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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 املقدمة 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، حممد وعلى آله وصحبه أما بعد:

(، و:ال عز 12فإن هللا سببببحانه بأل ااح ام وفصبببليا كمصبببيال هما ا :"له كعاي:  وهن هبببصي فصبببلراه كمصبببيال   ا سبببراي: 
 رمحه هللا:   (1  هبببببببببببببببببب(204 ت:   (، وا بيان ذلك يق"ل ا مام الشبببافعص38فرطرا ا ال تاب من هبببصي   اانعام:وجن:  ما 

 .(2  فليست كرزل أبحد من أهن دين هللا انزلة إال وا هتاب هللا الدلين على سبين اهلدى فييا 

ال":ائع والر"ازل، إال أن العصببببببر احلا ببببببر نيز ب  رة الر"ازل و:د :ام المقياي ا هن عصببببببر ومصببببببر ببيان ااح ام الشببببببرعية ا 
وكعقد املسائن، واركباطيا بعل"م أخرى كقتضص إنعام الرأي وكقصص البحث وسؤال املختصأل ا العل"م املتر"عة، واستشارة أهن 

اول الرأي وفقا للمقاصببببببد العلم لبعضبببببببيم :بن إصبببببببدار المتاوى، ولجملا برزت أهية اعامع المقيية بعمن مؤسبببببببسبببببببص مر م، وبتد
 الشرعية والرص"ص املروية حىت ك "ن المت"ى حم مة مؤصلة مقرعة للقارئ واملستميت.

 وأهم كلك اعامع المقيية اليت كعمن ا ا فتاي ا الر"ازل:

بية م، وكتضمن ا عض"يتيا هبار علماي اململ ة العر 1971 –هب 1391السع"دية، و:د أتسست سرة   هيئة هبار العلماي (1
 ومقرها الرايض.السع"دية، 

، 22:راراً، ا  129اعمع المقيص ا سبببالمص، التابع لراباة العاإل ا سبببالمص ك ة امل رمة، وعدد القرارات الصبببادرة عره  (2
 هب. 1436 -هب  1398من سرة 

جممع المقه ا سبالمص الدو  الجملي أتسبت كرميجملا للقرار الصبادر عن مؤنر القمة ا سبالمص ال الث املرعقد ا م ة امل رمة  (3
م(، ومقرُّ جممع 1981يراير   28  - 25هبببببببببببببببببببب  1401ربيع ااول  22  - 19ابململ ة العربية السبببببع"دية ا الم ة من 

 
ا مام املشبببي"ر، ه" أول من صبببرو ا أصببب"ل المقه، من أع م آلره الرسبببالة واام. عا  ما   ،ه" حممد بن إدريت الشبببافعص املاليب القرهبببص(1 

 .4/163هب.  وفيات ااعيان  204هب وسرة 150بأل سرة
 .20الرسالة ص  (2 
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ة     1405:رارا من سبببرة   229اجتماًعا، وأصبببدر  23ية السبببع"دية، و:د عقد  اململ ة العرب  -المقه ا سبببالمص الدو  جةد 
 .هب 1440 -هب 

 هما أن مثت جمامع فقيية أ:رب للمحلية م ن:

 rabic.phpindia.org/a-http://www.ifaوراباه:  ،م1988جممع المقه ا سالمص ابهلرد و:د أنشئ هناية سرة  -1
 /http://fiqhcouncil.orgاعمع المقيص بشمال أمري ا، وراباه:  -2
ورابط اعلت: ا دبلن إبيرلربببببببدا،  1997 مبببببببار  30، و:بببببببد أتسببببببببببببببت ا اعلت ااورويب لإلفتببببببباي والبح"  -3

cfr.org/-https://web.archive.org/web/20190823105133/https://www.e 

وملا حل ت أن بعض املمارسبببببببببأل للمقه من مدرسبببببببببأل ودارسبببببببببأل :د ي من عن القرارات اعمعية ن را لعدم  عيا وفقا ل ب"اب 
الية ا الباب اانسببببب  هلا، مع ازئة القرارات اليت المقيية باريقة كيسبببببر ال"صببببب"ل هلا، فقد  عت هجمله القرارات وو بببببعتيا مت" 

و:د ا:تصببرت على املعامالت املالية، ولعن هللا أن ييسببر ا :ابن ااايم  ع القرارات ايماعية   كتضببمن أه ر من انزلة ومسبب لة.
مع المقيص وهيئة هبار هما أ:تصبببببببرت على جممع المقه واع  ا مسبببببببائن ااو:ال ومسبببببببائن الزهاة وما يتعلة ابيمعيات ا  ية.

 العلماي السع"دية، وأغملت اعمع اهلردي واامري ص وااورويب ل "هنا كراس  فقه اا:ليات.

 وهللا أس ل أن جيعلرا من املبارهأل أيرما هرا، وأن ي"فقرا لصاحل الق"ل والعمن.

  

http://www.alukah.net/
http://www.ifa-india.org/arabic.php
http://fiqhcouncil.org/
http://fiqhcouncil.org/
http://fiqhcouncil.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://web.archive.org/web/20190823105133/https:/www.e-cfr.org/
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 القرارات اعمعية ا املعامالت املالية على ااب"اب المقيية 
 عبدالعزيز بن سعد الدغي ر نسقيا 

Asd9406@gmail.com – 0505849406  
  

 ا جياب والقب"ل ب"سائن االكصال احلدي ة 
 حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة : بشأن( 3/6) 52: رقم جممع الفقه اإلسالمي قرار

 
 (785ص  2، ج6ع  جملة اعمع 

 1410هعبان  23 -17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من 
 م،1990( مار  آذار  20 – 14هب امل"افة 

 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع إجراي العق"د آبالت االكصال احلدي ة،
ال ب  الجملي حصن ا وسائن االكصال وجراين العمن هبا ا إبرام العق"د لسرعة إجناز املعامالت املالية   ون رًا إي التا"ر

 والتصرفات،
وابستحضار ما كعرض له المقياي بش ن إبرام العق"د اب ااب وابل تابة واب هارة وابلرس"ل، وما كقرر من أن التعا:د بأل  

وكاابة ا جياب والقب"ل، وعدم صدور ما يدل على   – عدا ال"صية وا يصاي وال"هالة  –احلا رين يش ط له احتاد اعلت 
 إعراض أحد العا:دين عن التعا:د، وامل"االة بأل ا جياب والقب"ل حبس  العرل.
 :رر ما يلص: 

مه وهانت وسيلة االكصال  إذا مت التعا:د بأل غائبأل ال جيمعيما م ان واحد وال يرى أحدها اآلخر معايرة، وال يسمع هال  أوالً:
، ويرابة ذلك على الربق والتل ت والماهت وهاهات احلاس  اآل   (الرس"ل بيريما ال تابة أو الرسالة أو السمارة 

 ، فمص هجمله احلالة يرعقد العقد عرد وص"ل ا جياب إ  امل"جه إليه و:ب"له. (احلاس"ب 
ا م انأل متباعدين، ويرابة هجملا على اهلاكو والالسل ص، فإن التعا:د  إذا مت التعا:د بأل طرفأل ا و:ت واحد وها  لنياً:

 بيريما يعترب كعا:دًا بأل حا رين، وكابة على هجمله احلالة ااح ام ااصلية املقررة لدى المقياي املشار إلييا ا الديباجة. 
اي على إجيابه خالل كلك املدة، وليت له الرج"ع  إذا أصدر العارض، هبجمله ال"سائن، إجياابً حمدد املدة ي "ن ملزمًا ابلبق لل اً:
 عره. 
إن الق"اعد السابقة ال كشمن الر اح اله اط ا هياد فيه، وال الصرل اله اط التقابض، وال السلم اله اط كعجين   رابعاً:

 رأ  املال. 

http://www.alukah.net/
mailto:Asd9406@gmail.com
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 . إلثباتما يتعلة ابحتمال التزيو أو التزوير أو ال لط يرجع فيه إي الق"اعد العامة ل خامساً:
 .وهللا أعلم
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وكيفية  SMART CONTRACTS العقود الذكية ( بشأن1/24) 230رقم:  جممع الفقه اإلسالمي قرار
 ( تفعيلها واإلقالة منها )دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها مبوضوع العملة الرقمية

ا سالمص، املرعقد ا دوركه الرابعة والعشرين بديب، خالل  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون 
 .م2019ن"فمرب  06 – 04هب، امل"افة: 1441ربيع أول  09 -07الم ة من: 

وهيمية   SMART CONTRACTS وبعد اطالعه على البح"  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع العق"د الجملهية
، وبعد استماعه إي املرا:شات امل"سعة اليت  (مدى اركباطيا ك" "ع العملة الر:ميةكمعيليا وا :الة مريا  دراسة العق"د الجملهية و 

 دارت ح"له،  
 ::رر مايلص

( بش ن ح م إجراي العق"د آبالت االكصال احلدي ة، ا  3/6  52أوالً: الت هيد على :رار جممع المقه ا سالمص الدو  ر:م 
قراكه، وهجملا القرار يرابة على العق"د ا ل  ونية اليت هص مستقلة عن  م جبميع ف1990هب/ 1410دورة مؤنره الساد  جبدة 

 .العق"د الجملهية
من خالل   (بدون وسيط  Pertoper لنياً: ممي"م العق"د الجملهية: عقد بأل طرفأل يرمجمل كلقائيًا يق"م على ف رة الرد للرد

 .ة  املشمرة( م ن البيت "ين وغ هاويتم ابلعمالت املرمد (Block chain سلسة ال تن هب ة ك"زيع ال مرهزية
 .لل اً: كرمجمل العق"د الجملهية من خالل مرصات خاصة مرهزية، أو عامة ال مرهزية وَكْستَخِدم العمالت املرمدة  املشمرة( غالباً 
لعمالت  لل اً: :رر اعمع أتجين البت ا امل" "ع إي حأل عقد ندوة متخصصة ا العق"د الجملهية، وبعد البّت ا م" "ع ا

املرمدة  املشمرة( وذلك لدراسة هافة ج"ان  العق"د الجملهية مع ال هيز على ما ورد ا المقرة لنياً، ويستحسن دع"ة متخصصأل  
 .كقريأل ا البل"ك هأل والعمالت املرمدة  املشمرة(، وغ ها

  

http://www.alukah.net/
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 : صي ة ا جياب والقب"ل
 املواعدة واملواطأة يف العقود : بشأن( 6/17) 157: رقمجممع الفقه اإلسالمي قرار 
 

اململ ة   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه السابعة عشرة بعمان 
 م،2006( ي"ني"  حزيران  28 – 24هب، امل"افة 1427 ادى اآلخرة  2 ادى ااوي إي  28من ( ااردنية اهلامشية

  –  40بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع امل"اعدة وامل"اط ة ا العق"د، واالطالع على القرار ر:م 
 ، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، (3/5و  2/5 41

 
 : :رر ما يلص

 . ة، وليست ملزمة :ضايً ااصن ا امل"اعدة من الارفأل أهنا ملزمة داين: أوالً 
 . امل"اعدة من الارفأل على عقد حتاياًل على الراب، م ن امل"اط ة على العيرة أو امل"اعدة على بيع وسلو ممر"عة هرعاً : لنياً 
ا احلاالت اليت ال مي ن فييا إجناز عقد البيع لعدم وج"د املبيع ا ملك البائع مع وج"د حاجة عامة  لزام هن من : لل اً 
لارفأل إبجناز عقد ا املستقبن حب م القان"ن أو غ ه، أو حب م ااعرال التجارية الدولية، هما ا فتح االعتماد املستردي  ا

الست اد البضاعات، فإنه جي"ز أن اعن امل"اعدة ملزمة للارفأل إما بتقرأل من احل "مة، وإما ابكماق الارفأل على نّص ا 
 . مة للارفألاالكما:ية جيعن امل"اعدة ملز 

إن امل"اعدة امللزمة ا احلالة املجمله"رة ا البرد لل اً ال أتخجمل ح م البيع املضال إي املستقبن، فال يرتقن هبا ملك املبيع إي  :  رابعاً 
 . املش ي، وال يص  ال من ديرًا عليه، وال يرعقد البيع إال ا امل"عد املتمة عليه إبجياب و:ب"لً 

رب :ضاًي على إجناز العقد، أو  إذا ختّلو أح : خامساً  د طرا امل"اعدة، ا احلاالت املجمله"رة ا البرد لل اً، عما وعَد به، فإنه جية
 (. دون المرصة الضائعة  حتّمن الضرر المعلص احلقيقص الجملي حلة الارل اآلخر بسب  ختلمه عن وعده 

 .وهللا أعلم
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 هرط القبض ا البيع
 صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها   القبض:: بشأن( 4/6)53: اإلسالمي رقمقرار جممع الفقه 

 (453ص  1، ج6ع  جملة اعمع 
هب 1410هعبان    23-17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،1990(مار  آذار  20-14امل"افة
 ص"ره وخباصة املستجدة مريا وأح اميا،  اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع القبض:بعد 

 واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

،  :بض اام"ال هما ي "ن حسياً ا حالة ااخجمل ابليد، أو ال ين أو ال"زن ا الاعام، أو الرقن والتح"ين إي ح"زة القابض  أوالً: 
وختتلو هيمية :بض ااهياي حبس  حاهلا   يتحقة اعتباراً وح ماً ابلتخلية مع التم أل من التصرل ول" إل ي"جد القبض حساً. 

 واختالل ااعرال فيما ي "ن :بضًا هلا. 
 إن من ص"ر القبض احل مص املعتربة هرعًا وعرفاً: لنياً:

 الت التالية:القيد املصرا ملبلغ من املال ا حساب العمين ا احلا
 إذا أودع ا حساب العمين مبلغ من املال مباهرة أو حب"الة مصرفية.  -أ 
 إذا عقد العمين عقد صرل انجز بيره وبأل املصرل ا حال هراي عملة بعملة أخرى حلساب العمين.  – ب 
صرل نمسه أو غ ه،  مبل ًا من حساب له إي حساب آخر بعملة أخرى، ا امل –أبمر العمين  –إذا ا:تاع املصرل  -ج 

 لصاحل العمين أو ملستميد آخر، وعلى املصارل مراعاة :"اعد عقد الصرل ا الشريعة ا سالمية. 
وي تمر أتخ  القيد املصرا ابلص"رة اليت يتم ن املستميد هبا من التسلم المعلص، للمدد املتعارل علييا ا أس"اق التعامن، على  

 ا العملة خالل املدة امل تمرة إال بعد أن حيصن أثر القيد املصرا إبم ان التسلم المعلص. أنه ال جي"ز للمستميد أن يتصرل 
 وهللا أعلم . كسلم الشيك إذا هان له رصيد :ابن للسح  ابلعملة امل ت"ب هبا عرد استيمائه وحجزه املصرل -2
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 هرط الر ى ا البيع
 انتزاع امللكية للمصلحة العامة  بشأن:( 4/4) 29: رقمجممع الفقه اإلسالمي قرار 

 (897ص  2، ج4ع  جملة اعمع  
 ادى اآلخر   23-18إن  جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من 

 م،1988(فرباير هباط  11-6هب امل"افة1408
 "ص م" "ع انتزاع املل ية للمصلحة العامة، بعد االطالع على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص

وا  "ي ما ه" مسلم به ا أص"ل الشريعة، من اح ام املل ية المردية، حىت أصبح ذلك من :"اطع ااح ام املعل"مة من الدين  
ة من  ابلضرورة، وأن  حمظ املال أحد الضرورايت ا مت اليت عرل من مقاصد الشريعة رعايتيا، وك"اردت الرص"ص الشرعي

ال تاب والسرة على ص"هنا، مع استحضار ما ثبت بداللة السرة الرب"ية وعمن الصحابة ر ص هللا عريم فمن بعدهم من نزع  
مل ية العقار للمصلحة العامة، كابيقاً لق"اعد الشريعة العامة ا رعاية املصاحل وكرزين احلاجة العامة مرزلة الضرورة وحتمن الضرر  

 لعام، ا اص لتمادي الضرر ا
 

 :رر ما يلص: 
جي  رعاية املل ية المردية وصيانتيا من أي اعتداي علييا، وال جي"ز كضيية ناا:يا أو احلد مريا، واملالك مسلط على   أوالً: 

 مل ه، وله ا حدود املشروع التصرل فيه جبميع وج"هه و يع االنتماعات الشرعية. 
 العامة إال كراعاة الض"ابط والشروط الشرعية التالية: ال جي"ز نزع مل ية العقار للمصلحة  لنياً:
 أن ي "ن نزع العقار مقابن كع"يض ف"ري عادل يقدره أهن ا ربة كا ال يقن عن مثن امل ن.  -1
 أن ي "ن انزعة و  اامر أو انئبه ا ذلك اعال. -2
 عامة كرزل مرزلتيا هاملساجد والارق وايس"ر.أن ي "ن الرزع للمصلحة العامة اليت كدع" إلييا  رورة عامة أو حاجة  -3
 أن ال يؤول العقار املرتزع من مال ه إي ك"ظيمه ا االست مار العام أو ا اص، وأال يعجن نزع مل يته :بن ااوان. -4

 ريا ورس"له. فإن اختلت هجمله الشروط أو بعضيا هان نزع مل ية العقار من ال لم ا اارض، ومن العض"ب اليت هنى هللا كعاي ع
على أنه إذا صرل الر ر عن استخدام العقار املرزوعة مل يته ا املصلحة املشار إلييا ك "ن أول"ية اس داده ملال ه ااصلص، أو  
 ل"رثته ابلتع"يض العادل.

 وهللا أعلم
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 عقود اإلذعان بشأن موضوع: (5/14) 132: رقمجممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار 

 
  ( دولة :ار إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه الرابعة عشرة ابلدوحة 

 . م 2003 ( يراير هان"ن ال اين  16-11هب امل"افة  1423ذو القعدة  13إي  8ا الم ة من 
.  وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له (ق"د ا ذعانع  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع 

 :رر ما يلص: 
 ب عق"د ا ذعان مصالح :ان"ين غريب حديث الكما:يات حت ميا ا صائص والشروط اآلكية: 1

..  والرقن العام. أ ب كعلة العقد بسلع أو مرافع حيتاج إلييا الرا  هافة وال غىن هلم عريا هاملاي وال يرابي وال از واهلاكو والربيد
 إخل.

امل"ج  لتلك السلع أو املرافع أو املرافة احت ارا :ان"نيا أو فعليا، أو على اا:ن سياركه علييا  –سيارة  أي: –ب ب احت ار 
 بش ن جيعن املرافسة فييا حمدودة الرااق. 

ا مرا:شتيا أو إل اي هصي مريا أو ج ب انمراد الارل امل"ج  ب" ع كماصين العقد وهروطه دون أن ي "ن للارل اآلخر حة  
 كعديله. 

 م"جيا إي ايمي"ر، م"حدا ا كماصيله وهروطه وعلى حن" مستمر.  (العرض د ب صدور ا جياب 
وها هن ما يدل عرفا على كرا ص طرفيه وك"افة  ( التقديريأل ب يربم عقد ا ذعان بتال:ص واركباط ا جياب والقب"ل احل ميأل 2

 نشائه، وفقا للشروط والتماصين اليت يعر يا امل"ج ، من غ  اه اط لمظ أو هتابة أو ه ن حمدد. إرادكييما على إ
ب ن را الحتمال حت م الارل املسيار ا ااسعار والشروط اليت ميلييا ا عق"د ا ذعان، وكعسمه الجملي يمضص إي ا  رار 3

من أجن    (أي :بن طرحيا للتعامن هبا مع الرا   ة الدولة ابتداي  بعم"م الرا ، فإنه جي  هرعا خض"ع  يع عق"د ا ذعان لر:اب
 إ:رار ما ه" عادل مريا، وكعدين أو إل اي ما فيه ظلم ابلارل املجملعن، وفقا ملا كقضص به العدالة هرعا. 

 ب كرقسم عق"د ا ذعان ا الر ر المقيص إي :سمأل:  4
ا ابلارل املجملعن، في" صحيح هرعا، ملزم لارفيه، وليت للدولة أو  ما هان ال من فيه عادال، وإل كتضمن هروطه ظلم أحدها:

للقضاي حة التدخن ا ه نه أبي إل اي أو كعدين، النتماي امل"ج  الشرعص لجمللك، إذ الارل املسيار للسلعة أو املرمعة ابذل  
س ، ابعتباره معم"ا عره هرعا،  أو مع غنب ي  هلا، غ  ممترع عن بيعيا لاالبيا ابل من ال"اج  عليه هرعا، وه" ع"ض امل ن 
وان مبايعة املضار ببدل عادل صحيحة   (لعسر التحرز عره ا عق"د املعاو ات املالية، وكعارل الرا  على التسامح فيه 

 ابكماق أهن العلم. 
مية  ارة  أو كضمن هروطا كعس ( فيه غنب فاحش أي:   ما انا"ى على ظلم ابلارل املجملعن، ان ال من فيه غ  عادل  وال اين:
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وذلك ابلتسع  ايربي العادل، الجملي يدفع ال لم والضرر  ( :بن طرحه للتعامن به به، فيجملا جي  كدخن الدولة ا ه نه ابتداي 
عن الرا  املضارين إي كلك السلعة أو املرمعة بتخميض السعر املت اي فيه إي مثن امل ن، أو إبل اي أو كعدين الشروط ايائرة،  

 ل بأل طرفيه، استرادا إي: كا حيقة العد
هرعا دفع  رر احت ار فرد أو هرهة سلعة أو مرمعة  رورية لعامة الرا ، عرد امتراعه عن    (و  اامر  أ ب أنه جي  على الدولة  
ئ  حة الرا  بدفع الضرر عريم الراه  ابلتسع  ايربي العادل، الجملي ي من رعاية احلقأل:  (ع"ض امل ن  بيعيا هلم ابل من العادل  

 عن كعدي احملت ر ا ااسعار أو الشروط، وحة احملت ر إبعاائه البدل العادل. 
ب ب أن ا هجملا التسع  كقدميا للمصلحة العامة ب وهص مصلحة املضارين إي السلع أو املرافع ا أن يش وها ابل من العادل ب 

إال بربح فاحش أو هروط جائرة، إذ من ال ابت املقرر  على املصلحة ا اصة وهص مصلحة احملت ر ال اإل ابمتراعه عن بيعيا هلم 
 وأنه يتحمن الضرر ا اص ملرع الضرر العام.  املصلحة العامة مقدمة على املصلحة ا اصة. ا الق"اعد المقيية أن: 

 يمرق ا ال"هاالت احلصرية لالست اد بأل ثال  حاالت: 
أن ال ي "ن هراك  رورة أو حاجة عامة أو خاصة بمئة من الرا  إي املرتج الجملي كتعلة به ال"هالة احلصرية، ن را ل "نه    ااوي:

من السلع أو املرافع ال فييية اليت مي ن االست راي عريا، أو هان هراك  رورة أو حاجة غ  متعيرة إليه، ل"ج"د م ين أو بدين  
فإن من حة ال"هين املست"رد أن يبيعه ابل من الجملي ي ا ى مع املش ي عليه، وليت للدولة أو    له مت"فر ا الس"ق بسعر عادل،

للقضاي حة التدخن ابلتسع  عليه فيه، إذ ااصن ا صحة العق"د ال ا ص، وم"جبيا ما أوجبه العا:دان على أنمسيما به،  
جائز هرعا، حيث إن من حقه بيع ما ميلك   ( ي لالحت ارابملعىن الل "  وان اختصاص صاح  ال"هالة ابملرتج واحت اره له 

 ابل من الجملي ير ى به، وال يتضمن ظلما أو إ رارا بعامة الرا ، وال جي"ز التسع  عليه فيه. 
أن ي "ن هراك  رورة أو حاجة عامة أو خاصة متعيرة كتعلة ال"هالة احلصرية، وأن ي "ن ال"هين ابذال له ب من عادل،    وال انية:

تضمن غبرا فاحشا أو حت ما ظاملا، وعردئجمل فال جي"ز كدخن الدولة ابلتسع  عليه، ان اختصاصه واحت اره املرتج كصرل ال ي
 مشروع ا مل ه، ال ظلم فيه احد، وال إ رار ابلرا  احملتاجأل إليه، فال يتعرض له فيه. 

ل"هالة احلصرية، وال"هين ممترع عن بيعه إال ب نب فاحش  أن ي "ن هراك  رورة أو حاجة عامة أو خاصة متعيرة كتعلة ا وال ال ة:
 فمص هجمله احلال جي  على الدولة أن كتدخن لرفع ال لم عن احملتاجأل إليه بارية التسع  ايربي على ال"هين.   أو بشروط جائرة. 
 وهللا كعاي أعلم. 
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 لتسع  ح م ا لزام اب
 حتديد أرابح التجار: بشأن( 8/5) 46: رقمجممع الفقه اإلسالمي قرار 

 
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااول 6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنرها  امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 
 للمرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  املقدمة من ااعضاي وا رباي ا م" "ع حتديد أرابح التجار، واستماعه  

 
 :رر ما يلص: 

ااصن الجملي كقرره الرص"ص والق"اعد الشرعية كرك الرا  أحرارًا ا بيعيم وهرائيم وكصرفيم ا ممتل اهتم وأم"اهلم، ا  أوالً:
هل"ا أم"ال م بير م  اي أييا الجملين آمر"ا ال أت  إطار أح ام الشريعة ا سالمية ال راي و "ابايا، عماًل كالة :"ل هللا كعاي:

 . (ابلبان إال أن ك "ن اارة عن كراض مر م
ليت هراك حتديد لرسبة معيرة للربح يتقيد هبا التجار ا معامالهتم، بن ذلك م وك ل رول التجارة عامة وظرول التاجر    لنياً:

 والسلع، مع مراعاة ما كقضص به اآلداب الشرعية من الرفة والقراعة والسماحة والتيس . 
كضافرت نص"ص الشريعة ا سالمية على وج"ب سالمة التعامن من أسباب احلرام ومالبساكه هال ش، وا ديعة،   لل اً:

 والتدليت، واالست مال، وكزييو حقيقة الربح واالحت ار الجملي يع"د ابلضرر على العامة وا اصة. 
الس"ق وااسعار، انهئاً من ع"امن مصارعة، فإن ل"  اامر  ال يتدخن و  اامر ابلتسع  إاّل حيث خلاًل وا حًا ا  رابعاً:

 .وهللا امل"فة. حيرئجمل التدخن ابل"سائن العادلة املم رة اليت كقضص على كلك الع"امن وأسباب ا لن وال الي وال نب الماحش
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 جملت العقد وإسقاط ا يار
 

 املزايدةعقد  بشأن:( 4/8) 73: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (25ص  2، ج8ع  جملة اعمع 

 
هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  

 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 
 املزايدة، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع عقد 

 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
وحيث إن عقد املزايدة من العق"د الشائعة ا ال":ت احلا ر، و:د صاح  كرميجمله ا بعض احلاالت ااوزات دعت لضبط  

حل "مات، و باته  طريقة التعامن به  بااً حيمظ حق"ق املتعا:دين طبقاً اح ام الشريعة ا سالمية، هما اعتمدكه املؤسسات وا
 ب اكي  إدارية ومن أجن بيان ااح ام الشرعية هلجملا العقد :رر ما يلص: 
 :رر ما يلص: 

 عقد معاو ة يعتمد دع"ة الراغبأل نداًي أو هتابًة للمشارهة ا املزاد ويتم عرد ر ا البائع.  عقد املزايدة: -1
، وحبس  طبيعته إي اختياري هاملزادات العادية بأل اافراد،  يتر"ع عقد املزايدة حبس  م" "عه إي بيع وإجارة وغ  ذلك -2

 وإي إجباري هاملزادات اليت ي"جبيا القضاي، وحتتاج إليه املؤسسات العامة وا اصة، واهليئات احل "مية واافراد.
ن"نية، جي  أن ال كتعارض  إن ا جرايات املتبعة ا عق"د املزايدات من حترير هتايب، وكر يم، و "ابط وهروط إدارية أو :ا -3

 مع أح ام الشريعة ا سالمية. 
طل  الضمان ممن يريد الدخ"ل ا املزايدة جائز هرعاً، وجي  أن يةرد ل ن مشارك إل ير  عليه العااي، وحيتس  الضمان    -4

 املا  من ال من ملن فاز ابلصمقة. 
 . ل "نه مثرًا له  –ا ال يزيد عن القيمة المعلية :يمة دف  الشروط ك – ال مانع هرعًا من استيماي رسم الدخ"ل  -5
جي"ز أن يعرض املصرل ا سالمص، أو غ ه، مشاريع است مارية ليحقة لرمسه نسبة أعلى من الربح، س"اي أهان املست مر   -6

 عاماًل ا عقد مضاربة مع املصرل أم ال. 
 الرجش حرام، ومن ص"ره:  -7
 رايها لي ري املش ي ابلزايدة. أن يزيد ا مثن السلعة من ال يريد ه -أ

 أن يت اهر من ال يريد الشراي إبعجابه ابلسلعة وخربكه هبا، وميدحيا لي ّر املش ي ف فع مثريا.  -ب
 أن يدعص صاح  السلعة، أو ال"هين، أو السمسار، ادعاي هاذاًب أنه دفع فييا مثن معأل ليدلت على من يس"م.  –ج 
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 "رة هرعًا اعتماد ال"سائن السمعية، واملرئية، واملقروية، اليت كجملهر أوصافًا رفيعة ال ن ن  ومن الص"ر احلدي ة للرجش احمل -د 
 احلقيقة، أو كرفع ال من لت ر املش ي، وحتمله على التعا:د. 

 وهللا أعلم
 

 بشأن: املناقصات( 5/9) 88: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (179ص  1، ج9ع  جملة اعمع  

ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

 بعد اطالعه على البح أل ال"اردين إي اعمع خبص"ص م" "ع املرا:صات، 
 ارت ح"له، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت د

وجراًي على خاة اعمع ا وج"ب إعداد عدد من الدراسات ا هن م" "ع الستقصاي التص"رات المرية له، واستيعاب  
 االااهات المقيية فيه، 
 :رر ما يلص: 

به  أتجين إصدار القرار ا اص ابلرقاط اليت درست ا هجملا امل" "ع، ن رًا اهيته، و رورة است مال حبث  يع ج"ان أوالً: 
وك اية هن كمصيالكه، والتعرل على  يع اآلراي فيه، واستيماي اعاالت اليت ارى املرا:صات من أجليا، وال سيما ما ه" حرام 
 مريا هااوراق املالية الرب"ية وسردات ا زانة.

كا لدييم   – خالل ف ة :ريبة بعدها  :بن انتياي الدورة إن أم ن أو  – أن يق"م أعضاي اعمع وخرباؤه ك"افاة اامانة العامة  لنياً:
 س"اي كعلقت اب جرايات أم ابلصيغ والعق"د اليت كقام املرا:صة  براميا.( املرا:صات من نقاط فرية أو هرعية كتعلة ك" "ع 

 " "ع.يسيم فييا أهن ا ربات المرية والمقيية والعملية ا هجملا امل( املرا:صات است تاب أحبا  أخرى ا م" "ع  لل اً:
 وهللا امل"فة

 
 عقود التوريد واملناقصات موضوع: بشأن( 1/12) 107: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  
 .م2000( سبتمرب  أيل"ل  28 – 23هب امل"افة 1421رج   1هب ب 1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 

وبعد استماعه إي املرا:شات اليت (. عق"د الت"ريد واملرا:صات " "ع بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م
 .دارت ح"ل امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي

 :  :رر ما يلص
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 : عقد املرا:صات. 2
لراغبأل إي كقدمي  طل  ال"ص"ل إي أرخص عااي، لشراي سلعة أو خدمة، كقدم فييا ايية الاالبة هلا الدع"ة ل: املرا:صة: أوال

 . عااياهتم، وفة هروط وم"اصمات حمددة
املرا:صة جائزة هرعا، وهص هاملزايدة، فتابة علييا أح اميا، س"اي أهانت مرا:صة عامة، أم حمددة، داخلية، أم خارجية،  :  لنيا

 . ا دوركه ال امرة ( 8/4  73و:د صدر بش ن املزايدة :رار اعمع ر:م . علرية، أم سرية 
جي"ز :صر االه اك ا املرا:صة على املصرمأل رمسيا، أو املرخص هلم ح "ميا، وجي  أن ي "ن هجملا التصريو، أو ال خيص   :لل ا

 :ائما على أست م" "عية عادلة. 
 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
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 الشروط ا ال من
   البيع أو التأجري ابلسعر املتغري   (:2/22) 124: رقماجملمع الفقهي اإلسالمي  قرار 

 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد 
- 21املرعقدة ا م ة امل رمة ا الم ة من  (ال انية والعشرين فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه 

 (... البيع أو الت ج  ابلسعر املت    م :د ن ر ا م" "ع2015ماي" /13-10هبب اليت ي"افقيا 1436رج   24
 واملراد به:عقد بع"ض آجن على أ:ساط حمددة يتمة فييا العا:دان على أصن الدين ويضال إليه عرد حل"ل هن :سط ربح  

 غ  املسدد من أصن الدين، ويتحدد ذلك الربح براي على مؤهر مرضبط متمة عليه. على املقدار 
وا جارة بسعر مت  ، هص: عقد إجارة ط"يلة املدة، حتدد فيه ااجرة حأل العقد للمدة ااوي وكربط بقية ااجرة كؤهر متمة  

 عليه، حبيث حتدد ا هناية هن مدة أجرة املدة اليت كلييا.
ع إي البح"  املقدمة، واملرا:شات من أعضاي اعمع، والباح أل، وحيث إنه ال خالل بأل أهن العلم أن من  وبعد االستما 

 هروط صحة العقد، العلم و:ت العقد ابملعق"د عليه مثراً وم مراً، علماً انفياً للجيالة وساملاً من ال رر. فقد :رر اعمع ما يلص: 
 ل سباب اآلكية:  ؛ال يصح أوالً: أن عقد البيع بسعٍر آجن مت   

/ جيالة ال من و:ت العقد، وهص جيالة هب ة كمضبص إي املرازعة، وحيصن معيا ال رر واملخاطرة وليست من اييالة اليس ة  1
 امل تمرة. 

 ي":ع ا هبية الراب. / إن أتجين ال من جيعله ديراً ا ذمة املش ي، وك  ُّ املؤهر ابلزايدة يعين زايدة الدين بعد لزومه، مما 2
لنياً: جي"ز عقد ا جارة أبجرة مت  ة مركباة كؤهر مرضبط معل"م للارفأل، ي" ع له حد أعلى وأدىن، هرياة أن ك "ن أجرة  

 الم ة ااوي حمددة عرد العقد، وأن حتدد أجرة هن ف ة ا بدايتيا.
فيه من ال رر ما ال ي تمر ا البيع، ابعتباره يق"م على بيع مرافع   والمرق بأل عقد ا جارة وعقد البيع ه" أن عقد ا جارة ي تمر 

ا املستقبن كتجدد هيئًا فشيئًا خبالل عقد البيع الجملي يقع على عأل :ائمة، و:د أجاز المقياي استئجار ااج  باعامه  
 هبية الراب.وهس"كه، وأجازوا استئجار ال ئر، حبس  العرل، وان عقد ا جارة مت  ة ااجرة خيل" من 

لل اً: يرى اعمع مراسبة عقد ندوة للبحث ا بدائن البيع ابلسعر املت   القابلة للتابية، واليت ال كتعارض مع أص"ل الشريعة 
 ا سالمية ا العق"د، ومي ن ب"اساتيا معاية املش لة اليت ك"اجه العا:دين بسب  ك   ااسعار. 

 وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وآله وصحبه.(.  
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 بيع املراحبة لآلمر ابلشراي: 
 يف مسألة املداينات هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوديةقرار 

 هب1397 \ 10 \ 16( ا 11 \ 3:رار ر:م  
فقد اطلع جملت هيئة هبار العلماي على ما جاي ا اامر السامص   : وبعد ،والصالة والسالم على رس"له وآله وصحبه  ،احلمد هلل
هب من الرغبة ا دراسة جملت هيئة هبار العلماي املعامالت اليت يست ليا بعض  1396 \ 12 \ 20( ا 30891ر:م  

والر ر  ، ملت"ية ال كتمة ومبدأ املعامالت الشرعية ا البيع واال: اضالتجار ا املدايرات حلص"هلم على م اس  مالية بارية 
واطلع على البحث الجملي أعدكه   ،فيما إذا هان اب م ان إجياد بدين للحد من جشع هؤالي واست الهلم للمحتاجأل من الرا 

وبعد الدراسة وكداول الرأي   ، ما هرعه هللااللجرة الدائمة ا أن"اع من البي"ع اليت يست ليا بعض الرا  است الال سيئا خيرج هبا ع
 : :رر اعلت ما يلص

أن يبيع إنسان آلخر هيئا ب من مؤجن ويسلمه إليه مث يش يه مره ابئعه :بن :بض ال من أب:ن من ذلك   : ومعراها : العيرة : أوال
مرص"ر من طرية أيب إسحاق السبيعص عن    ملا رواه ا مام أمحد وسعيد بن  ،و:د اكمة اعلت على حترمييا هبجملا املعىن  ،ال من نقدا

إين   :  دخلت أان وأم ولد زيد بن أر:م على عائشة ر ص هللا عريا فقالت أم ولد زيد بن أر:م : امرأكه العالية برت أنمع أهنا :الت
  ، وبئسما اه يت   بئسما هريت   : فقالت هلا  ،بعت غالما من زيد بن أر:م ب مامنائة درهم إي العااي مث اه يته مره بستمائة درهم

فإن ال اهر أهنا ال كق"ل م ن هجملا   ، أبل ص زيد بن أر:م أنه :د أبان جياده مع رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن يت"ب(
  ، وانه ذريعة إي الراب ، فجرى ذلك جمرى روايتيا عره ،الت ليظ وكقدم عليه إال بت":يو مسعته من رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم 

وملا رواه ا مام أمحد ا ]مسرده[ من طرية عااي بن أيب رابح    ،خن السلعة ليستبيح بيع مخسمائة أبلو إي أجن معل"م فإنه يد
» إذا  ن الرا  ابلديرار والدرهم وكبايع"ا ابلعيرة   : مسعت الريب صلى هللا عليه وسلم يق"ل :عن ابن عمر ر ص هللا عريما :ال
د ا سبين هللا أنزل هللا هبم ذال فال يرفعه عريم حىت يراجع"ا ديريم «  سرن أب" داود البي"ع  واكبع"ا أذانب البقر وكره"ا اييا

من طرية عااي ا راساين أن انفعا حدثه عن ابن عمر   ،ورواه أب" داود ا ]سرره[  ،((2/28مسرد أمحد بن حربن  ،(3462 
ورواه السري بن سين من طرية للث عن  .فجملهر احلديث :مسعت رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم يق"ل :ر ص هللا عريما :ال

 :وان ابن عبا  ر ص هللا عريما ملا سئن عن حريرة بيعت إي أجن مث اه يت أب:ن :ال  ،عااي عن ابن عمر ر ص هللا عريما
هجملا مما حرم   ،إن هللا ال خيدع  :وان أنت بن مالك ر ص هللا عره ملا سئن عن العيرة :ال ،دراهم بدراهم دخلت بيريما حريرة

ملا رواه أب" داود ا سرره من حديث أيب هريرة ر ص هللا   ،وان العيرة ابملعىن املتقدم بيعتان ا بيعة ف انت حمرمة (،هللا ورس"له
  ، ((3461تأل ا بيعة فله أوهسيما أو الراب «  سرن أب" داود البي"ع  » من ابع بيع :عره أن الريب صلى هللا عليه وسلم :ال

وملا فيه من ربح    ،ملا كقدم  ، ويلتحة بجمللك بيع املش ي ما اه اه ملن ابعه إايه حاال أو مؤجال :بن أن يقبضه مره أبه ر من مثره
 . وملا فيه من بيع الدين ابلدين إذا هان مؤجال ،ما إل يضمن
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  ، العشرة ابثين عشرة  :املال"ب مره  :مريا أن يال  إنسان من آخر ألو رايل م ال إي أجن فيق"ل له :وله ص"ر :الت"رق :لنيا
ان املقص"د    ؛وهجملا حمرم ،ويت"اطآن على ذلك مث جيراين بيعا ص"راي حيقة بيع الرق"د ابلسعر املت"اط  عليه  ، أو خبمسة عشر رايال

وإمنا ل ن امرئ ما ن"ى   ،» إمنا ااعمال ابلريات  : حلديث ،والعق"د كعترب كقاصدها ،مره بيع رايالت نقدا أبه ر مريا إي أجن
سرن الرسائص ،(1647سرن ال مجملي فضائن ايياد  ،(1907صحيح مسلم ا مارة  ، (1«  صحيح البخاري بدي ال"حص  

ف ان هجملا    ،((1/43أمحد بن حربن  مسرد  ،(4227سرن ابن ماجه الزهد  ،(2201سرن أب" داود الاالق  ،(75الايارة  
 . عأل الراب مع زايدة املخادعة واالحتيال

فيش ي من آخر سلعة إي أجن أبه ر من سعر   ،أن حيتاج إنسان إي نق"د لالستيالك أو للت"سع هبا ا ااركه م ال :ومريا
  ، يصدق فييا أهنا بيعتان ا بيعة فيص جائزةوال  ،ليبيعيا بعد :بضيا على غ  من اه اها مره فيجمله ال راب فييا ،م ليا حاال

( وملا صح من  282 س"رة البقرة اآلية  ﴾  اي أييا الجملين آمر"ا إذا كدايرتم بدين إي أجن مسمى فاهتب"ه﴿  :لعم"م :"له كعاي
من ه  ا هان  ل ن إذا انتيز البائع فرصة حاجة املش ي فشة عليه ا زايدة ال  ، ااحاديث ا ج"از البيع اجن وبيع السلم

وهان مدعاة إي التقاطع والتدابر  ، ذلك خمالما لسماحة ا سالم ومرافيا ل"اج  ااخ"ة وال احم بأل املسلمأل ومل ارم ااخالق
و:د ثبت ا حديث جابر بن عبد هللا ر ص هللا عريما أن الريب   ، وهلجملا خاره وأثره السيئ ا فساد اعتمع ،وك"ليد ااحقاد
مسحا إذا ا:تضى «  صحيح   ، مسحا إذا :ضى ، مسحا إذا اه ى ،» رحم هللا امريا مسحا إذا ابع :ه وسلم :الصلى هللا علي

 . (( رواه البخاري وابن ماجه2203سرن ابن ماجه التجارات  ،(1970البخاري البي"ع  
 : ل حاجة املضارين ابام"ر اآلكية مي ن القضاي على جشع من حيتال"ن أبن"اع من البي"ع احملرمة على است ال :لل ا
ملا فييا من التعرض ل ض  هللا  ،يق"م العلماي بتبيأل أن"اع البي"ع احملرمة وحيجملرون الرا  من التعامن هبا :الت"عية الشاملة - 1

اامة وخاصة احملتاجأل وما يرش  عريا من أ رار اجتماعية ومالية من ك"ليد الض ائن   وملا ي ك  علييا من أخاار على   ،وسخاه
والتالع  فييا ب  رة   ،وااحقاد وكقايع أواصر احملبة وا خاي وك بين من صاروا فريسة للتحاين ا البي"ع وسائر املعامالت 

وي "ن ذلك إبلقاي ا ا  والدرو  ابملساجد   ،الدي"ن وكراهميا على الضعماي وه ن القضاة ووالة اام"ر اب ص"مات
فإن لجمللك الت ث  البأل إن   ،واحملا رات ا الر"ادي والتلمزي"ن وا ذاعة واعتمعات العامة وبرشر املقاالت ا الصحو واعالت

 .وبه خيو ايشع واالحتيال اهن اام"ال ابلباطن ،هاي هللا على ذوي القل"ب احلية والرم"  الايبة 
ويرصح من عرده رأ  مال يتجر فيه أال يدخن ا   ،يرصح ايمي"ر ابال:تصاد ا الرمقات فال يت"سع"ا ا وسائن ال ل - 2

وليست ن كا آاته هللا وما أابحه له من طرق االاار وال س  احلالل عما   ، مدايرات أو معامالت حمرمة ليت"سع هبا ا رأ  ماله
 . عسى أن يزيده هللا سبحانه وكعاي من فضله  ،ليهه را لرعمة هللا ع ، حرمه هللا عليه

يق"م والة اام"ر كرا:بة ااس"اق العامة واحملالت التجارية ملعرفة ما جيري فييا من   :ااخجمل على يد املتالعبأل ا املعامالت  -  3
وأيخجملون على يد من حصن مره ذلك فيعزرونه كا يردعه من حبت أو  رب أو غرامات مالية أو كصادرة   .. املعامالت احملرمة
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وإل كؤثر فييم  ،ام اله الجملين إل يستجيب"ا للت"عية وا رهادالع"ض ا املعاملة احملرمة إي أم ال هجملا مما يرونه زاجرا للمسصي و 
 وهجملا مما يقضص على جشعيم أو  ،وإل يبال"ا ابل"عيد وايزاي ، الدرو  وامل"اعظ فلم يعبؤوا ابلتحجملير

 . وجيعليم على حجملر مستمر من االست الل السيئ وال س  احملرم ،يقلله إن هاي هللا
ليتعامل"ا معه في خجملوا مره ما حيتاج"نه ملزارعيم من اآلالت الزراعية وغ ها أبسعار    ، و الزراعصك"جيه الزراع إي برك التسلي  -   4

 .معتدلة كدفع على أ:ساط مراسبة دون راب أو إرهاق أو است الل لل رول
إي   - جمللك وليرتمع ب ،ك"جيه من يريد براي مس ن له أو من يريد الت"سع ا براي مساهن لإلسيام ا حن أزمة املساهن - 5

صردوق الترمية واالست مار العقاري ليقدم إليه من املال ما يستعأل به ا إ:امة ما يريد من براي مث يسدد ما أخجمله أ:ساطا ال  
 . يشة عليه ال"فاي هبا ا م"اعيدها دون أن يتقا ى الصردوق على ذلك مره راب

يتقدم إي البرك ا سالمص أو أحد اافراد ااغرياي إببداي  إرهاد من حيتاج إي :رض لشئ"ن أخرى حيتاجيا ا حياكه أن  -  6
 . حاجته ليعايه :ر ا بال راب يسد به حاجته

 . وعلى آله وصحبه وسلم ،وصلى هللا على نبيرا حممد ،وهللا و  الت"فية
 هيئة هبار العلماي 

 رئيت الدورة احلادية عشرة 
 عبد هللا خياط 

 عبد العزيز بن صاحل  ...عبد هللا بن حممد بن محيد   ...عبد اعيد حسن
 إبراهيم بن حممد آل الشيخ  .. .عبد الرزاق عميمص .. .سليمان بن عبيد 
 عبد هللا بن غداين .. .عبد العزيز بن ابز  ...راهد بن خرأل 
 صاحل بن حليدان  .. .حممد احلرهان  ...عبد هللا بن مريع
 د بن جب  حمم .. .صاحل بن غص"ن ... عبد هللا بن :ع"د
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 الوفاء ابلوعد واملراحبة لآلمر ابلشراء  :بشأن( 3/5و  2/5) 41-40: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (.965و 753ص  2، ج5ع   جملة اعمع 

 
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااوي  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 
بعد اطالعه على البح"  املقدمة من ااعضاي وا رباي ا م" "عص ال"فاي ابل"عد، واملراحبة لآلمر ابلشراي، واستماعه للمرا:شات  

 دارت ح"هلما اليت
 

 :رر ما يلص: 
أن بيع املراحبة لآلمر ابلشراي إذا و:ع على سلعة بعد دخ"هلا ا ملك امل م"ر، وحص"ل القبض املال"ب هرعاً، ه" بيع   أوالً:

م،  جائز، طاملا هانت كقع على امل م"ر مسؤولية التلو :بن التسليم، وكبعة الرد ابلعي  ا مص وحن"ه من م"جبات الرد بعد التسلي
 وك"افرت هروط البيع وانتمت م"انعه. 

ي "ن ملزماً لل"اعد داينة إال لعجملر، وه" ملزم :ضاي  –وه" الجملي يصدر من اآلمر أو امل م"ر على وجه االنمراد  –ال"عد  لنياً:
ال"عد، وإما ابلتع"يض  ويتحدد أثر ا لزام ا هجمله احلالة إما بترميجمل    إذا هان معلقاً على سب  ودخن امل"ع"د ا هلمة نتيجة ال"عد.

 عن الضرر ال"ا:ع فعاًل بسب  عدم ال"فاي ابل"عد بال عجملر.
ا"ز ا بيع املراحبة بشرط ا يار للمت"اعدين، هلييما أو أحدها، فإذا إل ي ن   – وهص اليت كصدر من الارفأل  – امل"اعدة  لل اً:

ة كشبه البيع نمسه، حيث يش ط عردئجمل أن ي "ن البائع مال اً للمبيع  هراك خيار فإهنا ال ا"ز، ان امل"اعدة امللزمة ا بيع املراحب
 . حىت ال ك "ن هراك خمالمة لريص الريب عن بيع ا نسان ما ليت عرده

 
 وي"صص كا يلص: 

 ابلشراي. ا  "ي ما ل"حظ من أن أه ر املصارل ا سالمية ااه ا أغل  نشاطاكه إي التم"ين عن طرية املراحبة لآلمر 
أن يت"سع نشاط  يع املصارل ا سالمية ا هىت أسالي  كرمية اال:تصاد وال سيما إنشاي املشاريع الصراعية أو التجارية،    أوالً:

 . جبي"د خاصة، أو عن طرية املشارهة واملضاربة، مع أطرال أخرى
صارل ا سالمية، ل" ع أص"ل كعصم من و:"ع ا لن أن كةدر  احلاالت العلمية لتابية املراحبة لآلمر ابلشراي لدى امل لنياً:

 . وهللا أعلم. ا التابية، وكعأل على مراعاة ااح ام الشرعية العامة أو ا اصة ببيع املراحبة لآلمر ابلشراي
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 بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها ( 5/16) 147: رقم جممع الفقه اإلسالمي قرار
 

دولة ا مارات   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه السادسة عشرة بديب  
 .م2005 (إبرين نيسان  14 - 9هب، امل"افة 1426ربيع ااول  5 - صمر  30( العربية املتحدة 

لسلع الدولية و "ابط التعامن فييا، وبعد استماعه إي املرا:شات  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ا
 اليت دارت ح"له، 

 
 : :رر ما يلص

يتم التعامن ابلسلع الدولية ا  :  بش ن ااس"اق املالية والجملي وورد فيه (1/7 63الت هيد على :رار اعمع ذي الر:م : أوالً 
 : ااس"اق املر مة إبحدى أربع طرق هص التالية

 أن يتضمن العقد حة كسلم املبيع وكسلم ال من ا احلال، مع وج"د السلع : ااوي الاريقة
 . أو إيصاالت مم لة هلا ا ملك البائع و:بضه
 . وهجملا العقد جائز هرعًا بشروط البيع املعروفة

 أن يتضمن العقد حة كسلم املبيع وكسلم ال من ا احلال مع إم اهنما بضمان: الاريقة ال انية
 .قهيئة الس" 

 . وهجملا العقد جائز هرعًا بشروط البيع املعروفة
أن ي "ن العقد على كسليم سلعة م"ص"فة ا الجملمة ا م"عد آجن ودفع ال من عرد التسليم وأن يتضمن هرطاً : الاريقة ال ال ة

 .يقتضص أن يرتيص فعاًل ابلتسليم والتسلم
 . هروط السلم املعروفة، فإذا است"ىف هروط السلم جاز وهجملا العقد غ  جائز لت جين البدلأل، ومي ن أن يعدل ليست"ا

 . وهجمللك ال جي"ز بيع السلعة املش اة سلمًا :بن :بضيا
أن ي "ن العقد على كسليم سلعة م"ص"فة ا الجملمة ا م"عد آجن ودفع ال من عرد التسليم دون أن يتضمن : الاريقة الرابعة

 . لمعليأل، بن مي ن كصميته بعقد معاهت العقد هرطًا يقتضص أن يرتيص ابلتسليم والتسلم ا
 . وهجملا ه" الر"ع ااه ر هي"عاً ا أس"اق السلع، وهجملا العقد غ  جائز أصالً 

ان:ش اعلت ا  "ي البح"  املعرو ة عدداً من الص"ر للمعامالت اليت ارييا املؤسسات املالية ا سالمية وظير من  : لنياً 
تاج إي بياهنا للت"صن إي احل م الشرعص ا السلع خالهلا أن للتابيقات فييا  أه االً ه  ة، وج"ان  متعددة وكمصيالت حية

 : الدولية و "ابط التعامن فييا، لجملا ي"صص جملت اعمع اامانة العامة بعقد ندوة متخصصة كعىن كا يلص
 . مية ا أس"اق السلع الدولية عرض التابيقات امليدانية للمعامالت اليت ارييا املؤسسات املالية ا سال. 1
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 . استيماي الض"ابط اليت يرب ص ك"افرها ومراعاهتا من :بن املؤسسات املالية ا سالمية ا معامالت ااس"اق املالية. 2
 . إعداد حب"  إ افية ا اي"ان  املختلمة هلجمله املعامالت الست مال الر ر ا مسائن السلع الدولية. 3
 

 "مة ديب عزميا على إجياد س"ق للسلع الدولية مقرها ا ديب، وكرج" أن ميّ ن هجملا املشروع املؤسسات  يقدر اعلت حل: لل اً 
املالية ا سالمية من ار  حماذير ااس"اق العاملية اليت أهارت إلييا البح"  املعرو ة، وك"صص القائمأل على املشروع ابلعراية  

ايات لعمن الس"ق، واحلرص على إجياد اآلليات اليت حتقة م"افقة املمارسات ا  ابي"ان  الشرعية عرد إعداد الق"انأل وا جر 
 . الس"ق اح ام الشريعة ا سالمية ومبادئيا

 .وهللا أعلم
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 مشاكل البنوك اإلسالمية  بشأن:( 7/8) 76: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  

 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 
 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع مشاهن البر"ك ا سالمية، 

 املرا:شات اليت دارت ح"له، وبعد استماعه إي 
وبعد استعراض جملت اعمع ما جاي ا ااوراق املقدمة بش ن مشاهن البر"ك ا سالمية، واملتضمرة مق حات معاية كلك  
املشاهن أبن"اعيا من هرعية وفرية وإدارية ومشاهن عال:اهتا اباطرال املختلمة وبعد االستماع إي املرا:شات اليت دارت ح"ل  

 ملش الت. كلك ا
 :رر ما يلص: 
عرض القائمة التالية املصرمة على أربعة حماور على اامانة العامة للمجمع الست تاب املختصأل فييا وعر يا ا دورات اعمع  
 القادمة حبس  ااول"ية اليت كراها يرة التخايط: 

 ال"دائع وما يتعلة هبا:  احمل"ر ااول:
 مع أح ام املضاربة الشرعية.   مان ودائع االست مار بارق كتاليم -أ

 كبادل ال"دائع بأل البر"ك على غ  أسا  المائدة.  - ب
 الت ييو الشرعص لل"دائع واملعاية احملاسبية هلا. –ج 

 إ:راض مبلغ لشخص بشرط التعامن به مع البرك عم"مًا أو ا نشاط حمدد.  –د 
 (. ةاملضارب أو وعاي املضارب  مصاريو املضاربة ومن يتحمليا  - هب 

 حتديد العال:ة بأل امل"دعأل واملساهأل.  –و 
 ال"ساطة ا املضاربة وا جارة والضمان. –ز 

 (. املساه"ن أو جملت ا دارة، أو ا دارة الترميجملية حتديد املضارب ا البرك ا سالمص  –ح 
 البدين ا سالمص للحساابت امل ش"فة.  -ط 

 دائعيا.الزهاة ا البر"ك ا سالمية ام"اهلا وو  – ي 
 املراحبة:  احمل"ر ال اين:

 املراحبة ا ااسيم.  -أ
 أتجين كسجين املل ية ا بي"ع املراحبة لبقاي حة البرك مضم"اًن ا السداد.  – ب 

 املراحبة املؤجلة السداد مع ك"هين اآلمر ابلشراي واعتباره هميالً. –ج 
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 املعامالت اآلجلة. املماطلة ا كسديد الدي"ن الراهئة عن املراحبة أو  –د 
 الت مأل على الدي"ن.  -هب 

 بيع الدي"ن.  -و 
 الت ج :  احمل"ر ال الث:

 إعادة الت ج  ملالك العأل امل ج"رة أو ل  ه.  –أ 
 استئجار خدمات ااهخاص وإعادة أتج ها.  –ب 
 إجارة ااسيم أو إ:را يا أو رهريا.  –ج 

 صيانة العأل امل ج"رة. –د 
 ص بشرط استئجاره هلا.هراي عأل من هخ -هب 

 ايمع بأل ا جارة واملضاربة.  –و 
 العق"د:  احمل"ر الرابع:

 الشرط االكما:ص على حة البرك ا المسخ ا حال التخلو عن سداد اا:ساط. -أ
 الشرط االكما:ص على حت"ين العقد من صي ة إي صي ة أخرى عرد التخلو عن سداد اا:ساط. –ب 

 وي"صص كا يلص: 
"اصلة البر"ك ا سالمية احل"ار مع البر"ك املرهزية ا الدول ا سالمية لتم أل البر"ك ا سالمية من أداي وظائميا ا م أوالً:

وعلى البر"ك املرهزية   است مار أم"ال املتعاملأل معيا ا  "ي املبادئ الشرعية اليت حت م أنشاة البر"ك وكالئم طبيعتيا ا اصة.
ر"ك ا سالمية للقيام بدورها المعال ا الترمية ال"طرية  من :"اعد الر:ابة كا يالئم خص"صية العمن  أن كراعص متالبات جناح الب

املصرا ا سالمص ودع"ة مر مة املؤنر ا سالمص والبرك ا سالمص للترمية الستئرال اجتماعات البر"ك املرهزية للدول  
 ية. ا سالمية، مما يتيح المرصة لترميجمل متالبات هجمله الت"ص

اهتمام البر"ك ا سالمية بت هين القيادات والعاملأل فييا اب ربات ال"ظيمية ال"اعية لابيعة العمن املصرا ا سالمص، وك"ف     لنياً:
 ا سالمص. الربامج التدريبية املراسبة ابلتعاون مع املعيد ا سالمص للبح"  والتدري  وسائر اييات املعرية ابلتدري  املصرا 

 . العراية بعقدى السلم واالستصراع، ملا يقدمانه من بدين هرعص لصيغ التم"ين ا نتاجص التقليدية  لل اً:
التقلين ما أم ن من استخدام أسل"ب املراحبة لآلمر ابلشراي و:صرها على التابيقات اليت كقع حتت ر:ابة املصرل ويؤمن    رابعاً:

والت"سع ا خمتلو الصيغ االست مارية ااخرى من املضاربة واملشارهات   عية اليت حت ميا.فييا و:"ع املخالمة للق"اعد الشر 
والت ج  مع االهتمام ابملتابعة والتق"مي الدوري ويرب ص االستمادة من خمتلو احلاالت املقب"لة ا املضاربة مما يتيح  بط عمن 
 املضاربة ود:ة احملاسبة لرتائجيا. 

تجارية لتبادل السلع بأل البالد ا سالمية بدياًل عن س"ق السلع الدولية اليت ال ختل" من املخالمات  إجياد الس"ق ال خامساً:
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 الشرعية.
ك"جيه فائض السي"لة  دمة أهدال الترمية ا العاإل ا سالمص، وذلك ابلتعاون بأل البر"ك ا سالمية لدعم صرادية   سادساً:

 ش هة. االست مار املش هة وإنشاي املشاريع امل
ا سراع إبجياد املؤهر املقب"ل إسالميًا الجملي ي "ن بدياًل عن مراعاة سعر المائدة الرب"ية ا حتديد هامش الربح ا   سابعاً:

 املعامالت.
مص  ك"سيع القاعدة اهلي لية للس"ق املالية ا سالمية عن طرية :يام البر"ك ا سالمية فيما بيريا، وابلتعاون مع البرك ا سال  لمراً:

 للترمية، للت"سع ا ابت ار وكداول اادوات املالية ا سالمية ا خمتلو الدول ا سالمية. 
دع"ة اييات املر"ط هبا سّن اان مة  رساي :"اعد التعامن ا اصة بصيغ االست مار ا سالمية، هاملضاربة واملشارهة   اتسعاً:

 واملزارعة واملسا:اة والسلم واالستصراع وا جيار. 
دع"ة البر"ك ا سالمية  :امة :اعدة معل"مات كت"افر فييا البياانت ال افية عن املتعاملأل مع البر"ك ا سالمية ورجال  هراً:عا

 ااعمال، وذلك لت "ن مرجعاً للبر"ك ا سالمية ولالستمادة مريا ا كشجيع التعامن مع ال قات املؤنرأل واالبتعاد عن س"اهم. 
ا سالمية إي كرسية نشاط هيئات الر:ابة الشرعية لدييا، س"اي بتجديد عمن اهليئة العليا للر:ابة   دع"ة البر"ك  حادي عشر: 

الشرعية للبر"ك ا سالمية أم عن طرية إجياد هيئة جديدة كا ي من ال"ص"ل إي معاي  م"حدة لعمن اهليئات الشرعية ا البر"ك  
 ا سالمية. 
 وهللا امل"فة
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 إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية (:  4/20) 116: إلسالمي رقمقرار اجملمع الفقهي ا
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

حمرم   23-19الم ة من فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه  العشرين( املرعقدة ا م ة امل رمة ا 
املعاي    – ا سالمية  م :د ن ر ا م" "ع  إدارة السي"لة ا املصارل2010/ديسمرب 29-25هبب اليت ي"افقيا 1432

 واادوات(.
حيتاج إي مزيد من الدراسة وك"اصن مع املصارل    وبعد استماعه إي البح"  املقدمة ا امل" "ع ومرا:شته هلا رأى أن امل" "ع

 الدورة القادمة.  املش لة وأسباهبا واملق حات املراسبة حلليا ومن مث إدراجه ا جدول أعمال مية، ملعرفة حجما سال
 وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وعلى آله وصحبه أ عأل. 
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 بيع التقسيط 
 البيع ابلتقسيط بشأن:( 6/ 2) 51: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
 (9ص2ج7وع 193ص 1ج6ع  جملة اعمع 

 
 1410هعبان    23  -17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،1990( مار  آذار  20 – 14هب امل"افة 
 تماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع البيع ابلتقسيط، واس

 
 :رر ما يلص: 

ا"ز الزايدة ا ال من املؤجن عن ال من احلال، هما جي"ز ذهر مثن املبيع نقداً، ومثره ابا:ساط ملدد معل"مة، وال يصح البيع    أوالً:
والت جين أبن إل حيصن االكماق ايازم على مثن واحد  فإن و:ع البيع مع ال دد بأل الرقد    إال إذا جزم العا:دان ابلرقد أو الت جين.

 حمدد، في" غ  جائز هرعاً. 
ال جي"ز هرعاً، ا بيع ااجن، الترصيص ا العقد على ف"ائد التقسيط، ممص"لة عن ال من احلال، حبيث كركبط اباجن،   لنياً:

 س"اي اكمة العا:دان على نسبة المائدة أم ربااها ابلمائدة السائدة. 
إذا أتخر املش ي املدين ا دفع اا:ساط عن امل"عد احملدد فال جي"ز إلزامه أي زايدة على الدين بشرط سابة أو بدون   ل اً:ل

 هرط، ان ذلك راب حمرم. 
حيرم على املدين امللصي أن مياطن ا أداي ما حن من اا:ساط، ومع ذلك ال جي"ز هرعاً اه اط التع"يض ا حالة الت خر    رابعاً:

 عن ااداي.
جي"ز هرعاً أن يش ط البائع اباجن حل"ل اا:ساط :بن م"اعيدها، عرد أتخر املدين عن أداي بعضيا، ما دام املدين   خامساً:

 :د ر ص هبجملا الشرط عرد التعا:د. 
املبيع عرده لضمان  ال حة للبائع ا االحتماظ كل ية املبيع بعد البيع، ول ن جي"ز للبائع أن يش ط على املش ي رهن    سادساً:

 حقه ا استيماي اا:ساط املؤجلة. 
 وي"صص كا يلص: 
 دارسة بعض املسائن املتصلة ببيع التقسيط للبت فييا إي ما بعد إعداد دراسات وأحبا  هافية فييا، ومريا: 

 حسم البائع همبياالت اا:ساط املؤجلة لدى البر"ك.  -أ
  . ع وكعجن   كعجين الدين مقابن إسقاط بعضه وهص مس لة -ب
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 وهللا امل"فة. أثر امل"ت ا حل"ل اا:ساط املؤجلة -ج
 

 البيع ابلتقسيط  بشأن:( 2/7) 64: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (9ص 2والعدد السابع ج  193ص  1، ج6ع  جملة اعمع 

 
هب 1412ذي القعدة    12-7إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره السابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م، 1992( ماي"  أاير  14 – 9امل"افة 
 بش نه،( 2/6  51بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع البيع ابلتقسيط، واست مااًل للقرار 

 د استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، وبع
 

 :رر ما يلص: 
 البيع ابلتقسيط جائز هرعاً، ول" زاد فيه ال من املؤجن على املعجن.  أوالً: 
 . من أن"اع الت"ثية املشروع للدين ابل تابة ( سردات السح - السردات امر-الشي ات ااوراق التجارية  لنياً:
 ااوراق التجارية غ  جائز هرعاً، انه يؤول إي راب الرسيئة احملرم. ( خصم إن حسم  لل اً:
جائزة هرعاً، ال كدخن  (  ع وكعجن احلاياة من الدين املؤجن، اجن كعجيله، س"اي أهانت بال  الدائن أو املدين  رابعاً:

فإذا دخن بيريما طرل للث إل   ملدين ثرائية.ا الراب احملرم إذا إل ك ن براي على اكماق مسبة، وما دامت العال:ة بأل الدائن وا
 از، اهنا أتخجمل عردئجمٍل ح م حسم ااوراق التجارية. 

جي"ز اكماق املتدايرأل على حل"ل سائر اا:ساط عرد امتراع املدين عن وفاي أي :سط من اا:ساط املستحقة عليه ما   خامساً:
 إل ي ن معسراً.

