  .يؤول التزامه إىل تضمني املدير

، وال بتقوية املركز املايل لالستثماة الحتياطيات أاا حتقق املصلحة للمستثمرينمستند جوز اقتطاع ا -
  .ألن ضمان اخلساةة على أةباب األموال ليس على املدير ؛تقتطع من حصة املدير

وليس من قبيل  ،مستند جواز تنويع األصول االستثماةية أن هذا التنويع حيقق املصلحة للمستثمرين -
حبيث يقسم املدير ةأس  ،إا إن كل عقد يربم مستقاًل عن اآلخر ؛ عقد واحداجلمع بني العقود يف

املال إىل أجزاء ويستثمر كل جزء بصفة مستقلة يف نوع من العقود أو من األصول االستثماةية خيتلف 
وينظر يف  .والك لغرض ختفيف املااطر وتنويع العوائد ،عما يستثمر به اجلزء اآلخر من ةأس املال

  .ذه العقود معايريها الشرعيةضوابط ه

وإن كنتم على سفر ومل ﴿ :مستند جواز أخذ الرهون والضمانات يف العقود اآلجلة قول اهلل تعاىل -
وملن جاء به محل بعري وأنا به ﴿ :وقوله تعاىل ،[233 :اآلية :]البقرة ﴾جتدوا كاتبًا فرهان مقبوضة 

  .كفيل:[ أي72اآلية  :]يوسف﴾زعيم 

يا  ﴿ :املدير يف حال خمالفته الشروط املشروعة اليت يشترطها ةب املال قول اهلل تعاىلمستند تضمني  -
 ،[ ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط املصاحبة له1اآلية  :]املائدة﴾أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 

املدير  وخمالفة هذه الشروط تعد نوع تقصري من ." املسلمون على شروطهم "  :وقول النيب 
  .فيجب عليه ضمان ما يترتب عليه

 

                                                   
 . 4/413، والفروع 5/252، وحتفة احملتاج 3/353، وحاشية الدسوقي 7/517بدائع الصنائع  (1)

يف الصلح برقم  األحكام باب ما اكر عن ةسول اهلل يف كتاب   أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف (1)
(، والداةقطين من 3121يف كتاب األقضية، باب يف الصلح برقم )  ( وأبو داود من حديث أيب هريرة 1272)

. وهو حديث صحيح مبجموع طرقه. تغليق التعليق 3/2"ما وافق احلق" : بزيادة –ةضي اهلل عنها  -حديث عائشة 
 . 4/451ةي ، فتح البا3/231
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وجيعل العقد  ،مستند حترمي اشتراط ضمان ةأس املال على املدير أن هذا الشرط خيالف مقتضى العقد -
 . فيكون من القرض مبنفعة مشروطة ،قرضًا مضمونًا يف امة املدير مع مشاةكة ةب املال يف الربح

مستند حترمي تعهد طرف ثالث بتحمل اخلساةة تعهدًا مطلقًا مع حق الرجوع على املدير أن هذا  -
  .وهو حمرم شرعًا ،الشرط مآله إىل تضمني املدير

أو بقيمة متفق عليها ابتداًء أن هذا  االمسيةمستند حترمي التزام املدير بشراء األصول املستثمرة بقيمتها  -
وهو شرط حمرم ملا  ،دير بتحمل اخلساةة أو النقص يف قيمة تلك األصولالشرط يؤول إىل التزام امل

  .سبق

مستند حترمي التزام طرف ثالث بالضمان بأجر يأخذه مقابل الضمان اشتمال الك على الغرة  -
وهو  ،وألن هذا من قبيل أخذ األجر على الضمان ،ألن مقداة اخلساةة جمهول عند العقد ؛الفاحش
  .حمرم شرعًا

 ،أن املعقود عليه فيها مما ال جيوز االعتياض عنه شرعًا :عدم جواز بيوع االختياةات هومستند  -
وينظر يف  ،ومستند منع املستقبليات واملبادالت اآلجلة هو ما فيها من تأجيل البدلني املمنوع شرعًا 

  .بيوع السلع يف األسواق املنظمة :(21هذه العقود املعياة الشرعي ةقم )

  

                                                   
 ( بشأن األسواق املالية. 1/7) 63ينظر: قراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم  (2)
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  .التعدي املوجب للضمان هو أن يفعل ما ليس له فعله مبقتضى الشرع أو العقد أو العرف

  .والتقصري املوجب للضمان هو أن يترك ما جيب عليه فعله مبقتضى الشرع أو العقد أو العرف
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

يهدف هذا املعياة إىل بيان أحكام الوكالة باالستثماة يف جمال املؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة / 
 ، واهلل املوفق.وما يشترط لصحتها وأحواهلا وآثاةها وتطبيقاهتا املعاصرة ،(1)(املؤسسات

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصاةف اإلسالمية.  (1)
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وصالحيات ومسؤوليات املوكل والوكيل  ،يتناول هذا املعياة الوكالة باالستثماة يف شىت جماالته أو بعضها
 خاصًا هبما. هلما معياةًا ؛ ألنوال تصرفات الفضويل ،وال يتناول الوكالة بالتصرفات عمومًا ،باالستثماة

 

  .الوكالة باالستثماة هي إنابة الشاص غريه لتنمية ماله بأجرة أو بغري أجرة 2/1
  .الوكالة باالستثماة مباحة بالضوابط الشرعية 2/2
 

وينظر تفصيل شروط  ،والطرفان )املوكل والوكيل( ،واحملل ،الصيغة :الوكالة باالستثماةأةكان  3/1
  .بشأن الوكالة وتصرف الفضويل (23)أةكان الوكالة يف املعياة الشرعي ةقم 

وينظر التفصيل يف  ،واقترااا بالشروط املقبولة شرعًا ،وإضافتها للمستقبل ،جيوز تعليق الوكالة 3/2
  .(23قم )املعياة الشرعي ة

 ،جيوز أن تكون الوكالة باالستثماة مقيدة بنوع من االستثماة أو مبكان معني أو بقيود أخرى 3/3
  .ومبا فيه املصلحة للموكل ،وجيوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف

  .ال جيوز يف الوكالة املقيدة أن ينفرد أحد طرفيها بتعديل قيود الوكالة 3/4
  .(23الشرعي ةقم )وتنظر أنواع الوكالة يف املعياة 

 

ألاا ال تقع إال مؤقتة مبدة حمددة يتعهد  ؛الوكالة باالستثماة تقع الزمة يف تطبيقات املؤسسات 4/1
 سواء كانت بأجر أو من غري أجر.  ،فيها الطرفان بعدم الفسخ

