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 مد وآله وصحبه أمجعنيالصالة والسالم على سيدان حمو احلمد هلل رب العاملني، 
 

وبعددددد،  ادددديا االددددد الددددم ال إدددداوو الددددة صدددددر      ددددار  م عدددد  ال  دددد  
املصر ي ، وهي غري " قرارا  وت صيا  ندوا  ال    " الة تسإخلص من البح ث 

 .واملناقشا  املطروح    الندوا  السن ا  
  الدددة ن هددديل ال إددداوو أر بددد   دددرعي  علدددى اجسإ سدددارا  واملنإ دددا  املاليددد 

وارادددددا العددددداملني   اام عددددد  أو وحددددددافا وجسددددديما  دددددر إا الإ  يددددد  وا مدددددني   
،  ، وقدددد مدددر  اشاددد  الشدددرعي  الدددة صددددر  عنادددا هددديل ال إددداوو بإن يمدددا (1)رددددة

لشددر إني املشددار  ليامددا،   صددار  وما الددا ل انددا   أو ددا اسددم ا يردد  الشددرعي  
 .وال إاوو  امل  لل اإني ال    املصر ي  (  اسم ) ا ير  الشرعي  امل حدة ام ع 

مددددن  ةاسإ سددددارا  عدادددددد حبسددددو ته اناددددا د  ةامل حدددددوقددددد تلهلددددا ا يردددد  
ال حدا  الة تلماا اام ع ، الرغم من اخإصاص تلك ال حدا  هبيرا   رعي  

 أو مسإشاران  رعيني  ا .
ىل  هله  ضا     وال إاوو الشرعي  لل    واملأم ل أن تشهل قرارا  الندوا ،

العمدددل املصددددر  امسددددالمي، مددددئ مددددا أصددددرته ا يرددددا  الشددددرعي  للم سسددددا  املاليدددد  
قدرارا  اادامئ عدن ا خرو مما  هل مررعاً ومسإنداً  مإداوًج بني الباحثني،  لداًل 

                                                 

 ما حت لا  ر     ،حت لا  ر   ا مني جحهلاً  ىل ) بنك ا مني (   البحران (1)
 الإ  ي  أخرياً  ىل ) م ع  الإ  ي  املالي (.
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ال هلايدد ، واملعددااري الشددرعي  الصددايرة عددن هيردد  اعاسددب  واملرارعدد  للم سسددا  املاليدد  
  (1) اسام بعض أعلاء ا ير  الشرعي  امل حدة    لساا الشرعيامسالمي  الة

 وهللا امل    ،،،
 
 

 أمين عام الهيئة ورئيسها

 د. عبد الستار أبو غـــدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الشرعي  امل حدة حالياً مخس  أعلاء: تلم ا ير  (1)
 رئيساً   دةددإار أب  غددي.عبد السالشيخ  /1
 عل اً   ئدداملنيدبن سلمان الشيخ عبد هللا  /2
 عل اً   آل حمم ي  طيف حمم يالشيخ عبد الل /3
 عل اً   ددددددي.أمحد حميي الدان أمح /4
 عل اً  د العزاز ال   انددددعبحمم ي الشيخ  /5
الشيخ حممد و ي. ا سف الهلرضاوي أ .أعلائاا   تشهيال  سابهل ،  ان من و 

 خ ر حممد ي. عز الدان و  تهلي العثماين
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 املوضــوعات
 

 Contract For Differenceيراس  عهلد الهليم املخإل    (1/1)
 ددراء منددزل الإهلسددي  ا ددلب  يدده البددائئ للعميددل أن أراي السددهن ي ددئ  امددل  (1/2)

 الثمن .
 عهلد بيئ حم    (1/3)
   Optionبيئ اخليار د  (1/4)
 تن يم بر   السداي   عهل ي املعلهل  على  رب ال  اء (1/5)
 ى  رب ال  اءن عي  املبيئ اليي ميهن الإعاقد عليه أبسل ب البيئ املعل  عل (1/6)
 اللمان   البيئ املعل  على سداي ا قساب  (1/7)
 عدم حتهل  بيئ العين  مئ اخإالف امللهي  للبائئ واملشلي (1/8)
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(1/1) 
 عقد القيم املختلفة 

Contract for difference 
 

تددداولا ا يردد  حدد ل  بيعدد  هدديا العهلددد واخلدداص الهلدديم املخإل دد  أو العهلددد ا رددل 
يمدددد  ترتهددددز علددددى ال ددددرت بددددني  رإددددني أو قيمإددددني حيدددد  اهدددد ن للمصددددطل  معدددد  قددددان ين بهل

ون امي حمدي   صيغ معين  أو خيار اجخإالف واع  ترتيبا  جيرو عملادا علدى العهلد ي 
امل رل  الة اإم مب رباا عمل  روت السداي نهلداً بدجً من تسدليم السدلئ ن سداا أو ضدمان 

 حيا فا ورأ  ا ير  .
ا أندده مددن البيدد ل الددة لدديب  ددا حمددل للبيددئ و وددا ملددارب  علددى  ددروت ا سددعار " مبدد 

  ا   ) بيه( ببيئ امل  را  " .
 (4/2003)هـ.ش.م
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(1/2) 
 شراء منـزل ابلتقسيط اشرتط فيه البائع للعميل

 إن أراد السكن دفع كامل الثمن
 

 وبعد املناقشا  ات هلا ا ير  على الإايل :
 دددلاب البدددائئ ا ول للعميدددل  ن أراي السددهن  ثدددام  امدددل الدددثمن اعإددد  النسددب  ج

 دددر اً  اسدددداً م سدددداً للعهلدددد وانددداو مهلإلدددى العهلدددد، ولددديب للبندددك أصدددالً أن اشدددلو مدددن 
 البائئ  نه قد خرج من ملهه .

وترو ا ير  أنه ميهن تن يي هيل املعامل  من خالل بيئ العميدل ردزءاً مدن حصدإه 
لال الإهلسددي  حبيدد  اهلددبض الددثمن واسدددي ياندده السدداب    ادد م عهلددد مددن البيددا الدديي ا دد

 ردددارة منإايددداً الإمليدددك بدددني البندددك والعميدددل وتهددد ن امردددارة )حمدددل امردددارة( هددد  حصددد  
البندددك مدددئ وعدددد البندددك بإمليهددده املنددددزل   ذااددد  سدددداي ا قسددداب و لدددك حسدددو ا سدددب 

 الشرعي  لعهلد امرارة املنإاي الإملك .
 (5/2004)هـ.ش.م
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(1/3) 
 عقد بيع حمفظة

 
 لا لعدددددا ا يرددددد  علدددددى عهلدددددد بيدددددئ حم  ددددد  امل رددددد يا  املخل  ددددد  وأوصدددددا ايخدددددا

 الإعداال  .
 ( يد الطرف الثاين على أموال املضاربة :14املادة )

تعدل هيل املاية حبي  ته ن الدا ن : امل رل  مسر ليإاا على الطر ان حي  
 ب املال . ن امللارب ج جي   له ضمان ر 

 ( كيفية تصفية األصول ) موضوع املضاربة ( غري املبيعة:17املادة )
 تعدل هذه املادة لتصبح كالتايل :

"   حالد  انإاداء أو  ذداء هدديا العهلدد  ي سدبو مددن ا سدباب املنصد ص علياددا 
 يدده ، ووردد ي أصدد ل مددن مددال امللددارب  ف اددإم بيعاددا  ددقن الطددرف ا ول لدده حدد  اخليددار بددني 

حيصل علدى تلدك ا صد ل الهليمد  السد قي  ، أو أن ابيعادا للطدرف الثداين الديي اهد ن أن 
ملإزمدداً بشددرائاا الهليمدد  السدد قي  واإعددني علددى الطددرف الثدداين   هدديل احلالدد  ي ددئ  ددن تلددك 
 ا ص ل ي ع  واحدة خالل مدة ثالثني ا ماً من اتراخ   عار الطرف ا ول له بيلك" .

 (6/2003)هـ.ش.م
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(1/4) 
 Optionبيع اخليار ـ 
 

ا لعددددا ا يردددد  علددددى العناصددددر الدددد ارية   هدددديا اجسإ سددددار واخلاصدددد  ا  ددددراف 
 ا ساسي  حل  اخليار املطل ب وهم :

  : ر   ) أ (  الو  راء ح  اخليار  
  : ر   ) ب ( .  ائئ ح  اخليار  
  : أسام ) أ ( اململ    للشر   )ب(.  م ض ل ح  اخليار 
 سنإان من اتراخ ت قيئ العهلد.  ار : مدة ح  اخلي 

 رأت اهليئة:
أن بيئ اخليار الهي ي  الة وري    اجسإ سار ج جت    ذا من عهل ي الد 

OPTION  وصدر   ياا  إاوو  ما صدر قرار من  مئ ال هله امسالمي الدويل مبنئ
املسإ  ي  له  بيئ اخليار ولهن ممهن عن  را  بيئ العرب ن الل اب  والشروب الشرعي 

و لك إبجياي آلي  هي أن ته ن الشر   ) ب ( مالهً  للسلع    بيعاا بثمن حمدي 
 واه ن  ا خيار الشرب .

 (2/2003)هـ.ش.م
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(1/5) 
 تنظيم برجمة السداد يف عقود البيع املعلقة على شرط الوفاء

 
ا قسدداب  ددقن    عهلدد ي البيددئ املعلهلدد  علددى  ددرب ال  دداء،   ا  لددف املشددلي عددن سددداي

 مهلإلى العهلد انإ اء البيئ، و  هيل احلال  هناك خياران للبائئ :
 . ما أن اعمل مبهلإلى العهلد الساب  واطالو املشلي إبخالء ال يال جسإعايفا  

 . أو  برام عهلد رداد مئ املشلي بثمن رداد اإ   عليه وعلى  راهل  سدايل 
عهلد ي املراحبدا  مدن أردل ثهدني الشدر   مدن وأقر  ا ير  اجسإ اية مدن هديا الشدرب   

 سخ العهلد وجتدادل بدثمن ردادد عندد عددم السدداي، ولهدن اشدلب لديلك أن تهد ن العدني حمدل 
 املراحب  عينا قائم  وليسا اسإاال ي  .

هدديا وبندداء علددى اسإ سددار مهلددرر ا يردد  عددن  ي يدد  الإن يددي عنددد امخددالل   حالدد  تعليدد  
 البيددئ العددايي غددري املعلد  جيدد    ضددا   مثدل الشددرب الدد اري   املدداية العهلدد، أوضددحا ا يردد  أنده  

الرابعدددد  حبيدددد  التددددو علددددى الإددددأخري   سددددداي أي قسدددد  مددددن ا قسدددداب سددددهل ب مجيددددئ ا رددددل 
واسدددإحهلات مجيدددئ الدددد عا ، و  هددديل احلالددد  اهددد ن مدددن حددد  البدددائئ بيدددئ املبيدددئ جسدددإي اء اقدددي 

 ق ا  اي عدن الدثمن  ديء مدن قيمد  الشدهل  ادري علدى  الثمن، واه ن هيا البيئ حلساب املشلو :
املشددلو  ن هدديا مبثابدد  رهددن مددن املشددلو للشددهل  لسددداي الددثمن،  ددق ا ف اسدددي ابددال الددرهن علددى 

 حسابه .
وهيا املع  م ر ي   املاية الرابع  من عهلد اجسإصنال، وجيدر الإ ضدي    هديل املداية 

ن   حددال عدددم اسددإي اء مجيددئ حهلدد ت البددائئ   م عددد أن بيددئ الشددهل  جسددإي اء اقددي الددثمن اهدد  
 تسليم الشهل  .

أما   حال  البي ل املعلهل  على  رب ال  اء،  دقن البيدئ انإ دي أصدالً عندد  شدل املشدلو 
   السداي،  إبهلى الشهل  على ملك البائئ  ما اعيد البائئ للمشلو ا قساب املد  ع  . 

خر  دقن البيدئ اهد ن لصداحله هد ، واهد ن الدثمن  لده  ق ا أراي البائئ بيئ الشهل  لطرف آ
 له، وعند اسإخدام هيل الصيغ  اي ر  رب مبنئ الإصر ا  الناقل  للملك أو املغرية للعني .

 (3/95)هـ . ت . أ 
 
 

(1/6) 
 نوعية املبيع الذي ميكن التعاقد عليه 
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 أبسلوب البيع املعلق على شرط الوفاء
 

اميارة العدام لالسدإثمار والإم ادل والديي اإلدمن  لدو  يرسا ا ير  الس ال ال اري مدن
( حيد  أقدر   يده رد ا  اجسدإ اية 3/95ت ضيحا  بشأن ال إ و الصايرة   اجرإمال رقم )

من  رب ال  اء الثمن   عهل ي املراحبا  مما ميهن الشر   من  برام عهلدد ردادد مدئ املشدلي   
 حال  عدم السداي .

املهلصددد ي مدددن الشدددرب الددد اري   هددديل ال إددد و مدددن أن تهددد ن  والإ ضدددي  املطلددد ب اإعلددد 
العني حمل املراحب  عينا قائمد  وليسدا اسدإاال ي ،  ادل هدي العهلدارا   هلد  أم تشدمل السديارا  

 وا ج  واملعدا  ؟ 
وبينا ا ير  أن " املهلص ي العني الهلائم  هي ا  ياء الهلابلد  للبهلداء  يلد  مددة الإعليد ، 

 را  وا ج  واملعدا  .وهبيا تشمل السيا
 (4/95)هـ  ت . أ 
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(1/7) 
 الضمان يف البيع املعلق على سداد األقساط

 
  حالدددد  البيددددئ املعلدددد ، اللددددمان علددددى املشددددلو  ج   ا حصددددل الإخلددددف عددددن السددددداي 
 ين سخ البيئ أبثر ررعى وارردئ اللدمان علدى البدائئ، والتدو علدى  لدك  عداية أقسداب الشدراء 

و واسإحهلات البائئ أررة املثل د أو املبلغ اليي اإم اجت ات عليده   حينده د عدن املددة على املشل 
 الة انإ ئ  ياا املشلو العهلار .

 (1/96)هـ . ش . م . 
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(1/8) 
 جدول عقد البيع املعلق بعد فسخه لفوات الشرط

 
  عمليددد  رداددددة  جيددد   للبدددائئ، بعدددد  سدددخ عهلدددد البيدددئ املعلددد  ل ددد ا  الشدددرب الددددخ ل

ات ات الطر ني ) عهلد ردادد بدثمن ردادد (، وهديا الإصدرف لديب مدن قبيدل ردولد  املددا نيا  
املمن ع   رعاً، وهي ما  ان  يه  ايية للدان مئ  ايية   ا رل )وه  الرا الصدرا  الهلدائم علدى 

يددد  رداددددة مبددددأ : أتهللدددى أم تدددر ( . و ودددا  لدددك مدددن قبيدددل ال سدددخ للعمليددد  والددددخ ل   عمل
 ات ات الطر ني ) ردول  العهل ي ( .

 (1/96)هـ . ش . م . 
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 : الباب الثاين
 )املراحبـــة(
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21 

 املوضـــوعات
 بيئ مراحب  للصنايا  املخصص    (2/1)
 مرارع  عهلد مراحب  وطي . (2/2)
عمليدددا  ث ادددل املراحبددد  أو بيدددئ أصددد ل / حصددد    أصدددل ل (2/3)

 الإأرري 
مراحبدددد  تهدددد ن  ياددددا السددددلئ مإعدددددية بينمددددا  ددددن  ددددل مناددددا  (2/4)

 خمإلف
 عهلد مراحب  د س سية رنرال د  يارة الصنايا  املخصص  (2/5)
 يراس  ات اقي  مراحب  اجعإماي املسإندي د بنك ا مني (2/6)
 اعإماي الإعامل لعهلد  راء سلئ املراحب  (2/7)
 بدددداء الدددرأي الشدددرعي    دددرعي   ردددراءا  عهلدددد صددد هلا   (2/8)

 سلئ مئ البن ك
 حتداد عم ل  ال  يل   ات اقي   راء سلئ املراحب  (2/9)
  لغاء عملي  مراحب  (2/10)
 اسإثمار  ائض السي ل    عملي  مراحب  (2/11)
 بددددرام عهلددددد بيددددئ مراحبدددد  مددددئ العميددددل ادددد م  صدددددار خطدددداب  (2/12)

 ضمان الشحن
  ي ي  حتداد الرب    ال عد الشراء  (2/13)
حتميدددددددل ال اعدددددددد الشدددددددراء مسدددددددر لي  نهلدددددددص أو عطدددددددو أو  (2/14)

 اخإالف   البلاع  
   ال  ال اعد الشراء املراحب  حسن أياء امل ري  (2/15)
  ي ي  ث ال  راء اجسم الإ اري بص رة مشروع   (2/16)
 ى السلئ م ض ل املراحب  ا  راف املسإ يدة من الإأمني عل (2/17)
  رعي   لزام العمالء الإأمني على بلائئ املراحب   (2/18)
 اسإثمار   ائض ا م ال   السلئ لدو البن ك الإهلليدا   (2/19)
 املزام الإأمني الشامل ملشلو سيارة املراحب   (2/20)
 ت  يل ال اعد الشراء الإملك لصاحل البنك  (2/21)
 م ال عد للبنك أو لل عد الشراء املزا (2/22)
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 ت  يل ال اعد الشراء املراحب   (2/23)
  صل ال  ال  عن وعد الشراء   عمليا  املراحب   (2/24)
 راء البنك السلئ   املراحب  أصدال  عدن ن سده ولديب نيابد   (2/25)

 عن ال اعد
 حتداد م  ر للرب    ات اقي  ال عد الشراء  (2/26)
يل ال اعد الشراء العم ج  واملصاراف   حال  تن يدي حتم (2/27)

 البائئ جلإزاماته 
ام ددعار بإن يددي ال  الدد  وامجيدداب الشددراء مددن قبددل ال اعددد  (2/28)

 الشراء 
 الشعار الهلب ل البيئ من قبل البنك  (2/29)
  سخ املراحب  املإعثرة وجتداد العهلد بشروب أخرو  (2/30)
 املراحب  ا صلي وعالق  ال اعد به  احلسم من  ن (2/31)
مالح ددا  الل ندد  بشددأن وثيهلدد  ال عددد الشددراء وعهلددد بيددئ  (2/32)

 املراحب  
ا ددلب البددائئ   املراحبدد  تعليدد  تسدد يل امللهيدد  علددى حددني  (2/33)

 سداي  امل الثمن 
 مرارع  ات اقي  تعاون جتاري  (2/34)
   رراءا  وخط ا  تن يي عهل ي املراحبا  (2/35)
ث اددددددل الصددددددايرا  أبسددددددل ب املراحبدددددد    مرحلدددددد  مددددددا بعددددددد  (2/36)

 الشحن 
 تع يل يا ن املشار    حد الشر اء  (2/37)
 نهلل يان املراحب   (2/38)
 خطاب  بالغ العمالء الإسايال  املصر ي   (2/39)
 وصل تسليم البلاع   (2/40)
ات اقيددد  بيدددئ مصدددرف  يصدددل امسدددالمي أسددداماً مدددن ال ردددد   (2/41)

 )ب(
عهلدد بيدئ مراحبدد  لإمهدني املدد ش ني مدن  ددراء أو بنداء منددا ل  (2/42)

  م 
 عمليا  املراحب   (2/43)
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 قيام البنك أبخي تغطي  آرل  لعمليا  املراحب   (2/44)
 اجبإعاي عن املراحبا  الص را  (2/45)
 قرض عم ل  على عمليا  املراحب  (2/46)
   املنشأتصدا  ال  اتري الإ ارا  و اايا (2/47)
  برام عهلد املراحب  من ا م  صدار خطاب ضمان الشحن (2/48)
 ت شيف  ائض السي ل  و   الل اب  الشرعي   (2/49)
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(2/1) 
 بيع مراحبة للصناديق املخصصة

 
ح ل احلص  من العهلار املراي بيعادا مدن  در   ال  د  لالسدإثمار والإنميد   ىل أحدد 

 صص  الشر   .الصنايا  اجسإثمارا  املإخ
 قررت اهليئة :

مبا أن احلصد  مدن العهلدار ف تعدد م رد ية   ملهيد  الشدر   حيد  س بيعادا سدابهلا 
املراحب   بهلا للعهلد ي املر هلد ، ولديلك  قذدا أصدبحا ثثدل   ال قدا احلاضدر ياد ان    مد  

ا بغدري املثدل املشلي الساب ، والددا ن ج تبدال  ج أبمثا دا عدن  راد  احل الد  وج اصد  بيعاد
حلرم  بيئ النهل ي النهل ي مئ الإ اضل، وعليه ترو ا ير  املنئ من هيل املعاملد  و لبدا مدن 

 اميارة عدم اجسإمرار   تن ييها .
 (1/2001)هـ.ش.ت.
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(2/2) 
 مراجعة عقد مراحبة منطي

 
 على عهلد املراحب  املر   رأ  ا ير  ما الي : لبعد ام ال

 : هيد واملقدمةالتم
اسإخدام  لمة الطرف ا ول والطرف الثاين عند الإعرادف بطدر  العهلدد، و لدك 
بدددج مددن اسددإخدام مصددطلحي البددائئ واملشددلي  ندده لدديب  مددا هدديل الصدد     البداادد  وج 
ميهن وص اما  يلك  ج بعد بند امجياب والهلب ل . وتنطب  هيل املالح د  ن سداا علدى 

   .ما وري   املهلدم

  ( موضوع العقد :3املادة )
جيددددو الدددددنص   عهلددددد املراحبددددد  علدددددى اشددددزأان املهددددد نني للددددثمن اممجدددددايل بشدددددهل 
من صددددل، وج اه ددددي  مجددددال الددددثمن وج اجقإصددددار علددددى حتداددددد " الددددزايية الددددة علددددى  ناددددا 

 ا صلي " يون حتداد هيا الثمن ا صلي .

 : ( تسديد الثمن4املادة )
تسداد أي من هيل السدندا  مددة عشدرة أايم مدن اترادخ )  ا أتخر املشلي عن 

  عارل  قن ا رل اسهل  وتسإح  مجيئ ا قساب وتصب  وارب  الدد ئ(  لدك أن حلد ل  
آرددددال اقددددي ا قسدددداب ج ميهددددن أن اددددإم مب ددددري حلدددد ل أرددددل اسددددإحهلات أحددددد ا قسدددداب 

 والإأخر عن سدايل بل جيو  يه   عار املدان اليي قد اه ن غا ال .
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 :  املبيعة( تسليم األموال 7دة )املا
 ىل  املبيعدددد تعدددددال صددددياغ  ال هلددددرة  مددددا الددددي :     " اددددإم تسددددليم ا مدددد ال املباعدددد  

املشلي   مهان ور يها بإاراخ  برام عهلدد املراحبد ، و لدك حسدو  بيعد  ا مد ال املباعد  
شدددلي وعلدددى مدددا هددد  عليددده العدددرف اشددداري مبهدددان الإسدددليم . وتهلدددئ علدددى عدددات  امل املبيعددد 

 –   ا لدزم ا مدر –بعد أن اإم تسدلماا، وتعادد البدائئ  املبيع نهلل ا م ال املباع   مس ولي 
بإزواددددد املشددددلي تميددددئ املسددددإندا  وا ورات وال  الدددد  الشددددرعي    ا لددددزم ا مددددر الددددة   لدددده 

 ونهلل ملهيإاا " .  املبيع ا م ال املباع   تسلماسإالم 

 (3/2001)هـ.ش.
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(2/3) 
 بيع أصول / حصة يف أصل 

 لعمليات متويل ابملراحبة أو التأجري
 

ا لعا ا يرد  علدى عهلددي بيدئ أصد ل / حصد    أصدل لعمليدا  ث ادل املراحبد  
أو الإددددأرري املنإاددددي الإملددددك بددددني  ددددر   الإ  يدددد  للصددددنايا  اجسددددإثمارا  و ددددر   ا مددددني 

 لألورات.
ير  ضرورة الإ را  بني العهلد ا ول اليي اإنداول وبعد املناقش  املسإ يل  رأ  ا 

بيددئ حصدد    عمليدد  مراحبدد  وبددني العهلددد الثدداين الدديي اإندداول بيددئ حصدد    أعيددان مدد ررة، 
وقددرر  ا يردد  عدددم ردد ا  املعاملدد  العهلددد ا ول  ندده اإلددمن بيددئ ياددن م رددل بددثمن حددال 

أن ابيدددئ الددددان امل ردددل أقدددل منددده وهددد  مدددن قبيدددل خصدددم الهمبيددداج ، والطراهلددد  املشدددروع  
بددن ب الددثمن وانإ ددر املشددلي حلدد ل ا رددل  يهلددبض الددثمن  ددامال، وهدديا اهدد ن مددن قبيددل 
احل الد  ولهنادا  راهلدد  غدري اسدإثمارا  . وأوصددا ا يرد  بإصدحي  نهلددل عمليدا  املراحبد  مددن 
خددالل  رددراء بندددك ا مددني تددد  يال لشددر   الإ  يدد  بشدددراء سددلع  وبيعادددا املراحبدد ، وحصددد ل 

   ي  على عم ل  الإ  يل  هل  . الإ
أما النسب  للعهلد الثاين الهلدائم علدى بيدئ حصد    ا عيدان املد ررة،  لدم تدر ا يرد  
مانعا من تطبيهله،  نه بيئ أص ل عيني  وليب بيعا لدا ن، وج ا ثر  لدك البيدئ علدى عهلدد 

 امرارة الهلائم حي  تنإهلل امللهي  حممل  ال عد الإمليك .
 (1/2001)هـ.ش.ت
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(3/4) 
 مراحبة تكون فيها السلعة متعددة 

 بينما مثن كل منها خمتلف
 

ا لعددا ا يردد  علددى احلالدد  الددة تهدد ن  ياددا السددلئ املبيعدد    عهلددد املراحبدد  مإعدددية 
بينما  ن  ل ن ل مناا خمإلف مثل بيئ حمإ اي  مسإ يل أو عدي من السديارا  املخإل د  

 مانعددا مددن يله   املدداية اخلاصدد  بإحداددد الددثمن، وج تددرو ا يردد أو غددريل ممددا ج اإسددئ ت صدد
الطراهلدددد  املهللحدددد  اج إ دددداء بددددي ر الددددثمن ومهلدددددار الددددرب    نددددص املدددداية وت صدددديل الددددثمن 
ا صددلي ملخإلدددف السدددلئ املبيعددد    ملحددد  العهلدددد، ولهدددن ا لدددل أن ادددإم الدددنص   هددديل 

 بيع .املاية على الثمن ا صلي اجمجايل لإلك السلئ امل

وت  د ا ير  ور ب حتداد  دل مدن الدثمن ا صدلي للمبيدئ ومهلددار الدرب    عهلد ي 
 املراحب  .

تإ ام ا ير  امل را  الد ارية بشدأن ورد ي بعدض  ردراءا  رايد  خاصد    بعدض احلداج  
اسددإ رباا الهلددان ن أو الن ددام مثدددام نهلددل امللهيدد ،  ج أذدددا ت  ددد مددا  هبدددا  ليدده مددن  ددد ن 

إهلددل  ددرعا مب ددري  بددرام العهلددد ولدديب إبثددام أي  رددراءا  أو تسددليم مسددإندا  أو املبيددئ ان
 غريها من الإصر ا  املطل ب  ن اما .