 دين أو إفالسه أو مماطلته، فيج"ز ا  يع هجمله احلاالت احلط مره للتعجين ابل ا ص. إذا اعترب الدين حاالً مل"ت امل  سادساً:
 أال ي "ن للمدين مال زائد عن ح"ائجه ااصلية يمص بديره نقدًا أو عيراً.   ابط ا عسار الجملي ي"ج  ا ن ار: سابعاً:

 وهللا أعلم
 

 اخلاصة ابلبيع ابلتقسيط   البنك اإلسالمي للتنمية استفسارات : بشأن( 1/3) 13: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 77ص   1والعدد الثالث ج  527ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 
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هب 1407صمر    13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من  

 م. 1986 (أهت"بر كشرين ااول  16 – 11/
 بعد دراسة مستميضة ومرا:شات واسعة يميع االستمسارات اليت كقدم هبا البرك إي اعمع، 

 
 :رر ما يلص: 

 
 "ص عمليات البيع اباجن مع كقسيط ال من:خبص( ج 

 إن ال"عد من البرك ا سالمص للترمية ببيع املعدات إي العمين بعد نلك البرك هلا أمر مقب"ل هرعاً.  أوالً: 
إن ك"هين البرك أحد عمالئه بشراي ما حيتاجه ذلك العمين من معدات وآليات وحن"ها مما ه" حمدد ااوصال وال من   لنياً:
ب البرك، ب ية أن يبيعه البرك كلك ااهياي بعد وص"هلا وحص"هلا ا يد ال"هين، ه" ك"هين مقب"ل هرعاً، واافضن أن حلسا

 ي "ن ال"هين ابلشراي غ  العمين املجمله"ر إذا كيسر ذلك. 
 مرمصن. إن عقد البيع جي  أن يتم بعد التملك احلقيقص للمعدات والقبض هلا، وأن يربم بعقد  لل اً:

 
 خبص"ص عمليات ن"ين التجارة ا ارجية: ( د 

 يرابة على هجمله العمليات املبادئ املابقة على عمليات البيع اباجن مع كقسيط ال من. 
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 البيع ب رض الت"رق: 
 .بشأن حكم بيع التورُّق(: 5/15) 87: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 : ال نيب بعده،سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه، أما بعداحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من 
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه ا امسة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، اليت بدأت ي"م  

املرا:شة، والرج"ع  وبعد التداول و . م :د ن ر ا م" "ع ح م بيع الت"رُّق31/10/1998هب امل"افة 1419رج 11السبت
 : إي اادلة،والق"اعد الشرعية، وهالم العلماي ا هجمله املس لة :رر اعلت ما يلص

ه" هراي سلعة ا ح"زة البائع ومل ه، ب من مؤجن، مث يبيعيا املش ي برقد ل   البائع،للحص"ل على  : أن بيع الت"رُّق: أوالً 
 (. ال"رق الرقد 
َوَأَحن  اَّلل ة اْلبَبْيَع   هرًعا، وبه :ال  ي"ر العلماي، ان ااصن ا البي"ع ا ابحة، لق"ل هللا كعاي أن بيع الت"رق هجملا جائز : لنيًا

وإل ي ير ا هجملا البيع راًب ال :صًدا وال ص"رة، وان احلاجة داعية إي ذلك لقضاي دين، أو زواج أو  [.275: البقرة(]َوَحر َم الّراب
 .غ ها
لبيع مشروط أبال  يبيع املش ي السلعة ب من أ:ن مما اه اها به على ابئعيا ااول، ال مباهرة وال ابل"اساة،  ج"از هجملا ا: لل ًا

 . فإن فعن فقد و:عا ا بيع العيرة،احملر م هرًعا، الهتماله على حيلة الراب فصار عقدا حمرما
هللا سبحانه لعباده من القرض احلسن من طي  أم"اهلم، ي"صص املسلمأل ابلعمن كا هرعه    -وه" يقرر ذلك    -إن اعلت:  رابًعا

طيبة به نم"سيم، ابت اي مر اة هللا، ال يتبعه مّن وال أذى، وه" من أجن أن"اع ا نماق ا سبين هللا كعاي، ملا فيه من التعاون  
ي"ن، وال":"ع ا املعامالت احملرمة،  والتعاطو، وال احم بأل املسلمأل،وكمريج هرابهتم، وسد حاجاهتم، وإنقاذهم من ا ثقال ابلد

وإن الرص"ص الشرعية ا ث"اب ا :راض احلسن، واحلث عليه ه  ة ال ختمى،هما يتعأل على املستقرض التحلص ابل"فاي، وحسن  
 .القضاي واملماطلة

 . واحلمد هلل رب العاملأل. وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه سلم كسليًما ه  ًا
 

 ( التورق كما جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر )(:  2/17) 98: رقم  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار
 .احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على رس"ل هللا، وعلى آله وصحبه

 : أما بعد
- 19فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه السابعة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا الم ة من 

الت"رق هما اريه بعض املصارل ا ال":ت     م، :د ن ر ا م" "ع:17/12/2003-13: هب الجملي ي"افقه23/10/1424
 (.احلا ر

http://www.alukah.net/


 
 

31 

31 www.alukah.net 

ح"ل امل" "ع، واملرا:شات اليت دارت ح"له، كبأل للمجلت أن الت"رق الجملي اريه بعض   وبعد االستماع إي ااحبا  املقدمة 
من أس"اق   ( ليست من الجمله  أو المضة :يام املصرل بعمن مناص يتم فيه كركي  بيع سلعة  املصارل ا ال":ت احلا ر ه": 

أبن    -ما بشرط ا العقد أو حب م العرل والعادة  إ  -السلع العاملية أو غ ها، على املست"رق ب من آجن، على أن يلتزم املصرل  
 . ير"ب عره ا بيعيا على مش  آخر ب من حا ر، وكسليم مثريا للمست"رق

 : وبعد الر ر والدراسة، :رر جملت اعمع ما يلص
 عدم ج"از الت"رق الجملي سبة ك"صيمه ا التمييد ل م"ر اآلكية: : أوالً 
الت"رق ابل"هالة ا بيع السلعة ملش  آخر أو كركي  من يش ييا جيعليا هبيية ابلعيرة املمر"عة  أن التزام البائع ا عقد  -  1

 . هرعاً، س"اي أهان االلتزام مشروطاً صراحة أم حب م العرل والعادة املتبعة 
 . أن هجمله املعاملة كؤدي ا ه   من احلاالت إي ا خالل بشروط القبض الشرعص الالزم لصحة املعاملة - 2
أن وا:ع هجمله املعاملة يق"م على مرح ن"ين نقدي بزايدة ملا مسص ابملست"رق فييا من املصرل ا معامالت البيع والشراي  - 3

وهجمله   اليت اري مره واليت هص ص"رية ا مع م أح"اهلا، هدل البرك من إجرائيا أن كع"د عليه بزايدة على ما :دم من ن"ين.
املعرول عرد المقياي، والجملي سبة للمجمع ا دوركه ا امسة عشرة أن :ال جب"ازه كعامالت حقيقية    املعاملة غ  الت"رق احلقيقص 
فالت"رق احلقيقص يق"م على  . وذلك ملا بيريما من فروق عديدة فصلت الق"ل فييا البح"  املقدمة.. وهروط حمددة بيريا :راره

ا :بضاً حقيقياً وكقع ا  مانه، مث يق"م ببيعيا ه" ب من حال  هراي حقيقص لسلعة ب من آجن كدخن ا ملك املش ي ويقبضي 
حلاجته إليه، :د يتم ن من احلص"ل عليه و:د ال يتم ن، والمرق بأل ال مرأل اآلجن واحلال ال يدخن ا ملك املصرل الجملي  

ا مع م أح"اهلا، وهجملا ال  طرأ على املعاملة ل رض كس"يغ احلص"ل على زايدة ملا :دم من ن"ين هلجملا الشخص كعامالت ص"رية 
 . يت"افر ا املعاملة املبيرة اليت ارييا بعض املصارل

هما أن اعلت إذ يقدر جي"د   ي"صص جملت اعمع  يع املصارل بتجر  املعامالت احملرمة، امت ااًل امر هللا كعاي.: لنياً 
ي"صص أبن كستخدم لجمللك املعامالت احلقيقية املشروعة دون  املصارل ا سالمية ا إنقاذ اامة ا سالمية من بل"ى الراب، فإنه 

 . اللج"ي إي معامالت ص"رية كؤول إي ه"هنا ن"يالً حمضاً بزايدة كرجع إي املم"ل
   (مع التحمظ على القرار ال اين املتعلة ابلت"رق املصرا عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ : ااعضاي املتحم "ن

 
 ( الفقهي املعروف واملصريف املنظم)حقيقته، أنواعه : بشأن التورق (  5/19)  179 اإلسالمي رقمقرار جممع الفقه 

دولة   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه التاسعة عشرة ا إمارة الشار:ة  
 م،2009( إبرين نيسان  30 - 26هب، امل"افة 1430 ادى ااوي  5إي  1من ( ا مارات العربية املتحدة

، وبعد  (المقيص املعرول واملصرا املر م حقيقته، أن"اعه  :  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع الت"رق
 استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
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 ص التابع لراباة العاإل ا سالمص ك ة امل رمة هبجملا ا ص"ص،وبعد االطالع على :رارات اعمع المقيص ا سالم
 : :رر ما يلص

 : أن"اع الت"رق وأح اميا: أوالً 
سلعة ب من مؤجن من أجن أن يبيعيا نقداً ب من أ:ن غالباً إي  (  املست"رق ه" هراي هخص : الت"رق ا اصاالح المقياي( 1 

يت مره بقصد احلص"ل على الرقد  . ا الت"رق جائز هرعاً، هرط أن ي "ن مست"فياً لشروط البيع املقررة هرعاً وهجمل. غ  من اه ة
ه" هراي املست"رق سلعة من ااس"اق احمللية أو الدولية أو ما هاهبيا ب من مؤجن  : الت"رق املر م ا االصاالح املعاصر( 2 

ست"رق مع البائع على ذلك، وذلك ب من حال أ:ن كركي  بيعيا، إما برمسه أو بت"هين غ ه أو بت"اطؤ امل( املمّ"ل يت"ي البائع 
 . غالباً 
 . ه" ص"رة الت"رق املر م نمسيا مع ه"ن املست"رق ه" املؤسسة واملم"ل ه" العمين: الت"رق الع سص( 3 

، حتايالً  وذلك ان فييما ك"اطؤًا بأل املم"ل واملست"رق، صراحة أو  مرًا أو عرفاً ( املر م و الع سص ال جي"ز الت"ر:ان : لنياً 
 . لتحصين الرقد احلا ر أبه ر مره ا الجملمة وه" راب
 : وي"صص كا يلص

الت هيد على املصارل واملؤسسات املالية ا سالمية ابستخدام صيغ االست مار والتم"ين املشروعة ا  يع أعماهلا، وار   ( أ 
شريعة ال راي، وجيلص فضيلة اال:تصاد ا سالمص للعاإل الجملي  الصيغ احملرمة واملشب"هة التزاماً ابلض"ابط الشرعية كا حيقة مقاصد ال

 . يعاين من التقلبات وال "ار  اال:تصادية املرة كل" ااخرى
.  وإنشاي املؤسسات املالية ا سالمية صرادية للقرض احلسن. كشجيع القرض احلسن لتجري  احملتاجأل للج"ي للت"رق( ب 

 .وهللا أعلم
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 الت"رق الع سص 
 . املنتج البديل عن الوديعة ألجل(:  4/19) 110: رقم  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار

 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه أما بعد
- 22فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه التاسعة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة ا الم ة من 

، والجملي  (املرتج البدين عن ال"ديعة اجن:  م :د ن ر ا م" "ع2007/ن"فمرب/ 7-3هب الجملي ي"افقه 1428/ه"ال/26
املراحبة الع سية، والت"رق الع سص أو مقل"ب الت"رق،  : اي عديدة، مريااريه بعض املصارل ا ال":ت احلا ر حتت أمس

 . واالست مار املباهر، واالست مار ابملراحبة، وحن"ها من اامساي احملدثة أو اليت مي ن إحداثيا
 : والص"رة الشائعة هلجملا املرتج كق"م على ما يلص

 .سليم العمين للمصرل ال من حا رااملصرل ا هراي سلعة حمددة، وك( امل"دع ك"هين العمين . 1
 . مث هراي املصرل للسلعة من العمين ب من مؤجن، وهبامش ربح جيري االكماق عليه. 2

 : وبعد االستماع إي البح"  واملرا:شات املستميضة ح"ل هجملا امل" "ع، :رر اعلت عدم ج"از هجمله املعاملة؛ ملا يلص 
رمة هرعا، من جية ه"ن السلعة املبيعة ليست مقص"دة لجملاهتا، فت خجمل ح ميا،  أن هجمله املعاملة مماثلة ملس لة العيرة احمل. 1

 . خص"صا أن املصرل يلتزم للعمين بشراي هجمله السلعة مره
و:د سبة للمجمع أن :رر حترمي الت"رق املر م بقراره ال اين ا دوركه السابعة  ”الت"رق املر م”أن هجمله املعاملة كدخن ا ممي"م.  2

 .به مرع الت"رق املصرا من علن ي"جد ا هجمله املعاملةعشرة، وما علن 
أن هجمله املعاملة كراا اهلدل من التم"ين ا سالمص، القائم على ربط التم"ين ابلرشاط احلقيقص، كا يعزز الرم" والرخاي . 3

 .اال:تصادي
ؤهد على أهية التابية الصحيح للمعامالت  واعلت إذ يقدر جي"د املصارل ا سالمية ا رفع بل"ى الراب عن اامة ا سالمية، وي

 : املشروعة واالبتعاد عن املعامالت املشب"هة أو الص"رية اليت كؤدي إي الراب احملرم فإنه ي"صص ميا يلص 
اَي أَيبَُّيا ال جمِليَن آَمرة"ا   أن حترص املصارل واملؤسسات املالية على ار  الراب ب افة ص"ره وأه اله؛ امت اال لق"له سبحانه . 1

تةْم مةْؤِمِرألَ  َ َوَذرةوا َما بَِقَص ِمَن الّراب ِإن هةربْ  [.278:البقرة]”اكب قة"ا اَّلل 
ة املستقلة، ا كرهيد وك"جيه مس ة املصارل ا سالمية؛ لتحقية مقاصد وأهدال  أتهيد دور اعامع المقيية، واهليئات العلمي.  2

 . اال:تصاد ا سالمص
إجياد هيئة عليا ا البرك املرهزي ا هن دولة إسالمية، مستقلة عن املصارل التجارية، كت "ن من العلماي الشرعيأل وا رباي  .  3

 . ا سالمية، والت هد من أعماهلا وفة الشريعة ا سالميةاملاليأل؛ لت "ن مرجعا للمصارل 
 . وهللا و  الت"فية وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وآله وصحبه 
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 التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها : بشأن( 7/5)45: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 .(81ص 1ج 6ع2773ص4، ج 5ع  جملة اعمع  

 
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااول  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 
 بعد عرض م" "ع التم"ين العقاري لبراي املساهن وهرائيا،

 
 :رر ما يلص: 

،  صدار القرار ا اص به إي الدورة السادسة، من أجن مزيد  أتجين الر ر ا م" "ع التم"ين العقاري لبراي املساهن وهرائيا
 . وهللا امل"فة. من الدراسة والبحث

 
 التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها : بشأن( 6/ 1) 50: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (81ص1ج6ع2773ص4ج5ع   جملة اعمع 
 

 1410هعبان    23  -17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  
 م،1990( مار  آذار  20 – 14هب امل"افة 

 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع التم"ين العقاري لبراي املساهن وهرائيا،
 :شات اليت دارت ح"له، واستماعه للمرا

 
 :رر ما يلص: 

إن املس ن من احلاجات ااساسية لإلنسان، ويرب ص أن ي"فر ابلارق املشروعة كال حالل، وإن الاريقة اليت كسل يا  أوالً:
 راب.البر"ك العقارية وا س انية وحن"ها، من ا :راض بمائدة :لت أو ه رت، هص طريقة حمرمة هرعًا ملا فييا من التعامن ابل

 ، مريا: (فضاًل عن إم انية ك"ف ه اب جيار هراك طرق مشروعة يةست ىن هبا عن الاريقة احملرمة، لت"ف  املس ن ابلتملك  لنياً:
أن كقدم الدولة للراغبأل ا نلك مساهن، :رو اً خمصصة  نشاي املساهن، كست"فييا أب:ساط مالئمة بدون فائدة، س"اي   -أ

، على أنه إذا دعت احلاجة إي حتصين نمقات لتقدمي عمليات  (رسم خدمة   أم حتت ستار اعتبارها  أهانت المائدة صرحية، 
من القرار ر:م  ( أ  القروض ومتابعتيا، وج  أن يقتصر فييا على الت اليو المعلية لعملية القرض على الرح" املبأل ا المقرة 

 للدورة ال ال ة هلجملا اعمع. ( 1/3 13
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أن كت"ي الدولة القادرة إنشاي املساهن وكبيعيا للراغبأل ا نلك مساهن اباجن واا:ساط ابلض"ابط الشرعية املبيرة ا   –ب 
 هلجمله الدورة. ( 2/6  51القرار 

 أن يت"ي املست مرون من اافراد أو الشرهات براي مساهن كباع اباجن.  -ج
وبجمللك يتم هراي املس ن :بن برائه، حبس   – ى أسا  اعتباره الزماً عل – أن نلك املساهن عن طرية عقد االستصراع  -د

ال"صو الد:ية املزين للجيالة املؤدية للرزاع، دون وج"ب كعجين  يع ال من، بن جي"ز أتجيله أب:ساط يتمة علييا، مع مراعاة  
 الشروط وااح"ال املقررة لعقد االستصراع لدى المقياي الجملين ميزوه عن عقد السلم. 

 "صص كا يلص: وي
 م"اصلة الر ر  جياد طرق أخرى مشروعة ك"فر نلك املساهن للراغبأل ا ذلك. 

 وهللا امل"فة
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 السلم عقد 
 السَّلم وتطبيقاته املعاصرة بشأن:( 2/9) 85: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (371ص  1، ج9ع  جملة اعمع 
 

ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع الس لم وكابيقاكه املعاصرة، 
 ملرا:شات اليت دارت ح"له، وبعد استماعه إي ا

 :رر ما يلص: 
 (: السلم بش ن  أوالً: 

السلع اليت جيري فييا عقد السلم كشمن هن ما جي"ز بيعه ومي ن  بط صماكه وي بت ديراً ا الجملمة، س"اي أهانت من امل"اد  -أ
 ا ام أم املزروعات أم املصر"عات. 

بتاريخ معأل، أو ابلربط أبمر مؤهد ال":"ع، ول" هان ميعاد و:"عه خيتلو  جي  أن حيدد لعقد السلم أجن معل"م، إما  –ب 
 اختالفًا يس ًا ال يؤدي للترازع هم"سم احلصاد. 

ااصن كعجين :بض رأ  مال السلم ا جملت العقد، وجي"ز أتخ ه لي"مأل أو ثالثة ول" بشرط، على أن ال ك "ن مدة   –ج 
 دد للسلم.الت خ  مساوية أو زائدة عن ااجن احمل

ْسِلم  – د 
ة
 (. البائع رهرًا أو همياًل من املسّلم إليه ( املش ي ال مانع هرعًا من أخجمل امل

بعد حل"ل ااجن، س"اي هان االستبدال جبرسه أم   -غ  الرقد  –مبادلة املسَلم فيه بشصي آخر ( املش ي  جي"ز للمسِلم  - هب 
وال إ اع، وذلك بشرط أن ي "ن البدل صاحلًا ان جيعن مسلمًا فيه   حيث إنه إل يرد ا مرع ذلك نص لبت  ب   جرسه. 

 برأ  مال السلم. 
خي  بأل االنت ار إي أن ي"جد املسلم  ( املش ي إذا عجز املسلم إليه عن كسليم املسلم فيه عرد حل"ل ااجن فإن  املسلم  –و 

 إي ميسرة.  فيه وفسخ العقد وأخجمل رأ  ماله، وإذا هان عجزه عن إعسار فر رة 
ال جي"ز الشرط ايزائص عن الت خ  ا كسليم املسلم فيه، انه عبارة عن دين، وال جي"ز اه اط الزايدة ا الدي"ن عرد   –ز 

 الت خ . 
 ال جي"ز جعن الدين رأ  مال للسلم انه من بيع الدين ابلدين. –ح 
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 (: التابيقات املعاصرة للسلم بش ن  لنياً:
لسلم ا عصران احلا ر أداة ن"ين ذات هماية عالية ا اال:تصاد ا سالمص وا نشاطات املصارل ا سالمية،  اناال:اً من أن ا

من حيث مرونتيا واستجابتيا حلاجات التم"ين املختلمة، س"اي أهان ن"ياًل :ص  ااجن أم مت"ساة أم ط"يلة، واستجابتيا 
هان"ا من املرتجأل الزراعيأل أم الصراعيأل أم املقاولأل أم من التجار، حلاجات هرائح خمتلمة ومتعددة من العمالي، س"اي أ

 واستجابتيا لتم"ين نمقات التش ين والرمقات الرأمسالية ااخرى. 
 وهلجملا كعددت جماالت كابية عقد السلم، ومريا ما يلص: 

ملزارعأل الجملين يت":ع أن ك"جد لدييم  يصلح عقد السلم لتم"ين عمليات زراعية خمتلمة، حيث يتعامن املصرل ا سالمص مع ا  -أ
السلعة ا امل"سم من حماصيليم أو حماصين غ هم اليت مي ن أن يش وها ويسّلم"ها إذا أخمق"ا ا التسليم من حماصيليم، فَبيبةَقدِّمة 
 هلم هبجملا التم"ين نمعًا ابل ًا ويدفع عريم مشقة العجز املا  عن حتقية إنتاجيم.

لسلم ا ن"ين الرشاط الزراعص والصراعص، وال سيما ن"ين املراحن السابقة  نتاج وكصدير السلع  مي ن استخدام عقد ا -ب
 واملرتجات الرائجة، وذلك بشرائيا َسلمًا وإعادة كس"يقيا أبسعار جمزية. 

لزمات ا نتاج ا  مي ن كابية عقد السلم ا ن"ين احلرفيأل وص ار املرتجأل الزراعيأل والصراعيأل عن طرية إمدادهم كست -ج
 ص"رة معدات وآالت أو م"اد أولية هرأ  مال سلم مقابن احلص"ل على بعض مرتجاهتم وإعادة كس"يقيا. 
 ي"صص اعلت كا يلص: 
 است مال ص"ر التابيقات املعاصرة للسلم بعد إعداد البح"  املتخصصة. 

 وهللا امل"فة
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 عقد االستصراع 
 التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها : بشأن( 6/ 1) 50: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (81ص1ج6ع2773ص4ج5ع   جملة اعمع 
 1410هعبان    23  -17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،1990( مار  آذار  20 – 14هب امل"افة 
 البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع التم"ين العقاري لبراي املساهن وهرائيا،بعد اطالعه على 

 واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

إن املس ن من احلاجات ااساسية لإلنسان، ويرب ص أن ي"فر ابلارق املشروعة كال حالل، وإن الاريقة اليت كسل يا  أوالً:
 س انية وحن"ها، من ا :راض بمائدة :لت أو ه رت، هص طريقة حمرمة هرعًا ملا فييا من التعامن ابلراب.البر"ك العقارية وا 

 ، مريا: (فضاًل عن إم انية ك"ف ه اب جيار هراك طرق مشروعة يةست ىن هبا عن الاريقة احملرمة، لت"ف  املس ن ابلتملك  لنياً:
:رو اً خمصصة  نشاي املساهن، كست"فييا أب:ساط مالئمة بدون فائدة، س"اي   أن كقدم الدولة للراغبأل ا نلك مساهن،  -أ

، على أنه إذا دعت احلاجة إي حتصين نمقات لتقدمي عمليات  (رسم خدمة   أهانت المائدة صرحية، أم حتت ستار اعتبارها 
من القرار ر:م  ( أ  املبأل ا المقرة  القروض ومتابعتيا، وج  أن يقتصر فييا على الت اليو المعلية لعملية القرض على الرح" 

 للدورة ال ال ة هلجملا اعمع. ( 1/3 13
أن كت"ي الدولة القادرة إنشاي املساهن وكبيعيا للراغبأل ا نلك مساهن اباجن واا:ساط ابلض"ابط الشرعية املبيرة ا   –ب 

 هلجمله الدورة. ( 2/6  51القرار 
 لشرهات براي مساهن كباع اباجن. أن يت"ي املست مرون من اافراد أو ا -ج
وبجمللك يتم هراي املس ن :بن برائه، حبس   – على أسا  اعتباره الزماً  – أن نلك املساهن عن طرية عقد االستصراع  -د

ال"صو الد:ية املزين للجيالة املؤدية للرزاع، دون وج"ب كعجين  يع ال من، بن جي"ز أتجيله أب:ساط يتمة علييا، مع مراعاة  
 روط وااح"ال املقررة لعقد االستصراع لدى المقياي الجملين ميزوه عن عقد السلم. الش

 وي"صص كا يلص: 
 م"اصلة الر ر  جياد طرق أخرى مشروعة ك"فر نلك املساهن للراغبأل ا ذلك. 

 وهللا امل"فة
 

 عقد االستصناع بشأن:( 3/7) 65: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
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 (223ص  2، ج7ع  جملة اعمع 
هب 1412ذي القعدة    12-7إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره السابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،  1992( ماي"  أاير  14 – 9امل"افة 
 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع عقد االستصراع،

اعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، ومراعاة ملقاصد الشريعة ا مصاحل العباد والق"اعد المقيية ا العق"د والتصرفات،  وبعد استم
 ون راً ان عقد االستصراع له دور هب  ا كرشيط الصراعة، وا فتح جماالت واسعة للتم"ين والري"ض ابال:تصاد ا سالمص، 
 :رر ما يلص: 

 ملزم للارفأل إذا ك"افرت فيه اارهان والشروط.  –وه" عقد وارد على العمن والعأل ا الجملمة  –إن عقد االستصراع  أوالً: 
 يش ط ا عقد االستصراع ما يلص:  لنياً:

 بيان جرت املستصرع ون"عه و:دره وأوصافه املال"بة.  - أ
 أن حيدد فيه ااجن.  -ب

 إي أ:ساط معل"مة آلجال حمددة. جي"ز ا عقد االستصراع أتجين ال من هله، أو كقسياه  لل اً:
 جي"ز أن يتضمن عقد االستصراع هرطًا جزائيًا كقتضى ما اكمة عليه العا:دان ما إل ك ن هراك ظرول :اهرة.  رابعاً:

 وهللا أعلم
 

  

http://www.alukah.net/


 
 

40 

40 www.alukah.net 

 عقد الت"ريد  
 

 عقود التوريد واملناقصات  موضوع: بشأن (1/12) 107: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  

 .م2000( سبتمرب  أيل"ل  28 – 23هب امل"افة 1421رج   1هب ب 1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 
وبعد استماعه إي املرا:شات اليت (. عق"د الت"ريد واملرا:صات " "ع بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م

 .دارت ح"ل امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي
 : :رر ما يلص

 : عقد الت"ريد. 1
، لارل عقد يتعيد كقتضاه طرل أول أبن يسلم سلعا معل"مة، مؤجلة، بصمة دورية، خالل ف ة معيرة: عقد الت"ريد: أوال

 .آخر، مقابن مبلغ معأل مؤجن هله أو بعضه
و:د صدر بش ن االستصراع :رار . إذا هان حمن عقد الت"ريد سلعة كتال  صراعة، فالعقد استصراع كرابة عليه أح امه: لنيا

 (. 3/7  65اعمع ر:م 
بتسليميا عرد ااجن، فيجملا يتم إبحدى  إذا هان حمن عقد الت"ريد سلعة ال كتال  صراعة، وهص م"ص"فة ا الجملمة يلتزم : لل ا

 :طريقتأل
أن يعجن املست"رد ال من ب امله عرد العقد، فيجملا عقد أيخجمل ح م السلم فيج"ز بشروطه املعتربة هرعا املبيرة ا :رار اعمع   -أ

 (.2/9 85ر:م 
و:د صدر  . اعدة امللزمة بأل الارفألإن إل يعجن املست"رد ال من ب امله عرد العقد، فإن هجملا ال جي"ز انه مبين على امل"  -ب

أما إذا  . املتضمن أن امل"اعدة امللزمة كشبه العقد نمسه في "ن البيع هرا من بيع ال ايي ابل ايي 41و  40:رار اعمع ر:م 
 . هانت امل"اعدة غ  ملزمة احد الارفأل أو ل لييما فت "ن جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو ابلتسليم

   ... 
 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
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 عقد بيع حة الت ليو
 . بشأن حقوق التأليف للمؤلفني( 4/9) 44: رقماجملمع الفقهي اإلسالمي   قرار

فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص ا  : أما بعد . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدان ونبيرا حممد
هب إي ي"م السبت  1406رج 12دوركه التاسعة املرعقدة كبىن راباة العاإل ا سالمص ا م ة امل رمة ا الم ة من ي"م السبت 

هن هص حق"ق لبتة ممل"هة  :  :د ن ر ا م" "ع حق"ق الت ليو ملؤلمص ال ت  والبح"  والرسائن العلمية.  هب1406رج 19
صحاهبا؟ وهن جي"ز هرًعا االعتياض عريا والتعا:د مع الراهرين علييا؟ وهن جي"ز احد غ  املؤلو أن يرشر هتبه وحب"ثه  ا

ويبيعيا دون إذنه على أهنا مباحة ل ن أحد، أو ال جي"ز؟ وعرض على اعلت التقارير والدراسات اليت هي ها ا هجملا الش ن  
ًضا رأي بعض الباح أل املعاصرين من أن املؤلو ليت له حة ما  مشروع فيما يؤلمه  بعض أعضاي اعلت، وان:ش اعلت أي

أو يرشره من هت  علمية حبجة أن العلم ال جي"ز هرًعا حجره عن الرا ، بن جي  على العلماي بجملله، ومن هتم علًما أيمه هللا  
سخة من هتاب احد املؤلمأل، أن يرسخه هتابة،  كعاي ي"م القيامة بلجام من انر، فل ن من وصن إي يده بارية مشروع ن

ون ر اعلت ا الرأي املقابن، وما نشر فيه  .  وأن يرشره ويتاجر بتم"ين نشره وبيع نسخه هما يشاي وليت للمؤلو حة ا مرعه
ين، أو خم ع  عن حق"ق االبت ار، وما يسمى املل ية اادبية واملل ية الصراعية، من أن هن مؤلو ل تاب، أو حبث، أو عمن ف

آللة انفعة له احلة وحده ا است مار مؤلمه، أو اخ اعه نشرًا، وإنتاًجا، وبيًعا، وأن يترازل عره ملن يشاي بع"ض أو غ ه وابلشروط  
اليت ي"افة علييا، وليت احد أن يرشر ال تاب املؤلو، أو البحث امل ت"ب بدون إذن صاحبه، وال أن يقلد االخ اع ويتاجر  

 :ر ى خم عه، وانتيى اعلت بعد املرا:شة املستميضة إي القرار التا به دون 
أن ال ت ، والبح" ، :بن ابت ار طرق الرشر ابملاابع اليت خترج مره اآلالل املؤلمة من الرسخ، حأل إل ي ن ا املا ص   -1

هب  ليخرج مره نسخة واحدة هان    وسيلة لرشر ال تاب إال االسترساخ ابليد، و:د يقضص الراسخ سر"ات ا استرساخ هتاب 
الراسخ إذ ذاك خيدم العاإل املؤلو، حيرما يرسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، ل"الها لبقص ال تاب على نسخة املؤلو ااصلية  
ه  معرً ا للضياع اابدي إذا كلمت الرسخة ااصلية، فلم ي ن نسخ ال تاب عدوااًن على املؤلو واست مارًا من الراسخ يي"د غ  

 . وعلمه، بن ابلع ت هان خدمة له وهيرة لعلمه وجي"ده
أما بعد ظي"ر املاابع، فقد أصبح اامر مع "ًسا ناًما، فقد يقضص املؤلو مع م عمره ا أتليو هتاب انفع، ويرشره   -2

مرافًسا له، أو ي"زعه  ليبيعه، في خجمل هخص آخر نسخة مره فيرشرها ابل"سائن احلدي ة طبًعا أو كص"يرًا، ويبيعه مزامحًا مؤلمه و 
وهجملا مما ي بط هم ذوي العلم والجملهاي  . جمااًن لي س  بت"زيعه هيرة، فيضيع كع  املؤلو وجي"ده، وم ن ذلك يقال ا املخ ع

 ا الت ليو واالخ اع حيث يرون أن جي"دهم سيريبيا س"اهم مىت ظيرت ونزلت
فقد ك   ال" ع بت   الزمن وظي"ر  . بجملل"ه هم ا الت ليو أو االبت ار امليدان، ويتاجر هبا مرافًسا هلم من إل يبجملل هيئًا مما

.  املستجدات فيه، مما له الت ث  ااساسص بأل ما هان وما صار، مما ي"ج  ن رًا جديًدا حيمظ ل ن ذي جيد جيده وحقه 
جي"ز احد أن يسا" عليه دون  فيج  أن يعترب للمؤلو واملخ ع حة فيما ألو أو ابت ر، وهجملا احلة ه" ملك له هرًعا، ال 
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إذنه، وذلك بشرط أن ي "ن ال تاب أو البحث ليت فيه دع"ة إي مر ر هرًعا، أو بدعة أو أي  اللة كراا هريعة ا سالم،  
وهجمللك ليت للراهر الجملي يتمة معه املؤلو وال ل  ه كعدين هصي من مضم"ن  . وإال فإنه حيرئجمل جي  إكالفه وال جي"ز نشره

ك ي  هصي دون م"افقة املؤلو، وهجملا احلة ي"ر  عن صاحبه ويتقيد كا كقيده به املعاهدات الدولية والر م وااعرال ال تاب أو  
اليت ال ختالو الشريعة، واليت كر م هجملا احلة وحتدده بعد وفاة صاحبه كر يًما و ًعا بأل حقه ا اص واحلة العام، ان هن 

أما املؤلو أو املخ ع الجملي  . ن سبق"ه ول" ا املعل"مات العامة، وال"سائن القائمة :بلهمؤلو أو خم ع يستعأل أبف ار ونتاج م
ي "ن مست جرًا من إحدى دور الرشر ليؤلو هلا هتااًب، أو من إحدى املؤسسات ليخ ع هلا هيئًا ل اية ما، فإن ما يرتجه ي "ن  

 . بيريما مما كقبله :"اعد التعا:د  من حة ايية املست جرة له، ويتبع ا حقه الشروط املتمة علييا
 .وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه. وهللا و  الت"فية

 (. أرى :صر البحث على مدى ورود احلة املا  فقط  أب" ب ر زيد . د: ااعضاي املتحم "ن
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 عقد بيع العالمة التجارية واالبت ارات وحن"ها من احلق"ق املعر"ية 
 احلقوق املعنوية: بشأن( 5/5) 43: جممع الفقه اإلسالمي رقمقرار 

 (.2267ص 3، ج 5ع  جملة اعمع  
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااول  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 
 ااعضاي وا رباي ا م" "ع احلق"ق املعر"ية، واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  املقدمة من 

 :رر ما يلص: 
االسم التجاري، والعر"ان التجاري، والعالمة التجارية، والت ليو واالخ اع أو االبت ار، هص حق"ق خاصة اصحاهبا،   أوالً: 

 وهجمله احلق"ق يعتد هبا هرعاً، فال جي"ز االعتداي علييا.  الرا  هلا.أصبح هلا ا العةرل املعاصر :يمة مالية معتربة لتمّ"ل 
جي"ز التصرل ا االسم التجاري أو العر"ان التجاري أو العالمة التجارية ونقن أي مريا بِِعَ"ض ما ، إذا انتقى ال رر   لنياً:

 والتدليت وال ش، ابعتبار أن ذلك أصبح حقًا مالياً. 
 . وهللا أعلم. الت ليو واالخ اع أو االبت ار مص"نة هرعاً، واصحاهبا حة التصرل فييا، وال جي"ز االعتداي عليياحق"ق  لل اً:
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 عقد نقن القدم  بدل ا ل"(
 بدل اخللو بشأن:( 6/4) 31: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (2171ص  3، ج4ع  جملة اعمع 
 ادى اآلخر   23-18إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من 

 م،1988(فرباير هباط  11-6هب امل"افة 1408
 بعد اطالعه على ااحبا  المقيية ال"اردة إي اعمع خبص"ص بدل ا ل" وبراي عليه، 
 :رر ما يلص: 

 "ر االكماق على بدل ا ل" إي أربع ص"ر هص: كرقسم ص أوالً: 
 أن ي "ن االكماق بأل مالك العقار وبأل املست جر عرد بدي العقد.  -1
 أن ي "ن االكماق بأل املست جر وبأل املالك وذلك ا أثراي مدة عقد ا جارة أو بعد انتيائيا.  -2
 مدة عقد ا جارة أو بعد انتيائيا. أن ي "ن االكماق بأل املست جر وبأل مست جر جديد، ا أثراي  -3
 أن ي "ن االكماق بأل املست جر ايديد وبأل هن من املالك واملست جر ااول، :بن انتياي املدة، أو بعد انتيائيا.  -4

ى ا  وه" ما يسم – إذا اكمة املالك واملست جر على أن يدفع املست جر للمالك مبل اً مقا"عاً زائداً عن ااجرة الدورية  لنياً:
، فال مانع هرعاً من دفع هجملا املبلغ املقا"ع على أن يعد جزياً من أجرة املدة املتمة علييا، وا حالة المسخ  -بعض البالد خل"اً 

 كابة على هجملا املبلغ أح ام ااجرة. 
مبل اً مقابن ختليه عن حقه   إذا مت االكماق بأل املالك وبأل املست جر أثراي مدة ا جارة على أن يدفع املالك إي املست جر  لل اً:

ال ابت ابلعقد ا ملك مرمعة بقية املدة، فإن بدل ا ل" هجملا جائز هرعاً، انه كع"يض عن كرازل املست جر بر اه عن حقه ا 
 املرمعة اليت ابعيا للمالك. 

الصي ة املميدة له، فال   أما إذا انقضت مدة ا جارة، وإل يتجدد العقد، صراحة أو  مراً، عن طرية التجديد التلقائص حس 
 حين بدل ا ل"، ان املالك أحة كل ه بعد انقضاي حة املست جر.

إذا مت االكماق بأل املست جر ااول وبأل املست جر ايديد، ا أثراي مدة ا جارة، على الترازل عن بقية مدة العقد، لقاي   رابعاً:
ز هرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد ا جارة املربم بأل املالك واملست جر  مبلغ زائد عن ااجرة الدورية، فإن بدل ا ل" هجملا جائ

 ااول، ومراعاة ما كقضص به الق"انأل الرافجملة امل"افقة ل ح ام الشرعية. 
على أنه ا ا جارات الا"يلة املدة، خالفًا لرص عقد ا جارة طبقًا ملا كس"غه بعض الق"انأل، ال جي"ز للمست جر إجيار العأل  
 ملست جر آخر، وال أخجمل بدل ا ل" فييا إال ك"افقة املالك: 
أما إذا مت االكماق بأل املست جر ااول وبأل املست جر ايديد بعد انقضاي املدة فال حين بدل ا ل"، النقضاي حة املست جر 
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 ااول ا مرمعة العأل 
 وهللا أعلم
    

 االسم التجاري والرتخيص بيع  بشأن:( 7/4) 32: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 

 ادى اآلخر   23-18إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من 
 م،1988(فرباير هباط  11-6هب امل"افة1408

واليت كماوكت ا كراوهلا للم" "ع،    بعد اطالعه على ااحبا  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع بيع االسم التجاري وال خيص،
واختلمت املصالحات املستخدمة فييا، كبعاً ل ص"ل الل "ية اليت كةر ت عريا كلك الصيغ العصرية، حبيث إل كت"ارد ااحبا   
 على م" "ع واحد، وكبايرت وجيات الر ر، 
 :رر ما يلص: 

 حىت كست"ىف دراسته من هن ج"انبه مع مراعاة اام"ر التالية:  أتجين الر ر ا هجملا امل" "ع إي الدورة ا امسة للمجلت  أوالً:
اكباع مريجية متقاربة ا البحث كبدأ من مقدماكه اليت يتم فييا حترير املس لة وحتديد نااق البحث مع كراول  يع املصالحات    -أ

 املتداولة ا ااحبا  احلق":ية مع مرادفاهتا.
 م" "ع وما طرح فيه من أن ار هرعية أو حق":ية هلا أثر ا إيضاح التص"ر وأح ام التقسيم. ا هارة إي الس"ابة التارخيية لل  - ب

حماولة إدراج م" "ع بيع االسم التجاري وال خيص حتت م" "ع عام لت "ن الدراسة أح م والمائدة أعم وأوسع، وذلك    لنياً:
حة الت ليو، حة االخ اع أو االبت ار، حة الرسالة،   م ن:حتت عر"ان احلق"ق املعر"ية، ل ص كست"ىف املمردات ااخرى من 

 اخل. . حة الرس"م والرماذج الصراعية والتجارية من عالمات وبياانت.
لل اً: مي ن للباح أل أن يرهزوا على ممردة معيرة من احلق"ق املشار إلييا، هما مي ريم ك"سيع نااق أحباثيم لتشمن املمردات 

  "ع العام. املتقاربة ا هي ن امل" 
 .وهللا امل"فة
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 عقد بيع باا:ات التخميض
 بشأن بيع البطاقة اليت مينح مشرتيها ختفيضات يف أسعار السلع (:  2/18) 103: رقم  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار

 . ا دمات من غ  مصدرها
 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه وبعد

- 10فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه ال امرة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة ا املدة من 
م اطلع على هتاب رئيت ايمعية ا  ية لتحميظ القرآن ال رمي كحاف ة 12/4/2006-8هب اليت ي"افقيا 14/3/1427

ن ايمعية كرتجيا إحدى مؤسسات التس"ية وكق"م بتس"يقيا وبيعيا مقابن مبلغ  جدة واملتضمن رغبة ايمعية إصدار باا:ات م
كتقامسه ايمعية مع مؤسسة التس"ية بعد االكماق بأل ايمعية وعدد من احملالت التجارية على مرح حامن الباا:ة ختميضا ا  

 . أسعار السلع اليت نل يا هجمله احملالت 
 امل" "ع، واملرا:شات املستميضة :رر: وبعد االستماع إي ااحبا  املقدمة ا

  ؛ ملا فييا من ال رر  ؛ عدم ج"از إصدار باا:ات التخميض املجمله"رة أو هرائيا إذا هانت مقابن مثن مقا"ع أو اه اك سر"ي  أوالً: 
ى رس"ل  فإن مش ي الباا:ة يدفع ماالً وال يعرل ما سيحصن عليه مقابن ذلك؛ فال رم فييا متحقة يقابله غرم حمتمن، و:د هن

 . هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع ال رر هما ا احلديث الجملي أخرجه مسلم ا صحيحه
إذا هانت باا:ات التخميض كصدر ابعان من غ  مقابن، فإن إصدارها و:ب"هلا جائز هرعاً، انه من ابب ال"عد ابلتربع   لنياً:

 .أو اهلبة
 . وصلى هللا على نبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 املعاو ة على االلتزام ببيع عمالت ا املستقبن 
   حكم املعاوضة عن االلتزام ببيع العمالت يف املستقبل  (:3/22) 125: رقم  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار

 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد 
- 21املرعقدة ا م ة امل رمة ا الم ة من  (ال انية والعشرين فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه 

ح م املعاو ة عن االلتزام ببيع العمالت ا    م :د ن ر ا م" "ع2015ماي" /13-10هبب اليت ي"افقيا 1436رج   24
 ... (املستقبن

 التزام فرد أو مؤسسة مالية وحن"ها، ببيع عملة معيرة، لشخص معأل، ا زمن مستقبن معل"م، بسعر  وص"رة هجملا العقد هص: 
صرل حمدد، مقابن ع"ض هلجملا االلتزام(، ويلج  املتعامل"ن هبجمله املعاملة للتح"ط من ا سارة احملتملة اليت كرجع إي طبيعة التعامن  

 ت آجلة. ابلعمالت، وخباصة ا كقلبات أسعار الصبرل بصمقا
وبعد عرض ااحبا  املقدمة، واملرا:شات املستميضة ح"ل هجملا امل" "ع كبأل للمجلت عدم ج"از املعاو ة عن االلتزام عن بيع  

 العمالت ا املستقبن وال كداوهلا ملا أييت: 
 أن هجملا االلتزام ال يةعدُّ ماالً وال مرمعة مشروعة جي"ز التعا:د علييا. -1
مة. فإذا هان العقد على صرل مؤجن ال جي"ز ابلرص و ا  اع، فإن عقد املعاو ة على االلتزام ببيع  أن وسيلة احملرم حمر  -2

 عملة ا املستقبن حرام وابطن. 
أن مصلحة العا:دين ا التح"ط املشار إليه أعاله عار يا :صدة الشارع من مصاحل العق"د، اهنا مثرة عقد هابه املخاطرة   -3

 اة. وال رر، فيص مصلحة مل 
 وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وآله وصحبه(. 
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 ( الضمان االلتزام ابلقرض  خااابت املعاو ة على 
 خطاب الضمان:بشأن( 12/2) 12: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 1035ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 
 

ربيع اآلخر   16-10إن جملت جممع المقه ا سالمص املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره ال اين جبدة من 
 م.1985 ( ديسمرب هان"ن ااول  28– 22/هب 1406

 كبأل مريا: وبعد الر ر فيما أعد ا خااب الضمان من حب"  ودراسات وبعد املداوالت واملرا:شات املستميضة اليت 
 م  أن خااب الضمان أبن"اعه االبتدائص واالنتيائص ال خيل" إما أن ي "ن ب ااي أو بدونه، فإن هان بدون غااي، في": أوالً:

 الضمان أو ال مالة.  ذمة الضامن إي ذمة غ ه فيما يلزم حااًل أو مآالً، وهجمله هص حقيقة ما يعىن ا المقه ا سالمص ابسم:
ال"هالة، وال"هالة كصح أبجر أو بدونه    ضمان ب ااي فالعال:ة بأل طال  خااب الضمان وبأل مصدره هص:ولئن هان خااب ال

 (. امل م"ل له مع بقاي عال:ة ال مالة لصاحل املستميد 
 . إن ال مالة هص عقد كربع يقصد به ا رفاق وا حسان لنياً:

حالة أداي ال مين مبلغ الضمان يشبه القرض الجملي جر نمعاً  و:د :رر المقياي عدم ج"از أخجمل الع"ض على ال مالة، انه ا 
 . على املقروض، وذلك ممر"ع هرعاً 

 
 :رر ما يلص: 

س"اي   –واليت يراعص فييا عادة مبلغ الضمان ومدكه  –إن خااب الضمان ال جي"ز أخجمل ااجر عليه لقاي عملية الضمان   أوالً:
 أهان ب ااي أم بدونه. 

رية  صدار خااب الضمان بر"عية جائزة هرعاً، مع مراعاة عدم الزايدة على أجر امل ن، وا حالة  إن املصاريو ا دا لنياً:
كقدمي غااي هلص أو جزئص، جي"ز أن يراعى ا كقدير املصاريو  صدار خااب الضمان ما :د كتالبه امليمة المعلية اداي ذلك  

 .وهللا أعلم. ال ااي
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 التجارية  على ال مالة املعاو ة على 
 بشأن الكفالة التجارية( 6/16) 148: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
دولة ا مارات   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه السادسة عشرة بديب  

 .م2005( إبرين يسان ن  14 - 9هب، امل"افة 1426ربيع ااول  5 - صمر  30( العربية املتحدة 
بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ال مالة التجارية، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له،  
 : :رر ما أييت

 : املقص"د ابل مالة التجارية: أوالً 
نمت، وهص غ  ال مالة التجارية اليت يقصد هبا  هص  م ذمة ال مين إي ذمة املدين ا املاالبة بدين أو عأل أو  :  ال مالة هرعاً 

 . االكماق الجملي ميّ ن فيه امل"اطن غ  امل"اطن من استخدام ال خيص كزاولة املين أو إ:امة املشروعات
 : أهم ص"ر ال مالة التجارية: لنياً 
ص لرشاط خاص به وبتم"ين  م"افقة امل"اطن احلاصن على كرخيص بعمن ااري على :يام غ  امل"اطن ابستخدام ال خي. 1

هامن مره، دون أي إسيام ما  للم"اطن أو التزام مره ابلعمن، ابست راي :يامه اب جرايات اليت كتالبيا مزاولة العمن ك"ج   
 . ال خيص حيث ي ير امل"اطن ك ير املالك للمشروع

يتقا ى امل"اطن مبل اً مقا"عاً أو دورايً، يتمة عليه  مشارهة امل"اطن مع غ  امل"اطن ا احلاالت اليت كسمح فييا الق"انأل، و . 2
 . ن   استخدام ال خيص ا الرشاط أو املشروع املش ك

 : ح م ال مالة التجارية: لل اً 
ص"رة مستحدثة ليست من ابب ال مالة املعروفة فقياً، وال هص من ابب  ( استخدام غ  امل"اطن لل خيص الص"رة ااوي . 1

.  إمنا هص حة معر"ي ميل ه امل"اطن حب م القان"ن مث يرقله ل  ه ب   ع"ض، أو بع"ض على سبين البيع أو ا جارةهرهة ال"ج"ه، و 
 . وهجملا التعامن ال مانع مره هرعاً إذا انتمى ال رر والتدليت وخمالمة و  اامر

مل"اطن مع كقدمي الرخصة، أو من خالل كتم من خالل مساهة مالية من ا( املشارهة ا استخدام ال خيص الص"رة ال انية . 2
كقدمي الرخصة وحدها بعد كق"مييا كق"مياً عادالً كا مي ن املصروفات وايي"د املبجملولة ا احلص"ل علييا عرفاً لتحديد حصة مقدم  

يد نسبة  مساهة مالية يرضم إلييا عمله الجملي يؤخجمل ابالعتبار عرد حتد( غ  امل"اطن وك "ن حصة الارل اآلخر . ال خيص
 .وهجملا التعامن ابل مالة التجارية جائز كا يتم االكماق عليه ا حتديد نس  الربح مع حتمن ا سارة حبس  احلصص. الربح

 : الت"صيات
ي"صص جملت اعمع بدع"ة مر مة املؤنر ا سالمص من خالل مؤسساهتا اال:تصادية إي إ:امة الس"ق ا سالمية املش هة  · 

ال وكرقن ااهخاص والتجارة بأل الدول ا سالمية ملا ا ذلك من حتقية ال"حدة ا سالمية املرش"دة والرمع  وحرية حرهة اام" 
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 . املتبادل بأل املسلمأل على غرار ااس"اق العاملية
 .وهللا أعلم
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 املعاو ة على الدخ"ل ا مسابقات 
 بطاقات املسابقات بشأن موضوع: ( 1/14) 127: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

  ( دولة :ار إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه الرابعة عشرة ابلدوحة 
 م. 2003 ( يراير هان"ن ال اين  16-11هب امل"افة  1423ذو القعدة  13-8ا الم ة من 

وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت   (باا:ات املسابقات بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع 
 . ح"له

 :رر ما يلص: 
 كعريو املسابقة:  أوال: 

 ( جائزة   ض  ، أو ب   ع" (جائزة   املسابقة هص املعاملة اليت كق"م على املرافسة بأل هخصأل ف ه ر ا حتقية أمر أو القيام بع"ض  
 مشروعية املسابقة  لنيا:
 مشروعة ا هن أمر إل يرد ا حترميه نص، وإل ي ك  عليه كرك واج  أو فعن حمرم  ( جائزة ب املسابقة بال ع"ض 1
 ب املسابقة بع"ض جائزة إذا ك"افرت فييا الض"ابط اآلكية: 2

 أ ب أن ك "ن أهدال املسابقة ووسائليا وجماالهتا مشروعة. 
 فييا من  يع املتسابقأل.  ( ايائزة ن الع"ض ب ب أال ي " 

 جب ب أن حتقة املسابقة مقصدا من املقاصد املعتربة هرعا. 
 د ب أال ي ك  علييا كرك واج  أو فعن حمرم 

اهنا  رب من  روب   ؛ املسابقات اليت كدخن :يمتيا أو جزي مريا ا جمم"ع اي"ائز ال ا"ز هرعا (ه"ب"انت باا:ات   لل ا:
 امليسر
لعم"م اآلايت وااحاديث ال"اردة ا   ؛املراهرة بأل طرفأل ف ه ر على نتيجة فعن ل  هم من أم"ر مادية أو معر"ية حرام رابعا:

 حترمي امليسر 
دفع مبلغ على امل املات اهلاكمية للدخ"ل ا املسابقات غ  جائز هرعا إذا هان املبلغ أو جزي مره يدخن ا :يمة   خامسا:

 اهن أم"ال الرا  ابلباطن. اي"ائز، مرعا
عن طرية املسابقات املشروعة،    –دون االستمادة املالية    –ال مانع من استمادة مقدمص اي"ائز من كرويج سلعيم فقط    سادسا:

 هرياة أال ك "ن :يمة اي"ائز أو جزي مريا من املتسابقأل، وأال ي "ن ا ال ويج غش أو خداع أو خيانة للمستيل أل 
 اعد مقدار ايائزة واخنما يا اب سارة الالحقة للم"ز غ  جائز هرعا. كص سابعا:
ب     باا:ات المرادق وهرهات الا ان واملؤسسات اليت نرح نقاطا ال  مرافع مباحة، هص جائزة إذا هانت جمانية  لمرا:
 ، وأما إذا هانت بع"ض فإهنا غ  جائزة ملا فييا من ال رر (ع"ض
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 ك"صيات: 
 عم"م املسلمأل حتري احلالل ا معامالهتم ونشاطاهتم الم رية وال وحيية، واالبتعاد عن ا سرال والتبجملير  ي"صص اعمع 

 وهللا كعاي أعلم
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 املعاو ة على الت مأل 
 بشأن التأمني  هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوديةقرار 

 1397 \ 4\ 4( واتريخ 10\5:رار ر:م  
 : أما بعد   .وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه إي ي"م الدين ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هلل، 

هب 91 \11\4( واتريخ 22310فبراي على ما ورد من جاللة امللك فيصن بن عبد العزيز آل سع"د رمحه هللا خباابه ر:م  
وبراي على ذلك    ، ر ر جملت هيئة هبار العلماي ا م" "ع الت مألامل"جه إي مساحة رئيت إدارات البح"  العلمية وا فتاي أبن ي

 .كقرر إدراجه ا جدول أعمال الدورة الرابعة
 :وأعدت اللجرة الدائمة للبح"  العلمية وا فتاي حب ا ا ذلك يتضمن أمرين

":و على معرفته احل م عليه  كعريمه وبيان أسسه وأن"اعه وأرهانه وخصائص عقده وأن"اع ولئقه وما إي ذلك مما يت :ااول
 . اب ابحة أو املرع

وا الدورة السادسة علت هيئة هبار العلماي املرعقدة   ،ذهر خالل الباح أل ا ح مه وأدلة هن فرية مريم مع املرا:شة :ال اين
 :هب استمع اعلت إي ما أييت  95 \2 \4ا الرايض ابتداي من 

 570ص"رة :رار صادر من مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مميت الداير السع"دية ورئيت القضاة رمحه هللا بر:م    -  1
ر من حم مة جدة ا م" "ع الت مأل بأل هرهة أمري ان اليو وبأل بدوي  هب بش ن ح م صاد 1388\8\18ا  (2\

 حسأل ساإل ومجملهرة اع ا ية للشيخ علص ا ميو عض" جممع البح"  ا سالمية كصر
 . على احل م املشار إليه

 .البحث الجملي أعدكه اللجرة الدائمة للبح"  العلمية وا فتاي - 2
 \ 11 \26( واتريخ 449وإبراهيم السعيد بر:م    ،الدهت"ر ظافر الرفاعص : ال"زراي ها:رار صادر من املستشارين كجلت  -  3

 .هب 1390
هب من إعداد فضيلة الشيخ حممد أمحد فرج   1392البحث املختصر الصادر عن جممع البح"  ا سالمية ابلقاهرة سرة  - 4

وبيان آراي   ، ن مراحن حبث الت مأل جبميع أن"اعهيشتمن هجملا البحث على بيا ، السري"ري عض" جممع البح"  ا سالمية كصر
 .  اعة ه  ة من فقياي العاإل ا سالمص وا رباي واال:تصاديأل واالجتماعيأل

و:د استدعاها اعلت براي على املادة   ، مصامى أمحد الزر:اي وعيسى عبده عن هجملا امل" "ع :ما لدى هن من الدهت"رين - 5
(  137 \1ا هيئة هبار العلماي واللجرة الدائمة املتمرعة عريا الصادرة ابملرس"م املل ص ر:م  العاهرة من الئحة س  العمن 

وأدلة القائلأل   ،هب  وبعد استماع اعلت إي ما سبة استمرت املرا:شة ادلة القائلأل ابي"از مالقا 1391\7 \8واتريخ 
وبعد املرا:شة وكبادل الرأي   ،الت مأل التجاري ومرع أن"اع أخرىومسترد املمصلأل الجملين يرون ج"از بعض أن"اع  ،ابملرع مالقا

 : ل دلة اآلكية ؛أن الت مأل التجاري حمرم ::رر اعلت اباه رية 
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ان املست من ال يستايع أن    ؛عقد الت مأل التجاري من عق"د املعاو ات املالية االحتمالية املشتملة على ال رر الماحش   :ااوي
و:د ال كقع    ،يعرل و:ت العقد مقدار ما يعاص أو أيخجمل فقد يدفع :ساا أو :ساأل مث كقع ال ارثة فيستحة ما التزم به املؤمن

وهجمللك املؤمن ال يستايع أن حيدد ما يعاص وأيخجمل ابلرسبة ل ن عقد   ،وال أيخجمل هيئاال ارثة أصال فيدفع  يع اا:ساط 
 . و:د ورد ا احلديث الصحيح عن الريب صلى هللا عليه وسلم الريص عن بيع ال رر ،كمرده
 جراية أو كسب   ملا فيه من املخاطرة ا معاو ات مالية ومن ال رم بال  ؛عقد الت مأل التجاري  رب من  روب املقامرة  :ال اين

فييا ومن ال رم بال مقابن أو مقابن غ  م افئ فإن املست من :د يدفع :ساا من الت مأل مث يقع احلاد  في رم املؤمن هن مبلغ  
وإذا استح مت فيه اييالة هان :مارا ودخن ا   ،و:د ال يقع ا ار ومع ذلك ي رم املؤمن أ:ساط الت مأل بال مقابن ،الت مأل

اي أييا الجملين آمر"ا إمنا ا مر وامليسر واانصاب واازالم رجت من عمن الشياان  ﴿  : عن امليسر ا :"له كعاي عم"م الريص
 .( واآلية بعدها90 س"رة املائدة اآلية  ﴾  فاجترب"ه لعل م كملح"ن

عقد الت مأل التجاري يشتمن على راب المضن والرس  فإن الشرهة إذا دفعت للمست من أو ل"رثته أو للمستميد أه ر مما   :ال الث
وإذا دفعت الشرهة   ،واملؤمن يدفع ذلك للمست من بعد مدة من العقد في "ن راب نس   ، دفعه من الرق"د هلا في" راب فضن

 .وهالها حمرم ابلرص وا  اع ، للمست من م ن ما دفعه هلا ي "ن راب نس  فقط
ان هال مريما فيه جيالة وغرر ومقامرة وإل يبح الشرع من الرهان إال ما فيه نصرة    ؛عقد الت مأل التجاري من الرهان احملرم  :الرابع

ر الريب صلى هللا عليه وسلم رخصة الرهان بع"ض ا ثالثة بق"له صلى هللا  لإلسالم وظي"ر اعالمه ابحلجة والسران و:د حص
 ،((2574سرن أب" داود ايياد  ،(1700» ال سبة إال ا خو أو حافر أو نصن «  سرن ال مجملي ايياد   :عليه وسلم

 .وليت الت مأل من ذلك وال هبييا به ف ان حمرما
لدخ"له ا   ؛ وأخجمل بال مقابن ا عق"د املعاو ات التجارية حمرم ، ال   بال مقابنعقد الت مأل التجاري فيه أخجمل مال  :ا امت

 س"رة    ﴾   اي أييا الجملين آمر"ا ال أتهل"ا أم"ال م بير م ابلباطن إال أن ك "ن اارة عن كراض مر م ﴿    :عم"م الريص ا :"له كعاي
فإن املؤمن إل حيد  ا ار مره وإل يتسب  ا   ،يلزم هرعا ا عقد الت مأل التجاري ا لزام كا ال :( الساد 29الرساي اآلية 

واملؤمن إل   ،حدوثه وإمنا هان مره جمرد التعا:د مع املست من على  مان ا ار على كقدير و:"عه مقابن مبلغ يدفعه املست من له 
 .يبجملل عمال للمست من ف ان حراما

 : فاي"اب عره ما يلص :ا بعض أن"اعهوأما ما استدل به املبيح"ن للت مأل التجاري مالقا أو 
  ، :سم هيد الشرع ابعتباره في" حجة  :فإن املصاحل ا الشريعة ا سالمية ثالثة أ:سام  ، االستدالل ابالستصالح غ  صحيح  -أ

  والقسم ال الث ما  .و:سم س ت عره الشرع فلم يشيد له إبل اي وال اعتبار في" مصلحة مرسلة، وهجملا حمن اجتياد اعتيدين
ل لبة جان    ؛هيد الشرع إبل ائه، وعق"د الت مأل التجاري فييا جيالة وغرر و:مار وراب ف انت مما هيدت الشريعة إبل ائه

 . املمسدة فيه على جان  املصلحة
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ن  والعم  ،ان عق"د الت مأل التجاري :امت اادلة على مرا:ضتيا ادلة ال تاب والسرة  ؛ا ابحة ااصلية ال كصلح دليال هرا  -ب
 . و:د وجد فبان االستدالل هبا ،اب ابحة ااصلية مشروط بعدم الرا:ن عريا

فإن ما أابحه هللا من طرق هس  الايبات أه ر أ عافا مضاعمة   ، الضرورات كبيح احمل "رات ال يصح االستدالل به هرا -ج
 . ألمما حرمه علييم فليت هراك  رورة معتربة هرعا كلجئ إي ما حرمته الشريعة من الت م

ال يصح االستدالل ابلعرل فإن العرل ليت من أدلة كشريع ااح ام وإمنا يبىن عليه ا كابية ااح ام وفيم املراد من  -د
ألماظ الرص"ص ومن عبارات الرا  ا أمياهنم وكداعييم وأخبارهم وسائر ما حيتاج إي حتديد املقص"د مره من اافعال واا:"ال 

 . و:د دلت اادلة داللة وا حة على مرع الت مأل فال اعتبار به معيا ،ره وكعأل املقص"د مرهفال أتث  له فيما كبأل أم
االستدالل أبن عق"د الت مأل التجاري من عق"د املضاربة أو ا معراها غ  صحيح فإن رأ  املال ا املضاربة إل خيرج عن   -هب

وأن رأ  مال   ، إي ملك الشرهة حسبما يقضص به ن ام الت مألوما يدفعه املست من خيرج بعقد الت مأل من مل ه   ،ملك صاحبه
 وا الت مأل :د يستحة ال"رثة ن اما   ،املضاربة يستحقه ورثة مال ه عرد م"كه

وأن الربح   ، و:د ال يستحق"ن هيئا إذا جعن املستميد س"ى املست من وورثته ،إال :ساا واحدا  ،مبلغ الت مأل ول" إل يدفع م"رثيم
وليت للمست من إال مبلغ  ،  "ن بأل الشري أل نسبا مئ"ية م ال خبالل الت مأل فربح رأ  املال وخساركه للشرهةا املضاربة ي

 . الت مأل أو مبلغ غ  حمدود 
أن عق"د   : ومن المروق بيريما ، فإنه :يا  مع المارق ، غ  صحيح - :يا  عق"د الت مأل على والي امل"االة عرد من يق"ل به -و 

الت مأل هدفيا الربح املادي املش"ب ابل رر والقمار وفاحش اييالة خبالل عقد والي امل"االة فالقصد ااول فيه التآخص ا  
 . ا سالم والتراصر والتعاون ا الشدة والرخاي وسائر ااح"ال وما ي "ن من هس  مادي فالقصد إليه ابلتبع

أن ال"عد   :ومن المروق ،انه :يا  مع المارق  ؛ال يصح -عد امللزم عرد من يق"ل به:يا  عقد الت مأل التجاري على ال"  -ز
بقرض أو إعارة أو حتمن خسارة م ال من ابب املعرول احملض ف ان ال"فاي به واجبا أو من م ارم ااخالق خبالل عق"د 

 . التربعات من اييالة وال رر الت مأل فإهنا معاو ة اارية ابع يا الربح املادي فال ي تمر فييا ما ي تمر ا
  ، انه :يا  مع المارق أيضا ؛:يا  غ  صحيح  - :يا  عق"د الت مأل التجاري على  مان اعي"ل و مان ما إل جي   -ح

أن الضمان ن"ع من التربع يقصد به ا حسان احملض خبالل الت مأل فإنه عقد معاو ة اارية يقصد مريا أوال   :ومن المروق
 فإن كرك  عليه معرول في" اتبع غ  مقص"د إليه وااح ام يراعى فييا ااصن ال  ال س  املادي

 . التابع ما دام اتبعا غ  مقص"د إليه
 . فإنه :يا  مع المارق هما سبة ا الدلين :بله ،ال يصح -:يا  عق"د الت مأل التجاري على  مان خار الارية -ط 
ان ما يعاى من التقاعد حة    ؛غ  صحيح فإنه :يا  مع المارق أيضا  -د  :يا  عق"د الت مأل التجاري على ن ام التقاع  -ي

وو ع له ن اما راعى فيه   ،التزم به و  اامر ابعتباره مسئ"ال عن رعيته وراعى ا صرفه ما :ام به امل"ظو من خدمة اامة
ب املعاو ات املالية بأل الدولة  ون را إي م رة احلاجة فييم فليت ن ام التقاعد من اب ،مصلحة أ:رب الرا  إي امل"ظو
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وعلى هجملا ال هبه بيره وبأل الت مأل الجملي ه" من عق"د املعاو ات املالية التجارية اليت يقصد هبا است الل الشرهات    ،وم"ظمييا
ة  ان ما يعاى ا حالة التقاعد يعترب حقا التزم به من ح "مات مسئ"ل ؛ للمست مرأل وال س  من ورائيم بارق غ  مشروعة

هماي ملعروفه وكعاوان معه جزاي كعاونه معيا ببدنه وف ره و:اع ال    من فراغه ا    ؛عن رعيتيا وكصرفيا ملن :ام خبدمة اامة 
 . سبين الري"ض معيا ابامة

أن ااصن ا حتمن   :ومن المروق  ،فإنه :يا  مع المارق  ،ال يصح  -:يا  ن ام الت مأل التجاري وعق"ده على ن ام العا:لة    -ك
من الرحم والقرابة اليت كدع" إي الرصرة والت"اصن  -خا  أو هبه العمد -العا:لة لدية ا ا  وهبه العمد ما بيريما وبأل القاكن

وعق"د الت مأل اارية است اللية كق"م على معاو ات مالية حمضة ال نت إي عاطمة   ،والتعاون وإسداي املعرول ول" دون مقابن
 . سان وب"اعث املعرول بصلةا ح
أن اامان ليت   : ومن المروق ، انه :يا  مع المارق أيضا  ؛غ  صحيح - :يا  عق"د الت مأل التجاري على عق"د احلراسة  -ل

يجة أما اامان ف اية ونت  ،وا احلراسة ااجرة وعمن احلار   ،حمال للعقد ا املس لتأل وإمنا حمله ا الت مأل اا:ساط ومبلغ الت مأل
 . وإال ملا استحة احلار  ااجرة عرد  ياع احملرو 

انه :يا  مع المارق أيضا فإن ااجرة ا ا يداع ع"ض عن :يام اامأل حبمظ هصي   ؛:يا  الت مأل على ا يداع ال يصح -م
رمعة إمنا ه"  مان اامن ا ح"زكه حي"طه خبالل الت مأل فإن ما يدفعه املست من ال يقابله عمن من املؤمن يع"د إي املست من ك

بن ه" ممسد للعقد وإن جعن مبلغ الت مأل ا مقابلة اا:ساط هان معاو ة   ،والام نيرة وهرط الع"ض عن الضمان ال يصح
 . اارية جين فييا مبلغ الت مأل أو زمره فاختلو عن عقد ا يداع أبجر

أن املقيت عليه من الت مأل التعاوين   :والمرق بيريما ، صحال ي - :يا  الت مأل على ما عرل بقضية اار البز مع احلاهة  -ن
 . فال يصح القيا   ،واملقيت أتمأل ااري وه" معاو ات اارية  ،وه" كعاون حمض

وا الدورة العاهرة علت هيئة هبار العلماي    ،ل ن أجن إصدار القرار أبه رية ااص"ات حىت يبحث البدين عن الت مأل التجاري
 ،و:رر املتمق"ن على حترمي الت مأل التجاري إصدار القرار  ،ما أعده بعض ا رباي ا البدين عن الت مأل التجاري  اطلع اعلت على 
إصدار :رار خاص يتعلة جب"از الت مأل التعاوين بديال عن الت مأل   -ما عدا فضيلة الشيخ عبد هللا بن مريع  -هما :رر اعلت

 .التجاري
 . وآله وصحبه ،سلم على نبيرا حممدوصلى هللا و  ،وابهلل الت"فية

 هيئة هبار العلماي 
 رئيت الدورة العاهرة 
 عبد الرزاق عميمص 
 عبد هللا خياط  ...عبد هللا بن حممد بن محيد ...عبد العزيز بن ابز

 عبد العزيز بن صاحل  ...عبد اعيد حسن .. .حممد احلرهان
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 سليمان بن عبيد   ... إبراهيم بن حممد آل الشيخ  ...صاحل بن غص"ن
 راهد بن خرأل  .. .عبد هللا بن غداين .. .حممد بن جب 

 عبد هللا بن مريع   ...صاحل بن حليدان ... عبد هللا بن :ع"د
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 التأمني وإعادة التأمني : بشأن( 9/2)9: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 1/545، ج 2ع  –جملة اجملمع 
 جممع المقه ا سالمص املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره ال اين جبدة من إن جملت 

 م1985 ( ديسمرب هان"ن ااول  28 – 22/هب 1406ربيع اآلخر  10-16
 بعد أن اتبع العروض املقدمة من العلماي املشارهأل ا الدورة ح"ل م" "ع الت مأل وإعادة الت مأل، 

 ان:ش الدراسات املقدمة، وبعد أن 
 وبعد كعمة البحث ا سائر ص"ره وأن"اعه، واملبادئ اليت يق"م علييا وال اايت اليت ييدل إلييا، 
 وبعد الر ر فيما صدر عن اعامع المقيية واهليئات العلمية هبجملا الش ن، 
 :رر ما يلص: 

  ات الت مأل التجاري عقد فيه غرر هب  ممسد للعقد. أن عقد الت مأل التجاري ذي القسط ال ابت الجملي كتعامن به هره أوالً:
 ولجملا في" حرام هرعاً. 