  .ر الك الشرطميكن أن يشترط أحد الطرفني الفسخ يف حلاالت اليت يقبل فيها الطرف اآلخ 4/2
 ،فإن أثر االنتهاء يقتصر على عدم الدخول يف عمليات استثماة جديدة ،إاا انتهت مدة الوكالة 4/3

  .دون تصفية آثاة العمليات السابقة على انتهاء املدة
 

أو بنسبة من  ،إاا كانت الوكالة بأجرة فيجب حتديدها حبيث تكون معلومة إما مببلغ مقطوع 5/1
وجيوز ةبطها مبؤشر منضبط معلوم للطرفني يرجع إليه قبل كل فترة استثماة بعد  ،املال املستثمر

  .أدىن أعلى وحّد حتديد أجرة الفترة األوىل ويوضع له حّد
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 .وكان الوكيل ممن ال يعمل إال بأجرة كاملؤسسات فريجع إىل أجرة املثل ،إاا مل حتدد األجرة 5/2
العمل بعد شروعه وحتقيقه ما ينتفع به  إمتامع إىل أجرة املثل إاا توقف الوكيل عن جوكذلك ير
  .املوكل

  .جيب على املوكل دفع أجرة الوكيل باالستثماة حسبما يتفق عليه بشأن ميعادها وكيفيتها 5/3
 جيوز أن يشترط للوكيل باالستثماة مع األجرة مجيع أو بعض ما زاد عن الربح املتوقع حافزًا له 5/4

  .على حسن األداء
 

  .ومدته سواء كان املبلغ يقدم مجلة أو على دفعات ،حيدد مبلغ االستثماة 6/1
 .يتحمل املوكل املصروفات املتعلقة باالستثماة مثل النقل والتازين والضرائب والصيانة والتأمني 6/2

ويتحمل  ،ةبط دفعها بنتائج االستثماةأو  ،وال جيوز اشتراطها على الوكيل وال تأجيل دفعها
  .الوكيل )املؤسسة( بصفته شاصية معنوية املصروفات املتعلقة مبوظفيه أو أجهزته

  :والك .حيق للوكيل البدء باالستثماة قبل تسلم مبلغ االستثماة 6/3
  .باالستدانة عن املوكل بالشراء باألجل مثاًل إاا أان له املوكل بذلك 6/3/1
  .ماله للشراءبإقراض الوكيل من  6/3/2
ع مبوجبه عترب قرضًا )حسنًا( ال جيوز جر نفإاا أقرض الوكيل من ماله للشراء باالستثماة فإنه ي 6/4

  .للمقرض )الوكيل( ويستحق األجر واحلافز عن عمله دون مراعاة القرض
مجيع الربح حق للموكل إال إاا حدد ةبح متوقع وأن ما زاد عليه يستحقه الوكيل كليًا أو جزئيًا  6/5

  .والك باإلضافة لألجرة املعلومة ،حافزًا
والك  ،جتنيب جزء من الربح لتكوين احتياطي معدل األةباح -مبوافقة املوكل -جيوز للوكيل 6/6

  .ملصلحة املوكل
عند التصفية تؤول موجودات االحتياطي للموكل دون إخالل باألجرة الثابتة وباحلوافز املقرةة  6/7

  .االحتياطي للوكيل عن الفترة اليت يقتطع فيها
 

فال يضمن إال بالتعدي أو التقصري أو خمالفة شروط الوكالة  ،يد الوكيل باالستثماة يد أمانة 7/1
بيع بأكثر من الثمن احملدد مثل ال ،ما مل تكن املاالفة إىل ما هو أفضل ملصلحة املوكل ،وقيودها
الضمان على أصل املبلغ املستثمر إاا حصلت  . ويف حاالت الضمان املشاة إليها يقتصرللبيع
  .وال يضمن الربح املتوقع سواء استثمر املال فوةًا أم تأخر أم مل يستثمره أصاًل ،خساةة

إاا حصل ةبح أو زيادة يف القيمة يف حال املاالفة إىل ما هو أفضل فهو للموكل دون إخالل  7/2
  .حبق الوكيل يف احلافز إن وجد
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( فتتعلق هنا بالوكيل إاا مل يصرح جتاه من يعاملهم أما حقوق العقد )آثاةه ،باملوكليتعلق حكم العقد 
  .بأنه وكيل

 

أو ما يتعذة  ،إال فيما ليس من عمله ،ليس للوكيل باالستثماة توكيل غريه بأصل عملية االستثماة 5/1
  .إاا أان له املوكل بتوكيل غريه وأعليه عمله أو قيام موظفيه به 

وكل  :لكن لو قال له .ولكن ينعزل بعزل املوكل له ،ال ينعزل وكيل الوكيل بعزل الوكيل له 5/2
  .فللوكيل أن يعزل وكيله )وكيل الوكيل( ،غريك عن نفسك أو أطلق له توكيل غريه

 

 ،إاا قيدت الوكالة باالستثماة بالرجوع إىل املوكل قبل الدخول يف االستثماة فيجب مراعاة الك 11/1
  .ويف حالة املاالفة ووقوع خساةة )ضرة( فإن الوكيل يتحمل مقداة الضرة الفعلي

 :ومل جيد الوكيل ما حيققها ،إاا قيدت الوكالة باالستثماة بعمليات ال يقل ةحبها عن نسبة معينة 11/2
فإنه يضمن الفرق بني ةبح ما استثمر به وةبح  اوإاا استثمر بأقل منه ،فعليه الرجوع للموكل

بشأن الوكالة  (21) وينظر املعياة الشرعي ةقم .وال يضمن النسبة املقيد هبا االستثماة ،املثل
 . 6/3/2البند  ،وتصرف الفضويل

 

فيمتنع عليه أن يشتري  ،لة باالستثماة مع أمواله أو مع األموال اليت يديرهاإاا خلط الوكيل أموال الوكا
لنفسه أيًا من األصول اليت مت شراؤها باألموال بعد خلطها إال بتبادل اإلشعاةات املثبتة النتقال الضمان من 

، وينظر الفقرات االستثماةية وهو متعذة يف احلسابات ،أموال الوكالة باالستثماة إىل الوكيل يف كل عملية
  .(7/1/3( و)7/1/2)

  .( بشأن الوكالة وتصرف الفضويل23وينظر املعياة الشرعي ةقم )
 

 

املضاةبة )حسابات االستثماة( ال مانع من استثماة أموال الوكالة باالستثماة مع أموال  12/1/1
فتعامل كما لو كانت مقدمة من أحد أةباب املال أو من املساتني عند تقدميهم مبالغ 