 (2/2001) هـ.ش.ت
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(2/5) 
 عقد املراحبة 

 جنرال مع شركة التوفيق  سو سييت
 

 ا لعا الل ن  الإن ييا  على هيا العهلد وأبد  املالح ا  الإالي  :
 قبول املستثمر: 1/5الفقرة 

وري  عبارة ..... قب ل املسإثمر بعرض ال  يل للمشار     ...اخل ، 
 ايا خطأ حبي   ذا   ا أصبحا مشار     ي هيل احلال    ا حدثا خسارة  قذا 

 -ت  ل على الشر اء ليلك تشطو هيل العبارة لإصب   الإايل :
رة عن عالق  مبا رة لعرض ال  يل للدخ ل   ص هل  جتارة ...  ذا عبا

 بني املسإثمر وال  يل وليب  يخال املسإثمر   عالق  ا خران . 
 ( :4وابلنسبة للبند)

ج جي   أن ته ن عم ل  ال  يل  ا ل  أو مد     سعر الشراء وجيو 
 بياذا على حدة ومن صل    بند حلاله .

 ( :4أما البند )
  يل وت ضئ   بند حلاله وتنطب  سعر الشراء حتيف عبارة  اماًل أتعاب ال
 علياا ن ب املالح ا  ال ارية   ال هلرة السابهل  .

 ( أتعاب ال  يل :9( ال هلرة )7الص ح )
 حتيف هيل املاية الهامل ما عدا العم ل  املبين    املالح  وتصب   الإايل :

لن اإم ي ئ أا  عم ج  أو رس م أو أتعاب أو مصرو ا  وغريها أي  هل 
ا  هال وأبا   بيع  ماما  انا لل  يل مب رو هيا اجت ات اسإثناء عم ل  من 

 ال  يل املبين      عار الهلب ل . 
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 املالحق : 
 ت رد ثالث  مالح  ج حتهل  البيئ :

 ج أبس به . –عرض اجسإثمار  و  ج )أ( :
 ج اس به .  –قب ل املسإثمر  و ج )ب( :

 ده.ج ياعي ل و  ج )ج( :
ولهن جيو  حلات   عاران واحد من ال  يل ابني أنه ثلك السلع  

و  عار آخر بهلب ل البيئ م ره من  –املسإثمر  ياا وأنه اشلااا منه 
املسإثمر  ىل ال  يل حسو النم  رني الصايران   معيار املراحب  من 

لي  املعااري الشرعي  الصايرة عن هير  اعاسب  واملرارع  للم سسا  املا
 البحران.

 (1/2003)ج.ت.ن
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(2/6) 
 اتفاقية مراحبة ابالعتماد املستندي 

 
 -قرار اللجنة :

جيددو أن ادددرج   بنددد املصدداراف ، اللددرائو ،وأادد  واربددا  ماليدد  مطل بدد  مددن 
لل رد ب  اا مر م إ حدا ههدي ىاملشلي جيو أن تدرج   العهلد   زء من الثمن وج ابهل

 يل املالح   جيو أن تإلمن   مجيئ اجت اقيا  الالح  وه

 تصحيح العبارة التالية :
 under Saudiوالصددحي   under the laws of Saudiحيدد  وري    اجت اقيددا  .

regulations  
 ابلنسبة للبنود التالية :

  ا  دان الإدأمني  همن ات اقي  املراحب  اجعإماي املسإندي اراعى ان :5/5البند 
 للبيئ  ا  على البائئ و ادرج   الإهل د  الهليد   مدا اشدمقبل ا

  لك  ل اللرائو املإعلهل  امللهي   اي على البائئ .
.حتدديف  لمدد  Purchaser’s Own Riskمددن ات اقيدد  املراحبدد  اجعإمدداي : 7/7البند 

quantity   الهمي  ملخال إادا مهلإلدى العهلدد  ذدا تنإ دي معادا  ميد
 العي ب أو اش ية. نن الإ ؤ محمل البيئ وج مانئ م

مددن ن ددب اجت اقيدد  ت  ددد الل ندد  أن أادد  ضددرائو تإعلدد  امللهيدد   :2/11البند  
  اي على البائئ .

ت  ددد الل ندد  علددى املبدددأ الشددرعي العددام بشددأن خطدداا  اللددمان 
على اللدمان ) اله الد ( اردر  ذدا مدن عهلد ي  يجيو أن ج ا خ

طددداب عم لددد  أو رسدددم حمددددي الإ عدددا   و ا خدددي عدددن  صددددار اخل
مددن خطدداب اللددمان بعدددم الإعددارض  1،15 هلدد  واهليددد البنددد 

هدددديل املالح دددد  علدددددى   مددددئ أحهددددام الشددددراع  امسددددالمي  وتنطبدددد
 . 15،2البند

 

 

 

 

 وردت اهليئة :
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  اجت اقيددددا    ددددارا  مإ رقدددد   ىل املعددددااري اعاسددددبي  الدوليدددد   إعإمددددد هدددديل 
حماسددددبي  صددددايرة عددددن هيردددد  اعاسددددب  و املرارعدددد  املعددددااري   حالدددد  عدددددم تدددد ا ر معددددااري 

للم سسا  املالي  امسالمي  البحدران وارردئ  ىل تلدك املعدااري الدوليد  مبدا ج اإعدارض 
 مئ الشراع  امسالمي ..

 (1/2006)ج.ت.ن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/7) 
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 اعتماد التعامل لعقد شراء سلع ابملراحبة
 

 رأت اهليئة:
ن الشددرول   اجت اقيدد  بندداء علددى حصدد ل املعل ميدد     ددل عمليدد  اندده ج مددانئ مدد 

 على حدة،حي  اإم اجت ات على سعر الشراء و سعر البيئ عند الشرول    ل عملي .
واندده ج أردددرة لل  يدددل ،لهددن سدددإه ن ال  الددد  بدددون اردددر غدددري ج مدد  وحيددد  لل  يدددل 

لهددي أتخددي ال  الدد  صدد   عددزل ن سدده  مددل  دداء لدديا انصدد  بإحداددد ارددر و لدد   ددان رمددزاي 
 1-7اللزوم  ذا تصب   امرارة الة هي عهلد ج م . ت صي ا ير  بإعدال صياغ  البندد 

و  يمدداج عم لدد  ال  يددل يون ام صددام عناددا  مددا جيددو تصددحي  نددص اجت اقيدد  و جسدديما 
 حل اإحهل  ال صل الإام بني عم ل  ال  ال  و ن الشراء" . 3-2، 1-2البند 

 (5/2005)هـ.ش.م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/8) 
 شرعية إجراءات 
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 عقد صفقات السلع مع البنوك
 

ا لعددا الل ندد  علددى  رددراءا  صدد هلا  عهلدد ي السددلئ املر هلدد  مددئ  م عدد  مددن امل سسددا  
 املالي  املصر ي  ورأ  ما الي:

 ( رسوم الوكيل :8البند )
 رأت اللجنة تعديل هذا البند على النحو اآليت :

ة عدددن عملددده بنسدددب  .ا مدددن رأس املدددال ثو لدددن اهلددد م املسدددإثمر "اسدددإح  ال  يدددل أردددر 
بددد ئ أي عمدد ج  أو رسدد م أو مصدداراف أو ن هلددا  أخددرو مامددا  ددان ن عاددا  ىل ال  يددل 

 مب رو هيل اجت اقي .." 
وقد نص معيار هير  اعاسدب  ب رد ب حتدادد نسدب  ال  الد  أو املبلدغ و عددم اج إ داء 

 داد نسبإاا . مئ  ن الشراء يون حت ااحإساهب
 (4/2005)ج.ت.ن
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(2/9) 

 حتديد عمولة الوكيل يف اتفاقية شراء سلع ابملراحبة
 

ا لعدددا الل نددد  علدددى اجت اقيددد  الددد ارية مدددن بندددك ا مدددني و اخلاصددد  بشدددراء سدددلئ 
و حدددديف  7. 1( ال هلددددرة  7املراحبدددد  ورأ  اندددده جيددددو حتداددددد عم لدددد  ال  يددددل   املدددداية )

مهلطد ل حمددي وتعهدب املالح د   غد نسدب  ال  يدل...ا أو مبلدالسطران ا ولني مدئ حتداد
 على النص امجنليزي .

 (4/2005)ج.ت.ن
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(2/10) 
 إلغاء عملية مراحبة .

 
 ن ر  ا ير    هيا اجسإ سار بشأن  لغاء عملي  مراحب  ورأ  ما الي :

ة سدإه ن مبا أن عهلد املراحب  ف ا م مئ العميدل بدل ف ادإم ثلدك الشدر   للبلداع  الد
م ضد عاً للمراحبد  وف اصدرف الشديك أصدالً  دال تسدإح  الشدر   أي مهلابدل وج حارد   ىل 

  لغاء املراحب   ن العهلد أصاًل ف ا م .
وجيو على الشر   أن تراعى   املسإهلبل احلص ل على عروض مدن ثدالث رادا  

املعاملد  وجيدو  ومإابع  العميل اليي تإم  رسال الشيها  معه للمصدر للإأ د من ردا 
  رسال الشيك مبا رة للمصدر "

 (4/2002)هـ.ش.م.
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(2/11) 
 استثمار فائض السيولة يف عملية مراحبة

 
وح ل هيا ا سل ب رأ  ا ير  أن هيا ا سل ب املهللم اهل م على اسإثمار 
 ائض السي ل  على ثهني البنك الإهلليدي بإلك امل اي الغيائي  نياب  عن بنك ال    

صاحله  )وبلمان بنك ال   (   اإم بعد الإمهني ) أو الإسليم ( ثهني البنك من ل
الهلبض والإصرف  يه  )الهلبض احلهمي ( الإصرف  ياا بيعاا  ىل البنك الإهلليدي 
املراحب  برب  معل م مئ ضرورة الإأ د أبن  ا   مراحل العملي  تإم حسو الل اب  

ليب تصر ا ص راي وت صي ا ير  الإدقي  على هيل الشرعي  وأن هناك بلاع  حهليهلي  و 
العمليا  والإهلليل مناا  ن ا صل قيام البنك الإملك أو ت  يل غري العميل ال اعد 
الشراء  ن ضب  عمليا  املراحب  ج اإحهل   ج بإملك البنك السلع  مبا رة بن سه أو 

 ت  يل غري ا لعميل " . 
 (2/2003)هـ.ش.م
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(2/12) 
 ام عقد مراحبة مع العميلإبر 

 يوم إصدار خطاب الضمان الشحن
 

ح ل اجسإ سار املإعل  إبرراء عهلد بيئ مراحب  مئ العميل من ا م  صدار 
 خطاب ضمان  حن وتسليم البلاع  رأ  ا ير  .

"أنه جي   أن اهل م البنك إبرراء عهلد بيئ املراحب  مئ العميل بعد ) صدار 
سخ  من ب ليص  الشحن الة تثبا ملهي  البنك خطاب ضمان  حن( عند وص ل ن

للبلاع  ول  ف اهلم البنك بد ئ  ن البلاع  للمصدر ا صلي أما حساب رب  املراحب  
حيإسو من ا م  برام العهلد بني العميل والبنك وج عالق  تبني  لك وي ئ البنك  ن 

 البلاع  للمصدر ا صلي" .
 (2/2002)هـ.ش.م
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(2/13) 
 ديد الربح يف الوعد ابلشراء ابملراحبةكيفية حت

 
  وعد الشدراء أو ات اقيد  الإعداون الإ داري علدى أسداس املراحبد  ميهدن ام دارة  ىل 
نسدددب  الدددرب  واملددددة سدددن اي، ولهدددن عندددد الإعاقدددد جيدددو مراعددداة نإي ددد  النسدددب  يون ام دددارة 

 للزمن   حتداد الرب  يون أي  ايية امإداي ا رل .
نص   ال عددد الشددراء أو ات اقيدد  الإعدداون علددى أندده " جيددرو حتداددد وتددرو ا يردد  الدد

الددرب     ددل عهلددد مراحبدد  بصدد رة غددري قابلدد  للددزايية " و لددك لهددي ج ا اددم  مهانيدد  تهددرار 
 النسب  بإعدي السن ا  .

 (4/93)هـ . ت . أ . 
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(2/14) 
 حتميل الواعد ابلشراء مسئولية نقص
 أو عطب أو اختالف يف البضاعة

 
تددرو ا يردد  عدددم ردد ا   ع دداء البنددك مددن املسددر لي  عددن نهلددص  ميدد  البلدداع  عنددد 
الإسليم حب   أن امل ري س اخإيارل من العميل ال اعد الشراء،  لدك أن هديل املسدر لي  هدي 
من الإزام البائئ لإسليم الص هل  حسو اجت ات  .  دال جيد   حينردي حتميدل ال اعدد الشدراء 

 و أو اخإالف   البلاع  أو م اص افا .مسر لي  أي نهلص أو عط
 (4/93)هـ . ت . أ . 
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(2/15) 
 كفالة الواعد ابلشراء ابملراحبة حسن أداء املورد

 
أقدددر  ا يرددد   ضدددا   بندددد ردادددد   وعدددد الشدددراء أو ات اقيددد  الإعددداون املراحبددد  ادددإم 

ن أتخدددري تسدددليم مب ربددده قيدددام ال اعدددد الشدددراء به الددد  حسدددن أياء املددد ري وحتملددده اللدددرر عددد
 البلاع ، و لك على النح  الإايل :

" حيدد  ان ال اعددد الشددراء علددى معر دد  ويراادد  املدد ري وقددد قبددل أن الددمن حسددن 
أياء امل ري جلإزاماته جتال البنك البائئ،  قن ال اعد الشراء اه ن مسر ج عن اللرر الديي 

احلالدد  ج اعإدد  البنددك خمددال الحدد  البنددك مددن رددراء أتخددري تسددليم املدد ري للصدد هل  و  هدديل 
 ال عد " .

 (4/93)هـ ت . أ . 
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(2/16) 
 كيفية متويل شراء االسم التجاري بصورة مشروعة

 
جيدد    ددراء اجسددم الإ دداري وبيعدده مراحبدد  لعمددر الشددراء بعددد ثلددك الشددر   لالسددم 

د بيددئ بعهلددد صددحي  اإلددمن الإنددا ل عددن اجسددم صددراح  بددثمن معلدد م،   تدد م الشددر   عهلدد
 رددل لعمددر الشددراء مددئ الإصددرا  أالدداً الإندددا ل عددن هدديا اجسددم بددثمن معلدد م  يدده ربددد  
للشددر   . واسددإند هدديا الهلدد ل  ىل مددا   ددرل ال هلادداء مددن ردد ا  الإنددا ل عددن اجخإصاصددا  
بع ض،  الإنا ل عن ال شائف، واإأ د هيا اش ا  بهلرار  مئ ال هلده امسدالمي تددة رقدم 

 س  ونصه :( للدورة اخلام5) 
اجسم الإ داري، والعند ان الإ داري، والعالمد  الإ اراد ، والإدأليف واجخدلال أو  : أوالا 

اجبإهار هي حهل ت خاص   صحاهبا أصب   ا   العرف املعاصر قيم  ماليد  
معإددد ة لإمددد ل النددداس  دددا . وهددديل احلهلددد ت اعإدددد هبدددا  دددرعاً  دددال جيددد   اجعإدددداء 

 علياا .
رف   اجسددددم الإ دددداري أو العندددد ان الإ دددداري أو العالمدددد  الإ ارادددد  جيدددد   الإصدددد :اثنياا 

ونهلل أي مناا بع ض مايل   ا انإ دى الغدرر والإددليب والغدت اعإبدار أن  لدك 
 أصب  حهلا مالياً .

 (1/94)هـ . ت . أ . 
 
 
 



 

44 

(2/17) 
 األطراف املستفيدة من التأمني
 على السلع موضوع املراحبة

 
ارب  علددى أتمددني السددلئ م ضدد ل امللددارب  لدددو  ددر   جيدد   اجت ددات   عهلددد امللدد

أتمددددني  سددددالمي  علددددى أج اهدددد ن رب املددددال وحدددددل هدددد  املسددددإ يد مددددن قيمدددد  الإددددأمني،  ن 
ال ائددددة مدددن الإدددأمني تعددد ي  مددد ال امللدددارب   هدددل ولددديب لدددرب املدددال  هلددد  حبيددد  اهددد ن 

 للملارب حص  من الرب    ا شار وحتهل  الرب  .
 (1/94)هـ . ت . أ . 
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(2/18) 
 العالقة بني البنك والعمالء 
 يف التأمني على بضائع املراحبة

 
ا ار ان املهلص ي من الس ال ه  الإأمني على السلع  بعدد  بدرام عهلدد املراحبد ، أمدا 
قبلاا  قن الإأمني مسر لي  البائئ  ن البلداع    ملهده،  دقن أمدن عليادا  يمهنده  ضدا إاا 

الإدأمني هدد  ت ثيد  املدا نيد  و جيدداي سدبو لالسدإي اء مددن  ىل الإهل د  . ومبدا أن الغددرض مدن 
الإعدد اض املسددإح  بطددروء اخلطددر علددى السددلع   قندده جيدد   اقلاندده املراحبدد   ن  لددك اعإدد  

 مالئما للعهلد اشبه الرهن واله ال  وغريل.
 ق ا س الإأمني وحصل اخلطدر علدى البلداع  امل مند  واسدإح  الإعد اض  دقن البدائئ 

  حددددوي املدا نيددد  الباقيددد     لدددك ال قدددا .  دددقن  دددان  ائددددا ري  الدددزايية  ىل اسدددإ يد منددده 
العميل، و ن  ان أقل تبدئ العميدل النسدب  ملدا بهلدى    مإده ... وعلدى هديا ا سداس،  دقن 
الإدددأمني  ن  دددان لصددداحل الشدددر   البائعددد  اهددد ن ضدددماان حلهلادددا  هلددد ، ولددديب املدددراي أن مجيدددئ 

 ح  للعميل . الإع اض ملك للشر   و وا ه 
 (94ب//2)هـ . ت . أ . 
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(2/19) 
 استثمار فوائض األموال 

 يف السلع لدى البنوك التقليدية
 

حيدد   ن البندد ك الإهلليدادد  قددام عملاددا علددى الإعامددل الربدد ي ولدديب لدددااا الإحددر  
انددا مددن املعددامال  اعرمدد ،  ددا وىل عدددم الدددخ ل معاددا   عمليددا  اسددإثمارا   ج   ا  

إبيارة امل سسد  امسدالمي  ن سداا، و  حددوي احلارد  امللحد  مدئ الإثبدا البدالغ   مطابهلدد  
 هيل املعامال  للل اب  الشرعي  .

(   الب رصددا  العامليدد ،  ددقن COMMODITYأمددا صدد هلا  السددلئ الدوليدد  املعرو دد  )
 ج الإثبا مدن  مع م معامالفا ص را  ج ت ا   الشراع  امسالمي ،  ي و اجبإعاي عناا

 رداإاا ومطابهلإاا وم ا هلإاا للشروب الشرعي  .
 (4/94)هـ . ت . أ . 
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(2/20) 
 اإللزام ابلتأمني الشامل ملشرتي 

 سيارة ابملراحبة
 

" ج جيدد   املددزام الإددأمني الشددامل أو ضددد الغددري ملشددلو السدديارة املراحبدد  هبدددف 
هلإصدر علدى املدزام اله يدل أو الدرهن علدى احل اظ على م ري لإحصيل املدا نيد ، ولهدن ا

السدديارة ن سدداا أو علددى أصدد ل أخددرو، أو اطلددو  صدددار ح الدد  حدد  مبسددإحهلا  للعميددل 
 على الغري .

واإأ دددد املندددئ مدددن املدددزام  يمدددا لددد   دددان الإدددأمني املطلددد ب مدددن العميدددل قائمدددا علدددى 
 أساس جتاري " .

 (2/96)هـ . ش . م . 
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(2/21) 
 شراء توكيل الواعد ابل

 للتملك لصاحل البنك
 

ا صددل   عهلدد ي املراحبدد  عدددم ت  يددل البنددك ال اعددد الهليددام الشددراء والإسددلم،  ن 
 لك ا هلدد عمليد  املراحبد  معناهدا وجيعدل البندك بعيددا عدن أي خمدا رة وعدن حتمدل اللدمان 

 اليي مب ربه اطيو له الرب  .
عض ا مد ال مثدل أن اهد ن ولهن ميهن قب ل ت  يل ال اعد الشراء  اسإثناء   ب

للبلاع  و يل راي ج ميهن تس ا  البلاع  لغريل، ومثل احلاج  الة حيهل   يادا ال  يدل 
ت ددايي حتميدددل البلددداع  ضددرابإني مدددرة اسدددم البنددك ومدددرة أخدددرو اسددم ال اعدددد املشدددلي .. 
  دددي مثدددل هددديل اجسدددإثناءا  جيددد   ت  يدددل ال اعدددد الشدددراء وج بدددد مدددن ا دددالل املسإشدددار 

 الشرعي هبا قبل تن ييها .
 (3/96)هـ . ش . م . 
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(2/22) 
 اإللزام ابلوعد للبنك أو للواعد ابلشراء

 
النسددب  ملددزام ال عددد   عهلدد ي املراحبدد  املصددر ي ،  ددقن حاردد  البندد ك أن تلددزم ا مددر 
الشراء ج أن تلزم ن ساا، غري أن  مئ ال هله امسدالمي قدرر أنده ا لدل أن اهد ن املدزام 
للبنك حل اإحمل البنك املخا رة، ولهن ما يام أحد الطدر ني هد  ملدزم  دا مر مهلبد ل . 
وهدديا مب رددو قددرار اامددئ الدديي أرددا   لددزام أحددد الطددر ني أاامددا  ددان، ومنددئ  لددزام الطددر ني 

 معا .
 (3/9)هـ . ش . م . 
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(2/23) 
 توكيل الواعد ابلشراء ابملراحبة

 
جسلسال   ت  يدل العميدل    دل عمليدا  املراحبد  انبغي على بن ك ال    عدم ا

الددة تن يدديها، والعمددل علددى حصددر هدديا الإ  يددل   أضددي  احلدددوي و  احلدداج  اللددرورا  
بعددد   ددالل املسإشددار الشددرعي للبنددك أو ا يردد  الشددرعي  امل حدددة واحلصدد ل علددى امل ا هلدد  

 بيلك .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(2/24) 
 فصل الوكالة عن وعد 

 الشراء يف عمليات املراحبة
 

أقدددر  ا يرددد  ت  يدددل البندددك للعميدددل ال اعدددد الشدددراء   املعاملددد  اخلاصددد  املعروضددد  
عليادددا، ولهدددن جح دددا ا يرددد  ورددد ي بندددد   عهلدددد الإ  يدددل اإلدددمن وعدددد العميدددل ال  يدددل 

 الشراء .
ورعلدده   وثيهلدد  وعددد  وتددرو ا يردد  ضددرورة  صددل ال عددد الشددراء عددن عهلددد ال  الدد 

الشدددراء املراحبددد  من صدددل  عدددن عهلدددد ال  الددد  مدددئ مراعددداة أن حتدادددد نسدددب  الدددرب  سدددن اي هددد  
م  ددر اهلإصددر علددى   ددرل   ال عددد، أمددا   العهلددد  يددي ر الندداتن مددن حسدداب الددرب  يون 

   ارة للزمن .
وندص وعليه حييف البند الإدايل مدن عهلدد ال  يدل وحيد ل  ىل ات اقيد  وعدد الشدراء، 

البندددد هددد  الإدددايل :" اإعادددد الطدددرف الثددداين أبن اشدددلو مدددن الطدددرف ا ول مجيدددئ البلدددائئ 
والسلئ الة اشلااا الطرف الثاين و د  عهلدد ال  الد  هديا ونيابد  عدن الطدرف ا ول وميهدن 

 عهلد ص هلا  الشراء هيل حسو الإايل : 
تددإم علددى أسدداس عمليددا  الشددراء الددة اهلدد م هبددا الطددرف الثدداين مددن الطددرف ا ول  )أ(

 الإهل   ملا ا  لياا رب  حيسو مبعدل ...سن ايً .
ارسدددل الطدددرف الثددداين  ىل الطدددرف ا ول، وخدددالل أسدددب ل واحدددد مدددن  ثدددام صددد هل   )ب(

 دددراء نيابددد  عدددن الطدددرف ا ول،   دددعارا بعدددزم  دددراء البلددداع  املطل بددد ،   حدددني 
 ارسل الطرف ا ول ريل بهلب ل البيئ و   بن ي هيا العهلد .

 حتدي ت اراخ السداي     عار الشراء و    عار الهلب ل البيئ " . ()ج
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(2/25) 
 شراء البنك السلع يف املراحبة أصالة 

 عن نفسه وليس نيابة عن الواعد
 

رددداء   ات اقيددد  ال عدددد الشدددراء أبن ال اعدددد اهلدددر مب ا هلإددده علدددى أنددده قدددد  لدددو مدددن 
   عنه السلئ املبين    امللح  املر   " .البنك أن اشلي ونياب

رأ  ا يرد  حدديف  لمدد  " نيابد  عندده "  ن البنددك اهلدد م بشدراء السددلع  أصددال  عددن 
 ن سه وليب نياب  عن العميل .

 (4/96)هـ . ش . م . 
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(2/26) 
 حتديد مؤشر للربح يف اتفاقية الوعد ابلشراء

 
لشدراء مدن أن ال اعدد سديهل م بشددراء وا هلدا ا يرد  علدى مدا رداء   ات اقيدد  ال عدد ا

البلدداع  " علددى أسدداس ربدد  مبعدددل .. سددن ايً "، وت  ددد ا يردد  علددى ضددرورة أن اددإم حتداددد 
 الرب  ال علي عند الإعاقد الناائي    ل ص هل  .

لدديا  لبددا ا يردد  ت ضيددد   لددك حبيدد  تصدددري ال هلددرة علددى النحدد  الإددايل : " سدد ف 
لى أساس أن الطرف الثاين اعدد بشدراء البلداع  املعيند  تإم عملي  ص هل  املشلاي  تلك ع

مددن الطددرف ا ول وعلددى أسدداس ربدد  معلدد م حيدددي    ددل صدد هل  علددى أسدداس معدددل ... 
 سن ايً .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(2/27) 
 حتميل الواعد ابلشراء العموالت واملصاريف

 يف حالة عدم تنفيذ البائع اللتزاماته
 

عدددد الشدددراء أو ات اقيددد  الإعدداون املراحبددد  علدددى حتميدددل ال اعدددد ج جيدد   الدددنص   ال  
الشددراء مجيددئ العمدد ج  واملصدداراف املإعلهلدد  اطدداب اجعإمدداي   حالدد  عدددم تن يددي البددائئ 

 جلإزاماته .
وتشري ا يرد   ىل  مهانيد  تعد اض  لدك أبخدي   الد  الددرك علدى ال اعدد أي   الد  

تن يدددي البدددائئ جلإزاماتدده  نددده هدد  الددديي اخإدددارل حسددن أياء الدددمن ال اعددد مب ربادددا حسددن 
 ووره البنك للإعامل معه والشراء مناا . 

و  هدددديل احلالدددد  اإحمددددل العميددددل املصدددداراف   ا ف اددددإم الإن يددددي بسددددبو اررددددئ  ىل 
 البائئ، و لك مب رو   ال  العميل له .

 (4/96)هـ . ش . م . 
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(2/28) 
 واإلجياب اإلشعار بتنفيذ الوكالة 

 ابلشراء من قبل الواعد ابلشراء
 

ترو ا ير  أن عملي  املراحب  املعروض  عليادا حتإداج  ىل ورد ي   دعار بإن يدي ال  الد  
 وامجياب الشراء، وعليه قاما ا ير  بإصميم وصياغ  هيا ام عار على النح  الإايل :

 إشعار تنفيذ الوكالة واإلجياب ابلشراء 
 ...........من : ...........

  ىل : بنك ال    ..........
تن يددديا لعهلدددد ال  الدددد ، أ يدددد م أبين قدددد ا ددددلاا البلددداع  امل صددد    أيانل النيابدددد  
عددنهم لصددداحلهم، وهدددي   حيدددا ن النيابددد  عددنهم . وبنددداء علدددى اجت اقيددد  العامددد  للمراحبددد  

هل د  ملدا اً  ليده ربد  ا لاإاا منهم بثمن  مجايل قدرل ).......( وه  اإه ن مدن  دن الإ
 )......( واهلئ تسداد الثمن حسو ا قساب اعدية  يما الي : 

 ........................ 