أن العقد البدين الجملي حي م أص"ل التعامن ا سالمص ه" عقد الت مأل التعاوين القائم على أسا  التربع والتعاون، وهجمللك    لنياً:
 احلال ابلرسبة  عادة الت مأل القائم على أسا  الت مأل التعاوين. 

دع"ة الدول ا سالمية للعمن على إ:امة مؤسسات الت مأل التعاوين وهجمللك مؤسسات كعاونية  عادة الت مأل، حىت يتحرر   اً:لل 
 وهللا أعلم . اال:تصاد ا سالمص من االست الل ومن خمالمة الر ام الجملي ير اه هللا هلجمله اامة
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 لتأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحيةبشأن موضوع: ا ( 6/13) 124: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
املرعقد ا دوركه ال ال ة عشرة بدولة ال "يت ا   (املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  

بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع   م. 2001ديسمرب  (27-22 هب امل"افة  1422ه"ال  ( 12إي 7 الم ة من 
وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل امل" "ع كشارهة    ( الت مأل الصحص واستخدام الباا:ات الصحية خبص"ص م" "ع  

 أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي
 :رر ما أييت: 

 صدار القرار ا اص به إي دورة :ادمة من أجن مزيد    (الصحيةالت مأل الصحص واستخدام الباا:ات   أتجين الر ر ا م" "ع  
 من الدراسة والبحث، وخباصة  بط الصيغ والشروط 

 وهللا امل"فة.
 

 بشأن التأمني الصحي ( 7/16) 149: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
دولة ا مارات   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه السادسة عشرة بديب  

 .م2005( إبرين نيسان  14 - 9هب، امل"افة 1426ربيع ااول  5 - صمر  30( العربية املتحدة 
 لت مأل الصحص، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ا

 : :رر ما يلص
 : كعريو الت مأل الصحص. 1

اكماق يلتزم ك"جبه هخص أو مؤسسة كتعيد برعايته بدفع مبلغ حمدد أو عدد من اا:ساط يية معيرة  : عقد الت مأل الصحص
 . خالل مدة معيرةعلى أن كلتزم كلك ايية بت اية العالج أو ك اية ك اليمه 

 :أسالي  الت مأل الصحص. 2
الت مأل الصحص إما أن يتم عن طرية مؤسسة عالجية، أو عن طرية هرهة أتمأل كق"م بدور ال"سيط بأل املست من وبأل املؤسسة  

 .العالجية
 : ح م الت مأل الصحص. 3
لض"ابط اليت اعن ال رر يس ًا م تمرًا مع ك"افر إذا هان الت مأل الصحص مباهرًا مع املؤسسة العالجية فإنه جائز هرعًا اب -أ 

.  احلاجة اليت كةرزل مرزلة الضرورة لتعلة ذلك حبمظ الرمت والعقن والرسن وهص من الضرورايت اليت جايت الشريعة بصيانتيا
 :ومن الض"ابط املشار إلييا

 .و ع م"اصمات د:يقة حتدد التزامات هن من الارفأل· 
 .للمست من واالحتماالت اليت مي ن التعرض هلا دراسة احلالة الصحية· 
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أن ك "ن املاالبات املالية من املؤسسة العالجية إي ايية مركباة اباعمال اليت مت كقدمييا وليت كبالغ اف ا ية هما يقع ا  · 
 . هرهات الت مأل التجارية

كزاول نشاطيا وفة الض"ابط الشرعية اليت  ( فلصكعاوين أو ك ا إذا هان الت مأل الصحص عن طرية هرهة أتمأل إسالمص  - ب 
 .بش ن الت مأل وإعادة الت مأل، في" جائز( 9/2 9أ:رها اعمع ا :راره ر:م 

 . إذا هان الت مأل الصحص عن طرية هرهة أتمأل ااري في" غ  جائز، هما نص على ذلك :رار اعمع املشار إليه أعاله -ج
 :ا هرال والر:ابة. 4

اييات املختصة القيام اب هرال والر:ابة على عمليات الت مأل الصحص كا حيقة العدالة ويرفع ال نب واالست الل ومحاية  على 
 . املست مرأل
 : الت"صيات

 : ي"صص جملت اعمع كا يلص
قابن مراس  ل    دع"ة احل "مات ا سالمية وايمعيات ا  ية ومؤسسات ااو:ال إي ك"ف  الت مأل الصحص جماانً أو ك. 1

 .القادرين على احلص"ل على الت مأل من القااع ا اص
 . عدم استخدام الباا:ات الصحية إال من أصحاهبا ملا ا ذلك من خمالمة ملقتضيات العق"د، وما كتضمره من غش وكدليت .  2
 . خمالمة لل"ا:عالتحجملير من إساية استخدام الت مأل الصحص هادعاي املرض أو هتمانه أو كقدمي بياانت . 3
ا دورات اعمع القادمة ا  "ي ما ك"صلت إليه املؤنرات والردوات (  ا سالمص أو الت افلص إدراج م" "ع الت مأل التعاوين  .  4

 . ااخ ة والتابيقات املتر"عة اليت ظيرت بعد إصدار اعمع :راره السابة
 .وهللا أعلم

 
 بشأن التأمني التعاوين: األحكام والضوابط الشرعية(  2/20)  187 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره العشرين ب"هران  ايمي"رية  
سبتمرب  أيل"ل(   18-13هب، امل"افة 1433من ذي القعدة  2ه"ال إي  26ايزائرية الدميقراطية الشعبية( خالل الم ة من 

 م،2012
بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي أمانة اعمع ا م" "ع: الت مأل التعاوين: ااح ام والض"ابط الشرعية، ا هجمله الدورة  

 والدورات السابقة، 
ا سالمية مريا، الجملي  وبعد اطالعه أيضاً على الت"صيات الصادرة عن مؤنر » الت مأل التعاوين: أبعاده وآفا:ه وم":و الشريعة 

عقده جممع المقه ا سالمص الدو  بعمان  اململ ة ااردنية اهلامشية( ابلتعاون مع ايامعة ااردنية، واملر مة ا سالمية لل بية  
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- 26والعل"م وال قافة  ا يسيس "(، واملعيد ا سالمص للبح"  والتدري   عض" جمم"عة البرك ا سالمص للترمية(، ا الم ة  
 م، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 2010إبرين  13-11هب، امل"افة 1431ربيع ال اين  28

 :رر ما أييت:
( بش ن الت مأل وإعادة الت مأل من أن عقد الت مأل التجاري ذي القسط  9/2  9أوالً: الت هيد على ما ورد ا :راره ذي الر:م 
تجاري عقد معاو ة يتضمن غرراً هب ًا ممسدًا للعقد، ولجملا في" حمرم هرعاً. وأن  ال ابت الجملي كتعامن به هرهات الت مأل ال

 البدين الجملي يتمة مع أص"ل التعامن ا سالمص ه" عقد الت مأل التعاوين القائم على أسا  التربع والتعاون. 
الت مأل ا سالمية، والعقبات القان"نية الر امية  لنياً: ن را إي ا ه االت اليت ظيرت من خالل التابيقات املتعددة ا هرهات  

 والر:ابية اليت واجيتيا فإن ذلك يتال  ا روج بتص"ر مت امن عن الت مأل التعاوين. 
 ومن مث في" ي"صص كا أييت: 

مشروع مت امن  أوال: ك ليو أمانة اعمع بت "ين يرة من المقياي وا رباي ابلتعاون مع مراهز البح"  ذات الصلة لل"ص"ل إي  
يرت م ااح ام والض"ابط الشرعية املبيرة است الت مأل التعاوين، على أن يتضمن ذلك الصيغ املقب"لة هرعاً، مما ميرح مرونة ا  

 التابية العملص، ومن هجمله ااح ام والض"ابط: 
 ( ممي"م الت مأل التعاوين وحقيقته من مر "ر الشريعة ا سالمية. 1 
 ت مأل التعاوين والت مأل التجاري: ( املقارنة بأل ال2 

  أ( املقارنة بأل الت مأل التعاوين املقب"ل هرعاً وبأل املبادئ الدولية للتعاون. 
  ب( املقارنة بأل الت مأل التعاوين املقب"ل هرعاً وبأل مبادئ الت مأل التجاري. 

يو العال:ة بأل املش هأل ا ال"عاي، والعال:ة  ( العال:ات بأل أطرال الت مأل التعاوين وك"صيميا، وعلى وجه ا ص"ص ك"ص3 
 بأل ال"عاي ومن كراط به إداركه. 

 ( أح ام الع"ض املستحة ملدير ال"عاي ومعاي  كقديره. 4 
 ( أح ام المائض الت ميين والعجز حال وج"دها. 5 
 ( االه اك واالنسحاب من وعاي الت مأل التعاوين و "ابايما الشرعية. 6 
 شرعية لتصمية وعاي الت مأل التعاوين. ( ااح ام ال7 
 ( أح ام إعادة الت مأل و "اباه الشرعية. 8 
 ( مبدأ املشارهة ا الربح وا سارة. 9 
 ( مبدأ احلل"ل وما يتعلة به. 10 
 ( مبدأ التحمن وما يتعلة به. 11 
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غة مشروع :رار ا  "ي ما ذهر ا المقرة لنياً  لنياً: يةقدم مق ح املشروع الجملي كت"صن إليه اللجرة إي دورة اعمع القادمة، لصيا
 أعاله. 

 وهللا أعلم
 

 ( بشأن األحكام والضوابط الشرعية أُلسس التأمني التعاوين6/21) 200: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
شرين كديرة الرايض إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دوركه احلادية والع

 م،2013كشرين ال اين  ن"فمرب(  22-18هب، امل"افة 1435حمرم  19إي  15 اململ ة العربية السع"دية( من: 
بعد اطالعه على ك"صيات الردوة العلمية ل ح ام والض"ابط الشرعية اةست الت مأل التعاوين اليت عقدها اعمع ا الم ة من:  

م، كديرة جدة، واليت جاي انعقادها كرميجملاً لقرار جملت  2013ماي"    1-أبرين  30هب، امل"افة  1434   ادى ال انية  21إي    20
( الصادر عن الدورة العشرين اليت انعقدت كديرة وهران  ايمي"رية ايزائرية الدميقراطية الشعبية( ا  2/20  187اعمع ر:م: 
 م،2012سبتمرب  18-13فة هب، امل"ا1433ذي القعدة  2ه"ال إي  26الم ة من: 

 وبعد استماعه للمرا:شات واملداوالت اليت دارت ح"هلا، 
 :رر ما يلص: 

 الت مأل التعاوين عقد جديد أساسه مبدأ التعاون املرضبط بض"اباه الشرعية املستمدة من القرآن ال رمي والسرة الرب"ية. 
 ويرقسم الت مأل من حيث إنشاؤه إي :سمأل: 

ييدل إي حتقية الربح ا صي ته الت ميرية من خالل املعاو ة على املخاطر، أما من حيث إداركه من هرهة  ااول: أتمأل ااري  
 فإن الشرهة كستيدل الربح. 

ال اين: أتمأل  غ  ااري( ال ييدل إي حتقية الربح؛ وإمنا ييدل إي حتقية مصلحة املش هأل فيه ابه اهيم ا حتمن وجرب  
 الضرر عريم.

ويالة على الر"ع ال اين من الت مأل مصالحات متعددة مريا: الت مأل التعاوين، والت مأل الت افلص، والت مأل التباد ، والت مأل  
 ا سالمص. 

 وهراك فروق ج"هرية بأل الت مأل التعاوين والت مأل التجاري من أهيا:
"عات من أفراد اعتمع من خالل االه اك ا حتمن املخاطر  ( أن الت مأل التعاوين ا سالمص كعاون بأل جمم"عة أو عدة جمم1 

وال ييدل إي الربح، لجمللك فال يعد من عق"د املعاو ة، وال رر فيه م تمر. أما الت مأل التجاري في" عقد معاو ة يستيدل  
 املالية اليت يؤثر فييا ال رر. الربح من املعاو ة على نقن املخاطر من املؤمن إي هرهة الت مأل، وكرابة عليه أح ام املعاو ات 

( أطرال العال:ة ا الت مأل التعاوين هم: جمم"ع املش هأل ا صردوق الت مأل التعاوين، وايية ا دارية، أما ا الت مأل 2 
 التجاري فيم الشرهة ومحلة ال"لئة. 
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هتا واالحتياطات املعتمدة. وأما ا الت مأل  ( الصردوق، وكت "ن م"ج"داكه من جمم"ع اه اهات محلة ال"لئة وأرابح است مارا3 
 التجاري فال ي"جد م ن هجملا الصردوق. 

( الشرهة املديرة، وهص اليت كدير الت مأل، من حيث إدارة الت اية وأعمال الت مأل واست مار أم"ال الصردوق. أما ا الت مأل  4 
 ائضه.التجاري فالشرهة هص املؤمرة، ونلك أ:ساط الت مأل وهلا أرابحه وف

( حامن ال"ثيقة واملؤمن ا الت مأل التعاوين ا حقيقتيما واحد، ل ن ابعتبارين خمتلمأل، وها ا الت مأل التجاري خمتلمان  5 
 ناماً، فاملش ك ه" املؤمن له واملؤمن ه" هرهة الت مأل. 

ة متخصصة أو مؤسسة عامة وهيلة ا التعا:د  ( ا دارة ا الت مأل التعاوين س"اي هانت هيئة مرتخبة من بأل املش هأل أو هره6 
عن صردوق املش هأل  محلة ال"لئة(، وهلا احلة ا احلص"ل على أجر مقابن ذلك ا حأل أهنا طرل أصلص ا الت مأل التجاري  

 وكتعا:د ابمسيا.
لصردوق املش هأل  محلة ال"لئة(،  ( ا دارة ا الت مأل التعاوين ال نلك أ:ساط الت مأل  االه اهات(؛ ان اا:ساط ممل"هة  7 

 أما الشرهة ا الت مأل التجاري فإهنا نلك اا:ساط ا مقابن التزاميا كبلغ التع"يض. 
يبقى مل اً حلساب الصردوق، وه" المائض الجملي   -بعد حسم املصروفات والتع"يضات-( البا:ص من اا:ساط وع"ائدها 8 

وال يتص"ر هجملا ا الت مأل التجاري؛ ان اا:ساط كصبح مل اً للشرهة ابلعقد والقبض،  كقرر ل"ائح الصردوق هيمية التصرل فيه،  
 في" يعترب إيراداً ورحباً ا الت مأل التجاري. 

( ع"ائد است مار أص"ل اا:ساط بعد حسم ك لمة ا دارة للشرهة املديرة كع"د لصردوق محلة ال"لئة ا الت مأل التعاوين،  9 
 ت مأل التجاري. وكع"د للشرهة ا ال

( م"ج"دات الصردوق عرد كصميه صردوق الت مأل التعاوين كصرل ا وج"ه ا   أو كعاى للمش هأل ا حيره  هما ه" 10 
 (، ا حأل أهنا كع"د للمساهأل ا الت مأل التجاري. 13ممصن ا املادة 

اوى هيئاهتا الشرعية، أما الت مأل التجاري في" على  ( الشرهة ا الت مأل التعاوين ملتزمة أبح ام الشريعة ا سالمية وفت11 
 خالل ذلك. 

 ( يش ك الت مأل التعاوين مع الت مأل التجاري ا اعتبار املبادئ ااساسية للت مأل، وهص: 12 
له والشصِي م" "ِع    أ( مبدأ املصلحة الت ميرية: ه" احلة القان"ين ا الت مأل والجملي يرش  من عال:ة مالية معتربة :ان"نياً بأل املؤمن 

 الت مأل.
ب( مبدأ حسن الرية: ه" ال"اج  الا"عص االجيايب ا ال شو الد:ية وال امن ل ن احلقائة اي"هرية املتعلقِة اب ار املال"ب   

 الت مأل عليه، طلبت أم إل كال . 
د  ك "ن السب  ا الرتيجة  ج( مبدأ السب  القري  املباهر: ه" ذلك السب  المعال ال اا  حدا  سلسلة من احل"ا 

 احلاصلة عريا بدون كدخن أي عامن آخر انهئ عن مصدر جديد مستقن يقاع كرابط كلك السلسلة. 
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 د( مبدأ التع"يض.  
 ه( مبدأ املشارهة.  
 و( مبدأ احلل"ل واحلق"ق. 

 ويرمرد الت مأل التعاوين كبادئ خاصة مريا: 
 هافة املعامالت والعق"د.  أ( االلتزام أبح ام الشريعة ا سالمية ا 
 ب( عدم الت مأل على احملرمات.  
 ج( عدم الدخ"ل ا أي معامالت رب"ية أخجملا وإعااي.  

 وفيما أييت عرض ابرز ااةست واملبادئ للت مأل التعاوين ا سالمص:
 املادة ااوي: التعريو 

أخاار معيرة على أن يدفع هن مريم مبل ا معيّرا على سبين  الت مأل التعاوين: ه" اه اك جمم"عة أهخاص يتعر "ن  ار أو 
لتع"يض اا رار اليت :د كصي  أايا مريم إذا حتقة ا ار املعأل، وفًقا للعق"د املربمة   ؛التعاون لصردوق غ  هادل للربح

 والتشريعات املرّ مة.
 املادة ال انية: أه ال إدارة صردوق الت مأل التعاوين: 

تعاوين هياٌن مستقن مرّخص له، ويعمن وفة أح ام الشريعة ا سالمية، ومي ن هلجملا ال يان أن أيخجمل أه اال،  يدير الت مأل ال
 من أبرزها: 

 أ( هيئة خمتارة من محلة ولئة الت مأل.  
 ب( هرهة متخصصة ا إدارة الت مأل.  
 ج( مؤسسة عامة كرشئيا الدولة أو جمم"عة من الدول وك "ن اتبعة هلا. 

 ال ال ة: العال:ة بأل الصردوق وا دارة:  املادة
 ك "ن العال:ة بأل صردوق الت مأل وايية املديرة هما أييت: 

  أ( ا حال إدارة أعمال الت مأل؛ فإن العال:ة ك "ن وفة عقد ال"هالة أبجر، أو ب   أجر. 
ال"هالة إما أن ك "ن أبجر أو بدون    ب( ا حال االست مار؛ فإن العال:ة ك "ن وفة عقدي ال"هالة أو املضاربة. فمص حال

أجر، وا حال املضاربة فإن ايية املديرة كستحة نسبة من الربح حس  االكماق، أما ا سارة فت "ن على رب املال، ما إل  
 ي ن هراك كعد أو كقص  أو خمالمة للشروط أو اان مة. 

 املادة الرابعة: ااجر على ا دارة: 
 ى حالأل: ااجر على ا دارة ي "ن عل
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 أ( ا حال إدارة أعمال الت مأل التعاوين وفقا اح ام عقد ال"هالة فإنه جي"ز أن ي "ن املقابن أو ااجر الجملي أتخجمله ايية 
 املديرة مبل ا مقا"عا، أو نسبة مئ"ية معل"مة من االه اهات. 

ايية املديرة  املضارب( نسبة مئ"ية من   ب( ا حال إدارة است مار م"ج"دات صردوق املش هأل وفقا لعقد املضاربة أتخجمل 
اارابح، وإذا هان االست مار وفقا اح ام عقد ال"هالة فيم ن أن ي "ن ااجر أو الع"ض مبل ا مقا"عا أو نسبة من اام"ال  

 املست مرة. 
 املادة ا امسة: مل ية االه اهات وع"ائد است ماراهتا: 

است ماراهتا حق":ا لصردوق الت مأل التعاوين. وحتّدد حق"ق محلة ال"لئة فيه حبس  ن ام الت مأل،  كعّد االه اهات وصاا ع"ائد  
 وهروط االستحقاق ا التع"يض، أو المائض الت ميين.

 املادة السادسة: املرجعية ا كقدير أجر ايية املديرة اعمال الت مأل:
وفقا ملعاي  عادلة كضعيا جية مستقلة عن إدارة الت مأل، م ن: هيئة   كقدير الع"ض أو ااجر ملن يدير عملية الت مأل ي "ن  

 الر:ابة على الت مأل. أو من خالل التماوض بأل مم لص الصردوق أو أية هيئة خيتاروهنا للر ر ا مصاحليم، وبأل ايية املديرة. 
 املادة السابعة: مسؤولية الصردوق: 

اي ا االست مار أم ا اانشاة الت ميرية إال إذا هانت كلك ا سائر انهئة عن  يتحمن الصردوق التعاوين أي خسائر مالية س" 
 كعد أو كقص  أو خمالمة للشروط أو اان مة من ايية املديرة فإهنا كتحمليا.

 املادة ال امرة: المائض الت ميين للصردوق: 
، وع"ائد است ماراهتا، وأي إيرادات أخرى بعد سداد المائض الت ميين ه" الرصيد املا  املتبقى من جمم"ع االه اهات احملصلة

 التع"يضات، وا:تااع رصيد املخصصات واالحتياطيات الالزمة، وحسم  يع املصروفات وااللتزامات املستحقة على الصردوق. 
عدالة، وحس   ومي ن االحتماظ ابلمائض الت ميين هله للصردوق، أو ك"زيعه هله أو بعضه على محلة ال"لئة على حن" حيقة ال

 ل"ائح الصردوق. 
 املادة التاسعة: العجز ا صردوق الت مأل التعاوين، وحاالكه: 

ا حال عجز صردوق الت مأل التعاوين عن سداد االلتزامات املستحقة جي"ز للشرهة املديرة من غ  التزام أن كلج  إي العمن 
 ب"احد أو أه ر مما أييت:

 أ. االستدانة من طرل للث. 
 راض :ر اً حسراً من ايية املديرة إي الصردوق. ب. ا :

 ج. رفع مبلغ االه اهات، إذا ر ى املشاره"ن. 
 د. االكماق مع مستحقص التع"يض على ختميض مبالغ التع"يضات أو كقسيايا.

 هما مي ن اللج"ي إي خيارات أخرى كراها مراسبة بعد م"افقة هيئة الر:ابة الشرعية. 

http://www.alukah.net/


 
 

66 

66 www.alukah.net 

 العاهرة: إعادة الت مأل: املادة 
( جي"ز لشرهة الت مأل التعاوين أن كربم عق"د إعادة الت مأل، وكلتزم أبن ك "ن أعمال إعادة الت مأل التعاوين الصادرة عريا أو  1 

 الشرعية.  ال"اردة إلييا متمقة مع أح ام الشريعة ا سالمية، ومع املبادئ ااساسية للت مأل التعاوين وفة ما كقرره هيئة الر:ابة
( كلتزم هرهات الت مأل أبن ك "ن إعادهتا للت مأل مع هرهات إعادة أتمأل إسالمية، وا حال كعجملر ذلك واسباب مربرة،  2 

فإن هلا أن كعيد الت مأل لدى هرهات إعادة الت مأل التقليدية بقدر احلاجة، ووفقا للض"ابط اليت كضعيا هيئة الر:ابة الشرعية.  
 اها مراسبة، ومريا: وأي  "ابط أخرى كر 

  أ( أن كقلن الرسبة اليت كسرد لشرهات إعادة الت مأل التقليدي إي أدىن حد مم ن. 
 ب( أال ك"جه ايية املديرة للت مأل التعاوين است مار أ:ساط إعادة الت مأل املدف"عة إلييا إال فيما يت"افة مع أح ام الشريعة  

  من عائد است مار كلك الشرهات إذا هانت خمالمة للشريعة ا سالمية، هما ال ك "ن  ا سالمية، هما ال جي"ز هلا املاالبة برصي
 مسؤولة عن ا سارة اليت كتعرض هلا است مارات كلك الشرهات. 

 ج( أال كدفع هرهة الت مأل التعاوين أية ف"ائد رب"ية عن املبالغ احملتمظ هبا لدى هرهات إعادة الت مأل التقليدي، وال أتخجمل ف"ائد  
 رب"ية عن املبالغ اليت حتتمظ هبا لدييا، على أن ي "ن االحتماظ لدى هرهات الت مأل التعاوين وليت هرهات ا عادة. 

  د( أن ي "ن االكماق مع هرهات إعادة الت مأل التقليدي ا:صر مدة مم رة. 
 املادة احلادية عشرة: االلتزام أبح ام الشريعة ا سالمية: 

 كلتزم أبح ام الشريعة ا سالمية ا  يع أعمال الت مأل ونشاطاكه واست ماراكه.  جي  على إدارة الت مأل أن 
 املادة ال انية عشرة: الر:ابة الشرعية: 

جي  على مرش ة الت مأل التعاوين كعيأل هيئة ر:ابة هرعية، وجياز كد:ية هرعص وفقا ملا ورد ا :رار جممع المقه ا سالمص الدو   
ش ن “دور الر:ابة الشرعية ا  بط أعمال البر"ك ا سالمية أهيتيا، هروطيا، طريقة عمليا”،  ( ب3/19  177ذي الر:م: 

 وختضع هجمله اهليئة ا كعييريا وأعماهلا الر:ابية مل"افقة الر:ابة الشرعية املرهزية إن وجدت. 
 املادة ال ال ة عشرة: كصمية الصردوق: 

اكه على جيات ا   أو املش هأل وفة أةست عادلة بعد ا يماي ابلتزاماكه  ا حال كصمية صردوق الت مأل التعاوين ك"زع م"ج"د
المرية والقان"نية حس  ل"ائح الصردوق وإبهرال اهليئة العامة للر:ابة الشرعية، و ال جي"ز أن يع"د أي هصي مريا إي ايية 

 املديرة للصردوق. 
 املادة الرابعة عشرة: فض املرازعات: 

ئة بأل هرهة الت مأل التعاوين ومحلة ال"لئة وفة الر م والق"انأل السارية، وا حال حدو  نزاع يلج  إي حتسم ا الفات الراه
 الصلح مث التح يم فإن كعجملر ذلك حيال الرزاع إي اييات القضائية املختصة. 

 املادة ا امسة عشرة: العال:ة بأل املش هأل ا صردوق الت مأل التعاوين:
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 هأل ا الصردوق هص عال:ة كعاون جمم"عة من ااهخاص فيما بيريم بدفع مبالغ حمددة يرب الضرر أو جل   العال:ة بأل املش
الرمع الجملي :د يصي  أحدا مريم، وه" كعاون مبين على املساحمة وامل"اساة وإابحة حق"ق بعضيم بعضا، وليت مبريا على  

 ر ال    وال جيري الراب. وهلجملا ه"اهد ا الشرع مريا: املعاو ة واملشاحة و:صد ال بح، وا م ن ذلك ي تمر ال ر 
 أوال: اامر ابلتعاون على الرب والتق"ى، وا هجملا يق"ل هللا كعاي:  وكعاون"ا على الرب والتق"ى(. 

إذا    لنياً: حديث ااهعريأل: فعن أيب م"سى ااهعري ر ص هللا عره، :ال: :ال رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم:  إن ااهعريأل
أرمل"ا ا ال زو أو :ن طعام عياهلم ابملديرة  ع"ا ما هان عردهم ا ث"ب واحد مث ا:تسم"ه بيريم ا إاني واحد ابلس"ية فيم مين  
وأان مريم( متمة عليه(. :ال الر"وي رمحه هللا، كعليقا على هجملا احلديث: “وا هجملا احلديث فضيلة ااهعريأل، وفضيلة ا ي ار  

لة خلط اازواد ا السمر، وفضيلة  عيا ا هصي عرد :لتيا ا احلضر، مث كقسم. وليت املراد هبجمله القسمة  وامل"اساة، وفضي
املعروفة ا هت  المقه بشروطيا، ومرعيا ا الرب"ايت، واه اط امل"اساة وغ ها، وإمنا املراد هرا إابحة بعضيم بعضا وم"اساهتم 

 (. 16/62ابمل"ج"د” هرح الر"وي على صحيح مسلم: 
رةوِض وََهْيَو  لل اً: الريد أو املراهدة: عر"ن البخاري رمحه هللا لجمللك بق"له:  هِتَاب الشرهة، ابب: الشرهة، ِا الا َعاِم َوالرب ْيِد َواْلعة 

َازَفًَة أَْو :َبْبَضًة :َبْبَضًة َلم ا إَلْ يَبَر اْلمةْسِلمة"َن ِا الرب ْيدِ  َازَفَةة  ِ:ْسَمةة َما يةَ الة َوية"َزنة جمة  أبًَْسا أَْن أيَْهةَن َهجمَلا بَبْعًضا َوَهجمَلا بَبْعًضا وََهجمَلِلَك جمة
َهِ  َواْلِمض ِة َواْلِقرَانة ِا الت ْمر(، واملقص"د مريا: اه اك جمم"عة من املسافرين ا  يع نمقات السمر مث كقسيميا ع لى ايميع.  الجمل 

الر"ن وبمتحيا إخراج الق"م نمقاهتم على :در عدد الرفقة، يقال كراهدوا  :ال ابن حجر العسقالين ما ملخصه: الريد ب سر 
وانهد بعضيم بعضا. وغالبًا ما ك "ن املشارهة ابلعروض والاعام ويدخن فيه الرب"ايت، ول ره اغتمر ا الريد ل ب"ت الدلين  

 (.5/128على ج"ازه. فتح الباري: 
 املادة السادسة عشرة: استقاللية الصردوق: 

صردوق الت مأل التعاوين مستقالً م "انً من كربعات املش هأل أو غ هم، من خالل مرحه هخصية اعتبارية يقررها القان"ن،  ي "ن  
 أو من خالل فصن حسابه عن حساابت ايية املديرة ناما، هما مي ن ك "ين و:و نقدي خ ي على أسا  و:و الرق"د. 

 املادة السابعة عشرة: االنسحاب من الصردوق: 
كر م وثيقة الت مأل التعاوين حاالت االنسحاب وفقا للر ام والشروط والض"ابط اعازة من اهليئة الشرعية، وكا ال ي ك  عليه  

 إ رار ابآلخرين.
 املادة ال امرة عشرة: االه اك ا الت مأل: 

لإلحصاي، مع مراعاة ه"ن ا ار لبتا أو مت  ا،  ( مي ن حتديد االه اك حس  املبادئ االهت"ارية املبرية على ااست المرية  1 
 ومبدأ كراس  االه اك مع ا ار نمسه، ون"عه، ومدكه، ومبلغ الت مأل. 

  ب( يش ط ا ا ار املؤمن مره أن ي "ن حمتمن ال":"ع، ال متعلقا كحض إرادة املش ك، وأال ي "ن متعلقا كحرم.
 املادة التاسعة عشرة: احلل"ل: 
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الصردوق حمن املش ك فيه الجملي ع" ته، عما حلقه من  رر، ا  يع الدعاوى واحلق"ق ا ماالبة املتسب  ابلضرر،  حتن إدارة  
 ويع"د ما يتم حتصيله للصردوق. 

 املادة العشرون: التحمن:
عت عليه من جي"ز أن يش ط ا وثيقة الت مأل أن يتحمن املؤمن له مبل ا مقا"عا أو نسبة من التع"يض عن اا رار اليت و:

 ال  ، أو و:عت مره. 
 املادة احلادية والعشرون: مل ية اا:ساط:

جي"ز أن ك "ن مل ية االه اهات للصردوق، وحيرئجمل كرتيص مل ية محلة ال"لئة كجرد دفع االه اك. وبراي على هجملا ي "ن هن  
 الت مأل على أحد ا يارين. واحد من محلة ال"لئة :د كرازل عن مل يته ا االه اك، ويرص ا ن ام 

 لنيا: الت"صيات: 
( إبالغ اييات املعرية ا العاإل ا سالمص هبجمله ااح ام وااةست والشروط وخباصة اييات املسؤولة عن إصدار الل"ائح  1 

 واان مة وهرهات الت مأل التعاوين وامليتمأل هبجملا اامر. 
"ة الدول ا سالمية  نشاي هيئات ر:ابة هرعية عليا مرهزية كت"ي  ( خبص"ص دع3/19 177( كمعين :رار اعمع ر:م: 2 

 ا هرال على اهليئات الشرعية ا املؤسسات املالية ا سالمية والت مأل التعاوين. 
( إنشاي جملت هرعص دو  حتت إهرال جممع المقه ا سالمص الدو ، كسيم ا أتسيسه مؤسسات البرية التحتية للصراعة  3 

  سالمية، ومن أبرزها: املالية ا
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية كمل ة البحرين.

 البرك ا سالمص للترمية جبدة. 
 جملت ا دمات املالية ا سالمية كاليزاي.

 اعلت العام للبر"ك واملؤسسات املالية ا سالمية كمل ة البحرين.
ملعاي  الشرعية اليت كر م أعمال الت مأل التعاوين، والعمن املصرا ا سالمص، واعتماد كلك  ومن امليام الرئيسة للمجلت إصدار ا

املعاي  من :بن اعمع، وكبرييا من اييات ا هرافية والر:ابية حبيث ك "ن ك ابة الق"انأل احلاهمة لعمن املؤسسات املالية  
 ا سالمية. 

 ع الص"رة التمصيلية لعمن هجملا اعلت. يرسة بأل هجملا املق ح وأمانة اعمع ا و 
 ( أن كق"م اامانة العامة للمجمع كزيد من الدراسات ا بعض :ضااي الت مأل التعاوين ومريا:4 

 عرض التجارب الدولية ا الت مأل التعاوين ومعرفة مدى التزاميا اباست املعتمدة ا هجملا القرار. 
على إدارهتا لعمليات الت مأل جزيا أو نسبة من المائض الت ميين، وي "ن ذلك  دراسة جعن الع"ض الجملي يعاى للجية املديرة 

 مقابن  يع أعماهلا دون ا:تااع أي مصروفات هلا من االه اهات.
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دراسة ايمع بأل نسبة من مبلغ االه اهات، ونسبة من المائض، ا ااجر الجملي حتصن عليه ايية املديرة للت مأل مقابن إدارهتا 
 الت مأل والجملي ي "ن حافزا هلا على حتسأل ااداي. لعمليات

 دراسة ااسا  ال":مص للت مأل ا سالمص من  يع ج"انبه. 
 ؛؛وهللا امل"فة

 
 ( بشأن استكمال حبث قضااي التأمني التعاوين ودراستها 11/22) 215: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

( بش ن: ااح ام والض"ابط الشرعية اةست  6/21/ 200وذلك كرميجملا لقرار جملت جممع المقه ا سالمص الدو  ر:م:   
الت مأل التعاوين، الصادر عن الدورة احلادية والعشرين اليت انعقدت جبامعة ا مام حممد بن سع"د ا سالمية، مديرة الرايض  

م، بال  عقد ندوة خاصة  2013ن"فمرب    22  –  18هب، امل"افة  1435( حمرم  19-15ا الم ة    (اململ ة العربية السع"دية  
 ببحث عدد من القضااي املتعلقة ابلت مأل التعاوين نييداً الختاذ القرارات والت"صيات املراسبة ا اصة هبا من جملت اعمع. 

ن ا سالمص،املرعقد ا دوركه ال انية والعشرين بدولة ال "يت،  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاو 
 م.2015مار   25-22هب، امل"افة:1436 ادى اآلخرة  5-2خالل الم ة من: 

حمرم   19-15بعد اطالعه على ك"صيات الردوة اليت عقدت ا جدة ابململ ة العربية السع"دية هبجملا العر"ان ا الم ة من: 
 م، واليت كصدت ملرا:شة القضااي واملسائن اآلكية: 2013ن"فمرب  22 – 18هب، امل"افة: 1435

 أتصين الشروط والض"ابط الشرعية والقان"نية لعمن الشخصية االعتبارية اليت كعمن حلساب محلة ال"لئة. 
 حتديد العال:ات التعا:دية املر مة لعقد الت مأل التعاوين من حيث:

ال"لئة وبأل الصردوق لتحديد بدي عال:ة االلتزام ابلتربع اربا لشبية الع"دة ا اهلبة عرد  ك ييو العال:ة اليت امع بأل محلة    –
 ك"زيع المائض. 

 ك ييو العال:ة بأل املساهأل ومحلة ال"لئة ا حال عجز حساب االه اك عن أداي مسؤولياكه  القرض احلسن(. –
 دراسة المائض الت ميين من حيث: 

 ي من المائض الت ميين املتحقة مل"اجية خماطر العجز ا صردوق التامأل التعاوين. مدى إم انية ا:تااع جز  –
 مدى إم انية ا:تااع نسبة حمددة من المائض الت ميين املتحقة مل"اجية خماطر ال "ار  الابيعية.  – 
ة من المائض الت ميين،  مدى إم انية جعن الع"ض الجملي يعاى للجية املديرة على إدارهتا لعمليات الت مأل جزيا أو نسب – 

 وي "ن ذلك مقابن  يع أعماهلا دون ا:تااع أي مصروفات هلا من االه اهات. 
مدى إم انية ايمع بأل نسبة من مبلغ االه اهات، ونسبة من المائض ا ااجر الجملي حتصن عليه ايية املديرة للت مأل،   – 

 على حتسأل ااداي.مقابن إدارهتا لعمليات الت مأل والجملي ي "ن حافزا هلا 
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دراسة ااسا  ال":مص للت مأل ا سالمص من  يع ج"انبه، مع بيان دافع التجربة املابقة ا الشرهات ذات العال:ة، ومدى  
 استيماي هجمله الاريقة للشروط والض"ابط الشرعية. 

( بش ن 200/6/21ار اعمع ر:م:  عرض التجارب الدولية ا الت مأل التعاوين، ومعرفة مدى التزاميا اباست املعتمدة ا :ر 
 ااح ام والض"ابط الشرعية است الت مأل التعاوين. 

 وبعد دراستيا واملرا:شة ح"هلا، انتيى اعلت فييا إي القرارات والت"صيات التالية: 
 أوالً: القرارات وهص كتم ن ب الثة حماور: 

 احمل"ر ااول: المائض الت ميين 
 المائض الت ميين املتحقة، مل"اجية خماطر العجز ا صردوق التامأل التعاوين.  مدى إم انية ا:تااع جزي من –
 مدى إم انية ا:تااع نسبة حمددة من المائض الت ميين املتحقة، مل"اجية خماطر ال "ار  الابيعية.  –
ن المائض الت ميين،  مدى إم انية جعن الع"ض الجملي يعاى للجية املديرة على إدارهتا لعمليات الت مأل جزيا أو نسبة م – 

 وي "ن ذلك مقابن  يع أعماهلا دون ا:تااع أي مصروفات هلا من االه اهات. 
مدى إم انية ايمع بأل نسبة من مبلغ االه اهات، ونسبة من المائض ا ااجر الجملي حتصن عليه ايية املديرة للت مأل   – 

 حتسأل ااداي.مقابن إدارهتا لعمليات الت مأل والجملي ي "ن حافزا هلا على 
وبعد االطالع على ك"صيات الردوة يؤهد جملت اعمع على االهتماي كا ورد ا املادكأل الرابعة والسادسة من :رار اعمع ر:م: 

( ورأت أن جعن الع"ض نسبة من المائض أو جعن نسبة من المائض حافزاً يية املديرة ال يلج  إليه ملا ي   من  6/21   200
 أو كابيقية. وأو مش الت فقيية 

 احمل"ر ال اين: دراسة ااسا  ال":مص للت مأل ا سالمص من  يع ج"انبه، انتيت الردوة فيه إي ما أييت: 
( بش ن ااح ام الشرعية است الت مأل  6/21  200استرادًا إي ما ورد ا املادة السادسة عشر من :رار اعمع ر:م:  

ك "ين و:و نقدي خ ي على أسا  و:و الرق"د؛ يرى اعلت أنه مي ن االستمادة من  التعاوين، واليت كرص على: أنه مي ن 
 ال":و ا كابية القرار السابة من خالل ما أييت:

جي"ز إنشاي صرادية و:مية ك افلية كق"م بت اية بعض ااخاار من ريع ما ي":و فييا من أم"ال، وجي"ز هلجمله الصرادية :ب"ل 
"اع الت مأل، هما جي"ز هلا :ب"ل التربعات، وال مانع هرعًا من ا نماق من أرابح ما و:و، ومن  اا:ساط احملددة ملختلو أن

اا:ساط املقررة، والتربعات املقدمة؛ لت اية هجمله ااخاار، وكت"ي اييات املشرفة على ااو:ال ا الدول املتعددة وابلترسية  
 ا الر"ع من الرشاط. وفة ما كراه حمققاً للمصلحة وملتزماً كبادئ العدالة. مع اييات املعرية بصراعة الت مأل التعاوين كر يم هجمل

جي"ز ا:تااع جزي من المائض الت ميين لي "ن و:مًا نقداًي ودعم مالية الصردوق و:دركه على م"اجية املخاطر اليت مت الت مأل 
 علييا.
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قتاع من الم"ائض الت ميريه ليستخدم ريعه ا حاالت  جي"ز لشرهات الت مأل ا سالمية إنشاي صردوق و:مص كساهات نقدية ك
 العجز أو التع ر هلجمله الشرهات املشارهة ا الصردوق. 

 وبراًي على هجملا فيم ن االستمادة من ال":و ا جمال الت مأل التعاوين، ول ره ليت بديالً عن الصيغ اليت بيّريا اعمع ا :راره. 
 200الدولية ا الت مأل التعاوين، ومعرفة مدى التزاميا اباست املعتمدة ا :رار اعمع ر:م: احمل"ر ال الث: عرض التجارب 

 ( بش ن ااح ام والض"ابط الشرعية است الت مأل التعاوين.6/21 
كت"افة  الحظ اعلت ا  "ي الدراسات املتعلقة ابلتجارب الدولية، أن مع م التجارب الدولية ا كابيقات الت مأل التعاوين،

 ( ا ه   من ممارساهتا، غ  أنه كبأل أن هراك بعض املخالمات املتم لة أساساً فيما أييت: 6/21 200مع :رار اعمع ر:م: 
 أوالً: غياب هيئات الر:ابة الشرعية الداخلية ا بعض هرهات الت مأل الت افلص. 

مسبقًا ملخالمته لقرار جملت اعمع ا دوركه ال"احدة والعشرين ا  لنياً: إلزام الشرهة املديرة ابلقرض احلسن، أو التزاميا بجمللك 
 املادة التاسعة. 

 لل اً: عدم ا فصاح عن آليات وإجرايات الت مأل التعاوين للمش هأل أثراي التعا:د. 
رة أو نسبة من اارابح  رابعاً: كقاسم المائض الت ميين بأل الشرهة املديرة واملش هأل، وذلك ان الشرهة :د أخجملت حقيا ا ااج

 على  "ي ما مت اعتماده من عقد ال"هالة أو املضاربة. 
 خامساً: كرازل حامن وثيقة الت مأل عن ربح املضاربة إذا :ّن الربح عن مبلغ معأل. 

 لنياً: الت"صيات 
 وي"صص اعمع كا يلص:  
( و:راره ا هجمله الدورة، اللجملين  6/21  200 ر:م: أوالً: العمن على نشر ما ورد ا :رار جملت جممع المقه ا سالمص الدو  

يش الن مرجعية هاملة للمبادئ وااست اليت حت م أعمال الت مأل التعاوين من الراحية الشرعية على نااق واسع، وكر ته إي  
 العديد من الل ات ويدخن ا ذلك ك"زيعه على هرهات الت مأل التعاوين العاملة وهيئاهتا الشرعية. 

: الت"صية للييئات التشريعية العاملة ا جمال الت مأل التعاوين ا الدول العربية وا سالمية، لتضمأل ما ورد ا :راري جملت  لنياً 
 اعمع سالمص الجملهر، ا كشريعاهتا وا حالة على اعمع ابعتباره مرجعاً هرعياً معتمداً. 

عاوين الرص على مرح وعاي الت مأل ب  صردوق محلة ال"لئة … حساب  لل اً: الت"صية بتضمأل التشريعات املر مة للت مأل الت
الت مأل املستقن عن حساابت الشرهة( ب هخصية ح مية كضم  يع املش هأل ا حساابت الت مأل التعاوين، مع مالح ة ما  

الشخصية على حن"  (، وحبيث كرص كلك التشريعات على من مي ن هجمله6/21  200ورد هبجملا ا ص"ص ا :رار اعمع ر:م: 
 ال يؤدي إي كضارب املصاحل. 
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(،  6/21   200رابعاً: إصدار معاي  حل"همة مؤسسات وهرهات الت مأل ا سالمية، كا حيقة أهدال ومقاصد :رار اعمع ر:م:
ا يضمن دري  وهجملا القرار حيمظ حق"ق ااطرال ذات العال:ة خص"صاً ما يتصن ابلعال:ة بأل ايية املديرة وصردوق الت مأل، ك

 كضارب املصاحل، وحيقة العدالة للارفأل.
 وهللا كعاي أعلم
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 جراين الراب ا العمالت احلدي ة
 بشأن الورق النقدي   هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوديةقرار 
 هب1393 \ 8 \ 17( واتريخ 10ر:م  

 : وبعد  ، وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ، احلمد هلل وحده
بدراسة م" "ع   - واامأل العام هليئة هبار العلماي  ، فبراي على ك"صية رئيت إدارات البح"  العلمية وا فتاي والدع"ة وا رهاد

س  العمن ا اهليئة اليت كرص على أن ما جيري   استرادا إي املادة السابعة من الئحة ؛ال"رق الرقدي من :بن هيئة هبار العلماي
أو من رئيت إدارات البح"  العلمية وا فتاي   ،أو من أميريا  ،أو بت"صية من اهليئة  ، حب ه ا جملت اهليئة يتم بال  من و  اامر

عمال اهليئة لدورهتا ال ال ة  فقد جرى إدراج امل" "ع ا جدول أ - أو من اللجرة الدائمة املتمرعة عن اهليئة  ،والدع"ة وا رهاد
وا كلك الدورة جرى دراسة امل" "ع بعد االطالع على   ،هب 1393 \ 4 \ 17هب و  1393 \ 4 \ 1املرعقدة فيما بأل 

 . البحث املقدم عره من اللجرة الدائمة للبح"  العلمية وا فتاي
أو بدال عن   ،أو فل"سا ،أو عرو ا ،ن اعتبارها أسراداوبعد استعراض اا:"ال المقيية اليت :يلت ا حقيقة ااوراق الرقدية م

ومرا:شة ما   ، جرى كداول الرأي فييا - وما ي ك  على كلك اا:"ال من أح ام هرعية  ،أو نقدا مستقال بجملاكه  ، ذه  أو فضة
اييات املصدرة  على هن :"ل مريا من إيرادات. فترتج عن ذلك عديد من التساؤالت اليت كتعلة اب جرايات املتخجملة من :بن 

 :هلا
وحيث إن امل" "ع من املسائن اليت كقضص املادة العاهرة من الئحة س  عمن اهليئة ابالستعانة ابلشؤون اال:تصادية واالجتماعية  

فإن علييا أن كشرك ا البحث معيا واحدا أو أه ر من   ،واان مة العامة كا ا ذلك القضااي البر ية والتجارية والعمالية 
وحضر معه    ،فقد جرى استدعاي سعادة حمافظ مؤسسة الرقد العريب السع"دي الدهت"ر أن"ر علص  -املتخصصأل ا كلك العل"م  

 ووجيت إي سعادكه ااسئلة التالية:   ،الدهت"ر عمر هابريه أحد املختصأل ا العل"م اال:تصادية
هما   ،رب مؤسسة الرقد ورق الرقد السع"دي نقدا :ائما بجملاكه أم كعتربه سردات كتعيد الدولة بدفع :يمتيا حلاملياهن كعت :1 

فما معىن االلتزام بتسجيليا على هن   ، وإذا إل يرد معىن هجمله العبارة ، ه" مدون على هن فئة من فئات أوراق الرقد السع"دي
 ؟لسع"دي م اى برايالت فضية أم الوهن يعين ذلك التعيد أن ورق الرقد ا ،ور:ة
وإذا هان هجمللك فين ه" غااي هامن أم غااي للبعض   ،: هن ل ن عملة ور:ية غااي مادي حمم"ظ ا خزائن مصدرييا2 
 وما ه" احلد اادىن هلا؟ ،وإذا هان غااي للبعض فما ه" احلد ااعلى للت اية  ،فقط
وله هراك جيات إصدار ختلت عن ف رة    ،وهن ك"جد عملة اي دولة ما م ااة ابلمضة  ،: ما ن"ع غااي العمالت ال"ر:ية3   

 ؟ الت اية املادية مالقا
 فما هص مق"مات هجمله القيمة؟  ،وإمنا :يمتيا ا أمر خارج عريا ،املعرول أن ال"ر:ة الرقدية ال :يمة هلا ا ذاهتا :4 
 "مات اعتبار العملة ال"ر:ية على الصعيدين الدو  واحمللى؟ وما هص مق ،نرغ  هرح ن رية غااي الرقد بصمة عامة :5 
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وهن   ، وإذا هان ابلجمله  وغ ه فين غ  الجمله  فرع عن الجمله  ابعتبار أنه :يمة له ،: هن ال ااي ال ي "ن إال ابلجمله  6 
 ي مص لل ااي مالية ومتانة ا:تصادها و:"هتا ول" إل ي ن لرقدها رصيد؟

وم له الرايل السع"دي   ، ولجملا مسص ديرارا أو جرييا رمزا ملا غاص به ،يه هن ه" م اى ابلجمله  واير ،ما يسمى ابلديرار :7 
هن ه" م اى بمضة أم أن هجمله التسميات يقصد مريا احملاف ة على التسميات القدمية للعمن املتداولة فيما مضى ب ض الر ر  

 ؟ عما هص مستردة عليه من ذه  أو فضة
  الرقد املتداول الي"م مما أدى إي اركماع الجمله  اركماعا إل يسبة له ن  ؟ : ما السب  ا عدم ال قة ا8 

و:د    ، وأجاب سعادكه عريا ب"اساة امل جم القائد الدهت"ر أمحد املالك إجابة جرى رصد خالصتيا ا حمضر ايلسة مع سعادكه
 . ك"صلت هبا ااه رية من اهليئة إي اال:تراع كا ارأتكه فييا من رأي

:رر اعلت اباه رية    -د إعادة الر ر ا اا:"ال المقيية اليت :يلت فييا على  "ي ا يضاحات اليت ذهرها سعادة احملافظ  مث بع
 ما يلص: 

هما أهار إي   ،حبيث يلقى :ب"ال عاما ه"سيط للتبادل ،براي على أن الرقد ه" هن هصي جيري اعتباره ا العادة أو االصاالح
  وأما الدرهم والديرار فما يعرل له حد طبعص وال  :يمية حيث :الذلك هيخ ا سالم ابن ك

بن ال رض أن ي "ن معيارا ملا يتعامل"ن   ، بن مرجعه إي العادة واالصاالح؛ وذلك انه ا ااصن ال يتعلة املقص"د به ،هرعص
وال"سيلة احملضة اليت  :إي أن :ال ...وهلجملا هانت أمثاان ؛بن هص وسيلة إي التعامن هبا ،والدراهم والدانن  ال كقصد لرمسيا ،به

 29   ،اهب  ]جمم"ع فتاوى هيخ ا سالم ابن كيمية[  (ال كادهتا وال بص"رهتا حيصن هبا املقص"د هيمما هانت  ،ال يتعلة هبا غرض
\ 251).). 

ول" أن الرا  أجازوا بيريم ايل"د حىت ي "ن هلا   اب الصرل حيث :ال: من هت ، وذهر حن" ذلك ا مام مالك ا ] املدونة [
م تبة دار الباز   \ك"زيع  (5 \ 3لإلمام مالك   ،اهب  ]املدونة ال ربى[ ( س ة وعأل ل رهتيا أن كباع ابلجمله  وال"رق ن رة

 ك ة امل رمة. 
 . غااي للعمالت ال"ر:ية(

وبه   ،وحيمن خصائص اامثان من ه"نه مقياسا للقيم ومست"دعا لل روة  ،تداولوحيث إن ال"رق الرقدي يلقى :ب"ال عاما ا ال
  ، وال"ا:ع يشيد بجمللك ويؤهده ،أن صمة السردية فييا غ  مقص"دة  : وحيث ظير من املرا:شة مع سعادة احملافظ ،ا براي العام

رل جيات ا صدار أن ي "ن جزي من  بن جي"ز ا ع ، هما ظير أن ال ااي ال يلزم أن ي "ن هامال يميع ااوراق الرقدية
  ، بن جي"ز أن ي "ن من أم"ر عدة هالجمله  والعمالت ال"ر:ية الق"ية ، وأن ال ااي ال يلزم أن ي "ن ذهبا ،عملتيا بدون غااي

هما اكضح أن مق"مات ال"ر:ة الرقدية :"ة و عما مستمدة مما ك "ن    ،وأن المضة ليست غااي هليا أو جزئيا اي عملة ا العاإل
وأن ا امات احمللية؛ هالب ول والقان والص"ل   ،فتق"ى ال"ر:ة بق"ة دولتيا وكضعو بضعميا  ، عليه ح "متيا من حال ا:تصادية

 إل كعترب حىت اآلن لدى أي من جيات ا صدار. 
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وه"   ، واا:رب إي مقاصد الشريعة ، جراين الراب ا الرقدين ه" ااظير دليالوحيث إن الق"ل ابعتبار مالة ال مرية علة ا
هما ه" اختيار بعض احملققأل    ،روى ذلك عن أمحد  اعة  ::ال أب" ب ر ، إحدى الرواايت عن اائمة مالك وأيب حريمة وأمحد

 من أهن العلم؛ هشيخ ا سالم ابن كيمية وكلميجمله ابن القيم وغ ها.
لجمللك هله فإن هيئة هبار العلماي كقرر أبه ريتيا: أن ال"رق الرقدي يعترب   ؛ ل مرية متحققة ب" "ح ا ااوراق الرقدية وحيث إن ا

كعىن: أن   ،وأنه أجرا  كتعدد بتعدد جيات ا صدار ،نقدا :ائما بجملاكه هقيام الرقدية ا الجمله  والمضة وغ ها من اامثان
وأنه ي ك    ، وه جملا هن عملة ور:ية جرت مستقن بجملاكه ، ق الرقدي اامري ص جرتوأن ال"ر  ،ال"رق الرقدي السع"دي جرت

 على ذلك ااح ام الشرعية اآلكية: 
وهجملا يقتضص   ،هما جيري الراب بر"عيه ا الرقدين الجمله  والمضة وا غ ها من اامثان هالمل"   ،أوال: جراين الراب بر"عيه فييا

 : ما يلص
فال جي"ز م ال    ،نسيئة مالقا  -أو ب  ه من ااجرا  الرقدية ااخرى من ذه  أو فضة أو غ ها   أ( ال جي"ز بيع بعضه ببعض  

 بيع الدوالر اامري ص خبمسة أريلة سع"دية أو أ:ن أو أه ر نسيئة.
أريلة  فال جي"ز م ال بيع عشرة  ، س"اي هان ذلك نسيئة أو يدا بيد ،  ب( ال جي"ز بيع ايرت ال"احد مره بعضه ببعض متما ال

 سع"دية ورق أبحد عشر رايال سع"داي ور:ا. 
 ، فيج"ز بيع الل ة الس"رية أو اللبرانية برايل سع"دي ،إذا هان ذلك يدا بيد ، ج( جي"ز بيع بعضه ببعض من غ  جرسه مالقا

  ، وبيع الدوالر اامري ص ب الثة أريلة سع"دية أو أ:ن أو أه ر إذا هان ذلك يدا بيد  ،أو أ:ن من ذلك أو أه ر  ، ور:ا هان أو فضة
ان ذلك يعترب بيع جرت   ؛وم ن ذلك ا اي"از بيع الرايل السع"دي المضة ب الثة أريلة سع"دية ورق أو أ:ن أو أه ر يدا بيد

 ة. ب   جرسه وال أثر عرد االه اك ا االسم مع االختالل ا احلقيق
لنيا: وج"ب زهاهتا إذا بل ت :يمتيا أدىن الرصابأل من ذه  أو فضة أو هانت ك من الرصاب مع غ ها من اامثان والعروض  

 املعدة للتجارة إذا هانت ممل"هة اهن وج"هبا.
 لل ا: ج"از جعليا رأ  مال ا السلم والشرهات. 

 وآله وصحبه وسلم.  ،وصلى هللا على نبيرا حممد ،وابهلل الت"فية ،وهللا أعلم
 هيئة هبار العلماي 
 رئيت الدورة ال ال ة 

 حممد اامأل الشرقياص  مت":و( 
 عبد الرزاق عميمص    وجية ن ر أخرى ا ااوراق الرقدية أ:دم هبا بياان إن هاي هللا(. 

 .. .عبد هللا بن محيد  مت":و(
 عبد العزيز بن ابز  .. .عبد العزيز بن صاحل .. .عبد اعيد حسن  -عبد هللا خياط 
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 حممد احلرهان  ... سليمان بن عبيد .. .إبراهيم بن حممد آل الشيخ
 .. .عبد هللا بن غداين  مت":و(

 صاحل بن غص"ن   ...راهد بن خرأل 
 .. .صاحل بن حليدان  مت":و(

 حممد بن جب    ...عبد هللا بن مريع
 

 حول العملة الورقية( 6/5) 22: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص :د  : أما بعد. احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد

واملداولة بأل أعضائه :رر  اطلع على البحث املقدم إليه ا م" "ع العملة ال"ر:ية، وأح اميا من الراحية الشرعية، وبعد املرا:شة  
 : ما يلص
أنه براي على أن ااصن ا الرقد ه" الجمله  والمضة، وبراي على أن علة جراين الراب فييما هص مالة ال مرية ا أصح  : أوالً 

ا أن  وك. وكا أن ال مرية ال كقتصر عرد المقياي على الجمله  والمضة، وإن هان معدهنما ه" ااصن. اا:"ال عرد فقياي الشريعة
العملة ال"ر:ية :د أصبحت مثرًا، و:امت مقام الجمله  والمضة ا التعامن هبا، وهبا كبةَق" مة ااهياي ا هجملا العصر، الختماي التعامن  
ابلجمله  والمضة، وكامئن الرم"  بتم"هلا وادخارها، وحيصن ال"فاي وا براي العام هبا، رغم أن :يمتيا ليست ا ذاهتا، وإمنا ا  

وحيث إن التحقية ا  . عريا، وه" حص"ل ال قة هبا، ه"سيط ا التداول والتبادل، وذلك ه" سر مراطيا ابل مرية أمر خارج
علة جراين الراب ا الجمله  والمضة ه" مالة ال مرية، وهص متحققة ا العملة ال"ر:ية، لجمللك هله، فإن جملت اعمع المقيص  

بجملاكه، له ح م الرقدين من الجمله  والمضة، فتج  الزهاة فييا، وجيري الراب علييا  أن العملة ال"ر:ية نقد :ائم : ا سالمص، يقرر
بر"عيه، فضاًل ونسيئًة، هما جيري ذلك ا الرقدين من الجمله  والمضة ناًما، ابعتبار ال مرية ا العملة ال"ر:ية :ياًسا علييما،  

 .كمر يا الشريعة فيياوبجمللك أتخجمل العملة ال"ر:ية أح ام الرق"د ا هن االلتزامات اليت 
يعترب ال"رق الرقدي نقًدا :ائًما بجملاكه، هقيام الرقدية ا الجمله  والمضة وغ ها من اامثان، هما يعترب ال"رق الرقدي أجراًسا  :  لنيًا

امري ص  خمتلمة، كتعدد بتعدد جيات ا صدار ا البلدان املختلمة، كعىن أن ال"رق الرقدي السع"دي جرت، وأن ال"رق الرقدي ا
وه جملا هن عملة ور:ية جرت مستقن بجملاكه، وبجمللك جيري فييا الراب بر"عيه فضاًل ونسيئًة، هما جيري الراب بر"عيه ا  . جرت

 : وهجملا هله يقتضص ما يلص. الرقدين الجمله  والمضة وا غ ها من اامثان
.  خرى، من ذه  أو فضة أو غ ها، نسيئة مالًقاال جي"ز بيع ال"رق الرقدي بعضه ببعض، أو ب  ه من ااجرا  الرقدية اا(  أ 

 .فال جي"ز م الً بيع رايل سع"دي بعملة أخرى متما الً نسيئة بدون كقابض
ال جي"ز بيع ايرت ال"احد من العملة ال"ر:ية بعضه ببعض متما الً، س"اي هان ذلك نسيئة أو يًدا بيد، فال جي"ز م الً بيع  (  ب 

 . أبحد عشر رايالً سع"دية ور:ًا، نسيئة أو يًدا بيد عشرة رايالت سع"دية ور:ًا،
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جي"ز بيع بعضه ببعض من غ  جرسه مالًقا، إذا هان ذلك يًدا بيد، فيج"ز بيع الل ة الس"رية أو اللبرانية برايل سع"دي  ( ج 
ن من ذلك، أو أه ر، إذا  وبيع الدوالر اامري ص ب الثة رايالت سع"دية، أو أ:. ور:ًا هان أو فضة، أو أ:ن من ذلك، أو أه ر 

هان ذلك يًدا بيد، وم ن ذلك ا اي"از بيع الرايل السع"دي المضة ب الثة رايالت سع"دية ورق، أو أ:ن من ذلك أو أه ر يًدا  
 . بيد؛ ان ذلك يعترب بيع جرت ب   جرسه، ال أثر عرد االه اك ا االسم مع االختالل ا احلقيقة

الرقدية، إذا بل ت :يمتيا أدىن الرصابأل من ذه  أو فضة، أو هانت ك من الرصاب مع غ ها من   وج"ب زهاة ااوراق: لل ًا
 . اامثان والعروض املعدة للتجارة 

وصلى هللا على سيدان حممد  . وابهلل الت"فية. وهللا أعلم. ج"از جعن ااوراق الرقدية رأ  مال ا بيع السلم، والشرهات: رابًعا
 . وعلى آله وصحبه وسلم

 
 أحكام النقود الورقية وتغري قيمة العملة  بشأن:( 9/3) 21: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 1609ص  3والعدد ا امت ج  1650ص /3، ج 3ع  – جملة اعمع 
هب 1407صمر    13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من  

 م. 1986 أهت"بر( كشرين ااول  16 – 11/
 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع أح ام الرق"د ال"ر:ية وك   :يمة العملة، 
 :رر ما يلص: 

أهنا نق"د اعتبارية فييا صمة ال مرية هاملة وهلا ااح ام الشرعية املقررة للجمله  والمضة    خبص"ص أح ام العمالت ال"ر:ية:  أوالً:
 من حيث أح ام الراب والزهاة والسلم وسائر أح اميما. 

 ا لتر ر ا الدورة الرابعة علت. أتجين الر ر ا هجمله املس لة حىت كست"ىف دراسة هن ج"انبي  خبص"ص ك   :يمة العملة: لنياً:
 وهللا أعلم
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 جراين الراب ا العمالت االف ا ية  البيت "ين( 
 العمالت اإللكرتونية  ( بشأن8/24) 237: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

الرابعة والعشرين بديب، خالل  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه 
 .م2019ن"فمرب  06 – 04هب، امل"افة: 1441ربيع أول  09 -07الم ة من: 

- 10وبعد اطالعه على الت"صيات الصادرة عن الردوة العلمية: للعمالت ا ل  ونية، اليت عقدها اعمع جبدة خالل الم ة من  
 :عه إي املرا:شات اليت دارت ح"له م، واستما2019سبتمرب  10-9هب امل"افة 1441حمرم  11

 ::رر مايلص
  :أوالً: املمي"م وآليات التعامن واملخاطر

حيث إن ممي"م العمالت ا ل  ونية عام يشمن باا:ات االئتمان، وباا:ات مسبقة الدفع، والشي ات ا ل  ونية   .1
العمالت الر:مية املرمدة  املشمرة(، ومن أهير هجمله العمالت:  وغ ها، وبراي على ذلك انتيت املرا:شات إي استعمال مصالح  

البت "ين، وا ث  ي"م، والريبن رغم ما بيريا من فروق، مما مييز هجمله العمالت أهنا أر:ام مشمرة، وليت هلا هيان مادي ملم" ،  
ن ام الرد للرد. وكصرو حس   أو وج"د فيزايئص، ويتم كداوهلا بأل أطرال التعامن بدون وسيط. ويالة على هجملا التعامن 

 (altcoins) وكصدق على البت "ين، ال اين: بدائن العمالت (coins) ااحبا  املقدمة إي ثالثة أن"اع: ااول: عمالت
وهص أص"ل :ابلة لالستبدال والتداول  (tokens) م ن الاليت ه"ين، والبت "ين ها ، ا ث  ي"م والريبن، ال الث: القسائم

الت املشمرة. ومن أبرز مسات الر"ع ااول الالمرهزية، وكعين عدم وج"د جية ح "مية أو خاصة كشرل على  ابلسلع والعم
، وهجمله (block chain) إصدارها خالفًا ل ن"اع ااخرى. وأغل  العمالت الر:مية املشمرة كسترد إي كقرية سلسن ال تن

مالت ابلعملة. ومن مسات البت "ين وج"د جدل ح"ل هخصية  التقرية هص اليت كرتج العملة وحتتمظ ابلسجن ال امن للتعا
صدر

ة
  .امل
يتم التعامن ابلعمالت الر:مية املشمرة من خالل املرصات ا ل  ونية املتاحة على ا ن نت بش ن مباهر او من خالل  .2

لى جياز احلاس"ب ا اص مساسرة. وهراك رس"م كدفع لتلك املرصات، وجي  أن ي "ن ل ن متعامن حمم ة إل  ونية خاصة ع
به، ك"ثة مل يته للعمالت الر:مية املشمرة اليت ميل يا وإم انية التصرل فييا. ومن أبرز ما مييز التعامن من املرصات واحملافظ 

  .(anonymity) ا ل  ونية ه" إم انية التعامن هبا أبمساي مستعارة وه" ما يالة عليه ال ملية
زاي إبلزام احلص"ل على ال اخيص الالزمة من اييات املعرية  نشاي املرصات ا ل  ونية  :امت بعض الدول م ن مالي .3

  .وو عت  "ابط للمتعاملأل ا كلك املرصات وأبرزها التسجين إببراز اهل"ية للمتعامن
ت ال"طرية هبا، ورغم انتشار هجمله العمالت ا العديد من البالد ا آالل احملال التجارية فضاًل عن استبدال العمال .4

و:ب"هلا من بعض اييات احل "مية، فإن العديد من الدراسات كش  إي خماطر ك ترو التعامن ابلعمالت الر:مية املعماه  
  . املشمرة( بصمة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية
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 لنيًا: احل م الشرعص 
  ::ضااي مؤثرة ا احل م الشرعص ال كزال حمن ن ر مريا  من خالل ااحبا  املعرو ة واملرا:شات اليت دارت كبأل أن مثة .1

  ماهية العملة املعماه  املشمرة( هن هص سلعة أم مرمعة أم هص أصن ما  است ماري أم أصن ر:مص؟  .1.1
  .هن العملة املشمرة متق"مة ومتم"لة هرًعا؟ .1.2
م استقرار التعامن هبا؛ فإن اعلت ي"صص كزيد من ن رًا ملا سبة وملا ي ترو هجمله العمالت من خماطر ع يمة وعد لل اً: 

 .البحث والدراسة للقضااي املؤثرة ا احل م
 وهللا أعلم
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 عقد هراي الجمله  والمضة  
 جتارة الذهب، احللول الشرعية الجتماع الصرف واحلوالة  بشأن:( 1/9) 84: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 ( 65، ج ص 9ع  جملة اعمع 
ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 

 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415
 ، ((احل"الةاارة الجمله ، احلل"ل الشرعية الجتماع الصرل و    بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع:

 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

 بش ن اارة الجمله :  أوالً:
 جي"ز هراي الجمله  والمضة ابلشي ات املصد:ة، على أن يتم التقابض ابعلت.  –أ 
مقداراً مره، انه ال عربة ا  أتهيد ما ذه  إليه عامة المقياي من عدم ج"از مبادلة الجمله  املص"غ بجمله  مص"غ أه ر  - ب

مبادلة الجمله  ابلجمله  ابي"دة أو الصياغة، لجملا يرى اعمع عدم احلاجة للر ر ا هجمله املس لة مراعاة ل "ن هجمله املس لة إل يبة  
  كعترب  هلا جمال ا التابية العملص، لعدم التعامن ابلعمالت الجملهبية بعد حل"ل العمالت ال"ر:ية حمليا، وهص إذا :"بلت ابلجمله

 جرسًا آخر. 
ا"ز املبادلة بأل مقداٍر من الجمله  ومقداٍر آخر أ:ن مره مضم"مة إليه جرت آخر، وذلك على اعتبار أن الزايدة ا أحد    –ج  

 الع" أل مقابلة ابيرت اآلخر ا الع"ض ال اين. 
عريا فقد أرجصي اختاذ :رارات فييا، بعد   كا أن  املسائن التالية حتتاج إي مزيد من التص"رات والبح"  المرية والشرعية  –د 

 إثبات البياانت اليت يقع هبا التمييز بيريا وهص: 
 هراي أسيم هرهة كعمن ا استخراج الجمله  أو المضة.  -

نلُّك ونليك الجمله  من خالل كسليم وكسّلم هيادات ن ن مقادير معيرة مره م"ج"دة ا خزائن مةْصِدر الشيادات حبيث  
 احلص"ل على الجمله  أو التصرل فيه مىت هاي. يتم ن هبا من 

 بش ن احلل"ل الشرعية الجتماع الصرل واحل"الة: لنياً:
احل"االت اليت كقدم مبال يا بعملة ما ويرغ  طالبيا حت"يليا برمت العملة جائزة هرعاً، س"اي أهان بدون مقابن أم كقابن   -أ

ن :بين احل"الة املالقة عرد من إل يش ط مدي"نية احملال إليه، وهم  ا حدود ااجر المعلص، فإذا هانت بدون مقابن فيص م
وإذا هانت كقابن،   احلرمية، وهص عرد غ هم سمتجة، وهص إعااي هخص مااًل آلخر لت"فيته للمعاص أو ل"هيله ا بلد آخر.