كغريها من أموال  -حبساب النمر- وتستحق الربح ،لالستثماة خمتلطة مع تلك احلسابات
ويستحق  ،اويكون مجيع ةبح أموال الوكالة ألصحاهب ،املضاةبة أو ما ضم إليها من املساتني

  .الوكيل أجرته واحلافز إن كان مشروطًا وال يستحق شيئًا من ةبح املضاةبة مبال الوكيل
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 (1)
والك بأن تعترب املبالغ اليت يسحبها  ،تصلح الوكالة باالستثماة بدياًل عن السحب على املكشوف

منها يف متويل ةأس املال العامل وتصبح جزءًا شائعًا منه غري معني العميل من املؤسسة إسهامًا 
التزامات لنشاطه أو وال مانع من استادام املبالغ املسحوبة يف سداد ما على العميل من  ،بذاته

ويتحمل الطرفان اخلساةة  ،، ويستحق العميل أجرة عن عمله مع ةبح عن أموالهةواتب موظفيه
وإاا كان للعميل إيداعات أو قروض بفائدة  ،ة حصصهما يف التمويلاحلاصلة بعد التوكيل بقد

  .وليته وحدهؤفتشترط املؤسسة أن تكون من مس
أو حبسب االتفاق يف حينه على  ،يتم التااةج على أساس القسمة :وعند انتهاء احلاجة للتمويل

  .ساس شراء طرف حصة اآلخرأ
 

جيوز توكيل املؤسسات البنوك التقليدية باستثماة األموال شريطة استادام عقود شرعية  12/3/1
وأن يكون يف أنشطة البنوك صيغ متويل واستثماة  ،معتمدة من اهليئات الشرعية للمؤسسات

  .وعدم معاةضة اجلهات الرقابية ،مشروعة مع املتابعة والتدقيق الشرعي للعمليات
للمؤسسات التوكل يف استثماة أموال البنوك التقليدية يف أنشطة املؤسسات املعتمدة من جيوز  12/3/2

  .شريطة خلو العقد من قيود أو شروط ممنوعة شرعًا ،هيئاهتا الشرعية
 

فإن  ،فق على جتديد الوكالةومل يت ،إاا انتهت مدة الوكالة باالستثماة قبل حتصيل املستحقات
املستحقات واختاا اإلجراءات يف حال تأخر املدينني أو من  حتصيلعلى الوكيل باالستثماة 
وال يستحق يف هذه احلالة أجرة عن التحصيل ما مل يتفق على  .استثمر معهم أموال الوكالة

وال إعادة استثماةها كما ال  ،وال حيق للوكيل استادام األموال احملصلة يف مصاحله ،خالف الك
  .جيب عليه األداء من ماله أو االستدانة أو التوةق لرد مستحقات املوكل قبل حتصيلها

يف حال إااء الوكالة باالتفاق أو استادام أحد الطرفني حقه يف فساها أو اللجوء للسداد املبكر  12/5
بالنسبة املتوافقة مع مدة  -إن وجد -للمستحقات فال مانع من ختفيض احلافز احملدد للوكيل 

  .االستثماة
 

  .م2111 أياة )مايو(  25املوافق = هد1432مجادى اآلخرة  26
  

                                                   
 ة. بديل عن السحب على املكشوف، وحيتاج تطبيقه لقيود حماسبية دقيق (1)
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( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة 31اعتمد اجمللس الشرعي معياة الوكالة باالستثماة يف اجتماعه ةقم )
 م. 2111 أياة )مايو(  25 - 27 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  26 - 24األحد - من اجلمعة
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حمرم  23قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة بشأن الوكالة باالستثماة يف 
  .م2115كانون الثاين )يناير(  21 هد= املوافق1431

شباط )فرباير(  21 هد= املوافق1431ةبيع األول  6عايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ ويف اجتماع جلنة امل
ناقشت اللجنة مسودة مشروع معياة الوكالة باالستثماة وأدخلت التعديالت  م يف دولة الكويت2111
  .الالزمة

مملكة  ( املنعقد يف23عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )
تشرين األول )أكتوبر(  22 - 21 هد= املوافق1431اي القعدة  14-12البحرين يف الفترة من 

  .وأدخلت التعديالت اليت ةآها مناسبة ،م2111
( املنعقد يف مكة املكرمة 25عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخل  ،م2111آااة )ماةس(  5-3 هد= املوافق1432ةبيع األول  31 - 23يف الفترة من 
  .التعديالت اليت ةآها مناسبة

 23 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  25عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
م عضو من اجمللس وقا ،وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة ،م2111 أياة )مايو( 

  .والتعليق عليها ،الشرعي باإلجابة عن املالحظات
مجادى  26-24( املنعقد يف مملكة البحرين يف الفترة من 31ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

التعديالت اليت اقترحها املشاةكون يف  ،م2111 أياة )مايو(  25 -27 هد= املوافق1432اآلخرة 
  .خل التعديالت اليت ةآها مناسبة واعتمد املعياةوأد ،جلسة االستماع
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، وهي أن األوىل هي لتنمية املال ،مًاوالوكالة بالتصرفات عمو ،مستند التمييز بني الوكالة باالستثماة
واملضاةبة واملشاةكة  ،جاةةوالفرق بينهما أن الوكالة باالستثماة هلا شبه باإل ،قسيمة املضاةبة واملشاةكة
أما الوكالة بالتصرفات عمومًا فهي توكيل بأعمال حمددة مثل الدفع والقبض  ،تا من زمرة املشاةكات

فإن مقتضاها قيامه بالتملك لصاحل  -يل يف املراحبةالعم كما يف توكيل -وحىت لو كانت توكياًل بالبيع
 املؤسسة وليس باالستثماة. 

واآليات  "" اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة:االستثماة حديثمستند مشروعية الوكالة ب
  .العديدة يف ابتغاء الرزق والسعي واالكتساب

أي هناك تعهد من طرفيها بعدم االنفراد بالفسخ  ،مستند لزوم الوكالة باالستثماة أاا مؤقتة مبدة حمدودة
  .إال يف حاالت حمددة من خالل االشتراط

 ،شروعية ختصيص ما زاد عن الربح املتوقع للوكيل باالستثماة هو أن الك من قبيل اهلبة املعلقةمستند م
  .وهو حافز

مستند ضمان الفرق فقط بني ما قيدت به الوكالة وبني ما حصل من ةبح هو أن الك تقصري فيضمنه 
. ويرجع كل للمال بالباطلال بالشرط وهو أأما تضمينه املقداة املقيد به فهو من قبيل أخذ امل .الوكيل
  .5/135للمغين 

أن الوكالة باالستثماة يف حال إطالقها تشمل  ،مستند مشروعية توظيف أموال الوكالة يف وعاء املضاةبة
  .الك التوظيف

يف حال توظيف مال الوكالة يف وعاء املضاةبة عمولة الوكالة دون ةبح  ،مستند استحقاق الوكيل
 املضاةبة أن ال جيمع بني مقابلني عن عمل واحد. 