 ........................ 
 ........................ 
 ........................ 

 (4/96)هـ . ش . م . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/29) 
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 اإلشعار ابلقبول ابلبيع من قبل البنك
 

ا ير  أن عملي  املراحبد  املعروضد  عليادا حتإداج  ىل ورد ي   دعار الهلبد ل البيدئ  ترو
 من قبل البنك . وعليه قاما ا ير  بإصميم وصياغ  هيا ام عار على النح  الإايل :

 إشعار القبول ابلبيع
 من : بنك ال   

  ىل : .....................
إلمن مجياب بشراء البلاع  اململ  د  لندا ر ااً عن  إابهم امل رخ .......... امل

وامل صددد    أيانل، ن يدددد م أنندددا بعندددا م  ايهدددا بدددثمن  مجدددايل قددددرل )....( اإهددد ن مدددن  دددن 
الإهل ددد  )....( ملدددا اً  ليددده ربددد  ).......(، و لدددك حسدددو الشدددروب املبينددد    اجت اقيددد  

 العام  للمراحب  .
 (4/96)هـ . ش . م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/30) 
 سخ املراحبة املتعثرةف
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 وجتديد العقد بشروط أخرى
 

ا لعا ا ير  على  ح و اجسإ سدار بشدأن تعثدر ياد ن املراحبد  الدة ا مادا البندك 
مئ عمالئده، ورغبد  البندك    سدخ املراحبد  اجت دات مدئ العميدل    بدرام عهلدد بيدئ ال  الد  

تدده بسددعر املراحبدد  ) مبلددغ الإم اددل اهلدد م العميددل مب ربدده ببيددئ السددلع  نيابدد  عددن البنددك ول ائد
املإعثر ( الاف  ليه هامت رب  مإ   عليه اغطي  رص  الدرب  اللدائع  بسدبو الإدأخر   

 الإسداد .
وبعد مناقش  املسال  قرر  ا ير  أبنه ج جت   هيل العمليد   ذدا  ردراءا   دهلي  

داي وهددد  مدددن قبيدددل تددد يي  ىل  لدددزام العميدددل بدددد ئ  ايية عدددن الددددان بسدددبو أتخدددرل   السددد
 ردول  الدا ن اعرم   ذا من را النسير  .

ولددد   دددرض أن ال سدددخ غدددري مشدددروب الإ  يدددل البيدددئ  قنددده ج ورددده ملدددزام العميدددل 
 البيئ هبامت رب  ضمن أرل حمدي  ن عالقإه السلع  انإاا بعد امقال .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(2/31) 
 احلسم من مثن املراحبة 

 وعالقة الواعد بهاألصلي 
 

اسإ يد العميل من اخلصم اليي حيصل عليده البندك مدن املد ري  ن هديا البيدئ بيدئ 
أماندد  مبددا تهل دده البنددك،  ددق ا خصددم مددن هددديل الإهل دد   دديء  ددقن البيددئ اددإم علددى أسددداس 

 الإهل   ال علي  واعاي الن ر   نسب  الرب  بهلدر اخلصم اليي حل  الإهل   .
 (4/96)هـ . ش . م 
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(2/32) 
 مالحظات اللجنة بشأن

 وثيقة الوعد ابلشراء وعقد بيع ابملراحبة
 

جح ددددا الل ندددد    البداادددد  أن تسددددمي  عهلددددد وعددددد  ددددراء املراحبدددد  جيددددو تغيريهددددا 
حبيف تسمي  ال ثيهل  عهلد  ن ال عد الشراء امل ا م ال هلادي لديب عهلدداً و ودا هد  تعادد 

 أانما ورد    ال عد الشراء املراحب  .الشراء، و لبا الل ن  تعدال  لم  عهلد 
نباددا الل ندد   ىل ضددرورة عدددم اعإبددار عهلددد بيددئ املراحبدد  رددزءا ج اإ ددزأ مددن ال عددد 
الشددراء،  ن ال عددد سدداب  لعهلددد البيددئ وهدد  اصدددر قبددل  ددراء البنددك البلدداع  ولدديلك ج 

 جي   الرب  بني ال عد وبني بن ي عهلد البيئ .
 عدداية صددياغ  مسددإندا  بيددئ املراحبدد  عمددل ات اقيدد     ددر  الل ندد  أندده ميهددن عنددد

تعدداون أو بروت  دد ل تعدداون مددئ العميددل ال اعددد الشددراء حيدد  ثثددل هدديل اجت اقيدد  ام ددار 
العدددام للإعددداون الددديي ابدددني الشدددروب العامددد ، و هدددرة ال عدددد والزاميإددده، ونسدددب  الدددرب  املهلدددلم 

 أخيها وغريها .
 (1/97)ل . ت . ش . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/33) 
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 اشرتاط البائع يف املراحبة تعليق 
 تسجيل امللكية إىل حني سداد كامل الثمن

 
ا لعددددا الل ندددد  علددددى اجسإ سددددار املهلدددددم مددددن بنددددك ال  دددد  بشددددأن اعإهلدددداي بعددددض 
املعنيددني إبرددراء عمليددا  املراحبدد    البنددك مددن وردد ل تعددارض بددني مددا هدد  مإبددئ وبددني البنددد 

 ملراحب  اليي انص على أنه :اخلامب ال هلرة الثاني  من عهلد بيئ ا
" ا لب البائئ تعلي  تس يل امللهي   ىل املشلي حدل اد يو مجيدئ الدثمن ولد  س 
تسليم املبيئ   حال  ما   ا  ان الثمن مد رال أو مهلسدطا " والإدايل مددو يراسد   مهانيد  

  لغاء هيا البند .
 ورأت اللجنة:

لهي   ىل املشدلي حدل اد يي مجيدئ ان ا لاب البائئ ) البنك ( تعلي  تس يل امل 
الددثمن  وددا هدد   ددرب عهلدددي ملصددلح  البنددك ولدديب  ددر اً  ددرعياً .  يحدد  للبنددك أن الغيدده  
 ما له احل  أن ابهليه  ن الغرض منه اجسإيثات من السداي، مئ العلدم أن امللهيد  ال عليد  

اطلددو سددند تنإهلددل  ىل املشددلو ولهددن الدديي اإددأخر هدد  تسدد يلاا، ومددن حدد  املشددلو أن 
 ضد اإعاد البنك  يه إبرراء هيا الإس يل   را عند أياء الثمن .

 ( 1/97)ل . ت . ش . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/34) 
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 مراجعة اتفاقية تعاون جتاري
 

 رأت اللجنة:
أنددده جيدددو وضدددئ وددد  ج لل عدددد امللدددزم مسدددإهلال عدددن وددد  ج الإعددداون الإ ددداري، أو  

 ىل أنده ج اغدع عدن ود  ج ال عدد الشدراء  ت ضئ له ماية من صل    هيا النم  ج ونبادا
( مدددن ات اقيددد  الإعددداون الإ ددداري  ن م ضددد عاا  لدددو الشدددراء 11مدددا رددداء   املددداية رقدددم )

وليب ال عد و لك الرغم من ام ارة على ملحهلاته . و لبا الل ن  حديف مدا رداء   
لطددرف الثدداين ( مددن  دد ن :" اعإدد   لددو الشددراء وملحهلاتدده الصدداير مددن ا11بداادد  املدداية )

أساسا  لباً ذائيا ج جي   النه ل عنده أو الررد ل  يده أو تعدالده أو تبدالده " وعليده تصدب  
 ( على النح  الإايل : 11بداا  املاية )

" اعإدد  ال عددد الشددراء الصدداير مددن الطددرف الثدداين ذائيددا ج جيدد   النهدد ل عندده أو 
 الرر ل  يه أو تعداله أو تبداله " .

( من ات اقي  الإعاون بشأن قيام ال اعدد الشدراء 8يف نص املاية )رأ  الل ن  ح
به الدد  حسددن أياء املدد ري وحتملدده اللددرر عددن أتخددري تسددليم البلدداع ،  ندده بعم مدده الغددي 

 ثاما ضمان البائئ املراحب  ) أي ال    ( .
لدددديا جيددددو أن اهلإصددددر علددددى ضددددمان العميددددل اللددددرر عددددن أتخددددري الإسددددليم أو سدددد ء 

 ب ضمان حال  العطو وا الك .الإسليم ولي
وا ضئ البدال الإايل : وه  ندص  إد و ا يرد  الشدرعي  لشدر ة الإ  يد  وا مدني   

 . 4/93ارإماعاا 
" حيدد  أن ال اعددد الشددراء علددى معر دد  ويراادد  املدد ري وقددد قبددل أن الددمن حسددن 

ر جً عن اللرر الديي أياء امل ري جلإزاماته جتال البنك البائئ،  قن ال اعد الشراء اه ن مس
الحدد  البنددك مددن رددراء أتخددري تسددليم املدد ري للصدد هل  و  هدديل احلالدد  ج اعإدد  البنددك خمددال 

 ال عد " .
جح دددا الل نددد  أن ات اقيددد  الإعددداون تدددرتب  بعهلددد ي املراحبددد  وعهلددد ي  ردددارة املنإايددد  

( مدددن 10الإمليدددك الدددة سدددإ ماا  دددر   ال  ددد  مدددئ عمالئادددا، وقدددد رددداء   املددداية رقدددم )
اجت اقيددد  معاشددد  أثدددر امإندددال العميدددل عدددن تسدددلم البلددداع  بدددن ب الطراهلددد    حالددد  بيعادددا 
املراحب  أو أترريها، وهديا غدري صدحي  . لديا جيدو تعددال ندص املداية العا درة  ىل مدا الدي 

: 



 

62 

"   حالدددد  امإنددددال الطددددرف الثدددداين عدددددن تسددددلم البلدددداع  الددددة س بيعاددددا مراحبددددد  أو 
  الطرف ا ول ا ا  مدا الدزم  د  بيعادا السدعر السدائد   حينده مسنإدافا، اه ن من ح

على حساب الطرف الثاين وقبض الثمن جسإي اء حهل قه،  دقن قدل  دن بيدئ البلداع  عدن 
مسإحهلا  الطرف ا ول  ان احل  الررد ل علدى الطدرف الثداين واللدماان  املهلدمد  منده 

هددددديا الشدددددأن، و  ا  اي الدددددثمن عدددددن  مبهلددددددار ال دددددرت املسدددددإح  واملصددددداراف الدددددة حتملادددددا  
 املسإحهلا  اري الزائد  ىل الطرف الثاين .

أمددددا   ا  ددددان م ضدددد ل الإعدددداون الإ دددداري  رددددارة  ددددقن للطددددرف ا ول  سددددخ عهلددددد 
 امرارة واسلياي العني املأر رة " .

 (1/97)ل . ت . ش . 
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(2/35) 
 إجراءات وخطوات تنفيذ عقود املراحبات

 
 :ت اللجنة قرر 

أن مددددا سددددب  بياندددده هدددد  خمال ددددا   ددددرعي  علددددى مسددددإ و تن يددددي عمليددددا  املراحبدددد  ، 
وأ ددد  ضددرورة تعبردد  العهلدد ي م الدد  اشاالدد  املمن عدد  ، وضددرورة وردد ي  دد اتري الشددراء لهددل 

عمليدا  ،  للشدرعي  لانداً لإحداد الثمن، وللدإمهن مدن املراقبد  إعمليا  املراحب  لإه ن مس
سليم مبالغ املراحب   ىل العميل و وا ي عاا مبا رة للبائئ و لدك لالبإعداي  ما  لبا عدم ت

 عن الص را  / ومبرا  يور البنك   املراحب  . 
 (  01/96) ل ش ت 
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(2/36) 
 متويل الصادرات أبسلوب املراحبة 

 يف مرحلة ما بعد الشحن
 

ا  مددن أم الدده اخلاصدد  مهلابددل تسددلمه تددرو الل ندد  أن قيددام البنددك بددد ئ قيمدد  املبيعدد
ملسددإندا  الشددحن وهددي احلالدد  ا ويل ، ميهددن  براماددا بشددهل مهلبدد ل  ددرعاً علددى أسدداس 
البيئ املإإايل حبي  ادإم أوجً بيدئ بلداع  العميدل  ىل البندك بدثمن حدال ،   مبهلإلدى ت  يدل 

لدددى أن ادددإم عدددام اهلددد م هددديا العميدددل ببيدددئ البلددداع   ىل الغدددري بدددثمن م ردددل لصددداحل البندددك ع
 ل . ااجت ات على نسب  الرب  وا ر

عن  ل ص هل   ىل البنك اي ر  يده قيامده  اً   ضرورة  رسال العميل   عار لل نوترو 
لصدداحل البنددك ،مددئ قيددام هدديا  جحهلدداً  أوجً البيددئ  ىل البنددك واسددإعدايل للهليددام ببيددئ البلدداع 

 ا خري إبرسال أ عار امل ا هل  على  لك . 
للحالد  الثانيد  الدة اهلإصدر يور البندك  يادا علدى حتصديل قيمد  املبيعدا  أما النسب  

مددن املشددلو  إبرسددال املسددإندا  ومإابعدد  الإحصدديل ومددن   السددداي للعميددل ،  ددقن هدديل 
ه حينردي أخدي أردر علدى دهلدماا البنك بصيغ  ال  ال  ، وجيد   لدااحلال  تشإمل على خدم  

 هيل اخلدم  الة اهلدماا للعميل . 
ال  ا خرية الة اهل م  يادا البندك بدد ئ قيمد  املبيعدا  للعميدل العملد  حلنسب  للوا

اعلي    ر تسلمه املسإندا  وبعد  لك مإابعد  حتصديل املبلدغ مدن املد ري  العملد  ا رنبيد  
  مددددن قبيدددل خصددددم الهمبيالدددد   ن املبايلدددد  ج تددددإم إدددد، رأ  الل نددد  أن هدددديل املعاملدددد  ج تع

ا بعملإني خمإل إني، ولديا  ادي مهلب لد   درعاً وتعإد  مدن قبيدل ح الد  احلد  بن ب العمل  و و
 مئ اخإالف اشنب .

 ( 01/96) ل ش ت 
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(2/37) 
 تعجيل ديون املشاركة ألحد الشـركاء

 
تإمثل املسدأل  مدن قبدل  در   أليدف   أن الشدر   قامدا إببدرام عمليد  مراحبد  وات د  

اب سداسددي  )  ددل سددإ  أ ددار ( وقددد س عددرض عمليدد  علددى ي ددئ  ددن البيددئ علددى سددإ  أقسدد
املراحبدد  علددى مسدددااث   ددرف كن  طلددو ثهينددده مددن  دددن البيددئ علددى أقسددداب ثالثيدد  )  دددل 
ثدددالث أ دددار ( ، وتسدددأل الشدددر   عدددن مشدددروعي  هددديا لإصدددرف حبيددد  تهلددد م  دددر   أليدددف 

عندددد  بإسددبهل  حصددد  مددن  دددن البيددئ للطدددرف الثددداين قبددل حتصددديله مددن العميدددل واددإم اقإطاعددده
 الإحصيل .

ورأ  الل ند  أنده اعإبدار  در   أليدف هدي  دراك   الإم ادل اامدئ لعمليد  املراحبد  
 قن الإزاماا بإع يل حص  الشراك من ياد ن املراحبد  قبدل حتصديلاا هد  مدن قبيدل اللدمان 
املهلدددم مددن  ددراك  ىل  ددراهه ، وج جيدد    حددد الشددر اء أن اإهلدددم بلددمان لشددراك آخددر 

 ان لرأس املال أو للدا ن الناجت  عن نشاب املشار   .س اء  ان اللم
 (  2/97) أ م ت 
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(2/38) 
 نقـل ديـن املرابــحة

 
أ لعا ا ير  على اسإ سار الشر   امسالمي  للإأمني بشأن مشروعي  نهلل املراحبد  

دان وج مددن عميددل  ىل آخددر برصدديدها املإبهلددي ، ورأ  ا يرددد  أن  لددك مددن قبيددل ح الدد  الددد
تسددمي نهلددالً للمراحبدد   ن املراحبدد  ثددا بددني الشددر   والعميددل ا ول وانإاددا وج ميهددن نهلددل 

 العهلد و وا ميهن نهلل اجلإزام النا ئ عن املراحب  ب اسط  عهلد احل ال  . 
 (  3/97) هـ ش م 
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(2/39) 
 خطاب إبالغ العمالء ابلتسهيالت املصرفية

 
غري املراحبد  ) امردارة واجسإصدنال وغريهدا (  قنده جيد     ا  انا العمليا  امل رل  

للبندددك أن اإ ددد  مدددئ العميدددل علدددى ث ادددل تلدددك العمليدددا  أبي عملددد  مدددن العمدددال  الدددة 
ارادددها . أمددا املراحبدد   ددال بددد أن اهدد ن رأس املددال مددن ن ددب العملدد  الددة ي عاددا البنددك  ن 

 ن ب عمل  الإهل   .املراحب  بيئ أمان ، وجيو  ياا أن ته ن عمل  البيئ 
 (3/97)هـ ش م 
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(2/40) 
 وصل تسليم البضاعة

 
وأرابددا ا يردد  أندده ج بددد مددن ت قيددئ وصددل تسددليم البلدداع ، وأن اهلددئ هدديا الإ قيددئ 
علددى ال صددل بعددد الإسددليم ال علددي للبلدداع ، وج اهإ ددي بسددندا  ا مددر الددة  ياددا الددنص 

معيندد  "  ندده   بعددض ا حيددان ت قددئ هدديل  علددى أن " الهليمدد  وصددلإنا سددليم  و املدد  غددري
 السندا  عند ال عد املراحب   لمان .

 (3/97)هـ ش م 
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(2/41) 
 اتفاقية بيع مصرف فيصل اإلسالمي أسهماا من الفئة )ب(

 
أ لعدددا ا يرددد   ددددياً علدددى ات اقيددد  مصدددرف  يصدددل امسدددالمي البحدددران بشدددأن بيدددئ 

مسددالمي مددئ ال عددد بشددرائاا أو بشددراء أسددام مددن ال ردد  )ب( مددن أسددام مصددرف  يصددل ا
بعلدددددداا . ورأ  أن هدددددديل اجت اقيدددددد  الددددددة رارعإاددددددا ا يردددددد  سددددددابهلاً وأبددددددد   ياددددددا بعددددددض 
املالح ا  ج تزال تإلمن خمال ا   رعي  وف ادإم تعددالاا حسدو الإ ريادا  السدابهل ، 

ا يردد  ( . لدديا ف تهلددر 14(  هلددرة )ب(، والبنددد )2ومددن هدديل املخال ددا  مددا اإعلدد  البنددد )
 يخ ل بنك ال      هيل اجت اقي  بشهلاا املعروض .

 
 (3/97)هـ ش م 
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(2/42) 
 عقد بيع مراحبة لتمكني املوظفني من شراء أو بناء منازل هلم

 
قددد بيددئ مراحبدد  لإمهددني املدد ش ني مددن  ددراء أو بندداء منددا ل  ددم أ لعددا ا يردد  علددى 

عنددد اسإ سدار ا يردد  عددن  بيعدد  هدديا العهلددد وهددل ود  ج عهلددد بيددئ املراحبدد  املعددروض علياددا و 
ه  خيإلف عن عهل ي املراحب  املعإمددة واملطبهلد  حاليداً   البندك حيد  تبدني أن ا ددف مدن 
هدديا العهلددد هدد  ث اددل مدد ش ي البنددك لشددراء أو بندداء منددا ل  ددم ، وهدديا الإم اددل اهدد ن   

أتخدي أراحداً علدى هدديا واقدئ ا مدر علدى أسددل ب الهلدرض احلسدن حيد  أن  يارة البنددك ج 
الند ل مددن الإمد اال  ، ولهندده   حالد  مغددايرة امل شدف البنددك  قنده مددن املعهلد ل أج اإمإددئ 

 امل شف الهلرض احلسن واصب  الإم ال بطراهل  املراحب  العايا  . 
وميهن اجلإ داء  ىل  راهلد  أخدري لإحهليد  ن دب ا ددف أي لإمهدني العميدل مدن  

رام علياددا مددا يام م ش دداً لدددو البنددك ، وحتميلدده ا رام احلصدد ل علددى ث اددل يون أي أ
املعإدداية   عمليددا  املراحبدد    حالدد  مغايرتدده البنددك وهدديل الطراهلدد  هددي أن ادد م البنددك مددئ 
العميل من البداا  عهلد مراحب  ا سل ب املعإاي مئ حتميله الرب  املناسدو للبندك ، ولهدن 

ك  ج أصددل الإم اددل واسددهل  الددرب  عددن امل شددف عنددد الإن يددي ال علددي للعهلددد ج  خددي البندد
مإندا جً عندده لصدداحله ، واهدد ن العهلددد هدد  عهلددد مراحبدد  معإدداي مددئ الددنص    رددراءا  البنددك 
أو بهلدددرار مدددن  لدددب اميارة علدددى تندددا ل البندددك عدددن ا رام امللتبددد  علدددى هددديا النددد ل مدددن 

 الإم ال ما يام امل شف اعمل   البنك . 
تطبيهلده علدى أسداس املراحبد   مدا هد  مهلدلم ،  ي دو أن تدإم وهيا ا سل ب   ا س 

العمليدد  حسددو ا صدد ل واللدد اب  املعرو دد  للمراحبدد   البنددك جيددو أن اإملددك أوجً املنددزل 
قبددددل بيعدددده مراحبدددد  ،  مددددا جيددددو علددددى البنددددك أالدددداً أن اإملددددك مدددد اي البندددداء الددددع سدددديبيعاا 

 للم شف   حال  بنائه ملسهن وليب  راء منزل راهز . 
وأن  ددان امل شددف سيحصددل علددى مسددهن قددائم ردداهز  قندده اطبدد  أسددل ب املراحبدد  
العاياددد  ، واراعدددى  دددرو اا بإ  يدددل العميدددل ليشدددلي لصددداحل البندددك   ابيعددده البندددك تلدددك 

عمددل   ااملشددلاي  ، والددب اميارة أن اإخددي قددراراً الإنددا ل عددن ا رام مددايام امل شددف 
احبدد  . واسددإخدم عهلددد مراحبدد  وطددي بددداالً عددن العهلددد البنددك ،  ددق ا خددرج تطبدد   ددروب املر 

 املعروض للمراحب  . 
أمددددا   ا  انددددا العمليدددد  هددددي بندددداء علددددى أرض ميلهاددددا امل شددددف  يسددددإخدم صدددديغ  
اجسإصددنال واجسإصددنال املدد ا ي   ا  انددا املدد اي مددن الصددانئ ن سدده ، علددى أن تهدد ن  ددن 
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مددددئ امل شدددف مدددد رالً و يلددد  وردددد ي اجسإصدددنال املددد ا ي حدددداجً للمهلددداول و ددددن اجسإصدددنال 
 . ه  هل  تهل   اجسإصنال يون  اييةامل شف على رأس العمل البنك ا خي من

و  ا  انددددا حاردددد  امل شددددف  ىل مهلدددداول اعمددددل بدددددون تهلددددد  مدددد اي  إطبدددد  صدددديغ  
  ( أبن اددد رر البندددك خدماتددده للعميدددل أبردددرة م رلددد    اسدددإأرر ادددامردددارة املإإاليددد  ) امل ا  

 حال  أقل .  املهلاول أبررة
 (  03/97) هـ ش م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

(2/43) 
 عمليات املراحبة
 

أ لعا الل ن  علدى اجسإ سدار الد اري مدن أحدد عمدالء اام عد  بشدأن  مدن حتهلد  
ملهيددد  البندددك للبلددداع  وحهلددده    بدددرام عهلدددد بيدددئ املراحبددد  : هدددل عندددد وروي املسدددإندا  أم 

  ري انإااء البائئ ا ول من    البلاع  . . . اشلب وص ل البلاع   افا أم مب
وأرابددا الل ندد  أبندده   حددال اقإصددار مامدد  البددائئ ا صددلي علددى تسددليم البلدداع  
 ىل الشددداحن وعددددم حتملددده أي خمدددا ر بعدددد  لدددك  دددقن هددديا الإسدددليم للشددداحن اعإددد  مبثابددد  

لبلداع    قبض مدن املشدلو ) البندك اعلدي ( عدن  راد  و يلده وهد  الشداحن ،  إصدب  ا
ضددمان البنددك املشددلو ، وجيدد   لدده حينرددي  بددرام املراحبدد  ولدد  قبددل وصدد ل البلدداع  ، ولهددن 
ا ل اللمان على البنك الرغم من انإهلدال امللدك  ىل املشدلو بعهلدد املراحبد   ىل أن اسدإلم 

 املشلو البلاع  . 
النهلدل إحمدل خمدا ر اأما   ا بهلى ضمان البلاع  على البائئ بعدد  دحناا ) حبيد  

 ىل مهان ال ص ل املعني (  ال اعإ  تسليم املسإندا  تسدليماً مدن البندك اعلدي للبلداع  
 ، و  هيل احلال  ج جي    برام املراحب   ج بعد وص ل البلاع   ىل البنك اعلي . 

 لعدددا الل نددد  أالددداً علدددى اجسإ سدددار الثددداين مدددن ن دددب العميدددل حيددد  اهددديا وقدددد 
احبد    حالد  الشدحن اخلدارري " ادإم  دحن البلداع  مدن بلدد املصددر اي ر أنه   بيدئ املر 

 ىل بلددد آخددر غددري البلددد الدديي ا رددد  يدده البنددك أو عميلدده ، ممددا جيعددل عمليدد  البيددئ تعإمددد 
أساسدداً علددى املسددإندا   هلدد  حيدد  ج ميهددن الإأ ددد أو  حددص البلدداع  الددة تصددل  ىل 

 مهان آخر وتسلم ملشلو آخر غري عميل البنك . 
رأ  الل ند  أنده   حالد  البيدئ اخلددارري انإهلدال البلداع  مدن املصددر  ىل مشددلو و 

آخددر مددن العميددل مهلدديم خددارج مهلددر البنددك ج حيصددل الإسددليم وانإهلددال اللددمان  ج ب صدد ل 
البلاع   ىل املشلو من العميل ، أمدا العهلدد  ديمهن  برامده املراسدل  . وانبغدي للعميدل أن 

بلددداع  النيابددد  عنددده ،   اددد م عهلدددد البيدددئ معددده ، و لدددك ملندددئ ا  دددل املشدددلو منددده بهلدددبض ال
 تداخل اللمانني .

 ( 3/98) أ ل ت 
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(2/44) 
 قيام البنك أبخذ تغطية آجلة لعمليات املراحبة

 
يرسا ا يرد  مشدهل  عمليدا  املراحبد  الدة ادإم  يادا اجسدإرياي بعملد  أرنبيد  والبيدئ 

ندددك خمدددا ر تغدددري أسدددعار العملددد  مبدددا ا هلددددل الدددرب  للعميدددل العملددد  اعليددد  حيددد  اإحمدددل الب
وأحيدداانً الحدد  بدده اخلسددارة ، ون ددراً لإحددر  عهلددد الصددرف امل رددل  هلددد رأ  ا يردد  أن هندداك 
حاًل اصل  بداالً عنه وه  حصد ل البندك امسدالمي علدى وعدد مدن البندك املالدك للعملد  

اإعاد  يه  لك البندك ببيدئ  ا رنبي  ) أو من البنك املر زي   حاج  يعمه لالسإرياي (
 اً حددد ، وهدد  الددرغم مددن   ندده ملزمدداالعملدد  ا رنبيدد  بسددعر حمدددي وهدد  وعددد مددن رانددو و 

ليب  يه  با  البيئ  ن الطرف ا خر ) البنك امسالمي ( خمري ، و  الغالدو ج تهد ن  
  رل .  مبا ازاد   اجبإعاي عن ص رة الصرف امل ة مي  املبلغ املراي احلص ل علياا حمدي

عاد ببيئ العمل  ا رنبي  اشلب احلص ل علدى عم لد  عدن هديا إو  ا  ان البنك امل
الإعاددد ) وهددي عم لدد  غددري رددائزة (  ددقن البدددال عددن هدديا  يخددال العم لدد    حتداددد سددعر 

 العمل  املإعاد ببيعاا . 
آخدياً   وهيل الطراهل  اإمهن البنك امسالمي من  برام بيئ املراحب  العمل  اعليد  

اجعإبددار السددعر الدديي سيشددلي بدده العملدد  ا رنبيدد  مددن البنددك ال اعددد عنددد م عددد السددداي 
 للمصدر . 