م  امر "ن للمبالغ، جرايً على كضمأل ااج   فيص وهالة أبجر، وإذا هان القائم"ن بترميجمل احل"االت يعمل"ن لعم"م الرا ، فإهن 
 املش ك. 
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إذا هان املال"ب ا احل"الة دفعيا بعملة م ايرة للمبالغ املقدمة من طالبيا، فإن العملية كت "ن من صرل وح"الة ابملعىن   -ب
د البرك له ا دفاكره بعد  ، واري عملية الصرل :بن التح"ين، وذلك بتسليم العمين املبالغ للبرك وكقيي(أ  املشار إليه ا المقرة  

 االكماق على سعر الصرل امل بت ا املسترد املسلم للعمين، مث اري احل"الة ابملعىن املشار إليه. 
 وهللا أعلم
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 عقد صرل العمالت والتجارة فييا
جيوز أن يقوم بشأن موضوع املواعدة ببيع العمالت بعضها ببعض، وهل  (  1/13)  72:  اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم  قرار

 املصرف، أو الشركة، برتتيب عمليات شراء مستقبلي لصاحل أحد العمالء بطلب منه؟ 
 . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 : أما بعد
، ا دوركه ال ال ة عشرة، املرعقدة ك ة امل رمة، واليت بدأت ي"م  فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص

 م8/2/1992هب امل"افة 1412هعبان  5السبت 
 : بيع العمالت بعضيا ببعض، وك"صن إي الرتائج التالية: :د ن ر ا م" "ع

 . أن بيع عملة بعملة أخرى يعترب صرفًا: أوالً 
 . اصة التقابض ا جملت العقد، فالعقد جائز هرًعاإذا مت عقد الصرل بشروطه الشرعية، وخ: لنياً 
إذا مت عقد الصرل، مع االكماق على أتجين :بض البدلأل أو أحدها إي اتريخ معل"م ا املستقبن، حبيث يتم كبادل  : لل ًا

 . وإل حيصنالعملتأل مًعا ا و:ت واحد، ا التاريخ املعل"م، فالعقد غ  جائز، ان التقابض هرط لصحة نام العقد، 
 . واحلمد هلل رب العاملأل. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم كسليًما ه  ًا

 (مت":و صاحل بن ف"زان بن عبد هللا الم"زان: ااعضاي املتحم "ن
 

 االجتار يف العمالت  بشأن:[ 1(]5/11)102: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره احلادي عشر ابملرامة ا ممل ة  
 .م1998( ن"فمرب كشرين ااول  19 -14هب، امل"افة 1419رج   30-25البحرين، من 

، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت   االاار ا العمالت بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع 
 .: ح"له

 : :رر ما يلص
بش ن ااس"اق املالية  (  1/7 63بش ن الرق"د ال"ر:ية وك   :يمة العملة، ور:م ( 9/3 21الت هيد على :رارات اعمع ر:م : أوال

بش ن ( 4/6 53التعامن ابلعمالت، ور:م ( 2 التعامن ابلسلع والعمالت واملؤهرات ا ااس"اق املر مة ر:م : االمقرة لل 
 (. ج-1:  القبض، المقرة لنيا

 . وهجملا بداللة ال تاب والسرة وإ اع اامة. ال جي"ز هرعا البيع اآلجن للعمالت، وال ا"ز امل"اعدة على الصرل فييا: لنيا
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اب واالاار ا العمالت والصرل دون التزام أبح ام الشريعة ا سالمية، من أهم أسباب اازمات والتقلبات  إن الر : لل ا
 . اال:تصادية اليت عصمت اب:تصادايت بعض الدول

 : الت"صيات
 : وي"صص اعمع كا يلص 

عة ا سالمية ا العمالت وغ ها، ان  وج"ب الر:ابة الشرعية على ااس"اق املالية، وإلزاميا كا ير م أعماهلا وفة أح ام الشري
 . هجمله ااح ام هص صمام اامان من ال "ار  اال:تصادية
 ؛ ؛وهللا امل"فة

 .(431، ص 1العدد احلادي عشر ج جملة اعمع [ 1]
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 ح م اجتماع الصرل واحل"الةالقبض ا عقد الصرل و 
الشيك مقام القبض، يف صرف النقود ابلتحويل يف قيام  -1: بشأن( 7/11) 66: اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم قرار

 . االكتفاء ابلقيد يف دفاتر املصرف عن القبض، من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة يف املصرف -2. املصارف
فإن جملت اعمع  :  أما بعد.  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

رج   13المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه احلادية عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا الم ة من ي"م ااحد 
:  م :د ن ر ا م" "ع1989فرباير  26هب امل"افة 1409رج   20م إي ي"م ااحد 1989فرباير  19هب امل"افة 1409

هن ي تمص ابلقيد ا   -2هن يست ىن فيه عن القبض ابلشيك، الجملي يتسلمه مريد التح"ين؟  صرل الرق"د ا املصارل، -1
دفاكر املصرل، عن القبض، ملن يريد استبدال عملة بعملة أخرى م"دعة ا املصرل؟ وبعد البحث والدراسة :رر اعلت اب  اع  

 : ما يلص
 . مس لة صرل الرق"د ابلتح"ين ا املصارل يق"م استالم الشيك مقام القبض، عرد ك"فر هروطه ا: أوالً 
يعترب القيد ا دفاكر املصرل، ا ح م القبض ملن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، س"اي هان الصرل بعملة يعاييا : لنيًا

 . الشخص للمصرل أو بعملة م"دعة فيه
 . رب العاملألواحلمد هلل . وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم كسليًما ه  ًا

 عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز   رئيت جملت اعمع المقيص:
 عبد هللا عمر نصيو .د  انئ  الرئيت:

 (. مت":و ا املسالتأل صاحل بن ف"زان بن عبد هللا الم"زان : ااعضاي املتحم "ن
 

 الجتماع الصرف واحلوالة جتارة الذهب، احللول الشرعية  بشأن:( 1/9) 84: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 ( 65، ج ص 9ع  جملة اعمع 

ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

 ، ((اارة الجمله ، احلل"ل الشرعية الجتماع الصرل واحل"الة   "ع:بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" 
 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

 بش ن احلل"ل الشرعية الجتماع الصرل واحل"الة: لنياً:
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أهان بدون مقابن أم كقابن   احل"االت اليت كقدم مبال يا بعملة ما ويرغ  طالبيا حت"يليا برمت العملة جائزة هرعاً، س"اي -أ
ا حدود ااجر المعلص، فإذا هانت بدون مقابن فيص من :بين احل"الة املالقة عرد من إل يش ط مدي"نية احملال إليه، وهم  

وإذا هانت كقابن،   احلرمية، وهص عرد غ هم سمتجة، وهص إعااي هخص مااًل آلخر لت"فيته للمعاص أو ل"هيله ا بلد آخر.
م  امر"ن للمبالغ، جرايً على كضمأل ااج   فيص وها لة أبجر، وإذا هان القائم"ن بترميجمل احل"االت يعمل"ن لعم"م الرا ، فإهن 
 املش ك. 

إذا هان املال"ب ا احل"الة دفعيا بعملة م ايرة للمبالغ املقدمة من طالبيا، فإن العملية كت "ن من صرل وح"الة ابملعىن   -ب
، واري عملية الصرل :بن التح"ين، وذلك بتسليم العمين املبالغ للبرك وكقييد البرك له ا دفاكره بعد  (أ    املشار إليه ا المقرة

 االكماق على سعر الصرل امل بت ا املسترد املسلم للعمين، مث اري احل"الة ابملعىن املشار إليه. 
 وهللا أعلم
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 ح م عقد بيع الدين 
 بشأن بيع الدين (:  4/15) 86: اإلسالمي رقمقرار اجملمع الفقهي 

 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد 
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه ا امسة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، اليت بدأت ي"م السبت  

 م، :د ن ر ا م" "ع بيع الدين من خالل البح"  املقدمة من ا رباي ح"ل 31/10/1998:  هب، امل"افة1419/رج /11
هجملا امل" "ع، وبعد املرا:شة والتداول رأى اعلت أتجين البت فيه، ن را لتعدد ص"ره القدمية واملعاصرة، و رورة البحث ا إجياد  

لالطالع على ما هان :د صدر من :رارات وك"صيات هبجملا الصدد عن اعامع والردوات    البدائن الشرعية ا حالة التحرمي، وهجمللك
 .المقيية

ك ليو يرة من أعضاي اعلت وخربائه لدراسة هجملا امل" "ع دراسة مستميضة، وكقدمي نتائج هجمله الدراسة إي  : و:د :رر اعلت
 :اؤهماعلت ا دوركه القادمة، وذلك من أصحاب المضيلة التالية أمس

 رئيسا(  فضيلة الشيخ الدهت"ر ب ر بن عبد هللا أب" زيد رئيت جممع المقه ا سالمص كر مة املؤنر ا سالمص 
 عض"ا(  فضيلة الشيخ عبد هللا البسام عض" هيئة هبار العلماي، ورئيت هيئة التمييز سابقا 

 عض"ا(  معة أم القرى فضيلة الدهت"ر عبد احملسن بن عبد هللا آل الشيخ عميد امل تبات ا جا
 ( عض"ا فضيلة الدهت"ر حممد علص القري عض" هيئة التدريت ا هلية اال:تصاد جبامعة امللك عبد العزيز 

 (عض"ا فضيلة الدهت"ر وهبة مصامى الزحيلص رئيت :سم المقه ا سالمص ومجملاهبه ا هلية الشريعة جبامعة دمشة  
 (عض"ا فضيلة الدهت"ر علص حميص الدين القره داغص أستاذ المقه وااص"ل جبامعة :ار

 . ألوصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه وسلم كسليما ه  ا، واحلمد هلل رب العامل
 بشأن موضوع بيع الدين (:  1/16) 89: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 
 : أما بعد

هب الجملي 26/10/1422-فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص ا دوركه السادسة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا املدة من 
واملرا:شات املستميضة   وبعد استعراض البح"  اليت :دمت، (. بيع الدين:  م، :د ن ر ا م" "ع10/1/2002-5: ي"افقه

[. 275:البقرة]  (َوَأَحن  اَّلل ة اْلبَبْيَع َوَحر َم الّراب: ح"ل امل" "ع، وما كقرر ا فقه املعامالت من أن البيع ا أصله حالل، لق"له كعاي
البد من حتقة وج"دها، فإذا حتققت اارهان والشروط وانتمت امل"انع هان البيع صحيًحا، و:د  ول ن البيع له أرهان وهروط 

 اكضح من البح"  املقدمة أن بيع الدين له ص"رعديدة؛ مريا ما ه" جائز، ومريا ما ه" ممر"ع، وجيمع الص"ر
بيع الدين الرب"ي جبرسه، أو وج"د ال ررالجملي يمسد  راب المضن، وراب الّرساي،ا ص"رة ّما، م ن : املمر"عة وج"د أحد ن"عص الراب

وهراك  .  البيع؛ هما إذا كرك  على بيع الدين عدم القدرة على التسليم وحن"ه؛ لرييه صلى هللا عليه وسلم عن بيع ال الئ ابل الئ
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تعامن به؛ ملخالمته للشروط  كابيقات معاصرة ا جمال الدي"ن كتعامن هبا بعض املصارل واملؤسسات املالية، بعض مريا ال جي"ز ال
 : وبراي على ذلك :رر اعمع ما يلص.والض"ابط الشرعية ال"اجبة ا البي"ع

بيع الدين للمدين نمسه ب من َحاّل؛ ان هرط التسليم متحقة؛ حيث إن ما ا ذمته مقب"ض  :  من ص"ر بيع الدين ايائزة:  أوالً 
 .لقدرة على التسليمح ًما، فانتمص املانع من بيع الدين، الجملي ه" عدم ا

 : من ص"ر بيع الدين غ  ايائزة: لنيًا
جدولة   بيع الدين للمدين ب من مؤجن أه ر من مقدار الدين؛ انه ص"رة من ص"ر الراب، وه" ممر"ع هرًعا، وه" ما يالة عليه  -أ

 (.الدين
(  أي الدين ابلدين ال الئ ابل الئ بيع الدين ل   املدين ب من مؤجن من جرسه، أو من غ جرسه؛ اهنا من ص"ر بيع  -ب

 . املمر"ع هرًعا
 : بعض التابيقات املعاصرة ا التصرل ا الدي"ن: لل ًا
الشي ات، السردات ا ذنية، ال مبياالت(؛ ملا فيه من بيع الدين ل   املدين على وجه   ال جي"ز حسم ااوراق التجارية  -أ

 . يشتمن على الراب
 . ت الرب"ية إصدارًا، أو كداوالً،أو بيًعا؛ الهتماهلا على الم"ائد الرب"يةال جي"ز التعامن ابلسردا  -ب
الدي"ن حبيث ك "ن :ابلة للتداول ا س"ق لن"ية؛ انه ا معىن حسم ااوراق التجارية  ( كص يك  ال جي"ز ك"رية  -ج

 (. أ  املشارحل مه ا المقرة
هرياة كسلم البائع  ( السلع  يرى اعمع أن البدين الشرعص حلسم ااوراق التجارية، وبيع السردات، ه" بيعيا ابلعروض : رابًعا

إايها عرد العقد، ول" هان مثن السلعة أ:ن من :يمة ال"ر:ة التجارية؛ انه ال مانع هرًعا من هراي الشخص سلعة ب من مؤجن  
 .أه ر من مثريا احلا 

اعمع إبعداد دراسة عن طبيعة م"ج"دات املؤسسات املالية ا سالمية، من حيث نسبة الدي"ن فييا، وما ي ك   ي"صص  :  خامًسا
 . وصلى هللا على نبيرا حممد. وهللا و  الت"فية. على ذلك من ج"از التداول أو عدمه

 . بشأن فسخ الدين يف الدين (:  3/18) 104: اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم قرار
 :  وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه وبعداحلمد هلل

- 10فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه ال امرة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة ا الم ة من 
 (. فسخ الدين ا الدين   م :د ن ر ا م" "ع:12/4/2006-8هب الجملي ي"افقه 14/3/1427

- 21وبعد االطالع على :رار اعمع بش ن م" "ع بيع الدين ا دوركه السادسة عشرة املرعقدة ا م ة امل رمة ا املدة من 
 : م والجملي جاي فيه ما نصه10/1/2002-5هب الجملي ي"افقه 26/10/1422
 من ص"ر بيع الدين غ  ايائزة:  لنيا:]
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انه ص"رة من ص"ر الراب، وه" ممر"ع هرعاً، وه" ما يالة عليه   ؛مقدار الدينبيع الدين للمدين ب من مؤجن أه ر من  أ.
 .[ جدولة الدين( 

وبعد االستماع إي البح"  املقدمة، واملرا:شات املستميضة والت من والر ر ا الص"ر اليت ذهرت ا البح"  واملرا:شات ا  
 :رر اعمع ما أييت: ( ل  الدين: أو ما يسميه بعض أهن العلم    فسخ الدين ا الدين(  م" "ع:

يعد من فسخ الدين ا الدين املمر"ع هرعاً هن ما يمضص إي زايدة الدين على املدين مقابن الزايدة ا ااجن أو ي "ن ذريعة  
 : إليه ويدخن ا ذلك الص"ر اآلكية

يدة على املدين من أجن سداد املدي"نية  فسخ الدين ا الدين عن طرية معاملة بأل الدائن واملدين كرش  ك"جبيا مدي"نية جد   -1
هراي املدين سلعة من الدائن ب من مؤجن مث بيعيا ب من حال من أجن سداد الدين ااول :  ااوي هليا أو بعضيا، ومن أم لتيا

إجراي   فال جي"ز ذلك ما دامت املدي"نية ايديدة من أجن وفاي املدي"نية ااوي بشرط أو عرل أو م"اط ة أو . هله أو بعضه
 وس"اي ا ذلك أهان املدين م"سراً أم  ؛مر م

معسراً وس"اي أهان الدين ااول حاالً أم مؤجالً يراد كعجين سداده من املدي"نية ايديدة، وس"اي اكمة الدائن واملدين على ذلك  
ويدخن ا املرع ما  . ملدينا عقد املدي"نية ااول أم هان اكما:اً بعد ذلك، وس"اي أهان ذلك بال  من الدائن أم بال  من ا

ل" هان إجراي كلك املعاملة بأل املدين وطرل آخر غ  الدائن إذا هان ب كي  من الدائن نمسه أو  مان مره للمدين من أجن  
 . وفاي مدي"نيته

عة من  بيع املدين للدائن سلعة م"ص"فة ا الجملمة من غ  جرت الدين إي أجن مقابن الدين الجملي عليه، فإن هانت السل -2
 . جرت الدين فاملرع من ابب أوي

 .بيع الدائن ديره احلال أو املؤجن كرافع عأل م"ص"فة ا الجملمة -3
 . أما إن هانت كرافع عأل معيرة فيج"ز

بيع الدائن دين السلم عرد حل"ل ااجن أو :بله للمدين بدين مؤجن س"ايٌ أهان نقداً أم عْر اً، فإن :بض البدل ا جملت    -4
 . ويدخن ا املرع جعن دين السلم رأ  مال سلم جديد. ازالعقد ج

م ن سلعته املسلم فييا مراحبة إي أجن ب من أه ر من مثن   -املسلم إليه  -أن يبيع الدائن ا عقد السلم سلعة للمدين  -5
 .السلعة املسلم فييا، مع هرط أن يعايه السلعة اليت ابعيا له سداداً لدين السلم

 . نبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على 
يف جمال القطاع   بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية بشأن [1(]4/11)101: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 العام واخلاص
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إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره احلادي عشر ابملرامة ا ممل ة  
 .م1998( ن"فمرب كشرين ااول  19 -14هب، امل"افة 1419رج   30-25البحرين، من 

ن وسردات القرض وبدائليا الشرعية ا جمال القااع بيع الدي بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع 
، وا  "ي املرا:شات اليت وجيت اان ار إي أن هجملا امل" "ع من امل"ا يع امليمة املاروحة ا ساحة املعامالت   العام وا اص

 . املالية املعاصرة
 

 : :رر ما يلص
جرسه أو من غ  جرسه  فضائه إي الراب، هما ال جي"ز بيعه  أنه ال جي"ز بيع الدين املؤجن من غ  املدين برقد معجن من  :  أوال

وال فرق ا ذلك بأل ه"ن الدين انهئاً  . برقد مؤجن من جرسه أو غ  جرسه انه من بيع ال ايي ابل ايي املريص عره هرعاً 
 . عن :رض أو بيع آجن

 
  17نره الساد  ابململ ة العربية السع"دية بتاريخ بش ن السردات ا دورة مؤ ( 11/6 60الت هيد على :رار اعمع ر:م : لنيا
بش ن  64/2/7من :رار اعمع ر:م ( لل ا وعلى المقرة . م1990(مار  آذار  20 – 14هب امل"افة 1410هعبان  23 –

هب امل"افة 1412ذي القعدة  12-7ااوراق التجارية، ا دورة مؤنره السابع ابململ ة العربية السع"دية بتاريخ ( خصم حسم 
 . م1992ماي"  14 – 9
 

استعرض اعمع ص"راً أخرى لبيع الدين ورأى أتجين البت فييا ملزيد من البحث، والال  من اامانة العامة كش ين يرة :  لل ا
 . وا: اح البدائن املشروعة لبيع الدين ليعرض امل" "ع لنية على اعمع ا دورة الحقةلدراسة هجمله الص"ر 

 ؛ ؛وهللا أعلم
 (. 53، ص 1العدد احلادي عشر ج جملة اعمع [ 1]
 

 بيع الدين : بشأن( 7/17) 158: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 

اململ ة   ر ا سالمص املرعقد ا دوركه السابعة عشرة بعمان إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤن 
 م،2006( ي"ني"  حزيران  28 – 24هب، امل"افة 1427 ادى اآلخرة  2 ادى ااوي إي  28من ( ااردنية اهلامشية

 املرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع بيع الدين، وبعد استماعه إي 
ال جي"ز بيع   بيع الدين وسردات املقار ة، والجملي نص على أنه  : بش ن م" "ع( 4/11 101: واطالعه على :رار اعمع ر:م
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 ،  اخل... الدين املؤجن من غ  املدين برقد معجن من جرسه أو من غ  جرسه 
أن على املؤسسات   ن م" "ع باا:ات االئتمان، والجملي ذهر بش ( 5/15 139: وبعد االطالع أيضاً على :رار اعمع ر:م

 ،  املالية ا سالمية ار  هبيات الراب أو الجملرائع اليت كؤدي إليه همسخ الدين ابلدين
 

 : :رر ما يلص
ي "ن   يعّد من فسخ الدين ابلدين املمر"ع هرعاً هن ما يةمضص إي زايدة الدين على املدين مقابن الزايدة ا ااجن أو : أوالً 

ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين ابلدين عن طرية معاملة بأل الدائن واملدين كرش  ك"جبيا مدي"نية جديدة على املدين من  
أجن سداد املدي"نية ااوي هليا أو بعضيا، س"اي أهان املدين م"سرًا أم معسراً، وذلك هشراي املدين سلعة من الدائن ب من  

 . ن أجن سداد الدين ااول هله أو بعضه مؤجن مث بيعيا ب من حال م
 : من ص"ر بيع الدين ايائزة: لنياً 
 : بيع الدائن ديره ل   الدين ا إحدى الص"ر التالية( 1 
 . بيع الدين الجملي ا الجملمة بعملة أخرى حالة، ختتلو عن عملة الدين، بسعر ي"ميا أ(  
 . بيع الدين بسلعة معيرة ب( 
 . يرةبيع الدين كرمعة عأل مع ج( 
 . بيع الدين  من خلاة أغلبيا أعيان ومرافع هص املقص"دة من البيع( 2 

 . وهللا أعلم. هما ي"صص إبعداد دراسات معمقة الست مال بقية املسائن املتعلقة هبجملا امل" "ع وكابيقاكه املعاصرة
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 أثر ك   :يمة العملة على االلتزامات املالية 
 تغري قيمة العملة : بشأن( 4/5) 42: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (.1609ص  3، ج5ع  جملة اعمع 
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااوي  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 
 م" "ع ك   :يمة العملة، واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  املقدمة من ااعضاي وا رباي ا 

ا الدورة ال ال ة، أبن العمالت ال"ر:ية نق"د اعتبارية فييا صمة ال مرية هاملة،  (9/3  21وبعد االطالع على :رار اعمع ر:م 
 ئر أح اميا، وهلا ااح ام الشرعية املقررة للجمله  والمضة من حيث أح ام الراب والزهاة والسلم وسا

 :رر ما يلص: 
العربة ا وفاي الدي"ن ال ابتة بعملة ما، هص ابمل ن وليت ابلقيمة، ان الدي"ن كةقضى أبم اهلا، فال جي"ز ربط الدي"ن ال ابتة ا   -

 . وهللا أعلم. الجملمة، أاي هان مصدرها، كست"ى ااسعار
 

 العملة قضااي  بشأن:( 6/8) 75: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (1609ص  3ج  5والعدد  1650ص  3، ج3ع  جملة اعمع 

هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  
 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 

 " "ع :ضااي العملة، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م
 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

جي"ز أن كتضمن أن مة العمن والل"ائح وال كيبات ا اصة بعق"د العمن اليت كتحدد فييا ااج"ر ابلرق"د هرط الربط القياسص    أوالً: 
 ل ج"ر، على أال يرش  عن ذلك  رر لال:تصاد العام. 

ابلربط القياسص ل ج"ر كعدين ااج"ر بص"رة دورية كبعًا للت   ا مست"ى ااسعار وفقًا ملا كقدره جية ا ربة  واملقص"د هرا 
واالختصاص، وال رض من هجملا التعدين محاية ااجر الرقدي للعاملأل من اخنماض القدرة الشرائية ملقدار ااجر بمعن التضخم 

 .ا املست"ى العام اسعار السلع وا دمات  الرقدي وما يرتج عره من االركماع املتزايد 
 وذلك ان ااصن ا الشروط اي"از إال الشرط الجملي حين حرامًا أو حيرم حالالً.

 (.4/5  42على أنه إذا كراهمت ااةجرة وصارت ديرًا كابة علييا أح ام الدي"ن املبيرة ا :رار اعمع ر:م 
على أداي الدين بعملة م ايرة لعملة الدين إذا هان ذلك بسعر   –ال :بله  –لسداد جي"ز أن يتمة الدائن واملدين ي"م ا لنياً:
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وهجمللك جي"ز ا الدين على أ:ساط بعملة معيرة، االكماق ي"م سداد أي :سط على أدائه هامالً بعملة م ايرة    صرفيا ي"م السداد.
 بسعر صرفيا ا ذلك الي"م. 

املدين هصي مما نت عليه املصارفة ا الجملمة، مع مراعاة القرار الصادر عن اعمع  ويش ط ا  يع ااح"ال أن ال يبقى ا ذمة 
 بش ن القبض.( 1/6  50بر:م 
جي"ز أن يتمة املتعا:دان عرد العقد على كعيأل ال من اآلجن أو ااجرة املؤجلة بعملة كةدفع مرة واحدة أو على أ:ساط   لل اً:

هما جي"ز أن يتم حس  ما جاي ا البرد   جمله  وأن يتم السداد حس  االكماق.حمددة من عمالت متعددة أو ب مية من ال
 السابة.
الدين احلاصن بعملة معيرة ال جي"ز االكماق على كسجيله ا ذمة املدين كا يعادل :يمة كلك العملة من الجمله  أو من  رابعاً:

 ااخرى املتمة على ااداي هبا. عملة أخرى، على معىن أن يلتزم املدين أبداي الدين ابلجمله  أو العملة 
 الصادر عن اعمع بش ن ك   :يمة العملة. ( 4/5  42أتهيد القرار ر:م  خامساً:

:يام اامانة العامة بت ليو ذوي ال ماية من الباح أل الشرعيأل واال:تصاديأل من امللتزمأل ابلم ر ا سالمص   وي"صص كا يلص: 
للم" "عات ااخرى املتعلقة بقضااي العملة، لترا:ش ا دورات اعمع القادمة إن هاي هللا، ومن هجمله  إبعداد الدراسات املعمقة  

 امل" "عات ما يلص: 
إم ان استعمال عملة اعتبارية م ن الديرار ا سالمص وخباصة ا معامالت البرك ا سالمص للترمية ليتم على أساسيا كقدمي  -أ

الدي"ن اآلجلة ليتم سدادها حبس  سعر التعادل القائم بأل كلك العملة االعتبارية حبس   القروض واستيماؤها، وهجمللك ك بيت 
 :يمتيا، وبأل العملة ااجربية املختارة لل"فاي هالدوالر اامري ص. 

 السبن الشرعية البديلة عن الربط للدي"ن اآلجلة كست"ى املت"سط القياسص ل سعار.  -ب
 أثره ا كعيأل احلق"ق وااللتزامات اآلجلة. ممي"م هساد الرق"د ال"ر:ية و  –ج 
 حدود التضخم اليت مي ن أن كعترب معه الرق"د ال"ر:ية نق"دًا هاسدة. –د 

 وهللا امل"فة
 

 قضااي العملة  بشأن:( 6/9) 89: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (1609ص  3ج  5و ع  1650ص  3ج  3و ع  351ص  65ص  1، ج9ع  جملة اعمع 

ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع :ضااي العملة، 
دلت على أن هراك اااهات عديدة بش ن معاية حاالت التضخم ايامح الجملي يؤدي إي  وبعد استماعه إي املرا:شات اليت 
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 االهنيار ال ب  للق"ة الشرائية لبعض العمالت مريا: 
العربة ا وفاي الدي"ن    أن ك "ن هجمله احلاالت االست رائية مشم"لة أيضاً بتابية :رار اعمع الصادر ا الدورة ا امسة، ونصه:  -أ

عملة ما هص ابمل ن وليت ابلقيمة ان الدي"ن كقضى أبم اهلا، فال جي"ز ربط الدي"ن ال ابتة ا الجملمة أايً هان مصدرها  ال ابتة ب
 كست"ى ااسعار. 

 (. مراعاة الق"ة الشرائية للرق"د أن يابة ا كلك ااح"ال االست رائية مبدأ الربط كؤهر ك اليو املعيشة  – ب 
 (. مراعاة :يمة هجمله الرق"د ابلجمله  عرد نش"ي االلتزام ال"ر:ية ابلجمله   أن يابة مبدأ ربط الرق"د –ج 
 (.الدائن واملدين أن يؤخجمل ا م ن هجمله احلاالت كبدأ الصلح ال"اج ، بعد كقرير أ رار الارفأل  –د 
ار :رار صريح ا  التمر:ة بأل اخنماض :يمة العملة عن طرية العرض والال  ا الس"ق، وبأل ختميض الدولة عملتيا إبصد - هب 

 ذلك كا :د يؤدي إي ك   اعتبار :يمة العمالت ال"ر:ية اليت أخجملت :"هتا ابالعتبار واالصاالح. 
التمر:ة بأل اخنماض الق"ة الشرائية للرق"د الجملي ي "ن انااً عن سياسات كتبراها احل "مات وبأل االخنماض الجملي ي "ن   –و 

 بع"امن خارجية. 
 الجملي ه" من :بين مراعاة ال رول الاارئة. ( و ع اي"ائح ال االست رائية كبدأ ااخجمل ا هجمله ااح"  –ز 

 وا  "ي هجمله االااهات املتبايرة احملتاجة للبحث والتمحيص. 
 :رر ما يلص: 

عدد  ندوة متخصصة يشارك فييا  – ابلتعاون مع إحدى املؤسسات املالية ا سالمية  – أن كعقد اامانة العامة للمجمع  أوالً: 
من ذوي االختصاص ا اال:تصاد والمقه، وكضم بعض أعضاي وخرباي اعمع، وذلك للر ر ا الارية اا:"م وااصلح الجملي  
 يقع االكماق عليه لل"فاي كا ا الجملمة من الدي"ن وااللتزامات ا ااح"ال االست رائية املشار إلييا أعاله. 

 أن يشتمن جدول الردوة على: : لنياً 
 ماهية التضخم وأن"اعه و يع التص"رات المرية املتعلقة به.  دراسة  –أ 
 دراسة آلر التضخم اال:تصادية واالجتماعية وهيمية معايتيا ا:تصاداي.  – ب 

 طرح احلل"ل المقيية ملعاية التضخم من م ن ما سبقت ا هارة إليه ا ديباجة القرار.  –ج 
 إي جملت اعمع ا الدورة القادمة.  –شاهتا مع أورا:يا ومرا: –كرفع نتائج الردوة  لل اً:

 وهللا امل"فة
 

 التضخم وتغري قيمة العملة  بشأن موضوع: ( 9/12) 115: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  

 .(م2000سبتمرب  28-23 هب  1421هب إي غرة رج   1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 
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  ( حبلقاهتا ال ال  جبدة، وه"االملب"ر، واملرامة  اسة :ضااي التضخم بعد اطالعه على البيان ا تامص للردوة المقيية اال:تصادية لدر 
 وك"صياهتا ومق حاهتا، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي
 :رر ما يلص: 

 ونصه:  (4/5  42أتهيد العمن ابلقرار السابة ر:م  أوال: 
ي الدي"ن ال ابتة بعملة ما هص ابمل ن وليست ابلقيمة، ان الدي"ن كقضى أبم اهلا، فال جي"ز ربط الدي"ن ال ابتة ا  العربة ا وفا

 الجملمة أاي هان مصدرها كست"ى ااسعار. 
 لص: مي ن ا حالة التضخم التح"ط عرد التعا:د إبجراي الدين ب   العملة املت":ع هب"طيا وذلك أبن يعقد الدين كا ي لنيا:

 أ ب الجمله  والمضة 
 ب ب سلعة م لية 
 جب ب سلة من السلع امل لية
 د ب عملة أخرى أه ر ثباات 
 هب ب سلة عمالت 
 وجي  أن ي "ن بدل الدين ا الص"ر السابقة ك ن ما و:ع به الدين، انه ال ي بت ا ذمة املق ض إال ما :بضه فعال. 

الربط   د فييا العا:دان الدين اآلجن بعملة ما مع اه اط ال"فاي بعملة أخرى وختتلو هجمله احلاالت عن احلالة املمر"عة اليت حيد
 رابعا.  (6/8  75أو بسلة عمالت، و:د صدر ا مرع هجمله الص"رة :رار اعمع ر:م  ( بتلك العملة

 ال جي"ز هرعا االكماق عرد إبرام العقد على ربط الدي"ن اآلجلة بشصي مما يلص:  لل ا:
 بعملة حسابية أ ب الربط 

 ب ب الربط كؤهر ك اليو املعيشة أو غ ه من املؤهرات.
 جب ب الربط ابلجمله  والمضة. 
 د ب الربط بسعر سلعة معيرة. 
 هب ب الربط كعدل من" الراكج الق"مص. 
 و ب الربط بعملة أخرى.

 ز ب الربط بسعر المائدة. 
 ح ب الربط كعدل أسعار سلة من السلع. 

جملا الربط من غرر ه   وجيالة فاحشة حبيث ال يعرل هن طرل ما له وما عليه فيختن هرط املعل"مية  وذلك ملا ي ك  على ه
وإذا هانت هجمله ااهياي املرب"ط هبا كرح" مرحى التصاعد فإنه ي ك  على ذلك عدم التماثن بأل ما   املال"ب لصحة العق"د.

 ا الجملمة وما يال  أداؤه ومشروط ا العقد في" راب. 
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 الربط القياسص ل ج"ر وا جارات:  رابعا:
 أوال جب"از الربط القياسص ل ج"ر كبعا للت   ا مست"ى ااسعار  المقرة:  (6/8  75أ ب أتهيد العمن بقرار جملت اعمع ر:م 

ة الم ات  ب ب جي"ز ا ا جارات الا"يلة ل عيان حتديد مقدار ااجرة عن الم ة ااوي واالكماق ا عقد ا جارة على ربط أجر 
 الالحقة كؤهر معأل هرياة أن كص  ااجرة معل"مة املقدار عرد بدي هن ف ة. 

 الت"صيات: 
 ي"صص اعمع كا يلص: 

ب كا أن أهم أسباب التضخم ه" الزايدة ا همية الرق"د اليت كصدرها اييات الرقدية املختصة اسباب متعددة معروفة، ندع"  1
زالة هجملا السب  من أسباب التضخم الجملي يضر اعتمع  ررا هب ا، وار  التم"ين ابلتضخم  كلك اييات العمن اياد على إ

س"اي أهان ذلك لعجز امليزانية أم ملشروعات الترمية، وا ال":ت نمسه نرصح الشع"ب ا سالمية اباللتزام ال امن ابلقيم  
بجملير وال ل وا سرال اليت هص من الرماذج السل"هية امل"لدة  ا سالمية ا االستيالك، لتبتعد جمتمعاكرا ا سالمية عن أه ال الت

 للتضخم.
ب زايدة التعاون اال:تصادي بأل البلدان ا سالمية وخباصة ا ميدان التجارة ا ارجية، والعمن على إحالل مصر"عات كلك  2

 ترافسص ااه البلدان الصراعية. البالد حمن مست"رداهتا من البلدان الصراعية، والعمن على كق"ية مرهزها التماو ص وال
ب إجراي دراسات على مست"ى البر"ك ا سالمية لتحديد آلر التضخم على م"ج"داهتا وا: اح ال"سائن املراسبة حلمايتيا ومحاية  3

امل"دعأل واملست مرين لدييا من آلر التضخم، وهجمللك دراسة واستحدا  املعاي  احملاسبية ل اهرة التضخم على مست"ى  
 ؤسسات املالية ا سالمية. امل
ب إجراي دراسة ح"ل الت"سع ا استعمال أدوات التم"ين واالست مار ا سالمص على التضخم وما له من أتث ات مم رة على  4

 احل م الشرعص.
 ب دراسة مدى جدوى الع"دة إي ه ن من أه ال اركباط العملة ابلجمله  ه سل"ب لتجر  التضخم. 5
 نتاج وزايدة الاا:ة ا نتاجية املستعملة فعال من أهم الع"امن اليت كؤدي إي حماربة التضخم ا ااجن ب إدراها ل "ن كرمية ا6

املت"سط والا"ين، فإنه يرب ص العمن على زايدة ا نتاج وحتسيره ا البالد ا سالمية، وذلك عن طرية و ع ا اط واختاذ  
 الدخار واالست مار، حىت مي ن حتقية كرمية مستمرة. ا جرايات اليت كشجع على االركماع كست"ى هن من ا

كا فييا  يع امليزانيات العادية وا منائية واملستقلة اليت   ب دع"ة ح "مات الدول ا سالمية للعمن على ك"ازن ميزانياهتا العامة 7
وفة ا طار ا سالمص، وإذا احتاجت   وذلك اباللتزام بتقلين الرمقات وكرهيدها (كعتمد على امل"ارد املالية العامة ا ن"يليا

وجي     امليزانيات إي التم"ين فاحلن املشروع ه" االلتزام أبدوات التم"ين ا سالمية القائمة على املشارهات واملبايعات وا جارات.
 االمتراع عن اال: اض الرب"ي، س"اي من املصارل واملؤسسات املالية أم عن طرية إصدار سردات الدين. 

عاة الض"ابط الشرعية عرد استخدام أدوات السياسة املالية، س"اي مريا ما يتعلة ابلت ي  ا ا يرادات العامة، أم ابلت ي   ب مرا8
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ا ا نماق العام، وذلك بت سيت كلك السياسات على مبادئ العدالة واملصلحة العامة للمجتمع، ورعاية المقراي وحتمين ع ي  
 . راهتم املالية املتم لة ا الدخن وال روة معاا يراد العام ل فراد حس  :د

ب  رورة استخدام  يع اادوات املقب"لة هرعا للسياستأل املالية والرقدية ووسائن ا :راع والسياسات اال:تصادية وا دارية  9
ل التضخم  ااخرى، للعمن على ختليص اعتمعات ا سالمية من أ رار التضخم، حبيث هتدل كلك السياسات لتخميض معد

 إي أدىن حد مم ن.
ب و ع الضماانت الالزمة الستقالل :رار املصرل املرهزي ا إدارة الشؤون الرقدية، والتزامه بتحقية هدل االستقرار الرقدي    10

:تصادية  وحماربة التضخم، ومراعاة الترسية املستمر بأل املصرل املرهزي والسلاات اال:تصادية واملالية، من أجن أهدال الترمية اال
 واالستقرار اال:تصادي والرقدي والقضاي على الباالة.

ب دراسة ونحيص املشروعات واملؤسسات العامة إذا إل كتحقة ايدوى اال:تصادية املستيدفة مريا، والر ر ا إم انية   11
حتسأل ال ماية ا نتاجية  حت"يليا غلى القااع ا اص وإخضاعيا لع"امن الس"ق وفة املريج ا سالمص، ملا لجمللك من أثر ا 

 وكقلين ااعباي املالية عن امليزانية، مما يسيم ا ختميو التضخم.
 ب دع"ة املسلمأل أفرادا وح "مات إي التزام ن ام الشرع ا سالمص ومبادئه اال:تصادية وال ب"ية وااخال:ية واالجتماعية.  12

 ك"صية: 
 اعمع أتجيليا وعر يا لدورة :ادمة. ب وأما احلل"ل املق حة للتضخم فقد رأى 

 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
 

 التضخم وتغريُّ قيمة العملة  ( بشأن2/24) 231: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، ا دوركه الرابعة والعشرين بديب، خالل الم ة من: 

 .م2019ن"فمرب  06 – 04هب، امل"افة: 1441ربيع أول  09 -07
وبعد اطالعه على البح"  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع التضخم وك  ُّ :يمة العملة، وبعد استماعه إي املرا:شات  

 امل"سعة اليت دارت ح"له 
 ::رر مايلص

 .ة، املتعلة ابلتضخم اليس الصادر ا دوركه ا امس 42/4/5أوالً: يؤهد اعمع على :راره ر:م 
 .جامح( أو يس ، ويرجع ا كقدير الماحش إما إي ال ا ص وإما إي القضاي أو التح يم لنياً: التضخم إما فاحش 

لل اً: عرد حص"ل التضخم الماحش بعد نش"ي الدين ال مانع من اكماق الدائن واملدين عرد السداد على رد الدين ابلقيمة أو  
 .ر بأل الارفأل صلحاً، وجي"ز إمضاؤه :ضاي أو حت يماً، وال جي"ز االكماق على ذلك عرد التعا:دك"زيع الضر 

 )115/9/12رابعاً: يؤهد اعمع على ك"صيته للح "مات ا سالمية ال"اردة ا :راره ر:م  
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 ونصيا:
  :ي" صص اعمع كا يلص

الرق"د اليت كصدرها اييات الرقدية املختصة اسباب متعددة معروفة،  كا أن أهم أسباب التضخم ه" الزايدة ا همية  -1
ندع" كلك اييات العمن اياد على إزالة هجملا السب  من أسباب التضخم الجملي يضر اعتمع  رراً هب اً، وار  التم"ين  

ب ا سالمية اباللتزام ال امن  ابلتضخم س"اي أهان ذلك لعجز امليزانية أم ملشروعات الترمية. وا ال":ت نمسه نرصح الشع" 
ابلقيم ا سالمية ا االستيالك، لتبتعد جمتمعاكرا ا سالمية عن أه ال التبجملير وال ل وا سرال اليت هص من الرماذج السل"هية  

 .امل"لدة للتضخم
ى إحالل مصر"عات  زايدة التعاون اال:تصادي بأل البلدان ا سالمية وخباصة ا ميدان التجارة ا ارجية، والعمن عل -2

 .كلك البالد حمن مست"رداهتا من البلدان الصراعية. والعمن على كق"ية مرهزها التماو ص والترافسص ااه البلدان الصراعية 
إجراي دراسات على مست"ى البر"ك ا سالمية لتحديد آلر التضخم على م"ج"داهتا وا: اح ال"سائن املراسبة حلمايتيا  -3

املست مرين لدييا من آلر التضخم. وهجمللك دراسة واستحدا  املعاي  احملاسبية ل اهرة التضخم على مست"ى  ومحاية امل"دعأل و 
 .املؤسسات املالية ا سالمية

إجراي دراسة ح"ل الت"سع ا استعمال أدوات التم"ين واالست مار ا سالمص على التضخم، وما له من أتث ات مم رة   -4
 .على احل م الشرعص

 .سة مدى جدوى الع"دة إي ه ن من أه ال اركباط العملة ابلجمله ، ه سل"ب لتجر  التضخمدرا -5
إدراهًا ل "ن كرمية ا نتاج وزايدة الاا:ة ا نتاجية املستعملة فعاًل من أهم الع"امن اليت كؤدي إي حماربة التضخم ا   -6

سيره ا البالد ا سالمية، وذلك عن طرية و ع ا اط  ااجن املت"سط والا"ين، فإنه يرب ص العمن على زايدة ا نتاج وحت
 .واختاذ ا جرايات اليت كشجع على االركماع كست"ى هن من االدخار واالست مار، حىت مي ن حتقية كرمية مستمرة 

ائية واملستقلة  دع"ة ح "مات الدول ا سالمية للعمن على ك"ازن ميزانياهتا العامة  كا فييا  يع امليزانيات العادية وا من -7
 .اليت كعتمد على امل"ارد املالية العامة ا ن"يليا(، وذلك اباللتزام بتقلين الرمقات وكرهيدها وفة ا طار ا سالمص

وإذا احتاجت امليزانيات إي التم"ين فاحلن املشروع ه" االلتزام أبدوات التم"ين ا سالمية القائمة على املشارهات واملبايعات  
 .وجي  االمتراع عن اال: اض الرب"ي، س"اي من املصارل واملؤسسات املالية، أم عن طرية إصدار سردات الدينوا جارات. 

مراعاة الض"ابط الشرعية عرد استخدام أدوات السياسة املالية، س"اي مريا ما يتعلة ابلت ي  ا ا يرادات العامة، أم   -8
لسياسات على مبادىي العدالة واملصلحة العامة للمجتمع، ورعاية المقراي، ابلت ي  ا ا نماق العام، وذلك بت سيت كلك ا

 .وحتمين ع ي ا يراد العام ل فراد حس  :دراهتم املالية املتم لة ا الدخن وال روة معاً 
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ادية وا دارية   رورة استخدام  يع اادوات املقب"لة هرعاً للسياستأل املالية والرقدية ووسائن ا :راع والسياسات اال:تص -9
ااخرى، للعمن على ختليص اعتمعات ا سالمية من أ رار التضخم، حبيث هتدل كلك السياسات لتخميض معدل التضخم  

 .إي أدىن حد مم ن
و ع الضماانت الالزمة الستقالل :رار املصرل املرهزي ا إدارة الشؤون الرقدية، والتزامه بتحقية هدل االستقرار  -10

الرقدي وحماربة التضخم، ومراعاة الترسية املستمر بأل املصرل املرهزي والسلاات اال:تصادية واملالية، من أجن حتقية أهدال  
 .الترمية اال:تصادية واالستقرار اال:تصادي والرقدي، والقضاي على الباالة

دية املستيدفة مريا، والر ر ا إم انية  دراسة ونحيص املشروعات واملؤسسات العامة إذا إل كتحقة ايدوى اال:تصا -11
حت"يليا إي القااع ا اص، وإخضاعيا لع"امن الس"ق وفة املريج ا سالمص، ملا لجمللك من أثر ا حتسأل ال ماية ا نتاجية  

 .وكقلين ااعباي املالية عن امليزانية، مما يسيم ا ختميو التضخم
 .م ن ام الشرع ا سالمص، ومبادئه اال:تصادية وال ب"ية وااخال:ية واالجتماعيةدع"ة املسلمأل أفراداً وح "مات إي التزا -12

 وهللا أعلم
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 عالج التضخم وك   :يمة العملة بعق"د التح"ط 
 ( بشأن التحوط يف املعامالت املالية 1/21) 195: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دوركه احلادية والعشرين كديرة الرايض إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  

 م،2013كشرين ال اين  ن"فمرب(  22-18هب، امل"افة 1435حمرم  19إي  15 اململ ة العربية السع"دية( من: 
 لية، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع التح"ط ا املعامالت املا

 وبعد استماعه للمرا:شات واملداوالت اليت دارت ح"له، 
 

 :رر ما أييت:
أتجين إصدار :رار ا امل" "ع ملزيد من البحث والدر ، على أن كتراول البح"  والدراسات القادمة حت"طات املؤسسات املالية  

 ا سالمية، وهجمللك البدائن الشرعية للتح"طات التقليدية. 
 وهللا امل"فة .

 
 ( بشأن التحوط يف املعامالت املالية: الضوابط واألحكام 8/23) 224: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه ال ال ة والعشرين ابملديرة املر"رة،  

 م.2018ن"فمرب 1 -أهت"بر28: هب، امل"افة1440صمر  23-19خالل الم ة من: 
وبعد اطالعه على الت"صيات الصادرة عن الردوة العلمية: التح"ط ا املعامالت املالية: الض"ابط وااح ام، اليت عقدها اعمع  

ابلتعاون مع دائرة الشؤون ا سالمية والعمن ا  ي من خالل مرتدى فقه    2016أبرين    27-26إبمارة ديب خالل الم ة من  
 :تصاد ا سالمص ا دوركه ال انية، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له. اال
 

 :رر ما يلص: 
 أوالً: املقص"د ابملصالحات ااساسية  املماهيم(: 

 ممي"م التح"ط:
 المقياي. أ. ممي"م التح"ط ا معراه العام، يعين الت اية واالكقاي، أو ال":اية، وكعىن احلماية هما ورد عرد 
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ب. ممي"م التح"ط ا االصاالح املا : يعين إجرايات مر مة  دارة املخاطر بتحييدها أو احلد مريا أو إل ائيا، من خالل 
 نقليا إي طرل آخر.

ج. أما ممي"م التح"ط ا املعىن االصاالحص في" “يعين احلماية من املخاطر وختميو آلرها، دون حصر ممي"مه فيما ه"  
لعمليات ا ااس"اق املالية، اليت يق"م أغلبيا على الراب واملعاو ة على املخاطر. وكتضمن هجمله الصيغ املشتقات  هائع من ا

 DERIVATIVES   واليت كشتمن على: املستقبليات )Futures  واالختيارات )Options  وعمليات املبادلة ،)
تيا برص القرار، م ن االختيارات، ومع م املستقبليات  ( وبعض هجمله الصيغ سبة للمجمع أن :رر عدم مشروعيSwapsاملؤ:تة  

 واملبادالت املؤجلة كمي"م القرار ا اص اباس"اق املالية”. 
 ممي"م ا ار:

 ومعراه ا الل ة: احتمال اهلالك.
 وا االصاالح املا : احتمال هالك املال أو و:"ع ا سارة أو ف"ات الربح أو ه"ن دون مست"ى املت":ع. 

املستيدل هبجملا املعىن ال يرمك عن الرشاط اال:تصادي، و:د وردت ا الشريعة ا سالمية عق"د الت"ثيقات م ن الرهن  وا ار  
وغ ها حلماية طرا العقد من خماطر املعاو ة، واملخاطر ا ااًل غ  مرغ"ب فييا، ان فييا كعريض املال  ”وال مالة “الضمان

 لليالك.
 ستخدام ال"سائن املتاحة لل":اية من ا سران أو الرقصان أو التلو.وأما احلماية فتعرل أبهنا: ا

واحلماية هبجملا املعىن أعم من  مان رأ  املال، من حيث إن الضمان ه" االلتزام من جية معيره بتحمن ما يلحة برأ  املال  
  املباهر. من خسارة أو كلو أو نقصان؛ أما احلماية فيص و:اية رأ  املال فيشمن الضمان املباهر وغ  

 لنياً: م":و الشريعة ا سالمية من التح"ط من املخاطر: 
التح"ط كعراه العام، يقصد به ال":اية واحلماية للمال من املخاطر، وه" هبجملا املعىن يتمة مع مقاصد الشريعة ا سالمية ا حمظ  

 املال.
وآليات التح"ط بشىت ص"رها ابلض"ابط الشرعية، وحيتاج  احل م الشرعص ا التابيقات العملية، يت":و على مدى التزام صيغ 

 ذلك إي كمصين هن صي ة ابلبحث، والتد:ية ا مدى التزاميا ابلض"ابط الشرعية. 
 لل اً: الض"ابط الشرعية لصيغ التح"ط وأساليبه: 

 ذلك من أهن أم"ال الرا   أن ال كرا"ي صيغ التح"ط على الراب أو ك "ن ذريعة إليه، وأال كشتمن على ال رر الماحش، ملا ا
 ابلباطن.

 أن ك "ن الصي ة ا حد ذاهتا مشروعة. 
أن ال كؤدي صي ة التح"ط إي بيع الدي"ن ب   :يمتيا االمسية، وكبادل املمر"ع هرعاً، هما ه" مشاهد ا ااس"اق املالية  

 التقليدية. 
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( فقرة  1/7   63ات اليت أهد اعمع على مرعيا بقرار ر:م  أن ال كؤدي صيغ التح"ط إي بيع احلق"ق اعردة، م ن بي"ع االختيار 
 (.12/2  12 ب(، وهجمللك أال كؤدي إي املعاو ة على االلتزام م ن ااجر على الضمان الجملي مرعه اعمع بقراره ر:م  2

اي"ان  املختلمة،   مراعاة مقاصد الشريعة ا سالمية، عرد صياغة عق"د التح"ط، وهجمللك مراعاة مآالت كلك العق"د وآلرها ا
 ان مراعاة املآالت أصن معترب هرعاً. 

أن ال كؤدي عق"د التح"ط إي  مان رأ  املال أو الربح املت":ع، س"اي أهان الضمان من املدير أم املضارب أم ال"هين، وذلك  
 ا حاالت عدم التعدي أو التقص  أو خمالمة الشروط.

 للمعاو ة.  ال جي"ز أن ي "ن ا ار ا حد ذاكه حمالً 
 (.Speculationأن ي "ن املقصد من أدوات التح"ط احملاف ة على سالمة املال، وليت اجن املقامرة على فرو:ات ااسعار  

 
 الت"صيات: 

 ي"صص اعلت كا يلص: 
املسائن املستجدة،  ن راً لتعدد صيغ التح"ط وأساليبه وآلياكه ا التابيقات العملية ا املؤسسات املالية ا سالمية، ول "هنا من 

اليت كتسع هلا :"اعد االجتياد ا الشريعة ا سالمية السمحة، فإن اعمع ي"صص أن كعقد ندوات علمية ابلتعاون مع املؤسسات  
املالية ا سالمية لدراسة أدوات ومعامالت التح"ط اليت نارسيا املؤسسات املالية ا سالمية أو أ:رهتا هيئاهتا، وذلك من أجن  

 مدى التزاميا ابلض"ابط والشروط اليت أ:رها اعمع ا :راراكه وك"صياكه.  حتقية
حث القائمأل والعاملأل ا املؤسسات املالية ا سالمية على االستمادة من الصيغ والعق"د اليت أ:رها جممع المقه ا سالمص  

املعتمدة، ا صياغة عق"د التح"ط واملعامالت، م ن:   الدو ، واعمع المقيص التابع لراباة العاإل ا سالمص، وغ ها من اعامع
السلم، والسلم امل"ازي، واملراحبة لآلمر ابلشراي، واالستصراع، واالستصراع امل"ازي، وخيار الشرط، وذلك ابلض"ابط الشرعية  

 ال"اردة ا كلك القرارات. 
 وهللا كعاي أعلم

 
 عمليات التحوط يف املؤسسات املالية اإلسالمية ( بشأن9/24) 238: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه الرابعة والعشرين بديب، خالل  
 .م2019ن"فمرب  06 – 04هب، امل"افة: 1441ربيع أول  09 -07الم ة من: 

الت"صيات الصادرة عن الردوة العلمية: عمليات التح"ط ا املؤسسات املالية ا سالمية، اليت عقدها اعمع  وبعد اطالعه على 
أبرين  01 -مار  31هب امل"افة 1440رج   25-24جبدة ابلتعاون مع و:و ا:رأ لإلمناي والتش ين خالل الم ة من 

 :م، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له2019
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 ::رر مايلص
أوال: الت هيد على القرارات اليت أصدرها اعمع التابع ملر مة التعاون ا سالمص خبص"ص التح"ط ا املعامالت املالية. وعلى  

( بش ن التح"ط ا املعامالت املالية: الض"ابط وااح ام، الصادر ا الدورة  8/23  224وجه ا ص"ص :رار اعمع ر:م: 
م. 2018ن"فمرب  1  -أهت"بر28هب، امل"افة:  1440صمر    23- 19"رة، املرعقدة خالل الم ة من:  ال ال ة والعشرين ابملديرة املر
 :جبميع فقرات القرار وهص

 ممي"م التح"ط  -(1)
 ممي"م ا ار -(2)
 ممي"م احلماية -(3)
 م":و الشريعة ا سالمية من التح"ط من املخاطر -(4)
 .الض"ابط الشرعية لصيغ التح"ط وأساليبه -(5)

 ا: معامالت التح"ط  احلماية( ابملعىن العام لني
هراك  لة من املعامالت مي ن أن ك "ن أساسا لصيغ التح"ط واحلماية كعراه العام. وهص حمن العمن ا املؤسسات املالية،  

 :وح ميا أهنا جائزة هرعا. ومريا
ر"ع الصيغ. والقيام به مال"ب هرعاً من أجن  التح"ط اال:تصادي: الجملي يق"م على التر"ع ا ااص"ل وحمافظ االست مار وك .1

  .حسن إدارة امل"ارد
التح"ط التعاوين: القائم على صيغ الت افن من خالل الدخ"ل ا عق"د أتمأل ك افلص ب ية التع"يض عن اا رار وا سائر  .2

أل التعاوين على املشروعات و ااص"ل  اليت :د كع ض املؤسسة املالية ا سالمية. وهجمله الصي ة ال إه ال فييا هرعا ي"از الت م
 .( على ج"از الت مأل التعاوين وص"ره21/6  200(، و 9/2  9العيرية واملالية، و:د أهد القراران 

التح"ط التعا:دي امل"ازي: وه" إجراي عقد م"از للعقد ااصلص برمت الشروط وامل"اصمات حتتاط له املؤسسة عن خماطر   .3
 224والسلم امل"ازي، واالستصراع واالستصراع امل"ازي. هما جايت ك"صيات :رار اعمع ر:م  العقد ااصلص. م ن السلم

( بش ن التح"ط. ومن أهم الض"ابط الشرعية ي"از العق"د امل"ازية عدم ربط العقد ااول ابلعقد اآلخر، بن جي  أن  23/8 
 .ي "ن هن واحد مريما مستقالً عن اآلخر ا  يع حق":ه والتزاماكه

العق"د املرهبة: من خالل ايمع بأل العق"د ب رض التح"ط للمخاطر على سبين اال: ان، وليت على سبين الشرط، وال   .4
 :على سبين عقد ا عقد. م ن: ايمع بأل البيع وال"عد امللزم، وال"هالة واملراحبة، ومن أهم كلك الصيغ ما يلص 

م احملم ة االست مارية إي جزأين: ايزي ااول خيصص ملراحبات مع جيات ذات  ايمع بأل املراحبة واملشارهة: من خالل كقسي  -أ
مالية ائتمانية بربح حمدد، وايزي ال اين يست مر ا عقد مشارهة، هاملتاجرة ا ااسيم، أو ا حصص عقارية، وحن"ها، وهبجملا  

 .ينيتحقة التح"ط لرأ  املال بعقد املراحبة، مع احتمال ا سارة ا ايزي ال ا

http://www.alukah.net/


 
 

103 

103 www.alukah.net 

ايمع بأل ا جارة واملشارهة: وطريقة التح"ط ا هجمله ااداة هسابقتيا، ل ن يتم التح"ط بعقد ا جارة بدل املراحبة، م ن   -ب
 .است مار جزي من احملم ة االست مارية ا هراي ص "ك إجارة ذات عائد ي اص رأ  املال، والبا:ص يست مر ا عق"د مشارهة

العرب"ن: من خالل كقسيم رأ  املال إي جزأين: ايزي ااول ي "ن ا مراحبات مع جيات ذات  ايمع بأل املراحبة وبيع -ج
مالية ائتمانية وبربح معأل، وايزي ال اين جيعله عرب"اًن ا هراي أسيم، فإذا اركمعت :يمة ااسيم أمضى عقد الشراي و:بض 

وإذا إل حيصن االركماع املت":ع فيعدل عن املضص ا العقد وخيسر  ااسيم مث ابعيا فدفع ال من إي البائع وحتقة للصردوق ربح،  
العرب"ن، ويبقى رأ  املال حمميا بعقد املراحبة. وجي  ا هجمله الاريقة مراعاة الض"ابط الشرعية لبيع العرب"ن، ومريا: االحتماظ  

 .كحن العرب"ن مرجمل إبرام العقد إي التس"ية، وعدم كداول العرب"ن
مال خيار الشرط محاية من ن "ل العمين: م ن املراحبة، وا جارة املرتيية ابلتمليك. فقد أهدت :رارات اعمع  التح"ط ابستع .5

ا م" "ع امل"اعدة أبهنا ا"ز بشرط ا يار للمت"اعدين، هلييما أو أحدها، فإذا إل ي ن هراك خيار فإهنا ال ا"ز. ويرب ص التربيه  
ار فييا إي ج"از ال"عد امللزم من أحد طرا العقد ابعتباره حت"طا لر "ل العمين، ومحاية لتضرر  على أن اعمع ا :راركه اليت أه

 .املؤسسة، فإنه يعاص ا يار للارل اآلخر
 التح"ط ابستعمال الضمان ل":اية رأ  املال ا االست مار .6

لربح ا املشروعات االست مارية، و:د أهد  هراك آليات متر"عة كردرج  من صيغ الضمان للتح"ط من خماطر ا سارة أو عدم ا
 :اعمع ا :راراكه على ج"ازها. ومن كلك الصيغ

 مان الارل ال الث: وه" الشخص الابيعص او االعتباري املرمصن عن طرا العقد إذا ألزم نمسه ابلتربع ابلضمان ا   -(1) 
مان بشرط أن ي "ن الضامن مرمصال ا هخصيته  ( على ج"از هجملا الض4/3  30مشروع معأل. و:د أهد :رار اعمع ر:م 

  .وذمته املالية عن طرا العقد ابلتربع بدون مقابن يرب ا سارة ا مشروع معأل، على أن ي "ن التزاماً مستقالً 
( نقن ع ي ا ثبات ا دع"ى  22/8   212حتمين املضارب ع ي إثبات دع"ى ا سارة: و:د أ:ر اعمع ا :راره ر:م   -(2)

 .سارة إي البرك  املضارب( خالفاً ل صن، بشرط وج"د :رائن ختالو أصن دع"اه بعدم التعديا 
 :لل ا: معامالت التح"ط  احلماية( ابملعىن العام املمر"عة هرعا، ومريا

 التح"ط ابلقروض املتبادلة بعملتأل خمتلمتأل ابلشرط  .1
وان شال حساابت املراسلأل. فإذا هان لدى مؤسسة مالية فائض من كستخدم هجمله الصي ة للتح"ط من ك   أسعار الصرل 

عملة معيرة كق"م بقر يا ملؤسسة أخرى مقابن أن كق"م كلك املؤسسة ااخرى إب:را يا عملة أخرى حباجة إلييا بشرط صريح 
املجملاه  المقيية بسب   أو  مين أو عرا. وه" من :بين ا :راض بشرط ا :راض، وه" ال جي"ز هرعا ويعّد حمن اكماق بأل 

 .الربط بأل القر أل  أسلمين وأسلمك( اكمقت آجال القر أل أو اختلمت
 :حت"طات لضمان رأ  املال ا ااسيم والص "ك .2
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هراك  لة من التح"طات وااله اطات والتعيدات اليت كتضمريا إصدارات الص "ك ختالو الض"ابط الشرعية وما أهد عليه  
( بش ن است مال  3/20  188م، بش ن سردات املقار ة وسردات االست مار، ور:م 1988-(3/4  30:رارا اعمع ر:م: 

 :م" "ع الص "ك ا سالمية. ومريا
صدر  مضاراب، هري ا مديرا، وهيال ابالست مار -(1)

ة
 .( مان القيمة االمسية من :بن امل

 .ارابحكعيد املضارب إب:راض حمم ة الص "ك لضمان حد معأل من ك"زيع ا -(2)
 .اه اط عدم ن ن محلة الص "ك من التصرل م ن عدم التصرل ا العأل املؤجرة ا حال العجز عن سداد اا:ساط  -(3)
عدم نقن مل ية أص"ل الص "ك للمست مرين أو محلة الص "ك مما يعين عدم دخ"هلا ا  ماهنم وعدم استحقاق العائد،   -(4)

صدر غالبا  اهنم إل يتحمل"ا ال رم مقابن ال رم،
ة
 .ومما يدل على ذلك بقاي كلك ااص"ل ا ميزانية امل

اه اط أن كتضمن نشرة ا صدار إ:راض املدير محلة الص "ك ا حال نقص الربح المعلص عن نسبة معيرة، وغالبا ما   -(5)
 .يربط هجملا الشرط أبن الربح إذا ااوز كلك الرسبة فيع"د الزائد هله للمدير ا ه ن حافز

 : أدوات التح"ط البديلة للمشتقات املالية وح ميا الشرعص رابعا
 :مي ن كقسيم هجمله اادوات إي أن"اع رئيسة وهص

 الر"ع ااول: التح"ط من خار كقل  أسعار الصرل املستقبلية 
 :ومن أهم معامالكه 
 امل"اعدة امللزمة بأل طرفأل على إجراي عقد صرل ا املستقبن .1

 .عدا ملزما  م"اعدة ملزمة( على إجراي عقد صرل ا ي"م مستقبلص حمدد، بسعر صرل حمددص"ركه: أن يت"اعد طرفان و 
 :احل م الشرعص

( بش ن االاار  11/5   102ال جي"ز استعمال امل"اعدة امللزمة صي ة للتح"ط ا عق"د الصرل، و:د نص :رار اعمع ر:م    -  أ(
وال ا"ز امل"اعدة على الصرل فييا. وهجملا راجع إي أن امل"اعدة امللزمة  ا العمالت، أبنه ال جي"ز هرعا البيع اآلجن للعمالت، 

( بش ن ال"فاي ابل"عد، واملراحبة لآلمر ابلشراي، أن امل"اعدة امللزمة ا البيع  5/2  40كشبه العقد، هما ورد ا :رار اعمع ر:م 
 .كشبه البيع نمسه