ومستنداهتا  23املعياة ةقم  ،معظم بيانات الوكالة باالستثماة مشتركة مع الوكالة بالتصرفات بوجه عام
  .مذكوةة هناك

  

                                                   
(، وهو يف املوطأ موقوف من 1/113أخرجه الطرباين يف األوسط وصححه العراقي وحسنه ابن حجر )فيض القدير  (1)

 . كالم عمر 



  

633 

 
 
 
 

  



  

634 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 (1)يهدف هذا املعياة إىل بيان املقصود حبساب ةبح عمليات التمويل أو االستثماة يف املؤسسات 
 ، واهلل املوفق.وأحكامه وآلية توزيعه

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية.  (1)



  

635 

 

وكيفية استحقاقه يف  ،يتناول هذا املعياة بيان الربح ومشروعيته وأحكامه وحتديد طرق حسابه وتوزيعه
 ؛وال يتناول توزيع الربح يف حسابات االستثماة .تطبيقات املؤسسات يف عمليات التمويل أو االستثماة

  .ألن له معياةًا خاصًا به
 

ويراد حبساب  ،نا بالربح هو الزيادة على ةأس املال أو التكلفة يف عمليات التمويل أو االستثماةاملقصود ه
  .الربح طرق حتديد مقداةه يف عمليات املؤسسة

 

والشركة بالضوابط الشرعية  جاةةمثل البيع واإل ،الربح املشروع هو ما ينتج عن تصرف مباح 3/1
  .للعقود

أو عن عقود  ،والتجاةة باحملرمات ،مثل الربا ،ما ينتج عن تصرف حمرم :الربح غري املشروع 3/2
  .باطلة

 

مع مراعاة الرفق والقناعة  ،ليس للربح حد أعلى حيرم جتاوزه ما دام التعامل مبنيًا على التراضي 4/1
  .والسماحة

أو ملصلحة  املاتصة الربح ما مل حيصل االحتكاة أو لظروف طاةئةاألصل عدم جواز حتديد اجلهة  4/2
  .ظاهرة فيجوز التسعري ملقداة الربح من اجلهة املاتصة بشرط عدم اإلجحاف

 

د اوأن ال يز ،لثمنعلى أن تكون مدجمة يف ا ،جتوز الزيادة يف ةبح العمليات املؤجلة عنه يف املبيعات احلالة
  .الربح بتأخر السداد عن األجل احملدد

 

  .أو بنسبة مئوية منها ،جيوز حتديد الربح يف املراحبة مببلغ مقطوع يضاف على التكلفة 6/1
جيوز أن يستأنس لتحديد نسبة الربح عند الوعد أو إبرام العقد مبؤشر منضبط يتفق عليه بني  6/2

ويف مجيع األحوال جيب أن يكون جمموع الثمن ومواعيد أقساطه ومقاديرها حمددة ال  .رفنيالط
  .(4/6ر بالشراء البند )م( بشأن املراحبة لآل3وينظر املعياة الشرعي ةقم ) ،تتغري بتغري املؤشر
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أو  ،متعددة حلساب ةبح التمويل باملضاةبة تبعًا لفترات مدهتا ال مانع من وضع معدالت أو نسب 7/1
وينظر  ،تبعًا لبلوغ ةبح أحد الطرفني نسبة معينة من ةأس املال بصوةة ال تقطع املشاةكة يف الربح

  .(3/5( بشأن املضاةبة البند )13املعياة الشرعي ةقم )
مليات ال يقل ةحبها املتوقع عن نسبة ال مانع من تقييد ةب املال للمضاةب بأن ال يستثمر إال بع 7/2

( بشأن 46وينظر املعياة الشرعي ةقم ) .معينة مع عدم ضمان ةأس املال أو الربح أو كليهما
  .الوكالة باالستثماة

 

يع الطرق احملاسبية املتعاةف عليها اليت تقرةها اجلهات اإلشرافية لتوز اتباعال مانع شرعًا من  3/1
مامل تتعاةض مع أحكام الشريعة مع العمل  ،وحساب ةبح املعامالت املؤجلة على الفترات املالية

على تطبيق املعايري احملاسبية الصادةة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ما 
 أمكن الك. 

أنه اإليهام أو التدليس بشأن يتعني على املؤسسات عند إعداد بياناهتا املالية جتنب كل ما من ش 3/2
  .طرق حساب األةباح أو توزيعها

وأن يعطي العميل فرصة لالستفساة عن أصل  ،على البنك أن يفصح لعمالئه عن طريقة حسابه للربح -5
أن يبني تلك الطريقة مبا  ،كما أن عليه إاا اكر الربح يف محالته اإلعالنية ومطويات تسويق منتجاته .الك

ويف حال  ،أو نسبة منها أما يف العقود فيجب اكر الثمن اإلمجايل أو التكلفة والربح مببلغ .ينفي التدليس
  .ال تصح اجلدولة للدين بزيادة كل من الزمن والربح :اكر نسبة الربح مقرونة بالزمن

ال مانع أن تستادم املؤسسة أي طريقة مقبولة شرعًا متعاةف عليها حلساب الربح بناًء على مدة  -11
، أو كامل املبلغ سنويًا لكامل املدة طريقة احلساب اليت تعتمد على حتديد الربح نسبة على :التمويل مثل

طريقة احلساب التنازلية حيث حيسب الربح على املبالغ املتبقية يف امة العميل حبسب جدول األقساط 
  .شريطة أن يكون مثن البيع اإلمجايل مبينًا باملبلغ

تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشتري سداد التزاماته إاا مل يكن بشرط جيوز للمؤسسة أن  -11
  .متفق عليه يف العقد

أو ةبط الربح  ،مثل فصل حساب الربح عن حساب التكلفة ،طريقة معاجلة الربح يف الدفاتر الداخلية -12
املؤسسات أن تطوة أنظمتها وعلى  .باألقساط األوىل ال تأثري هلا على العالقة التعاقدية بني البنك وعميله

  .وبراجمها اآللية لتكون متوافقة مع املعايري واألحكام الشرعية
 

  .م2111 أياة )مايو(  25املوافق =  هد1432مجادى اآلخرة  26
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املنعقد يف مملكة ( 31اعتمد اجمللس الشرعي معياة ضوابط حساب ةبح املعامالت يف اجتماعه ةقم )
أياة  25 -27 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  26 -24األحد  - البحرين يف الفترة من اجلمعة