 ( 1/99) هـ ش م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/44ترمجة اجلواب رقم 
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Hedging against the foreign currency risk 
 

The Shariah Board discussed the problems regarding the 
import Murabaha operations in which the Bank purchases the 
commodities for a foreign exchange and sells it to the clients for a 
local currency - In such cases the Bank is exposed to the risk of 
volatile currency. The forward contracts in the exchange currencies 
being impermissible in Shariah, the Board suggests the following 
solution  

The Bank acquires a commitment from another Bank or from 
the Central Bank to purchase the foreign currency at an agreed 
rate. This commitment will be unilateral, and therefore despite its 
having a binding nature, it is not a forward sale, because the Bank 
has an option, and in most cases the amount of exchange is not 
specified. 

Hence, this commitment is far from being a forward 
exchange contract which is not allowed. The Bank committing 
itself to purchase claims a fee for this commitment which is not 
allowed in Shariah. Alternatively the fee may be built in the 
exchange rate.   

In this way the Islamic Bank may effect Murabahell local 
currencies taking into Account the exchange rate on which it will 
purchase the foreign currency at the maturity date to the supplier. 
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(2/45) 
 االبتعاد عن املراحبات الصورية

 
" ا صدددل أن  ن العميدددل  ىل البندددك  يإ ددداوض معددده علدددى الصددد هل   يشدددلي البندددك 

ام العميددل السددلع  مبا ددرة أو عددن  رادد  الإ  يددل حسددو اللدد اب  الشددرعي  ، ولهددن   ا قدد
 ددلو ال لددال  عددن البنددك  ددراء  لدد ليا  للبنددك أن اهبدديل الطراهلدد  الددة اصددرم  ياددا أبندده 

انبدده علددى العميددل أج اعدد ي لدديلك وأن اسددلك  ناهلبددل املعاملدد  أو اددر ض، وانبغددي للبنددك أ
 الطرا  وا لي  املهلررة لالبإعاي عن  با  الص را  واخإ اء يور البنك . 

ا  اسم العميل  ال سبيل  ىل  ردراء املراحبد   ن  لدك اد يي أما   ا راء املسإند
 ىل العينددد  ، ولهدددن   ا رغدددو البنددددك أن اددددخل معددده مشددددار   بنسدددب   بدددرية أو أبي نسددددب  
اإ هلددان علياددا مددن نسددب  الإم اددل ونسددب  ا رام علددى أندده ج مددانئ مددن  ايية الددرب  ونسددب  

  حتمل بهلدر الإم ال " الإم ال ) لإحصيل ال رت ( خال ا عن اخلسارة الة
 ( 1/99) هـ ش م 
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(2/46) 
 فرض عمولة على عمليات املراحبة

 
السدد ال الثدداين لبنددك ال  دد  رندد ب أ راهليددا اإعلدد  مبشددرول  ددرض عم لدد   يارة علددى 
عمليددا  املراحبدد  اخلارريدد  الددة ان دديها بشددهل خدداص ن ددراً للدددور امضددا  الدديي اهلدد م بدده 

ردوو الإعامل مدئ اشاد  البائعد  ومناقشد  ت اصديل العمليد  معادا مبدا قدي  من حي  يراس 
 لدددك الإعاقدددد وترتيدددو عمليددد  الشدددحن والإخلددديص وغدددريل ، و ددديلك يراسددد  ال ضدددئ املدددايل 
للعمدددالء املسدددإ يدان الإم ادددل  املراحبددد  لإ ندددو حددددوث أي  خدددالل   السدددداي وتهلليدددل 

 اجن ددددراي هبدددديل العم لدددد  لصدددداحل  ج املخددددا ر .  مددددا أوضدددد  السدددد ال أن البنددددك ارغددددو  
 .  اجسإثمارا ادخلاا   الرب  اليي اهلسم بينه وبني املسإثمران أصحاب احلساا  

 وأصدرت اهليئة بعد املناقشة اجلواب التايل : 
QUESTION: MURABHA TRANSACTION INVOLVING ADMINISTRATION  

FEE   
From the Shariah point view, the Bank acts as Mudarib for the 

depositors, and therefore, all the functions relating to purchase and sale 
are among its basic responsibilities as Mudarib for which it entitled to a 
percentage of the profit. It is not therefore, allowed for the Bank to 
charge any additional fees.  

 (  1/99) هـ ش م 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2/47) 
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 تصديق الفواتري التجارية وشهادات املنشأ
 

 ن ا صددل أن املصددرف هدد  الدديي اهلدد م بإصدددا  ال دد اتري املإعلهلدد  املراحبدد  والإأ ددد 
من حهليهل  الإعامل ب ر ي املصدر ويق   ااية املنشأ حي   ن تهليف العميل بديلك قدد 

ورددد ي مصدددددر حهليهلددددي . واشددددمل  لددددك اجعإمددددايا  ج تإحهلددد  بدددده الغاادددد  الإ ثيدددد  مددددن 
  .مبلغ الإغطي  املهلدم من العميل النهلدا  جحإمال أن اه ن  ن البلاع  ال علي أ اد من

 (  3/99) هـ ش م 
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(2/48) 
 إبرام عقد املراحبة من يوم إصدار خطاب ضمان الشحن

 
وصدد ل نسددخ  مددن املراحبدد  مددئ العميددل بعددد بيددئ جيدد   أن اهلدد م البنددك إبرددراء عهلددد 

ب ليصد  الشدحن الدة تثبدا ملهيد  البندك للبلداع  ، ولد  ف اهلدم البندك بدد ئ  دن البلداع  
للمصدر ا صلي . أما حساب رب  املراحب  حيسو من اد م  بدرام عهلدد املراحبد  بدني العميدل 

 .والبنك ، وج عالق  بني  لك وبني ي ئ البنك  ن البلاع  للمصدر ا صلي 
 ( 4/2000) هـ ش م 
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(2/49) 
 توظيف فائض السيولة وفق الضوابط الشرعية

 
  ات اقيد  مدئ أحدد البند ك  ح ل اسإ سار بندك ال  د  اشزائدري بشدأن  ضدا   مداية

الإهلليداد  لإ شيددف  دائض السددي ل  حسدو اللدد اب  الشددرعي  ، وتدنص هدديل املداية علددى مددا 
 )       (ائددري حتددا تصددرف البنددك ت دد  الطر ددان علددى أن الددئ بنددك ال  دد  اشز االددي : " 

ي.ج جسإعماله   اقإناء م اي غيائي  واسإاال ي  نياب  عنه ،   اهلد م البندك  ......مبلغ 
 " ا00ملا اً  ليه نسب  رب  قدرها  اائبشرائاا منه بعد تسلماا بثمن  را

ن هددديا ا سدددل ب املهلدددلم اهلددد م علدددى اسدددإثمار  دددائض السدددي ل  علدددى ت  يدددل البندددك ا
  بعددد الددإمهن  ،هليدددي بإملددك املدد اي الغيائيدد  نيابدد  عددن بنددك ال  دد  ولصدداحل  بلددمانالإهل

مدددن البندددك اشزائدددري مدددن قدددبض السدددلع  والإصدددرف  يادددا ) الهلدددبض احلهمدددي ( ابيعادددا  يل 
البندددك الإهلليددددي املراحبددد  بدددرب  معلددد م مدددئ ضدددرورة الددددإأ د  ن  ا ددد  مراحدددل العمليددد  تدددإم 

حهليهليددددد  ولددددديب تصدددددر اً صددددد رايً ، و دددددري الإعامدددددل  حسدددددو اللددددد اب  وأن هنددددداك بلددددداع 
 املسإندا  . 

وت صدددى ا يرددد  الإددددقي  املسدددإمر علدددى هددديل العمليدددا  والإهلليدددل منادددا  ن ضدددب  
السلع  مبا رة  بن سه أو ت  يل غدري العميدل  كعمليا  املراحب  ج اإحهل   ج بإمليك البن

 ال اعد الشراء " 
 ( 4/2000) هـ ش م 
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 الثالثالباب 
 لم(ـــ)الس
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 املوضوعــات
  ي ي  اسإخدام أسل ب السلم ال ا ي  (3/1)
  ي ي  حتهلي  ا رام   عهل ي السلم  (3/2)
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(3/1) 
 كيفية استخدام أسلوب السلم املوازي

 
صددرف   السددلع  املشددلاة ج خي ددى أن مددن  ددروب السددلم تع يددل الددثمن وعدددم الإ

السددلم  ج بعددد قبلدداا . وبندداء علددى هدديا ج جيدد   بيددئ   السددلع   ج بعددد قبلدداا  يبيعاددا 
بعد الهلبض بثمن حال أو م رل حسو ما ارو  يه املصلح ، واه ن ا ردل ضدمن  دلة 

 امصدار .
 وجي   اسإخدام أسل ب السلم امل ا ي   امصدار على النح  الإايل:

لإ  يدد  مدثال سددلع  السدلم وتع ددل  نادا .   عنددد  درم  صدددار، تبيددئ  ىل تشدلو ا
امصددددار سدددلع  مماثلددد  السدددلم وملددددة اتليددد  ملددددة السدددلم ا ول وأتخدددي الدددثمن مع دددال مدددن 

 امصدار حبي  تهلسم هامت الرب  املإ قئ بيناا وبني امصدار .
البدائئ ا صدلي  وج جي   ربد  صد هل  السدلم مدئ امصددار بصد هل  السدلم ا وىل مدئ

 إ ددل  ددل صدد هل  مسددإهلل  عددن ا خددرو وج ادد ثر ت ا دد  امل اصدد ا  علددى هدديا اجسددإهلالل، 
وهدديا الإ ا دد  ضددروري ليهدد ن السددلم مدد ا اي .   عنددد تسددلم امصدددار للسددلع  مددن الإ  يدد  

 ابيعاا  ىل عميل بثمن حال أو م رل  ىل أرل ج جياو  م عد تص ي  امصدار .
اهدد ن عددن  رادد   بددرام عهلدددي سددلم من صددلني مإدد ا هلني    وأمددا تن يددي هدديا  ادد 

 امل اص ا  ا ول بني الإ  ي  والعميل ا صلي، والثاين بني الإ  ي  وامصدار.
 (2/93)هـ . ت . أ 
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(3/2) 
 كيفية حتقيق األرابح يف عقود السلم

 
ا حيهل  الدرب    عمليدا  السدلم عنددما تبيدئ الشدر   بلداع  السدلم املهلب ضد ، وهدي

 ه  السلم امل ا ي .
 (4/94)هـ . ت . أ . 
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 الرابعالباب 

 تصناع(ــ)االس
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 املوضــوعات
 

 يراس  عهلد اسإصنال  (4/1)
 ثييز اجسإصنال عن املهلاول  (4/2)
 الشرب اشزائي   اجسإصنال  (4/3)
 عمليا  اجسإصنال راهل  احإساب ا رام ل (4/4)
 ت  يل الصانئ ببيئ املصن ل وتعادل بشراء ما اإبهلى بعد  لة  مني   (4/5)
 مرارع  و  ج عهلد اسإصنال  (4/6)
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(4/1) 
 دراسة عقد استصناع

 
املهلاول  هد  تهلدد  املد اي،  يهد ن  أ د  ا ير  أن العنصر املميز  رعا بني ن عي

املد اي واجقإصدار  نا هيل امل اي من عندل، أمدا   حدال عددم تهلدد العهلد اسإصناعا   ا  ا
على العمل  العهلد ليب اسإصدناعا و ودا هد   ردارة ) و ن ادي مهلاولد  املصدطل  الهلدان ين 

 . ) 

ج مددانئ  ددرعا مددن حتداددد  ددن اجسإصددنال علددى أسدداس املهلااسدد  الددة هددي عبددارة 
الددثمن هدد   ددن ال حدددة ملددروا    م  ددر حلسدداب الددثمن اجمجددايل حبيدد  اهدد ن هدديا عددن

 مددا اهلدد ل   –عددي ال حدددا ، واشاالدد  هندا   عدددي ال حدددا  عندد الإعاقددد ج تلددر  ذدا 
راال  تزول احلساب  ال ت يي للنزال . وعليه ميهن اسإخدام هيا امل  در    –ال هلااء 

والإدايل  ردارة،حتداد الدثمن اجمجدايل للعهلدد علمدا أبن  لدك ج حيد ل العمليد  مدن بيدئ  ىل  
 جيو هنا عدم اسإخدام مصطل  ا رر و وا اسإخدم مصطل  الثمن .

الإعبددري املهلدداول مددن البددا ن ادددل علددى الددرب  بددني العهلدددان أي أن الشددر   حتيددل 
العمددل الدديي تعاقددد  عليدده مددئ العميددل  ىل املهلدداول ..   حددني أن اجسإصددنال املدد ا ي ج 

ان حمددل العهلدددان واحدددا وامل اصدد ا  مإ هلدد  اسددإثناء جيدد    يدده الددرب  بددني العهلدددان و ن  دد
 مهلدار الثمن و من الإسليم .

الصدحيح   درعا هدي  دن  ج جي   اسدإخدام مصدطل  قيمد  العهلدد،  ن الإسدمي 
العهلددد ولدديب قيمدد  العهلددد،  ن الددثمن هدد  مددا الاضددى عليدده الطر ددان أمددا الهليمدد   اددي الددة 

 . و أقل من الثمنحيديها تهل   املهل مني وقد ته ن أ ثر أ

 (1/2002)هـ.ش.ت
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(4/2) 
 متييز عقد استصناع عن املقاولة

 
رارعدددددا ا يرددددد  عهلدددددد اجسإصدددددنال املهلددددددم مدددددن  يارة اجسدددددإثمار وأيخلدددددا عليددددده 

 املالح ا  والإعداال  الإالي  :
 :  املقدمة

اهلدد م الصددانئ إبنشدداء مددا  لبدده صدداحو العمددل لهلدداء مبلددغ  مجددايل لإن يددي العمددل 
 ن اجسإصنال من الناحي  ال هلاي  مدن عهلد ي البيد ل ولديب  يده أردر و ودا  دن  املإ   عليه

 حمدي مببلغ معل م.

 : التعاريف 
قيمدددد  العهلددددد الددددثمن : هدددد  ا رددددر أو البدددددل الدددديي اإهلاضددددال الصددددانئ لهلدددداء  جنددددا ل عمليدددد  
اجسإصدددنال حمسددد ا علدددى أسددداس املهلااسددد  علدددى ال حددددة أو لهلددداء مبلدددغ  مجدددايل علدددى  جندددا   

 ل العمل املإ   عليه . ام
 حيف  امل الإعراف اخلاص املهلااس  -

 : ( التزامات الصانع 6املادة )
ال هلرة اخلامس  من هيل املاية غدري ردائزة  درعًاًوًوًو وجيدو حدي اا  نده بإسدليم 

 املسإصنئ امل اي للصانئ اإح ل العهلد من اسإصنال  ىل  رارة .

 :  ( العمل اإلضايف8املادة )
 رأت اهليئة:

أن هددديل املددداية معإمددددة علدددى مبددددأ ا خدددي املهلااسددد    اجسإصدددنال علدددى معددد  
حسدددددددددددددددددداب  ددددددددددددددددددن املدددددددددددددددددد اي و ضددددددددددددددددددا   نسددددددددددددددددددب  علياددددددددددددددددددا، وهدددددددددددددددددديا غددددددددددددددددددري مهلبدددددددددددددددددد ل 
 رعًاًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًوًو  ن اجسإصنال جيو أن اه ن  نده معل مدا والدرب  

  يه رزء من الثمن وليب م ص ج عن الإهل    املراحب  .

الددددثمن علدددددى أسدددداس عددددددي ا مإددددار بشدددددرب بيددددان ا مإدددددار وج مددددانئ مددددن حتدادددددد 
املسددددطح   أو املهعبدددد  بشددددرب بيددددان  ددددن املددددل، واعددددرف عدددددي ا مإددددار عنددددد اجنإادددداء مددددن 

 املشرول، وهي راال  غري م سدة للعهلد  ذا تزول احلساب . 
 (3/2001)هـ.ش.ت.
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(4/3) 

 الشرط اجلزائي يف االستصناع
 

 رأت اهليئة:
رية   العهلد ف تعاجل حاج  الإأخر بسدبو عددم ا إمدال املبداين    أن املاية ال ا

هدددي عاشدددا د  يمدددا ا ادددر د ا إمدددال املبددداين وأتخدددر الإسدددليم و  ا  دددان ا مدددر  ددديلك  دددقن 
 اهلددداف املبدددالغ املسدددإحهل  واسدددإعاية املبدددالغ املد  عددد  لددده منددده اعإددد  غرامددد  علدددى الإدددأخري   

 ضد ل الغرامد  علدى الإدأخري ولديا  دقن ا مدر حيإداج  ىل الإسليم وقد رداء   املداية الثامند  م
 6/7 عدداية ن ددر   املدداية السددابع  بإماماددا وردداء   معيددار هيردد  اعاسددب  واملرارعدد  املدداية 

جي   أن اإلمن عهلد اجسإصنال  در اً رزئيداً غدري  حدف لإعد اض املسإصدنئ عدن أتخدري 
أخري نإي دد  ل ددروف قدداهرة أو  ارئدد ، وج الإسددليم مببلددغ اإ دد  عليدده الطر ددان   ا ف اهددن الإدد

جيددد   الشدددرب اشزائدددي النسدددب  للمسإصدددنئ   ا أتخدددر   أياء الدددثمن ) ان دددر  ددديلك معيدددار 
 ب (. 1 /2املدان املما ل البند

 (5/2004)هـ.ش.م 
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(4/4) 
 طريقة احتساب األرابح لعمليات االستصناع

 
  املسدددإ يد مدددن الإسدددايل )الإم ادددل الصددد اب هددد  الن دددر  ىل العهلدددد مدددئ العميدددل،  نددده هددد

اجسإصنال(  إحسدو ا رام  بهلدا لألقسداب امللتبد     مإده،  نده قدام بشدراء آردل للمصدن ل 
 بهلددا لالت ددات بددني الشددر   والعميددل   ضدد ء هددامت الددرب  العددام و ددلا  الإهلسددي ، أمددا املهلدداول 

ا بددد  مدددئ مراحدددل امجندددا ،  قنددده ائدددئ اجسإصدددنال  ىل الشدددر   و لدددك بدددثمن مهلسددد  أبقسددداب مإ  
ولدديب هددديا ثددد اال لدده بدددل هددد   بدددراء ليمدد  الشدددر   جتاهددده ن دددري اسددإحهلاقاا الشددديء املبيدددئ  ليادددا ) 

 املصن ل ( وامل رل تسليمه .
على أن الع ة د     ار الإعاقد د هي مبا اهلئ عليه اجت ات بني الشر   وبدني مدن تإعامدل 

  اجحإسدداب الددة هددي  ددأن ياخلددي للشددر   وج معاددم مددن عميددل أو مهلدداول، مامددا  انددا  راهلدد
 اثر  ا  ج اقلاذا برضا الطرف ا خر . 

وج اهلبدددل ا سدددل ان املبنيدددان علدددى ا دددلاض ورددد ي ارتبددداب بدددني العميدددل واملهلددداول    لددديب 
ا مر  يلك  ال جي   الرب  بيناما لرال اه ن من قبيدل الإم ادل الربد ي بسدبو ا دلاب عهلدد   

 يمددا   ددر أبندده انبغددي أن اهدد ن العهلددد املدد م بددني الشددر   والعميددل سددابهلا للعهلددد  عهلددد، واالحدد 
الددديي ت مددده الشدددر   مدددئ املهلددداول  نددده ج مصدددلح  للشدددر     اجرتبددداب مدددئ املهلددداول قبدددل ارتبددداب 

 العميل معاا .
 (3/94)هـ . ت . أ . 
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(4/5) 
 توكيل الصانع ببيع املصنوع
 ة زمنيةوتعهده بشراء ما يتبقى بعد فرت 

 
  حالدد  ت  يددل املسإصددنئ ) الشددر   ( للصددانئ أبن ابيددئ املدد اي املصددن ع  مبعر إدده  ىل غددريل 
جي   أن اهلدم الصانئ ) ال  يل ( وعدا  ىل الشر   أبن اشلي منادا  دل مدا اإبهلدى مدن املد اي غدري 

ي  حدني وقد ل املبيع    م عد حمدي، و لك بسعر اإم اجت دات عليده   ال عدد، أو الهليمد  السد ق
 الشراء .

وج اهد ن هدديا ال عددد  ددراء ملددا ا  ىل املسددإهلبل بدل ج بددد مددن  رددراء مبااعدد    حيندده . 
واهدد ن هدديا ال عددد من صددال عددن عهلددد اجسإصددنال حددل ج اشددابه ا ددلاب عهلددد   عهلددد املمندد ل 

  رعاً .
 (3/95)هـ . ت . أ . 
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(4/6) 
 مراجعة منوذج عقد استصناع

 
ن  أنه ن را لهد ن  در   ال  د  لدن تن دي اجسإصدنال بن سداا،  دال بدد مدن  بدرام رأ  الل 

عهلد اسإصنال م ا  بيناا وبني مهلاول ته ن  يه هي املسإصنئ واهد ن املهلداول هد  الصدانئ، مدئ 
 حتداد مدة ثهن من تن يي اجسإصنال ا ول، و ن حيهل  رحبا، وج اإم أي رب  بني العهلدان .

 (1/97)ل . ت . ش . 
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 اخلامسالباب 
 )اإلجارة = أتجري(
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مرارع  ا ير  للعهل ي النمطيد  لجردارة  عهلدد  ردارة بنداء مهإمدل مدئ  (5/1)
 ال عد ببيعه

 يراس  عهلد  رارة  (5/2)
 طع  أرض  ازة د  ر   أترري عهلد  رارة بشأن ترخيص صناعي لهل (5/3)
  رارة مرب    بعهلد بيئ للعني   ذاا  مدفا . (5/4)
 عهلد  رارة د ترتو بدل امرارة على اسإعمال املأر ر (5/5)
 يراس  عهلد  رارة من البا ن (5/6)
 ثداد عهلد امرارة لإ ايي اخلسارة  (5/7)
 مي رة ت اهم على عملي   رارة (5/8)
من البا ن د إبعطداء املالدك املسدإأرر حد  أتردري العهلدار عهلد  رارة  (5/9)

 من البا ن
 ( يراس  ع    أترري سيارا  .5/10)
 ( نهلل امللهي  اسم املسإأرر قبل تسداد بهلي  ا قساب .5/11)
اسإ سددددار أحددددد العمددددالء    ددددأن قطعدددد  أرض ارغددددو   أترريهددددا  (5/12)

  حد البن ك
 وعد الإملك . يراس  عملي  أترري  هل  مئ (5/13)
 جتزئ  عملي   رارة منإاي  الإمليك (5/14)
الدددددرأي   عهلددددد ي أترددددددري منإايددددد  الإملدددددك للإحهلدددددد  مدددددن سددددددالمإاا  (5/15)

 الشرعي 
 مرارع  مسإندا  عملي   رارة   تر يا . (5/16)
 الإأمني على العني امل ررة  (5/17)
 الصيان  ا ساسي  للعني امل ررة  (5/18)
  راء العني امل ررة  مصرو ا  (5/19)
 حل ل اقي أقساب امرارة عند الإأخر   السداي  (5/20)
  ي ي   راء املسإأرر العني أثناء سراين عهلد امرارة  (5/21)
 مدو ر ا  اعإبار عهلد امرارة ساري امل ع ل مب ري وص ل العني  (5/22)
املدددد ري حتميددددل ال عددددد امرددددارة املصدددداراف الناجتدددد  عددددن عدددددم تن يددددي  (5/23)

 جلإزاماته
 مالح ا  ا ير  بشأن عهلد  رارة مئ خيار الشراء   (5/24)
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 مالح ا  ا ير  على عهلد امرارة املصح ب ب عد الإملك . (5/25)
أسدددل ب امرددددارة مدددئ ال عددددد الشددددراء بددددج مددددن امردددارة مددددئ خيددددار  (5/26)

 الشراء 
 مالح ا   رعي  على عملي   رارة مئ خيار الشراء  (5/27)
 ثلك عهلارا  م ررة عرم بهلصد بيعاا املراحب   (5/28)
 أررة  يارة صنايا  الإهلاعد وذاا  اخلدم   (5/29)
 ثداد مدة امرارة مهلابل ر ئ مبلغ ا ررة املسإحهل   (5/30)
 مالح ا  الل ن  بشأن عهلد امرارة املنإاي  الإمليك  (5/31)
 ا ج العهل ي .مرارع  الإعداال  امللا   على بعض و (5/32)
 عهلد  رارة بني العميل والشر    (5/33)
 مصارف امصدار   امرارة  (5/34)
 مرارع  عهلد  رارة  (5/35)
 ان صال عملي  الإأمني عن امرارة د ري ال ائض  (5/36)
 الإنا ل عن احل    امرارة  خر  (5/37)
 عمليا  ث الي  تسإ رو من العميل ي ئ ي ع  مهلدم   (5/38)
  راء عهلارا  وأترريها لعمالء البنك  (5/39)
 مهلدرة املسإأرر على الإملك قبل انإااء مدة الإأرري  (5/40)

 
 
 
 
 
 
 

(5/1) 
 مراجعة اهليئة للعقود النمطية لإلجارة 

 
رارعا ا ير  العهل ي النمطي  لجردارة لصديغ الإم ادل امسدالمي املعروضد  عليادا 

 م ال، وهي النما ج ا ربع  الإالي  :من اميارة العام  لالسإثمار والإ
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  ،عهلد ارارة بناء مهإمل مئ ال عد ببيعه 
 ،عهلد ارارة بناء على ا يهل مئ ال عد ببيعه 

 ،عهلد ارارة أرض مئ ال عد ببيعاا 

 . عهلد ارارة منهل ج  مئ ال عد ببيعاا 
وحيدددد   ن هدددديل النمددددا ج املعروضدددد  ج  إلددددف  ج   ندددد ل العددددني املدددد ررة وهددددي 

   مدددن حيددد  الصدددياغ  واإلدددمن  دددل مناددا عهلدددد امردددارة ا ساسدددي ووثيهلددد  ال عدددد مإماثلدد
البيئ، ليلك  قن مالح ا  ا ير  اقإصر  على و  ج واحد مئ املطالب  إبيخدال ن دب 

 الإعداال  على النما ج ا خرو . 
و يمدددا الدددي املالح دددا  الدددة جيدددو أخددديها بعدددني اجعإبدددار   الصدددياغ  الناائيددد  

 للعهل ي: 
 مالحظات اهليئة على عقد اإلجارة  /1

 التعريفات :
اسإخدام مصطل  الطرف ا ول ) والطرف الثاين (   بدااد  الإعرا دا    رداء 

 النص أبنه " .
 التمهـيـد :

 ضا   ال هلرة الإالي : " وارغو بإأرريل  ىل املسإأرر،  ما اإعاد امل رر ببيعه لده 
 مسإهلل " . بعد انإااء عهلد امجيار مب رو تن يم وعد

حيف النص على  لزام املسإأرر بصديان  العدني مدن أي خدراب علدى النحد    : 5املادة 
 الإايل : 

" والإددزم اعا  دد  عليدده حما  دد  املالددك علددى ملهدده  دد ال مدددة عهلددد 
امرددارة اسددإثناء مددا الحدد  بدده نإي دد  اجسددإعمال العددايي املإعددارف عليدده أو 

 ملسإأرر بصيانإه الصيان  الإشغيلي  "ب عل الطبيع  بسبو ااوي مئ قيام ا
 

 جيو أن اه ن ال عد البيئ   وثيهل  مسإهلل  من صل  : 6املادة 
حتددديف ال هلدددرة ا خدددرية مدددن املددداية السدددابع  املإعلهلددد  حب الددد  احلددد  والدددة تدددنص  : 7املادة 

على أنه ) ابهلى امل رر واعال عليده مإلدامنني اجلإدزام بإن يدي مدا هد  مهلدرر 
مب ردددو هددديا العهلدددد ومب ردددو ال عدددد البيدددئ (  لدددك أن احل الددد   للمسدددإأرر

 أثرها نهلل احل  من  م   ىل  م  أخرو . 
 مالحظات اهليئة على وثيقة الوعد ابلبيع : /2
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 " وعد ببيئ بناء مهإمل م رر " . تعداله  ىل :  عن ان ال ثيهل  :
 التعريفات :

داادددددددد  اسددددددددإخدام مصددددددددطل  الطددددددددرف ا ول ) والطددددددددرف الثدددددددداين (   ب
 الإعرا ا  بدج من البائئ واملشلي .