( بش ن امل"اعدة وامل"اط ة ا  17/6  157اليت ذهرها :رار اعمع ر:م ال كت"افر ا هجمله الص"رة احلاالت االست رائية  - ب(
ا هجمله احلاالت  -العق"د، وأجاز امل"اعدة امللزمة ا حاالت است رائية، مع أتهيد القرار على أن ال كشتمن امل"اعدة امللزمة 

 .على الراب -االست رائية 
 بله وعد ملزم بشروط خمتلمة على إجراي عقد صرل ا املستقبن( ال"عدان املتقابالن  ال"عد امللزم بشروط حمددة يقا .2

ص"ركه: أن يعد الارل ااول الارل ال اين وعدا ملزما ببيع مبلغ من عملة ما بسعر حمدد ا و:ت حمدد ا حال هان اااه  
وعد ملزم أبن يش ي   سعر الصرل ا غ  مصلحته، أما إذا هان ا مصلحته فال يعد بشصي. هما يق"م الارل ال اين إبصدار
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العملة نمسيا ابلسعر احملدد نمسه ا ال":ت احملدد نمسه ا حال هان اااه سعر الصرل خمالما ملصلحته، أما إذا هان مت"افقا 
 .مع مصلحته فال يعد بشصي

 :احل م الشرعص
لزمة على الصرل املمر"عة هرعا وفة ما  ال ا"ز ال"ع"د املتقابلة حت"طا للت   ا أسعار الصرل، ان حقيقتيا كشبه امل"اعدة امل

  .جاي ا :رارات اعمع أعاله
 .ا جياب املمتد ملدة حمددة امللزم للم"ج  إبجراي عقد صرل .3

ص"ركه: أن يصدر الارل ااول إجيااب ممتدا إي ي"م حمدد جيري فيه عقد الصرل، ببيع عملة، بسعر حمدد، وكبلغ حمدد. ويعد  
 .وعدا ملزما أو غ  ملزم إبصدار القب"ل ا حأل ااجن املتمة عليهالارل اآلخر 
 :احل م الشرعص

ال جي"ز كابية مبدأ ا جياب املمتد على عقد الصرل؛ اله اط التقابض ا جملت العقد، س"اي :ابله وعد ملزم من الارل -  أ(
 .(إجراي العق"د آبالت االكصال احلدي ة البرد  رابعا( بش ن ح م  3/6   52اآلخر أم ال، وه" ما نص عليه :رار جممع المقه ر:م  

إذا هان االجياب املمتد امللزم للم"ج  يقابله وعد ملزم من الارل اآلخر في" ك ابة امل"اعدة امللزمة، بن ه" أهد ل"ج"د  - ب(
 .أحد رهين العقد وه" ا جياب

 :إجراي عملييت ك"رق متقابن .4
مر م ي "ن نتيجتيا إثبات مدي"نية كبلغ العملة ااوي املال"ب دفعيا، مث يتم إجراي معاملة ك"رق  ص"ركه: إجراي معاملة ك"رق 

ع سص ي "ن نتيجتيا إثبات مدي"نية كبلغ العملة ال انية املال"ب كسلميا. فيرتج عن ذلك نش"ي مدي"نيتأل متقابلتأل على  
 .طرا املعاملة، هن واحدة مريما بعملة أخرى

 :صاحل م الشرع
حيث إن هجمله املعاملة كسترد ا هي لتيا على عمليات الت"رق املمر"ع هرعا فت "ن ممر"عة. و:د صدر ا حقيقة الت"رق وأن"اعه  

( حيث أهد على انه ال جي"ز الت"ر:ان  املر م والع سص( وذلك ان فييما ك"اطؤاً بأل املم"ل 5/19  179:رار اعمع ر:م 
  .عرفاً، حتايالً لتحصين الرقد احلا ر أبه ر مره ا الجملمة وه" راب  واملست"رق، صراحة أو  مراً أو 

 .امل"اعدة امللزمة على إجراي مراحبة أو و يعة مستقبال ي "ن رحبيا أو خسارهتا وفقا ملؤهر متمة عليه  .5
الارل ااول للارل ص"رهتا: كتم هجمله العملية من خالل امل"اعدة امللزمة من طرفأل على إجراي معاملة، مراحبة/ و يعة من 

ال اين، أو من الارل ال اين للارل ااول ا ي"م مستقبلص وي "ن رحبيا او خسارهتا كقدار المرق إجيااب / سلبا ا الي"م  
 .املستقبلص املتمة على احتساب املؤهر فيه

 :احل م الشرعص
 .(5/2  40ااصن عدم ج"از امل"اعدة امللزمة من طرفأل، وفقا لقرار اعمع ر:م - أ(
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هما سبة بيانه ا المقرة رابعا، البرد    157ال كت"افر ا هجمله الص"رة احلاالت املست راة اليت أجازها اعمع ا :راره ر:م  - ب(
 ./أ1/1
ال"عدان املتقابالن  وعد ملزم بشروط حمددة يقابله وعد ملزم بشروط خمتلمة على إجراي عملية مراحبة/و يعة ا   .6

 )املستقبن
أن يعد الارل ااول الارل ال اين وعدا ملزما إبجراي عملية مراحبة/ و يعة ا و:ت حمدد ا حال هان اااه مؤهر  ص"ركه: 

سعر الصرل ا غ  مصلحته، وأما إذا هان اااه مؤهر سعر الصرل م"افقا لبمصلحته فال يعد بشصي. هما يق"م الارل ال اين 
عة ا ال":ت احملدد نمسه ا حال هان اااه مؤهر سعر الصرل خمالما ملصلحته،  إبصدار وعد ملزم إبجراي عملية مراحبة / و ي 

وأما إذا هان مؤهر سعر الصرل م"افقا لبمصلحته فال يعد بشصي. وحيتس  ربح املراحبة أو خسارة ال" يعة وفقا للمؤهر املتمة  
  .عليه

 :احل م الشرعص
  .5"اعدة امللزمة املمر"عة هرعا وفة ما جاي ا المقرة رابعا، البرد ال جي"ز ال"عدان املتقابالن، ان حقيقتيما كشبه امل 

  الر"ع ال اين: التح"ط من ك   مؤهرات سعر المائدة املركباة بتحديد نس  اارابح ا الصيغ ا سالمية 
  ملؤهر متمة عليهامل"اعدة امللزمة من الارفأل إبجراي عقد مراحبة أو و يعة مستقبال ي "ن رحبيا أو خسارهتا وفقا  .1

ص"رهتا: كتم هجمله العملية من خالل امل"اعدة امللزمة من طرفأل على إجراي سلسلة عمليات مراحبة / و يعة من الارل ااول  
للارل ال اين، أو من الارل ال اين للارل ااول ا سلسلة أايم مستقبلية، وي "ن ربح هن عملية أو خسارهتا كقدار المرق 

  .هن ي"م مستقبلص. متمة على احتساب املؤهر فيه  إجيااب / سلبا ا
 :احل م الشرعص

  .ال جي"ز استعمال امل"اعدة امللزمة صي ة للتح"ط ملبادلة أسعار المائدة ال ابتة واملت  ة   - أ(
ملراحبة لآلمر  ( بش ن ال"فاي ابل"عد، وا5/2  40وهجملا راجع إي أن امل"اعدة امللزمة كشبه العقد، هما ورد ا :رار اعمع ر:م 

 .ابلشراي، أن امل"اعدة امللزمة ا البيع كشبه البيع نمسه 
هما سبة بيانه ا المقرة رابعا، البرد    157ال كت"افر ا هجمله الص"رة احلاالت املست راة اليت أجازها اعمع ا :راره ر:م  - ب(
 ./أ1/1
يقابله وعد ملزم بشروط خمتلمة على إجراي عملية مراحبة/و يعة ا  ال"عدان املتقابالن  ال"عد امللزم بشروط حمددة الجملي  .2

  املستقبن(
ص"ركه: أن يعد الارل ااول الارل ال اين وعدا ملزما إبجراي سلسلة عمليات مراحبة / و يعة ا أو:ات حمدد ا حال هان 

م"افقا ملصلحته فال يعد بشصي. هما يق"م   اااه مؤهر سعر المائدة خمالما ملصلحته، وأما إذا هان اااه مؤهر سعر المائدة
الارل ال اين إبصدار وعد ملزم إبجراي سلسلة عمليات مراحبة / و يعة ا ااو:ات احملددة نمسيا ا حال هان اااه مؤهر  
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راحبة أو  سعر المائدة خمالما ملصلحته، وأما إذا هان اااه مؤهر سعر المائدة م"افقا ملصلحته فال يعد بشصي. وحيتس  ربح امل
 .خسارة ال" يعة وفقا للمؤهر املتمة عليه

 :احل م الشرعص
 .6ال جي"ز ال"عدان املتقابالن، ان حقيقتيما كشبه امل"اعدة امللزمة املمر"عة هرعا وفة ما جاي ا المقرة ر:م 

 :إجراي عمليات ك"رق متقابن .3
عر المائدة ال ابتة املال"بة، مث إجراي معاملة ك"رق ع سص  ص"ركه: إجراي معاملة ك"رق مر م ي "ن نتيجتيا إثبات مدي"نية بس

ي "ن نتيجتيا إثبات مدي"نية بسعر المائدة املت  ة. حبيث كتم املقاصة بأل املدي"نيتأل ا هن ي"م من أايم آجاهلما. وك "ن  
 :لت"رق إبحدى طرق ثال املقاصة ا ذلك احلأل بدفع المرق فقط. ويتم الت"صن إي سعر المائدة املت  ة ا معاملة ا

 .التعا:د على الت"رق بسعر مت  -(1)
 .التعا:د على الت"رق بسعر لبت مع ال"عد حبسم هن ما زاد عن مؤهر سعر المائدة ا هن ي"م :سط مستقبلص-(2)
 .مدي"نية بسعر مت  الت"رق الدوار إبجراي سلسلة ك"ر:ات :ص ة ااجن؛ هن واحد مريا بسعر لبت لتش ن ا الرياية -(3)

 :احل م الشرعص
 .4عدم اي"از؛ ان املعاملة كق"م على صي ة ممر"عة هرعا  الت"رق( هما ورد ا المقرة الرابعة البرد 

 الر"ع ال الث: ال"عد امللزم من طرل واحد بديال عن معاملة ا يارات
ال اين كقدار المرق ا جيايب ا ي"م متمة عليه، أو   ص"ركه: إصدار وعد ملزم من طرل واحد على إجراي معاملة مراحبة للارل

 .خالل مدة متمة علييا مىت ما طل  الارل ال اين
  وهجملا ال"عد امللزم يباع بقيمة حمددة كدفع ابتداي

والارل ااول الجملي يصدر وعدا ملزما يساوي الارل البائع للخيار، والارل ال اين الجملي ميلك ا لزام بترميجمل ال"عد يساوي  
 .الارل املش ي للخيار

 احل م الشرعص
 .ال جي"ز االعتياض عن ال"عد امللزم

 :بش ن ااس"اق املالية ومما نص عليه القرار 63و:د صدر :رار جممع المقه ا سالمص ر:م 
  :لنياً: االختيارات"
حمدد م"ص"ل أو هرائه بسعر  ص"رة عق"د االختيارات: إن املقص"د بعق"د االختيارات االعتياض عن االلتزام ببيع هصي  -أ

 .حمدد خالل ف ة زمرية معيرة أوا و:ت معأل إما مباهرة أو من خالل هيئة  امرة حلق"ق الارفأل
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هص عق"د مستحدثة ال كرض"ي   – هما اري الي"م ا ااس"اق املالية العاملية   –ح ميا الشرعص: إن عق"د االختيارات  -ب
اة. وكا أن املعق"د عليه ليت ماالً وال مرمعة وال حقاً مالياً جي"ز االعتياض عره فإنه عقد  حتت أي عقد من العق"د الشرعية املسم

 ”.غ  جائز هرعاً. وكا أن هجمله العق"د ال ا"ز ابتداًي فال جي"ز كداوهلا
ؤدي صيغ  بش ن التح"ط وفيه  "ابط التح"ط ايائز ا الشريعة:  أن ال ك 224هما صدر :رار جممع المقه ا سالمص ر:م 

 ب(، وهجمللك    2( فقرة  1/7   63التح"ط إي بيع احلق"ق اعردة، م ن بي"ع االختيارات اليت أهد اعمع على مرعيا بقرار ر:م  
 (  . 12/2  12أال كؤدي إي املعاو ة على االلتزام م ن ااجر على الضمان الجملي مرعه اعمع بقراره ر:م 

 
 الت"صيات

الشرعية، وهيئات المت"ى والر:ابة الشرعية، والعلماي والباح أل على ايمع بأل مراعاة مقاصد الشريعة  ي"صص اعالت  .1
ا سالمية، والض"ابط الشرعية ايزئية للعق"د عرد االجتياد ا هي لة املرتجات املالية ا سالمية بصمة عامة، وصياغة عق"د  

 .ق"د وآلرها، ان مراعاة املآالت أصن معترب هرعاً التح"ط على وجه ا ص"ص، مع مراعاة مآالت كلك الع
ي"صص اعلت إدارات االست مار وا زيرة على مست"ى املؤسسات  املست"ى ايزئص(، وهجمللك اييات اليت كت"ي إعداد   .2

"ن من جية، وبأل  السياسات الرقدية واملالية ا الدول  على املست"ى ال لص( احلرص على حتقية الت"ازن بأل االلتزامات والدي
 .ال روة والرشاط احلقيقص من جية أخرى، وعدم ا غراق ا االستدانة اليت كؤثر على الرشاط اال:تصادي ب"جه عام

 وهللا أعلم
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 على ما يعرل ابل رول الاارئة على العق"د و ع اي"ائح ح م كابية
 . الطارئة وأتثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية بشأن الظروف ( 7/5) 23: رقم  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار

 : أما بعد. احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد 
فقد عةِرض على جملت اعمع المقيص ا سالمص مش لة ما :د يارأ بعد إبرام عق"د التعيد وحن"ها من العق"د، ذات الترميجمل  

و امل" "عات، من كبدل مماجئ، ا ال رول وااح"ال ذات الت ث  ال ب ، ا ميزان التعادل، الجملي بىن عليه  امل اخص، ا خمتل
الارفان املتعا:دان حساابهتما، فيما يعايه العقد هالا مريما من حق"ق، وما حيمله إايه من التزامات، مما يسمى الي"م ا العرل 

املش لة أم لة هلا، من وا:ع أح"ال التعامن وأه اله، ك"ج  التم   ا حن فقيص   و:د عر ت مع. التعاملص ابل رول الاارئة
 : فمن ص"ر هجمله املش لة اام لة التالية. مراس  عادل، يقضص على املش لة ا كلك اام لة ون ائرها ال   ة

طرفأل، وحدد فيه سعر امل  امل ع  من  ل" أن عقد مقاولة على إنشاي براية هب ة، حيتاج إنشاؤها إي مدة ط"يلة، مت بأل  -1
البراي وهس"كه، كبلغ مائة ديرار م الً، وهانت هلمة امل"اد ااولية من حديد وأمسرت وأخشاب وس"اها، وأج"ر عمال، كبلغ عرد  

ست اد،  مثانأل ديرارًا، ف":عت حرب غ  مت":عة، أو حاد  آخر خالل الترميجمل، :اعت االكصاالت واال  -للم  ال"احد -العقد
 .واركمعت هبا ااسعار اركماًعا هب ًا جيعن كرميجمل االلتزام مرهًقا جداا 

ل" أن متعيًدا ا عقد ك"ريد أرزاق عيرية ي"مياا، من حلم وجنب ولنب وبيض وخضروات وف"اهه وحن"ها، إي مستشمص، أو   -2
لييا ا هن صرو ملدة عام، فحدثت جائحة ا إي جامعة فييا أ:سام داخلية، أو إي دار  يافة ح "مية، أبسعار اكمة ع

البالد، أو ط"فان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاي جراد جرد احملاصين الزراعية، فاركمعت ااسعار إي أ عال ه  ة، عما هانت  
 فما احل م. عليه عرد عقد الت"ريد، إي غ  ذلك من اام لة املتص"رة ا هجملا اعال

الشريعة ا م ن هجمله ااح"ال، اليت أصبحت ه  ة ال":"ع ا العصر احلا ر، الجملي نيز ابلعق"د  الشرعص الجملي ي"جبه فقه 
الضخمة بقيمة املاليأل، هالتعيد مع احل "مات ا هة الارق ال ب ة، وفتح اانماق ا ايبال، وإنشاي ايس"ر الع يمة،  

ايامعات، وهجملا املقاوالت اليت كعقد مع مؤسسات، أو هرهات    واعمعات لدوائر احل "مة أو للس ىن، واملستشميات الع يمة أو 
هربى، لبراي مصانع  خمة، وحن" ذلك مما إل ي ن له وج"د ا املا ص البعيد؟ فين يبقى املتعا:د امللتزم على حدود عقده  

حقة أو ساحقة، نسً ا  وأسعاره، :بن كبدل ال رول وطروي الت  ات ال ب ة املشار إلييا، ميما ك بد ا ذلك من خسائر ما
كقتضى العقد وحدوده ا ااسعار وال ميات، أو له خمرج وعالج، من فقه الشريعة احل يمة السمحة العادلة، يعيد هميت امليزان 
إي التعادل، وحيقة ا نصال بقدر ا م ان بأل الارفأل؟ و:د ن ر جملت اعمع ا الر ائر المقيية ذات الصلة هبجملا امل" "ع،  

فقه املجملاه ، واستعرض :"اعد الشريعة ذات العال:ة، مما يست نت به، ومي ن أن ي"صى ابحل م القياسص، واالجتياد ال"اج  من  
 : فقًيا، ا هجملا الش ن، هما رجع إي آراي فقياي املجملاه  ف"جد ما يلص

ة، هاحلرب والا"فان وحن" ذلك، بن  أن ا جارة جي"ز للمست جر فسخيا ابلا"ارئ العامة، اليت يتعجملر فييا استيماي املرمع -1
يس"غ"ن فسخ ا جارة أيًضا اباعجملار ا اصة ابملست جر، مما يدل على أن ج"از فسخيا ابلا"ارئ العامة   -رمحيم هللا  -احلرمية
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من طبعة   291/ص2ج إنه حمن اكماق، وذهر ابن رهد ا بداية اعتيد : مقب"ل لدييم أيًضا بارية ااول"ية، فيم ن الق"ل
أي البعلية اليت كشرب   - عرد مالك أن أرض املار:  أنه( أح ام الا"ارئ:  حتت عر"ان(  ا اجنص ااو  ابملابعة ايمالية كصر

  - أي بسببه   -إذا أهريت فمرع القحط من زراعتيا، أو إذا زرعيا امل  ي فلم يربت الزرع مل ان القحط  - من ماي السماي فقط
انتيى هالم ابن ( استعجملرت ابملار، حىت انقضى زمن الزراعة، فلم يتم ن امل  ي من زرعياأن ال راي يرمسخ، وهجمللك إذا 

 . رهد
إذا حد  خ"ل    أنه: ( 30/ص 6املاب"ع مع الشرح ال ب  ج وذهر ابن :دامة املقدسص ا هتاب ا جارة من امل ين  -2

البلد، فامترع ا روج إي اارض املست جرة للزرع، أو   عام، ميرع من س ىن ذلك امل ان، الجملي فيه العأل املست جرة، أو حتص ر
فيجملا ي بت للمست جر خيار المسخ، انه أمر غال  ميرع املست جر من استيماي املرمعة، ف ما إذا هان ا "ل خاصاا  : حن" ذلك

املرمعة ابل لية، ف هبه  ابملست جر، م ن أن خيال وحده، لقرب أعدائه إل ميلك المسخ، انه عجملر خيتص به، ال ميرع استيماي 
 (.مر ه
، أنه ال كرمسخ ا جارة اباعجملار، س"اي أهانت  (239/ص 5ج  ا رو ة الاالبأل  - رمحه هللا -و:د نص ا مام الر"وي  -3

إجارة عأل أم ذمة، وذلك هما إذا است جر دابة للسمر علييا فمرض، أو حان"اًت حلرفة فردم، أو هل ت آالت كلك احلرفة، أو 
 . محاًما فتعجملر ال":"داست جر 

وهجملا ل" هان العجملر للمؤجر، أبن مرض، وعجز عن ا روج مع الدابة، أو أهرى داره وهان أهله مسافرين فعادوا :  :ال الر"وي
 . اهب(. فال فسخ ا هصي من ذلك، إذ ال خلن ا املعق"د عليه: :ال. واحتاج إي الدار أو أتهن

اي"ائح اليت اتاح ال مار املبيعة على ااهجار اباسباب العامة، هالربد وايراد وهدة  ا  -رمحيم هللا  -ما يجملهره العلماي -4
احلر وااماار والرايح وحن" ذلك، مما ه" عام، حيث يقررون سق"ط ما يقابن اهلالك ابي"ائح من ال من، وهص :ضية اي"ائح 

 . املشي"رة ا السرة والمقه
أن من است جر ما ك "ن مرمعة إجاركه لعامة  (: 673/ص ا خمتصر المتاوى -هللا رمحه -وذهر هيخ ا سالم ابن كيمية  -5

الرا ، م ن احلمام والمردق والقيسارية، فرقصت املرمعة املعروفة، لقلة الزب"ن، أو  "ل، أو حرب، أو حت"ل سلاان وحن"ه فإنه  
 . حيط عن املست جر من ااجرة بقدر ما نقص من املرمعة 

ول" است جر دابة ل هبيا، أو حيمن علييا إي  :  من ايزي السابة الجملهر نمسه ( 92 و:ال ابن :دامة أيًضا ا الصمحة  -6
م ان معأل، فانقاعت الارية إليه،  "ل حاد ، أو اه ى إي م ة فلم حيج الرا  ذلك العام من كلك الارية، فل ن واحد 

و:ال ال اساين من فقياي احلرمية ا ا جارة  (. حأل إم ان استيماي املرمعة جازمريما فسخ ا جارة، وإن أح  إبقايها إي 
إن المسخ ا احلقيقة امتراع من التزام الضرر، وإن إن ار المسخ عرد حتقة العجملر  (:  179/ص  4ج من هتاب بدائع الصرائع  

فس ن ال"جع جيرب على القلع، وهجملا   خروج عن العقن والشرع، انه يقتضص أن من اهت ى  رسه، فاست جر رجاًل لقلعيا،
 (. :بيح عقالً وهرًعا
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 . هجملا و:د ذهر فقياي املجملاه ، ا ح م ااعجملار الاارئة ا املزارعة واملسا:اة وامل ارسة هبيه ما ذهروا ا ا جارة
 اتاح ال مار بربد :ضى رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم، وأصحابه من بعده، و:رر ه   من فقياي املجملاه  ا اي"ائح اليت -7

أو صقيع، أو جراد، أو دودة، وحن" ذلك من اآلفات، أهنا كسقط من مثن ال مار اليت بيعت على أهجارها، ما يعادل :يمة ما  
 . أكلمته ايائحة، وإن عمت ال مر هله كسقط ال من هله

و:د اختجمل فقياي املجملاه  من :"له هجملا :اعدة    .ال َ َرَر وال ِ رَارَ :   :ال رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم، فيما ثبت عره -8
.  فقيية، اعتربوها من دعائم المقه ال ربى ااساسية، وفرع"ا علييا أح اًما ال حتصى، ا دفع الضرر وإزالته ا خمتلو ااب"اب

اَي  :  ا هتابه العزيز ومما الهك فيه أن العقد الجملي يعقد وفًقا لر امه الشرعص، ي "ن ملزًما لعا:ديه :ضاي، عماًل بق"له كعاي 
ول ن :"ة العقد امللزمة ليست أ:"ى من الرص الشرعص امللزم للمخاطبأل  [. 1من اآلية: املائدة(]أَيبَُّيا ال جمِليَن آَمرة"ا أَْوفة"ا اِبْلعةقة"دِ 

عريا الت ليو عادة    و:د وجد اعمع، ا مقاييت الت اليو الشرعية، ومعاي  ح مة التشريع، أن املشقة اليت ال يرمك.  به هافة
حبس  طبيعته، همشقة القيام ا الصالة، ومشقة اي"ع والعاش ا الصيام، ال كسقط الت ليو، وال ك"ج  فيه التخميو،  
ول ريا إذا جاوزت احلدود الابيعية للمشقة املعتادة ا هن ك ليو حبسبه، أسقاته أو خممته، همشقة املريض ا :يامه ا  

يام، وهمشقة ااعمى وااعرج ا ايياد، فإن املشقة املرهقة عردئجمل ابلسب  الاارئ االست رائص، ك"ج   الصالة، ومشقته ا الص
و:د نص على ذلك وأسي  ا بيانه، وأكى عليه ب    من اام لة ا أح ام الشريعة  . كدب ًا است رائياا يدفع احلد املرهة مريا

فيتضح من ذلك أن ا سارة املعتادة ا كقلبات  (.  امل"افقات ا أص"ل الشريعة ه  ا هتاب  - رمحه هللا  -ا مام أب" إسحاق الشاطيب
،  التجارة، ال أتث  هلا على العق"د، اهنا من طبيعة التجارة وكقلباهتا اليت ال كرمك عريا، ول ريا إذا جاوزت املعتاد امل ل"ل ه  ًا

(:  إعالم امل":عأل  ا هتابه  - رمحه هللا - ويق"ل ابن القيم. ا است رائيااك ن كلك ااسباب الاارئة اآلنمة الجملهر ك"ج  عردئجمل كدب ً 
إن هللا أرسن رسله، وأنزل هتبه، ابلعدل الجملي :امت به السماوات واارض، وهن أمر أخرج من العدل إي اي"ر، ومن املصلحة   

و:صد العا:دين،   اهب.(  م هرع هللا وأمرهإي ع سيا، فليت من هرع هللا ا هصي، وحي ما ظيرت دالئن العدل وأسمر وجيه ف
إمنا ك شو عره وحتدده ظرول العقد، وهجملا القصد ال مي ن ااهله وااخجمل حبرفية العقد، ميما هانت الرتائج، فمن الق"اعد  

 (.أن العربة ا العق"د للمقاصد واملعاين ال ل لماظ واملباين املقررة ا فقه الشريعة 
ا م ن كلك ااح"ال املعرو ة آنًما ا العق"د امل اخية الترميجمل، اجن إجياد احلن العادل الجملي يزين   وال خيمص أن طرية التدخن

 .اي"ر إمنا ه" من اختصاص القضاي
فمص  "ي هجمله الق"اعد والرص"ص املعرو ة، اليت كر  طرية احلن المقيص السديد، ا هجمله القضية املستجدة ااهية، يقرر المقه  

 : يلص ا سالمص ما
إذا كبدلت ال رول اليت مت فييا التعا:د كبدالً َغ  َ ااو اع  (  هعق"د الت"ريد والتعيدات واملقاوالت  ا العق"د امل اخية الترميجمل    -1

يلحة  والت اليو وااسعار، ك ي ًا هب ًا، أبسباب طارئة عامة، إل ك ن مت":عة حأل التعا:د، ف صبح هبا كرميجمل االلتزام العقدي 
ابمللتزم خسائر جسيمة غ  معتادة، من كقلبات ااسعار ا طرق التجارة، وإل ي ن ذلك نتيجة كقص  أو إهال من امللتزم ا  
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كرميجمل التزاماكه، فإنه حية للقا ص ا هجمله احلالة عرد الترازع، وبراًي على الال ، كعدين احلق"ق وااللتزامات العقدية، بص"رة  
للمتعا:د من ا سارة على الارفأل املتعا:دين، هما جي"ز له أن يمسخ العقد، فيما إل يتم كرميجمله مره، إذا   ك"زع القدر املتجاوز

رأى أن فسخه أصلح وأسين ا القضية املعرو ة عليه، وذلك مع كع"يض عادل للملتزم له، صاح  احلة ا الترميجمل، جيرب له  
عقد، حبيث يتحقة عدل بيريما، دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القا ص ا  جانبًا معق"اًل من ا سارة، اليت كلحقه من فسخ ال

 . هجمله امل"ازانت  يًعا رأي أهن ا ربة ال قات
وحية للقا ص أيًضا أن ميين امللتزم إذا وجد أن السب  الاارئ :ابن للزوال ا و:ت :ص ، وال يتضرر امللتزم له ه  ًا هبجملا  -2

 .ا ميال
المقيص يرى ا هجملا احلن املستمد من أص"ل الشريعة حتقيًقا للعدل ال"اج  بأل طرا العقد، ومرًعا للضرر  هجملا وإن جملت اعمع  

املرهة احد العا:دين، بسب  ال يد له فيه، وأن هجملا احلن أهبه ابلمقه الشرعص احل يم، وأ:رب إي :"اعد الشريعة ومقاصدها  
 . سلم على نبيرا حممد وآله وصحبه وصلى هللا و . وهللا و  الت"فية. العامة وعدهلا
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 الشرهات ن"ازل ومسائن 
 : أح ام اامالك املش هة

 . بشأن حقوق االرتفاق وتطبيقاته املعاصرة يف األمالك املشرتكة( 9/18) 171: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 

(  ماليزاي إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ال امرة عشرة ا ب"كراجااي 
 . م 2007( ي"لي"  ن"ز  13م  9هب، امل"افة 1428 ادى اآلخرة  29إي  24من 

االركماق وكابيقاكه املعاصرة ا اامالك املش هة، وبعد  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع حق"ق 
 استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 : :رر ما أييت
 : االركما:ات متعددة ومتجددة ومما ذهره المقياي :دميا

 .ه" ن"بة االنتماع ابملاي لسقيا الزرع واحلي"اانت، أو  جراي املاي من عقار إي آخر: حة الشرب
ه" إسالة املاي المائض عن احلاجة، أو غ  الصالح من اارض املركمعة إي اارض املركمة هبا، أو مرورا هبا إي  : حة املسين

 . مصرل عام
 . ه" ما ي   ارض من حة، ا املرور إلييا على أرض أخرى جماورة هلا: حة املرور

ائأل أو من أبرية متعددة م ادفة ف"ق بعضيا، ا أن  ه" حة ايزي ااعلى من البراي الجملي يت "ن من بر: حة التعلص أو العل" 
 . يعل" ويستقر على البراي ااسمن مره، واململ"ك ل  ه

 : كرش  حق"ق االركماق اباسباب التالية: لل ا
 .إذن املالك ا اام"ال ا اصة، إما بارية املعاو ة أو التربع

 . الضرورة
 . إحياي امل"ات
 . اي"ار واامالك املتشرهة

ن أن حتد  أسباب كرشئ حق"ق اركماق حدي ة، ك "ن معتربة هرعا، ما إل ختالو نص"ص الشريعة و:"اعدها العامة، م ن  مي 
 . نديد أسالك ال يرابي وأ:رية وأانبي  الصرل الصحص

 : ااح ام: رابعا
 .القاعدة ال لية حلق"ق االركماق أن ااصن ا املرافع احلن، وا املضار التحرمي

 .ا اصة احملرزة فال كستحة إال عرد الضرورة، وب من امل ن أما املياه 
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االركماق  :  حة االركماق ابلشرب أو اب جراي وابملسين لبت للعقار واملزارع وحن"ها، كا يقتضيه جراين العرل والعادة، ومن ذلك
 . رارإبجراي ااانبي  ب رض كش ين املصانع واملعامن أو الصرل الصحص، مقيدا ذلك هله بعدم ا 

 . حة التعلص لبت لصاحبه، وله التصرل فيه بع"ض وبدونه حبس  ما كقتضيه ااح ام املر مة له
 : االركما:ات املعاصرة: خامسا

ه"سائن االكصال، وال يرابي، واملاي، : مما استقر العرل املعاصر على جعله من حق"ق االركماق إمرار وسائن ا دمات العامة
 . لت ييو املرهزيوال از، والصرل الصحص، وا

 : أح ام االركما:ات املعاصرة: سادسا
 .م"ا:و السيارات إذا هانت م"ا:و خاصة هالبراايت وااس"اق واحملال التجارية كتبع العأل اليت أبيح ال":"ل من أجليا

 .وهللا أعلم
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 عقد التملك الزمين
 ( time sharing)بشأن عقد التملك الزمين ( 8/18) 170: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

(  ماليزاي إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ال امرة عشرة ا ب"كراجااي 
 . م 2007( ي"لي"  ن"ز  13م  9هب، امل"افة 1428 ادى اآلخرة  29إي  24من 

 البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع عقد التملك الزمينبعد اطالعه على 
 time sharing) ،وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له ، 

 : :رر ما يلص
 : كعريو التملك الزمين املش ك: أوال

رافع عأل  ه" عقد على نلك حصص هائعة، إما على سبين الشراي لعأل معل"مة على الشي"ع، أو على سبين االستئجار مل
  معل"مة ملدد متعا:بة، أو االستئجار ملرافع عأل معل"مة لم ة ما حبيث يتم االنتماع ابلعأل اململ"هة أو املرمعة املست جرة ابملياأية 
 . الزمانية، أو املياأية امل انية، مع كابية خيار التعيأل ا بعض احلاالت الختصاص هن مريم بم ة زمرية حمددة

 : ملك الزمين املش كأن"اع الت: لنيا
 : يرقسم التملك الزمين املش ك إي

 . بشراي حصة هائعة بعقد البيع لالنتماع املش ك ا مدد متعا:بة (للعأل واملرمعة نلك اتم 
 . ابستئجار حصة هائعة من املرمعة بعقد ا جارة لالنتماع املش ك ا مدد متعا:بة ( للمرمعة فقط نلك ان:ص 

 : (التملك الزمين املش ك عص ملبدأ احل م الشر : لل ا
جي"ز هرعا هراي حصة مشاعة ا عأل واستئجار حصة مشاعة ا مرمعة حمددة ملدة مع االكماق بأل املالك للعأل أو املرمعة  

ايية  زمريا أو م انيا س"اي اكمة على املياأية بأل املالك مباهرة أو من خالل (:سمة املرافع على استخداميا باريقة املياأية 
امل"ه"ل إلييا إدارة املل ية املش هة، وال أب  بتداول احلصة املشاعة بيعا وهراي وهبة وإرل ورهرا وغ  ذلك من التصرفات الشرعية  
 . فيما ميل ه املتصرل النتماي املانع الشرعص

 . يش ط لتابية املبدأ املشار إليه استيماي املتالبات الشرعية للعقد، بيعا هان أو إجارة
جي  ا حالة ا جارة أن يلتزم املؤجر بت اليو الصيانة ااساسية اليت يت":و علييا االنتماع، أما الصيانة التش يلية والدورية    -ج

 .فيج"ز اه اطيا على املست جر، وإذا :ام هبا املؤجر فال يتحمن املست جر إال ك لمة امل ن أو ما يتمة عليه الارفان
 . فيتحمليا املالك ابعتبارها من أعباي املل ية، وذلك برسبة حصته الزمانية وامل انية ا املل ية املش هةأما ا حالة البيع 

ال مانع من التبادل للحصص ا التملك الزمين املش ك بأل مال ص العأل أو املرمعة على الشي"ع س"اي مت التبادل مباهرة   -د
 . لتبادلبأل املالك، أو عن طرية الشرهات املتخصصة اب 

 .وهللا أعلم
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 املشارهة املترا:صة املتضمرة لل"عد امللزم من طرل واحد
 املستجدة  بشأن موضوع: املشاركة املتناقصة يف ضوء العقود ( 4/13) 122: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

املرعقد ا دوركه ال ال ة عشرة بدولة ال "يت ا   املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص( إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  
بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع   م. 2001ديسمرب ( 27-22 هب امل"افة  1422ه"ال ( 12إي 7 الم ة من 

كشارهة    وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل امل" "ع  املشارهة املترا:صة ا  "ي العق"د املستجدة( خبص"ص م" "ع  
 أعضاي اعمع وخربائه 

 
 :رر ما أييت: 

 صدار القرار ا اص به إي دورة :ادمة من أجن مزيد   املشارهة املترا:صة ا  "ي العق"د املستجدة( أتجين الر ر ا م" "ع 
 من الدراسة والبحث

 وهللا امل"فة.
 املتناقصة وضوابطها الشرعية بشأن املشاركة  (2/15) 136: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
سلارة    إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ا مسة عشرة كسقط 

 .م2004( مار  آذار  11- 6هب، امل"افة 1425احملرم  19إي  14من ( عةمان
 "ع املشارهة املترا:صة و "ابايا الشرعية، وبعد استماعه إي املرا:شات  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" 

 اليت دارت ح"له، 
 : :رر ما أييت

معاملة جديدة كتضمن هرهة بأل طرفأل ا مشروع ذي دخن يتعيد فييا أحدها بشراي حصة الارل : املشارهة املترا:صة( 1 
 . ا الدخن أم من م"ارد أخرىاآلخر كدرجيًا س"اي هان الشراي من حصة الارل املش ي 

ه" العقد الجملي يربمه الارفان ويسيم فيه هن مريما حبصة ا رأ  مال الشرهة، س"اي أهان  :  أسا  :يام املشارهة املترا:صة(  2 
إن وجدت   - إسيامه ابلرق"د أم اباعيان بعد أن يتم كق"مييا، مع بيان هيمية ك"زيع الربح، على أن يتحمن هن مريما ا سارة 

 . بقدر حصته ا الشرهة -
ختتص املشارهة املترا:صة ب"ج"د وعد ملزم من أحد الارفأل فقط، أبن يتملك حصة الارل اآلخر، على أن ي "ن للارل (  3 

 . اآلخر ا يار، وذلك إببرام عق"د بيع عرد نلك هن جزي من احلصة، ول" بتبادل إهعارين اب جياب والقب"ل
ة استئجار حصة هري ه أبجرة معل"مة وملدة حمددة، وي ن هن من الشري أل مسؤوالً عن الصيانة  جي"ز احد أطرال املشاره(  4 

 . ااساسية كقدار حصته
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 : املشارهة املترا:صة مشروعة إذا التةزم فييا اباح ام العامة للشرهات، وروعيت فييا الض"ابط اآلكية ( 5 
 ن :يمة احلصة عرد إنشاي الشرهة، ملا ا ذلك من  مان الشريك  عدم التعيد بشراي أحد الارفأل حصة الارل اآلخر ك -أ 

 . حصة هري ه، بن يرب ص أن يتم حتديد مثن بيع احلصة ابلقيمة الس":ية ي"م البيع، أو كا يتم االكماق عليه عرد البيع
ى وعاي املشارهة بقدر  عدم اه اط حتّمن أحد الارفأل مصروفات الت مأل أو الصيانة وسائر املصروفات، بن حتّمن عل  - ب 

 .احلصص
 . حتديد أرابح أطرال املشارهة برس  هائعة، وال جي"ز اه اط مبلغ مقا"ع من اارابح أو نسبة من مبلغ املساهة -ج 

 . المصن بأل العق"د وااللتزامات املتعلقة ابملشارهة -د 
 (. ن"ين مرع الرص على حة أحد الارفأل ا اس داد ما :دمه من مساهة  -هب 

 وهللا أعلم
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 هرهة املضاربة عقد 
هل جيوز حتديد ربح رب املال يف شركة املضاربة مبقدار  :  بشأن موضوع(:  5/14)  79:  قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم

 . معني من املال
 . والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلماحلمد هلل وحده، والصالة 

فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه الرابعة عشرة، املرعقدة ك ة امل رمة، واليت بدأت  :  أما بعد
 :رر:د ن ر ا هجملا امل" "ع، و:: م21/1/1995 -هب1415من هعبان 20ي"م السبت 

أنه ال جي"ز ا املضاربة أن حيدد املضارب لرب املال مقدارًا معيرًا من املال، ان هجملا يتراىف مع حقيقة املضاربة، وانه جيعليا  
:رً ا بمائدة، وان الربح :د ال يزيد على ما جعن لرب املال فيست ثر به هله، و:د ختسر املضاربة، أو ي "ن الربح أ:ن مما جعن  

ه" أن   - الجملي نارسه البر"ك الرب"ية - والمرق اي"هري، الجملي يمصن بأل املضاربة والقرض بمائدة . ي رم املضارب لرب املال، ف
.  املال ا يد املضارب أمانة، ال يضمره إالّ إذا كعدى أو :صر، والربح يقسم برسبة هائعة، متمة علييا، بأل املضارب ورب املال

روط صحة املضاربة، أن ي "ن الربح مشاًعا بأل رب املال واملضارب، دون حتديد :در  على أن من ه:  و:د أ ع اائمة ااعالم
 . وهللا أعلم. معأل احد مريما

 . واحلمد هلل رب العاملأل. وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم كسليًما ه  ًا
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 . التنضيض احلكميبشأن (:  4/16) 92: رقمقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي  
 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد

هب الجملي 26/10/1422-21فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص ا دوركه السادسة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا املدة من  
ابلترضيض احل مص كق"مي امل"ج"دات من عروض،  م، :د ن ر ا م" "ع الترضيض احل مص، واملراد 10/1/2002-5ي"افقه 

ودي"ن، بقيمتيا الرقدية، هما ل" مت فعالً بيع العروض وحتصين الدي"ن، وه" بدين عن الترضيض احلقيقص، الجملي يتال  التصمية  
يع الدي"ن، وبعد  الريائية للمرشآت وأوعية االست مار املش هة، هالصرادية االست مارية وحن"ها، وبيع هن امل"ج"دات، وحتصين  

 استعراض البح"  اليت :دمت، واملرا:شات املستميضة ح"ل امل" "ع، 
 : :رر اعلت ما يلص

من أجن حتديد أو ك"زيع أرابح املضاربة املش هة، أو الصرادية ( التق"مي ال مانع هرًعا من العمن ابلترضيض احل مص: أوالً 
الت"زيع هنائياا، مع حتقة املبارأة بأل الشرهاي صراحة أو  مرًا، ومسترد ذلك  االست مارية، أو الشرهات ب"جه عام، وي "ن هجملا 

 .  كةقَاعة اليدة ا رةبةِع ديراٍر َفَصاِعًدا، أْو فِيما :ِيَمتةه رةبةعة ديراٍر َفَصاِعًدا:  الرص"ص ال"اردة ا التق"مي هق"له صلى هللا عليه وسلم
َمن أَعَتة ِهْقًصا له ا عبٍد َفَخالصةهة ا َمالِه إْن هان له ماٌل، فإْن إل يَ ةْن له َماٌل  “  :و:"له عليه الصالة والسالم.  رواه البخاري

ويست نت لجمللك كا ذهره  . رواه مسلم . :بة"َِّم َعلَيه الَعْبدة :ِيمَة عدٍل، مث يةْسَتْسَعى ا َنِصيِ  الجملي إل يةعِتْة غَ  َمْشقة"ٍق َعلَيه
، مع عدم نض"ض البضائع، فيج"ز كق"مييا الستمرار املضاربة بأل  (مل"كه أو لزوال أهليته ملضارب  صاح  امل ين ا حالة ك   ا

رب املال ومن خيلو املضارب، فضالً عن التابيقات الشرعية العديدة للتق"مي، م ن كق"مي عروض التجارة للزهاة، و:سم اام"ال 
 . املش هة وغ  ذلك

من :بن أهن ا ربة ا هن جمال، ويرب ص كعددهم حبيث ال يقن العدد عن ثالثة، وا حالة  جي  إجراي الترضيض احل مص  :  لنيًا
 كباين كقديراهتم يصار إي املت"سط مريا، وااصن ا 

 . التق"مي اعتبار القيمة الس":ية العادلة
 . وصلى هللا على نبيرا حممد. وهللا و  الت"فية

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 : لى كون توزيع الربح هنائيا مبقتضى التقومي هيأسباب عدم موافقيت ع

يةستحة  “: خمالمته ملا ه" متمة عليه من أن الربح ال يلزم إال ابلقسمة، و:د جاي هجملا ا :رار جممع المقه ا سالمص جبده  -1
الربح ابل ي"ر، وميلك ابلترضيض، وال يلزم إال ابلقسمة، والقسمة ال مي ن أن كتم إال بعد الترضيض، وال مي ن أن كتم مع بقاي  

     (الترضيض احل مص العروض وكق"مييا 
ذا بيعت العروض خبالل  ك"زيع الربح ك"زيعا هنائيا ي ك  عليه ظلم، إما على ا ارج من أرابب املال، أو على البا:أل مريم إ  -2

 ما :"مت به، و:د اع ل القرار هبجملا ال لم ف راد عدمه بتحقية املباريات، ف يو كتم املباريات بأل أعرال أرابب املال؟
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 . املستردات اليت اعتمد علييا القرار ليت فييا ما يرابة على م" "عرا، وإمنا هص من ج"از التق"مي، وهجملا ال خالل فيه. 3
 .د اامأل الضريرالصدية حمم.د
 

حساب  )  القراض أو املضاربة املشرتكة يف املؤسسات املالية:بشأن موضوع  (5/13)  123:  قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (االستثمار

املرعقد ا دوركه ال ال ة عشرة بدولة ال "يت ا   (املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  
بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع   م. 2001ديسمرب  (27-22 هب امل"افة  1422ه"ال  ( 12إي 7 الم ة من 

وبعد استماعه إي املرا:شات اليت  (( حساب االست مار القراض أو املضاربة املش هة ا املؤسسات املالية  خبص"ص م" "ع 
 دارت ح"ل امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه 
 :رر ما أييت: 

 أوال: 
طبيعص أو معر"ي   إي هخص –معا أو ابلتعا:   –هص املضاربة اليت يعيد فييا مست مرون عديدون  أ ب املضاربة املش هة:

ابست مار أم"اهلم، ويالة له غالبا االست مار كا يراه حمققا للمصلحة، و:د يقيد بر"ع خاص من االست مار، مع ا ذن له صراحة  
 أو  مرا خبلط أم"اهلم بعضيا ببعض، أو كاله، أو م"افقته أحياان على سح  أم"اهلم هليا أو جزئيا عرد احلاجة بشروط معيرة. 

ت مرون كجم"عيم هم أرابب املال، والعال:ة بيريم كا فييم املضارب إذا خلط ماله كاهلم هص املشارهة، واملتعيد ابست مار  ب ب املس
أم"اهلم ه" املضارب، س"اي أهان هخصا طبيعيا أو معر"اي، م ن املصارل واملؤسسات املالية، والعال:ة بيره وبيريم هص املضاربة  

به اختاذ :رارات االست مار وا دارة والتر يم، وإذا عيد املضارب إي طرل للث ابالست مار فإهنا انه ه" املر"ط  (القراض 
أصحاب احلساابت  مضاربة لنية بأل املضارب ااول وبأل من عيد إليه ابالست مار، وليست وساطة بيره وبأل أرابب اام"ال  

 . ( االست مارية
ا :رره المقياي من ج"از كعدد أرابب اام"ال، وج"از اه اك املضارب معيم ا رأ   جب ب هجمله املضاربة املش هة مبرية على م

املال، وإهنا ال خترج عن ص"ر املضاربة املشروعة ا حال االلتزام فييا ابلض"ابط الشرعية املقررة للمضاربة، مع مراعاة ما كتالبه  
 طبيعة االه اك فييا كا ال خيرجيا عن املقتضى الشرعص.

 ومما ختتص به املضاربة املش هة من :ضااي غالبا ما أييت:  :لنيا
 أ ب خلط اام"ال ا املضاربة املش هة: 
ال مانع من خلط أم"ال أرابب املال بعضيا ببعض أو كال املضارب ان ذلك يتم بر اهم صراحة أو  مرا، هما أنه ا حالة  

شى ا  رار ببعضيم، لتعأل نسبة هن واحد ا رأ  املال، وهجملا ا لط  :يام الشخص املعر"ي ابملضاربة وكر يم االست مار ال خي
 يزيد الاا:ة املالية للت"سع ا الرشاط وزايدة اارابح.
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 ب ب لزوم املضاربة إي مدة معيرة، وك":يت املضاربة: 
 : مسخ وهاااصن أن املضاربة عقد غ  الزم وحية اي من الارفأل فسخه، وهرالك حالتان ال ي بت فييما حة ال

 إذا هرع املضارب ا العمن حيث كصبح املضاربة الزمة إي حأل الترضيض احلقيقص أو احل مص.  (1 
إذا كعيد رب املال أو املضارب بعدم المسخ خالل مدة معيرة، فيرب ص ال"فاي، ملا ا ا خالل من عر:لة مس ة االست مار  (2 

 خالل كلك املدة. 
اربة ابكماق الارفأل، حبيث كرتيص ابنتياي مدهتا دون اللج"ي إي طل  المسخ من أحدها، وال مانع هرعا من ك":يت املض

 ويقتصر أثر الت":يت على املرع من الدخ"ل ا عمليات جديدة بعد ال":ت احملدد، وال حي"ل ذلك دون كصمية العمليات القائمة. 
 ا املضاربة املش هة  ( الرمر جب ب ك"زيع الربح باريقة 

هرعا حأل ك"زيع اارابح من استخدام طريقة الرمر القائمة على مراعاة مبلغ هن مست مر ومدة بقائه ا االست مار،   ال مانع
ان أم"ال املست مرين ساهت هليا ا حتقية العائد حس  مقدارها ومدة بقائيا، فاستحقا:يا حصة متراسبة مع املبلغ والزمن 

ان دخ"ل حصة املست مرين ا املضاربة املش هة حبس  طبيعتيا م"افقة  مرا   ه" أعدل الارق  يصال مستحقاهتم إلييم،
على املبارأة عما يتعجملر ال"ص"ل إليه، هما أن من طبيعة املشارهة استمادة الشريك من ربح مال هري ه، وليت ا هجمله الاريقة  
 . ما يقاع املشارهة ا الربح وهص مشم"لة ابلر ا ابلرس  الشائعة الرااة عريا

 ( يرة املشارهأل د ب أتليو يرة متا"عة حلماية حق"ق أرابب املال 
حق":ا على املضارب كتم ن ا هروط االست مار املعلرة مره وامل"افة علييا مريم ابلدخ"ل    (أرابب اام"ال  حيث إن للمست مرين  

حلماية كلك احلق"ق ومرا:بة كرميجمل هروط املضاربة  ا املضاربة املش هة، فإنه ال مانع هرعا من أتليو يرة متا"عة ختتار مريم 
 املتمة علييا دون أن كتدخن ا :راركه االست مارية إال عن طرية املش"رة غ  امللزمة للمضارب. 
 هب ب أمأل االست مار: 

ه كسلم اام"ال  املراد أبمأل االست مار أي مصرل أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية ا التصريو وخربة ومالية مالية، يعيد إلي
واملستردات املم لة للم"ج"دات لي "ن مؤنرا علييا، وملرع املضارب من التصرل فييا كا خيالو هروط املضاربة، وال مانع من  

لي "ن املساه"ن على بيرة، وبشرط أال يتدخن   (املؤسسة أو املضاربة ذلك هرعا، بشرط أن ي "ن ذلك مصرحا به ا الر ام 
  القرارات، ول ن يقتصر عمله على احلمظ والت بت من مراعاة :ي"د االست مار الشرعية والمرية. أمأل االست مار ا

 و ب و ع معدل لربح املضاربة وح"افز للمضارب: 
ال مانع هرعا من و ع معدل مت":ع للربح، والرص على أنه إذا زاد الربح املتحقة عن كلك الرسبة يستحة املضارب جزيا من 

 جملا بعد أن يتم حتديد نسبة ربح هن من الارفأل، ميما هان مقدار الربح.كلك الزايدة، وه
 (: املصرل أو املؤسسة املالية ز ب حتديد املضارب ا حال إدارة املضاربة من :بن الشخص املعر"ي 

ل الر ر  ا حال إدارة املضاربة من :بن هخص معر"ي هاملصارل واملؤسسات املالية، فإن املضارب ه" الشخص املعر"ي، بصر 
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عن أي ك  ات ا ايمعية العم"مية أو جملت ا دارة أو ا دارة الترميجملية، وال أثر على عال:ة أرابب املال ابملضارب إذا حصن  
ك   ا أي مريا مادام متمقا مع الر ام املعلن واملقب"ل ابلدخ"ل ا املضاربة املش هة، هما ال كت ثر املضاربة ابالندماج بأل  

ر"ي املدير هلا مع هخص معر"ي آخر، وإذا استقن أحد فروع الشخص املعر"ي وصارت له هخصية معر"ية م ايرة  الشخص املع
 فإنه حية ارابب املال ا روج من املضاربة ول" إل كرته مدهتا. 

غ  املباهرة،    وكا أن الشخص املعر"ي يدير املضاربة من خالل م"ظميه وعماله فإنه يتحمن نمقاهتم، هما يتحمن  يع الرمقات
 اهنا ك اى جبزي من حصته ا الربح.
وال كتحمن املضاربة إال الرمقات املباهرة اليت ختصيا، وهجمللك نمقات ما ال جي  على املضارب عمله، م ن من يستعأل هبم من  
 خارج جيازه ال"ظيمص 
 ح ب الضمان ا املضاربة وح م  مان املضارب 

ارة أو كلو إال ابلتعدي أو التقص ، كا يشمن خمالمة الشروط الشرعية أو :ي"د املضارب أمأل وال يضمن ما يقع من خس
االست مار احملددة اليت مت الدخ"ل على أساسيا، ويست"ي ا هجملا احل م املضاربة المردية واملش هة، وال يت   بدع"ى :ياسيا  

  ( 5/4  30رل ال الث طبقا ملا ورد ا :رار اعمع ر:م وال مانع من  مان الا على ا جارة املش هة، أو اباله اط وااللتزام.
 (9 فقرة 

 وهللا أعلم
 

 . بشأن محاية احلساابت االستثمارية يف املصارف اإلسالمية(:  3/16) 91: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم
 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد

هب الجملي 26/10/1422-21فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص ا دوركه السادسة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا املدة من  
م، :د ن ر ا م" "ع محاية احلساابت االست مارية ا املصارل ا سالمية، وبعد استعراض  10/1/2002-5: ي"افقه من

 : امل" "ع، :رر ما يلصالبح"  اليت :دمت، واملرا:شات املستميضة ح"ل 
إن محاية احلساابت االست مارية ا املصارل ا سالمية ب"جيييا ال":ائص والعالجص أمر مال"ب ومشروع، إذا استخدمت  : أوالً 

 .لتحقيقه ال"سائن املشروعة؛ انه حيقة مقصد الشريعة ا حمظ املال
ام"ال املست مرين ا جرايات وال"سائن ال":ائية املشروعة واملعروفة  جي  على املصارل ا سالمية أن كتبع ا أثراي إدارهتا : لنيًا

 .ا العرل املصرا، حلماية احلساابت االست مارية، وكقلين املخاطر
:  إذا و:ع املصرل املضارب ا خسارة، فإن اعمع يؤهد القرار الساد  له ا دوركه الرابعة عشرة،املرعقدة بتاريخ: لل ًا
ا سارة ا مال املضاربة على رب املال ا ماله، وال يس ل عريا املضارب إال إذا كعدى  :  هب، والقا ص أبن20/8/1415

 (. على املال أو :صر ا حم ه، وبجملل العراية املال"بة عرفًا ا التعامن به
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عاي  وااست احملاسبية الشرعية اليت مي ن من  حيث اعمع اييات العلمية، واملالية،والر:ابية، على العمن على كا"ير امل: رابًعا
 . خالهلا التحقة من و:"ع التعدي أو التمريط، هما حيث احل "مات على إصدار اان مة والتعليمات الالزمة لجمللك

ي ة ال"اردة  جي"ز ارابب اام"ال أصحاب احلساابت االست مارية الت مأل على حساابهتم االست مارية أتميرًا كعاونياا، ابلص:  خامًسا
 .هب1398ا القرار ا امت للمجمع ا دوركه ااوي من عام 

 . وصلى هللا على نبيرا حممد. وهللا و  الت"فية
 

 . بشأن مدى مسئولية املضارب وجمالس اإلدارة عما حيدث من اخلسارة(:  6/14)  80:  رقمقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي  
 .. من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلماحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على 

 : أما بعد
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه الرابعة عشرة، املرعقدة ك ة امل رمة، واليت بدأت ي"م  

ا سارة ا مال املضاربة على  : :د ن ر ا هجملا امل" "ع وأصدر القرار التا : م21/1/1995-هب1415هعبان20السبت 
رب املال ا ماله، وال يس ل عريا املضارب، إاّل إذا كعدى على املال، أو :صر ا حم ه، ان مال املضاربة ممل"ك لصاحبه، 
.  واملضارب أمأل عليه ما دام ا يده، ووهين ا التصرل فيه، وال"هين واامأل ال يضمران، إاّل ا حالة التعدي، أو التقص  

واملسئ"ل عما حيد  ا البر"ك، واملؤسسات املالية، ذات الشخصية االعتبارية، ه" جملت ا دارة، انه ه" ال"هين عن املساهأل  
 واملم ن للشخصية االعتبارية، واحلاالت اليت يس ل فييا جملت  ا إدارة الشرهة،

، في "ن  (الشخص الابيعص  يت يس ل فييا املضارب ا دارة عن ا سارة اليت حتد  ا مال املضاربة، هص نمت احلاالت ال
جملت ا دارة مسئ"اًل أمام أرابب املال عن هن ما حيد  ا مال املضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو كقص  مره، أو من م"ظمص 

لى جملت  املؤسسة، و مان جملت ا دارة ي "ن من أم"ال املساهأل، مث إذا هان التعدي أو التقص  من أحد امل"ظمأل، فع
 . ا دارة حماسبته، أما إذا هان التعدي أو القص  من جملت ا دارة نمسه، فمن حة املساهأل أن حياسب"ه

 واحلمد هلل رب العاملأل . وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه وسلم كسليًما ه  ًا
 

للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء  ( بشأن ضمان البنك 8/22) 212: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 وتعويضهم عن األضرار النامجة

 
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة من مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دوركه ال انية والعشرين بدولة ال "يت  

 م.2015( مار  25-22هب امل"افة  1436 ادى اآلخر ( 5-2خالل املدة  
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إطالعه على البح"  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع  مان البرك للمخاطر الراهئة عن س"ي است مار أم"ال العمالي    بعد
 وكع"يضيم عن اا رار الرا ة، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له،  

 :رر ما يلص: 
 لص أو ايزئص ام"ال امل"دعأل وأصحاب احلساابت  ا سارة( ال أوالً: املقص"د بضمان البرك ه" حتمن البرك كبعة اهلالك 

 االست مارية. 
 لنياً: صمة و ع يد البرك على اام"ال امل"دعة لديه: كدور يد البرك بأل: 

يد الضمان: وهص حيازة املال للتملك أو ملصلحة احلائز، م ن: يد املش ي والقابض على س"م الشراي واملرهتن وال اص  واملالك  
 واملق ض.

  – ا هجملا ا ص"ص  –يردرج حتت يد الضمان من حساابت البرك ال"دائع حتت الال   احلساابت ايارية(، ويؤهد اعمع و 
( بش ن ما ورد ا ال"دائع، فقرة أوال، من أن ال"دائع حتت الال   احلساابت ايارية(، س"اي أهانت لدى  9/3   86:راره ر:م:  

قيص، حيث إن املصرل املتسلم هلجمله ال"دائع يده يد  مان هلا وه" ملزم هرعاً ابلرد البر"ك ا سالمية هص :روض ابملر "ر الم
 عرد الال . 

يد اامانة: وهص حيازة املال نيابة ال نل اً، إبذن من رب املال، هيد امل"دَع، واملستع ، واملست جر، والشريك، واملضارب وانظر  
 ال":و، وال"صص، وحن"هم. 
هبجملا   – مانة من حساابت البرك ا سالمص: احلساابت االست مارية ا البرك، ا سالمص. ويؤهد اعمع  ويردرج حتت أن"اع يد اا

ال"دائع اليت كسلم للبر"ك امللتزمة فعلياً أبح ام الشريعة ا سالمية  “ب من أن:  – ما ورد ا :راره السابة فقرة لنيا  -ا ص"ص
ربة، وكرابة علييا أح ام املضاربة  القراض( ا المقه ا سالمص اليت  بعقد است مار على حصة من الربح هص رأ  مال مضا

 مريا عدم ج"از  مان املضارب  البرك( لرأ  مال املضاربة “. 
لل اً: ال جي"ز للبرك املضارب أن يضمن اهلالك  ا سارة( ال لص أو ايزئص ا حساابت االست مار، إال إذا كعدى أو :صر أو  

 قتضيه الق"اعد العامة الشريعة. ومن حاالت التعدي: خالو الشروط وفة ما ك
 عدم التزام البرك ابلض"ابط الشرعية اليت كرص علييا العق"د أو االكما:يات ا اصة بمتح حساابت االست مار أبن"اعيا املختلمة. 

املسؤولة عن كر يم هؤون العمن املصرا ما  خمالمة اان مة والق"انأل وااعرال املصرفية والتجارية الصادرة من اهليئات ا هرافية 
 إل ك ن متعار ة مع أح ام الشريعة ا سالمية. 

 عدم إجراي دراسات ايدوى التم"يلية ال افية للمتعاملأل. 
 اختيار الصيغ واآلليات غ  املراسبة للعمليات. 

 عدم إكباع التعليمات وا جرايات املرص"ص علييا ا البرك. 
  افية وفة ما كقتضيه ااعرال املعم"ل هبا ا هجملا ا ص"ص.عدم أخجمل الضماانت ال
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ملخالمته ملقتضى عقد املضاربة، وهبجملا يؤهد اعمع على ما ورد ا :راره ر:م    ؛رابعاً: ال جي"ز كضمأل البرك بصمته مضارابً ابلشرط 
نشرة ا صدار أو ص "ك   ( ا ص "ك املقار ة من أنه “ال جي"ز أن كشتمن4/5  30وهجمللك ما جاي ا :راره ر:م  86

املقار ة على نص بضمان عامن املضاربة رأ  املال أو  مان ربح مقا"ع أو مرس"ب إي رأ  املال، فإن و:ع الرص على  
 ذلك صراحًة أو  مراً بََاَن هرط الضمان واستحة املضارب ربح مضاربة امل ن. 

ل صن، بشرط وج"د :رائن ختالو أصن دع"اه بعدم التعدي.    خامساً: يرتقن ع ي ا ثبات ا دع"ى ا سارة إي البرك خالفاً 
 ومما يق"ي العمن هبجملا ااصن:

 أ. إذا جرى عرل الرا  بعدم :ب"ل :"ل املضارب  البرك( حىت يقيم البيرة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقص . 
 املضارب( ا ادعائه عدم التعدي أو التقص . إذ إن من  ب. ثب"ت التيمة على اامأل: واملراد هبا رجحان ال ن بعدم صد:ه 

 املت":ع من املضارب حمظ رؤو  اام"ال املست مرة من ا سارة، وحتقية اارابح وامل اس . 
ت. ثب"ت املصلحة لرقن ع ي ا ثبات إي املضارب  البرك(، محاية ام"ال املست مرين من ا سارة عرد ادعاي املضارب أو  

 املست مرين.هالك أم"ال 
 سادساً: ج"از كربع البرك املضارب جبزي من حصته ابلربح دون هرط ا عقد املضاربة. 

سابعاً: اييات املر"ط هبا حتديد مسؤولية إساية البرك ا است مار أم"ال أصحاب حساابت ا ست مار هص جيات متعددة،  
 مريا:

ة مالية إسالمية أو مؤسسة كقليدية لدييا يان متخصصة ا العمن اييات ا هرافية م ن البر"ك املرهزية، س"اي أهانت مؤسس
 املصرا ا سالمص. 

 مراهز املصاحلة والتح يم وفض املرازعات م ن املرهز ا سالمص الدو  للمصاحلة والتح يم بديب. 
راجع ا ارجص ا املعيار ر:م:  مرا:ب" احلساابت وفة ما ه" مستقر ا ميرة املراجعة، و:د اعتربت هجمله املسؤولية من مسؤولية امل

من معاي  احملاسبة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية كمل ة البحرين، ومي ن أن يسرد اامر   5
 إي هيئات الر:ابة الشرعية. 

نت ا سارة هلية أو جزئية دون  س"اي أها- لمراً: يقتصر التع"يض عن ا سائر ا احلساابت االست مارية على الضرر المعلص
  مان الربح المائت  المرصة البديلة( انه جمرد ك":ع غ  :ائم 

 ي"صص اعمع ابآليت: 
حرص البر"ك ا سالمية على بجملل العراية ا است مار أم"ال امل"دعأل واكباع هافة ااسالي  واآلليات حلماية أم"اهلم ودري املخاطر 

 االحتياطيات واملخصصات الالزمة لجمللك.  عريا وإنشاي الصرادية وك "ين
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دع"ة الدول ا سالمية إي إصدار :"انأل كعىن إبنشاي مؤسسات لضمان أم"ال امل"دعأل، أوإجراي كعديالت على الق"انأل ايارية  
لمقه ا سالمص  على أسا  الت مأل الت افلص كش ك فيه املؤسسات املالية ا سالمية، وكدار هجمله الصرادية وفة ما كراوله جممع ا

 ( بش ن ااح ام والض"ابط الشرعية است الت مأل التعاوين. 6/21  200الدو  ا :راره ر:م: 
 وهللا كعاي أعلم
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 ص "ك املشارهة  سردات املقار ة = القراض( 
 مكوانت موجوداهتا : استكمال صكوك املشاركة: بشأن( 5/17) 156: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

اململ ة   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه السابعة عشرة بعمان 
 م،2006( ي"ني"  حزيران  28 – 24هب، امل"افة 1427 ادى اآلخرة  2 ادى ااوي إي  28من ( ااردنية اهلامشية

م "انت م"ج"داهتا، وبعد استماعه  :  ع خبص"ص است مال الر ر ا ص "ك املشارهةبعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعم
 إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 

بش ن سردات املقار ة، املشتمن على املبادئ العامة اليت كسري على  يع  ( 5/4 30وبعد االطالع على :رار اعمع ر:م 
بش ن ص "ك ا جارة، و:رار اعمع ر:م ( 3/15 137اعمع ر:م الص "ك، مع مراعاة ما بأل الص "ك من فروق، و:رار 

 ، (المقرة أوالً، العرصر ال الث  كرع سردات الدين، املشار إليه ( 11/6 60
وبعد ا حاطة علماً بمتاوى عدد من الردوات وامللتقيات، ومريا ندوة الربهة العشرون، وامللتقى ااول لشرهة الراجحص، وحلقة  

دهتا هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية، واملعيار الشرعص بش ن ااوراق املالية، واملعيار الشرعص  العمن اليت عق
 بش ن ص "ك االست مار الصادرين عن اعلت الشرعص ابهليئة، 

"ك ن ن م"ج"دات خمتلاة  وحيث إن اعمع إل يصدر الالئحة اليت أةه  إلييا ا :راره بش ن سردات املقار ة إذا هانت الص 
ما بأل أعيان ومرافع ونق"د ودي"ن، وكا أن م"ج"دات مع م املؤسسات املالية ا سالمية كشتمن على أعيان ومرافع كقن عن  
 الدي"ن والرق"د، 
 : :رر ما يلص

عد إبصدارها ا :راره  إرجاي إصدار :رار ا هجملا امل" "ع ملزيد من الدراسة، وي"صص بعقد ندوة متخصصة  عداد الالئحة اليت و 
 (.5/4 30ر:م 

 .وهللا أعلم
 سندات املقارضة وسندات التنمية واالستثمار بشأن:( 10/3) 22: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 1809ص /3، ج 4ع  –جملة اعمع 

 
هب 1407صمر    13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من  

 م. 1986 أهت"بر( كشرين ااول  16 – 11/
رت  بعد اطالعه على البحث املقدم ا م" "ع سردات املقار ة وسردات الترمية واالست مار واستماعه للمرا:شات اليت دا

 ح"له، 
 وجراًي على خاة اعمع ا وج"ب إعداد عدد من الدراسات ا امل" "ع ال"احد، 
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 ون رًا اهية هجملا امل" "ع و رورة حبث است مال  يع ج"انبه وك اية هن كمصيالكه والتعرل على  يع اآلراي فيه، 
 :رر ما يلص: 

البح"  فيه ليتم ن اعمع من اختاذ القرار املراس  ا دوركه  أن كق"م اامانة العامة للمجمع بت ليو من كراه  عداد عدد من  
 الرابعة.