  .م2111 )مايو( 



  

633 

قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة شرعية عن حساب ةبح املعامالت يف تاةيخ 
  .م2113نيسان )أبريل(  21 هد= املوافق1425آلخر ةبيع ا 14

كانون الثاين  23 هد= املوافق1431ةمضان  24ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع معياة حساب ةبح املعامالت وأدخلت  م يف دولة الكويت2111)يناير( 

  .التعديالت الالزمة
( املنعقد يف مملكة 23وع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )عرضت مسودة مشر
 ،م2111تشرين األول )أكتوبر(  22-21 هد= املوافق1431اي القعدة  14-12البحرين يف الفترة 

  .وأدخلت التعديالت اليت ةأهتا مناسبة
أياة  23 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  25عقدت األمانة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 

وقام عضو من اجمللس  ،وقد مت االستماع إىل املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة ،م2111 )مايو( 
  .والتعليق عليها ،الشرعي باإلجابة عن املالحظات

 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  26 -24( يف الفترة من 31عقد اجمللس الشرعي اجتماعه ةقم )
  .يف مملكة البحرين واعتمد فيه املعياة ،م2111 أياة )مايو(  25 -27
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 ﴾إال أن تكون جتاةة عن تراض منكم﴿ :مستند عدم حتديد حد أعلى للربح أن الك يتناىف مع قوله تعاىل
( " ليس هناك 3/5) 46[ وقد تأكد هذا احلكم بقراة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ةقم 25 :] النساء

  .حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد هبا التاجر "

وقد  ،مستند مشروعية زيادة الربح يف الثمن املؤجل أن الك نظري )التقليب( الذي يفوت بالبيع املؤجل
وقد  ،لتصح املقاةنة بينه وبني الربا الذي فيه زيادة ،ه البيع اآلجلبأن ﴾وأحل اهلل البيع﴿ :فسر قوله تعاىل

 . (21)صدة معياة حماسيب بشأن البيع اآلجل برقم 

  .مستند مشروعية وضع معدالت للربح يف املضاةبة أن الك ال يقطع االشتراك يف الربح

بشرط كون الثمن اإلمجايل  ،على كامل املبلغ أو تنازليًا ،مستند ضروةة اإلفصاح عن طريقة حساب الربح
والعربة باملنتج النهائي وهو الثمن اإلمجايل  -ولو اطلع عليه املتعامل- مبينًا أن الك أمر داخلي يف املؤسسة

  .للمبيع
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 . الزيادة احلاصلة على ةأس املال أو التكلفة

 بيع.الزيادة يف قيمة األصول املتداولة بال 

 الزيادة يف قيمة األصول الثابتة.

 ةبح االستثماة.

 العائد الدوةي لفترة حمددة.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

ملنح حق الفسخ  ،هذا املعياة إىل بيان أحكام اخلياةات اليت تثبت حكمًا دون احلاجة الشتراطهايهدف 
 واهلل املوفق.، (1)وتطبيقاهتا لدى املؤسسات  ،أو بغبنه ،للمشتري بسب تغرير البائع به بقول أو فعل

  

                                                   
 استادمت كلمة )املؤسسة / املؤسسات( اختصاةًا عن املؤسسات املالية اإلسالمية.  (1)
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 ،أو التدليس بالفعل ،قائيًا للمشتري بسبب التغرير بالقبولأحكام اخلياةات اليت تثبت تل ،يتناول هذا العياة
  .أو بسب الغنب يف حاالت خاصة

  .وال يتناول خياةات التروي وخياةات السالمة لوجود معياة لكل منهما
 

 

 ،أو من يتواطأ معه بتدبري منه ،خياة التغرير بالقول هو حق املشتري يف فسخ العقد لقيام البائع
  .باملبالغة يف وصف املبيع مبا ليس فيه لشرائه بأكثر من مثن املثل

 

)وينظر  .طيطةفة يف املراحبة أو التولية أو احلاإلخباة املاالف للواقع بالثمن األصلي أو التكل -أ 
  .(( بشأن املراحبة3ي ةقم )املعياة الشرع

 وهو ما يسمى ،السلعة ممن يرتبه البائع عند املزايدة دون قصد الشراءالزيادة يف مثن  -ب 
  .(أو النجش ،)املناجشةدب

  .أو ادعاء نفاد املبيع من األسواق ،أقوال خمالفة للواقع إليهام املشتري مبالءمة املبيع حلاجته -ج 
  .سهمهاأاإلعالن عن نتائج غري صحيحة عن شركة لإلغراء بشراء  -د 

 

  .خياة الفسخ للمشتري يف حال التغري بالقوليثبت  2/3/1
  .الرد مبوجبه يكون يف املدة اليت ميكن فيها الفسخ عرفًا 2/3/2

 

أو  ،أو استهالك املشتري له قبل ظهوة التغرير ،يسقط خياة التغرير بالقول هبالك املبيع 2/4/1
  .أو بعدم الرد مع متكنه منه ،حدو  مانع من الرد

 وال يستحق املشتري تعويضًا.  ،لزم مجيع مثن املبيعإاا سقط هذا اخلياة ي 2/4/2
  .إاا فرض على الرد مصروفات فيتحمل البائع مصروفات الرد إىل مكان البيع 2/4/3

 

  .خياة التغرير ال ينتقل مبوت صاحب اخلياة إىل وةثته
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من  ،أو من يتواطأ معه ،به البائعخياة التدليس هو حق املشتري يف فسخ العقد لظهوة ما قام 
  .ليظن املشتري كمال املبيع ويشتريه ،أفعال تظهر املبيع على غري حالته احلقيقية

 

  .وال بطروء عاةض ،ال بسبب ال يد له فيه ،بفعل البائع أو بأمره يكونأن  -1
  .جهل املشتري بالتدليس -2

  .فلو دلس مث حتقق الكمال قبل الفسخ فال خياة له ،بقاء التدليس -3

 

  .للترويج ،وضع شاةة مصنع )ماةكة( غري الشاةة األصلية -أ 
  .صبغ السياةات القدمية لإليهام بأاا جديدة وإخفاء قدمها -ب 

  .ما هو عليه غريإضافة زيوت أو مواد إلظهاة املبيع على  -ج 
 

  .للمشتري بالتدةيس احلق يف الرد أو اإلمساكيثبت  3/4/1
  .الرد يكون يف املدة اليت ميكن فيها الرد عرفًا 3/4/2
  .ال يستحق للمشتري تعويضًا يف حال اإلمساك 3/4/3

 