وتعددال ام ددارة الد ارية   ذاادد   دل  هلددرة حبيد  تسددإخدم  لمد  ال عددد 
 وليب العهلد .

 مددا اسددإخدم مصددطل  املدد رر واملسددإأرر بدددج مددن البددائئ واملشددلي . 
 وعلى هيا ا ساس تهلرأ ذاا   ل تعراف  ما الي :

 ا العهلد  ال عد البائئ امل رر ( .) وادعى   هي تعريف الطرف األول :
 ال عد املشلي  املسإأرر(.  ) وادعى   هيا العهلد : تعريف الطرف الثاين

 :  5و  4املادة 
 لبا ا ير  حيف ال هلدرة الثانيد  مدن املداية الرابعد ، و ديلك حديف املداية 

ا   عهلددد اخلامسدد   املدد  ب هلرتياددا،  ن حملاددا لدديب وثيهلدد  ال عددد البيددئ و وددا حملادد
 البيئ ن سه اليي اإم  برامه عند ذاا  عهلد امرارة . 

 : 8و  7و  6املادة 
 بدج عن  لم  العهلد أانما وري  . الوعدتسإخدم  لم  

 مالحظات عامة للهيئة  /3
أوضحا ا ير  أبن املسإندا  املعروض  علياا بشأن العهل ي النمطيد  ج تإلدمن 

ارة، وأ ددد  ا يردد  أاثيدد  وردد ي مثددل هدديا العهلددد  بهلدداً عهلددد بيددئ العددني   ذاادد  مدددة امردد
لهلددرار  مددئ ال هلدده امسددالمي الدددويل   هدديا الشددأن أو مددا اثبددا وردد ي امجيدداب والهلبدد ل 

 بني الطر ني عند ذاا  مدة امرارة لهي تنإهلل حينري ملهي  العني للمسإأرر، .
 (1/2001)هـ.ش.ت.

 
(5/2) 

 دراسة عقد إجارة
 

د امرددارة املهلدددم  لياددا ، واعإمددد  ا يردد  هدديا العهلددد بعددد أن رارعددا ا يردد  عهلدد
 أيخلا عليه املالح ا  والإعداال  الإالي  :

 بدء العهلد احلمد هلل والصالة والسالم على رس له وآله وصحبه ومن واجل.
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 التمهيد :
اسددإخدام  لمدددة الطدددرف ا ول والطدددرف الثددداين عندددد الإعرادددف بطدددر  العهلدددد و  

 املاية الثاني ، و لك بدج من اسدإخدام مصدطلحي املد رر واملسدإأرر  نده ج الإمايد و 
 اه ن  ما هيل الص    ج بعد صدور امجياب والهلب ل . 

 مدة امرارة :  عاية صياغ  هيل ال هلرة على النح  الإايل :  : (3املادة )
هلدد )   ا  لو امل رر مدن املسدإأرر   ايية معيند  علدى ا ردر املسدمى الع

عنددد انإاددداء مدددة امردددارة عددن ال دددلة الالحهلدد  لزمدددا املسددإأرر الدددزايية   ا 
 انهللا املدة وشل حائزا للبناء يون اعلاض منه )من املسإأرر(.

أما ال هلدرة الدة تلدزم املسدإأرر أبردر املثدل   ا اسدإعمل البنداء بددون م ا هلد  املد رر 
ري بهلداء البنداء عنددل ولديب بشدرب بعد انهللاء املدة،  هلد قرر  ا ير  أن  لدك اهد ن مب د

اجنإ ددال أو اجسددإعمال، لدديلك ورددو صددياغ  املدداية البدددء الهلدد ل )  ا بهلددي البندداء عنددد 
 املسإأرر بدون م ا هل  امل رر( بدج عن )   ا اسإعمل املسإأرر البناء بدون م ا هل  ( .

 ( تسديد بدل اإلجارة :4املادة )
قسددداب الصدددايرة مب ردددو قدددرار مدددن أقدددر  ا يرددد  مبددددأ حلددد ل سدددائر مجيدددئ ا 

 مئ ال هله الدويل تدل   عهلدد امردارة عندد أتخدر املسدإأرر   تسدداد أي قسد ، 
أايم مددن اتراددخ   ددعار املسددإأرر ولدديب  10ولهددن علددى أن اهدد ن  لددك بعددد ملددي 

مددن اتراددخ اسددإحهلات الهلسدد ، وعليدده جيددو تعدددال )مددن اتراددخ اسددإحهلاقه(  ىل )مددن 
) وج ميلددك املدد رر ا قسدداب ذائيددا  ج مبلددي مدددة امجيددار (  اتراددخ   ددعارل(. ال هلددرة

حبيددد  تهددد ن تلدددك ا قسددداب املسدددإحهل  الدددة سدددهل  أرلادددا ملهدددا مراعدددى ج ميلهادددا 
 امل رر  ج مبلي املدة .

 
 

 ( التزامات املستأجر : 8املادة )

 :  8الفقرة رقم 
هلددد ، تهلييدددد حتمدددل املسدددإأرر للإهددداليف واللدددرائو املإعلهلددد  اجنإ دددال  

  ن ضرائو امللهي  ته ن على املالك لإعلهلاا مبلهي  الرقب .
 :  9الفقرة رقم 

تعدل  ما الي ) جيو علدى املسدإأرر احل داظ علدى البنداء وعلدى ن هلإده 
وو   ما تإطلبه ا ن م  النا ية والإعليما  احله مي  ومدا هد  عليده العدرف يون 
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مان مددا تلددف   ا  ددان حتمددل أي مسدد ولي  للمدد رر   هدديا اخلصدد ص، وعليدده ضدد
 نإي   الإعدي أو الإهلصري منه ( .

 : 10الفقرة رقم 
 ن  –تعدددل  مددا الددي ) واعإدد   دديلك املسددإأرران الثددان اني مسدد ولني 

عما اشدغل نه   البنداء جتدال مدن اسدإأرروا منده واللدمان النادائي علدى  –وردوا 
شدزء الديي اشدغله املسإأرر ا ول للم رر  ج   ا ثبا أن حرا  البنداء بددأ مدن ا

أحددد املسددإأرران الثددان اني  يهدد ن مسددإأرر هدديا اشددزء مددن البندداء مسددر ج وحدددل 
 عن حرا  البناء وليب مسإأرر البناء ( .

 : 17الفقرة رقم 
  البنددداء   تعددددل علدددى النحددد  الإدددايل )   ا أحددددث املسدددإأرر  حدددداك

  ه إب الد  امحدداكول  إب ن امل رر  ان للم رر عند انهللاء امجيار  ما مطالبإد
أو أن اإملدك مددا اسددإحدث  مدا هدد  (، وحيدديف مددا بهلدي مددن ال هلددرة  ن املدد رر 
 خدددي قيمددد  البنددداء مسدددإح  ام الددد  أنهلاضدددا   حالددد  بنددداء املسدددإأرر بددددون   ن 
املدد رر، أمددا إب ندده  ددقن املدد رر اسددإح  قيمدد  الددزاييا   مددا هددي قائمدد . واهدد ن 

 أو أن  خي قيمإاا .  رر إب ال  امحداكاخليار للم رر  ما أن اطالو املسإأ
 آاثر التصرف ابلبناء وبعقد اإلجيار :  (9املادة )

 : 3الفقرة رقم 
جح دددا ا يرددد  أن ال هلدددرة الثالثددد  تدددنص علدددى أن املسدددإأرر مدددن البدددا ن 
اشدادددد حيدددل حمدددل املسدددإأرر ا ول وهددديا غدددري صدددحي ،  نددده التدددو علدددى عهلدددد 

اما  ردادة،  هلد اطالو املسإأرر مدن البدا ن امرارة من البا ن حهل ت والإز 
أبررة أ ثر أو أقل  ما أنده لديب اللدرورة أن انهللدي عهلدد امردارة مدن البدا ن  
 مددا وري انهللدداء عهلددد امجيددار ا صددلي و وددا جيددو أن تهدد ن مدتدده حبددد أقصددى 
مددددة عهلدددد امردددارة ا صدددلي. أمدددا ان سددداخ العهلدددد مدددئ املسدددإأرر ا ول ) ولددديب 

الك العني بهل ة قاهرة  قنده التدو عليده ان سداخ العهلدد املد م مدئ  سخ ( و لك هب
 املسإأرر الثاين، واه ن للم رر ا ول ح  اسلياي البناء .

 (3/2001)هـ.ش.ت
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(5/3) 
 عقد إجارة بشأن ترخيص صناعي
 لقطعة أرض جمهزة )شركة أتجري(

 
 ددر   الإددأرري بشددأن الصدديغ  املناسددب  ا لعددا ا يردد  علددى اجسإ سددار الدد اري مددن 

لإن يدددي العمليددد  الإاليدددد  الدددة تإهددد ن مددددن ثالثددد   أ دددراف . ا ول ميلددددك تدددرخيص صددددناعي 
وميلدددددك أرض  ادددددزة هبدددددا  ا ددددد  اخلددددددما ، والثددددداين  لددددده خددددد ة ويرااددددد  بإشدددددغيل املشدددددارائ 
د الصددناعي ، والثالدد  لدادده رأس مددال ومعدددا  ومهددائن وارغددو   اسددإثمار أم الدده. وبعدد
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املناقشدد  تبددني للايردد  أن أ لددل صدديغ   دديل املعاملدد    ضدد ء رغبدد  صدداحو ا رض عدددم 
الدددخ ل   عالقدد  مبا ددرة مددئ الطددرف الثالدد  املسددإثمر هددي صدديغ  امللددارب  و لددك علددى 

 النح  الإايل : 
  ادددإم  بدددرام عهلدددد ملدددارب  بدددني صددداحو اخلددد ة ) الطدددرف الثددداين ( وصددداحو املدددال

نددا مسددااث  صدداحو املددال معدددا   قندده جيددو تهل مياددا )الطددرف الثالدد (، و  ا  ا
 ورعل قيمإاا ا م الإعاقد هي رأس مال امللارب  . 

  اهلددد م صددداحو اخلددد ة إبيارة املشدددرول والددددخ ل مدددئ صددداحو  ا رض )الطدددرف  
ا ول(   عهلددد  رددارة حددل اددإمهن مددن اجنإ ددال ا رض   مهلابددل أرددرة حمدددية 

صدددد إه املدددد رر، وبدددديلك اهدددد ن خددددارج مإ دددد  علياددددا اسددددإحهلاا صدددداحو ا رض ب
نطددددات الشددددرا   وج ادددددخل   أي عالقدددد  مبا ددددرة مددددئ الطددددرف الثالدددد  املسددددإثمر 

 حسبما ه  مطل ب   الص رة املعروض  . 
و  هدددديل احلالدددد   صددددم ا رددددرة الددددة تددددد ئ لصدددداحو ا رض  مصددددروف علددددى 

 امللارب  وتد ئ قبل ت  ائ ا رام  .
 (3/2001)هـ.ش.ت.

 
 
 
 
 
 
 
 

(5/4) 
 عملية إجارة مربوطة بعقد بيع للعني يف هناية املدة

 
 ح ل عهلد بيئ لعني م ررة   ذاا  مدة امرارة أبد  ا ير  املالح ا  الإالي  :

 لبددددا ا يردددد  حدددديف املدددداية ا وىل الهامددددل لإلددددمناا ربدددد  هدددديا العهلددددد بعهلددددد 
 امرارة ولعدم ر ا  عهلدان   عهلد .
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ة الثانيددد  ليصدددب  ) م ضددد ل البيدددئ ( بددددج عدددن  لبدددا ا يرددد  تعددددال عنددد ان املددداي
 اسإخدام عن ان ) م ض ل ال عد البيئ (  نه عهلد ملزم وليب وعدا

تعدل املداية الرابعد  علدى النحد  الإدايل : ) مب دري تسدداد  دن املبيدئ تنإهلدل ملهيد  
املنهلددد ج   ىل الطدددرف الثددداين يوودددا حارددد   ىل جتدادددد الإسدددليم  ن املنهلددد ج  حتدددا اددددل 

ملهيدددد  املنهلدددد ج   ىل  بإ ثيدددد  نهلددددل رددددو عهلددددد امرددددارة والإددددزم الطددددرف ا ول حتداددددداً مب
الثددداين أو  ىل أي  دددخص اعينددده الطدددرف الثددداين لددددو  اتدددو العددددل أو أي راددد  الطدددرف 

 ( .راي    ا  ان ا مر حيإاج  ىل  لك

 (1/2001)هـ.ش.ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/5) 
 مال املأجورعقد إجارة ـ ترتيب بدل اإلجارة على استع

 
  قددرر  ا يردد  أن العدد ة   ترتددو بدددل امجيددار لدديب علددى اسددإعمال املددأر ر ولهددن

على  بهلائه بيدد املسدإأرر  لدك أن اسدإحهلات ا ردرة   ال هلده امسدالمي مدرتب  
بإمهدددني املسدددإأرر مدددن العدددني سددد اء اسدددإخدماا أم ف اسدددإخدماا. أمدددا النسدددب  

 -مددا فدددم أو هلددك مناددا  قندده جيددو   مبهلدداء العددني   اددد املسددإأرر مصددالم 
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أن اهلد م املسدإأرر إبصدالحاا قبدل انإاداء املددة لهدي  -حل   مثل هيل احلالد  
 اسلماا سليم  .

  أ ددد  ا يردد  أن اللددمان لل عددل اللددار   ال هلدده امسددالمي التددو علددى ال اعددل
 جتال من  انا العني بيدل،  يه ن للمالدك حد  الررد ل علدى املسدإأرر ا ول ،
وللمسددإأرر ا ول الرردد ل علددى املسددإأرر الثدداين، وهدد  مددا اسددميه ال هلادداء قددرار 
اللدددمان ) أي مدددن اسدددإهلر عليددده اللدددمان (  ن املالدددك قدددد ج اعدددرف املسدددإأرر 

 الثاين، واملسإأرر الثاين قد ج اعلف املالك  نه ج عالق  عهلدا  بيناما . 

   هي أن ما أحدثده املسدإأرر   ا   أ د  ا ير  أن الهلاعدة ال هلاي  بشأن املالح
 ددان إب ن املدد رر وأراي املدد رر ثلهدده،  قندده اإملهدده بهليمإدده احلاليدد  قائمددا ولدديب 
علدددى أنددده أنهلددداض  ن الإملدددك علدددى أسددداس أنددده أنهلددداض  ودددا هدددي   حالددد  عددددم 
ام ن، وف ا ددددددرت ال هلادددددداء بددددددني أن اهدددددد ن امصددددددالم ملن عدددددد  البندددددداء أو ملن عدددددد  

 ة   الإ را  ام ن وعدمه .املسإأرر، و وا الع  

  ج ترو ا ير  اسإخدام عبارة ) اهد ن مسدر ج جتدال ( بددج عدن عبدارة ) حيدل حمدل
(  ن هندداك حهل قددا والإزامددا    العهلددد ا صددلي وعبددارة اهدد ن مسددر ج ج ت يددد 
من  املسإأرر الثان ي احلهل ت املدرر    العهلد ا صلي(، وا يرد  ت  دد علدى مدا 

بهلا مددن تعددداال ، جن عهلددد اجرددارة الثدداين ) مددن البددا ن( عهلددد تهلدددما بدده سددا
مسدددإهلل،  هلدددد اشدددإمل علدددى ن دددب احلهلددد ت الدددة   عهلدددد اجردددارة ا ول أو أقدددل 
منادددا،  مدددا قدددد اشدددإمل علدددى مدددا هددد  أ ثدددر ممدددا ج حيمدددل العدددني املسدددإأررة أعبددداء 

ية ليسددا   عهلددد اجرددارة ا ول وبينددا ا يردد  أن الإعدددال الدديي أيخددل   املددا
جيعل مس ولي  املسإأرر اشداد جتال املسدإأرر ا ول   احلهلد ت امللتبد  مبهلإلدى 
العهلد الثاين بيناما خال ا للصدياغ  ا وليد  للمداية الدة جتعلده حيدل حمدل ا ول   
مجيدددئ احلهلددد ت امللتبددد  مبهلإلدددى العهلدددد ا ول و يرددد  ت ا ددد  علدددى اسدددإخدام )الهلددد ة 

 ايث الة حت ل يون اسإمرار عهلدد اجردارة بغدري الهلاهرة( ج إما ا على  ل احل
  راية املسإأرر .

    ت اددددد ا يردددد  رأي املسإشددددار الهلددددان ين بشددددأن الشددددراك املسددددإأرر أبندددده مشددددلك
املس ولي  بهل له ) ن الشخص الديي أصدب   دراها مدئ املسدإأرر ا صدلي أصدب  

إأرر، مسدددددر ج جتدددددال املالدددددك حبهدددددم   نددددده  دددددراها   الشدددددر   اعدثددددد  مدددددئ املسددددد
واملسدد ولي  هندددا ليسدددا مسددد ولي  عهلداددد  و ودددا هدددي مسددد ولي  قان نيددد  ندددص عليادددا 
ن ام الشر ا    اململه  وق انني الشر ا    الدول العربي ....( . وأوضدحا 
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أبن ا دإمال الإهلنددني علددى هدديا جيعلدده أمددرا مهلبدد ج  ندده ج خيددالف نصددا  ددرعيا وج 
ل مبهلإلى العهلد بل ا  دل، والك ت صي  ل املس ولي  حسو الهل انني .خيخ

 (1/2002)هـ.ش.ت

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/6) 

 عقد إجارة من الباطن
 

 راجعت اهليئة عقد اإلجارة وتقدمت ابملالحظات التالية :
تعدال ) من اتراخ اسإحهلاقه ( ال ارية   املاية الرابعد   ىل ) مدن اترادخ ام دعار 

ا رددل واسدإحهلات مجيدئ ا قسدداب اجسدإحهلات ( و ديلك حديف الددنص علدى أن سدهل ب 
اهدد ن حينرددي ) يووددا حاردد   ىل تنبيدده أو  خطددار (، و لددك اسددإنايا للإ ضدديحا  السددابهل  
الة تهلدما هبا ا ير  . هيا وأوصا ا ير  بطرم هيل املسأل   ديا   نددوة ال  د  للن در 
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بيدد ل ومناددا بيددئ   سددالم  ا خددي هبدديا املبدددأ   عهلدد ي امرددارة  مددا هدد  احلددال   عهلدد ي ال
 املراحب  . 

املدددداية الثامندددد  تعدددددل علددددى النحدددد  الإددددايل )   ا أحدددددث املسددددإأرر  حددددداك    
املدأر ر ولد  إب ن املد رر  دان للمد رر عنددد انهللداء امجيدار  مدا مطالبإده إب الد  امحددداك  
أو أن اإملك ما اسإحدث  ما ه  (، وحييف ما بهلي من ال هلدرة  ن املد رر  خدي قيمد  

بندداء مسدددإح  ام الددد  أنهلاضددا   حالددد  بنددداء املسددإأرر بددددون   ن املددد رر، أمددا إب نددده  دددقن ال
املددد رر اسدددإح  قيمددد  الدددزاييا   مدددا هدددي قائمددد . واهددد ن اخليدددار للمددد رر  مدددا أن اطالدددو 

 املسإأرر إب ال  امحداك  أو أن  خي قيمإاا . 
د  ردارة مدن البددا ن( تعددال ال هلدرة الثالثد  مدن املداية الإاسددع    هديا العهلدد ) عهلد

علدددى ن دددب النحددد  الددديي س   تصدددحي  ن دددب املددداية مدددن ) عهلدددد امردددارة(.  لدددك أنددده ج 
اصدد  الددنص علددى أن املسددإأرر اشداددد مددن املسددإأرر مددن البددا ن )حيددل حمددل املسددإأرر   

امللتب  مبهلإلدى ا ول مدئ املالدك والعهلدد مدن البدا ن، وأن عهلددل   مجيئ احلهل ت واجلإزاما
ئ انهللدداء عهلددد امرددارة مددن البددا ن والعهلددد ا ول مددئ املالددك أاامددا اهلددئ أوج ( انهللددي مدد

 ندده التددو علددى عهلددد امرددارة اشداددد حهلدد ت والإزامددا  ردادددة،  هلددد اطالددو املسددإأرر 
اشداد أبررة أ ثر أو أقل مدن أردرة العهلدد ا ول أو أردرة عهلدد امجيدار مدن البدا ن .  مدا 

امردددارة اشدادددد  مدددا وري   املددداية )انهللددداء عهلدددد  أنددده لددديب اللدددرورة أن انهللدددي عهلدددد
امجيددار مددن البددا ن والعهلددد ا ول مددئ املالددك أاامددا اهلددئ أوج( و وددا جيددو أن تهدد ن مدتدده 
حبدددد أقصدددى مددددة عهلدددد امجيدددار مدددن البدددا ن . أمدددا ان سددداخ العهلدددد بدددني  املالدددك واملسدددإأرر 

لدك هبدالك العدني بهلد ة قداهرة ا ول )وليب  سخ( أو بدني املد رر واملسدإأرر مدن البدا ن و 
  قنه التو عليه ان ساخ للعهلد امل م مئ املسإأرر اشداد ا خري.

 (2/2002)هـ.ش.ت

(5/7) 
 متديد عقد اإلجارة لتفادي اخلسارة

 
يرسدددا ا يرددد  املهللحدددا  الددد ارية مدددن  دددر   أتردددري بشدددأن ثدادددد عهلددد ي امجيدددار 

نإي د  الإدأخر املإعمدد   سدداي ا قسداب الإمليهي لإ دايي اخلسدائر الدة تإهبددها الشدر   
 اججيارا ، ورأ  ا ير  :

النسددب  للحالدد  ا وىل املعروضدد  واملإمثلدد    أتخددر العمددالء عددن سددداي ا قسدداب  /1
اججيارادد    وقإاددا وتددرا م أ ثددر مددن قسدد  علددى العميددل،  ددقن ا يردد  تددرو أبندده ج 
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أرر أي  ايية، و لدك سد اء قدام جي   للشر   عند ذاا  عهلد امجيار حتميل املسإ
املسإأرر بسداي الدد عا  املإدأخرة بناااد  العهلدد ) احلالد  أ ( أو ف اهلدم بسددايها 
وبهليا    مإه )احلال  ب ( ، واع ي سبو  لك أن ا ررة أصبحا ياندا بعدد 
ذاا  العهلد وج جيد   ردولد  الددا ن  درعا . ولهدن ميهدن أن اطبد    حد  مثدل 

إأخر   السداي  درب الدزايية الدة تصدرف   اخلدريا  أو اطبد  هيا املسإأرر امل
عليددده  دددرب حلددد ل ا قسددداب أو  سدددخ العهلدددد   ا  دددان  لدددك منص صدددا عليددده   

 العهلد .
النسدب  للحددالإني الثانيد  والثالثدد  والددة اإدأخر  يامددا العميددل املسدإأرر عددن سددداي  /2

هلدددد امردددارة   حالددد  ا قسددداب اججياراددد ،  دددقن ا يرددد  تهلدددرر عددددم رددد ا  ثدادددد ع
سدددحو السددديارة املددد ررة  ن مدددن  دددرب اسدددإحهلات ا ردددرة ورددد ي العدددني   ادددد 
املسدإأرر قابلد  لالنإ ددال . و  ا  دان سدبو أتخددري املسدإأرر   السدداي  سددباب 
مهلب لددد   مدددا رددداء   احلالددد  الثالثددد  مثدددل سدددبو  هلددددان ال شي ددد  أو املددد ري الددديي 

 معسرا وج جي    رض أي  ايية عليه. اسدي منه،  قن املسإأرر اه ن حينري

النسددددب  للحددددالإني الرابعدددد  واخلامسدددد  اللإددددني تهلدددد م  يامددددا الشددددر   حاليددددا بإأريددددل  /3
ا قساب اججيارا  للعمالء املسإأرران ل لا  تساوي مدا مهثإده السديارة املد ررة 
  ال ر  ، أو أتريل تلك ا قساب لعدي مدن ا  دار الدة حتدديها الشدر   عندد 

رق  السدديارة املدد ررة .  ددقن ا يردد  تهلددرر عدددم ردد ا  أخددي أرددرة علددى مدددة بهلدداء سدد
السيارة املد ررة   ال ر د  أو سدرقإاا جنإ داء اجنإ دال هبدا . وأوضدحا ا يرد  أنده 
  ا  ددان حددايث السدديارة بإسددبو العميددل املسددإأرر  قندده اإحمددل حينرددي اللددرر ) 

 أي تهاليف امصالم ( وليب  ا ررة  
 (5/2002ت).هـ ش.

(5/8) 
 لعملية إجارة ممذكرة تفاه

 
ا لعا ا ير  على مدي رة الإ داهم لعمليد   ردارة بشدر   يلده ال  د  الهلابلد ، هديا 

 وقد رارعا ا ير  مي رة الإ اهم املعروض  علياا وقرر  . 
  ا  ان حتداد قس  ا ررة بنسب  مر ا  سن اي   مي رة الإ اهم أو العهلدد علدى 

ة عددن م  ددر حلسدداب ا رددرة خددالل  ددلا  حمدددية، وس حسدداب حصدديل  أسدداس أندده عبددار 
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امل  دددر و ثباتددده بصددد رة قطعيددد  ج تهلبدددل الدددزايية وج النهلصدددان   أول  دددل  دددلة مدددن ال دددلا  
 اعدية   العهلد،  ايا رائز  ن ا ررة ته ن معل م  وحمدية .

العائدد،  دقن النسب  لإحداد ا قساب اجرارا  تزء مدن قيمد  ا صدل وردزء مدن 
هديا اهلبدل   ا  ددان   مدي رة الإ داهم أو   ال عددد ولهدن جيدو أن اددنص   العهلدد الهلسدد  
الإددأرريي مجلدد  يون ت صدديل، وج تسددمى ا رددرة رحبددا . و دديلك النسددب  لعم لدد  ال  الددد ، 
 قنه ج مانئ من عدم حتدادها   مي رة الإ اهم مبدئيا علدى أن حتددي   بند ي العهلدد عندد 

 .ت قيعه 

النسددددب  ملسددددأل  الإددددأمني، ج مددددانئ مددددن تهليددددف املسددددإأرر إبثددددام  رراءاتدددده نيابدددد  
وو الدد  عددن املدد رر علددى أن اإحمددل املدد رر قسدد  الإددأمني وتهدد ن الإع الددا  لددده   حالدد  

 حدوث أي ضرر . 