 وهللا أعلم
 

 سندات املقارضة وسندات االستثمار  بشأن:( 5/4) 30: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (1809ص  3، ج4ع  جملة اعمع 

 ادى اآلخر   23-18مل ة العربية السع"دية من إن  جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا امل
 م،1988(فرباير هباط  11-6هب امل"افة1408

بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة ا م" "ع سردات املقار ة وسردات االست مار، واليت هانت حصيلة الردوة اليت أ:اميا  
 8-2هب امل"افة 1408حمرم  9-6ص للترمية بتاريخ اعمع ابلتعاون مع املعيد ا سالمص للبح"  والتدري  ابلبرك ا سالم

املتخجمل ا الدورة ال ال ة للمجمع وهارك فييا عدد من أعضاي اعمع وخربائه وابح ص  (  10/3 م كرميجملاً للقرار ر:م  1987أيل"ل  
 است مال  يع ج"انبه، املعيد وغ ه من املراهز العلمية واال:تصادية، وذلك ل هية البال ة هلجملا امل" "ع و رورة 

 للدور المعال هلجمله الصي ة ا زايدة القدرات على كرمية امل"ارد العامة عن طرية اجتماع املال والعمن،
 وبعد استعراض الت"صيات العشر اليت انتيت إلييا الردوة ومرا:شتيا ا  "ي ااحبا  املقدمة ا الردوة وغ ها، 

 
 :رر ما يلص: 

 قب"لة هرعًا لص "ك املقار ة: من حيث الصي ة امل أوالً:
إبصدار ص "ك مل ية برأ  مال املضاربة  (  املضاربة سردات املقار ة هص أداة است مارية كق"م على ازئة رأ  مال القراض    -1

على أسا  وحدات متساوية القيمة ومسجلة أبمساي أصحاهبا ابعتبارهم ميل "ن حصصاً هائعة ا رأ  مال املضاربة وما يتح"ل 
 ويمضن كسمية هجمله ااداة االست مارية ص "ك املقار ة.  ه، برسبة مل ية هن مريم فيه.إلي
 الص"رة املقب"لة هرعًا لسردات املقار ة ب"جه عام ال بد أن كت"افر فييا العراصر التالية:  -2

 العرصر ااول:
ه، وكستمر هجمله املل ية طيلة املشروع  أن  مي ن الصك مل ية حصة هائعة ا املشروع الجملي أصدرت الص "ك  نشائه أو ن"يل

 من بدايته إي هنايته. 
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وكرك  علييا  يع احلق"ق والتصرفات املقررة هرعاً للمالك ا مل ه من بيع وهبة ورهن وإر  وغ ها، مع مالح ة أن  الص "ك  
 ن ن رأ  مال املضاربة. 
 العرصر ال اين:

التعا:د حتددها نشرة ا صدار وأن  ا جياب يعرب عره االهتتاب ا هجمله   يق"م العقد ا ص "ك املقار ة على أسا  أن  هروط 
 الص "ك، وأن القب"ل كعرب عره م"افقة ايية املصدرة. 

من حيث بيان معل"مية رأ  املال (  املضاربة  والبد أن كشتمن نشرة ا صدار على  يع البياانت املال"بة هرعاً ا عقد القراض  
 لشروط ا اصة بجمللك ا صدار على أن كتمة  يع الشروط مع ااح ام الشرعية. وك"زيع الربح مع بيان ا

 العرصر ال الث: 
أن ك "ن ص "ك املقار ة :ابلة للتداول بع انتياي الم ة احملددة لالهتتاب ابعتبار ذلك م ذواًن فيه من املضارب عرد نش"ي  
 السردات مع مراعاة الض"ابط التالية: 

اعتمع بعد االهتتاب و:بن املباهرة ا العمن ابملال ما يزال نق"داً فإن  كداول ص "ك املقار ة يعترب  إذا هان مال القراض  -1
 مبادلة نقد برقد وكةابة عليه أح ام الصرل.

 إذا أصبح مال القراض دي"اًن كابة على كداول ص "ك املقار ة أح ام التعامن ابلدي"ن.  -2
ة من الرق"د والدي"ن وااعيان واملرافع فإنه جي"ز كداول ص "ك املقار ة وفقاً للسعر  إذا صار مال القراض م"ج"دات خمتلا -ج

أما إذا هان ال ال  نق"داً أو دي"انً ف اعى ا التداول ااح ام    امل ا ى عليه، على أن ي "ن ال ال  ا هجمله احلالة أعياانً ومرافع.
 اعمع ا الدورة القادمة. الشرعية اليت ستبيريا الئحة كمس ية ك" ع وكعرض على 

 وا  يع ااح"ال يتعأل كسجين التداول أص"ليًا ا سجالت ايية املصدرة. 
 العرصر الرابع:

أن  من يتلقى حصيلة االهتتاب ا الص "ك الست مارها وإ:امة املشروع هبا ه" املضارب، أي عامن املضاربة، وال ميلك من  
راي بعض الص "ك، في" رب مال كا أسيم به، اب  افة إي أن  املضارب هريك ا الربح  املشروع إال كقدار ما :د يسيم به بش

 بعد حتققه برسبة احلصة احملددة له ا نشرة ا صدار، وك "ن مل يته ا املشروع على هجملا ااسا . 
إال بسب  من أسباب   وأن  يد املضارب على حصيلة االهتتاب ا الص "ك وعلى م"ج"دات املشروع هص يد أمانة ال يضمن

 الضمان الشرعية. 
جي"ز كداول ص "ك املقار ة ا أس"اق ااوراق املالية، إن وجدت، ابلض"ابط   مع مراعاة الض"ابط السابقة ا التداول: -3

ات  هما جي"ز أن يتم التداول بقيام ايية املصدرة ا ف   الشرعية، وذلك وفقاً ل رول العرض والال  وخيضع  رادة العا:دين.
دورية معيرة إبعالن أو إجياب ي"جه إي ايمي"ر كلتزم كقتضاه خالل مدة حمددة بشراي هجمله الص "ك من ربح مال املضاربة  

هما جي"ز ا عالن   بسعر معأل، وحيسن أن كستعأل ا حتديد السعر أبهن ا ربة، وفقاً ل رول الس"ق واملرهز املا  للمشروع.
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 ايية املصدرة من ماهلا ا اص، على الرح" املشار إليه.عن االلتزام ابلشراي من غ  
ال جي"ز أن كشتمن نشرة ا صدار أو ص "ك املقار ة على نص بضمان عامن املضاربة رأ  املال أو  مان ربح مقا"ع   -4

 ضاربة امل ن. أو مرس"ب إي رأ  املال، فإن و:ع الرص على ذلك صراحة أو  مراً بََاَن هرط الضمان واستحة املضارب ربح م
ال جي"ز أن كشتمن نشرة ا صدار وال صك املقار ة الصادر براي علييا على نص يلزم ابلبيع ول" هان معلقًا أو مضافاً   -5

وإمنا جي"ز أن يتضمن صك املقار ة وعدًا ابلبيع وا هجمله احلالة ال يتم البيع إال بعقد ابلقيمة املقدرة من ا رباي  للمستقبن.
 .وبر ا الارفأل

ال جي"ز أن كتضمن نشرة ا صدار وال الص "ك املصدرة على أساسيا نصاً يؤدي إي احتمال :اع الشرهة ا الربح فإن   -6
 و:ع هان العقد ابطالً. 

 وي ك  على ذلك: 
 علييا. عدم ج"از اه اط مبلغ حمدد حلملة الص "ك أو صاح  املشروع ا نشرة ا صدار وص "ك املقار ة الصادرة براي   -أ

ويعرل مقدار الربح، إما   أن حمن القسمة ه" الربح كعراه الشرعص، وه" الزائد عن رأ  املال وليت ا يراد أو ال لة.  – ب 
ابلترضيض أو ابلتق"مي للمشروع ابلرقد، وما زاد عن رأ  املال عرد الرقيض أو التق"مي في" الربح الجملي ي"زع بأل محلة الص "ك  

 لشروط العقد.  وعامن املضاربة، وفقاً 
 أن يعد حساب أرابح وخسائر للمشروع وأن ي "ن معلرًا وحتت كصرل محلة الص "ك.  -ج
وابلرسبة للمشروع الجملي يدر إيراداً أو غلة فإنه   يستحة الربح ابل ي"ر، وميلك ابلترضيض أو التق"مي وال يلزم إال ابلقسمة. -7

 يعترب مبالغ مدف"عة حتت احلساب. ( التصمية ترضيض جي"ز أن ك"زع غلته، وما ي"زع على طرا العقد :بن ال
ليت هراك ما ميرع هرعًا من الرص ا نشرة ا صدار على ا:تااع نسبة معيرة ا هناية هن دورة، إما من حصة محلة   -8

ا  الص "ك ا اارابح ا حالة وج"د كرضيض دوري، وإما من حصصيم ا ا يراد أو ال لة امل"زعة حتت احلساب وو عيا 
 احتياطص خاص مل"اجية خماطر خسارة رأ  املال. 

ليت هراك ما ميرع هرعًا من الرص ا نشرة ا صدار أو ص "ك املقار ة على وعد طرل للث مرمصن ا هخصيته   -9
قالً عن  وذمته املالية عن طرا العقد ابلتربع بدون مقابن كبلغ خمصص يرب ا سران ا مشروع معأل، على أن ي "ن التزاماً مست

عقد املضاربة، كعىن أن :يامه ابل"فاي ابلتزامه ليت هرطًا ا نماذ العقد وكرك  أح امه عليه بأل أطرافه، ومن مث فليت حلملة  
الص "ك أو عامن املضاربة الدفع بباالن املضاربة أو االمتراع عن ال"فاي ابلتزاماهتم هبا بسب  عدم :يام املتربع ابل"فاي كا كربع  

 ة أن  هجملا االلتزام هان حمن اعتبار ا العقد. به، حبج
استعرض جملت اعمع أربع صيغ أخرى اهتملت علييا ك"صيات الردوة اليت أ:اميا اعمع، وهص مق حة لالستمادة مريا   لنياً:

 : ا إطار كعم  ال":و واست ماره دون ا خالل ابلشروط اليت حيافظ فييا على أتبيد ال":و وهص
 رهة بأل جية ال":و بقيمة أعيانه وبأل أرابب املال كا ي"ظم"نه لتعم  ال":و. إ:امة ه  -أ
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 إي من يعمن فييا بتعم ها من ماله برسبة من الريع.  –ه صن لبت  –كقدمي أعيان ال":و  -ب
 كعم  ال":و بعقد االستصراع مع املصارل ا سالمية، لقاي بدل من الريع.  -ج
 هص البراي عليه وحده، أو مع أجرة يس ة.  إجيار ال":و أبجرة عيرية -د

و:د اكمة رأي جملت اعمع مع ك"صية الردوة بش ن هجمله الصيغ من حيث حاجتيا إي مزيد من البحث والر ر، وعيد إي  
اامانة العامة االست تاب فييا، مع البحث عن صيغ هرعية أخرى لالست مار، وعقد ندوة هلجمله الصيغ لعرض نتائجيا على  

 مع ا دوركه القادمة. اع
 وهللا أعلم
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 ح م املشارهة بشراي أسيم الشرهات املساهة 
 الشركات القابضة وأحكامها الشرعية   الشركات احلديثة:   بشأن موضوع:(  4/14)  130:  قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
  دولة :ار(  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه الرابعة عشرة ابلدوحة 

 . م 2003 يراير(  هان"ن ال اين  16-11هب امل"افة  1423ذو القعدة  13إي  8ا الم ة من 
 ( الشرهات القابضة وأح اميا الشرعية  لشرهات احلدي ة:ا بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع 

 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له 
 :رر ما يلص: 

 التعريو ابلشرهات احلدي ة:  أوال: 
هص الشرهات اليت كعتمد ا ك "يريا وكش يليا على رؤو  أم"ال الشرهاي، ب ض الر ر عن الشخصية   ب هرهات اام"ال:1

 اهم، وك "ن أسيميا :ابلة للتداول، وكرقسم إي: املستقلة ل ن مس
هص الشرهة اليت ي "ن رأ  ماهلا مقسما إي أسيم متساوية :ابلة للتداول، وي "ن هن هريك فييا مسؤوال   أ ب هرهة املساهة:

 كقدار حصته ا رأ  املال. 
هرهاي  لتداول، وي "ن الشرهاي فييا :سمأل:هص الشرهة اليت يت "ن رأ  ماهلا من أسيم :ابلة ل ب ب هرهة الت"صية اباسيم:

 متضامرأل ومسؤولأل مسؤولية كضامرية هاملة عن دي"ن الشرهة، وهرهاي م"صأل مسؤوليتيم حمدودة كقدار حصصيم.
خيتلو    هص الشرهة اليت ي "ن رأمساهلا ممل"ها لعدد حمدود من الشرهاي ال يزيد عن عدد معأل    جب ب الشرهة ذات املسؤولية احملدودة: 

وكتحدد مسؤولية الشرهاي فييا كقدار حصة هن واحد مريم ا رأ  املال، وال ك "ن أسيميا :ابلة  ذلك ابختالل الق"انأل(
 للتداول.

خاص الشرهاي فييا، حيث ي "ن اهخاصيم اعتبار، ويعرل  هص الشرهات اليت يق"م هياهنا على أه  ب هرهات ااهخاص: 2
 بعضيم بعضا، وي ة هن واحد مريم ا اآلخر، وكرقسم إي:

هص الشرهة اليت كعقد بأل هخصأل أو أه ر بقصد االاار، على أن يقتسم"ا رأ  املال بيريم، وي "ن"ن   أ ب هرهة التضامن:
وهص كق"م بصمة أساسية على املعرفة الشخصية بأل    م ا اصة أمام الدائرأل. مسؤولأل مسؤولية هخصية وكضامرية ا  يع أم"اهل 

 الشرهاي. 
هص الشرهة اليت كعقد بأل هريك أو أه ر، ي "ن"ن مسؤولأل ومتضامرأل، وبأل هريك واحد أو   ب ب هرهة الت"صية البسياة: 

يم حمدودة كقدار حصصيم ا رأ   أه ر، ي "ن"ن أصحاب حصص خارجأل عن ا دارة ويسم"ن هرهاي م"صأل، ومسؤوليت
 املال.

هص هرهة مست ة ليت هلا هخصية :ان"نية، وكرعقد بأل هخصأل أو أه ر ي "ن ل ن مريم حصة معل"مة   جب ب هرهة احملاصة:
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ه  ا رأ  املال، ويتمق"ن على ا:تسام اارابح وا سائر الراهئة عن عمن ااري واحد أو أه ر يق"م به الشرهاي أو أحدهم ابمس
 ا اص، وك "ن املسؤولية حمدودة ا حة مباهر العمن فييا.

هص الشرهة اليت نلك أسيما أو حصصا ا رأمسال هرهة أو هرهات أخرى مستقلة عريا، برسبة ن ريا   ب الشرهة القابضة:3
 :ان"ان من السيارة على إداراهتا ورسم خاايا العامة. 

من جمم"عة من الشرهات المرعية، هلا مرهز أصلص يقع ا إحدى الدول، بيرما  هص هرهة كت "ن  ب الشرهة متعددة ايرسيات:4
كقع الشرهات التابعة له ا دول أخرى خمتلمة، وك تس  ا ال ال  جرسيتيا، ويركبط املرهز مع الشرهات المرعية من خالل 
 اس اكيجية ا:تصادية مت املة هتدل إي حتقية أهدال است مارية معيرة. 

ن ا الشرهات اي"از إذا خلت من احملرمات وامل"انع الشرعية ا نشاطاهتا، فإن هان أصن نشاطيا حراما هالبر"ك  ااص لنيا:
الرب"ية أو الشرهات اليت كتعامن ابحملرمات هاملتاجرة ا املخدرات وااعراض وا رازير ا هن أو بعض معامالهتا، فيص هرهات  

هما يتعأل أن ختل" من ال رر واييالة املمضية للرزاع، وأي سب  من ااسباب   ة هبا. حمرمة ال جي"ز نلك أسيميا وال املتاجر 
 . ااخرى اليت كؤدي إي باالن الشرهة أو فسادها ا الشريعة

 حيرم على الشرهة أن كصدر أسيم نتع أو أسيم امتياز أو سردات :رض. لل ا:
 حمن هن هريك حصته من ا سارة برسبة مساهته ا رأ  املال. ا حالة و:"ع خسارة لرأ  املال، فإنه جي  أن يت رابعا:

إن املساهم ا الشرهة ميلك حصة هائعة من م"ج"داهتا كقدار ما ميل ه من أسيم، وكبقى مل ية الر:بة له إي أن كرتقن    خامسا:
 . إي غ ه اي سب  من ااسباب، من ختارج أو غ ه

اسيم من الشرهاي ا الشرهات القابضة والشرهات متعددة ايرسيات، يراجع ا ذلك  فيما يتعلة باريقة حتصين زهاة ا  سادسا:
 ا دوركه ال ال ة عشرة. ( 3/13  120 ا دوركه الرابعة، ور:م: ( 3/4  28 :رارا اعمع ر:م:

 وهللا كعاي أعلم
 

واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا بشأن حكم شراء أسهم الشركات  (:  4/14)  78:  رقم  قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي
 .راب

 . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه الرابعة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، واليت بدأت  :  أما بعد
 : م؛ :د ن ر ا هجملا امل" "ع و:رر ما يلص21/1/1995-هب 1415من هعبان  20السبت ي"م 
 . كا أن ااصن ا املعامالت احلن وا ابحة فإن أتسيت هرهة مساهة ذات أغراض وأنشاة مباحة أمر جائز هرًعا -1
 .ع احملرمات أو املتاجرة فيياهالتعامن ابلراب أو كصري  ال خالل ا حرمة ا سيام ا هرهات غر يا ااساسص حمرم، -2
ا بجمللك -3

ً
 . ال جي"ز ملسلم هراي أسيم الشرهات واملصارل إذا هان ا بعض معامالهتا راب، وهان املش ي عامل
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والتحرمي ا ذلك وا ح،  . إذا اه ى هخص وه" ال يعلم أن الشرهة كتعامن ابلراب، مث علم فال"اج  عليه ا روج مريا -4
 تاب والسرة ا حترمي الراب، وان هراي أسيم الشرهات اليت كتعامن ابلراب مع علم املش ي بجمللك، يعين اه اك  لعم"م اادلة من ال

واملساهم ميلك حصة هائعة ا م"ج"دات   املش ي نمسه ا التعامن ابلراب، ان السيم مي ن جزيًا هائًعا من رأ  مال الشرهة، 
كق  ه بمائدة، فللمساهم نصي  مره، ان الجملين يباهرون ا :راض واال: اض   الشرهة، ف ن مال كقر ه الشرهة بمائدة، أو 

 .ابلمائدة يق"م"ن هبجملا العمن نيابة عره، والت"هين بعمن احملرم ال جي"ز
 . واحلمد هلل رب العاملأل. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه، وسلم كسليًما ه  ًا

 أمحد الزر:ا  أحتمظ ان امل" "ع حيتاج لتمصين( مصامى : ااعضاي املتحم "ن
 

 املشاركة يف أسهم الشركات املسامهة املتعاملة ابلراب  بشأن:( 8/8) 77: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (5ص 2ج 9وع  73ص  1ج  7وع  1273ص  2، ج6ع  جملة اعمع 

هب 1414حمرم    7  - 1ردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن بب
 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 

بعد اطالعه على ك"صيات الردوة اال:تصادية اليت عقدهتا اامانة العامة للمجمع ا جدة ابلتعاون مع املعيد ا سالمص للبح"   
املشارهة ا أسيم الشرهات املساهة املتعاملة ابلراب، وااحبا  املعدة ا كلك  والتدري  ابلبرك ا سالمص للترمية ح"ل ح م 

 الردوة، 
 ون رًا اهية هجملا امل" "ع و رورة است مال  يع ج"انبه وك اية هن كمصيالكه والتعرل إي  يع اآلراي فيه، 
 :رر ما يلص: 

 ليتم ن اعمع من اختاذ القرار املراس  ا دورة :ادمة. أن كق"م اامانة العامة للمجمع ابست تاب املزيد من البح"  فيه 
 .وهللا امل"فة

 االستثمار يف األسهم والوحدات االستثمارية  بشأن:( 4/9) 87: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 ( 73ص  1ج 7وع 273ص  2ج 6وع  5ص 2، ج9ع  جملة اعمع 

ذي القعدة   6 -1لتاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع االست مار ا ااسيم وال"حدات االست مارية، اليت كبأل مريا أن  
أسيم الشرهات، اليت غر يا وأنشاتيا ااساسية مشروعة ل ريا كق ض أو ك"دع  امل" "ع كضمن بأل عراصره مس لة هراي 

أم"اهلا ابلمائدة وهص إل يقع البت ا أمرها، ابلرغم من عقد ندوكأل لبح يا، وصدور :رار مبدئص فييا للمجمع ا دوركه السابعة،  
يد من البح"  ا هجملا امل" "ع ليتم ن من اختاذ القرار  مث :رار الحة ا دوركه ال امرة أبن كق"م اامانة العامة ابست تاب املز 
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 املراس  ا دورة :ادمة، 
وبعد الشروع ا املرا:شات اليت دارت ح"له، كبأل أن امل" "ع حيتاج إي الدراسات املتعددة املعمقة، ل" ع الض"ابط املتعلقة  

 وخارجيا، هبجملا الر"ع من الشرهات الجملي ه" ااه ر و:"عًا داخن البالد ا سالمية 
 :رر ما يلص: 

أتجين الر ر ا هجملا امل" "ع، على أن يعد فيه مزيد من الدراسات وااحبا  خبص"صه وكست"ع  فيه اي"ان  المرية   أوالً:
 وذلك ليتم ن اعمع من اختاذ القرار املراس  فيه حس  ك"صية الدورة ال امرة.  والشرعية.

ثة عن الصرادية وا صدارات االست مارية  عداد الالئحة امل"صى ب" عيا ا القرار االستمادة مما كضمرته ااحبا  ال ال لنياً:
30  5/4 .) 

 وهللا امل"فة
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 ( البورصة)حول سوق األوراق املالية والبضائع ( 1/7) 30: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، :د  : وبعد. احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدان ونبيرا حممد

بيًعا وهراي على العمالت ال"ر:ية وأسيم  : ، وما يعقد فييا من عق"د(الب"رصة ن ر ا م" "ع س"ق ااوراق املالية والبضائع 
.  مريا على مؤج نالشرهات، وسردات القروض التجارية واحل "مية، والبضائع، وما هان من هجمله العق"د على معج ن، وما هان 

هما اطلع جملت اعمع على اي"ان  ا جيابية املميدة هلجمله الس"ق ا ن ر اال:تصاديأل واملتعاملأل فييا، وعلى اي"ان  السلبية  
 .الضارة فييا

 : ف ما اي"ان  ا جيابية املميدة فيص
ا العق"د العاجلة واآلجلة، على ااسيم والسردات  أهنا كقيم س":ًا دائمة، كسين كال:ص البائعأل واملش ين، وكعقد فيي : أوالً 

 .والبضائع
 . أهنا كسين عملية ن"ين املؤسسات الصراعية، والتجارية، واحل "مية، عن طرية طرح ااسيم وسردات القروض للبيع: لنيًا
 .هلا، ال كصمص :يمتيا اصحاهبا  أهنا كسين بيع ااسيم، وسردات القروض لل  ، واالنتماع بقيمتيا، ان الشرهات املصدرة :  لل ًا
أهنا كسين معرفة ميزان أسعار ااسيم، وسردات القروض والبضائع، ون"ُّجاهتا ا ميدان التعامن، عن طرية حرهة العرض  :  رابًعا

 .والال 
 : وأما اي"ان  السلبية الضارة ا هجمله الس"ق فيص( ب 

ست ا مع ميا بيًعا حقيقياا، وال هراي حقيقياا، اهنا ال جيري فييا التقابض  أن العق"د اآلجلة اليت اري ا هجمله الس"ق، لي:  أوالً 
 .بأل طرا العقد فيما يش ط له التقابض ا الع" أل أو ا أحدها هرًعا

ق،  أن البائع فييا، غالبًا يبيع ما ال ميلك، من عمالت، أو أسيم، أو سردات :روض، أو بضائع، على أمن هرائه من الس" :  لنيًا
 .وكسليمه ا امل"عد، دون أن يقبض ال من عرد العقد، هما ه" الشرط ا السلم

أن املش ي فييا غالبًا، يبيع ما اه اه آلخر :بن :بضه، واآلخر يبيعه أيًضا آلخر :بن :بضه، وه جملا يت رر البيع والشراي : لل ًا
خ  الجملي :د يريد أن يتسلم املبيع من البائع ااول، الجملي  على الشصي ذاكه :بن :بضه، إي أن كرتيص الصمقة إي املش ى اا

ي "ن :د ابع ما ال ميلك، أو أن حياسبه على فرق السعر ا م"عد الترميجمل، وه" ي"م التصمية، بيرما يقتصر دور املش ين  
مل"عد املجمله"ر، هما جيري  والبائعأل غ  ااول وااخ ، على :بض فرق السعر ا حالة الربح، أو دفعه ا حالة ا سارة، ا ا

 .بأل املقامرين ناًما
ما يق"م به املتم"ل"ن، من احت ار ااسيم والسردات والبضائع ا الس"ق، للتح م ا البائعأل الجملين ابع"ا ما ال ميل "ن،  :  رابًعا

 . على أمن الشراي :بن م"عد كرميجمل العقد بسعر أ:ن، والتسليم ا حيره، وإيقاعيم ا احلرج
أن خا"رة الس"ق املالية هجمله أتيت من اختاذها وسيلة للت ث  ا ااس"اق بصمة عامة، ان ااسعار فييا ال كعتمد هلياا   :خامًسا

على العرض والال  المعليأل من :بن احملتاجأل إي البيع أو إي الشراي، وإمنا كت ثر أبهياي ه  ة بعضيا ممتعن من املييمرأل  
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ن للسلع، أو ااوراق املالية فييا، هإهاعة هاذبة أو حن"ها، وهرا ك من ا ا"رة احمل "رة هرًعا، ان  على الس"ق، أو من احملت ري
يعمد  : ذلك يؤدي إي كقلبات غ  طبيعية ا ااسعار، مما يؤثر على احلياة اال:تصادية أتث ًا سيئًا، وعلى سبين امل ال ال احلصر

املالية من أسيم أو سردات :روض، فييبط سعرها ل  رة العرض، فيسارع ص ار  هبار املم"لأل إي طرح جمم"عة من ااوراق 
محلة هجمله ااوراق إي بيعيا بسعر أ:ن، خشية هب"ط سعرها أه ر من ذلك وزايدة خسارهتم، فييبط سعرها جمدًدا بزايدة عر يم،  

رتيص اامر بتحقية م اس  لل بار، وإحلاق  فيع"د ال بار إي هراي هجمله ااوراق بسعر أ:ن، ب ية رفع سعرها ب  رة الال ، وي
خسائر فادحة ابل  رة ال البة، وهم ص ار محلة ااوراق املالية، نتيجة خداعيم بارح غ  حقيقص اوراق مماثلة، وجيري م ن  

بت ا  ولجمللك :د ألرت س"ق الب"رصة جدالً هب ًا بأل اال:تصاديأل، والسب  ا ذلك أهنا سب. ذلك أيًضا ا س"ق البضائع
ف ات معيرة، من اتريخ العاإل اال:تصادي،  ياع ثروات  خمة، ا و:ت :ص ، بيرما سببت غىن لآلخرين دون جيد، حىت  
إهنم ا اازمات ال ب ة اليت اجتاحت العاإل، طال  ال   ون إبل ائيا، إذ كجمله  بسببيا ثروات، وكريار أو اع ا:تصادية ا  

 .  الزالزل واالخنسافات اار يةهاوية، وب":ت سريع، هما حيصن ا
وما جيري  ( الب"رصة  ولجمللك هله، فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، بعد اطالعه على حقيقة س"ق ااوراق املالية والبضائع 

فييا من عق"د عاجلة وآجلة على ااسيم وسردات القروض، والبضائع والعمالت ال"ر:ية، ومرا:شتيا ا  "ي أح ام الشريعة  
 : سالمية يقرر ما يلصا 
هص إجياد س"ق مستمرة ودائمة، يتال:ى فييا العرض والال ، واملتعامل"ن بيًعا وهراي،  ( الب"رصة  أن غاية الس"ق املالية : أوالً 

ااسعار،  وهجملا أمر جيد ومميد، وميرع است الل احمل فأل لل افلأل واملس سلأل الجملين حيتاج"ن إي بيع أو هراي، وال يعرف"ن حقيقة  
،  (الب"رصة  ول ن هجمله املصلحة ال"ا حة، ي"اهبيا ا ااس"اق املجمله"رة . وال يعرف"ن احملتاج إي البيع، ومن ه" حمتاج إي الشراي

أن"اع من الصمقات احمل "رة هرًعا، واملقامرة، واالست الل، وأهن أم"ال الرا  ابلباطن، ولجمللك ال مي ن إعااي ح م هرعص  
 .   بيان ح م املعامالت اليت ارى فييا، هن واحدة مريا على حدة عام بش هنا، بن جي

أن العق"د العاجلة على السلع احلا رة امل"ج"دة ا ملك البائع، اليت جيري فييا القبض فيما يش ط له القبض ا جملت  : لنيًا
بيع ا ملك البائع، فيج  أن كت"افر فيه  العقد هرًعا، هص عق"د جائزة، ما إل ك ن عق"ًدا على حمرم هرًعا، أما إذا إل ي ن امل 

 .هروط بيع السلم، مث ال جي"ز للمش ي بعد ذلك بيعه :بن :بضه 
أن العق"د العاجلة على أسيم الشرهات واملؤسسات، حأل ك "ن كلك ااسيم ا ملك البائع جائزة هرًعا، ما إل ك ن  : لل ًا

ا، هشرهات البر"ك الرب"ية، وهرهات ا م"ر، فحيرئجمل حيرم التعا:د ا  كلك الشرهات أو املؤسسات م" "ع كعامليا حمر م هرعً 
 .أسيميا بيًعا وهراي

أن العق"د العاجلة واآلجلة، على سردات القروض بمائدة، كختلو أن"اعيا غ  جائزة هرًعا، اهنا معامالت اري ابلراب  : رابًعا
 .احملرم
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على امل ش"ل، أي على ااسيم والسلع اليت ليست ا ملك البائع، ابل يمية  أن العق"د اآلجلة أبن"اعيا، اليت اري : خامًسا
غ  جائزة هرًعا؛ اهنا كشتمن على بيع الشخص ما ال ميلك اعتماًدا على أنه سيش يه  ( الب"رصة  اليت اري ا الس"ق املالية 
ال كَِبْع َما لَْيَت  :   هللا عليه وسلم أنه :الوهجملا مريص عره هرًعا ملا صح عن رس"ل هللا صلى . فيما بعد، ويسلمه ا امل"عد 

وهجمللك ما رواه ا مام أمحد وأب" داود إبسراد صحيح، عن زيد بن لبت، ر ص هللا عره، أن الريب صلى هللا عليه وسلم   .  ِعْرَدكَ 
 . هنى أن كباع السلع حيث كةبتاع، حىت حَية"َزها التُّجارة إي رِحاهِلم

من :بين بيع السلم ايائز ا الشريعة ا سالمية، وذلك للمرق بيريما (  الب"رصة ليست العق"د اآلجلة ا الس"ق املالية  :  سادًسا
 :من وجيأل

ال يدفع ال من ا العق"د اآلجلة ا جملت العقد، وإمنا يؤجن دفع ال من إي م"عد التصمية،  ( الب"رصة ا الس"ق املالية ( ج 
 . السلم جي  أن يدفع ا جملت العقدبيرما ال من ا بيع 

و:بن أن حي"زها املش ي ااول عدة   - وهص ا ذمة البائع ااول -كباع السلعة املتعا:د علييا( الب"رصة ا الس"ق املالية ( د 
ال س     بي"عات، وليت ال رض من ذلك إال :بض أو دفع فروق ااسعار بأل البائعأل واملش ين غ  المعليأل، خماطرة مريم على 

 .والربح، هاملقامرة س"اي بس"اي، بيرما ال جي"ز بيع املبيع ا عقد السلم :بن :بضه
أنه جي  على املسؤولأل ا البالد ا سالمية، أال  ي ه"ا أس"اق الب"رصة ا  : وبراي على ما كقدم، يرى اعمع المقيص ا سالمص

س"اي أهانت جائزة أو حمرمة، وأال  ي ه"ا للمتالعبأل اباسعار فييا أن  بالدهم حرة، كتعامن هيو كشاي من عق"د وصمقات، 
يمعل"ا ما يشاؤون، بن ي"جب"ن فييا مراعاة الارق املشروعة ا الصمقات اليت كعقد فييا، وميرع"ن العق"د غ  ايائزة هرًعا،  

ويلحة الر بات ابل   ين، ان ا   هن ا   ا    ليح"ل"ا دون التالع  الجملي جير إي ال "ار  املالية، وخيرب اال:تصاد العام،
َوأَن  َهجمَلا ِصرَاِطص مةْسَتِقيًما فَاك ِبعة"هة َوال كَبت ِبعة"ا السُّبةَن فَبتَبَمر َق ِب ةْم :  التزام طرية الشريعة ا سالمية ا هن هصي، :ال هللا كعاي

 .153/اانعام تب قة"َن(َعْن َسبِيِلِه َذِل ةْم َوص اهةْم بِِه لََعل  ةْم كبَ 
 . وصلى هللا على سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا سبحانه ه" و  الت"فية، واهلادي إي س"اي السبين
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 حكم التالعب يف سوق األوراق املالية (:  3/20) 115: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم
 نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال 

حمرم   23-19فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه  العشرين( املرعقدة ا م ة امل رمة ا الم ة من 
هن   وه":  املالية(  م :د ن ر ا م" "ع  ح م التالع  ا س"ق ااوراق 2010/ديسمرب 29-25هبب اليت ي"افقيا 1432

زائمة عريا؛ م ن نشر معل"مات هاذبة أو مضللة، أو   كصرل متعمد ييدل إي خداع املتعاملأل على ور:ة مالية، إبجياد ص"رة 
القدرة على ذلك؛   نشرها، أو التح م ا و:ت نشرها، أو كزوير العروض أو الالبات؛ ممن هلم إخماي املعل"مات ال"اج 

املاليأل، أو خرباي اال:تصاد، أو مديري صرادية االست مار، أو هبار   سبأل واملد:قأل، أو احملللألهاملديرين الترميجمليأل، أو احملا
 او غ هم.  مالك ااسيم،

املرا:شات، يؤهد اعمع على أن التالع  ا س"ق    وبعد استماع اعمع إي عدد من البح"  اليت ألقيت من متخصصأل، وبعد 
ويدع"هم إي االنصرال  ا:تصادية هب ة، ويضعو :درة الس"ق، ويضعو ثقة املتداولأل فييا،أ رار  ااوراق املالية يؤدي إي

مشروعة إي مقامرة مر"عة، ويدع" إي ايشع بأل املتعاملأل، والامع ا   عريا، ويرقن املتاجرة ا ااس"اق املالية من خماطرة
البالد إي السماسرة العامليأل الجملين هلم   ااغرياي، و:د يرقن ثروةالسريع غ  املشروع، ويؤدي إي أن ي "ن املال دولة بأل الربح

 عرا:ة ا التالع  ا أس"اق املال. 
وان التالع  ا س"ق ااوراق املالية غش وخداع وك رير، وظلم وأهن ام"ال الرا  ابلباطن، وفيه إ رار ابملتعاملأل، وكدخن  

وا  اع، وال جي"ز للمسلم    غ ها، في" حمرم ا الشريعة ا سالمية ابل تاب والسرةعريا؛ هالرجش وال نب و   فيه املعامالت املريص
َر ةْم اِبْلبَاِطِن َوكةْدلة"ا هِبَا ِإَي احْلة  اِم لَِتْ هةلة"ا فَرِيًقا ِمْن أَْمَ"الِ ﴿ ا :دام عليه؛ لق"له كعاي: أَنْبتةْم  الر اِ  اِبْ ِمثِْ وَ َواَل أَتْهةلة"ا أَْمَ"اَل ةْم بَبيبْ

َواَل كَبْبَخسة"ا الر اَ  أَْهيَاَيهةْم َواَل كبةْمِسدةوا ِا اْاَْرِض بَبْعَد ِإْصاَلِحَيا ذَِل ةْم َخْ ٌ َل ةْم  ﴿ (. و:"له كعاي: 188 البقرة  ﴾  كَبْعَلمة"نَ 
تةْم مةْؤِمِرألَ    - وروى عقبة بن عامر  ليت مرا(.و:"له صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم:  من غش ف: (85ااعرال)﴾  ِإْن هةربْ
 املسلم أخ" املسلم، وال حين ملسلم ابع من أخيه بيعاً فيه   ، :ال: مسعت رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم يق"ل:-ر ص هللا عره  

   أمحد وأب" داود واحلاهم( عي  إال بيره له(.  رواه
حدوده، وأن حي  املسلم اخيه ما حي  لرمسه،   الق"مي، وال":"ل عرد واعمع إذ ي"صص املسلمأل بتق"ى هللا، والعمن بشرعه 

املالية والبضائع   هب بش ن س"ق ااوراق1404( ربيع اآلخر، سرة 16-11الدورة السابعة ا   فإنه يجملهر بقراره الصادر ا
    الب"رصة(، وما جيري فييا من عق"د مشروعة أو حمرمة. 

 كا يلص:  ملالية فإن اعمع ي"صصوللحد من التالع  ا س"ق ااوراق ا
وكعريميم أبسالي  التالع ؛ وأن حتد من املضارابت    أن كق"م اييات املسؤولة عن الس"ق ا هن دولة بت"عية املست مرين،  -1

 وك ري املضاربأل.  وكرا:  امل"ا:ع االل  ونية وال"سائن ا عالمية اليت كرشر الشائعات غ  املشروعة،
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كعريما يسين معه اهتشافيا وحماهمة املتالعبأل    ة الس"ق املالية ول"ائحيا حاالت التالع  املت":عة، وكعريمياأن كشمن أن م  -2
 لردعيم، وكا"ير وسائن فعالة ل شو أسالي  التالع  وص"ره.   فييا، وو ع عق"ابت هافية

ات اليت ثبت فييا التالع  وع"دة  الصمق أن كشمن أن مة الس"ق أسالي  مم رة وعادلة لتع"يض املتضررين، م ن إل اي -3
 ااسيم حملافظ مالهيا.

ان التعامن ا   ؛ أبهن ا ربة واملعرفة ا هجملا الش ن أن يستعأل املتعامل"ن ا هجمله الس"ق الجملين ال يعرف"ن :"اعد العمن فييا-4
 كا جيري فيه.  أي س"ق يتال  املعرفة

املالية وللسلع وللعمالت، كق"م على العق"د   مالية إسالمية ل وراقأن كسرع اييات املسؤولة واملعرية ا إ:امة س"ق  -5
 والض"ابط الشرعية.

مت امن ا ج"انبه الر رية الت صيلية، وج"انبه    أن كسعى راباة العاإل ا سالمص إي دراسة مشروع برانمج ا:تصادي إسالمص  -6
 العملية التابيقية. 

ومعاهد البح"  ومراهزه، واعامع المقيية والبر"ك   اديأل ا ايامعات،وذلك ابلتعاون مع املختصأل من هرعيأل وا:تص
لل"ص"ل إي صياغة وا حة هلجملا   ؛البح"  والدراسات الالزمة، وعقد املؤنرات والردوات وور  العمن ا سالمية، وإجراي

 الربانمج.
 وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وآله وصحبه. 

 

 األسواق املالية بشأن:( 10/6) 59: اإلسالمي رقمقرار جممع الفقه 
 (73ص 1ج 7ع 1273ص  2، ج6ع  جملة اعمع 

هب 1410هعبان    23-17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  
 م،1990(مار   آذار  20-14امل"افة 

 1410ربيع ال اين    24  –  20بعد اطالعه على ااحبا  والت"صيات والرتائج املقدمة ا ندوة ااس"اق املالية املرعقدة ا الرابط  
م ابلتعاون بأل هجملا اعمع واملعيد ا سالمص للبح"  والتدري  ابلبرك ا سالمص للترمية،   1989/  10/ 24 – 20 /هب 

 ن ا سالمية ابململ ة امل ربية، وابستضافة وزارة ااو:ال والشؤو 
وا  "ي ما ه" مقرر ا الشريعة ا سالمية من احلث على ال س  احلالل واست مار املال وكرمية املدخرات على أست  
 االست مار ا سالمص القائم على املشارهة ا ااعباي وحتمن املخاطر، ومريا خماطر املدي"نية، 

اول اام"ال وكرشيط است مارها، ول "ن االهتمام هبا والبحث عن أح اميا يليب حاجة ماسة  وملا ل س"اق املالية من دور ا كد
لتعريو الرا  بمقه ديريم ا املستجدات العصرية ويتال:ى مع ايي"د ااصيلة للمقياي ا بيان أح ام املعامالت املالية وخباصة  

"اق ال ان"ية اليت كتيح للمست مرين أن يعاودوا دخ"ل الس"ق  أح ام الس"ق ون ام احلسبة على ااس"اق، وكشمن ااهية ااس
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ااولية وكش ن فرصة للحص"ل على السي"لة وكشجع على ك"ظيو املال ثقًة إبم ان ا روج من الس"ق عرد احلاجة، وبعد  
 ا،االطالع على ما كراولته البح"  املقدمة بش ن ن م و:"انأل ااس"اق املالية القائمة وآلياهتا وأدواهت

 :رر ما يلص: 
إن االهتمام اباس"اق املالية ه" من نام إ:امة ال"اج  ا حمظ املال وكرميته ابعتبار ما يستتبعه هجملا من التعاون لسد   أوالً: 

 احلاجات العامة وأداي ما ا املال من حق"ق ديرية أو دني"ية. 
هص ا حالتيا الراهرة ليست الرم"ذج احملقة اهدال كرمية   – مع احلاجة إي أصن ف رهتا  – إن هجمله ااس"اق املالية  لنياً:

وهجملا ال" ع يتال  بجملل جي"د علمية مش هة من المقياي واال:تصاديأل ملراجعة ما كق"م    املال واست ماره من ال"جية ا سالمية.
 عديله ا  "ي مقررات الشريعة ا سالمية. عليه من أن مة، وما كعتمده من آليات وأدوات وكعدين ما يرب ص ك

إن ف رة ااس"اق املالية كق"م على أن مة إدارية وإجرائية، ولجملا يسترد االلتزام هبا إي كابية :اعدة املصاحل املرسلة فيما  لل اً:
و  اامر ا احلَرل يردرج حتت أصن هرعص عام وال خيالو نصاً أو :اعدة هرعية، وهص لجمللك من :بين التر يم الجملي يق"م به  

 واملرافة ااخرى وليت احد خمالمة كر يمات و  اامر أو التحاين علييا ما دامت مست"فية الض"ابط وااص"ل الشرعية.
 وي"صص كا يلص: 
 ة است مال الر ر ا اادوات والصيغ املستخدمة ا ااس"اق املالية ب تابة الدراسات وااحبا  المقيية واال:تصادية ال افي

 وهللا امل"فة
 

 األسواق املالية بشأن:( 1/7)63: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (5ص 2والعدد التاسع ج 73ص  1والعدد السابع ج  1273ص  2، ج6ع  جملة اعمع 

هب 1412ذي القعدة    12-7إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره السابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  
 م،  1992( ماي"  أاير  14 – 9امل"افة 

 ئتمان، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ااس"اق املالية ااسيم، االختيارات، السلع، باا:ة اال
 وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما يلص: 

 األسهم:  أوالً: 
 ا سيام ا الشرهات:  -1
 كا أن ااصن ا املعامالت احلن فإن أتسيت هرهة مساهة ذات أغراض وأنشاة مشروعة أمر جائز.  -أ

 ابلراب أو إنتاج احملرمات أو املتاجرة هبا. ال خالل ا حرمة ا سيام ا هرهات غر يا ااساسص حمرم، هالتعامن  –ب 
 ااصن حرمة ا سيام ا هرهات كتعامن أحيااًن ابحملرمات، هالراب وحن"ه، ابلرغم من أن أنشاتيا ااساسية مشروعة.  –ج 
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 (:under writing  مان ا صدار  -2
ا صدار من ااسيم، أو جزي من ذلك ا صدار، ه" االكماق عرد أتسيت هرهة مع من يلتزم بضمان  يع   مان ا صدار:

وه" كعيد من امللتزم ابالهتتاب ا هن ما كبقى مما إل ي تت  فيه غ ه، وهجملا ال مانع مره هرعاً، إذا هان كعيد امللتزم ابالهتتاب  
م ن إعداد الدراسات    -مانغ  الض- ابلقيمة ا مسية بدون مقابن لقاي التعيد، وجي"ز أن حيصن امللتزم على مقابن عن عمن يؤديه

 أو كس"ية ااسيم. 
 كقسيط سداد :يمة السيم عرد االهتتاب:  -3

ال مانع هرعاً من أداي :سط من :يمة السيم امل تت  فيه، وأتجين سداد بقية اا:ساط، ان ذلك يعترب من االه اك كا عجن  
هجملا يشمن  يع ااسيم، وك ن مسؤولية الشرهة ب امن    دفعه، والت"اعد على زايدة رأ  املال، وال ي ك  على ذلك حمجملور ان

 رأ  ماهلا املعلن ابلرسبة لل  ، انه ه" القدر الجملي حصن العلم والر ا به من املتعاملأل مع الشرهة. 
 السيم حلامله: -4

هجملا االستحقاق ا   ه" حصة هائعة ا م"ج"دات الشرهة وأن هيادة السيم هص وثيقة  ثبات(  السيم حلامله كا أن املبيع ا  
 احلصة فال مانع هرعًا من إصدار أسيم ا الشرهة هبجمله الاريقة وكداوهلا.

 حمن العقد ا بيع السيم: -5
 إن احملن املتعا:د عليه ا بيع السيم ه" احلصة الشائعة من أص"ل الشرهة، وهيادة السيم عبارة عن وثيقة للحة ا كلك احلصة. 

 ااسيم املمتازة:  -6
إصدار أسيم ممتازة، هلا خصائص مالية كؤدي إي  مان رأ  املال أو  مان :در من الربح أو كقدمييا عرد التصمية،    ال جي"ز

 أو عرد ك"زيع اارابح. 
 وجي"ز إعااي بعض ااسيم خصائص كتعلة ابام"ر ا جرائية أو ا دارية.

 التعامن ا ااسيم باريقة رب"ية:  -7
ب"ي يقدمه السمسار أو غ ه للمش ي لقاي رهن السيم، ملا ا ذلك من املراابة وك"ثيقيا ابلرهن  ال جي"ز هراي السيم بقرض ر   - أ

 وها من ااعمال احملرمة ابلرص على لعن آهن الراب وم"هله وهاكبه وهاهديه. 
ليم، انه من بيع ما  ال جي"ز أيضاً بيع سيم ال ميل ه البائع وإمنا يتلقى وعداً من السمسار إب:را ه السيم ا م"عد التس -ب

 ال ميلك البائع، ويق"ى املرع إذا اه ط إ:باض ال من للسمسار ليرتمع به إبيداعه بمائدة للحص"ل على مقابن ا :راض. 
 بيع ااسيم أو رهن: -8

كراعاة  جي"ز بيع السيم أو رهره مع مراعاة ما يقضى به ن ام الشرهة، هما ل" كضمن الر ام كس"يغ البيع مالقًا أو مشروطاً 
 أول"ية املساهأل القدامى ا الشراي، وهجمللك يعترب الرص ا الر ام على إم ان الرهن من الشرهاي برهن احلصة املشاعة. 

 إصدار أسيم مع رس"م إصدار:  -9
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  إن إ افة نسبة معيرة مع :يمة السيم، لت اية مصاريو ا صدار، ال مانع مريا هرعًا ما دامت هجمله الرسبة مقدرة كقديراً 
 مراسباً. 
 إصدار: ( خصم إصدار أسيم بعالوة إصدار أو حسم  -10

حس  كق"مي ا رباي اص"ل   – جي"ز إصدار أسيم جديدة لزايدة رأ  مال الشرهة إذا أصدرت ابلقيمة احلقيقية ل سيم القدمية 
 أو ابلقيمة الس":ية.  – الشرهة 
  مان الشرهة هراي ااسيم:  -11

 ا هجملا امل" "ع لدورة :ادمة ملزيد من البحث والدراسة.  يرى اعلت أتجين إصدار :رار
 حتديد مسؤولية الشرهة املساهة احملدودة:  -12

ال مانع هرعاً من إنشاي هرهة مساهة ذات مسؤولية حمدودة برأ  ماهلا، ان ذلك معل"م للمتعاملأل مع الشرهة وحبص"ل العلم  
 يرتمص ال رر عمن يتعامن مع الشرهة. 

وهص   هرعًا من أن ك "ن مسؤولية بعض املساهأل غ  حمدودة ابلرسبة للدائرأل بدون مقابن لقاي هجملا االلتزام. هما ال مانع 
 الشرهات اليت فييا هرهاي متضامر"ن وهرهاي حمدودو املسؤولية. 

 حصر كداول ااسيم بسماسرة مرخصأل، واه اط رس"م للتعامن ا أس"ا:يا: -13
ة أن كر م كداول بعض ااسيم أبن ال يتم إال ب"اساة مساسرة خمص"صأل ومرخصأل بجمللك العمن جي"ز للجيات الرمسية املختص

 ان هجملا من التصرفات الرمسية احملققة ملصاحل مشروعة. 
 املشروعة. وهجمللك جي"ز اه اط رس"م لعض"ية املتعامن ا ااس"اق املالية ان هجملا من اام"ر التر يمية املر"طة بتحقية املصاحل 

 حة ااول"ية:  -14
 يرى اعلت أتجين البت ا هجملا امل" "ع إي دورة :ادمة ملزيد من البحث والدراسة. 

 هيادة حة التملك:  -15
 يرى اعلت أتجين البت ا هجملا امل" "ع إي دورة :ادمة ملزيد من البحث والدراسة. 

 االختيارات: اثنياً:
 ص"رة عق"د االختيارات:  -أ

د بعق"د االختيارات االعتياض عن االلتزام ببيع هصي حمدد م"ص"ل أو هرائه بسعر حمدد خالل ف ة زمرية معيرة أو  إن املقص" 
 ا و:ت معأل إما مباهرة أو من خالل هيئة  امرة حلق"ق الارفأل.

 ح ميا الشرعص:  -ب
ستحدثة ال كرض"ي حتت أي عقد من العق"د  هص عق"د م – هما اري الي"م ا ااس"اق املالية العاملية   – إن عق"د االختيارات 

 الشرعية املسماة. 
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 وكا أن املعق"د عليه ليت مااًل وال مرمعة وال حقًا ماليًا جي"ز االعتياض عره فإنه عقد غ  جائز هرعاً. 
 وكا أن هجمله العق"د ال ا"ز ابتداًي فال جي"ز كداوهلا.

 واق املنظمة: التعامل ابلسلع والعمالت واملؤشرات يف األس اثلثاً:
 السلع:  -1

 يتم التعامن ابلسلع ا ااس"اق املر مة إبحدى أربع طرق هص التالية: 
 الاريقة ااوي:
 أن يتضمن العقد حة كسلم املبيع وكسلم ال من ا احلال مع وج"د السلع أو إيصاالت مم لة هلا ا ملك البائع و:بضه. 
 وهجملا العقد جائز هرعًا بشروط البيع املعروفة. 

 لاريقة ال انية: ا
 أن يتضمن العقد حة كسلم املبيع وكسلم ال من ا احلال مع إم اهنما بضمان هيئة الس"ق. 
 وهجملا العقد جائز هرعًا بشروط البيع املعروفة. 
 الاريقة ال ال ة: 

تضص أن  أن ي "ن العقد على كسليم سلعة م"ص"فة ا الجملمة ا م"عد آجن ودفع ال من عرد التسليم وأن يتضمن هرطًا يق
 يرتيص فعاًل ابلتسليم والتسلم. 
 وهجملا العقد غ  جائز لت جين البدلأل، ومي ن أن يعدل ليست"ا هروط السلم املعروفة، فإذا است"ىف هروط السلم جاز. 
 وهجمللك ال جي"ز بيع السلعة املش اة سلمًا :بن :بضيا. 
 الاريقة الرابعة:

ا م"عد آجن ودفع ال من عرد التسليم دون أن يتضمن العقد هرطاً يقتضص    أن ي "ن العقد على كسليم سلعة م"ص"فة ا الجملمة
 أن يرتيص ابلتسليم والتسلم المعليأل، بن مي ن كصميته بعقد معاهت. 
 وهجملا ه" الر"ع ااه ر هي"عًا ا أس"اق السلع، وهجملا العقد غ  جائز أصالً. 

 التعامن ابلعمالت:  -2
 ااس"اق املر مة إبحدى الارق ااربع املجمله"رة ا التعامن ابلسلع. يتم التعامن ابلعمالت ا 

 وال جي"ز هراي العمالت وبيعيا ابلاريقتأل ال ال ة والرابعة. 
 أما الاريقتان ااوي وال انية فيج"ز فييما هراي العمالت وبيعيا بشرط استيماي هروط الصرل املعروفة. 

 التعامن ابملؤهر:  -3
حيس  باريقة إحصائية خاصة يقصد مره معرفة حجم الت   ا س"ق معيرة، واري عليه مبايعات ا   املؤهر ه" ر:م حسايب

 بعض ااس"اق العاملية. 
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 وال جي"ز بيع وهراي املؤهر انه مقامرة حبتة وه" بيع هصي خيا  ال مي ن وج"ده. 
 البدين الشرعص للمعامالت احملرمة ا السلع والعمالت: -4

إسالمية للسلع والعمالت على أسا  املعامالت الشرعية وخباصة بيع السلم والصرل، وال"عد ابلبيع ا  يرب ص كر يم س"ق 
 و:ت آجن، واالستصراع، وغ ها. 
 ويرى اعمع  رورة القيام بدراسة وافية لشروط هجمله البدائن وطرائة كابيقيا ا س"ق إسالمية مر مة. 

 بطاقة االئتمان:  رابعاً:
 كعريميا: - أ

مي ره من هراي السلع أو   –براي على عقد بيريما    –ا:ة االئتمان هص مسترد يعايه مصدره لشخص طبيعص أو اعتباري  با...  
ومن أن"اع هجملا املسترد ما مي ن من سح    ا دمات ممن يعتمد املسترد دون دفع ال من حااًل لتضمره التزام املصدر ابلدفع. 

 ولباا:ات االئتمان ص"ر:  نق"د من املصارل.
  مريا ما ي "ن السح  أو الدفع ك"جبيا من حساب حامليا ا املصرل وليت من حساب املصدر فت "ن بجمللك م ااة. -

 ومريا ما ي "ن الدفع من حساب املصدر مث يع"د على حامليا ا م"اعيد دورية. 
 ومريا ما ال يمرض ف"ائد.  لبة.ومريا ما يمرض ف"ائد رب"ية على جمم"ع الرصيد غ  املدف"ع خالل ف ة حمددة من اتريخ املاا-
 وأه رها يمرض رمسًا سر"اًي على حامليا ومريا ما ال يمرض فيه املصدر رمساً.  -
 الت ييو الشرعص لباا:ات االئتمان:  -ب

 بعد التداول :رر اعلت أتجين البت ا الت ييو الشرعص لباا:ات االئتمان وح ميا إي دورة :ادمة ملزيد من البحث والدراسة. 
 هللا أعلمو 
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 تطبيقات شرعية إلقامة السوق اإلسالمية  بشأن:( 5/8) 74: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (373ص  2، ج8ع  جملة اعمع 

هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  
 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 

است ماالً  اليت هانت  ((  كابيقات هرعية  :امة الس"ق ا سالمية  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع  
مل" "عات ااس"اق املالية، وااوراق املالية ا سالمية اليت سبة حب يا ا الدورات السابقة، وال سيما ا دورة مؤنره السابع  
جبدة، وا الردوات اليت أ:اميا هلجملا ال رض لل"ص"ل إي جمم"عة مراسبة من اادوات املشروعة لس"ق املال، حيث إهنا ال"عاي  

 لسي"لة املت"افرة ا البالد ا سالمية، وحيقة ااهدال الترم"ية، والت افن والت"ازن، والت امن للدول ا سالمية، الجملي يست"ع  ا
وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل هيمية ا فادة من الصيغ اليت هبا ك تمن الس"ق ا سالمية، وهص ااسيم،  

 مية على أست هرعية، والص "ك والعق"د ا اصة  :امة الس"ق ا سال
 

 :رر ما يلص: 
 ااسيم:  أوالً: 

ااسيم، واالختيارات، والسلع، والعمالت، وبأل   ، بش ن ااس"اق املالية: (1/7(  63 أصدر جممع المقه ا سالمص :راره ر:م 
 أح اميا مما مي ن ا فادة مريا  :امة س"ق املال ا سالمية. 

 (: السردات الص "ك  لنياً:
 سردات املقار ة وسردات االست مار:  -أ

 بش ن ص "ك املقار ة. ( 5/4  30أصدر جممع المقه اٍ سالمص :راره ر:م 
، وبجمللك كؤدي هجمله  (6/5  44و:د صدر خبص"صيا :رار اعمع ر:م  ص "ك الت ج ، أو ا جيار املرتيص ابلتمليك. -ب

 فع.الص "ك دورًا طيبًا ا س"ق املال ا سالمية ا نااق املرا
 عقد السلم:  لل اً:

واسع اعال إذ إن املش ي يستميد مره ا است مار فائض أم"اله لتحقية الربح، والبائع يستميد   – بشروطه   –كا أن عقد السلم 
ال جي"ز      بش ن عدم ج"از بيع املسلم فيه :بن :بضه ونصه:( 1/7   63مع الت هيد على :رار اعمع ر:م  من ال من ا الرتاج. 

 ((.ع السلعة املش اة سلمًا :بن :بضيابي
 عقد االستصراع:  رابعاً:

 بش ن عقد االستصراع.( 3/7  65أصدر اعمع :راره ر:م 
 البيع اآلجن:  خامساً:
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البيع اآلجن صي ة كابيقية أخرى من صيغ االست مار، كيسر عمليات الشراي، حيث يستميد املش ي من ك"افر احلص"ل على  
 ال من بعد أجن، هما يستميد البائع من زايدة ال من، وك "ن الرتيجة اكساع ك"زيع السلع ورواجيا ا اعتمع.   السلع حاالً، ودفع

 ال"عد وامل"اعدة:  سادساً:
 بش ن ال"عد، وامل"اعدة ا املراحبة لآلمر ابلشراي. ( 3/5و 2  41-40أصدر اعمع :راريه ر:م 

 وي"صص كا يلص: 
:تصاديأل  عداد حب"  ودراسات ا امل" "عات اليت إل يتم حب يا بص"رة معمقة، لبيان مدى  دع"ة الباح أل من المقياي واال

 إم انية كرميجملها، واالستمادة مريا هرعًا ا س"ق املال ا سالمية وهص: 
 ص "ك املشارهة ب ن أن"اعيا.  -أ

 صياغة ص "ك من ا جيار أو الت ج  املرتيص ابلتمليك.  -ب
 السلم، والت"لية والشرهة فيه، واحلاياة عره واملصاحلة عليه وحن" ذلك. االعتياض عن َديْن  -ج

 امل"اعدة ا غ  بيع املراحبة، واباخص امل"اعدة ا الصرل.  –د 
 بيع الدي"ن.  -هب 

 (. معاو ة أو حن"ها الصلح ا س"ق املال  –و 
 املقاّصة.  –ز 

 وهللا امل"فة
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 الشروط ا البيع
 جزائص ا العق"د ح م كضمأل هرط 

 بشأن الشرط اجلزائي   هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعوديةقرار 
 .هب1394 \8 \31( واتريخ 25ر:م  

 : وعلى آله وصحبه وبعد  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ، احلمد هلل وحده
هب من \1393 \ 11 \14و  10 \28العلماي املرعقدة فيما بأل فبراي على ما كقرر ا الدورة الرابعة علت هيئة هبار 

  5املرعقدة فيما بأل  ،فقد جرى إدراجه ا جدول أعمال اهليئة ا دورهتا ا امسة -الرغبة ا دراسة م" "ع  الشرط ايزائص(
 .هب ا مديرة الاائو 1394 \ 8 \22و 

االطالع على البحث املعد ا ذلك من :بن اللجرة الدائمة للبح"  العلمية  مث جرى دراسة امل" "ع ا هجمله الدورة بعد 
 .وا فتاي

ومرا:شة ك"جيه :ياسه على كلك   ،واستعراض املسائن اليت مي ن أن يقا  علييا الشرط ايزائص ، وبعد مداولة الرأي واملرا:شة
( وما روي عره صلى هللا  1 س"رة املائدة اآلية  ﴾  ف"ا ابلعق"داي أييا الجملين آمر"ا أو ﴿  :وأتمن :"له كعاي ،املسائن وا يراد عليه
مسرد  ،(3594إال هرطا أحن حراما أو حرم حالال «  سرن أب" داود اا:ضية    ،» املسلم"ن على هروطيم  : عليه وسلم من :"له
من أن   :  مقاطع احلق"ق عرد الشروط( واالعتماد على الق"ل الصحيح : (( ولق"ل عمر ر ص هللا عره2/366أمحد بن حربن  

 . وأنه ال حيرم مريا ويبان إال ما دل الشرع على حترميه وإبااله نصا أو :ياسا ،ااصن ا الشروط الصحة
 : واستعراض ما ذهره أهن العلم من كقسيم الشروط ا العق"د إي

 . وحل"ل ال من ،هاه اط التقابض  ؛هرط يقتضيه العقد  :أحدها :ن"اعوكقسيم الصحيحة إي ثالثة أ ، وفاسدة ،صحيحة
ه "ن اامة    ،أو صمة ا امل من  ،أو ال مين به  ،أو الرهن  ،هالت جين  ؛هاه اط صمة ا ال من  ؛هرط من مصلحة العقد  :ال اين
 .ب را

هاه اط البائع س ىن الدار    ؛وال مرافيا ملقتضاه  ،وليت من مقتضى العقد وال من مصلحته ،هرط فيه مرمعة معل"مة :ال الث
 .هيرا

 :وكقسيم الماسدة إي ثالثة أن"اع
 . أو حن" ذلك ،أو إجارة ، هبيع  ؛اه اط أحد طرا العقد على الارل ال اين عقدا آخر :أحدها
 . أو أال يبيع أو يي  وال يعتة  ،بيع أال خسارة عليهه ن يش ط ا امل   ،اه اط ما يراا مقتضى العقد :ال اين
 .بعتك إن جاي فالن :هق"له  ،الشرط الجملي يتعلة به العقد :ال الث
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إذ ه" حافز  همال العقد ا و:ته احملدد    ،وظي"ر أنه من الشروط اليت كعترب من مصلحة العقد ،وبتابية الشرط ايزائص علييا
فإن إل أرحن معك   ، أدخن رهابك :أن رجال :ال ل ريه :ا ]صحيحه[ بسرده عن ابن س ين واالستئرا  كا رواه البخاري ،له

 .  من هرط على نمسه طائعا غ  م روه في" عليه( : فقال هريح ،ي"م هجملا وهجملا فلك مائة درهم فلم خيرج
فقال هريح   ، فلم جيئ ، إن إل آكك ااربعاي فليت بيين وبيرك بيع : أن رجال ابع طعاما و:ال :و:ال أي"ب عن ابن س ين

  ، حيث إن ا خالل به م رة الضرر  ،وفضال عن ذلك في" ا مقابلة ا خالل اباللتزام  ، أنت أخلمت( فقضى عليه  :للمش ي
وسب  من أسباب احلمز   ،وا الق"ل بتصحيح الشرط ايزائص سد اب"اب الم" ى والتالع  حبق"ق عباد هللا ،وكم"يت املرافع

 (1 س"رة املائدة اآلية  ﴾  اي أييا الجملين آمر"ا أوف"ا ابلعق"د﴿  :حتقيقا لق"له كعاي  ؟على ال"فاي ابلعي"د والعق"د
 : لجمللك هله فإن اعلت يقرر اب  اع

ما إل ي ن هراك عجملر ا ا خالل   ،جي  ااخجمل به ،أن الشرط ايزائص الجملي جيري اه اطه ا العق"د هرط صحيح معترب
 .في "ن العجملر مسقاا ل"ج"به حىت يزول ،اباللتزام امل"ج  له يعترب هرعا

فيج  الرج"ع ا    -وي "ن بعيدا عن مقتضى الق"اعد الشرعية   ،حبيث يراد به التيديد املا   ،وإذا هان الشرط ايزائص ه  ا عرفا
 . أو حلة من مضرة ، مرمعة على حس  ما فات من  ،ذلك إي العدل وا نصال

وإذا ح متم بأل  ﴿  :عمال بق"له كعاي ؛ويرجع كقدير ذلك عرد االختالل إي احلاهم الشرعص عن طرية أهن ا ربة والر ر
وال جيرمر م هرآن :"م على أال كعدل"ا اعدل"ا ه" أ:رب  ﴿    :( و:"له سبحانه58 س"رة الرساي اآلية    ﴾   الرا  أن حت م"ا ابلعدل 

مسرد ،(2340» ال  رر وال  رار «  سرن ابن ماجه ااح ام    :(. وبق"له صلى هللا عليه وسلم8 س"رة املائدة اآلية    ﴾   للتق"ى
 .((5/327أمحد بن حربن  

 . وعلى آله وصحبه وسلم ،وابهلل الت"فية وصلى هللا على حممد
 هيئة هبار العلماي 

 رئيت الدورة ا امسة 
 ابز  عبد العزيز بن عبد هللا بن

 عبد الرزاق عميمص  ...عبد هللا خياط  ...عبد هللا بن محيد
 عبد العزيز بن صاحل  ...عبد اعيد حسن .. .حممد احلرهان

 سليمان بن عبيد   ... إبراهيم بن حممد آل الشيخ  ...صاحل بن غص"ن
 راهد بن خرأل  .. .عبد هللا بن غداين .. .حممد بن جب 

 عبد هللا بن مريع  ...صاحل بن حليدان ...
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 الشرط اجلزائي  بشأن موضوع: ( 3/12) 109: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  

 .(م2000سبتمرب  28-23 هب  1421هب إي غرة رج   1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 
وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل   (ايزائص الشرط   بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع 

 امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي
 :رر ما يلص: 

الشرط ايزائص ا القان"ن ه" اكماق بأل املتعا:دين على كقدير التع"يض الجملي يستحقه من هرط له عن الضرر الجملي   أوال:
 ا التزم به أو أتخر ا كرميجمله يلحقه إذا إل يرمجمل الارل اآلخر م

ال جي"ز الشرط ايزائص   ونصه:  (2/9   85يؤهد اعلت :راركه السابقة ابلرسبة للشرط ايزائص ال"اردة ا :راره ا السلم ر:م    لنيا:
و:راره ا االستصراع ر:م   عن الت خ  ا كسليم املسلم فيه انه عبارة عن دين، وال جي"ز اه اط الزايدة ا الدي"ن عرد الت خ .

جي"ز أن يتضمن عقد االستصراع هرطا جزائيا كقتضى ما اكمة عليه العا:دان ما إل ك ن هراك ظرول  ونصه: (3/7  65
إذا أتخر املش ي املدين ا دفع اا:ساط بعد امل"عد احملدد فال جي"ز   ونصه: (2/6  51و:راره ا البيع ابلتقسيط ر:م  :اهرة. 