 أو بعدم الرد مع متكنه منه .يسقط خياة التدةيس بتصرف املشتري يف املبيع بعد علمه بالتدليس
  .أو هالك املبيع / استهالكه

 

  .ال ينتقل مبوت صاحب اخلياة إىل وةثته التدليسخياة 
 

 

يف حال ظهوة زيادة يف الثمن عن أكثر  ،خياة الغنب هو حق املشتري يف فسخ العقد أو إمضائه
والغنب املؤثر هو الذي يعترب فاحشًا يف عرف التجاة يف كل زمان  .تقومي من أهل اخلربة للمبيع
  .ومكان حبسب تقومي املقومني

 

  .جهل املشتري عند التعاقد بوقوع الغنب
 

  .وهو من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع يف محايته من الغنب ،البيع للمسترسل -أ 
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مبا يؤدي إىل إغالء األسعاة أو اإلخالل باملستوى العادل التواطؤ بني السماسرة والباعة  -ب 
  .لألسعاة

استغالل جهل املصدةين باألسعاة بالتغرير القويل بإخباةهم بالشراء منهم بأقل من السعر  -ج 
  .السائد يف بلد املستوةد

  .لتوسط بني الباعة وأهل األسواق ليبيعوها يف السوق بأكثر من السعر السائدا -د 
 

  .يثبت للمغبون اخلياة بني الفسخ واإلمضاء جمانًا 4/4/1
وجيوز اتفاق الطرفني املغبون والبائع على  .ليس للمغبون يف حال اإلمضاء املطالبة بالتعويض 4/4/2

  .ضمان مقداة الغنب بداًل من الرد
 

  .حكم االستهالك تعّلق حق الغري ويف ،أو تعيبه ،أو تغّيره ،أو استهالكه ،هالك املبيع -أ 
  .السكوت بعد العلم بالغنب مدة ميكن فيها الرد -ب 

  .تصّرف املغبون يف املبيع بعد علمه بالغنب تصّرف املالك -ج 
 

  .ال ينتقل خياة الغنب إىل وةثة صاحب اخلياة
 

  .م2111 أياة )مايو(  25املوافق =  هد1432مجادى اآلخرة  26
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( املنعقد يف مملكة البحرين الفترة من 31اعتمد اجمللس الشرعي معياة خياةات األمانة يف اجتماعه ةقم )
  .م2111 أياة )مايو(  25 -27املوافق =  هد1432مجادى اآلخرة  26 -24األحد  -اجلمعة
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 13قرةت األمانة العامة تكليف مستشاة شرعي إلعداد دةاسة شرعية عن خياةات األمانة يف تاةيخ 
  .م2111 أياة )مايو(  2 هد= املوافق1431مجادى اآلخرة 

أيلول )سبتمرب(  3 هد= املوافق1431ةمضان  24ويف اجتماع جلنة املعايري الشرعية الذي عقد بتاةيخ 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع معياة خياةات األمانة  (ربية املتحدة)اإلماةات الع م يف ديب2111

  .وأدخلت التعديالت الالزمة
( املنعقد يف مكة املكرمة 25عرضت مسودة مشروع املعياة املعدلة على اجمللس الشرعي يف اجتماعه ةقم )

وأدخلت التعديالت  ،م2111ااة )ماةس( آ 5 -3 هد= املوافق1432ةبيع األول  31 -23يف الفترة 
  .اليت ةأهتا مناسبة

 23 هد= املوافق1432مجادى اآلخرة  25عقدت األمانة العامة جلسة استماع يف مملكة البحرين بتاةيخ 
ومكاتب  ،واملؤسسات ،وحضرها عدد من املشاةكني ميثلون البنوك املركزية ،م2111 أياة )مايو( 
وقد مت االستماع إىل  ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،توأساتذة اجلامعا ،وفقهاء الشريعة ،احملاسبة

 ،وقام أعضاء جلنة املعايري الشرعية باإلجابة عن املالحظات ،املالحظات اليت طرحت خالل اجللسة
  .والبت يف األخذ ببعضها ،والتعليق عليها

هد= 1432خرة مجادى اآل 26 -24( املنعقد يف الفترة من 31عقد اجمللس الشرعي اجتماعه ةقم )
  .يف مملكة البحرين واعتمد فيه املعياة ،م2111 أياة )مايو(  25 -27 املوافق
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 ،اليت تثبت بالشرط ()واإلةادية ،)احلكمية( الثابتة شرعًا :خياةات األمانة هي أحد نوعي اخلياةات -
أو التدليس  فإاا ظهر خالفها بسبب التغرير القويل ،وهي مشروعة ألن األصل يف البيوع السالمة

  .الفعلي أو الغنب الفاحش ثبت للمشتري حق الفسخ

ه لوال ؛ ألنمستند اعتباة التغرير موجبًا حلق الفسخ أنه يفقد التراضي املشترط يف التجاةة املشروعة -
  .موجبًا حلق الفسخوهو أيضًا مستند اعتباة التدليس  .التغرير ملا أقدم املشتري على الشراء

 :ةواه الطرباين ويف ةواية "غنب املسترسل حرام  " :مستند اعتباة الغنب الفاحش للمسترسل حديث -
  .ةواه البيهقي "غنب املسترسل ةبا"

وله حكم الرضا  ،مستند اعتباة تصرف املشتري يف البيع بعد ظهوة التدليس أو التغرير أنه ةضا داللة -
 .قولالصريح بإسقاط خياةه بال

 


	محتويات المجلد
	كلمة الأمين العام
	كلمة رئيس المجلس الشرعي
	التعريف بالهيئة
	المعيار الشرعي رقم (1)
	المتاجرة في العملات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:
	3- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (2)
	بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- خصائص البطاقات:
	3- الحكم الشرعي لأنواع البطاقات:
	4- أحكام عامة:
	5- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (3)
	المدين المماطل
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- الحكم الشرعي:
	3- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (4)
	المقاصة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف المقاصة وأنواعها:
	3- المواعدة على إجراء المقاصة:
	4- التطبيقات المعاصرة للمقاصة:
	5- المقايضة النقدية:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (5)
	الضمانات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- أحكام عامة للضمانات:
	3- الكفالة:
	4- الرهن:
	5- اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:
	6- فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن:
	7- التطبيقات المعاصرة للضمانات:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (6)
	تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- المدى الزمني للتحول:
	3- الإجراءات اللازمة للتحول:
	4- التعامل مع البنوك:
	5- تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة:
	6- أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، وبدائلها المشروعة:
	7- أثر التحول على توظيف الأموال:
	8- معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول:
	9- معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من داخله أو خارجه:
	10- كيفية التخلص من الكسب غير المشروع:
	11- الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول:
	12- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (7)
	الحوالة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الحوالة:
	3- مشروعية الحوالة:
	4- صيغة الحوالة:
	5- أقسام الحوالة وأحكامها:
	6- شروط الحوالة:
	7- أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال:
	8- أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه:
	9- أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه:
	10- أثر الموت والإفلاس على الحوالة:
	11- انتهاء الحوالة:
	12- التطبيقات المعاصرة للحوالة:
	13- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (8)
	المرابحة للآمر بالشراء ( )
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة:
	3- تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما:
	4- إبرام عقد المرابحة:
	5- ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء

	ملحق (ب)
	الإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة

	ملحق (ج)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (د)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (هـ)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (9)
	الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك (()
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- الوعد بالاستئجار:
	3- تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها:
	4- إبرام عقد الإجارة وأحواله:
	5- محل الإجارة:
	6- ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها:
	7- طوارئ الإجارة:
	8- تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك:
	9- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (10)
	السلم والسلم الموازي(()
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- عقد السلم:
	3- محل السلم:
	4- ما يطرأ على السلم:
	5- تسليم المسلم فيه:
	6- السلم الموازي:
	7- إصدار صكوك سلم:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (11)
	الاستصناع والاستصناع الموازي(()
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- عقد الاستصناع:
	3- محل الاستصناع، وضماناته:
	4- ما يطرأ على الاستصناع:
	5- الإشراف على التنفيذ:
	6- تسليم المصنوع والتصرف فيه:
	7- الاستصناع الموازي:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (12)
	الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها:
	3- القسم الأول: الشركات المؤصلة فقها:
	4- القسم الثاني: الشركات الحديثة:
	5- المشاركة المتناقصة:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (13)
	المضاربة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف المضاربة:
	3- الاتفاق على التمويل بالمضاربة:
	4- عقد المضاربة:
	5- أنواع المضاربة:
	6- الضمانات في عقد المضاربة:
	7- رأس المال وشروطه:
	8- أحكام الربح وشروطه:
	9- صلاحيات المضارب وتصرفاته:
	10- انتهاء المضاربة:
	11- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (14)
	الاعتمادات المستندية
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه:
	3- الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية:
	4- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (15)
	الجعالة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الجعالة:
	3- مشروعية الجعالة:
	4- الصفة الشرعية للجعالة:
	5- أركان الجعالة وشروطها:
	6- فسخ الجعالة:
	7- تمييز الجعالة عن الإجارة:
	8- تطبيقات الجعالة:
	9- صفة المؤسسات في الجعالة:
	10- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (16)
	الأوراق التجارية
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- حكم التعامل بالأوراق التجارية:
	3- التظهير:
	4- تحصيل الأوراق التجارية:
	5- حسم (خصم) الأوراق التجارية:
	6- قبض الأوراق التجارية:
	7- قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (17)
	صكوك الاستثمار
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف صكوك الاستثمار:
	3- أنواع صكوك الاستثمار:
	4- خصائص صكوك الاستثمار:
	5- الأحكام والضوابط الشرعية:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (18)
	القبض
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف القبض:
	3- ما يتحقق به القبض:
	4- مصروفات القبض:
	5- أهم تطبيقات القبض المعاصرة:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (19)
	القرض
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف القرض:
	3- أركان القرض، وشروطه:
	4- أحكام المنفعة المشروطة في القرض:
	5- أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض:
	6- اشتراط الأجل في القرض، ولزومه:
	7- اشتراط عقد في القرض:
	8- اشتراط الجعل على الاقتراض للغير:
	9- نفقات خدمات القرض:
	10- أهم التطبيقات المعاصرة للقرض:
	11- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (20)
	بيوع السلع في الأسواق المنظمة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف بيوع السلع وأنواعها:
	3- الحكم الشرعي لبيوع السلع:
	4- أهم تطبيقات بيوع السلع:
	5- المشتقات (DERIV ATIVES):
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (21)
	الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- أحكام إصدار الأسهم:
	3- أحكام تداول الأسهم:
	4- حكم إصدار السندات:
	5- حكم تداول السندات:
	6- البديل الشرعي للسندات:
	7- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (22)
	عقود الامتياز
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق العيار:
	2- تعريف الامتياز:
	3- مشروعية عقود الامتياز:
	4- منح الامتياز:
	5- عقود امتياز استغلال المعادن أو المياه وما في حكمها (امتياز الاستغلال):
	6- عقود امتياز إنشاء المشروعات (امتياز الإنشاء):
	7- تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للاستغلال:
	8- تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء:
	9- التصرف في الامتياز:
	10- عقود امتياز الإدارة:
	11- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (23)
	الوكالة وتصرف الفضولي
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- الوكالة:
	3- شروط أطراف الوكالة:
	4- أنواع الوكالة:
	5- التزامات الموكل والوكيل:
	6- الأحكام المتعلقة بالوكيل:
	7- انتهاء الوكالة:
	8- تصرف الفضولي:
	9- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (24)
	التمويل المصرفي المجمع
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف التمويل المصرفي المجمع:
	3- محل التمويل المصرفي المجمع:
	4- صيغ منح التمويل المصرفي المجمع للعملاء:
	5- مشاركة المؤسسات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي المجمع:
	6- الأساليب المشروعة للعلاقة بين أطراف التمويل المصرفي المجمع:
	7- الأعمال التحضيرية والعمولات:
	8- تضمين المصرف المدير وكفالته:
	9- أسعار الصرف:
	10- التخارج في التمويل المصرفي المجمع:
	11- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (25)
	الجمع بين العقود
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- مفهوم الجمع بين العقود:
	3- الحكم الشرعي للجمع بين العقود:
	4- ضوابط جواز الجمع بين العقود:
	5- الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود:
	6- المواطأة على الجمع بين العقود:
	7- تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (26)
	التأمين الإسلامي
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي:
	3- التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي:
	4- العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي:
	5- مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية:
	6- أنواع التأمين الإسلامي:
	7- الاشتراك في التأمين:
	8- التزامات المشترك في التأمين الإسلامي:
	9- الشروط في وثائق التأمين الإسلامي:
	10- التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها:
	11- التعويض:
	12- الفائض التأميني:
	13- انتهاء وثيقة التأمين:
	14- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (27)
	المؤشرات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف المؤشر، وأهم استخداماته:
	3- أسس حساب المؤشرات، وخصائصها:
	4- أنواع المؤشرات:
	5- الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات:
	6- الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات:
	7- الضوابط لوضع مؤشر إسلامي:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (28)
	الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- أنواع الخدمات المصرفية وحكمها:
	3- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (٢٩)
	ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الفتوى، والاستفتاء:
	3- الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء:
	4- مجال الفتوى (ما يفتى فيه):
	5- شروط المفتين:
	6- واجبات المؤسسة المستفتية:
	7- طريقة الفتوى ورسائلها:
	8- ضوابط الفتوى:
	9- نص الفتوى:
	10- كتاب (وثيقة الفتوى):
	11- الخطأ في الفتوى، والرجوع عنها:
	12- آداب الفتوى (أخلاقيات المفتين):
	13- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (30)
	التورّق
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة:
	3- المتورق:
	4- ضوابط صحة عملية التورق:
	5- الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (31)
	ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الغرر، وأقسامه:
	3- حكم الغرر:
	4- ضابط الغرر المفسد للمعاملات:
	5- مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية:
	6- أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها:
	7- أثر الغرر في الشروط:
	8- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (32)
	التحكيم
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف التحكيم:
	3- صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه:
	4- مشروعية التحكيم:
	5- صفة التحكيم:
	6- أركان عقد التحكيم:
	7- مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعاً):
	8- صفات المحكم وتعيينه:
	9- مستند التحكيم:
	10- طرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم:
	11- إصدار قرار التحكيم:
	12- إبلاغ قرار التحكيم، ونفاذه:
	13- تنفيذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحكم)، أو نقضه:
	14- مصروفات التحكيم، وأجور المحكم:
	15- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (33)
	الوقف
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه:
	3- أركان الوقف:
	4- الشروط في الوقف:
	5- النظارة على الوقف وإدارته:
	6- إجارة الوقف وضوابطها:
	7- تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه:
	8- الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف:
	9- استبدال أعيان الوقف:
	10- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (34)
	إجارة الأشخاص
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف إجارة الأشخاص:
	3- الوعد باستئجار المنفعة (الخدمة):
	4- إبرام عقد إجارة الأشخاص:
	5- محل الإجارة:
	6- ضمانات الوفاء بالأجرة أو بالمنفعة:
	7- التزامات الأجير والمستأجر:
	8- طوارئ إجارة الأشخاص، وفسخها، وانتهاؤها، وتجديدها:
	9- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (35)
	الزكاة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- أحكام إجرائية:
	3- أحكام عامة:
	4- الموجودات الثابتة:
	5- الموجودات الزكوية:
	6- المطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة):
	7- المخصصات (1):
	8- الاحتياطات:
	9- المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة:
	10- أحكام تتعلق بصرف الزكاة:
	11- أنصبة الأنعام وزكاتها:
	12- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات (1)