 (5/2002)هـ.ش.ت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/9) 
 عقد إجارة من الباطن 

 ر من الباطنإبعطاء املالك املستأجر حق أتجري العقا
 

 رأت اهليئة انه

 -يف احلالة األوىل :
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النسب  للحال  ا وىل ال ارية   اجسإ سدار واخلاصد  بعهلدد امردارة مدن البدا ن( 
واملإعلهل  إبعطاء مالك العهلار للمسإأرر ا ول ح  أتردري العهلدار مدن البدا ن تدرو الل ند  

امجيدددار للغدددري  ن تصدددر اته  أنددده ج ورددد ي لل  الددد    ادددام املددد رر للمسدددإأرر أبن اددد رر
 تنعهب على امل  ل وه  مالك العهلار،  ما أنه ليب مبنزل  ال  يل عن مالك العهلار .

 وهبيا ت  د الل ن  أن عهلد امرارة من البا ن عهلد مسإهلل ثاماً . 
أنه   هيا احلال  ج ور ي لل  ال    اام امل رر للمسدإأرر أبن اد رر امجيدار 

 للغري.
 لنسبة للحالة الثانية:أما ا

حيدد  وري   املغددع رأاين   ا  ددان اسددإأرر وأراي أن ادد رر للغددري حيإدداج  ىل   ن 
أم ج حيإدددداج حيدددد  ا رددددد رأي آخددددر اهلدددد ل أبندددده ج حيإدددداج بشددددرب أن اهدددد ن بددددن ب حدددد  

 اجنإ ال  وور ي رأي ايهو  ىل الهل ل أبنه ج بد أن   ن .
اددد رر أم ج والدددرب  لددديب   املسددد ولي  وال اقدددئ أن الدددرب  هددد    أن حيددد  لددده أن 

وا مددر مهلإصددر علددى ام ن ولدديب علددى الإصددر ا  )أي ام ن امجيددار( ومددا عددداها  هددل 
عالقدد  من صددل  عددن الثانيدد  . و لددك اشددبه امللددارب  الثانيدد  حيدد  أن امللددارب  الثانيدد  لدديب 

  لددده أن اعمدددل لددده مدددثالً أعمدددل برأادددك  ي ددد   - يادددا ربددد  مدددئ امللدددارب  ا وىل  دددق ا مدددا قدددال
 بن سه أو بغريل و يا   عهلد اجسإصنال اه ن ن ب الشيء .

 التزامات املؤجرين ومالك املأجور : -7املادة  (2/1)
 النسب   يل املاية من عهلد امرارة من البا ن الإزاما  امل رر ومالك العني.

ساس أذدا ج مانئ من تهرار   ر اجلإزاما  الة بني امل رر ومالك العني على أ
 الإزاما  مسإهلل  بني امل رر واملسإأرر .

وحتددديف  دددل   دددارة  ىل املالدددك وج مدددانئ مدددن تلدددمني اجلإزامدددا  الدددة للمالدددك 
 واملسإأرر على أساس أذا الإزاما  مسإهلل  بني امل رر واملسإأرر.

 ( التزامات املستأجر:8( املادة )3/1)
 رأت اهليئة : 

( علددددى أن ج اإ دددداو    5( ص )1 هلددددرة ) أندددده ج ا رددددد ربدددد    هدددديل املدددداية
اسإعمال املأر ر حدوي املن ع  املإ د  عليادا   العهلدد مدا ف اهدن هنداك م ا هلد  مدن املد رر 

 و  ا  انا امل ا هل  من امل رر وليسا من املالك  ا  اإحمل مسر ليإه.
( ج جيددد   للمسدددإأرر أن حيددددث   املدددأر ر 8( مدددن املددداية )2و ددديلك ال هلدددرة )

 اً بغري   ن امل رر املالك .تغيري 
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و لبددا الل ندد  الإن ييادد  أن حتدديف  ددل   ددارة   العهلددد الثدداين ) عهلددد الإدددأرري 
 من البا ن(  ىل املالك وج مانئ من تلمني اجلإزاما  بهي ي  مسإهلل  .

 (1/2003)هـ.ت.ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/10) 
 دراسة اتفاقيات تعاون حملفظة أتجري سيارات

 
 ير  اجت اقيا  املهلدم   لياا من  ر   أترري ) حدو  ر ا  اام ع ( واثا:يرسا ا 
 ات اقي  تعاون جتاري ) بيئ سيارا  ( . /1
 ات اقي  أترري ) حم    سيارا  ( . /2

 وقد أبد  املالح ا  الإالي  :
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 اتفاقية التعاون التجاري ) بيع سيارات ( . /1
 ( تعدل هذه املادة :2-6املادة )

 كالتايل :   وتصبح
"   حال   شل أحد املسإأرران للسديارا  حمدل البيدئ امللدمن  مبلحد  
تن يدددي البيدددئ   السدددداي  دددقن  ددددر   أتردددري تعدددد )س( إبردددراء مهلاالددد  إبسددددهلاب 
السددديارة الدددة تعثدددر سدددداي  جيارهدددا واجسإعاضددد  عنادددا بسددديارة أخدددرو بددديا  املددددة 

أايم مدن اترادخ ال شدل وي عا  الإأرري و خطار  ر   )س( بيلك خالل مخس  
. " 
 ( مصاريف التنظيم :9املادة )

تسإ سددددددر ا يردددددد  عددددددن هدددددديل املدددددداية حيدددددد  رددددددر  العدددددداية   مثددددددل هدددددديل 
 الإعاقدا  أن اهل م العميل عاية بد ئ مصاراف الدراس   نه عهلد بيئ . 

 اتفاقية التأجري ) حمفظة السيارات ( : /2
صالة والسدالم على رسد ل هللا وت صى ا ير  البدء البسدمل  واحلمد هلل وال

. 
 الفقرة اثنياا :

 اعدل السطر قبل ا خري ليصب   الإايل :
" وحيدد   ن  ددر   أترددري تعمددل    ددال أترددري السدديارا  وترغددو   

 اسإر ار حم    السيارا  ومن   أترريها لعمالئاا " 
 
 
 

 وتبني للهيئة:
خدمني  عليدني  دا  ددال   ا  اندا السديارا  الدة   اع  د  مدد ررة ملسدإ /1

 جي   أترريها كني   ىل  ر   أترري .

جيدددو أن تهددد ن هددديل السددديارا  خمإل ددد  عدددن السددديارا  الدددة س الإعاقدددد  /2
 علياا مب رو اجت اقي  السابهل  .

 (4/2003)هـ.ش.م 
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(5/11) 
 نقل امللكية ابسم املستأجر فبل تسديد بقية األقساط

 
إ سدددددار بشدددددأن أحدددددد املددددد ش ني املإعاقدددددد علدددددى عمليددددد  أتردددددري تنإادددددي حددددد ل اجس

الإملدددك أبقسددداب  دددارا  حبيددد  اإملدددك العدددني عندددد ثدددام سددددايل  دددا، وللدددمان ا قسددداب 
حتإ   الشر   مبلهي  السيارة  ضا    ىل ح ز مها أة ذاا  اخلدمد  للم شدف  ائدداً احل دز 

 على مها أة ذاا  اخلدم  له يل غارم .
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يردد  أندده ج مددانئ مددن  ذدداء عهلددد الإددأرري املنإاددي الإمليددك واجت ددات مددئ " تددرو ا 
العميل على  لدك إببدرام عهلدد بيدئ ا ردل للسديارة بدثمن اإهد ن مدن بهليد  أقسداب الإدأرري 
الدددة تصددددب  مب رددددو هددديا العهلددددد أقسددددا اً للدددثمن   البيددددئ ا رددددل، واعإددد  ح ددددز الشددددر   

مب ا هلإادددا السددددابهل  ( ح الدددد  حددد  تددددإمهن هبددددا ملها دددأة ذاادددد  اخلدمددد  للم شددددف وله يلدددده ) 
 الشر   من حتصيل مسإحهلافا   حال  عدم السداي."

 (3/2004)هـ.ش.م
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/12) 
 عميل  ميتلك قطعة أرض 

 و يرغب يف أتجريها ألحد البنوك التقليدية.
 

 رأت اهليئة :
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سدإخدامه   أنشدددطإه " ج جيد   أتردري العهلدار  ىل البنددك الربد ي ) الإهلليددي ( ج
وتعدداون ا علددى الدد  والإهلدد و وج  الرب ادد  ملددا  يدده مددن حم ددد ر  ددرعي حيدد  اهلدد ل تعدداىل 

 و ن ف ادخل هيا الإأرري حتا  ائل  الرا . " تعاون ا على ام  والعدوان 
 (5/2004)هـ.ش.م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/13) 
 عملية أتجري شقة مع وعد ابلتملك

 
ب  لددده أتردددري  دددهل   ردددارة منإايددد  الإملدددك وقدددام بسدددداي  امدددل أحدددد العمدددالء سددد

املدا ني  وثلك الشهل ، وتهلدم ن ب العميدل بطلدو ث ادل مردراء بعدض أعمدال الإشدطيو 
 الشهل . 
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اجسدإ إاء املطلد ب حدد ل مددو ردد ا   دراء الشددهل  ن سداا و عدداية أترريهدا علددى 
 ن ب العميل؟ 

نال مددد ا  إببدددرام عهلدددد مدددئ العميدددل تدددرو الل نددد  أن الصددديغ  املناسدددب  عمدددل اسإصددد
اهدد ن  يدده  ددن اجسإصددنال مدد راًل، وعهلددد اسإصددنال آخددر مددئ املهلدداول بددثمن مع ددل أقددل، 

 وبيلك اإحهل  هامت رب  واإمهن العميل من حتهلي  املطل ب. 
أما  عاية  راء الشهل  و عداية أترريهدا  اد  غدري مسإحسدن وقدد ت سدر علدى أذدا  

 ي أبذا ص را . تهرار لعميل  الإأرري مما ا ح
 (2/2004)ج.ت.ن.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5/14) 
 جتزئة عملية إجارة منتهية ابلتملك

 
لع امل ضرابي  تإم جتزئ  عمليا  ث ال  ىل قسمني مسدإهللني عهلدد  ردارة منإادى 
الإمليدددك  دددان  لدددئ  يددده عمليددد  نهلدددل ملهيددد  العدددني املددد ررة للرسددد م و اللدددرائو و عهلدددد 

هلد الهلرض احلسن مع ي مدن اللدراب  ،علدى أن أقسداب امردارة  رارة منإاى الإمليك، ع
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املرتبطدد  العهلددد ا ول تإحسددو علددى أسدداس هددامت ربدد   خددي   احلسددبان الددرب  اللددائئ 
 نإي   من  الإم ال الثاين بدون مهلابل ) قرض حسن (  ال  مثل هيل املعامل  رائزة .

 رأت اهليئة :
تددإم   عائددد امرددارة   ج مبهلابددل الهلددرض   أن هدديل العمليدد  ج جتدد   جن الددزايية ف

  ما أن هيل العملي  تدخل   ذي رس ل هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيئ وسلف .
 (4/2005)هـ.ش.م

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5/15) 
 الرأي يف عقود أتجري منتهية ابلتملك 

 للتحقق من سالمتها الشرعية
 

 الح ا  على البن ي غري املهلب ل   رعاً :ن ر  ا ير    عهلد الشر   املإحدة وأبد  امل
 يف عقد الشركة املتحدة للسيارات : 

)عددددم مطالبددد   املددد رر أبي مبدددالغ وتع الدددا  أو  صدددالحا (  مدددا رددداء   البندددد  أ/
 ( يون الإمييز بني امصالحا  ا ساسي  و الدورا ،  ا ساسي  على امل رر .3)
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املسددر ل ال حيددد عناددا وعليدده الهليددام )  ا حدددث أي عطددو أو ضددرر  ددقن املسددإأرر  ب/
( يون الإمييدز بدني 6حسابه(  ما راء   البندد ) ىإبرراء امصالحا  الال م  عل

 امصالحا  ا ساسي  و الدورا   ا ساسي  على امل رر.
للطرف الثاين الإ قف عن سداي ا قساب اججياراد  لهد ن السديارة ال ر د    )ج حي ج/

 ( حييف.6بو  ان(  ما راء   بند )أو بسبو حايث أو  ي س
)اسدددإمرار اسددددإحهلات أردددرة السدددديارا    ا س مصدددايرفا أو تل ددددا أو هلهددددا أو س  ي/

( و لدك خمدالف للد اب  امردارة املنإايد  الإمليددك 7ح زهدا(  مدا رداء   البندد )
. 

انجتدددد  عددددن العطددددل اجسددددإاال ي للسدددديارا  جتددددال   املدددد رر أادددد  مسدددد ولي ل)ج اإحمدددد هد/
 إأرر(، و لك خمالف لل اب  امرارة املنإاي  الإمليك .املس

 يف عقد شركة اليسر للتقسيط :
)  ا اشادددددددر ال حدددددددص خلدددددددال اسدددددددإ رو امصدددددددالم  علدددددددى الطدددددددرف الثددددددداين  ردددددددراء  أ/

( يون 3-5البنددددد ) امصدددالحا  أو الصددديان  املطل بدددد  علدددى حسدددابه(  مددددا رددداء  
 ثاين عليه الصيان  الدورا   هل .ثييز بني امصالم ا ساسي و الدوري  الطرف ال

 ( حييف . 4-5   البند ) ء) لزام الطرف الثاين بهليم  قطئ الغيار(  ما را ب/

 لددزام الطددرف الثدداين أبلددف رايل عددن  ددل حددايث ارتهبدده سدد اء  ددان مندده أو مددن غددريل(   ج/
( مسدددر لي  احلدددايث علدددى مرتهبددده وج حددد  للمددد رر املبلدددغ  6البندددد )   مدددا رددداء  

 ح ا  على بن ي خمال   لل  انو الشرعي  .وهي مال
 (5/2005)هـ.ش.م

(5/16) 
 مراجعة مستندات عملية إجارة يف تركيا

 
ا لعددا ا يردد  علددى عمليددا  امرددارة الددة تهلدد م هبددا الشددر     تر يددا، وتبددني أن 
هنداك ند عني مدن املسددإندا  أحدداثا هد  املهلصد ي  عليددا وهدى مسدإندا  امردارة اخلاضددع  

مجنليدزي، والند ل ا خدر مسدإندا  قدرض ب ائددة خاضدع  للهلدان ن الل دي بسدبو للهلدان ن ا
 عدم السمام اجسإثمار عن  را  امرارة   تر يا.

ن ددر  ا يردد    مسددإندا  امرددارة،  إبددني أن هندداك مسددإنداً واحددداً اددى عهلددد 
رة ووعددد  ردارة مددئ أنده عبددارة عدن   ددار عدام ا ددإمل علدى ت  يددل العميدل بشددراء العدني املدد ر

 الإمليك يون حتداد ن ل الإمليك ا ب  أو عن  را  البيئ .
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 ورأت اهليئة:
 أنه ج بد من تن يم املسإندا  الإالي  امضا    ىل ام ار العام :

 وعد اجسإر ار من العميل . /1

 عهلد ت  يل من صل عن ام ار بدج من ور يل  بند من بن ي امرارة. /2

ان مددن مسددإندان ملحهلددني ام ددار عبددارة عددن عددرض عهلددد  رددارة ولدد   دد /3
 وقب ل 

 حتداد  راهل  الإمليك ا ب  أو البيئ . /4

( 18عهلد الإمليك ) عهلد بيدئ أو عهلدد هبد  ( و لدك  بهلداً لنددوة ال  د ) /5
 وقرارا   مئ ال هله امسالمي الدويل هبيا الشأن.

 (4/2002)هـ.ش.م

 
 
 
 
 
 
 
 

(5/17) 
 رالتأمني على العني املؤج

 
الإدددأمني علدددى العدددني املدددد ررة هددد  علدددى حسددداب املدددد رر، وج مدددانئ مدددن تهليددددف 

 املسإأرر إبرراء  لك ولهن جيو أن اه ن على حساب امل رر اعإبارل املالك.
 (3/93)هـ . ت . أ 
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(5/18) 
 الصيانة األساسية للعني املؤجرة

 
ء العددني للمن عدد  الصدديان  ا ساسددي  ) اش هرادد  والطارئدد  ( الددة اإ قددف علياددا أيا

 املهلص ية من امرارة هي على املالك .
أما الصيان  العايا  والدورا   اي على املسإأرر  ذدا منلدبط  والغالدو أذدا مدن 

 اسإعماله .
 (3/93)هـ . ت . أ . 
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(5/19) 
 مصروفات شراء العني املؤجرة

 
حملاددا املسددإأرر املصددرو ا  والرسدد م امللتبدد  علددى عهلددد  ددراء العددني املدد ررة ج اإ

 بل هي على مالك العني حبسو ا ص ل العام  .
 (3/93)هـ . ت . أ . 
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(5/20) 
 حلول ابقي أقساط اإلجارة عند التأخر يف السداد

 
أقر  ا ير  مبددأ حلد ل بهليد  ا قسداب امراراد  واعإبارهدا واربد  ا ياء   حالد  

 .الإأخري   حال  سداي أي قس    ميعاي اسإحهلاقه 
 (4/93)هـ . ت . أ . 
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(5/21) 
 كيفية شراء املستأجر العني أثناء سراين عقد اإلجارة

 
تددرو ا يردد  ردد ا  الددنص   عهلددد امرددارة علددى حدد  املسددإأرر   أي وقددا مددن 
أوقدددا  سدددراين العهلدددد أن اطلدددو  دددراء العدددني املددد ررة علدددى أن ادددإم  لدددك الهليمددد  اعددددية 

ج مدددن الهليمددد  الد لاددد  وقدددا  لدددو الشدددراء، حيددد   ن اشددددول امللحددد  بعهلدددد امجيدددار بدددد
مطالبدد  املسددإأرر عنددد الشددراء الهليمدد  اعدددية اشدددول أعدددل مددن الهليمدد  الد لادد  ملراعدداة 

 الزايية عليه عن أررة املثل   الإأرري املنإاي الإمليك .
 (4/93) هـ . ت . أ . 
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(5/22) 
 مدى جواز اعتبار عقد اإلجارة

 ل مبجرد وصول العنيساري املفعو 
 

ج اه دددي وصددد ل العدددني للمالدددك املددد رر وتسدددلمه  ايهدددا جعإبدددار امردددارة سدددارا  
 امل ع ل رغم عدم تسليم العني  ىل العميل املسإأرر .

 (4/93)هـ . ت . أ . 
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(5/23) 
 حتميل الواعد ابإلجارة املصاريف

 الناجتة عن عدم تنفيذ املورد اللتزاماته
 

عميلدده ال اعددد امرددارة بإحمددل املصدداراف وا عبدداء الددة  ج اصدد  مطالبدد  البنددك
اه ن قد حتملادا مدن ردراء عددم تن يدي املد ري للعمليد   ن الشدراء هد  لصداحل البندك وعلدى 

 ملهه وهيا   غري حال  ضمان ال اعد حسن أياء املصدر .
 مدددا ج اصددد  حتميدددل املسدددإأرر مسدددر لي  أي نهلدددص   مهددد ان  العدددني أو أي 

صدد افا بسدبو   ندده هد  الدديي حددي الهميددا  املطل بد  ون عيإاددا وم اصدد افا خطدأ   م ا
 ومصدرها وبلد منشراا .

 (4/93)هـ . ت . أ 
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(5/24) 
 مالحظات اهليئة بشأن عقد إجيار مع خيار الشراء

 
 INTTIALردددداء   مهلدمدددد  عهلددددد العمليدددد  ان هندددداك للمسددددإأرر )سدددداما مبدددددئيا -أ 

(FQUITY   هددرة املسددااث    هدديا العهلددد ج حمددل  ددا، حيدد   ن الصدديغ  وال اقددئ ان
) رددارة( وليسددا صدديغ  ) مشددار  (  مددن أاددن ا رددد ) السددام املبدددئي( املخصددص 

 للمسإأرر أو ) مجايل املسااث ( ؟! 
( ورددداء  ADDITIONAL RENTردداء   عهلددد العمليددد  عبددارة ا ردددرة امضددا ي  ) -ب 

ا غري حمدية عند  برام العهلدد وهديا اإنداو مدئ بن ي هيل ا ررة  ا ل  املهلدار،  ذ
صح  عهل ي املعاوض  الة مناا امرارة حيد  جيدو أن تهد ن ا ردرة معل مد   مدا 
املهلدددددار اعدددددي أو ب ضددددئ معيددددار ميهددددن تطبيهلدددده عنددددد  بددددرام العهلددددد حبيدددد  ج اهلددددئ 

 اجخإالف  يه .
ا ول  دد ر ت قيددئ ردداء   العهلددد أالدداً أن املسددإأرر اهلدد م بددد ئ الهلسدد  الشدداري  رد

عهلددد امرددارة، وهدديا علددى   القدده غددري مهلبدد ل،  ج   ا ربدد  الددد ئ بإسددليم العددني 
املددد ررة بعدددد قيدددام املددد رر بإمليهادددا امدددا   ا ف ادددإم  دددراء العدددني املددد ررة عندددد ت قيدددئ 
العهلدد، أو س  ددراؤها ولهدن ف حيصددل تسدليم املدد رر  دا  ىل املسددإأرر  دال اسددإح  

ك املدددة علددى ان اددإم تسددليم العددني أو ثهددني املسددإأرر مددن املدد رر ا رددرة عددن تلدد
 تسلماا .

رددداء   العهلدددد ان املسدددإأرر ج اإ قدددئ مدددن املددد رر أن اإحمدددل أايً مدددن املسدددر ليا   -ي
الدددة اإحملادددا املالدددك )املددد رر( عددداية، سددد اء  اندددا تلدددك املسدددر لي  مدددن انحيددد  ) 

العهلدددار . وهددديا املبددددأ  الصدديان  ( أم )امصدددالم( أم تهلدددد  أي خدمددد   يمددا اإعلددد 
غدددري مهلبددد ل  دددرعاً،  ن امردددارة تهلدددئ علدددى من عددد  ن دددري ا ردددر، وج بدددد مدددن أن 
تهدد ن املن عدد  قائمدد  وصدداحل  لالسددإ اية مناددا  يلدد  مدددة عهلددد امرددارة  ددال اصدد  
للمددد رر الإددد ؤ مدددن تلدددك املسدددر لي  وحتميلادددا للمسدددإأرر،  ن اسدددإحهلات ا ردددرة 

 ان ئ عن حتصيل املن ع  .
هددددن حتميددددل املسددددإأرر املسددددر ليا  النا ددددر  عددددن الإشددددغيل، والصدددديان  ومي

الدورادددد  املطل بدددد  لدددديلك حيدددد   ن  لددددك مددددن ت ابددددئ اجسددددإخدام وهدددد  منلددددب ، 
  يعامل  ما ل   ان رزءاً من ا ررة الة الإزم هبا املسإأرر .
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ردددداء   العهلددددد أالدددداً أن املسددددإأرر اددددد ئ  ىل املدددد رر مبلغددددا اسددددم ) سددددعر اخليددددار  هد
OPTION PRICE مددددا ردددداء أن سددددعر اخليددددار اعهددددب سددددام املسددددإأرر   هدددديل  )

 العملي  .
وف اإلدددمن العهلدددد بيددداان بشدددأن مصدددري هددديا املبلدددغ   ا ف ميدددارس املسدددإأرر 
خيددارل   الشددراء، هددل اددري  ليدده أو ج ؟ و  ضدد ء مددا حيدددي بشددأن مدد ل هدديا املبلددغ 

 ميهن  بداء احلهم الشرعي  يه .
ك أنه   حال  أتخر املسإأرر عن ي ئ ا ردرة حيد  للمد رر وراء   العهلد  يل -و

( STANARD ADM CHARGESمطالبدد  املسددإأرر الن هلددا  اميارادد  النمطيدد  )
وهنددداك احإمدددال أن ادددراي النمطيددد   دددل مدددا هددد  مإبدددئ   السددد ت بشدددأن الإدددأخري، 
 إشدددعل حينردددي   ائدددد الإدددأخري امضدددا   للمصددداراف امياراددد  ال عليددد  لإحصددديل 

إحهلا ، يون أي  ايية لهلدداء الإددأخري وميهددن الددنص علددى الإزامدده أبياء مبلددغ املسدد
أو نسددددب  معل مددددد   ىل رادددد  خرياددددد  )صددددندوت الإ عدددددا ( ملنددددئ تسددددداهله   أياء 

 املسإحهلا  وج جي   اعإبار  لك رزءاً من م اري امل رر .
ر وهدديا ردداء   العهلددد أن املسددإأرر اإحمددل مجيددئ اللددرائو املإعلهلدد  مبلهيدد  العهلددا -  

 غري مهلب ل  رعاً،  ن أعباء امللهي  اإحملاا املالك .
وامددا اللددرائو ا خددرو )غددري ضددراب  امللهيدد (  بحسددو  راهلدد  حتميلاددا مددن اشادد   

 الة ت رضاا أو حبسو اجت ات من ا  راف  ا  الصل  .
رددداء   العهلدددد أالددداً أن املسدددإأرر اهلددد م الإدددأمني علدددى العدددني املددد ررة واإحمدددل  -م 

بددالغ الال مددد  لددديلك . وهددديا منددداف للحهددم الشدددرعي أبن ضدددمان امللدددك د ومنددده امل
 الإأمني د ه  على املالك ) أي امل رر ( .

  العهلدددددد مددددداية تعطدددددي حددددد   ذددددداء العهلدددددد بشدددددرب أن ادددددد ئ مجيدددددئ املبدددددالغ الدددددة  -ب 
سإسددإح   يمددا بعددد وهدديا ج مسددإند لدده  ددرعاً،  ندده  مددا أن تبهلددى العددني املددأر رة 

إمسدددك املددد رر العهلدددد أو ادددإم  سدددخ العهلدددد وحينردددي انإادددي اسدددإحهلات   اددددل وا
 ا ررة عن املدة الباقي  وعلى  ل  قن هيا البند ليب واضحاً ثاما .

ردداء   العهلدددد أالددداً أن للمددد رر احلددد     سددخ عهلدددد امردددارة   ا صددددر تهلصدددري  -و 
ادإمهن املد رر من املسإأرر وحتميل امل رر  ررة العهلار عن املددة الباقيد   ىل أن 

مدددن بيدددئ العهلدددار الدددرغم مدددن  سدددخ امردددارة، وتنطبددد  علدددى هددديا ن دددب املالح ددد  
السابهل    ال هلرة )ب(  نه   ا  سخ امل رر امردارة  دال حد  لده   أردرة العهلدار 

 بعد اتراخ ال سخ .
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ردداء   العهلدددد أن املسدددإأرر   ا مددارس خيدددار الشدددراء انهلددل املددد رر ملهيددد  العهلدددار  -ك 
ه وف اإلدمن العهلدد أي   دارة  ىل مددو حد  املسدإأرر   عددم ممارسد  امل رر  ليد

هيا اخليار  دقن  دان ج حيد  لده  لدك  لديب هديا خيدارا و ودا هد   ربدار و ن  دان 
له ح  ر ض الشراء  لم ابني مصري املبلغ اليي اد عه اسم سدعر اخليدار حسدو 

 منه . (  ما ف ابني هل  لك املبلغ ه   ل الثمن أو رزء4املاية )
 رأي اهليئة يف العقد :

تبددددني ممددددا سددددب  أن العهلددددد قددددد خددددرج عددددن  ثددددري مددددن أحهددددام امرددددارة، مثددددل 
معل ميددد  ا ردددرة وحتمدددل املالدددك )املددد رر( املسدددر ليا  النا دددر  عدددن العهلدددد مدددن حيددد  
الإزامددده الصددديان  و دددل مدددا هددد  مدددن أعبددداء امللدددك  مدددا تبدددني أن  يددده عددددة نهلددداب حتإددداج 

هدددن  ردددا ة العهلدددد مدددن الناحيددد  الشدددرعي   نددده خيدددرج صددديغ  لالسإيلدددام . وهبددديا ج مي
امرددارة عددن ملددم ذا وحي  ددا  ىل صدديغ  أ ددبه مددا تهدد ن الصدديغ الرب ادد  الددة تعطددى 

 املالك العائد يون حتميله اللمان .
لدددديا حيإدددداج البددددا   العهلددددد  ىل يراسددددإه   ارإمددددال مشددددلك الددددم بعددددض 

هديا العهلدد، حبيد  ادإم  جيداي البددال  الهلائمني على ال هرة ومدن اسداعدهم   صدياغ 
املناسددو بإعدددال بعددض بندد ي العهلددد أو  ددرم صدديغ أخددرو تإ دد  مددئ أحهددام الشددراع  

 امسالمي     ال املسا ن ومبا حيهل  احإيارا  املسلمني هناك .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/25) 
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 مالحظات اهليئة 
 على عقد اإلجيار املصحوب بوعد ابلتملك

 
العهلد  ىل معاش  حال   سدخ املسدإأرر العهلدد إبرايتده املن درية، راء  ام ارة    -أ 

أو رغبإدددده  ي سدددددبو    خدددددالء املبددددد  ... و  ندددده ملزمدددددا بسدددددداي  امدددددل الهليمددددد  
 امجيارا  .