 ايدة على الدين بشرط سابة أو بدون هرط ان ذلك راب حمرم. إلزامه أي ز 
 جي"ز أن ي "ن الشرط ايزائص مق ان ابلعقد ااصلص هما جي"ز أن ي "ن ا اكماق الحة :بن حدو  الضرر  لل ا:
ا ديرا فإن هجملا من الراب  جي"ز أن يش ط الشرط ايزائص ا  يع العق"د املالية ماعدا العق"د اليت ي "ن االلتزام ااصلص فيي  رابعا:

 الصريح.
ا عق"د املقاوالت ابلرسبة للمقاول، وعقد الت"ريد ابلرسبة للم"رد، وعقد   – م ال  –وبراي على هجملا فيج"ز هجملا الشرط 

 االستصراع ابلرسبة للصانع إذا إل يرمجمل ما التزم به أو أتخر ا كرميجمله. 
دين عن سداد اا:ساط املتبقية س"اي هان بسب  ا عسار أو املماطلة،  ا البيع ابلتقسيط بسب  أتخر امل – م ال  – وال جي"ز 

 . وال جي"ز ا عقد االستصراع ابلرسبة للمستصرع إذا أتخر ا أداي ما عليه
الضرر الجملي جي"ز التع"يض عره يشمن الضرر املا  المعلص، وما حلة املضرور من خسارة حقيقية، وما فاكه من هس    خامسا:

 . من الضرر ااديب أو املعر"يمؤهد، وال يش
ال يعمن ابلشرط ايزائص إذا أثبت من هرط عليه أن إخالله ابلعقد هان بسب  خارج عن إرادكه، أو أثبت أن من   سادسا:

 هرط له إل يلحقه أي  رر من ا خالل ابلعقد. 
 . مربرا لجمللك، أو هان مبال ا فيهجي"ز للمح مة براي على طل  أحد الارفأل أن كعدل ا مقدار التع"يض إذا وجدت  سابعا:

 ك"صيات: 
ب ي"صص اعمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتداب  اليت كق ح للمصارل ا سالمية لضمان حص"هلا على الدي"ن  
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 املستحقة هلا.
 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
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 ح م كضمأل هرط جزائص على الت خر ا سداد الدين 
بشأن موضوع هل جيوز للمصرف أن يفرض غرامة جزئية على املدين ( 8/11) 67: اإلسالمي رقماجملمع الفقهي  قرار

 بسبب أتخره عن سداد الدين يف املدة احملددة بينهما؟
 . سيدان ونبيرا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،احلمد هلل، والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

 : أما بعد
فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه احلادية عشرة، املرعقدة ك ة امل رمة، ا الم ة من ي"م  

م :د 1989فرباير  26هب امل"افة 1409رج   20م إي ي"م ااحد 1989فرباير  19هب امل"افة  1409رج   13ااحد 
 ن ر ا م" "ع 

إذا    وص"ركه هما يلص:  - رئيت :سم الدع"ة وا رهاد ا الزر:اي اباردن  -الشيخ ي"سو الرب:اوي  السؤال املاروح من فضيلة
احلة ابن يمرض على املدين غرامة مالية جزائية برسبة   - أي البرك -أتخر املدين عن سداد الدين، ا املدة احملددة، فين له 
 (. ؟امعيرة، بسب  الت خ  عن السداد ا امل"عد احملدد بيريم

 وبعد البحث والدراسة :رر جملت اعمع المقيص اب  اع ما يلص:
أن الدائن إذا هرط على املدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبل ًا من املال، غرامة مالية جزائية حمددة، أو برسبة معيرة، إذا  

ي به، بن وال حين، س"اي هان الشارط ه" أتخر عن السداد ا امل"عد احملدد بيريما، في" هرط أو فرض ابطن، وال جي  ال"فا
 . املصرل أو غ ه، الن هجملا بعيره ه" راب اياهلية الجملي نزل القرآن بتحرميه

 وهللا و  الت"فية.
 وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه وسلم كسليماً ه  اً، واحلمد هلل رب العاملأل. 

 
 الدي"ن ف"ائد البر"ك على الت خر ا سداد ح م 

 وحكم التعامل ابملصارف اإلسالمية  حكم التعامل املصريف ابلفوائد: بشأن( 10/2)10: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 813و  735ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 

ع اآلخر  ربي 16-10إن جملت جممع المقه ا سالمص املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره ال اين جبدة من 
 م.1985 ديسمرب(  هان"ن ااول  28– 22/هب 1406

 بعد أن عر ت عليه حب"  خمتلمة ا التعامن املصرا املعاصر، 
وبعد الت من فيما :دم ومرا:شة مرا:شة مرهزة أبرزت اآللر السيئة هلجملا التعامن على الر ام اال:تصادي العاملص، وعلى استقراره  

 ال الث، خاصة ا دول العاإل 
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وبعد الت من فيما جرَه هجملا الر ام من خراب نتيجة إعرا ه عما جاي ا هتاب هللا من حترمي الراب جزئياً وهلياً وا حاً بدع"كه إي  
الت"بة مره، وإي اال:تصاد على استعادة رؤو  أم"ال القروض دون زايدة وال نقصان :ن أو ه ر، وما جاي من هتديد حبرب مدمرة  

 "له للمرابأل، من هللا ورس
 :رر ما يلص: 

أن هن زايدة أو فائدة على الدين الجملي حن أجله وعجز املدين عن ال"فاي به مقابن أتجيله، وهجمللك الزايدة أو المائدة   أوالً: 
 هااتن الص"راتن راب حمرم هرعاً.  على القرض مرجمل بداية العقد. 

الرشاط اال:تصادي حس  الص"رة اليت يركضييا ا سالم ه" التعامن    أن البدين الجملي يضمن السي"لة املالية واملساعدة على  لنياً:
 وفقًا ل ح ام الشرعية. 

:رر اعمع الت هيد على دع"ة احل "مات ا سالمية، والتم أل  :امتيا ا هن بلد إسالمص لت اص حاجة املسلمأل هص   لل اً:
 . علموهللا أ . ال يعيش املسلم ا كرا:ض بأل وا:عه ومقتضيات عقيدكه
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البائع اباجن حل"ل اا:ساط :بن م"اعيدها عرد أتخر املدين عن   ح م كضمأل هرط جزائص ا بيع التقسيط يتضمن هرط 
 أداي بعضيا

 مشكلة املتأخرات يف املؤسسات املالية اإلسالمية  بشأن موضوع: ( 7/14) 133: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
  ( دولة :ار إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه الرابعة عشرة ابلدوحة 

 . م 2003 ( يراير هان"ن ال اين  16-11هب امل"افة  1423ذو القعدة  13إي  8ا الم ة من 
وبعد استماعه    ( ش لة املت خرات ا املؤسسات املالية ا سالميةم  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع  

 إي املرا:شات اليت دارت ح"له 
 :رر ما يلص: 

إن أسل"ب معاية مش لة املت خرات اليت ك"اجييا املؤسسات املالية ا سالمية ختتلو عن ااسل"ب الجملي كستخدمه   أوال: 
التقليدية كتعامن ابلمائدة احملرمة، لجملا فإن من املراس  الت هيد على حترمي الم"ائد البر ية ا  البر"ك التقليدية، حيث إن البر"ك 

  "ي ما أييت: 
 أ ب وظائو البر"ك التقليدية: 
إن الق"انأل املر مة لعمن البر"ك ميرعيا من العمن ا جمال االست مار القائم على الربح وا سارة، فيص كتلقى ال"دائع من ايمي"ر 

متيا :رو ا، وحتصر وظائميا ب هما يق"ل القان"ني"ن واال:تصادي"ن ب ا ا :راض واال: اض بمائدة، وخلة االئتمان إب:راض بص
 كلك ال"دائع بمائدة. 

 العال:ة بأل البر"ك التقليدية وامل"دعأل:  ب:
ة، وهجملا ه" ما كقرره الق"انأل وأن مة  إن الت ييو الشرعص والقان"ين للعال:ة بأل امل"دعأل والبر"ك ه" عال:ة ا: اض ال وهال

البر"ك، ان ال"هالة ا االست مار عقد يم"ض كقتضاه هخص آخر ا است مار مبلغ من املال ممل"ك لصاحل امل"هن، مقابن أجر  
وعليه   (رحبه حمدد كبلغ مقا"ع أو نسبة من املال املست مر، و:د انعقد ا  اع على أن امل"هن ميلك املال املست مر، وله غرمه 

، ولل"هين ااجرة احملددة ا عقد ال"هالة إذا هانت ال"هالة أبجر، وعلى ذلك فال ك "ن البر"ك وهيلة عن امل"دعأل  ( خساركه غرمه  
ا است مار ودائعيم، ان هجمله ال"دائع بتقدمييا إي البرك التقليدي و مانه هلا ك "ن :رو ا ميلك التصرل فييا، مع التزامه  

 قرض يرد ك له دون أي زايدة مش طة.بردها، وال
 جب ب ف"ائد البر"ك التقليدية من الراب احملرم هرعا:
إن ف"ائد البر"ك على ال"دائع من الراب احملرم هرعا ا ال تاب والسرة، وه" ما كضافرت عليه القرارات والمتاوى مرجمل املؤنر  

م، وحضره مخسة ومثان"ن فقييا   1965ماي"  / هب  1385ا احملرم  ا سالمص ال اين عمع البح"  ا سالمية املرعقد ابلقاهرة 
المائدة على أن"اع القروض  : من هبار علماي اامة، و م مم لأل  مت وثالثأل دولة إسالمية، ونص ا برده ااول على أن

 هليا راب حمرم. 
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 وكعا:بت بعد ذلك :رارات وك"صيات مؤنرات عدة مريا: 
والجملي حضره أه ر من   (م 1976 /هب  1396 ل لال:تصاد ا سالمص املرعقد ا م ة امل رمة عام املؤنر العاملص ااو  -1

 ثالمثائة من علماي وفقياي وخرباي ا اال:تصاد والبر"ك، و:د أهد على حرمة ف"ائد البر"ك. 
 . عىن نمسه و:د أهد على امل (م 1983 /هب  1403 املؤنر ال اين للمصارل ا سالمية املرعقد ا ال "يت  -2
 /هب  1406جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة مؤنره ال اين جبدة ا ربيع اآلخر  -3

هن زايدة أو فائدة على الدين الجملي حن أجله وعجز   والجملي نص على أن: (10/2  10م ا :راره ر:م  1985ديسمرب 
 أتجيله، وهجمللك المائدة على القرض مرجمل بداية العقد، هااتن الص"راتن راب حمرم هرعا. املدين عن ال"فاي به مقابن 

 1406 اعمع المقيص ا سالمص التابع لراباة العاإل ا سالمص ا م ة امل رمة الجملي أهد ا دوركه التاسعة املرعقدة عام  -4
 حرام هرعا.على أن هن ما جاي عن طرية الم"ائد الرب"ية ه" مال  (م 1986 /هب 
انه من ابب القرض بمائدة، والقرض   ( أ، ب يرة ا فتاي ابازهر اليت أهدت على حرمة ع"ائد هيادات االست مار  -5

 بمائدة راب، والراب حرام.
  كرص على أن: ( م1989فرباير  /هب  1409رج   فت"ى فضيلة املميت ب آنجملاك ب الشيخ الدهت"ر حممد سيد طرااوي ا  -6

 م"ال ا البر"ك أو إ:را يا أو اال: اض مريا أبي ص"رة من الص"ر مقابن فائدة حمددة مقدما حرام. إيداع اا
هاعامع المقيية ا البلدان ا سالمية، ويان المت"ى، والردوات    يضال إي هن ما سبة ذهره فتاوى العديد من اهليئات العلمية:

ا هؤون اال:تصاد وأعمال البر"ك ا العاإل ا سالمص، هليا أهدت على هجملا   واملؤنرات العلمية، وفتاوى أهن العلم واملختصأل
 املعىن حبيث كش ن ا جمم"عيا إ اعا معاصرا ال ا"ز خمالمته على حترمي ف"ائد البر"ك. 

 د ب حتديد عائد االست مار كبلغ مقا"ع أو برسبة من رأ  املال مقدما:
عقد املضاربة الشرعية، حيث إن الربح للمق ض وا سارة عليه ا القرض، أما   من املقرر أن عقد القرض بمائدة خيتلو عن

رواه أمحد وأصحاب     ا راج ابلضمان.  املضاربة فيص مشارهة ا الربح، وحتمن للخسارة إن و:عت، لق"له صلى هللا عليه وسلم: 
يتحمن كبعة التلو واهلالك والتعي ، و:د استخلص  ما يتحصن من ع"ائد ومناي وزايدات إمنا حين ملن    أي:.  (السرن بسرد صحيح

هنى عن ربح ما إل   هما أن الريب صلى هللا عليه وسلم :د:. (ال رم ابل رم   المقياي من هجملا احلديث القاعدة المقيية املشي"رة:
 ( رواه أصحاب السرن  يضمن.

"ز حتديد ربح االست مار ا املضاربة وسائر الشرهات  و:د و:ع ا  اع من المقياي على مدى القرون وا  يع املجملاه  أبنه ال جي
ان ا ذلك  ماان ل صن وه" خمالو ل دلة الشرعية الصحيحة،   ( رأ  املال  كبلغ مقا"ع، أو برسبة من املبلغ املست مر 

ذ إل كرقن أي خمالمة  وهجملا ا  اع لبت مقرر إ ويؤدي إي :اع املشارهة ا الربح وا سارة اليت هص مقتضى الشرهة واملضاربة.
إذا هرط   ( املضاربة  أ ع من حيمظ عره من أهن العلم على إباال القراض: (3/34 له، وا ذلك يق"ل ابن :دامة ا امل ين 

 وا  اع دلين :ائم برمسه.  أحدها أو هالها لرمسه دراهم معل"مة.
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أن جيترب"ا ال س  احلرام طاعة هلل كعاي ولرس"له صلى وإن اعمع وه" يقرر ذلك اب  اع ي"صص املسلمأل ابل س  احلالل و 
 هللا عليه وسلم. 

 الدي"ن املت خر سدادها:  لنيا:
 85يؤهد اعلت :راراكه السابقة ابلرسبة للشرط ايزائص ال"اردة ا :راره ا السلم ر:م  خبص"ص الشرط ايزائص ا العق"د: (أ 
خ  ا كسليم املسلم فيه، انه عبارة عن دين، وال جي"ز اه اط الزايدة ا الدي"ن ال جي"ز الشرط ايزائص عن الت   ونصه:  (2/9 

جي"ز أن ي "ن الشرط ايزائص ا  يع العق"د املالية ما عدا    ونصه:  (4/12   109  عرد الت خ ، و:راره ا الشرط ايزائص ر:م:
لصحيح، وبراي على هجملا ال جي"ز الشرط ايزائص ب م ال ب ا البيع  العق"د اليت ي "ن االلتزام ااصلص فييا ديرا، فإن هجملا من الراب ا

ابلتقسيط بسب  أتخر املدين عن سداد اا:ساط املتبقية، س"اي أهان بسب  ا عسار أو املماطلة، وال جي"ز ا عقد االستصراع  
 ابلرسبة للمستصرع إذا أتخر ا أداي ما عليه. 

 ا فقراكه اآلكية:  (2/6  51يؤهد اعمع على :راره السابة ا م" "ع البيع ابلتقسيط ر:م  (ب 
إذا أتخر املش ي املدين ا دفع اا:ساط عن امل"عد احملدد فال جي"ز إلزامه أي زايدة على الدين بشرط سابة، أو بدون   لل ا:

 هرط، ان ذلك راب حمرم. 
مياطن ا أداي ما حن من اا:ساط، ومع ذلك ال جي"ز هرعا اه اط التع"يض ا حالة الت خر    حيرم على املدين امللصي أن  رابعا:

 عن ااداي.
جي"ز هرعا أن يش ط البائع اباجن حل"ل اا:ساط :بن م"اعيدها عرد أتخر املدين عن أداي بعضيا مادام املدين :د  خامسا:

 ر ص هبجملا الشرط عرد التعا:د. 
االحتماظ كل ية املبيع بعد البيع، ول ن جي"ز للبائع أن يش ط على املش ي رهن البيع عرده لضمان  ال حية للبائع  سادسا:

 حقه ا استيماي اا:ساط املؤجلة. 
 رورة اعتراي املصارل ا سالمية كعاية أسباب أتخ  سداد الدي"ن هاالهتمام ابملراحبات والعق"د اآلجلة، ومن عدم   (ج 

 وعدم ااخجمل ابلضماانت ال افية.  (هدراسة ايدوى  ية ااخجمل ابل"سائن المر
 ي"صص اعلت كا أييت:  لل ا:

أن كلتزم املصارل ا سالمية ا مس هتا ابملريج اال:تصادي ا سالمص و "اباه، وأن كق"م اب صالحات المرية وا دارية   (أ 
ملشارهات لتحقية الترمية اال:تصادية واالجتماعية، وهص من  الالزمة لتحقية املزيد من التقدم من خالل االست مارات املباهرة وا

 أهم غاايت وأهدال املصارل واملؤسسات املالية ا سالمية. 
أن يتم البحث عن آليات بديلة ملش لة املت خرات ا املؤسسات املالية ا سالمية، وكقدمي دراسة فييا لعر يا على اعلت    (ب 

 ا دورة الحقة 
 وهللا كعاي أعلم
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 ح م كضمأل هرط جزائص ا العقد كصادرة العرب"ن عرد عدم إنام الصمقة
 بيع العربون بشأن:( 3/8) 72: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (641ص  1، ج8ع  جملة اعمع 
هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  

 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 
 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع بيع العرب"ن، 

 دارت ح"له، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت 
 :رر ما يلص: 

املراد ببيع العرب"ن بيع السلعة مع دفع املش ي مبل اً من املال إي البائع على أنه إن أخجمل السلعة احتس  املبلغ من ال من   -1
 وإن كرهيا فاملبلغ للبائع. 

د البدلأل ا جملت العقد  ويست ىن من البي"ع هن ما يش ط لصحته :بض أح  وجيري جمرى البيع ا جارة، اهنا بيع املرافع. 
وال جيري ا املراحبة لآلمر ابلشراي ا مرحلة امل"اعدة ول ن جيري ا  ( مبادلة اام"ال الرب"ية والصرل أو :بض البدلأل ( السلم 

 مرحلة البيع التالية للم"اعدة. 
ال من إذا مت الشراي، وي "ن من حة  وحيتس  العرب"ن جزيًا من  جي"ز بيع العرب"ن إذا :ةيّدت ف ة االنت ار بزمن حمدود. -2

 البائع إذا عدل املش ي عن الشراي.
 وهللا أعلم
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 جرب الضرر ابلتع"يض املادي عن الضرر املعر"ي أو املادي غ  املباهر الراكج عن ايراية أو الش "ى ال يدية 
ي أو املادي غري املباشر الناتج  التعويض املادي عن الضرر املعنو (: 1/22) 123: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم

 عن اجلناية أو الشكوى الكيدية 
 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد 

- 21املرعقدة ا م ة امل رمة ا الم ة من  (ال انية والعشرين فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه 
التع"يض املادي عن الضرر املعر"ي أو املادي    م :د ن ر ا م" "ع 2015ماي" /13-10هبب اليت ي"افقيا 1436رج   24

 (... لش "ى ال يديةغ  املباهر الراكج عن ايراية أو ا
 :رر اعمع ما يلص: 

 أتجين اختاذ :رار ا امل" "ع، وإ:امة ندوة خاصة الست مال البحث فيه من  يع ج"انبه، يشارك فييا خمتص"ن من رجال  
 القضاي وغ هم. 

 وصلى هللا على وسلم نبيرا حممد وآله وصحبه.(. 
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 ابب الشمعة: 
 يف مسألة الشفعة فيما ال متكن قسمته من العقار بية السعوديةقرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العر 

 هب 1396\4\13( واتريخ 44ر:م  
 املتعلة كس لة الشمعة فيما ال مي ن :سمته من العقار 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد، وآله وصحبه، وبعد: 
علت هيئة هبار العلماي، املرعقدة ا مديرة الاائو ا الرصو ااول من هير هعبان  فبراي على ما كقرر ا الدورة السابعة 

هب من إدراج مس لة الشمعة ابملرافة ا اصة ا جدول أعمال الدورة ال امرة فقد جرى دراسة املس لة املجمله"رة ا  1395عام 
 ديرة الرايض. دورة اعلت ال امرة املرعقدة ا الرصو ااول من هير ربيع اآلخر ا م

 هما جرى دراسة مس لة الشمعة فيما ال ن ن :سمته من العقار.
وبعد االطالع على البحث املعد ا  مس لة الشمعة فيما ال ن ن :سمته من العقار( من :بن اللجرة الدائمة للبح"  العلمية  

 وا فتاي.
 علت اباه رية: وبعد كداول الرأي واملرا:شة من ااعضاي، وكبادل وجيات الر ر :رر ا

 هالبئر، والارية، واملسين، وحن"ها.   ؛أن الشمعة ك بت ابلشرهة ا املرافة ا اصة
ولدخ"ل ذلك    ؛ لعم"م اادلة ا ذلك  ؛هالبيت، واحلان"ت الص  ين وحن"ها  ؛هما ك بت الشمعة فيما ال ن ن :سمته من العقار

املبيع، وا حة املبيع، وان الرص"ص الشرعية ا مشروعية الشمعة    حتت مراط ااخجمل ابلشمعة، وه" دفع الضرر عن الشريك ا
كتراول ذلك، ومن ذلك ما رواه ال مجملي إبسراده إي ابن عبا  ر ص هللا عريما: أن الريب صلى هللا عليه وسلم :ال: » الشريك  

ه إي جابر بن عبد هللا ر ص  (( وا رواية الاحاوي إبسراد1371هميع، والشمعة ا هن هصي «  سرن ال مجملي ااح ام  
هللا عريما: أن الريب صلى هللا عليه وسلم: » :ضى ابلشمعة ا هن هصي «. :ال احلافظ: حديث جابر ال أب  برواكه، وملا  

:ال: :ال رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم: »   -ر ص هللا عريما  -روى ا مام أمحد وااربعة إبسرادهم إي جابر بن عبد هللا 
صحيح ،(2363ر أحة بشمعة جاره يرت ر هبا، وإن هان غائبا، إذا هان طريقيما واحدا «  صحيح البخاري الشرهة  ايا

سرن أب" داود البي"ع  ،(4701سرن الرسائص البي"ع  ،(1370سرن ال مجملي ااح ام  ،(1608مسلم املسا:اة  
(( :ال ا ]  2628رن الدارمص البي"ع  س،(3/310مسرد أمحد بن حربن  ،(2499سرن ابن ماجه ااح ام  ،(3518 

البل"غ [: ورجاله ثقات، وملا روى البخاري ا ] صحيحه [ وأب" داود وال مجملي ا ] سرريما [ إبسرادهم إي جابر بن عبد هللا  
لارق ر ص هللا عريما :ال: » :ضى رس"ل هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشمعة ا هن ما إل يقسم، فإذا و:عت احلدود وصرفت ا

سرن ،(1370سرن ال مجملي ااح ام  ،(1608صحيح مسلم املسا:اة  ،(2138فال همعة «  صحيح البخاري الشمعة  
مسرد أمحد بن حربن  ،(2499سرن ابن ماجه ااح ام  ،(3514سرن أب" داود البي"ع  ،(4701الرسائص البي"ع  

 (.2628سرن الدارمص البي"ع  ،(3/399 
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ووجه االستدالل بجمللك: ما ذهره ابن القيم رمحه هللا ا هتابه: ] إعالم امل":عأل [: أن ايار املش ك مع غ ه ا مرفة خاص  
ما، م ن: أن ي "ن طريقيما واحدا، أو أن يش ها ا هرب أو مسين، أو حن" ذلك من املرافة ا اصة ال يعترب مقامسا مقامسة  

عض حق"ق مل ه، وإذا هان طريقيما واحدا إل ك ن احلدود هليا وا:عة، بن بعضيا حاصن، هلية، بن ه" هريك ياره ا ب
 وبعضيا مرتو، إذ و:"ع احلدود من هن وجه يستلزم أو يتضمن كصريو الارق. اهب. 

 وابهلل الت"فية، وصلى هللا على حممد، وآله وصحبه وسلم(. 
 هيئة هبار العلماي 
 رئيت الدورة ال امرة 

 عبد هللا بن ابز   عبد العزيز بن
 عبد الرزاق عميمص  ..عبد هللا خياط. ..عبد هللا بن محيد.

 عبد العزيز بن صاحل ..عبد اعيد حسن.  ..حممد احلرهان   وجية ن ر.
 سليمان بن عبيد  .. إبراهيم بن حممد آل الشيخ. ...

 راهد بن خرأل   ..عبد هللا بن غداين.  ..صاحل بن غص"ن.
 عبد هللا بن مريع   ..صاحل بن حليدان. .. ر مرفقة.حممد بن جب    وجية ن 

 وجية ن ر املخالمأل 
ابلرسبة إي الشمعة ابلشرهة ا املرافة ه": أن الشمعة ال ك بت إال ا العقار املش ك هرهة مشاعة، وال ك بت اباله اك ا  

 الت"فية.املرافة، هما ه" املشي"ر من مجمله  ا مام أمحد بن حربن رمحه هللا، وابهلل 
   ...عض" اعلت حممد بن علص احلرهان  ..عض" اعلت. حممد بن إبراهيم بن جب  
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   ه اط التح يم أو التحاهم إي :ان"ن و عصح م كضمأل هرط ا العقد اب
للشريعة  اشرتاط التحكيم أو التحاكم إىل قانون وضعي خمالف (: 1/20) 113: قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم

 اإلسالمية
 : احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبيرا حممد، وعلى آله وصحبه، أما بعد 

حمرم   23-19املرعقدة ا م ة امل رمة ا الم ة من  (العشرين فإن اعمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه 
التحاهم إي :ان"ن و عص خمالو    اه اط التح يم أو    م :د ن ر ا م" "ع2010  ديسمرب/29-25هبب اليت ي"افقيا  1432

 -إن حصن نزاع  -العقد بيريما على أن يرجعا ا فض الترازع بيريما  عرد حترير وه" أن يتمة العا:دان( للشريعة ا سالمية
   :ان"ن و عص خمالو للشريعة ا سالمية :ضاًي أو حت يماً.  إي

 املرا:شات :رر ما يلى:  اطالع اعمع على البح"  املقدمة ا هجملا امل" "ع، واستماعه إيوبعد 
َفاَل َورَبَِّك اَل يبةْؤِمرة"َن َحىت   ﴿ هللا، :ال كعاي:  أوالً: أنه من املعل"م من الدين ابلضرورة أن حتاهم املسلمأل إمنا ي "ن لشرع

رَبيةْم مثة   دةوا ِا أَنْبمةِسِيْم َحَرًجا مم ا َ:َضْيَت َويةَسلِّمة"ا َكْسلِيًماحيةَ ِّمة"َك فِيَما َهَجَر بَبيبْ  (.65 الرساي﴾   اَل جيَِ
وكعاي، وهجملا ما ألزم هللا به عباده املؤمرأل؛ انه   لنياً: وبراي على ذلك فإن اه اط التح يم ال جي"ز إال إي هرع هللا سبحانه

ال" عية  وما جيري ا هجملا الزمان من بعض املسلمأل من اه اط التحاهم إي الق"انألهللا،  عالمة ا ميان والتسليم واالنقياد
أإََلْ كَبَر  ﴿ وال جي"ز للمسلم فعله، وال القب"ل به، :ال كعاي: اادلة الشرعية الصرحية الصحيحة، املخالمة للشريعة أمر يتعارض مع 
بِِه َويةرِيدة  ْنزَِل إِلَْيَك َوَما أةْنزَِل ِمْن :َبْبِلَك يةرِيدةوَن أَْن يَبَتَحاَهمة"ا ِإَي الا اغة"ِت َوَ:ْد أةِمرةوا أَْن َيْ مةرةوا ِإَي ال جمِليَن يَبْزعةمة"َن أهن ةْم آَمرة"ا ِكَا أة 
 . (60 الرساي ﴾  الش ْياَانة أَْن يةِضل يةْم َ اَلاًل بَعِيًدا

للمسلم القب"ل ابختيار حمّ م غ  مسلم؛ ان   ّ مه فإنه ال جي"ز لل اً: ملا هان من حة هن طرل من أطرال الرزاع اختيار حم 
   القضاي و:ت التح يم وو:ت احل م. أن  هرط احمل م أن ي "ن من أهن

عرد الضرورة أو احلاجة املرزلة مرزلتيا التحاهم إي  رابعاً: املسلم"ن الجملين يقيم"ن ا جمتمعات أو دول غ  إسالمية جي"ز هلم
إسالمية مي ن التحاهم   حم ًا حلق":يم ودفعًا ل  رار عريم، وذلك ما إل ك ن لدييم هيئة حت يم القان"نية ا بلداهنماحملاهم 
 إلييا.

مراهز حت يم إسالمية ابلشروط املعتربة هرعاً، وكق"ية    خامساً: يدع" اعمع المقيص :ادة العاإل ا سالمص واملسؤولأل فيه إي إ:امة
:در عال من   للتحاهم عرد ا ص"مة ا العق"د، مع بجملل اييد ا أن ك "ن كلك املراهز على  "ن مرجعاً القائم مريا؛ لت 

 ال أتخجمل إجرايات القضااي فييا و:تاً ط"يالً.  ال ماية، واحلياد والتخصص، وكعتمد آليات عالية املست"ى حبيث
ا سالمية للمصن ا الرزاعات على وفة الشريعة   لية سادساً: يؤهد اعمع على أهية ا سراع ا إنشاي حم مة العدل الدو 

 ا سالمية. 

 وصلى هللا وسلم على نبيرا حممد وعلى آله وصحبه أ عأل. 
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 مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالمي  بشأن:( 8/9) 91: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 ( 5ص  4، ج9ع  جملة اعمع 

ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 
 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415

 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع مبدأ التح يم ا المقه ا سالمص، 
 ي املرا:شات اليت دارت ح"له، وبعد استماعه إ

 :رر ما يلص: 
 التح يم اكماق طرا خص"مة معيرة، على ك"لية من يمصن ا مرازعٍة بيريما، حب ٍم ملزم، يابة الشريعة ا سالمية.  أوالً:

 وه" مشروع س"اي أهان بأل اافراد أم ا جمال املرازعات الدولية. 
أل احملت مأل واحل م، فيج"ز ل ن من الارفأل الرج"ع فيه ما إل يشرع احل م ا التح يم عقد غ  الزم ل ن من الارف لنياً:

ما دام إل يصدر ح مه، وال جي"ز له أن يستخلو غ ه دون إذن   –ول" بعد :ب"له  –التح يم، وجي"ز للح م أن يعزل نمسه 
 الارفأل، ان الر ا مركبط بشخصه. 

كعاي هاحلدود، وال فيما استلزم احل مة فيه إثبات ح م أو نميه ابلرسبة ل    ال جي"ز التح يم ا هن ما ه" حة هلل  لل اً:
 املتحاهمأل ممن ال والية للَحَ م عليه، هاللعان، لتعلة حة ال"لد به، وال فيما يرمرد القضاي دون غ ه ابلر ر فيه. 
 فإذا :ضى احل م فيما ال جي"ز فيه التح يم فح مه ابطن وال يرمجمل. 

 ا احل م حبس  ااصن ك"افر هروط القضاي.  يش ط  رابعاً:
حّ م ط"اعية، فإن أىب أحد احملت مأل، عرض اامر على القضاي لترميجمله، وليت للقضاي   خامساً:

ة
ااصن أن يتم كرميجمل ح م امل

 نقضه، ما إل ي ن ج"رًا بيراً، أو خمالمًا حل م الشرع.
حت ام الدول أو املؤسسات ا سالمية إي حماهم دولية غ  إسالمية،  إذا إل ك ن هراك حماهم دولية إسالمية، جي"ز ا سادساً:

 ك"صالً، ملا ه" جائز هرعاً. 
 وي"صص كا يلص: 

دع"ة الدول ااعضاي ا مر مة املؤنر ا سالمص إي است مال ا جرايات الالزمة  :امة حم مة العدل ا سالمية الدولية،  
 علييا ا ن اميا.ون يريا من أداي مياميا املرص"ص 

  وهللا امل"فة
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 عقد القرض 
 ح م احتساب الت لمة المعلية ا عقد القرض على املق ض

 استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية : بشأن( 1/3) 13: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 77ص   1والعدد الثالث ج  527ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 

هب 1407صمر    13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من  
 م. 1986 (أهت"بر كشرين ااول  16 – 11/

 بعد دراسة مستميضة ومرا:شات واسعة يميع االستمسارات اليت كقدم هبا البرك إي اعمع، 
 : :رر ما يلص

 ر خدمات القروض ا البرك ا سالمص للترمية: خبص"ص أج"  ( أ 
 جي"ز أخجمل أج"ر عن خدمات القروض على أن ي "ن ذلك ا حدود الرمقات المعلية.  أوالً:
 هن زايدة على ا دمات المعلية حمرمة اهنا من الراب احملرم هرعاً.  لنياً:
 

 الت"صيو المقيص للحساب اياري أنه عقد :رض 
 ( حساابت املصارف)الودائع املصرفية  بشأن:( 3/9) 86: اإلسالمي رقمقرار جممع الفقه 

 (667ص  1، ج9ع  جملة اعمع 
ذي القعدة   6 -1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره التاسع أبيب ظيب بدولة ا مارات العربية املتحدة من 

 م، 1995( أبرين نيسان  6 -1هب امل"افة 1415
 ، ( حساابت املصارل بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ال"دائع املصرفية 

 ه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، وبعد استماع
 :رر ما يلص: 

س"اي أهانت لدى البر"ك ا سالمية أو البر"ك الرب"ية هص :روض ابملر "ر المقيص،  (  احلساابت ايارية ال"دائع حتت الال     أوالً: 
لى ح م القرض ه"ن  وال يؤثر ع حيث إن املصرل املتسلم هلجمله ال"دائع يده يد  مان هلا وه" ملزم هرعاً ابلرد عرد الال .

 مليئاً. ( املق ض البرك 
 إن ال"دائع املصرفية كرقسم إي ن"عأل حبس  وا:ع التعامن املصرا:  لنياً:

ال"دائع اليت كدفع هلا ف"ائد، هما ه" احلال ا البر"ك الرب"ية، هص :روض رب"ية حمرمة س"اي أهانت من ن"ع ال"دائع حتت   -أ
 ل"دائع اجن، أم ال"دائع إبهعار، أم حساابت الت"ف . ، أم ا(احلساابت ايارية  الال 
ال"دائع اليت كسلم للبر"ك امللتزمة فعليًا أبح ام الشريعة ا سالمية بعقد است مار على حصة من الربح هص رأ  مال   –ب 
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لرأ  مال  ( البرك  ا المقه ا سالمص اليت مريا عدم ج"از  مان املضارب( القراض مضاربة، وكرابة علييا أح ام املضاربة 
 املضاربة. 
ما دام"ا يرمردون ( املساهأل ا البر"ك ه" على املق  أل هلا ( احلساابت ايارية إن الضمان ا ال"دائع حتت الال   لل اً:

يشاره"ا  ابارابح املت"لدة من است مارها، وال يش ك ا  مان كلك احلساابت ايارية امل"دع"ن ا حساابت االست مار، اهنم إل  
 ا ا: ا يا وال استحقاق أرابحيا. 

أم ال"دائع االست مارية، وال يتم الرهن  ( احلساابت ايارية إن رهن ال"دائع جائز، س"اي أهانت من ال"دائع حتت الال   رابعاً:
وإذا هان البرك الجملي لديه احلساب اياري   على مبال يا إال إبجراي ميرع صاح  احلساب من التصرل فيه طيلة مدة الرهن. 

ويستحة  ( املضاربة ه" املرهتن لزم نقن املبالغ إي حساب است ماري، حبيث يرتمص الضمان للتح"ل من القرض إي القراض 
 برماي الرهن. ( الدائن أرابح احلساب صاحبه اربًا النتماع املرهتن 

  عليه بأل البرك والعمين. جي"ز احلجز من احلساابت إذا هان متمقاً  خامساً:
ااصن ا مشروعية التعامن اامانة والصدق اب فصاح عن البياانت بص"رة كدفع اللبت أو ا ييام وكاابة ال"ا:ع  سادساً:

وكرسجم مع املر "ر الشرعص، ويت هد ذلك ابلرسبة للبر"ك ااه ما لدييا من حساابت الكصال عمليا ابامانة املم  ة ودفعاً  
 ير بجملوي العال:ة. للت ر 

  وهللا أعلم
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 ح م املرافع الرااة بسب  عقد القرض 
( بشأن املزااي اليت مينحها املصرف لعمالء احلساب اجلاري من املنظور  6/23) 222: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 الشرعي 
دوركه ال ال ة والعشرين ابملديرة املر"رة،   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا

 م.2018ن"فمرب 1 -أهت"بر28هب، امل"افة: 1440صمر  23-19خالل الم ة من: 
وبعد اطالعه على البح"  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع املزااي اليت ميرحيا املصرل لعمالي احلساب اياري من املر "ر 

 ت امل"سعة اليت دارت ح"له، الشرعص، وبعد استماعه إي املرا:شا
 :رر ما يلص:  

 أوالً: كعريو احلساب اياري: 
ويتيح به احلة بسحبيا ا أي و:ت، وب"سائن معروفة   -ا سالمص أو التقليدي-ه" سجن للمبالغ اليت يقدميا العمين للبرك 

املبالغ امل"دعة مضم"نة ا ذمة املصرل يستعمليا مريا هتابة الشي ات واحل"االت، إ افة للسح  الرقدي املباهر، وك "ن كلك  
 لمائدكه هما يشاي حسبما كر مه الق"انأل. 

 لنياً: ك ييمه الشرعص: 
بعد أن ن ر اعمع ا جمم"عة من الت ييمات الشرعية لل"دائع ا احلساب اياري ومريا: ك ييميا على أهنا وديعة حقيقية  

تقن، أو مر "مة كعا:دية كرت م عدداً من العق"د، خلص إي الت هيد على :راره ر:م  مضم"نة ابالستعمال، أو أنه عقد جديد مس
( بش ن ال"دائع املصرفية ا  احلساب اياري( والجملي نص فيه على أن ال"دائع حتت الال   احلساابت ايارية(  3/9  86

 . س"اي أهانت لدى البر"ك ا سالمية أو البر"ك الرب"ية هص :روض ابملر "ر المقيص
 لل اً: احل م الشرعص للمزااي املصرفية لعمالي احلساب اياري حتت الال :

 كعريو املزااي املصرفية:
املراد ابملزااي املصرفية هرا: احلق"ق ا  افية اليت ميرحيا البرك اصحاب احلساابت ايارية حتت الال ، من أجن ججملهبم  

 وكشجيعيم على فتح احلساابت أو االستمرار فييا.
 حبس  طبيعة نمعيا وال رض املقص"د مريا ن"عان؛ وهص

 أحدها: ما هان لرمع العمين وحده، 
 ال اين: ما هان لرمع الارفأل ”املصرل والعمين”.

 املزااي اليت ك "ن لرمع العمين وحده:  –الر"ع ااول  -أ
 كرقسم املزااي اليت ك "ن لرمع العمين وحده إي :سمأل: مزااي معر"ية ومزااي مادية. 
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املزااي املعر"ية، هص املرافع وا دمات اليت ميرحيا البرك للعمين، وإل يربز فييا ما يشبه العالوة املالية على مقدار ال"ديعة،   -(1 
م ن: أفضلية ا دمة ا فروع البرك، وهجملا كزويد العمين برشرة إرهادية دورية، وب شو حساب دوري، وبشيادة مالية، وبباا:ة  

 لصرال اآل  وحن"ها. املزااي الدولية ل
  وح م هجملا الر"ع من املزااي اي"از هرعاً؛ اهنا ال كعترب من :بين الزايدة املالية الرب"ية اليت يلتزم املق ض بدفعيا للمقرض زايدة 
على مبلغ القرض، وإمنا ه" كقدمي مساعدة من املقرض إي املستقرض الستيماي حقه املا ، فيستصح  فييا ح م ا ابحة  

 صلية النتماي الدلين املانع. اا
املزااي املادية، وهص ااعيان واملرافع والرق"د الزائدة على املبلغ امل بت ا احلساب اياري يربز فييا ما يشبه العالوة املادية   -(2 

 مقابن ا :راض، هتقدمي أجيزة هيرابئية وأجيزة إل  ونية وكجملاهر الا ان وحن"ها. 
املزااي س"اي أهانت مشروطة أم غ  مشروطة؛ه" املرع هرعاً، إذا هانت بسب  ا :راض، وابلر ر حلجمه  وح م هجملا الر"ع من 

 ومدكه ابعتبارها من جرت الزايدة الرب"ية اليت يلتزم املق ض بدفعيا إي املقرض زايدة على مبلغ القرض. 
اياري أو حساب املضاربة أو ا التم"ين س"اي أهان ا احلساب -أما إذا هانت كعاى ل ن عمين جديد ي سبه البرك 

فيص من نمقات ا عالن والتس"ية، وهس  الزابئن والعمالي، وك "ن مباحة كابيقاً لإلابحة ااصلية، طاملا أهنا ال كركبط    -وغ ه
 خبص"ص ا :راض حبجمه ومدكه. 

 :سمان: وهص”املزااي اليت ي "ن الرمع فييا للارفأل ”البرك والعمين –الر"ع ال اين  -ب
 أحدها: ماله عال:ة بعمليات السح  وا يداع. وال اين: ما ال عال:ة له بجمللك. 

املزااي اليت ميرحيا البرك للعمين مما له عال:ة بعمليات ا يداع والسح  من احلساب اياري حتت الال  والرمعة فييا   -1
از هرعاً؛ انه كقدمي مساعدة من املقرض إي  للارفأل، م ن: خدمة دف  الشي ات وباا:ة الصرل اآل ؛ فح ميا اي" 

املستقرض الستيماي حقه املا ، على أن املرمعة اليت جيّرها القرض للمقرض ال ختتص به وحده، بن كعم املقرض واملق ض، وان  
هجملا الر"ع من املزااي   فييا مصلحة للارفأل من غ   رر ل"احد مريما، والشرع ال يرِد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فييا، هما أن

 ليت كرص"ص على حترميه، وال ه" ا معىن املرص"ص ف"ج  إبقاؤه على ا ابحة ااصلية. 
املزااي اليت ي "ن فييا الرمع للارفأل، وال عال:ة هلا بعمليات ا يداع والسح  من احلساب اياري حتت الال ، م ن:   -2

أدىن من اليت كعاى ل  هم، مما يتعلة بسعر صرل العمالت ورس"م احل"االت    كقدمي بعض ا دمات املصرفية أبسعار كما لية أي 
وأج"ر صرادية حمظ ااماانت ورس"م فتح االعتمادات وإصدار باا:ات االئتمان وخااابت الضمان وحن" ذلك، فيص حمرمة  

 اهنا داخلة ا :رض جر نمعا. 
 وهللا كعاي أعلم
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 عال:ة بيع ال"فاي ابلقرض 
 بيع الوفاء بشأن:( 4/7) 66: جممع الفقه اإلسالمي رقمقرار 

 ( 9ص  3، ج7ع  جملة اعمع 
هب 1412ذي القعدة    12-7إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره السابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،  1992( ماي"  أاير  14 – 9امل"افة 
 ة إي اعمع خبص"ص م" "ع بيع ال"فاي، بعد اطالعه على البح"  ال"ارد

بيع املال بشرط أن البائع مىت رد ال من يرى املش ي إليه     وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"ل بيع ال"فاي، وحقيقته:
 ،  املبيع

 :رر ما يلص: 
 ي"ر العلماي.، في" حتاين على الراب، وبعدم صحته :ال  (:رض جر نمعاً  إن حقيقة هجملا البيع  أوالً: 
 إن هجملا العقد غ  جائز هرعاً.  لنياً:

 وهللا أعلم
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 ح م أخجمل فائدة على السردات املؤجلة 
 بشأن: السندات( 11/6) 60: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 (73ص 1ج 7ع 1273ص  2، ج6ع  جملة اعمع 
هب 1410هعبان    23-17إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الساد  جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من  

 م،1990(مار  آزار 20-14امل"افة 
 1410  ربيع ال اين  24  –  20بعد اطالعه على ااحبا  والت"صيات والرتائج املقدمة ا ندوة ااس"اق املالية املرعقدة ا الرابط  

م ابلتعاون بأل هجملا اعمع واملعيد ا سالمص للبح"  والتدري  ابلبرك ا سالمص للترمية،   1989/  10/ 24 – 20 /هب 
 وابستضافة وزارة ااو:ال والشؤون ا سالمية ابململ ة امل ربية، 

االمسية عرد االستحقاق، مع دفع فائدة  وبعد االطالع على أن السرد هيادة يلتزم املصدر ك"جبيا أن يدفع حلامليا القيمة 
 متمة علييا مرس"بة إي القيمة االمسية للسرد، أو كركي  نمع مشروط س"اي أهان ج"ائز ك"زع ابلقرعة أم مبل اً مقا"عاً أم حسماً، 
 :رر ما يلص: 

هرعاً من حيث ا صدار أو الشراي   إن السردات اليت ن ن التزاماً بدفع مبل اً مع فائدة مرس"بة إليه أو نمع مشروط حمرمة  أوالً: 
وال أثر لتسميتيا هيادات أو  . أو التداول، اهنا :روض رب"ية س"اي أهانت ايية املصدرة هلا خاصة أو عامة كركبط ابلدولة 

 ص "هًا است مارية أو ادخارية أو كسمية المائدة الرب"ية امللتزم هبا رحبًا أو ريعًا أو عم"لة أو عائداً. 
م أيضاً السردات ذات ال "ب"ن الصمري ابعتبارها :رو اً جيري بيعيا أب:ن من :يمتيا االمسية، ويستميد أصحاهبا من حتر  لنياً:

 المروق ابعتبارها حسمًا هلجمله السردات.
بعضيم ال  لل اً هما حترم أيضًا السردات ذات اي"ائز ابعتبارها :رو اً اةه ط فييا نمع أو زايدة ابلرسبة عم"ع املقر أل، أو ل

 على التعيأل، فضالً عن هبية القمار.
السردات أو الص "ك القائمة على أسا  املضاربة ملشروع   –إصداراً أو هراًي أو كداوالً  –من البدائن للسردات احملرمة  رابعاً:

ا املشروع بقدر ما  أو نشاط است ماري معأل، حبيث ال ي "ن ملال ييا فائدة أو نمع مقا"ع، وإمنا ك "ن هلم نسبة من ربح هجمل
ومي ن االستمادة ا هجملا من الصي ة اليت مت   ميل "ن من هجمله السردات أو الص "ك وال يرال"ن هجملا الربح إال إذا حتقة فعالً.

 هلجملا اعمع بش ن سردات املقار ة. ( 5/4  30اعتمادها ابلقرار ر:م 
 وهللا أعلم
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 باا:ات ا :راض  الباا:ات االئتمانية( 
 بطاقات االئتمان بشأن:( 9/8) 78: الفقه اإلسالمي رقمقرار جممع 

 (571ص  290، ج8ع  جملة اعمع 
هب 1414حمرم    7  - 1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال امن ببردر س ي بيج"ان، برواني دار السالم من  

 م،1993( ي"ني"  حزيران  27 -21امل"افة 
 بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع باا:ات االئتمان،

 رت ح"له، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دا
 ون رًا اهية هجملا امل" "ع و رورة است مال  يع ج"انبه وك اية هن كمصيالكه والتعرل إي  يع اآلراي فيه، 
 :رر ما يلص: 
 أن كق"م اامانة العامة للمجمع ابست تاب املزيد من البح"  فيه ليتم ن جملت اعمع من اختاذ القرار املراس  ا دورة :ادمة. 

 وهللا امل"فة
 بطاقة االئتمان بشأن:( 4/10) 96: ر جممع الفقه اإلسالمي رقمقرا

 ج ص(  10وع  571ص  2، ج8ع  جملة اعمع 
صمر    28-23إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره العاهر جبدة ا اململ ة العربية السع"دية خالل الم ة من  

 م، 1997( ي"لي"   ن"ز  3 - ( ي"ني"  حزيران  – 28هب امل"افة 1418
بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع باا:ة االئتمان، واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"ل امل" "ع  
 من المقياي واال:تصاديأل، 
 :رر ما يلص: 

 يت كصدرها البر"ك. ك ليو اامانة العامة إجراي مسح ميداين يميع مناذج الشروط واالكما:يات للباا:ات ال -أ
كش ين يرة كق"م بدراسة صيغ الباا:ات لتحديد خصائصيا وفرو:يا و بط الت ييمات الشرعية هلا، وذلك بعد ك"ف    –ب 

 املصادر العربية وااجربية عن أن"اع الباا:ات.
 يا على الدورة القادمة. عقد حلقة حبث ملرا:شة امل" "ع ا  "ي التحض ات السابقة وإعداد نتائج مت املة عره لعر  –ج 

 وي"صص كا يلص: 
 رورة إعادة صياغة املصالحات اال:تصادية ذات العال:ة واابعاد الشرعية فيما يتعلة ابملعامالت ايائزة واحملرمة كا يراس     -أ

 حقيقتيا، وي شو عن ماهيتيا. 
ص"صاً ما ك "ن له آلر حةْ مية هرعية، لتق"مي  وإي ار ما له وج"د ا املصالح الشرعص على غ ه، حبيث ي سخ لم ه ومعراه، خ

 صياغة املصالحات اال:تصادية، وانسجاميا مع املصالحات المقيية، واستخراجيا من كرا  اامة ومماهيميا الشرعية.
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:"ع ا  مراهدة اييات املعرية ا البالد ا سالمية مرع البر"ك من إصدار باا:ات ا ئتمان الرب"ية، صيانة ل مة من ال"  -ب
 مسترقع الراب احملرم، وحم اً لال:تصاد ال"طين وأم"ال اافراد.

إجياد هيئة هرعية ومالية وا:تصادية ك "ن مسؤوليتيا محاية اافراد من است الل البر"ك واحملاف ة على حق":يم، ا حدود  -ج
ة حلماية اعتمع واافراد من است الل البر"ك  ااح ام الشرعية، والسياسة املالية حلماية اال:تصاد ال"طين، وو ع ل"ائح حمةْ م

 لتمادي الرتائج ال"خيمة امل كبة على ذلك. 
 وهللا امل"فة

 
 بطاقات االئتمان غري املغطاة  موضوع: بشأن( 2/12) 108: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  
 .م(2000سبتمرب  28-23 هب  1421هب إي غرة رج   1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 

حيث :رر البت ا الت ييو الشرعص    املالية خبص"ص باا:ة االئتمان( ااس"اق     ا م" "ع:   65/1/7براي على :رار اعلت ر:م  
 هلجمله الباا:ة وح ميا ا دورة :ادمة. 

، وبعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع  102/4/10وإهارة إي :رار اعلت ا دوركه العاهرة ر:م 
:شات اليت دارت ح"له من المقياي واال:تصاديأل، ورج"عه إي كعريو  وبعد استماعه إي املرا باا:ات االئتمان غ  امل ااة( 

 الجملي يستماد مره كعريو باا:ة االئتمان غ  امل ااة أبنه:  63/1/7باا:ة االئتمان ا :راره ر:م 
السلع،  براي على عقد بيريما مي ره من هراي    حامن الباا:ة( لشخص طبيعص أو اعتباري    البرك املصدر( مسترد يعايه مصدره  

دون دفع ال من حاال لتضمره التزام املصدر ابلدفع، وي "ن الدفع من حساب املصدر،   التاجر( أو ا دمات، ممن يعتمد املسترد  
مث يع"د على حامليا ا م"اعيد دورية، وبعضيا يمرض ف"ائد رب"ية على جمم"ع الرصيد غ  املدف"ع بعد ف ة حمددة من اتريخ  

 مرض ف"ائد. املاالبة، وبعضيا ال ي
 :رر ما يلص: 

ال جي"ز إصدار باا:ة االئتمان غ  امل ااة وال التعامن هبا إذا هانت مشروطة بزايدة فائدة رب"ية، حىت ول" هان طال    أوال: 
 الباا:ة عازما على السداد  من ف ة السماح اعاين.

 على أصن الدين. جي"ز إصدار الباا:ة غ  امل ااة إذا إل كتضمن هرط زايدة رب"ية  لنيا:
 ويتمرع على ذلك: 
 . أ ب ج"از أخجمل مصدرها من العمين رس"ما مقا"عة عرد ا صدار أو التجديد بصمتيا أجرا فعليا على :در ا دمات املقدمة مره 

ب ب ج"از أخجمل البرك املصدر من التاجر عم"لة على مش ايت العمين مره، هرياة أن ي "ن بيع التاجر ابلباا:ة مي ن السعر 
 لجملي يبيع به ابلرقد. ا
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السح  الرقدي من :بن حامن الباا:ة ا: اض من مصدرها، وال حرج فيه هرعا إذا إل ي ك  عليه زايدة رب"ية، وال يعد   لل ا:
وهن زايدة على ا دمات المعلية حمرمة، اهنا    من :بيليا الرس"م املقا"عة اليت ال كركبط كبلغ القرض أو مدكه مقابن هجمله ا دمة.

 (. 1/3  13و ( 10/2  13ن الراب احملرم هرعا، هما نص على ذلك اعمع ا :راره ر:م م
 ال جي"ز هراي الجمله  والمضة وهجملا العمالت الرقدية ابلباا:ة غ  امل ااة  رابعا:

 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
 

 بشأن بطاقات االئتمان( 5/15) 139: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
سلارة    إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ا امسة عشرة كسقط 

 .م2004( مار  آذار  11-6هب، امل"افة 1425احملرم  19إي  14من ( عةمان
 . تماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع باا:ات االئتمان، وبعد اس

املشتمن على كعريو (  6/7 63وبعد استحضاره ما سبة إصداره عن جملت اعمع من :رارات بش ن هجملا امل" "ع، وهص القرار  
املشتمن على بيان ح م إصدار الباا:ة غ  امل ااة والتعامن هبا، والرس"م  ( 2/12 108باا:ات االئتمان، وص"رها، والقرار 

على التجار ومقدمص ا دمات القابلأل للباا:ة، والسح  الرقدي، وهراي الجمله  أو المضة أو  (  العم"لة املركباة هبا، واحلسم 
 .العمالت هبا
 : :رر ما أييت

 . جي"ز إصدار باا:ات االئتمان امل ااة، والتعامن هبا، إذا إل كتضمن هروطه دفع المائدة عرد الت خر ا السداد( أ 
بش ن الرس"م، واحلسم على التجار ومقدمص ا دمات، ( 2/12 108على الباا:ة امل ااة ما جاي ا القرار  يرابة( ب 

 . والسح  الرقدي ابلض"ابط املجمله"رة ا القرار
 . جي"ز هراي الجمله  أو المضة أو العمالت ابلباا:ة امل ااة( ج 
أما مرحه  . أل التجاري أو دخ"ل ااماهن احمل "رة هرعاً ال جي"ز مرح املؤسسات حامن الباا:ة امتيازات حمرمة، هالت م( د 

 . امتيازات غ  حمرمة م ن أول"ية احلص"ل على ا دمات أو التخميض ا ااسعار، فال مانع من ذلك هرعاً 
الشرعية، على املؤسسات املالية ا سالمية اليت كقدم بدائن للباا:ة غ  امل ااة أن كلتزم ا إصدارها وهروطيا ابلض"ابط ( هب 

 . وأن كتجر  هبيات الراب أو الجملرائع اليت كؤدي إليه، همسخ الدين ابلدين
 وهللا أعلم
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 املتاجرة ابهلامش ن"ع من االنتماع احملرم ابلقرض 
 .بشأن املتاجرة ابهلامش(:  1/18) 102: اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم قرار

 : أما بعد. بعده، سيدان ونبيرا حممد، وعلى آله وصحبهاحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب 
- 10فإن جملت اعمع المقيص ا سالمص، براباة العاإل ا سالمص، ا دوركه ال امرة عشرة املرعقدة ك ة امل رمة، ا الم ة من 

[  دفع املش ي    :املتاجرة ابهلامش(، واليت كعين  م، :د ن ر ا م" "ع:2006إبرين 12-8هب، الجملي ي"افقه 14/3/1427
، بدفع البا:ص على سبين  ]مصرفًا أو غ ه [ ، ويق"م ال"سيط ] هامشاً [جزيًا يس ًا من :يمة ما يرغ  هرايه يسّمى] العمين 

 . القرض، على أن كبقى العق"د املش اة لدى ال"سيط، رهراً كبلغ القرض(
 : "ل امل" "ع، رأى اعلت أن هجمله املعاملة كشتمن على اآليتوبعد االستماع إي البح"  اليت :دمت، واملرا:شات املستميضة ح

ااسيم والسردات(،   البيع والشراي هبدل الربح(، وهجمله املتاجرة كتم غالباً ا العمالت الرئيسة، أو ااوراق املالية   املتاجرة  (  1 
 . ؤهرات ااس"اق الرئيسةأو بعض أن"اع السلع، و:د كشمن عق"د ا يارات، وعق"د املستقبليات، والتجارة ا م

القرض، وه" املبلغ الجملي يقدمه ال"سيط للعمين مباهرة إن هان ال"سيط مصرفاً، أو ب"اساة طرل آخر إن هان ال"سيط ( 2 
 . ليت مصرفاً 

ا  رس"م التبييت(، وهص المائدة املشروطة على املست مر إذا إل يتصرل ا الصمقة   الراب، ويقع ا هجمله املعاملة من طرية ( 3 
 .الي"م نمسه، واليت :د ك "ن نسبة مئ"ية من القرض، أو مبل اً مقا"عاً 

عن طريقه، وهص نسبة متمة علييا من  ( العمين السمسرة، وهص املبلغ الجملي حيصن عليه ال"سيط نتيجة متاجرة املست مر ( 4 
 .:يمة البيع أو الشراي

تاجرة لدى ال"سيط رهرًا كبلغ القرض، وإعاائه احلة ا بيع هجمله  الرهن، وه" االلتزام الجملي و:عه العمين إببقاي عق"د امل( 5 
العق"د واستيماي القرض إذا وصلت خسارة العمين إي نسبة حمددة من مبلغ اهلامش، ما إل يقم العمين بزايدة الرهن كا يقابن  

 . اخنماض سعر السلعة 
 : ويرى اعلت أن هجمله املعاملة ال ا"ز هرعاً ل سباب اآلكية

، فيص من الراب احملرم، (رس"م التبييت  ما اهتملت عليه من الراب الصريح، املتم ن ا الزايدة على مبلغ القرض، املسماة : أوالً 
تةْم مةْؤِمِرأَل فَِإْن إلَْ كَبْمعَ   :ال كعاي: َ َوَذرةوا َما بَِقَص ِمَن الّراب ِإْن هةربْ ا فَْ َذنة"ا حِبَْرٍب ِمَن اَّللِ  َوَرسة"لِِه َوِإْن  لة" اَي أَيبَُّيا ال جمِليَن آَمرة"ا اكب قة"ا اَّلل 

تةْم فَبَل ةْم رةؤةو ة أَْمَ"اِل ةْم ال َكْ ِلمة"َن َوال كةْ َلمة"َن(  (.279-278:البقرة   كبةببْ
، وه" ا  (السمسرة  أن اه اط ال"سيط على العمين أن ك "ن ااركه عن طريقه، يؤدي إي ايمع بأل سلو ومعاو ة : لنياً 

(  3/384 احلديث رواه أب" داود .. “ال حين سلو وبيع.?: “ معىن ايمع بأل سلو وبيع املريص عره هرعاً ا :"ل الرس"ل 
ي "ن :د انتمع من :ر ه، و:د اكمة المقياي على أن هن :رض   وه" هبجملا. حديث حسن صحيح و:ال:( 3/526 وال مجملي 

 .جر نمعاً في" من الراب احملرم
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 أن املتاجرة اليت كتم ا هجمله املعاملة ا ااس"اق العاملية غالباً ما كشتمن على ه   من العق"د احملرمة هرعاً، ومن ذلك: : لل اً 
 . ا دوركه السادسة (  60 د نص على هجملا :رار جممع المقه ا سالمص جبدة ر:م  املتاجرة ا السردات، وهص من الراب احملرم، و:.  1
املتاجرة ا أسيم الشرهات دون نييز، و:د نص القرار الرابع للمجمع المقيص ا سالمص براباة العاإل ا سالمص ا دوركه  . 2

 . ساسص حمرم، أو بعض معامالهتا رابهب على حرمة املتاجرة ا أسيم الشرهات اليت غر يا اا1415الرابعة عشرة سرة 
 .بيع وهراي العمالت يتم غالباً دون :بض هرعص جيةيز التصرل. 3
ا دوركه السادسة، أن  (  63 التجارة ا عق"د ا يارات وعق"د املستقبليات، و:د نص :رار جممع المقه ا سالمص جبدة ر:م  .  4

وم ليا عق"د  .. يت مااًل وال مرمعة وال حقًا ماليًا جي"ز االعتياض عرهعق"د ا يارات غ  جائزة هرعاً، ان املعق"د عليه ل
 . املستقبليات والعقد على املؤهر

 . أن ال"سيط ا بعض احلاالت يبيع ما ال ميلك، وبيع ما ال ميلك ممر"ع هرعاً . 5
وعلى ا:تصاد  املست مر( ملا كشتمن عليه هجمله املعاملة من أ رار ا:تصادية على ااطرال املتعاملة، وخص"صًا العمين : رابعاً 

اهنا كق"م على الت"سع ا الدي"ن، وعلى اعازفة، وما كشتمن عليه غالبًا من خداع وكضلين وهائعات،  . اعتمع بصمة عامة 
سعار، هبدل ال راي السريع واحلص"ل على مدخرات اآلخرين بارق غ  مشروعة، مما واحت ار وجنش وكقلبات :"ية وسريعة ل 

جيعليا من :بين أهن املال ابلباطن، إ افة إي حت"ل اام"ال ا اعتمع من اانشاة اال:تصادية احلقيقية امل مرة إي هجمله اعازفات  
 .حة ابعتمع خسائر وأ راراً فادحةغ  امل مرة ا:تصادايً، و:د كؤدي إي هزات ا:تصادية عريمة كل

وي"صص اعمع املؤسسات املالية ابكباع طرق التم"ين املشروعة اليت ال كتضمن الراب أو هبيته، وال حتد  آلراً ا:تصادية  ارة  
 .بعمالئيا أو ابال:تصاد العام هاملشارهات الشرعية وحن"ها، وهللا و  الت"فية

 . آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبيرا حممد وعلى 
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 ا جارة  ن"ازل ومسائن
 استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية : بشأن( 1/3) 13: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 77ص   1والعدد الثالث ج  527ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 
هب 1407صمر    13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من  

 م. 1986 (أهت"بر كشرين ااول  16 – 11/
 بعد دراسة مستميضة ومرا:شات واسعة يميع االستمسارات اليت كقدم هبا البرك إي اعمع، 
 :رر ما يلص: 

 عمليات ا جيار:  خبص"ص ( ب 
 إن ال"عد من البرك ا سالمص للترمية إبجيار املعدات إي العمين بعد نلك البرك هلا أمر مقب"ل هرعاً.  أوالً: 
إن ك"هين البرك ا سالمص للترمية أحد عمالئه بشراي ما حيتاجه ذلك العمين من معدات وآليات وحن"ها مما ه" حمدد   لنياً:

لبرك ب ية أن يؤجره البرك كلك ااهياي بعد حيازة ال"هين هلا، ه" ك"هين مقب"ل هرعاً، واافضن أن ااوصال وال من حلساب ا
 ي "ن ال"هين ابلشراي غ  العمين املجمله"ر إذا كيسر ذلك. 

 إن عقد ا جيار جي  أن يتم بعد التملك احلقيقص للمعدات وأن يربم بعقد مرمصن عن عقد ال"هالة وال"عد.  لل اً:
 إن ال"عد هببة املعدات عرد انتياي أمد ا جارة جائز بعقد مرمصن.  رابعاً:

إن كبعة اهلالك والتعي  ك "ن على البرك بصمته مال اً للمعدات ما إل ي ن ذلك بتعد أو كقص  من املست جر فت "ن    خامساً:
 التبعة عردئجمل عليه. 

 ، يتحمليا البرك. إن نمقات الت مأل لدى الشرهات ا سالمية، هلما أم ن ذلك سادساً:
  

http://www.alukah.net/


 
 

177 

177 www.alukah.net 

 له ح م عقد ا جارة  عقد الصيانة 
 عقد الصيانة بشأن:[ 1(]6/11)103: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دورة انعقاد مؤنره احلادي عشر ابملرامة ا ممل ة  

 .م1998( ن"فمرب كشرين ااول  19 -14هب، امل"افة 1419رج   30-25البحرين، من 
 ، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له،  انةعقد الصي بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع 

 : :رر ما يلص
وخيتلو ك ييمه وح مه ابختالل ص"ره،  . عقد الصيانة ه" عقد مستحد  مستقن كرابة عليه ااح ام العامة للعق"د: أوال

حات دورية  وه" ا حقيقته عقد معاو ة ي ك  عليه التزام طرل بمحص وإصالح ما حتتاجه آلة أو أي هصي آخر من إصال
 . و:د يلتزم فيه الصائن ابلعمن وحده أو ابلعمن وامل"اد. أو طارئة ملدة معل"مة ا مقابن ع"ض معل"م

 : عقد الصيانة له ص"ر ه  ة، مريا ما كبأل ح مه، وهص: لنيا
يعترب العا:دان هلا حساابً عقد صيانة غ  مق ن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقدمي العمن فقط، أو مع كقدمي م"اد يس ة ال  .  1

هجملا العقد ي يو على أنه عقد إجارة على عمن، وه" عقد جائز هرعا، بشرط أن ي "ن العمن معل"ما وااجر  . ا العادة
 .معل"ما

ك ييو هجمله الص"رة وح ميا  . عقد صيانة غ  مق ن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقدمي العمن، ويلتزم املالك بتقدمي امل"اد. 2
 .الص"رة ااويه
 . الصيانة املشروطة ا عقد البيع على البائع ملدة معل"مة. 3

 . هجملا عقد اجتمع فيه بيع وهرط، وه" جائز س"اي أهانت الصيانة من غ  كقدمي امل"اد أم مع كقدمييا
 . الصيانة املشروطة ا عقد ا جارة على املؤجر أو املست جر. 4

 هجمله الص"رة أن الصيانة إذا هانت من الر"ع  هجملا عقد اجتمع فيه إجارة وهرط، وح م 
 الجملي يت":و عليه استيماي املرمعة فإهنا كلزم مالك العأل املؤجرة من غ  هرط، وال جي"ز 
 اه اطيا على املست جر، أما الصيانة اليت ال يت":و علييا استيماي املرمعة، فيج"ز اه اطيا

 . فيا للجيالةعلى أي من املؤجر أو املست جر إذا عيرت كعيرا ان
 . وهراك ص"ر أخرى يرى اعمع إرجايها ملزيد من البحث والدراسة

يش ط ا  يع الص"ر أن كعأل الصيانة كعييرا انفيا للجيالة املؤدية إي الرزاع، وهجمللك كبيأل امل"اد إذا هانت على الصائن،  :  لل ا
 . هما يش ط حتديد ااجرة ا  يع احلاالت
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 ؛ ؛وهللا أعلم
 . (5، ص 2العدد احلادي عشر ج لة اعمع جم[ 1]

 
 ( بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة 4/20)  189 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره العشرين ب"هران  ايمي"رية  
سبتمرب  أيل"ل(   18-13هب، امل"افة 1433من ذي القعدة  2ه"ال إي  26الدميقراطية الشعبية( خالل الم ة من ايزائرية 
 م،2012

بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي أمانة اعمع ا م" "ع: عق"د الصيانة، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، مع  
 ( خبص"ص عقد الصيانة ا دوركه احلادية عشرة، 6/11 103القرار ذي الر:م  ااخجمل ا االعتبار ما أصدره اعمع ا

 :رر ما أييت:
( سالو الجملهر من أّن عقد الصيانة ي ك  عليه التزام طرل بمحص  6/11 103أوالً: الت هيد على ما ورد ا القرار ذي الر:م  

ملدة معل"مة ا مقابن ع"ض معل"م، و:د يلتزم فيه  وإصالح ما حتتاجه اآللة أو أي هصي آخر من إصالحات دورية أو طارئة 
 الصائن ابلعمن وحده أو ابلعمن وامل"اد.