	المعيار الشرعي رقم (36)
	العوارض الطارئة على الالتزامات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات:
	3- أنواع العوارض:
	4- العوارض المعدّلة للالتزامات:
	5- العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (37)
	الاتفاقية الائتمانية
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- المقصود بالتسهيلات الائتمانية:
	3- أنواع التسهيلات الائتمانية:
	4- التكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية:
	5- الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية:
	6- أخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية:
	7- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (38)
	التعاملات المالية بالإنترنت
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت وإبرام العقود المالية بواسطتها:
	3- تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت:
	4- مجلس العقد في إبرام العقود المالية باستخدام الإنترنت:
	5- التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:
	6- وقت انعقاد العقد باستخدام الإنترنت:
	7- القبض في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:
	8- حماية التعاملات المالية المبرمة بالإنترنت:
	9- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (39)
	الرهن وتطبيقاته المعاصرة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الرهن:
	3- أحكام الرهن:
	4- رهن الأوراق المالية والصكوك:
	5- رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية:
	6- رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية:
	7- رهن ما سيملك:
	8- التأمين على المرهون:
	9- زكاة المرهون:
	10- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية



	المعيار الشرعي رقم (40)
	توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- حسابات الاستثمار (الودائع الاستثمارية):
	3- تحقق الأرباح:
	4- استحقاق الربح:
	5- توزيع الربح:
	6- أحكام أخرى لحسابات الاستثمار:
	7- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (41)
	إعادة التأمين الإسلامي
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف إعادة التأمين:
	3- حكم إعادة التأمين:
	4- أهم طرق إعادة التأمين:
	5- أهم صور طلب إعادة التأمين:
	6- ضوابط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التأمين التقليدية:
	7- الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية:
	8- الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة الإسلامية:
	9- المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية:
	10- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات

	ملحق (د)
	نموذج لاتفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين الإسلامية في الأردن



	المعيار الشرعي رقم (42)
	الحقوق المالية والتصرف فيها
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الحقوق المالية:
	3- أنواع الحقوق المالية:
	4- الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية:
	5- حقوق الارتفاق:
	6- حقوق الجوار المالية:
	7- حق الشفعة:
	8- حق الخلو:
	9- حق التحجير:
	10- الاعتياض عن الحقوق:
	11- كيفية التصرف في الحقوق:
	12- حماية الحقوق:
	13- بعض التطبيقات المعاصرة للتصرف في الحقوق المالية:
	14- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (43)
	الإفلاس
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الإفلاس والتفليس:
	3- الحكم الشرعي للإفلاس:
	4- المراحل المتعلقة بالإفلاس:
	5- آثار التفليس:
	6- حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق الاسترداد):
	7- بيع أموال المفلس، وما يترك له:
	8- قسمة أموال المفلس بين الغرماء:
	9- تطبيقات خاصة بالمؤسسات:
	10- فك الحجر عن المفلس:
	11- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (44)
	السيولة: تحصيلها وتوظيفها
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف السيولة وإدارة السيولة:
	3- الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات:
	4- تحصيل السيولة وتوظيفها:
	5- يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعة، ومنها:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (45)
	حماية رأس المال والاستثمارات
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف حماية رأس المال والاستثمارات والفرق بينها وبين الضمان:
	3- الحكم الشرعي:
	4- وسائل حماية رأس المال المشروعة:
	5- وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعاً:
	6- تاريخ إصدار المعيار:

	اعتماد المعيار
	ملحق (أ)
	نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

	ملحق (ب)
	مستند الأحكام الشرعية

	ملحق (ج)
	التعريفات



	المعيار الشرعي رقم (46)
	الوكالة بالاستثمار
	التقديم
	نص المعيار
	1- نطاق المعيار:
	2- تعريف الوكالة بالاستثمار، ومشروعيتها:
	3- أركان الوكالة بالاستثمار، وأهم أنواعها:
	4- صفة الوكالة بالاستثمار:
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