ومددن ال اضددد  أنددده ج ميلدددك أحدددد الطددر ني ال سدددخ إبرايتددده املن دددرية  إحددديف هددديل  
بو  إهليدد أبن اهد ن بددون العبارة . أما حال  رغب  املسإأرر   امخالء  ي سد

عدددير مشدددرول،  ن امرددددارة ت سدددخ  ددددرعاً ا عددديار،  دددال اهدددد ن ملزمدددا بسددددداي 
 ا ررة  ج   ا أخلى بدون عير مشرول .

رددداء   العهلدددد أنددده ج تددد أ  مددد  املسدددإأرر مدددن الهليمددد  امجياراددد   ج مب ردددو سدددند  -ب 
 صاير من امل رر اهلر  يه اسإالماا .

اليمدددد  تثبدددددا السدددددداي ولدددد  ف حيصدددددل علدددددى سدددددند،     حيدددديف هددددديا،  ن بدددددراءة 
اممهددان الإمسددك إبقددرار الهلددابض ولدد   دد  اي .. والسددند اددري الإ ثيدد  وج جيدد   

 تعلي  براءة اليم  على احلص ل عليه .
الدداف   عهلددو الدددنص علددى حتراددر سدددندا  أمددر الهليمدد  امجياراددد  مددا الدددي : "   رد

  بهليم  أي سند اثبدا سدداي قيمإده  عدالً "  ما أنه ج حي  للطرف ا ول املطالب
 و لك حل   ح  املسإأرر  ن سندا  ا مر اري اللمان .

جح ددا ا يرددد  أن العهلدددد جيعددل الصددديان  بشدددل أن اعاددا علدددى املسدددإأرر، واحلهدددم  -ي 
الشددرعي أذددا علددى املالددك املدد رر ) حددل لدد   ددان امجيددار سددينإاي الإمليددك  ندده 

رددارة  املدد   ىل أن حيصددل الإمليددك ( و لددك انسدد م مددئ تطبدد  عليدده أحهددام ام
حتمددل املالددك تبعدد  ملهدده  لددال عددن الإددزام املدد رر بهددل مددا جيعددل العددني املددأر رة 
صاحل   ياء املن ع  املن    هبا واملهلابل  ا ررة . وميهن اسإثناء الصديان  الدوراد  

 ) الإشغيلي  ( املنلبط  اعإبارها رزءا من ا ررة .
علدددى الإحدددر  مدددن  سددداءة املسددإأرر جسدددإعمال هددديل املزاددد  )  ددد ن الصددديان   ورددراي 

علدى املالددك (  قنده ميهددن السده   عناددا ثامدا وحددني اثدار أمرهددا تطبد  ا حهددام 
 الشرعي  بإحميل املالك الصيان  الة من  أذا  بهلاء املن ع  قابل  لالسإي اء .

ه علددى املالددك وهدد  هنددا املدد رر . النسددب   ىل الإددأمني : احلهددم الشددرعي أن ن هلاتدد هد
وج مددددانئ مددددن الإددددزام املسددددإأرر الهليددددام إبرراءاتدددده لهددددن علددددى حسدددداب املالددددك . 



 

133 

 إحدديف عبددارة ) علددى ن هلإدده اخلاصدد  ( وتددلك ال رصدد  ملددا قددد اهلدد م بدده املسددإأرر 
 من مبايرة بإحملاا  ن  اء خارج   ار الإعاقد .

( تعدددل 4ار  ليددده   املددداية ) هلدددرة النسدددب   ىل ال عدددد الإملدددك :  ن الطراهلددد  املشددد -و
مهلابددل بيددئ املبدد  هدد  قيمدد  امجيددار املددلا م بعدددي ا ايم ال عليدد  الددة جتدداو   مدددة 

سدن ا  (  ياددا راالد   مدا أن  ياددا ا دلاض املخال د  ملددا هد  ا صددل  3امجيدار ) 
.. من تسليم املدأر ر   ذااد  مددة امجيدار أو اجت دات علدى الإمدادد ولد  تلهلائيداً.

لددددديا حتددددديف هددددديل ال هلدددددرة واسدددددإعاض عدددددن اعددددديوف لإن ددددديم الإمليدددددك إبحددددددو 
 الطراهلإني : 

هبدددد  العددددني املددددأر رة مب ددددري انإادددداء امرددددارة واجلإددددزام مبددددا   ال هلددددرا   : إحدامها
1/2/3 . 

بيدئ العددني املددأر رة   أي مرحلد  مددن مراحددل عهلدد امرددارة أبياء بهليدد   : الثانيـة
   مددا ميهددن أن اددإم البيددئ   حيندده اجت ددات ا قسدداب عددن املدددة الباقيدد
 اثل للهليم    حيناا، وهللا أعلم.على أي  ن رمزي أو مم

 (3/93)هـ . ت . أ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/26) 
 أسلوب اإلجارة مع الوعد ابلشراء 
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 بدال من اإلجارة مع خيار الشراء
 

راء أو عدددددم  ن اخليددددار   ال هلدددده امسددددالمي جيعددددل صدددداحبه حددددراً   اخإيددددار الشدددد
الشددراء، والإددايل ج جيدد   ح ددز املبلددغ الإددأميع الدديي ي عدده عنددد بداادد  عهلددد امجيددار وعدددم 
تسدددليمه لددده عندددد ر لددده للشدددراء  ن هددديا املبلدددغ املهلددددم اعإددد    حهدددم ا مانددد  املدددأ ون   

 الإصرف  ياا، وجيو ريل له عند  لبه .
عاقددد لإأ يدد رداد  العميددل ومدن أردل  لددك تدرو ا يرد  أن املبلددغ النهلددي عندد الإ

   دددددراء العهلدددددار اإنددددداقض مدددددئ مبددددددأ اخليدددددار املعددددد  ال هلادددددي، وادددددزول هددددديا الإنددددداقض   ا 
 اسإخدمنا صيغ  ال عد الشراء بدج من خيار الشراء .

  ددي ال عددد الشددراء  لددو مبلددغ نهلدددي مددن ال اعددد لإأ يددد رداإدده واهدد ن هدديا 
اا وج اعإ  رزءا من الثمن،  ما اه ن هديا املبلغ   حهم ا مان  املأ ون   الإصرف  ي

املبلدددغ ملدددم ان علدددى مدددن   اددددل لددده غنمددده وعليددده غرمددده و  حالددد  مدددا   ا أخلدددف العميدددل 
وعدل، جي   مصايرة املبلغ النهلدي   ا ا لب  لدك   العهلدد علدى أن ج اسدإهلطئ منده  ج 

ار أبقدددل مدددن املبلددددغ مبهلددددار اللدددرر ال علدددي املإحهلدددد  مدددن ردددراء النهدددد ل،  دددق ا س بيدددئ العهلدددد
ا صلي املسإثمر حيد  اسدإهلطال مدا اهلابدل اخلسدارة املإحهلهلد  مدن املبلدغ النهلددي املد يل، وج 
 جي   أخي  يء من  لك   ا س اسإي اء  امل املبلغ ا صلي املسإثمر عند بيئ العهلار .

 هيا وأوصا ا ير  مبالح   ا ن عند  برام هيل املعامل  :
لشدددراء مسدددإهلالً عدددن عهلدددد امردددارة، وج مدددانئ مدددن أن أن اهددد ن ال عدددد ا /1

 اه ن  برام ال عد وت قيئ عهلد امرارة بص   مإ ا ا  .
عدم الرب  بني عهلدد امردارة وعهلدد بيدئ العهلدار،  امدا عهلددان من صدالن  /2

 مسإهلالن .
 (4/94)هـ . ت . أ 

 
 
 
 

(5/27) 
 مالحظات شرعية 

 على عملية إجارة مع خيار الشراء
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صياغ  العهلدد مدن ردادد علدى أسداس ات دات وعدد الشدراء   عهلدد امردارة  ضرورة -أ 

بدج من عهلد  ردارة مدئ خيدار الشدراء،  لدك أن ات اقيد  الشدراء  مدا هدي معروضد  
حاليددداً  يادددا غمددد ض  دددداد،  هلدددد س الدددنص   هددديل اجت اقيددد  علدددى أذدددا ردددزء ج 

يخدال   عهلدد  جيدار اإ زأ من عهلد امرارة،  ما راء  يادا أن املد رر واملسدإأرر 
 العهلار بإاراخ هيل اجت اقي  وغري  لك .

وهدددديا خمددددالف ملددددا أوصددددا بدددده ا يردددد  مددددن ضددددرورة عدددددم الددددرب  بددددني عهلددددد 
 امرارة وعهلد بيئ العهلار وضرورة رعلاما عهلدان من صلني .. تلهلائياً .

وعليدده  ددقن ات اقيدد  الشددراء املعروضددد  تدد حي   احلهليهلدد  ب ردد ي عهلددد بيدددئ 
 ل، وليب هناك م اعدة  ما ه  املطل ب؟؟ملاف للمسإهلب

رعلددا الصدديان   لاددا علددى املسددإأرر وج اهدد ن املدد رر مطالبددا أبي  دديء مبددا    -ب 
ضددمانه لصددل حي  العهلددار للسددهن . وهدديا ا مددر مر دد ض مددن الناحيدد  الشددرعي   ن 
العهلددد هدد  عهلددد  رددارة  ددال  ددال جسددإحهلات ا رددرة   ا  انددا املن عدد  غددري قابلدد  

 اية مناا .لالسإ 
ولعددل هدديا البنددد ردداء لهدد ن املإعاقدددان ان ددران للعهلددد اعإبددار أن العهلددار 
املدددد رر سدددد ف تدددد ول ملهيإدددده  ىل املسددددإأرر، ولهددددن هدددديا ج التددددو عليدددده  خددددالء 
املدد رر مددن مسددر لياته مبهلإلددى عهلددد امرددارة،  ادد  غددري مهلبدد ل  ددرعاً و ددان انبغددي 

 دديء   خصدد ص م ضدد ل  عدددم الددنص عليدده أو علددى ا قددل عدددم الإصددرا  أبي
الصدديان ،  إهدد ن ا حهددام الشددرعي  هددي املطبهلدد  عنددد  لددك، وا ددلض املدد رر د   
ال اقددئ د أن املسددإأرر لددن اطالبدده الصدديان  مراعدداة مندده لالعإبددار املشددار  ليدده أعددالل 

 يون حت ل هيل ال رضي   ىل  رب .
وف تهدددددن لددددده رددددداء   العهلدددددد أن املسدددددإأرر ا ا ددددد  علدددددى أن املددددد رر ليسدددددا لددددده "  جـ

"مسددر لي  أحهددام العهلددد الدديي أبرمدده املسددإأرر مددئ ائددئ العهلددار وتالحدد  ا يردد    
هددديا اخلصددد ص نهلطإدددني : ا وىل اصددد ص ن دددي املسدددر لي  عدددن املددد رر  يمدددا ادددإم 
 برامدده مددن عهلددد مددئ ائددئ العهلددار وهدد  أمددر غددري مهلبدد ل  ددرعا . والثانيدد  اصدد ص 

العهلددار ) حمددل امرددارة ( وهدديا اهلإلددي أن  بددرام املسددإأرر للعهلددد مددئ البددائئ لشددراء 
 ت رد صيغ  ت  يل من امل رر للمسإأرر حل اإمهن من الإصرف نياب  عنه .
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ج ادددزال العهلدددد اصدددرم أبن املسدددإأرر هددد  الددديي ادددد ئ أقسددداب الإدددأمني،  مدددا أنددده  -د 
اإحمددل  امددل املسددر ليا     لددك، والصدد اب أن اإحمددل املدد رر الإددأمني ولدديب 

 امل رر ه  املالك للعهلار،  ال بد من مراعاة  لك .املسإأرر  ن 
هيا وتشري ا ير   ىل أنده ميهدن أن تلداف أقسداب الإدأمني ضدمن ا ردرة 
املطلدد ب ي عاددا مددن قبددل املسددإأرر، ولهددن اإحملاددا    ددل ا حدد ال املدد رر مددئ 

 مراعاته لهليمإاا عند حتداد ا ررة   العهلد .
ص علدى ورد ب قيدام املسدإأرر بدد ئ أي رهدن ا رد بندد للرسد م والدرهن، وهد  ادن هـ

له أول ا  على العهلد !؟ وف اإل  للاير  مدا هد  املهلصد ي هبديا الدرهن .  املسدإأرر 
ج اسإطيئ أن ارهن حمل امرارة  ذدا ليسدا ملهده،  مدن أادن رداء هديا الدرهن؟ 

 هل ه  ارهن أ ياء أخرو ممل    له ؟ هيا البند غامض وجيو ت ضيحه .
علدددى أنددده   حالددد  ندددزل امللهيددد  أو اجسدددإيالء علدددى العهلدددار واحلصددد ل ادددنص العهلدددد  -و

علدددددى أي  ادددددرايا  أو منحددددد  أو تع الدددددا  عدددددن  لدددددك  قذدددددا تهددددد ن مدددددن حددددد  
املسدددإأرر، وهددد  اإندددا ل عنادددا مب رددددو العهلدددد للمددد رر لإسدددداد أي مبدددالغ تهدددد ن 
مسددددإحهل  لدددده، ومددددا  اي عددددن  لددددك اسددددإخدم  رصدددديد لسددددداي سددددعر الشددددراء و هلدددداً 

 لالت ات .

وتددرو ا يردد  أن هدديا البنددد غددري صددحي  مددن الناحيدد  الشددرعي   ندده   حالدد  
ندددزل امللهيددد  أو اجسدددإيالء علدددى العهلدددار  دددقن الإع الدددا  املإحصدددل  هدددي مدددن حددد  
امل رر وحدل  نده املالدك للعهلدار . أمدا املسدإأرر  ينحصدر حهلده    اهلداف ا ردرة 

 عن امل رر .
ا ج خيددالف أحهدددام الشددراع  امسدددالمي  "   تددرو ا يرددد  ضددرورة  ضدددا   عبددارة " مبددد -ز 

 البند اخلامب عشر اخلاص الهلان ن اليي حيهم العهلد.
ردداء   العهلدددد أندده حيددد  للمدد رر   بعدددض احلدداج  اعددددية أن اهلدد م ببيدددئ العهلدددار  -ح 

واهدد ن  لددك علددى حسدداب املسددإأرر حيدد  اسددإخدم  ددن البيددئ   سددداي سددعر 
ر .   ددي حالد   ايية الددثمن عددن سددعر الشددراء اخددري  الشدراء املإ اعددد عليدده مددئ املسددإأر

 ال ائض للمسإأرر  ما أنه اطالو الإغطي    حال  النهلص .
وهددديا ا مدددر غدددري مهلبددد ل  ن بيدددئ العهلدددار د  ن حصدددل د ادددإم علدددى حسددداب 
املددددد رر املالدددددك للعهلدددددار ولددددديب علدددددى حسددددداب املسدددددإأرر . وررددددد ل املددددد رر علدددددى 

 الب  الإع اض عن اللرر احلاصل له .املسإأرر ج اه ن  ج   حدوي املط
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 مددا أندده ف ا ضدد  مصددري الددد عا  املهلدمدد  علددى حسدداب الشددراء   حالدد  
 بيئ العهلار . هل تري للمسإأرر أم ما ا ؟ 

النسب  ملصاراف  ن ا  العهلد، انص العهلدد علدى أن املسدإأرر وحددل اإحمدل ي دئ  -ط 
اجلإزامدددا  مب ردددو هددديا أي مصددداراف قان نيددد  تإصدددل إبن دددا  أي مدددن احلهلددد ت أو 

 العهلد .
وترو ا يرد  أن مصداراف الإعاقدد حتمدل بدني الطدر ني ج دلا اما   
الإعاقدددد الددديي تعددد ي من عإددده عليامدددا،  دددال اإحمدددل مصددداراف العهلدددد أحدددداثا 

 يون ا خر .
 (1/95)هـ . ت . أ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/28) 
 متلك عقارات مؤجرة حملرم بقصد بيعها ابملراحبة
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ج مددددانئ مددددن  ددددراء بعددددض العهلددددارا  أو اعددددال  املراحبدددد  للعمددددالء   ا  انددددا  "
مدد ررة مسددبهلاً ملددن اسددإخدماا   أ ددياء حمرمدد ، و لددك بهلصددد بيعاددا املراحبدد   ن البددائئ ) 
وهدد  البنددك ( ج عالقدد   ددا الإصددرف اعددرم الدديي رددرو علددى مسددر لي  املسددإأرر واملالددك 

ال دددا البندددك العهلدددار هدددي غدددري مهلصددد ي هبدددا اسدددإمرار امللدددك ا ول، و ن ال دددلة الدددة ثلدددك خ
واسددإمرار الإددأرري بددل س ال عددد لنهلددل العهلددار  ىل ملددك املشددلو، مددئ الإأ يددد علددى أندده   ا 
انإاددى عهلددد الإددأرري للغددرض اعددرم خددالل  ددلة ثلددك البنددك  ددال جيدد   للبنددك حينرددي جتداددد 

 عهلد امجيار للغرض اعرم .
م الدددددخ ل   مثددددل هددددديل العمليدددد   ج بعددددد الررددددد ل  ىل وت  ددددد ا يردددد  علددددى عدددددد

 املسإشار الشرعي للمصرف واسإمرار مإابعإه لإن ييها " .
 (2/96)هـ . ش . م . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/29) 
 أجرة إدارة صناديق التقاعد وهناية اخلدمة
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" ج مانئ من ته ان صندوقني ملن ع  املد ش ني وغدريهم أحدداثا للإهلاعدد وا خدر 
ملها دد   ذاادد  اخلدمدد  وأن اعاددد إبيارفمددا  ىل خمإصددني بنسددب  مددن مبلددغ املسددااثا  الددة 
اشلك هبا املنلم ن للصدندوقني  ن  لدك ا ردر معلد م  نده نسدب  مدن مبلدغ معلد م وهدي 
راالدد  تددزول احلسدداب  ددال ت لددي  ىل النددزال، علددى أن اإأ ددد مددن اسددإثمار املبددالغ بطددرت 

 مشروع  " 
 (2/96)هـ . ش . م 
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(5/30) 
 متديد مدة اإلجارة مقابل رفع مبلغ األجرة املستحقة

 
جي   ثداد مدة امجيار املنإاي الإمليك أبردرة أعلدى مدن ا ردرة السدابهل  لل دلة 
املسدددإهلبلي   هلددد  بددددون أثدددر ررعدددي علدددى امجيدددار السددداب  أي ج اشدددمل  لدددك ا ردددرة الدددة 

 أصبحا يانا على املسإأرر .
 (4/96/)هـ . ش . م 
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(5/31) 
 مالحظات اللجنة بشأن عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك

 
أوضدددحا الل نددد  أن مهلدمددد  عهلدددد امردددارة تشدددمل بيدددان الرغبددد    ثلدددك العدددني 
املدد ررة، وا لددل عدددم الددنص   بندد ي العهلددد أن املهلدمدد  هددي رددزء ج اإ ددزأ مددن العهلددد  ن 

ا  مددا  لبددا الل ندد  د لددن ب السددبو د عدددم  لددك ادد حي الددرب  بددني تلددك العددني وأترريهدد
 النص   تعراف املسإأرر أبنه الطرف املسإ يد من ال عد البيئ .

بينددا ا يردد  أن ال عددد البيددئ جيددو أن اهدد ن مسددإهلال عددن عهلددد امرددارة ولدديب 
 بندا من بن يل .

  ددر  الل ندد  أندده ميهددن ات ددات الطددر ني   عهلددد امرددارة علددى جتداددد العهلددد أو 
حيد  ج ا ردد مدانئ  درعي    لدك وعليده  دقن الدنص   العهلدد علدى عددم قابليد   ثدادل

العهلد للإ داد والإمدادد ج ميثدل مطلبدا  درعياً، وميهدن  لغداؤل   ا تبدني  يده بعدض الإلديي  
 على الطر ني .

نبادددا الل نددد   ىل ورددد ي نددد عني مددددن املصددداراف : نددد ل اإحملددده املالدددك املدددد رر 
  الة تإعل  مبلهي  العني مثل مصداراف الإدأمني ونهلدل امللهيد  للعني، وهي مجيئ املصرو ا

ورسدد م  ددراء العددني وغريهددا وندد ل كن اإحملدده املسددإأرر، وهددي خمإلددف املصدداراف املإعلهلدد  
الإشدددغيل أمدددا املصددداراف والرسددد م وا تعددداب الدددة تسدددإ رباا العمليددد  الإعاقداددد   ي دددو أن 

 . تهلسم بني الطر ني  ن  لياما مسإ يد العهلد
أوضدددحا الل نددد  أن املددد رر لددديب لددده الإددد ؤ مدددن عيددد ب العدددني ادددالف الشدددأن 
النسددددب  للبددددائئ   عهلددددد البيددددئ،  ن ضددددمان العيدددد ب   امرددددارة علددددى املدددد رر ومددددن حدددد  

 املسإأرر  سخ العهلد والإ قف عن السداي   حال  تعطل املن ع  .
ع يددل الددد ئ بينددا الل ندد  أندده جيدد   للمدد رر   دديض قيمدد  ا قسدداب   حالدد  ت
 بشرب أن اه ن  لك مببايرة   حينه وليب  ر اً منص صاً عليه   العهلد.

  در  الل ندد  أنده ميهددن الدنص   وعددد البيددئ علدى  ي يدد  ثليدك املسددإأرر العددني 
  ال لا  الالحهل  أثناء سدراين عهلدد امردارة أو   ذااإده، و لدك ب ضدئ رددول أبسدعار 

 البيئ لهل  لة .
 (1/97 )ل . ت . ش .
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(5/32) 
 مراجعة التعديالت املضافة على بعض مناذج العقود

 
ا لعددا ا يردد  علددى ات اقيدد  الإعدداون الإ دداري، وودد  ج عهلددد اجسإصددنال وودد  ج  
  الدد  حسددن أياء املصدددر، وودد  ج وعددد الشددراء/ اجسددإر ار املنإايدد  الإمليددك وال كئدد  

 ي/  صددار ضدمان مالحدي ووثيهلد  الثالث ا خرو )وثيهل   لو ت اري ب ليص   حن ر
 أتايد تسليم بلاع ، ووثيهل  أتايد تسليم مسإندا (.

وقدددد أقدددر  ا يرددد  هددديل العهلددد ي وال كئددد  بعدددد أن تبدددني  دددا أن مجيدددئ مالح افدددا 
 السابهل  بشأذا قد س أخيها بعني اجعإبار .

  الإعداون أما النسب  لالسإ سدارا  بشدأن اشزئيد  اخلاصد  املداية العا درة ات اقيد
والددة تإعلدد  احلهددم الشددرعي   حالدد  قيددام املدد رر ببيددئ العددني عنددد امخددالل ال عددد، ومددا 

 ه  الإع اض اليي اسإحهله امل رر؟  هلد أرابا ا ير  على  لك مبا الي:
  ا  انددددا امرددددارة منإايدددد  الإمليددددك ونهددددل املسددددإأرر عددددن وعدددددل اجسددددإر ار 

ال اعددد الددنهلص مددا بددني  ددن البيددئ وتهل دد  العددني  ن  والإملددك  يبيعاددا البنددك لغددريل واإحمددل
وردددد نهلدددص ) يون أخدددي الدددرب    احلسدددبان (، و  ا اعادددا بدددن ب الإهل ددد  أو أب ثدددر  دددال 

 اطالبه بشيء .
أما   ا  انا امرارة تشغيلي   يعمل البنك لإأرريها ملسدإأرر آخدر  دق ا حصدل 

 درت . و  ا ف جيدد مدن ا ررهدا  ليادا على أررة أقل من ا ررة اعدية   ال عدد، حيمدل ال
 ج أبقددل مددن ا رددرة اعدددية   ال عددد، حيمددل ال اعددد ال ددرت و  ا ف جيددد مددن ا ررهددا  ليدده 
 قنه ابيعاا،  قن اعاا أبقل من تهل   الشراء  قنه حيمدل ال اعدد مدا خيدص ال دلة الدة الإدزم 

رة )والغالدو أج تإماثدل السدن ا ( هبا من ال رت بعد ت  اعه على العمر الزمع للعدني املدأر  
 واسإعان اخل ة ال ني    تهلدار ما خيص السن ا  ا وىل من ال رت .

 (3/97)هـ . ش . م 
 
 
 
 
 

(5/33) 
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 عقد إجارة بني العميل والشركة
 

رأ  ا يرددد  الشدددرعي  بعدددد املناقشددد  أنددده ج سدددبيل  ىل ث ادددل العميدددل بدددد ئ الدددثمن 
د حصدد ل الإمليددك، وج  ىل  حددداث عهلددد ثالثددي  ن هدديل املددزوي مددن قبددل الشددر    ج بعدد

 اجت اقي  تدخل  ر اً أرنبياً ج يور له  ج الإم ال البحا يون أي عالق  عهلدا  .
 واحلل يف أحد األمرين :

 سددخ العهلددد بددني العميددل واملددزوي والهليددام بعددد  لددك إببددرام عهلددد بيددئ بددني املددزوي  : األول
 وبني الشر   والعميل . والشر  ، واإم عهلد  رارة بينه

أن ابيدئ العميدل  ىل الشدر   بدثمن حدال مدا ا دلال مدن معددا  مدن املدزوي بعددد  :الثاين 
الشحن ) أو الإمهني من الهلبض ( حبي  تصب  الشدر   مالهد  للمعددا    
تهل م بإأرريها  ىل العميدل، وج مدانئ مدن أخدي الشدر   ح الد  حد  مدن العميدل 

الشدددددر   بدددددد ئ الدددددثمن مبا دددددرة للمدددددزوي م  ددددداء ملصدددددلح  املدددددزوي حبيددددد  تهلددددد م 
املدا نيدددد  الددددة علددددى العميددددل،  إدددد أ  مدددد  العميددددل و دددديلك  مدددد  الشددددر   جتددددال 
العميل، وه  ما خي ف امرراءا  مدن انحيد  وحيهلد  الطمانريند    اسدإخدام 

 ا م ال من انحي  أخرو .
 (1/99)هـ . ش . م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5/34) 
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 رةمصاريف اإلصدار يف اإلجا
 

مبا أن املبلغ الديي ا خدي عندد ال عدد بشدهل ذدائي وهد    مهلابدل أعمدال واربد  
علدددى املددد رر،  دددال جيددد   أخددديل  نددده   حهدددم عم لددد  اجرتبددداب أو مهلابدددل عدددن اجسدددإعداي 

 للإعاقد مئ العميل، وه  ح  ج اهلبل أخي مهلابل عليه .
ايددز املعاملدد  أو أمددا   ا  ددان املبلددغ املددد  ل ن ددري مصدداراف  صدددار  عليدد  عددن جت

اسإهمال مسدإندافا وتسدليم أورات السديارة مدن البدائئ وتسدلم وتسدليم السديارة وغريهدا  هلدد 
صددر هبديا قددرار سداب    اجرإمددال اخلدامب للايرد  الشددرعي  امل حددة حيدد  أردا   ا يردد  

 حتميل مصاراف املإعاقد على أحد املإعاقدان، وقد نص الهلرار حينري على ما الي:
املناقشددد  ف تدددر ا يرددد  مانعددداً مدددن حتمدددل أحدددد  دددر  العهلدددد مصددداراف " وبعدددد 

الإعاقدد عندد الدنص علددى  لدك   العهلدد، و  حالد  عدددم الدنص تهلسدم تلدك املصدداراف 
بددني الطددر ني وردداء هدديا الهلددرار علددى أسدداس أن ال هلدده املددالهي اددنص علددى ردد ا  اقإسددام 

 د الطر ني .أرر  اتو العهلد على الطر ني ما ف اإم ا لا اا على أح
 (1/99)هـ . ش . م 
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 مراجعة عقد إجارة
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ا لعا ا ير  على عهلد امرارة املعروض من أحد عمالء اام ع ، وأقر  هديا 

 العهلد بعد  لو تعدال البند السابئ من هيا العهلد على النح  الإايل: 
الددد  الددددة  انددددا   ا ف ت ردددد العددددني املددد ررة وقددددا تسددددليماا للمددد رر علددددى احل "

بسدددبو الإعددددي أو علياددا وقدددا أترددريل، ووردددد هبددا تلدددف أو عيدددو أو تغيددري مدددن أي ندد ل 
 قنه حي  للم رر تهليف مهإو هندسي لإهلددار ح دم الإدالف وحتدادد قيمإده مبدا  الإهلصري

تهلدد م بدده الطددرف ا ول مددن  صددالم علددى حسدداب الطددرف الثدداين واهلدددم لدده  ددات رة ملزمددد  
 "ا حيصل من اجسإعمال املعإاي اسإثع  لك مالد ئ، 

 ما  لبا حيف النص على غرام  الإأخري ال ارية   البند العا ر مدن العهلدد، 
 و يلك  امل البنك احلايي عشر .