لنياً: ابلرسبة لص"ر عق"د الصيانة اليت أرج  اعمع إصدار ح م فييا ا :راره سالو الجملهر رأى اعمع أتجيليا لتحرير الص"ر  
 . وحتديد أح اميا، وملزيد من البحث والدراسة ا دورة :ادمة

 وهللا أعلم
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 عقد املقاولة له ح م عقد ا جارة إذا إل يقدم امل"اد 
 حقيقته، تكييفه، صوره  عقد املقاولة والتعمري: بشأن موضوع: ( 1/14) 129: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

  ( دولة :ار إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه الرابعة عشرة ابلدوحة 
 . م 2003 ( يراير هان"ن ال اين  16-11هب امل"افة  1423ذو القعدة  13إي  8ا الم ة من 

 ( حقيقته، ك ييمه، ص"ره قد املقاولة والتعم : ع  بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع 
وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، ومراعاة ادلة الشرع و:"اعده ومقاصده، ورعاية للمصاحل العامة ا العق"د  

 والتصرفات.
 لري"ض ابال:تصاد ا سالمص. ون را ملا اهية عقد املقاولة ودوره ال ب  ا كرشيط الصراعة، وفتح جماالت واسعة للتم"ين وا

 :رر ما يلص: 
عقد يتعيد أحد طرفيه كقتضاه أبن يصرع هيئا أو يؤدي عمال مقابن بدل يتعيد به الارل اآلخر، وه"   عقد املقاولة: (1 

المقياي    عقد جائز س"اي :دم املقاول العمن واملادة وه" املسمى عرد المقياي االستصراع، أو :دم املقاول العمن وه" املسمى عرد
 اب جارة على العمن. 

 . بش ن م" "ع االستصراع (3/7  65إذا :دم املقاول املادة والعمن فيرابة على العقد :رار اعمع ر:م  (2 
 إذا :دم املقاول العمن فقط فيج  أن ي "ن ااجر معل"ما.  (3 
 جي"ز االكماق على حتديد ال من ابلارق اآلكية:  (4 
 . كبلغ إ ا  على أسا  ولئة العاايات واملخااات وامل"اصمات احملددة بد:ةاالكماق على مثن  (أ 
االكماق على حتديد ال من على أسا  وحدة :ياسية حيدد فييا مثن ال"حدة وال مية، وطبقا للرس"مات والتصميمات املتمة    (ب 

 علييا.
ربح مئ"ية، ويلزم ا هجمله احلال أن يقدم املقاول  االكماق على حتديد ال من على أسا  سعر الت لمة احلقيقية، ونسبة  (ج 

بياانت و:"ائم مالية د:يقة وممصلة، وك"اصمات حمددة ابلت اليو يرفعيا للجية احملددة ا العقد، ويستحة حيرئجمل الت لمة  
 اب  افة للرسبة املتمة علييا.

:دان، ما إل ي ن هراك ظرول :اهرة، ويابة ا هجمله  جي"ز أن يتضمن عقد املقاولة هرطا جزائيا كقتضى مما اكمة عليه العا (5 
 (3/12  109احلال :رار اعمع ا الشرط ايزائص ر:م 

 جي"ز ا عقد املقاولة أتجين ال من هله أو كقسياه إي أ:ساط آلجال معل"مة أو حس  مراحن إجناز العمن املتمة علييا.  (6 
 جي"ز االكماق على التعديالت وا  افات.  (7 
 ذا أجرى املقاول كعديالت أو إ افات إبذن رب العمن دون االكماق على أجرة فللمقاول ع"ض م له. إ (8 
إذا أجرى املقاول كعديالت أو إ افات دون اكماق علييا فال يستحة ع" ا زائدا عن املسمى، وال يستحة ع" ا عن   (9 
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 التعديالت أو ا  افات. 
خالو هروط العقد، هما يضمن العي"ب وااخااي اليت يتسب  فييا، وال يضمن  يضمن املقاول إذا كعدى أو فرط أو  (10 

 ما هان بسب  من رب العمن أو بق"ة :اهرة 
 . إذا هرط رب العمن على املقاول أن يق"م ابلعمن برمسه فال جي"ز له أن يتمة مع مقاول آخر من الباطن (11 
ن برمسه جاز له أن يتمة مع مقاول من الباطن، ما إل ي ن العمن إذا إل يشرط رب العمن على املقاول أن يق"م ابلعم (12 

 بعيره مقص"دا أداؤه من املقاول نمسه ل"صو مميز فيه مما خيتلو ابختالل ااجراي.
 املقاول مسؤول عن عمن مقاوليه من الباطن وك ن مسؤولية املقاول ااصلص ااه رب العمن :ائمة وفة العقد.  (13 
 د املقاولة اه اط نمص الضمان عن املقاول.ال يقبن ا عق (14 
 جي"ز اه اط الضمان لم ة حمددة.  (15 
 ال يقبن ا عقد املقاولة اه اط الرباية من العي"ب طيلة ف ة الضمان املرص"ص علييا ا العقد.  (16 

 ك"صيات: 
 ونلك وإدارة ونقن ومل ية ، أي براي B. O. T ي"صص اعمع بدراسة بعض صيغ عق"د املقاوالت من م ن ما يسمى:

 وهللا كعاي أعلم
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 ح م عقد الميديك 
  عقود الفيديك ( بشأن3/24) 232: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه الرابعة والعشرين بديب، خالل  
 .م2019ن"فمرب  06 – 04هب، امل"افة: 1441ربيع أول  09 -07الم ة من: 

وبعد اطالعه على البح"  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع عق"د الميديك، وبعد استماعه إي املرا:شات امل"سعة اليت دارت  
 ح"له،  

 ::رر مايلص
اح  عمن أو من يق"م مقامه، ومن  عق"د الميديك: هص جمم"عة مناذج لعق"د إنشائية هردسية هتدل إي  بط العال:ة بأل ص

 .يق"م"ن بترميجمل هجملا العقد،  جناز مشروع كتعدد عراصر ا نشاي فيه حبيث يتم كسليمه جاهزاً لالستعمال فيما أةعد له
االستصراع  يرى اعمع أن هجملا العقد جائز هرعاً،إذا مت فيه التزام اباح ام والض"ابط الشرعية وذلك :ياسًا له على عق"د 

وا جارة، وهجمللك العق"د اليت يتح"ل فييا الر ا بت   حمن العقد و:ت سراينه هيال يرش  عن ذلك الت   نزاع أو مشاحرة، وذلك  
لسبة ال ا ص على ح م، وذلك ابللج"ي للتح يم املقب"ل من أطرافه، وان ما :د حيد  فيه من زايدة مالية على املتمة عليه،  

خ  ا ال"فاي، وإمنا ه" كع"يض ل  رار اليت :د كلحة أحد أطرافه بسب  من الارل ااخر، أو بسب  ك    ليت مقابال للت 
 .ظرول الترميجمل أو ك لمته

 وهللا أعلم
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 ( b.o.t ح م عقد البراي والتش ين وا عادة 
يف تعمري األوقاف (  b.o.t)بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل واإلعادة  (  8/19)  182  قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 واملرافق العامة 
دولة   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه التاسعة عشرة ا إمارة الشار:ة  

 ،م2009( إبرين نيسان  30 - 26هب، امل"افة 1430 ادى ااوي  5إي  1من ( ا مارات العربية املتحدة
ا كعم  ااو:ال  (  b.o.t بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع كابية ن ام البراي والتش ين وا عادة  

 واملرافة العامة، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 : :رر ما أييت

على إ:امة مرش ة وإدارهتا، و:بض  (  هرهة املشروع "ل  اكماق مالك أو من مي له مع مم :  يقصد بعقد البراي والتش ين وا عادة(  1 
العائد مريا، هاماًل أو حس  االكماق، خالل ف ة متمة علييا بقصد اس داد رأ  املال املست مر مع حتقية عائد معق"ل، مث  
 .كسليم املرش ة صاحلة ل داي املرج" مريا

هابه ا بعض ص"ره التعا:دات وأدوات االست مار املعي"دة فقيا،  عقد البراي والتش ين وا عادة عقد مستحد ، في" وإن  (  2 
 . فإنه :د ال يتاابة مع أي مريا

 .جي"ز ااخجمل بعقد البراي والتش ين وا عادة ا كعم  ااو:ال واملرافة العامة (3 
 : وي"صص كا يلص

 بط أح اميا املختلمة وصياغتيا ا نص"ص  ك  يو البحث المقيص ح"ل  يع ص"ر عق"د البراي والتش ين وا عادة ب رض  •
 . وهللا أعلم. يسين عرد التماوض والتحاهم الرج"ع إلييا والبراي علييا
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 (time sharing   ا جيار املؤ:تعقد التملك الزمين 
 ( time sharing)بشأن عقد التملك الزمين ( 8/18) 170: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

(  ماليزاي إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ال امرة عشرة ا ب"كراجااي 
 . م 2007( ي"لي"  ن"ز  13م  9هب، امل"افة 1428 ادى اآلخرة  29إي  24من 

 الزمينبعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع عقد التملك 
 time sharing) ،وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له ، 

 : :رر ما يلص
 : كعريو التملك الزمين املش ك: أوال

ه" عقد على نلك حصص هائعة، إما على سبين الشراي لعأل معل"مة على الشي"ع، أو على سبين االستئجار ملرافع عأل  
ع عأل معل"مة لم ة ما حبيث يتم االنتماع ابلعأل اململ"هة أو املرمعة املست جرة ابملياأية  معل"مة ملدد متعا:بة، أو االستئجار ملراف

 . الزمانية، أو املياأية امل انية، مع كابية خيار التعيأل ا بعض احلاالت الختصاص هن مريم بم ة زمرية حمددة
 : أن"اع التملك الزمين املش ك: لنيا

 : ييرقسم التملك الزمين املش ك إ
 . بشراي حصة هائعة بعقد البيع لالنتماع املش ك ا مدد متعا:بة (للعأل واملرمعة نلك اتم 
 . ابستئجار حصة هائعة من املرمعة بعقد ا جارة لالنتماع املش ك ا مدد متعا:بة ( للمرمعة فقط نلك ان:ص 

 : (التملك الزمين املش ك احل م الشرعص ملبدأ : لل ا
جي"ز هرعا هراي حصة مشاعة ا عأل واستئجار حصة مشاعة ا مرمعة حمددة ملدة مع االكماق بأل املالك للعأل أو املرمعة  

زمريا أو م انيا س"اي اكمة على املياأية بأل املالك مباهرة أو من خالل ايية  (:سمة املرافع على استخداميا باريقة املياأية 
املش هة، وال أب  بتداول احلصة املشاعة بيعا وهراي وهبة وإرل ورهرا وغ  ذلك من التصرفات الشرعية    امل"ه"ل إلييا إدارة املل ية

 . فيما ميل ه املتصرل النتماي املانع الشرعص
 . يش ط لتابية املبدأ املشار إليه استيماي املتالبات الشرعية للعقد، بيعا هان أو إجارة

ملؤجر بت اليو الصيانة ااساسية اليت يت":و علييا االنتماع، أما الصيانة التش يلية والدورية  جي  ا حالة ا جارة أن يلتزم ا  -ج
 .فيج"ز اه اطيا على املست جر، وإذا :ام هبا املؤجر فال يتحمن املست جر إال ك لمة امل ن أو ما يتمة عليه الارفان

 . ية، وذلك برسبة حصته الزمانية وامل انية ا املل ية املش هةأما ا حالة البيع فيتحمليا املالك ابعتبارها من أعباي املل  
ال مانع من التبادل للحصص ا التملك الزمين املش ك بأل مال ص العأل أو املرمعة على الشي"ع س"اي مت التبادل مباهرة   -د

 . بأل املالك، أو عن طرية الشرهات املتخصصة ابلتبادل
 .وهللا أعلم
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 التم"يلية  ا جارة أح ام
 لآلمر ابلشراء، وتغري قيمة العملة   التأجري املنتهي ابلتمليك، واملراحبة  بشأن:(  8/4)  33:  قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 ادى اآلخر   23-18إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره الرابع جبدة ا اململ ة العربية السع"دية من 
 م،1988(فرباير هباط  11-6هب امل"افة1408

 :رر ما يلص: 
جمللك أتجين البت ا م" "ع  أتجين الر ر ا هن من م" "ع الت ج  املرتيص ابلتمليك، وم" "ع املراحبة لآلمر ابلشراي، وه  أوالً: 

 ك   :يمة الرقد، للحاجة الستمياي ج"انبه، إي الدورة القادمة. 
ك ليو اامانة العامة استيماي دراسة امل" "عأل، واستحضار ما :دم من أحبا  ا م" "ع الت ج  املرتيص ابلتمليك، وما    لنياً:

م، ابلتعاون بأل  1987-هب1407ين ال "ييت، اليت عقدت عام صدر فيه من :رارات عن الردوة المقيية ااوي لبيت التم" 
 املعيد ا سالمص للبح"  والتدري  للبرك ا سالمص للترمية، واعمع املل ص للحضارة ا سالمية. 

 وهللا أعلم
 

 اإلجيار املنتهي ابلتمليك : بشأن( 6/5)44: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (.2593ص 4، ج 5ع  جملة اعمع 

 15-10هب امل"افة1409 ادى ااول  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 
 م،1988(ديسمرب هان"ن ااول 

بعد اطالعه على البح"  املقدمة من ااعضاي وا رباي ا م" "ع ا جيار املرتيص ابلتمليك، واستماعه للمرا:شات اليت دارت 
 ه، ح"ل

ا الدورة ال ال ة، بش ن ا جابة عن استمسارات البرك ا سالمص للترمية، فقرة  ( 1/3 13وبعد االطالع على :رار اعمع ر:م 
 خبص"ص عمليات ا جيار، ( ب 

 :رر ما يلص: 
 ااْوي االهتماي عن ص"ر ا جيار املرتيص ابلتمليك ببدائن أخرى مريا البديالن التاليان: ... أوالً:
 البيع ابا:ساط مع احلص"ل على الضماانت ال افية. (: لااو  
عقد إجارة مع إعااي املالك ا يار للمست جر بعد االنتياي من وفاي  يع اا:ساط ا جيارية املستحقة خالل املدة ا  (: ال اين 

 واحد من اام"ر التالية: 
 مّد مدة ا جارة. 
 يا. إهناي عقد ا جارة ورد العأل امل ج"رة إي صاحب
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 هراي العأل امل ج"رة بسعر الس"ق عرد انتياي مدة ا جارة. 
هراك ص"ر خمتلمة لإلجيار املرتيص ابلتمليك كقرر أتجين الر ر فييا إي دورة :ادمة، بعد كقدمي مناذج لعق"دها وبيان ما   لنياً:

 . وهللا أعلم. ار ا ه هناحييط هبا من مالبسات و:ي"د ابلتعاون مع املصارل ا سالمية، لدراستيا وإصدار القر 
 

 التأجري  اإلجيار املنتهي ابلتمليك وصكوك بشأن موضوع: ( 4/12) 110: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص ا دوركه ال انية عشرة ابلرايض ا اململ ة العربية  

 .(م2000سبتمرب  28-23 هب  1421هب إي غرة رج   1421 ادى اآلخرة  25السع"دية، من 
وبعد استماعه إي   ( ار املرتيص ابلتمليك، وص "ك الت ج ا جي بعد اطالعه على ااحبا  املقدمة إي اعمع خبص"ص م" "ع 

 املرا:شات اليت دارت ح"ل امل" "ع كشارهة أعضاي اعمع وخربائه وعدد من المقياي
 :رر ما يلص: 
 ا جيار املرتيص ابلتمليك 

 :  ابط الص"ر ايائزة واملمر"عة ما يلص أوال: 
 .احد على عأل واحدة ا زمن واحد أن يرد عقدان خمتلمان ا و:ت و  أ ب  ابط املرع: 

 ب ب  ابط اي"از:
وج"د عقدين مرمصلأل يستقن هن مريما عن اآلخر زماان حبيث ي "ن إبرام عقد البيع بعد عقد ا جارة، أو وج"د وعد  
 .ابلتمليك ا هناية مدة ا جارة، وا يار ي"ازي ال"عد ا ااح ام
 . أن ك "ن ا جارة فعلية وليست ساكرة للبيع

أن ي "ن  مان العأل املؤجرة على املالك ال على املست جر، وبجمللك يتحمن املؤجر ما يلحة العأل من  رر غ  انهئ من كعد  
 . املست جر أو كمرياه، وال يلزم املست جر بشصي إذا فاكت املرمعة

ااراي ويتحمله املالك املؤجر وليت  إذا اهتمن العقد على أتمأل العأل املؤجرة فيج  أن ي "ن الت مأل كعاونيا إسالميا ال 
 .املست جر

 . جي  أن كابة على عقد ا جارة املرتيية ابلتمليك أح ام ا جارة ط"ال مدة عقد ا جارة وأح ام البيع عرد نلك العأل 
 ك "ن نمقات الصيانة غ  التش يلية على املؤجر ال على املست جر ط"ال مدة ا جارة 

 "عة: من ص"ر العقد املمر لنيا:
أ ب عقد إجارة يرتيص بتملك العأل املؤجرة مقابن ما دفعه املست جر من أجرة خالل املدة احملددة دون إبرام عقد جديد، حبيث  

 . كرقل  ا جارة ا هناية املدة بيعا كلقائيا
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علييا خالل املدة   ب ب إجارة عأل لشخص أبجرة معل"مة، وملدة معل"مة، مع عقد بيع له معلة على سداد  يع ااجرة املتمة 
 . املعل"مة أو مضال إليه و:ت ا املستقبن

ه" آخر مدة عقد   جب ب عقد إجارة حقيقص وا: ن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤجر، وي "ن مؤجال إي أجن ط"ين حمدد 
 (ا جيار

 مل ة العربية السع"دية هجملا وما كضمرته المتاوى والقرارت الصادرة من هيئات علمية، ومريا هيئة هبار العلماي ابمل
 من ص"ر العقد ايائزة  لل ا:

أ ب عقد إجارة مي ن املست جر من االنتماع ابلعأل املؤجرة مقابن أجرة معل"مة ا مدة معل"مة، وا: ن به عقد هبة العأل للمست جر،  
ك وفة ما جاي ا :رار اعمع  وذل معلقا على سداد هامن ااجرة وذلك بعقد مستقن، أو وعد ابهلبة بعد سداد هامن ااجرة 

 ( ا دوركه ال ال ة  13/1/3ابلرسبة لليبة ر:م 
ب ب عقد إجارة مع إعااي املالك ا يار للمست جر بعد االنتياي من وفاي  يع اا:ساط ا جيارية املستحقة خالل املدة ا هراي 

 ( ا دوركه ا امسة (6/5  44مع ر:م وذلك وفة :رار اع العأل امل ج"رة بسعر الس"ق عرد انتياي مدة ا جارة 
جب ب عقد إجارة مي ن املست جر من االنتماع ابلعأل املؤجرة مقابن أجرة معل"مة ا مدة معل"مة وا: ن به وعد ببيع العأل املؤجرة  
 للمست جر بعد سداد هامن ااجرة ب من يتمة عليه الارفان

املؤجرة مقابن أجرة معل"مة ا مدة معل"مة ويعاص املؤجر للمست جر حة  د ب عقد إجارة مي ن املست جر من االنتماع ابلعأل 
وذلك وفة :رار اعمع  ا يار ا نلك العأل املؤجرة ا أي و:ت هاي، على أن يتم البيع ا و:ته بعقد جديد بسعر الس"ق 

 . أو حس  االكماق ا و:ته ((6/5  44السابة ر:م 
 رتيص ابلتمليك حمن خالل وحتتاج إي دراسة كعرض ا دورة :ادمة إن هاي هللا كعاي. هراك ص"ر من عق"د الت ج  امل رابعا:

 ب ص "ك الت ج  
 ب ي"صص اعمع بت جين م" "ع ص "ك الت ج  ملزيد من البحث والدراسة ليارح ا دورة الحقة. 

 وهللا سبحانه وكعاي أعلم 
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 ح م كص يك عق"د ا جارة وبيعيا 
 بشأن صكوك اإلجارة  ( 3/15) 137: الفقه اإلسالمي رقمقرار جممع 

سلارة    إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه ا امسة عشرة كسقط 
 م، 2004( مار  آذار  11 - 6هب، امل"افة 1425احملرم  19إي  14من ( عمان

 ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع ص "ك ا جارة، وبعد استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  
 

 : :رر ما أييت
الجملي يقصد به إصدار أوراق مالية :ابلة للتداول، (  أو التسريد أو الت"رية كق"م ف رة ص "ك ا جارة على مبدأ التص يك  (  1 

 رض من ص "ك ا جارة حت"ين ااعيان واملرافع اليت يتعلة هبا عقد ا جارة إي  وال. مبرية على مشروع است ماري يدّر دخالً 
سردات ذات :يمة    وعلى ذلك عةرّفت أبهنا . مي ن أن اري علييا عمليات التبادل ا س"ق لن"ية( ص "ك  أوراق مالية 

 ((. متساوية، ن ن حصصًا هائعًة ا مل ية أعيان أو مرافع ذات دخن
  - س"اي أهانت هخصية طبيعية أو اعتبارية  - ك ا جارة مبل اً حمدداً من الرق"د، وال ه" دين على جية معرية ال مي ن ص ( 2 

من مل ية عأل استعمالية، هعقار أو طائرة أو ابخرة، أو جمم"عة من ااعيان  ( سيماً   وإمنا ه" ور:ة مالية ن ن جزيًا هائعًا 
 . ذا هانت مؤجرة، كدّر عائدًا حمددًا بعقد ا جارةإ -املتماثلة أو املتبايرة  - االستعمالية 

مي ن لص "ك ا جارة أن ك "ن امسية، كعىن أهنا حتمن اسم حامن الصك، ويتم انتقال مل يتيا ابلقيد ا سجن معأل،  ( 3 
ملل ية فييا أو ب تابة اسم حامليا ايديد علييا، هلما ك  ت مل يتيا، هما مي ن أن ك "ن سردات حلامليا، حبيث كرتقن ا

 . ابلتسليم
إذا ك"افرت فييا هروط ااعيان اليت يصح أن ك "ن حمالً لعقد    - جي"ز إصدار ص "ك نة ن مل ية ااعيان املؤجرة وكداوهلا ( 4 

 . معقار وطائرة وابخرة حن" ذلك، مادام الصك مي ن مل ية أعيان حقيقية مؤجرة، من ه هنا أن كدر  عائداً معل"ماً  -ا جارة  
بيعيا ا الس"ق ال ان"ية اي مرتشر، ابل من الجملي يتمقان عليه، س"اي هان مساوايً   - أو الص "ك  -جي"ز ملالك الصك  (5 

 (. العرض والال  أم أ:ن أم أه ر من ال من الجملي اه ى به، وذلك ن رًا  ض"ع أمثان ااعيان لع"امن الس"ق 
ا اآلجال احملددة ا هروط ا صدار مرق"صًا مريا ما ي ك    - وه" ااجرة  - يستحة مالكة الصك حصته من العائد ( 6 

 . على املؤجر من نمقة ومؤنة، على وفة أح ام عقد ا جارة
جي"ز للمست جر الجملي له حة ا جارة من الباطن أن يصدر ص "ك إجارة ن ن حصصًا هائعًة ا املرافع اليت مل يا ( 7 

ط ي"از ذلك أن يتم إصدار الص "ك :بن إبرام العق"د مع املست جرين، س"اي مت  ابالستئجار بقصد إجارهتا من الباطن، ويش  
أما إذا أةبرمت العق"د مع املست جرين، فال جي"ز إصدار الص "ك، اهنا  . ا جيار ك ن أجرة ا جارة ااوي أو أ:ن مريا أو أه ر

 . ن ِّن دي"اًن للمةصدر على املست جرين
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الص "ك أو مديرها أصن :يمة الصك أو عائده، وإذا هل ت ااعيان املؤجرة هلياً أو جزئياً فإن ال جي"ز أن يضمن مصدر  (  8 
 . غرميا على محلة الص "ك

 
 : وي"صص كا أييت

عقد ندوة متخصصة لدراسة احل م ا الص"ر التابيقية اليت اهتملت علييا بعض البح" ، وإل يتضمن هجملا القرار ح ماً  · 
 : ومن أبرز كلك الص"ر. املؤسسات املالية املعرية، ليصدر اعمع :راره فييا ا  "ي نتائج كلك الردوةهلا، وذلك ابلترسية مع 

 . احل م ا إصدار ص "ك كل ية ااعيان املؤجرة إجارة مرتيية ابلتمليك على من اه يت مره كلك ااعيان( 1 
 . ح م إصدار الص "ك وكداوهلا ا إجارة امل"ص"ل ا الجملمة( 2 

 .وهللا امل"فة
 

 وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق )بشأن الصكوك اإلسالمية (  4/19)  178 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
دولة   إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة املؤنر ا سالمص املرعقد ا دوركه التاسعة عشرة ا إمارة الشار:ة  

 م،2009( إبرين نيسان  30 - 26هب، امل"افة 1430 ادى ااوي  5إي  1من ( ملتحدةا مارات العربية ا
وكابيقاهتا املعاصرة وكداوهلا، وبعد  ( الت"رية بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص م" "ع الص "ك ا سالمية 

 استماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 : :رر ما أييت

 : املقص"د ابلت"رية، والتص يك: أوالً 
متساوية القيمة :ابلة للتداول، وهجمله السردات ن ن ديراً بمائدة حلامليا  (  سردات  الت"رية التقليدي حت"ين الدي"ن إي أوراق مالية  

 . ا ذمة مصدرها وال جي"ز إصدار هجمله السردات وال كداوهلا هرعاً 
ة أو هيادات مالية متساوية القيمة ن ن حصصاً هائعة ا مل ية م"ج"دات  في" إصدار ولئ(  الت"رية ا سالمص أما التص يك  

:ائمة فعالً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االهتتاب،  ( أعيان أو مرافع أو حق"ق أو خليط من ااعيان واملرافع والرق"د والدي"ن 
 . وكصدر وفة عقد هرعص وأتخجمل أح امه

 : خصائص الص "ك: لنياً 
 . هائعة ا مل ية حقيقيةمي ن الصك حصة ( 1 
 . يصدر الصك على أسا  عقد هرعص، وأيخجمل أح امه( 2 
 (. املضارب أو ال"هين أو الشريك املدير انتماي  مان املدير ( 3 
أن كش ك الص "ك ا استحقاق الربح ابلرسبة احملددة وحتّمن ا سارة بقدر احلصة اليت مي ليا الصك، وميرع حص"ل  ( 4 
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 ددة مسبقًا من :يمته االمسية أو على مبلغ مقا"ع.صاحبه على نسبة حم
 . حتمن خماطر االست مار هاملة( 5 
حتمن ااعباي والتبعات امل كبة على مل ية امل"ج"دات املم لة ا الصك، س"اي هانت ااعباي مصاريو است مارية أو هب"طاً  (  6 

 . ا القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اه اهات الت مأل
 : أح ام الص "ك: لل اً 
بعد   - ال جي"ز أن يتعيد مدير الص "ك إب:راض محلة الص "ك أو ابلتربع عرد نقص الربح المعلص عن الربح املت":ع، وله ( 1 

 . أن يتربع ابلمرق، أو أن يقر ه، وما يص  عرفًا يعترب هالتعيد - ظي"ر نتيجة االست مار 
إال ابلتعدي أو التقص  أو خمالمة هروط املضاربة أو املشارهة أو ال"هالة ا  مدير الص "ك أمأل ال يضمن :يمة الصك ( 2 

 .االست مار
 . ال جي"ز إطماي الص "ك بقيمتيا االمسية بن ي "ن االطماي بقيمتيا الس":ية أو ابلقيمة اليت يتمة علييا عرد ا طماي( 3 
:  بط املرص"ص علييا ا :رار جممع المقه ا سالمص الدو  ر:ميراعى ا الص "ك من حيث :ابليتيا للتداول االلتزام ابلض"ا(  4 

 : التالية( 3/4 30
 . إذا هانت م "انت الص "ك ال كزال نق"دًا فتابة أح ام الصرل( أ 
إذا انقلبت امل"ج"دات لتصبح دي"انً هما ه" احلال ا بيع املراحبة فيابة على كداول الص "ك أح ام الدين، من حيث  ( ب 

 .مل ن على سبين احل"الةاملرع إال اب 
إذا صار مال القراض م"ج"دات خمتلاة من الرق"د والدي"ن وااعيان واملرافع فإنه جي"ز كداول ص "ك املقار ة وفقاً للسعر  ( ج 

التداول ااح ام  أما إذا هان ال ال  نق"داً أو دي"انً ف اعى ا  .  امل ا ى عليه، على أن ي "ن ال ال  ا هجمله احلالة أعياانً ومرافع 
 . الشرعية اليت ستبيريا الئحة كمس ية ك" ع وكعرض على اعمع ا الدورة القادمة 
 . وا  يع ااح"ال يتعأل كسجين التداول أص"ليًا ا سجالت ايية املصدرة

وق إي املتاجرة ابلدي"ن  ال جي"ز أن يتخجمل الق"ل ابي"از ذريعة أو حيلة لتص يك الدي"ن وكداوهلا ه ن يتح"ل نشاط الصرد:  رابعاً 
 . اليت نش ت عن السلع، وجيعن هصي من السلع ا الصردوق حيلة للتداول

 : التابيقات املعاصرة للص "ك: خامساً 
اناال:ًا من أن الشريعة ا سالمية :ادرة على استيعاب املستجدات ومريا احلن ل ن ما يارأ واحل م على هن ما يستجد،  

سالمية كعترب ابت اراً اداة ن"يلية هرعية كست"ع  القدرات اال:تصادية ال ب ة فقد كعددت جماالت  واناال:اً من أن الص "ك ا 
كابية الص "ك ومريا استخداميا أداة فاعلة من أدوات السياسة الرقدية أو ا ن"ين م"ارد البر"ك ا سالمية أو است مار فائض 

ملشروعات احل "مية، وإم انية استخدام هجمله الص "ك ا ا صخصة املؤ:تة  سي"لتيا، وا إعمار املمتل ات ال":مية، ون"ين ا
 . هرياة أن ي "ن عائد هجمله الص "ك  يعيا انهئًا عن م"ج"دات دارة للدخن
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 : ي"صص اعمع كا يلص
 .  رورة التزام املصارل ا سالمية ابلبحث عن حل"ل كليب احلاجات اال:تصادية وكلتزم اباح ام الشرعية( 1 
حيث إن ا طار القان"ين لعملية التص يك ه" أحد املق"مات ااساسية اليت كؤدي دوراً حي"ايً ا جناح عمليات التص يك    (2 

فإن مما حيقة ذلك الدور :يام السلاات التشريعية ا الدول ااعضاي إبجياد ا طار القان"ين املراس  والبيئة القان"نية املالئمة  
ن خالل إصدار كشريعات :ان"نية كرعى عمليات التص يك كختلو ج"انبيا وحتقة ال ماية  واحلاهمة لعملية التص يك م

 . وهللا أعلم. اال:تصادية واملصدا:ية الشرعية بش ن عملص
 

 ( بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية 3/20)  188 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره العشرين ب"هران  ايمي"رية  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر

سبتمرب  أيل"ل(   18-13هب، امل"افة 1433من ذي القعدة  2ه"ال إي  26ايزائريببة الدميقراطية الشعبية( خالل الم ة من 
 م،2012

 سالمية، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي أمانة اعمع ا م" "ع: الص "ك ا 
وبعد اطالعه أيضًا على الت"صيات الصادرة عن ندوة: الص "ك ا سالمية: عرض وكق"مي، اليت عقدها جممع المقه ا سالمص  

سالمص للبح"   الدو  جبدة ا رحاب معيد أحبا  اال:تصاد ا سالمص  جامعة امللك عبد العزيز( ابلتعاون معه ومع املعيد ا 
ماي"  25-24هب، امل"افة 1431 ادى اآلخرة  11-10والتدري   عض" جمم"عة البرك ا سالمص للترمية( خالل الم ة 

( بش ن الص "ك ا سالمية  الت"رية( وكابيقاهتا 4/19  178م، مع ااخجمل ا االعتبار ما أصدره اعمع ا القرار 2010
 سعة عشرة، وغ ه من القرارات، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، املعاصرة وكداوهلا ا دوركه التا

 :رر ما أييت:
 أوالً:  "ابط عامة: 

( جي  أن حتقة الص "ك ا سالمية مقاصد التشريع من حيث: كعزيز الترمية ودعم الرشاطات احلقيقية وإ:امة العدالة بأل  1 
 الارفأل.

ك مقتضاها من حيث ثب"ت املل ية هرعاً و:ان"انً، وما ي ك  علييا من القدرة على ( جي  أن حتقة العق"د ا اصة ابلص " 2 
 التصرل وحتمن الضمان. هما جي  خل" العق"د من احلين والص"رية، والت هد من سالمة ما كؤول إليه من الراحية الشرعية. 

ل"ه من احلين والص"رية ومعاية ا لن ( جي  أن كتضمن ولئة الص "ك اآلليات الالزمة لضبط التابية والت هد من خ3 
احملتمن. هما جي  القيام ابملراجعة الدورية للت هد من سالمة استخدام حصيلة الص "ك ا ال رض احملدد  صدارها، ومن كابية  

  يع مقتضيات العق"د على ال"جه املقص"د هرعاً. 

http://www.alukah.net/


 
 

192 

192 www.alukah.net 

 السردات الرب"ية من حيث اهلي لة والتصميم وال هي ،  ( جي  أن كست"ا الص "ك ا سالمية المروق اي"هرية بيريا وبأل 4 
 وأن يرع ت ذلك على آليات كس"ية الص "ك وكسع ها. 

 لنياً: التعيدات: 
 ( ال جي"ز للمضارب أو الشريك أو ال"هين أن يتعيد أبي مما أييت:1 

يؤدي إي  مان رأ  املال أو إي نقد حال   أ( هراي الص "ك أو أص"ل الص "ك بقيمتيا االمسية أو بقيمة حمددة سلمًا كا 
 برقد مؤجن أه ر مره. ويست ىن من ذلك حاالت التعدي والتمريط اليت كست"ج   مان حق"ق محلة الص "ك. 

 ب( إ:راض محلة الص "ك عرد نقص العائد المعلص على الص "ك عن املت":ع كا يؤدي إي سلو وبيع أو :رض بمائدة. وجي"ز  
 اارابح يرب الرقص احملتمن.  ك "ين احتياطص من

( جي"ز التح"ط من خماطر رأ  املال ا الص "ك وغ ها، من خالل الت مأل التعاوين أو الت افلص املرضبط بق"اعد الشريعة  2 
 املايرة.

 لل اً: إجارة ااصن على ابئعه: 
د ابلتمليك كا جمم"عه من أجرة ومثن  ال جي"ز بيع أصن ب من نقدي بشرط أن يست جر البائع هجملا ااصن إجارة مقرونة ب"ع

يتجاوز ال من الرقدي، س"اي هان هجملا الشرط صرحياً أو  مرياً، ان هجملا من العيرة احملرمة هرعاً، ولجملا ال جي"ز إصدار ص "ك  
 مبرية على هجمله الصي ة. 

 رابعاً: إجارة امل"ص"ل ا الجملمة: 
 و :"اعد املعامالت الشرعية، وجي"ز إصدار ص "ك مبرية على ذلك. ( جي"ز إجارة ااعيان امل"ص"فة ا الجملمة كا ال خيال1 
 ( ي هز إه ال هجمله الصي ة ا أمرين:2 

  أ( ح م أتجين ااجرة عن جملت العقد. 
  ب( ح م كداول ص "ك إجارة امل"ص"ل ا الجملمة :بن كعأل حمن ا جارة. 

العلماي وا رباي لدراسة هجمله الصي ة ا  "ي ما سبة وكقدمي دراسة ممصلة  وي"صص اعمع أن كق"م أمانة اعمع بتش ين فرية من  
 :بن انعقاد اعمع ا دوركه القادمة. 

 خامساً: كداول ااوراق املالية، من ص "ك أو أسيم أو وحدات:
 ( إذا نحضت م"ج"دات ال"ر:ة املالية للرق"د أو الدي"ن، فيخضع كداوهلا اح ام الصرل أو بيع الدين. 1 
 ( إذا نحضت م"ج"دات ال"ر:ة املالية ل عيان أو املرافع أو احلق"ق، فيج"ز التداول ابلسعر املتمة عليه. 2 
 ( إذا هانت م"ج"دات ال"ر:ة املالية خليااً من الرق"د والدي"ن وااعيان واملرافع واحلق"ق، فليا حاالن: 3 

عاً، وك "ن ال"ر:ة املالية متضمرة ملل ية املتب"ع، فيج"ز حيرئجمل كداول  أ( أن ك "ن الرق"د والدي"ن اتبعًة ملا يصح أن ي "ن متب" 
 ال"ر:ة املالية دون مراعاة نسبة الرق"د والدي"ن إي امل"ج"دات. 
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  ب( انتماي كبعية الرق"د والدي"ن أو عدمة كضمن ال"ر:ة املالية ملل ية املتب"ع. فيخضع التداول حيرئجمل اح ام ال لبة. 
هة أو املشروع الجملي ن له ال"ر:ة املالية إل يبدأ العمن المعلص أو هان حتت التصمية، فيخضع التداول اح ام  ( إذا هانت الشر 4 

 ال لبة. 
( ظير من خالل البح"  املقدمة أن التبعية :د ك بت من خالل مل ية املشّ ن، أو العمن، أو الرشاط. هما ظير اكساع  5 

ي  التبعية وحترير حاالهتا، وحتديد معاي  ال لبة وحترير حاالهتا، ي"صص اعمع أن كق"م  معيار ال لبة. ون راً للحاجة لتحديد معا
أمانته بتش ين فرية من العلماي وا رباي لدراسة هجمله املعاي  ا  "ي ما سبة وكقدمي دراسة ممصلة :بن انعقاد اعمع ا دورة  

 :ادمة.
 سادساً: أثر القرارات على العق"د السابقة: 

لقرارات اليت كصدر عن اعمع كسري من حأل صدورها وال كؤثر على ما سبقيا من العق"د ومن  لتيا الص "ك اليت  ( ا1 
 صدرت ابجتياد أو فت"ى معتربة هرعاً. 

 َما  ( ال"اج  على املسلمأل إكباع الشريعة املايرة ا  يع هؤوهنم وأعماهلم حبس  ال"ةسع والاا:ة لق"له كعاي:  فَاكب قة"ا اَّلل َ 2 
[، وما عدا ذلك فإن هللا كعاي  258[، و:"له جن ه نه:  اَل يةَ لِّوة اَّلّلة نَبْمًسا ِإال  وةْسَعَيا( ]البقرة: 16اْسَتاَْعتةْم( ]الت ابن: 

يعم" عما عجز عره امل لم"ن. وجي  على املسلمأل السعص املستمر لرفع العجز والتخلص من أح ام الضرورة لت تمن ح مة  
 ة وكستقيم حياة اعتمع املسلم على ما هرع هللا كعاي. الشريع

 وهللا أعلم
 

 ( بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية2/21) 196: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
كديرة الرايض إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دوركه احلادية والعشرين 

 م،2013كشرين ال اين  ن"فمرب(  22-18هب، امل"افة 1435حمرم  19-15 اململ ة العربية السع"دية( من: 
بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي اعمع خبص"ص است مال م" "ع الص "ك ا سالمية، وخباصة ا م" "ع ح م أتجين  

اول ص "ك ا جارة امل"ص"فة ا الجملمة :بن كعيأل حمن العقد، ومعاي  التبعية  ااجرة ا ا جارة امل"ص"فة ا الجملمة، وح م كد
 وال لبة وحاالهتما. 

 وبعد استماعه للمرا:شات واملداوالت اليت دارت ح"له، 
 :رر ما أييت:

 أوالً: ح م أتجين ااجرة ا ا جارة امل"ص"فة ا الجملمة: 
 ااجرة وكقسيايا وأتجيليا. . جي"ز ا اجارة املرافع امل"ص"فة ا الجملمة كعجين1
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. ال كستحة ااجرة ا إجارة املرافع امل"ص"فة ا الجملمة اال بتم أل املست جر من املرمعة. فإذا إل مية  ن املست جر من استيماي  2
 املرمعة ا ااجن املتمة عليه ال كستحة ااجرة. 

 ا وأتجيليا.. جي"ز ا إجارة ا دمات  اليت فييا عمن( كعجين ااجرة وكقسياي 3
 . جي  أال يؤدي ما سبة إي بيع الدين ابلدين، أو إي ربح ما إل يضمن، أو إي بيع ما ليت عرد البائع املريص عريا هرعاً. 4

 لنياً: ح م كداول ص "ك إجارة امل"ص"ل ا الجملمة :بن كعيأل حمن العقد: 
 (.3/20  188. يؤهد اعمع :راره ذي الر:م: 1
 كداول ص "ك مل ية مرافع ااعيان امل"ص"فة ا الجملمة :بن كعيأل العأل اليت كست"ىف مريا املرمعة. . ال جي"ز 2
. ال جي"ز كداول ص "ك مل ية ا دمات اليت كست"ىف من طرل م"ص"ل ا الجملمة :بن كعيأل الارل الجملي كست"ىف مره  3

 كداول الص "ك. ا دمة إال كراعاة  "ابط التصرل ا الدي"ن. فإذا كعأل الارل جاز 
 . ال جي"ز كداول الص "ك اليت ن ن أعياان كستصرع مع أتج ها إجارة م"ص"فة ا الجملمة :بن البدي احلقيقص للشصي املستصرع. 4

 لل اً: من حاالت إصدار الص "ك: 
 ( جبميع فقراكه املتخجمل ا الدورة العشرين للمجمع. 3/20  188. يؤهد اعمع :راره ذا الر:م 1
نت الص "ك ن ن م"ج"دات مشروع أو نشاط است ماري معأل، ختتلط فييا الرق"د والدي"ن وااعيان واملرافع، كابة  . إذا ها2

 . وفقاً ملا يلص:188أ من البرد خامساً من القرار  3علييا المقرة 
ذا هانت الدي"ن  أ. ال جي"ز إصدار ص "ك أو وحدات حمم ة أو صردوق است ماري كشتمن على أعيان ومرافع ودي"ن ونق"د إ

والرق"د مستقلة عن ااعيان واملرافع وايياز ا داري والرشاط اال:تصادي املتب"ع، فإذا مشلت مل ية محلة الص "ك أو محلة  
ال"حدات ايياز ا داري القائم ابلرشاَط اال:تصادي امل"ّلد للرق"د والدي"ن وصار هلا هيان هرعص و:ان"ين مستقن فيج"ز عردئجمل  

 الص "ك أو ال"حدات وكداوهلا.إصدار هجمله 
 ب. الرشاط اال:تصادي املقص"د ابلمقرة السابقة ه" العمن الجملي ي"لد الدي"ن والرق"د على حن" مشروع. 

. يؤهد اعمع على ما ورد ا المقرة سادسا من القرار املشار إليه وهص:  القرارات اليت كصدر عن اعمع كسري من حأل  3
 بقيا من العق"د ومن  لتيا الص "ك اليت صدرت ابجتياد أو فت"ى معتربة هرعاً(. صدورها وال كؤثر على ما س

 . ابلرسبة ملعياري ال لبة والتبعية رأى اعمع أتجين إصدار :رار فييما، وي"صص ابست تاب أحبا  فييما. 4
 وهللا أعلم

أمانة اجملمع لبحث بعض قضااي  ( بشأن اقرتاحات اللجنة اليت شكلتها12/23)228: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 الصكوك 

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه ال ال ة والعشرين ابملديرة املر"رة،  
 م.2018ن"فمرب  1 -أهت"بر28هب، امل"افة: 1440صمر  23-19خالل الم ة من: 
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املش لة  2016ديسمرب  8هب امل"افة 1438ربيع ااول  9للجرة العلمية للمجمع بتاريخ بعد عرض ما ورد كحضر اجتماع ا
 لبحث املالح ات ال"اردة على بعض :رارات الص "ك على جملت اعمع،  

 :رر ما يلص: 
علمية  عقد ندوة علمية يست ت  فييا عدد من املختصأل للبحث ودراسة املس لتأل التاليتأل على أن خترج الردوة بت"صيات 

 كعرض على جملت اعمع ا الدورة القادمة واملس لتان ها:
 (.4/19  178املس لة ااوي: هن إجارة ااصن على ابئعه يعد من بي"ع العيرة احملرمة هرعاً هما ورد ا :رار اعمع ر:م: 

يمتيا االمسية، وملاذا ال ك "ن بقيمتيا  املس لة ال انية: مدى إم انية التعيد إبطماي الص "ك ا ا جارة املرتيية ابلتمليك بق
  188االمسية براي على أن املصدر للص "ك واملستميد :د كرا يا على ذلك عرد إصدار الص "ك، هما ورد ا :رار اعمع ر:م:  

 3/20.) 
 وهللا كعاي أعلم
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 أحكام اإلعسار واإلفالس  
 ( بشأن أحكام اإلعسار واإلفالس يف الشريعة اإلسالمية 1/20)  186 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره العشرين ب"هران  ايمي"رية  
سبتمرب  أيل"ل(   18-13هب، امل"افة 1433من ذي القعدة  2ه"ال إي  26ايزائريببة الدميقراطية الشعبية( خالل الم ة من 

 م،2012
بعد اطالعه على البح"  ال"اردة إي أمانة اعمع ا م" "ع: أح ام ا عسار وا فال  ا الشريعة ا سالمية واان مة  

 املعاصرة، واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له، 
 :رر ما أييت:

 املعسر: أوالً: كعريو ا عسار واملدين 
( بش ن  ابط ا عسار الجملي ي"ج  ا ن ار،  2/7  64( مع مراعاة ما ورد ا المقرة  سابعاً( من :رار اعمع ذي الر:م: 1 

فإن ا عسار ه": وصو عارض يلحة ابلشخص ي "ن معه عاجزاً عن القيام برمقاكه ال"اجبة وسداد دي"نه. واملعسر ه" من 
 حلة به هجملا ال"صو. 

 ال : ه" عدم هماية أم"ال املدين لسداد ما عليه من دي"ن. واململت ه" من اكصو هبجملا ال"صو. (  ابط ا ف2 
 لنياً: أبرز المروق بأل ا عسار وا فال  عرد المقياي: 

مسب":اً حبالة  ( ا عسار :د ي "ن مسب":اً حبالة اليسار و:د ال ي "ن مسب":اً هبا، خبالل ا فال  فإنه ال يتحقة إال إذا هان  1 
 اليسار.

جر على اململت بعد احل م إبفالسه، أما املعسر فإنه يةر ر إي حأل ميسرة، إذا أثبت إعساره بارق معتربة هرعاً، لق"له  2  ( حية
 [.  280كعاي:  َوِإن َهاَن ذةو عةْسرٍَة فَبَرِ رٌَة ِإَي َمْيَسرٍَة( ] البقرة: 

بت كعزيراً ا حالة االحتيال أو التدليت أو ا هال  ( ال حي م القا ص حببت املعسر عردما  3  ي بت إعساره، أما اململت فإنه حية
 والتقص .

 ( ا عسار :د ي "ن ِبَدْيٍن أو حة هرعص هالرمقة، خبالل ا فال  فال ي "ن إال بَِدْين. 4 
 لل اً: أح ام ا فال  ا المقه ا سالمص: 

يضر الدائرأل،أبي ن"ع من أن"اع التصرفات الضارة هبم. وي "ن مرع اململت من   ( مرع اململت من التصرل ا أم"اله كا1 
 التصرل وإهناؤه حب م القا ص. 

 ( ج"از مرع اململت من السمر، إذا هان السمر يؤدي إي  رر ظاهر حبق"ق الدائرأل. 2 
 ( سق"ط آجال الدي"ن املؤجلة اليت على اململت. 3 
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"ال اململت، كا ه" أصلح وأنمع للدائبن واملديبن و:سبمة مثريا، وإذا ظير للمملت مال جديد  ( :يام القا ص املختص ببيببع أم4 
 جاز للدائرأل ماالبته ابل"فاي كا ه" ابق من دي"هنم. 

 ( حة الدائن ا اسببب داد عأل ماله الجملي جيده  من أم"ال اململت، إذا هان اب:يا على حاله، وإل يست"ل مثره. 5 
 املدين امل"سر املماطن:رابعاً: ك رمي 

( البردين: لل اً ورابًعا، بش ن البيع ابلتقسيط من حترمي فرض غرامة  2/6 51يؤهد اعمع على ما ورد ا :راره السابة ذي الر:م 
 أو اه اط التع"يض على املدين امل"سر املماطن، مع ج"از حتميله املصروفات القضائية. 

 خامساً:
 القضااي التالية، ا م" "ع ا عسار وا فال  لدورة :ادمة:  يرى اعمع أتجين الر ر ا

 ( املسائن المقيية املتعلقة حبماية املؤسسات املالية ا سالمية، ومريا مس لة الت مأل على الدي"ن، وااللتزام ابلتربع. 1 
 ( أح ام كصرفات اململت واملعسر ا ف ة الريبة. 2 
 الية ا  "ي اان مة املعاصرة. ( أح ام إفال  الشرهات واملؤسسات امل3 
( م" "ع ا عسار  املدين( حيث يلحظ أن مصالح ا عسار :د يرد ا بعض الق"انأل ال" عية هامالً ملصالحص ا فال   4 

 وا عسار ا المقه ا سالمص. 
 وهللا أعلم

 
ة اإلسالمية واألنظمة املعاصرة  ( بشأن أحكام اإلعسار واإلفالس يف الشريع2/23)  218:  قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 )استكمال ما سبق( 
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه ال ال ة والعشرين ابملديرة املر"رة،  

 م.2018ن"فمرب 1-أهت"بر28هب، امل"افة: 1440صمر  23-19خالل الم ة من: 
الت"صيات الصادرة عن الردوة العلمية: أح ام ا عسار وا فال  ا الشريعة ا سالمية واان مة املعاصرة  وبعد اطالعه على 

اليت عقدها جممع المقه ا سالمص الدو  جبدة ابلتعاون مع املعيد ا سالمص للبح"  والتدري   عض" جمم"عة البرك ا سالمص  
 واستماعه إي املرا:شات اليت دارت ح"له،  م،2017ديسمرب 1-ن"فمرب31للترمية( خالل الم ة 

 :رر ما يلص: 
( من كعريو ا عسار واملدين املعسر، ويراعص العرل ا 1( فقرة  1/20   186أوالً: الت هيد على ما ورد ا :رار اعمع ر:م:  

 حتديد كابيقات ا عسار.
 خبص"ص  ابط ا فال ، مع مراعاة مايلص: ( من القرار السابة 2لنياً: الت هيد على ما ورد ا المقرة  
 ال ي "ن ا فال  إال حب م :ضائص. 
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 أح ام ا فال  ارى على الشخص الابيعص واالعتباري على الس"اي.
 لل اً: الت هيد على ما ورد ا المقرات:  لنياً، ولل اً، ورابعاً( من القرار السابة ا هارة إليه. 

 ال  ا املؤسسات املالية ا سالمية ما يلص: رابعاً: من مسائن ا عسار وا ف
. التع ر عن السداد ه" إعسار، وال يعترب إفالساً من الراحية الشرعية إذا هانت ااص"ل اليت نل يا املؤسسة أو الشرهة كمص  1

 القضاي  لزام  بدي"هنا، وللدائن اللج"ي إي القضاي  صدار ح م ابلتمليت، وهجمللك للشرهة أو املؤسسة املديرة اللج"ي إي
 (.Restructuringالدائرأل اب ن ار  

 . من احلل"ل املق حة ملعاية ا عسار  كع ر( الشرهات واملؤسسات املالية ا سالمية: 2
 أ. بجملل أصن ما  معأل، أو مرمعة عأل معيرة لسداد الدين املستحة.
املديرة من خالل إصدار أسيم عادية يساهم فييا الدائن   ب. حت"ين الدي"ن إي أسيم  رمسلة( عن طرية زايدة رأ  مال الشرهة

 بديره املستحة على الشرهة، فيصبح مال ا حلصة ا الشرهة وم"ج"داهتا كقدار ما هان له من دين املديرة. 
و املؤسسة  . اكماق الشرهة أو املؤسسة املدنية مع الدائن على ا ن ار حس  ما كراه جية خب ة معتمدة بتقدير أو اع الشرهة أ3

 وحتديد هروط ا ن ار إن لزم اامر. 
 لنياً ك"صيات عامة: 

ي"صص اعلت بدراسات م"سعة مستميضة للحل"ل العملية ملعاية االعسار  كع ر( ا املؤسسات املالية كا حيمظ حق"ق  يع  
 ااطرال.

ومديرأل مع مراعاة حمظ حق"ق ااطرال ذات ي"صص اعلت أبهية سن أن مة و:"انأل حتمص املتعاملأل مع الشرهة من دائرأل 
 العال:ة لتصحيح أو اعيا املالية. 

ي"صص اعلت اييات ذات العال:ة وعلى وجه ا ص"ص اييات القضائية ابلعراية ابملبادئ القضائية امل"اهبة للتا"رات املعاصرة 
 ا جمال ا عسار وا فال . 

 "ع أثر ا عسار وا فال  على الشرهات ذات املسؤولية احملدودة، كا ا ذلك  ي"صص اعلت أمانة اعمع ابست مال دراسة م" 
 حالة إعسار أو إفال  الشرهة احملدودة املسؤولية مع ه"ن مال يا الرئيت ما زال م"سراً.

 وهللا كعاي أعلم
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 حكم التصرف يف املال احملرم الناتج عن عوائد الراب 
 استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية: بشأن( 1/3) 13: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 77ص   1والعدد الثالث ج  527ص /2، ج 2ع  –جملة اجملمع 
صمر  13-8إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ال الث بعمان عاصمة اململ ة ااردنية اهلامشية من 

 م.1986 أهت"بر( كشرين ااول  16 – 11/هب 1407
 بعد دراسة مستميضة ومرا:شات واسعة يميع االستمسارات اليت كقدم هبا البرك إي اعمع، 

 :رر ما يلص: 
 ص التصرل ا ف"ائد ال"دائع اليت يضار البرك ا سالمص للترمية  يداعيا ا املصارل ااجربية: خبص" ( هب 

ولجملا جي    حيرم على البرك أن حيمص القيمة احلقيقية ام"اله من آلر كجملبجملب العمالت ب"اساة الم"ائد املرجرة من إيداعاكه. 
بح" ، وك"ف  وسائن ا غاثة، وك"ف  املساعدات املالية للدول  أن كصرل كلك الم"ائد ا أغراض الرمع العام هالتدري  وال

 ااعضاي وكقدمي املساعدة المرية هلا، وهجمللك للمؤسسات العلمية واملعاهد واملدار  وما يتصن برشر املعرفة ا سالمية. 
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 قواعد عامة يف املعامالت املالية 
 العرف املعترب شرعاً 

 العرف :بشأن( 9/5) 47: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم
 (2921ص  4، ج5ع  جملة اعمع  

 
 15-10هب امل"افة1409 ادى ااول  6-1إن جملت جممع المقه ا سالمص املرعقد ا دورة مؤنره ا امت ابل "يت من 

 م،1988(ديسمرب  هان"ن ااول 
 واستماعه للمرا:شات اليت دارت ح"له، بعد اطالعه على البح"  املقدمة من ااعضاي وا رباي ا م" "ع العرل، 

 
 :رر ما يلص: 

 . يراد ابلعرل ما اعتاده الرا  وساروا عليه من :"ل أو فعن أو كرك، و:د ي "ن معترباً هرعاً أو غ  معترب أوالً: 
 العرل، إن هان خاصاً، في" معترب عرد أهله، وإن هان عاماً، في" معترب ا حة ايميع.  لنياً:
 املعترب هرعاً ه" ما استجمع الشروط اآلكية: العرل  لل اً:
 أن ال خيالو الشريعة، فإن خالو العرل نصاً هرعياً أو :اعدة من :"اعد الشريعة فإنه عرل فاسد.   -أ 

 أو غالباً. (مستمراً  أن ي "ن العرل ما رداً   -ب 
 أن ي "ن العرل :ائماً عرد إنشاي التصرل.  -ج 
 فه، فإن صرحا خبالفه فال يعتد به.أن ال يصرح املتعا:دان خبال -د 

 . وهللا أعلم. ايم"د على املرق"ل ا هت  المقياي من غ  مراعاة كبدل ااعرال – ممتياً هان أو :ا ياً   –ليت للمقيه  رابعاً:
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 الغلبة والتبعية يف املعامالت املالية 
والتبعية يف املعامالت املالية: حاالهتما، وضوابطهما،  ( بشأن الغلبة 10/22) 214: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم

 وشروط حتققهما
إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا دوركه ال انية والعشرين بدولة ال "يت،  

 م.2015مار   25-22هب، امل"افة:1436 ادى اآلخرة  5-2خالل الم ة من: 
طالعه على الت"صيات الصادرة عن الردوة العلمية ح"ل م" "ع: ال لبة والتبعية ا املعامالت املالية، حاالهتما، و "ابايما، بعد إ

م، وبعد دراسة  2014ديسمرب    18-17هب، امل"افة  1436صمر    26-25وهروط حتققيما، املرعقدة جبدة خالل الم ة من:  
(،  196(، والقرار ر:م:  188(، والقرار ر:م:  30مع ذات الصلة، وهص القرار ر:م:  ما ورد ابلت"صيات والرج"ع إي :رارات اع

 كبأل للمجمع أن هجملا امل" "ع حباجة إي الترسية بأل :رارات اعمع ذات الصلة  عادة صياغة ك"صيات الردوة. 
 ة على اعلت ا الدورة القادمة. ويرى ك ليو أمانة اعمع بتش ين يرة علمية من املختصأل وعرض ما كت"صن إليه اللجر

 وهللا كعاي أعلم
  

( بشأن الغلبة والتبعية يف املعامالت املالية حاالهتما وضوابطهما وشروط  10/23)  226رقم:  جممع الفقه اإلسالمي  قرار  
 حتققهما

دوركه ال ال ة والعشرين ابملديرة املر"رة،  إن جملت جممع المقه ا سالمص الدو  املرب ة عن مر مة التعاون ا سالمص، املرعقد ا 
 م.2018ن"فمرب  1 -أهت"بر28هب، امل"افة: 1440صمر  23-19خالل الم ة من: 

وبعد اطالعه على الصياغة الريائية لت"صيات الردوة العلمية: ال لبة والتبعية ا املعامالت املالية حاالهتما و "ابايما وهروط 
صمر   26-25مقه ا سالمص الدو  مع جمم"عة البرك ا سالمص للترمية جبدة ا الم ة من حتققيما، اليت ن ميا جممع ال

( بش ن 22/10  214م، و:د نت إعادة الصياغة براي على :رار اعمع ر:م: 2014ديسمرب  18-17هب امل"افة 1436
ا دورة مؤنر اعمع ال انية والعشرين اليت   ال لبة والتبعية ا املعامالت املالية حالتيما و "ابايما وهروط حتققيما الصادر

م، واستماعه إي 2015مار   25-22هب امل"افة 1436 ادى اآلخرة  2-5انعقدت بدولة ال "يت خالل الم ة من 
 املرا:شات اليت دارت ح"له، 

 :رر ما يلص: 
( 196، 188، 30بعية  ذوات اار:ام براي على ما ورد ا :رارات جممع المقه ا سالمص الدو  خبص"ص م" "ع ال لبة والت

 ،  30وخباصة القرار ر:م 
 :رر ما يلص: 
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املشار إليه أعاله خبص"ص اام"ال   30أوالً: الت هيد على ما ورد ا المقركأل  أ( و  ب( من العرصر ال الث ا القرار ر:م 
أو الص "ك أو ال"حدات( ا هجمله احلالة يعترب  املتجمعة بعد االهتتاب و:بن مباهرة العمن، فإن كداول ال"ر:ة املالية  ااسيم 

مبادلة نقد برقد فتابة علييا أح ام الصرل. وهجمللك إذا حت"لت امل"ج"دات إي دي"ن فتابة ا التداول أح ام التصرل ا 
 الدي"ن.

الشصي أيخجمل ح مه،   لنياً: إن :اعدة التبعية  كبعية التابع للمتب"ع( مقررة هرعا وهص كرص على أن التابع اتبع، أو ما يتبع
 فيج"ز العمن هبا ا كداول ااوراق املالية، بشرط حتقة املتب"ع. 

و ابط حتقة املتب"ع ه": وج"د الرشاط والعمن وال يان املسؤول  املؤسسة أو الشرهة( عن كقلي  املال. فيج"ز حيرئجمل كداول  
م"ج"داهتا؛ إذ هص كعد اتبعة ا هجمله احلالة ل صن املتب"ع وليست مستقلة،  ال"ر:ة املالية بدون اعتبار لرسبة الرق"د والدي"ن  من  

 مع مراعاة أن ي ن ااصن املتب"ع :ائماً ا  يع مراحن التداول.
لل اً: إذا هانت ااوراق املالية ال ن ن نشاطاً اارايً كقل  فيه اام"ال، وإمنا هص عبارة عن املل ية الشائعة ا بعض التم"يالت  

(  30ملقدمة من :بن مؤسسة مالية؛ فإن اعمع يؤهد على ما ورد ا مالع المقرة  ج( من العرصر ال الث من :رار اعمع ر:م  ا
من أنه إذا هانت م"ج"دات ال"ر:ة املالية خمتلاة من الرق"د والدي"ن وااعيان واملرافع ونق"د ودي"ن انهئة فييا فيج"ز كداوهلا 

 أن ك "ن ال لبة ا هجمله احلالة ل عيان واملرافع.ابلسعر املتمة عليه على 
 %(. 50و ابط ذلك أن كزيد ااعيان واملرافع عن الرصو  

ذريعة أو حيلة لتص يك الدي"ن وكداوهلا   -براي على :اعدة التبعية -رابعاً: ال جي"ز أن يتخجمل الق"ل جب"از التداول ااوراق املالية 
 ونق"دا أ يمت إلييا أعيان ومرافع يعليا غالبة للتم ن من ك"ريقيا. ه ن ك "ن م "انت ال"ر:ة املالية دي"ان

 كابيقات لقاعديت ال لبة والتبعية ا كداول ااوراق املالية: 
 أوالً: الص "ك وال"حدات االست مارية: 

ى أساسه  ا إطار كابية :اعديت ال لبة والتبعية ا كداول الص "ك جي  مراعاة أن ي "ن العقد الجملي كصدر الص "ك عل
 مست"فيا ارهانه وهروطه الشرعية، وأال يتضمن هرطاً يراا مقتضاه أو خيالو أح امه. 
بش ن است مال م" "ع الص "ك   196الت هيد على ما ورد من التابيقات خبص"ص ص "ك ا جارة ا :رار اعمع ر:م 

 (. 4( وبرد  3( وبرد  2ا سالمية برد  
على م"ج"داهتا ااعيان أو املرافع أو ا دمات، بعد :من ابب االهتتاب وبدي الرشاط،  جي"ز كداول الص "ك إذا هان ال ال  

أما :بن بدي الرشاط ف اعى الض"ابط الشرعية لعقد الصرل إذا هانت امل"ج"دات نق"داً، وكابية أح ام التصرل ا الدي"ن إذا 
 هانت امل"ج"دات دي"انً. 

"ج"دات( املعيرة :بن إعادة إجارة كلك ااعيان، فإذا أعيدت ا جارة هان الصك  جي"ز كداول ص "ك مل ية مرافع ااعيان  امل
 مم الً ل جرة، وهص حيرئجمل دين ا ذمة املست جر ال اين، فيخضع التداول حيرئجمل اح ام و "ابط التصرل ا الدي"ن. 
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كست"ىف مريا املرمعة. و:بن كسليميا إال   ال جي"ز كداول ص "ك مل ية مرافع ااعيان امل"ص"فة ا الجملمة :بن كعيأل العأل اليت
 كراعاة  "ابط التصرل ا الدي"ن. فإذا كعيرت جاز كداول الص "ك. 

جي"ز كداول ص "ك مل ية ا دمات اليت كست"ىف من طرل معأل :بن إعادة إجارة كلك ا دمات، فإذا أعيدت ا جارة هان  
ست جر ال اين، فيخضع التداول حيرئجمل اح ام و "ابط التصرل ا الصك مم اًل ل جرة، وهص حيرئجمل كصبح ديرا ا ذمة امل

 الدي"ن.
ال جي"ز كداول ص "ك مل ية ا دمات اليت كست"ىف من طرل م"ص"ل ا الجملمة :بن كعيأل الارل الجملي كست"ىف مره ا دمة  

 إال كراعاة  "ابط التصرل ا الدي"ن. فإذا كعأل الارل جاز كداول الص "ك.
ك االستصراع إذا صدرت من الصانع أو حت"لت الرق"د إي أعيان ممل"هة حلملة الص "ك ا مدة االستصراع،  جي"ز كداول ص " 

أما إذا دفعت حصيلة الص "ك مثراً ا استصراع م"از أو مت كسليم العأل املصرعة للمستصرع كعىن أن مثن االستصراع أصبح ديراً  
 الدي"ن. ا ذمته فإن كداوهلا خيضع اح ام التصرفات ا 

 ال جي"ز كداول ص "ك السلم اهنا من :بين بيع الدي"ن فتخضع اح ام التصرل ا الدي"ن. 
 ال جي"ز كداول ص "ك املراحبة بعد بيع بضاعة املراحبة للمش ي وكسليميا له؛ انه من :بين بيع الدي"ن. 

من ابب االهتتاب واستيماي  "ابط ااصن  جي"ز كداول ص "ك املشارهة وص "ك املضاربة وص "ك ال"هالة ابالست مار بعد :
 املتب"ع وفة ما ورد ا لل اً أعاله. 

 جي"ز كداول ص "ك ا جارة التش يلية وا جارة املرتيية ابلتمليك بعد نلك املؤجر للعأل املراد أتج ها. 
 لنياً: ااسيم: 

(،  5(،  4بش ن ااس"اق املالية وخباصة المقرات   63مع مالح ة ما ورد ا القرارات املشار إلييا أعاله، و:رار اعمع ر:م 
 (. فإنه مما يرب ص مراعاكه ا إصدار ااسيم ما يلص: 13(،  8(،  7 

 ال جي"ز كداول أسيم الشرهات إذا هانت م"ج"داهتا دي"ان فقط إال كراعاة أح ام التصرل ا الدي"ن. 
نق"دا فقط، س"اي ا ف ة االهتتاب أو بعد ذلك :بن أن يتح"ل جزي من ال جي"ز كداول أسيم الشرهات إذا هانت م"ج"داهتا 

 %. 10رأ  املال إي م"ج"دات لبتة برسبة 
إذا هانت م"ج"دات السيم م "نة من أعيان ومرافع ونق"د ودي"ن، وإل كتحقة ال لبة ل عيان واملرافع على الدي"ن والرق"د أبن  

والدي"ن، أو كعجملر العلم هبا فيعمن بقاعدة التبعية. و ابايا حتقة املتب"ع وه": الرشاط  هانتا متساويتأل، أو هان ال ال  الرق"د  
والعمن وال يان املسؤول  ايياز ا داري( عن كقلي  املال. فيج"ز حيرئجمل كداول السيم بدون اعتبار لرسبة الرق"د والدي"ن  

يست مستقلة، مع مراعاة أن ي ن ااصن املتب"ع :ائماً ا   من م"ج"داهتا؛ إذ هص كعد اتبعة ا هجمله احلالة ل صن املتب"ع ول
  يع مراحن التداول.

 وهللا كعاي أعلم
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