 (1/99)هـ . ش . م 
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(5/36) 
 انفصال عملية التأمني اإلجارة ـ رد الفائض

 
لإددأمني و ددر   حيدد   ن عمليدد  الإددأمني من صددل  عددن عالقدد  امرددارة بددني  ددر   ا

الإددأرري،  ددقن أي  ددائض حتصددل عليدده  ددر   الإددأمني   الإعدد اض عددن هددالك العددني املدد ررة 
 ليب للمسإأرر أي عالق  به .

وهيا ال ائض   الإع اض   ا ف اهدن مدن حد   در   الإدأرري  قنده ادري  ىل  در   
 الإأمني وليب  ىل املسإأرر .

مليددك بسددبو ا ددالك   ا  ددان أمددا تعدد اض املسددإأرر الدديي  ددا  عليدده غددرض الإ
 لدددك ا دددالك ج ادددد لددده  يددده،  قنددده اخدددري  ىل املسدددإأرر مدددا  اي عدددن أردددرة املثدددل مدددن ا قسددداب 
السابهل ، وقدد تلدمن هديا معيدار امردارة الصداير عدن هيرد  اعاسدب  واملرارعد  امسدالمي  د 

 البحران .
 (1/99)هـ . ش . م . 
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(5/37) 
 التنازل عن احلق يف اإلجيار آلخر

 
ج سدبيل  ىل تنددا ل املسدإأرر  رددارة منإايد  الإمليددك عدن حهلدده   امجيدار  خددر 

  ج ب سخ العهلد بينه وبني امل رر و برام عهلد  جيار رداد .
وات اقيدد  الإنددا ل الثالثيدد  املعروضدد  علددى ا يردد  غددري مهلب لدد  مددن حيدد  املبدددأ    ج 

رري ( وبدددني املسدددإأرر ا ول بدددد مدددن عهلددددان من صدددلني أحدددداثا بدددني املالدددك )  دددر   الإدددأ
)للهليدددام ب سدددخ امردددارة ( والثددداين عهلدددد  ردددارة ردادددد بدددني  دددر   الإدددأرري وبدددني املسدددإأرر 

 اشداد .
 (1/99)هـ . ش . م 
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(5/38) 
 عمليات متويلية 

 تستوجب من العميل دفع دفعة مقدمة
 

عد  نهلداد  ج مدانئ مدن اعإبدار ا عيدان الدة اهلددماا العميدل  السديارة أو العهلدار ي 
  عمليددد  املراحبددد  أو الإدددأرري   ا س اجت دددات علدددى قيمددد  العدددني املهلدمددد  )الإهلددد  ( ميهدددن أن 
تعإدد  السدديارة الهلدميدد  الددة قدددماا املسددإأرر رددزءا مددن   السدديارة اشدادددة  يهدد ن العميددل 
 ددراهاً مدددئ البنددك الهليمددد  املإ دد  عليددده، وجيددو أن ا صددد  العهلددد عدددن  بيعدد  العالقددد  بدددني 

ميل  راهاً مئ البنك الهليم  املإ   علياا، وجيدو أن ا صد  العهلدد عدن  بيعد  العالقد  الع
 بني العميل والبنك .

 (3/99)هـ . ش . م .
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(5/39) 
 شراء عقارات وأتجريها لعمالء البنك

 
مبددا أن العمليدد   رددارة، وامرددارة انبغددي أن تهدد ن معل مدد  ا رددرة  ددال تصدد  هدديل 

  غري معل م ،  إه ن النسب  اعدية  أررة غري معل م ، و يادا خمدا رة العملي   ن املبيعا
وراالدددد  . وميهددددن تصددددحي  العمليدددد  أبن حتدددددي أرددددرة مهلب لدددد  مهلط عدددد    تشددددلب حدددد ا ز 
للمددد رر بنسدددب  مدددن املبيعدددا  اإ ددد  عليادددا .  مدددا أنددده اصدددد  اج إ ددداء امردددارة الإشدددغيلي  

 أبررة معل م   هل  .
 (3/99)هـ . ش . م . 
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(5/40) 
 مقدرة املستأجر

 على التملك قبل انتهاء مدة التأجري
 

أن الصددد رة الصدددحيح  ملعاشددد  حالددد  مهلددددرة املسدددإأرر علدددى الإملدددك قبدددل انإاددداء 
مدددة الإددأرري هددي أن اإ دد  علددى قيمدد  بيددئ السدديارة  ىل العميددل وج مددانئ مددن أن ت خددي   

يارادد  املشددار  لياددا   السدد ال ضددمن اجعإبددار عنددد تهلدددار الهليمدد  البيعيدد  مجيددئ ا تعدداب ام
الثمن . وج اص  حت ال العهلد من  رارة منإاي  الإمليك  ىل و ال  أبتعداب  ياراد  وميهدن 

 اجت ات على قيام املشلو بإلك ا عمال وحتمله تهالي اا ال علي  .
 (3/99)هـ . ش . م 
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 املوضوعــات
 عم ل   إ  اجعإمايا  املسإندا   (6/1)
  إ  اعإمايا  مسإندا  جسإرياي الهلا  (6/2)
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(6/1) 
 عمولة فتح االعتمادات املستندية

 
الدددد  النسددددب  للبنددددك ال ددددات  العم لدددد     ددددإ  اجعإمدددداي هددددي عبددددارة عددددن أرددددرة و 

 لالعإماي .
أمددا اصدد ص الشددر   الددة تإ سدد  تبدديل راددداً ملسدداعدة للعميددل ل ددإ  اعإمدداي لدده 
لددددو البنددد ك ا خدددرو  عملادددا هددد  مدددن قبيدددل ال سدددا   ) السمسدددرة(، وج مدددانئ أن أتخدددي 
عم لدد  تإناسددو تناسددبا  ددرياي مددئ قيمدد  اجعإمدداي املسددإندو  ن أرددر السمسددرة ميهددن أن 

  ن مبلغًاًو مهلط عاً أو نسب  من مبلغ معل م .اه
وهدديا جيدد   علددى أن ج اهدد ن هندداك ضددمان )   الدد  ( مددن الشددر   املإ سددط  لهلدداء 
رددزء مددن العم لدد ، وبشددرب أن ج اهدد ن معرو ددا منددي البداادد  أن هدديا اجعإمدداي سددي ول  ىل 

   اجعإماي .قرض رب و للعميل أو على املطالب  أبررة على اله ال  من قبل البنك  ات
 (4/94)هـ . ت . أ . 
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(6/2) 
 فتح اعتمادات مستندية السترياد القات

 
ترو ا ير  عدم ر ا   إ  اعإمايا  مسإندا  جسإرياي الهلا  ول    حالد  ث ادل 
هدديل اجعإمددايا  الهامددل مددن العمددالء وعدددم مشددار   البنددك أبي ث اددل  ياددا مددن مدد اريل 

ادداء املعاصددران اجتادد ا لإحددر  الهلددا  )  ج بعددض علمدداء الدديمن ( اخلاصدد ،  ن أغلددو ال هل
حيدد  أت ددد  آكرل اللددارة   تعطيددل مإعا يدده عددن وارباتدده الدانيدد  والدني ادد  ) بعددد  ددلة 

 الإأثري ا وىل املنشط  (  ما ادرج ا  باء الهلا    امل اي املخدرة .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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 السابعالباب 
 )التـوريـد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160 

 املوضـــوعات
 عهل ي الإ رادددد (14/1)
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(7/1) 
 عقود التوريد

 
 رأت اهليئة :

" مبا أن العهلد ه  بيئ أرل وه  عهلد صحي  ولهن ا إمل على  رب  اسد 
وليب البنك ضامناً قد اهلئ وقد ج اهلئ   ا الإزم العميل السداي   ا رال اعدية 

للعميل   ي ئ ما قد التو عليه   ائد الإأخري ولهن انحصر يورل   حت ال املبالغ الة 
اطلو من العميل حت الاا على امل ري، مما اد عه  ليه العميل وهيل خدم  مصر ي  
مشروع  وج الزم الإحصيل عن املسإحهلا  املطل ب حت الاا .. وج مانئ من  لك ولهن 

وىل أن اطلو من العميل الدخ ل   مراحب  جيرااا البنك والبنك ملإزم السداي يون ا 
 ور ي هيا الشرب و ما وان على العميل أن اسعى حليف هيا الشرب ".

 (2/2002)هـ.ش.م
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 الباب الثامن
 )الوكـالة(
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 وضـــوعامل
 عهلد ت  يل جسإثمار أم ال نهلدا  (8/1)
 عهلد و ال  اجسإثمار  (8/2)
 اسإ سارا  بنك ا مني واخلاص بعهلد و ال  . (8/3)
  جياي عمليا  ث الي  مهلابل عم ل  (8/4)
 ن هل  ال  ال  والرب  اعهل  للم  ل  (8/5)
 اشمئ بني اله ال  وال  ال   (8/6)
 لشراء للإملك لصاحل البنك ت  يل ال اعد ا (8/7)
 اذاء ال  ال    حال  اسإمرار ور ي عمليا  قائم   (8/8)
 ت  يل ال اعد الشراء املراحب   (8/9)
 مرارع  عهلد و ال  مئ بنك ان  انل يي اراب (8/10)
قيدددددام البندددددك امسدددددالمي بددددددور ال  يدددددل أبردددددر عدددددن  دددددر ا   (8/11)

 الإأمني الإهلليدا  
  يل ال  يل اله (8/12)
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(8/1) 
 عقد توكيل الستثمار أموال نقدية

 
 رارعا ا ير  عهلد الإ  يل اجسإثمار املهلدم من  يارة اجسإثمار 

 وأبدت املالحظات التالية :
 بدء العهلد احلمد هللا والصالة والسالم على رس له وآله وصحبه ومن واجل.

 : التمهيد واملقدمة
 ول والطرف الثاين عند الإعراف بطر  العهلد، و لدك اسإخدام  لمة الطرف ا

بدددج مددن اسددإخدام مصددطلحي ال  يددل واملسددإثمر  ندده ج اهدد ن  مددا هدديل الصدد    ج بعددد 
 تطاب  امجياب والهلب ل . 

 : (  النشاط االستثماري 5املادة )
 تصح  هيل املاية لإهلرأ  ما الي :

هددديا النشددداب اهددد ن    ال  يدددلصدددالحياته و  حدددال جتددداو " ولددديب لل  يدددل جتددداو  
حتددا  ائلدد  حتمددل مسددر ليإه عمددا قددد اددن م عددن هدديا الإ دداو  مددن أضددرار ماليدد  قددد تلحدد  

الدة جتداو  املسإثمر اعإ  ال  يل مسد وج بصد    خصدي  جتدال الغدري عدن هديل الإصدر ا  
هبدا  ، والإدايل  دقن الإصدر ا  الدة ان دري ياا حدوي صالحياته املمن ح  له مب ردو ال  الد 

 ال  يل ج تشهل  ر   تلامن بينه وبني املسإثمر".
 :(  النشاط االستثماري 5املادة )

تصد ي  العمليد   لغدرض  ثدامالنص على  ن : ) املدة العهلدا  اشارا  ثددي حهمدا 
للمددة الدة اهلإلدياا العدرف، اجسإثمارا  الة ف اإم تصد يإاا بعدد   ذااد  السدن  العهلداد  

  ( سإحهله ال  يل من  ايية نسب    أررل لهلاء الإمداد الإلهلائيمئ مراعاة ما ا
 :( صالحيات الوكيل 8املادة )

لل  يدددل حراددد  الددددخ ل   العمليدددا  اجسدددإثمارا  واخإيدددار ا  دددخاص الددديان  "
اإعامدددل معادددم و راهلددد  الإعامدددل مدددا يام اإهليدددد الشدددروب الددد ارية   هددديا العهلدددد صدددراح  أو 

يردد  رعددل هدديل احلرادد  مطلهلدد  يون أن اهدد ن للم  ددل حدد    . ولهددن ر لددا ا  "يجلدد  
الإددددخل أو   الررددد ل  ليددده، و لبدددا حددديف هددديا املعددد  الددد اري   املددداية بصددديغ  ) يون 

 تدخل من املسإثمر أو الرر ل  ليه ( 
 ( حقوق الوكيل : 11املادة )

 جي    عطاء ح ا ز لل  يل امضا    ىل أررل اعدي املبلغ املهلط ل 
 (3/2001ـ.ش.ت.)ه
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(8/2) 
 عقد وكالة ابالستثمار

 
 رات  للهيئة:

" أنه جبد   املاية اخلامس  الإأ يد "على أن اهلإصر  النشاب امسإثماري علدى 
مدداه  حمدددي مب رددو الصددالحيا  املمن حدد  لل  يددل ومددئ الددنص علددى أندده   حددال جتدداو ل 

  مددن أضددرار ماليدد  قددد هدديا النشدداب اهدد ن مسدد وجً عمددا اددن م عددن هدديا النشدداب والإ دداو 
تلح  املسإثمر أو املسإثمران و يلك ج الزمه الرر ل  ىل م  لده  يمدا اإ د  مدئ و الإده " 

. 

 (1/2002)هـ.ش.ت  
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(8/3) 
 استفسارات بنك األمني واخلاصة بعقد وكالة 

 
 بعد الإداول رأ  ا ير  ما الي :

 ابلنسبة للسؤال األول :
 ب املال حتهلي  معدل كبا .أن اعرض ال  يل على ر 

ج جيدددد   لل  يددددل أن اعددددرض علددددى رب املددددال حتهليدددد  معدددددل كبددددا علددددى 
 ا م ال املسإثمرة ولهن ميهن أن اه ن  لك على سبيل الإ قئ.

 ابلنسبة للسؤال الثاين :
أن اعد  لك تعاداً وارو الإن يي أبنه سيإحهل  عائد حمددي علدى رأس 

 املال .
 الإن يي ماعدا حاج  الإعدي والإهلصري.ج اعإ   لك تعادا وارو 

 ابلنسبة للسؤال الثالث :
 أن الإزم امللارب الدخ ل   عمليا  ج اهلل عائدها عن نسب  حمدية.

جي   أن ته ن امللارب  مهليددة املراحبد  اجسدإثمار   عمليدا  ج تهلدل 
   .رحبيإاا عن نسب  معين  وأما حتداد حد أيىن من الرائ لرب املال  ال جي

 (6/2004)هـ.ش.م
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(8/4) 
 أجياد عمليات متويلية مقابل عمولة 

 

 : يبعد اج الل على امل ض ل  رأ  ا ير  أن هناك ثالث ص ر وه
 بيئ البلاع  -1
 الهليام بدور ال  يل  -2

 بعد أن تصب  ياناً   أجياي العملي -3

بيعادددا  ن  جيددداي العمليددد  الإم اليددد  ادددإم عدددن  راددد  املداانددد  للعمدددالء بنسدددب  ربددد ، و 
لصندوت الإأرري مثال وه  بيئ للدان أبقل منه ، و ال رت ه   ائددة رب اد  تعطدى ملشدلي 
العملي  . جن الإعامل الدا ن مئ غري املدان )  ما   املثدال الد اري هندا( جيدو أن اهد ن 

 عن  را  احل ال  ) أي مبثل الدان ( . 
دور ال  يدل عددن  رادد  صددندوت والبددال املهلددلم هدد  قيددام الإ  يد  أو ال  دد  العددام بدد

 الإأرري إبرراء عملي  الإم ال لصاحل  )ول  ف ت ص  عن   ذا و يال(
وهبدديا حتصددل الشددر   علددى أرددرة ال  الدد  حبسددو اجت ددات ،وميهددن أن تهدد ن نسددب  

 من املال املسإثمر   العملي  .
 (4/2005)هـ.ش.م
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(8/5) 
 نفقة الوكالة والربح احملقق للموكل

 
 جيدد   ا ددلاب قيددام ال  يددل أبعمددال ال  الدد  علددى ن هلإدده، والإددايل جيددو اجقإصددار علددى ج أ/

أن ال  يل ) الإ  ي  ( اررئ على  ر   ا مني ) امل  ل ( بهل املصاراف املد  ع  بعدد 
 تهلد   شف احلساب ومسإندا  السداي و ل املسإندا  اخلاص  املعامل  .

قددام بإن يدديها ال  يددل تهدد ن علددى ملددك امل  ددل  اددي لدده  ربدد  العمليددا  اجسددإثمارا  الددة ب/
وج عالقدد  لل  يددل هبددا  ج   حدددوي العم لدد  املهلددررة املإ دد  علياددا،  ددال اسددإح  ال  يددل 

   ن أي حص  من أرام العمليا  اعهلهل  امل  ل إبيارفا وتن ييها .
 (2/96)هـ . ش . م 
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(8/6) 
 اجلمع بني الكفالة والوكالة

 
جيد   اشمددئ بدني اله الدد  وال  الد     ددخص واحدد، وعليدده ج اصد  أن تهدد ن  ددر    ج

الإ  يدددد  ) ال  يددددل (   يلدددد  لشددددر   ا مددددني ) امل  ددددل ( لصدددداحل املإعدددداملني معاددددا ممددددن اثبددددا  ددددم 
 اسإحهلاقا  علياا .

 (2/96)هـ .ش , م . 
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(8/7) 
 توكيل الواعد ابلشراء للتملك لصاحل البنك

 
صددل   عهلدد ي املراحبدد  عدددم ت  يددل البنددك ال اعددد الهليددام الشددراء والإسددلم،  ن  لددك ا 

ا هلد عملي  املراحب  معناها وجيعل البنك بعيدا عن أي خمدا رة وعدن حتمدل اللدمان الديي مب ربده 
 اطيو له الرب .

ولهددددن ميهددددن قبدددد ل ت  يددددل ال اعددددد الشددددراء  اسددددإثناء   بعددددض ا مدددد ر مثددددل أن اهدددد ن 
و يددل راددي ج ميهددن تسدد ا  البلدداع  لغددريل، ومثددل احلدداج  الددة اسددم   ياددا الإ  يددل  للبلدداع 

بإ ددايي حتميددل البلدداع  ضددرابإني مددرة اسددم البنددك ومددرة أخددرو اسددم ال اعددد املشددلو ...   ددي 
مثددل هدديل اجسددإثناءا  جيدد   ت  يددل ال اعددد الشددراء وج بددد مددن   ددالل املسإشددار الشددرعي علياددا 

 قبل تن ييها .
 (3/96)هـ . ش . م .
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(8/8) 
 إهناء الوكالة يف حالة استمرار وجود عمليات قائمة

 
 جاء يف عقد الوكالة أن :

ال  الدددد  تعإدددد  سددددارا  امل عدددد ل اعإبددددارا مددددن ت قيددددئ هدددديا العهلددددد وحددددل   ددددعار آخددددر  ىل  "
ف ا ول مبعدددد  أن ال  الدددد  م إ حدددد ، وا اددددم مددددن هدددديا أن البنددددك أالدددداً الطددددر  "الطددددرف الثدددداين 

 ( ه  اليي حي  له  ذاء ال  ال  إب عارل بيلك للطرف الثاين )ال  يل(.امل  ل)
وف تر ا ير  مانعا من هيا،  ما أذا أقر  ما رداء   ذااد  هديا البندد مدن أنده "  حالد  
 ذاء سراين هيل ال  ال   قن ما تبهلى من املعامل  اسإمر ساري امل عد ل حدل تد اراخ اسدإحهلاقاا 

حي   ن هيا ه  احلهم   حال  ذاء ال  ال  وور ي عمليا  قائم   إمإد ال  الد  تلهلائيدا  ىل " 
 أن تص ي الهامل .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(8/9) 
 توكيل الواعد ابلشراء ابملراحبة

 
انبغددي علددى بندد ك ال  دد  عدددم اجسلسددال   ت  يددل العميددل    ددل عمليددا  املراحبدد  الددة 

والعمددل علددى حصددر هدديا الإ  يددل   أضددي  احلدددوي و  احلدداج  اللددرورا  بعددد   ددالل تن دديها، 
 املسإشار الشرعي للبنك أو ا ير  الشرعي  امل حدة واحلص ل على امل ا هل  بيلك .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(8/10) 
 مراجعة عقد وكالة مع بنك انشوانل دي ابريس

 
  بني بنك ال    البحران وبنك ان  انل يي اراب  لعا ا ير  على عهلد ال  الا

وأقر  هيا العهلد بعد  لباا بعض الإصحيحا  ،  ما  لبا ا ير  أخي املالح ا  
 الإالي  اعإبار : 

 جبد من بدء العهلد البسمل  واحلمد هلل .  /1
من العهلد  وأخر م ا ن تصحي  اخلطأ   اللمج  ال اري   الإعرا ا  و   /2

إمثل   تعراف املسإخدم الناائي أبنه البائئ ، والصحي  ه  املشلي  ما وامل
  النص امجنليزي ، وأوصا ا ير  بإغيري  لم  املسإخدم الناائي أانما 

 بهلم  املشلي .   ورد
 على النح  الإايل :  4-2تعدال املاية  /3

أج ابيئ رب وعلى ال  يل بيئ البلاع   ىل املسإخدمني الناائيني ، و لك بش
ال  يل البلاع   ج مئ تهلد  ضمان لد ئ  امل سعر البيئ من را  م ث ت 

 هبا اهلبلاا امل  ل . 
  يل أن اإنا ل " و لك بدًج من الصياغ  للالبند اخلامب أبنه " ج حي   -4

 امل ر ية ) لن اإنا ل ال  يل ( . 
ومبايئ الشراع   تعدال البند السابئ  ما الي : مئ عدم امخالل أبحهام /5

 امسالمي  . 
 ضا   اشمل  الإالي    أخر البند الإاسئ : على أن ج خيل هيا مببايئ  /6

 وأحهام الشراع  امسالمي  الغراء .
 كما أبدت اهليئة املالحظات التالية : 

  لك  ىل  يل ، والصحي  أن انص علل ةف      العهلد حتداد  رر 
 بلغ املسإثمر . مببلغ مهلط ل أو نسب  من امل

    جيو تن يم   عارا  لعرض عمليا  وقب ل الدخ ل  ياا أو أن انص
 ال  ال  على سهلف مايل  ما راء النص على احلد الزمع . 

 رة    جيو تن يم مرارع  ومإابع  يورا  لعمليا  السلئ الدولي  الة  ياا خط
  برية وأغلباا اه ن  ري عمليا  واثي  . 
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 اللمان املر هل  بعهلد ال  ال  حي  ج جي    ات اقي ء  لبا ا ير   لغا
اشمئ بني ال  ال  واله ال (  ج أن اه ن  لك ج جي   ني ال  ال  )دتلم

 اللمان من  رف كل  ويون الرب  أب راف عهلد ال  ال  . 
    لبا ا ير  تعدال ) ولهن  هل  بعد خصم رس م ال  يل ( ال ارية 

وحت الاا  ىل )ولهن  هل  بعد حسم عم ل   12السطر الثال  من املاية 
 ال  يل( 

  الة تإعل  مبعاش   3 لبا ا ير  تعدال وحتسني الصياغ  ال ارية   املاية
حال  ي ئ ال  يل املبالغ املسإحهل  للم  ل قبل أن اإسلماا من ا  راف 
ا خرو واإبني له جحهلًا عدم تسلماا  عاًل . وأ ار الشيخ تهلي  ىل 

لنص امجنليزي ور ا   اللمج  . ون ب املالح ا  النسب  للماية سالم  ا
الة تسم  لل  يل إبرراء مهلاص  بني أي مبالغ الة بينه وبني امل  ل  16
 . 

  ىل  لم  " تصرف " .  17تغيري  لم  "  رراء " ال ارية   بداا  املاية 
ال  يل نإي    ذا تإعل  حباج  ضمان  18 لبا ا ير  حيف  امل املاية 

 ال روف املسإهلبلي  الطارئ  وه   رعاً غري مسر ل عناا . 
أما النسب  لجر ايا  ال ارية   امللح  ا ول ،  هلد أقرفا ا ير  مئ  لو 

  النسخ  لدي املهلرر .  ما  لبا ا ير   املثبإ  يخال الإصحيحا  اللغ ا  والنح ا  
الثاين املعن ن ) أت يد ال  يل ( وأالًا     ضا   بند خاص أبررة ال  يل   امللح 

ا ير  صياغ  اشمل  ا ويل من امللح  الثال   ا  يل ( . و لبامللح  الثال  )  قرار امل
 علي النح  الإايل : 

نشري  ىل ات اقي  ال  ال  الرئيسي  امل م  بيننا وامل رخ   ، وته ن معاين الإعابري  "
 .   "عاين ال ارية   ال  ال  الرئيسي  ال ارية   امللح  ن ب امل

 ما س  قرار امللح  الرابئ من اجت اقي  مئ  لو تعدال الصيغ  الإالي  املإهررة 
 أ ثر من مرة ) بيان من ] ال  يل [ معد  ما بص   مس ية أو بصيغ  تلهب س اخإيارل  . 

 (  1/99) هـ ش م 
 
 
 

(8/11) 
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 أبجر قيام البنك اإلسالمي بدور الوكيل 
 عن شركات التأمني التقليدية 

 
ج حيل البنك امسالمي أن اه ن و يال عامًا عن  ر   أتمني تهلليدا  لي لو  ا 

امسالمي  كمع ن  علي ما ه  غري مشرول . ولهن حيل للبن ك ائن أو عمليا   ن  ل
و أن اه ن و ياًل خاصًا ملصلح  عمالئه  هل  بشرب أن ته ن حال   لو الإأمني لد

(  14/7الشر ا  الإهلليدا  مسإ  ي   رو اا الشرعي  الثالث  املبين     إ و ا ير  رقم ) 
سالمي  والة تنص أنه "   ا ف تإ  ر  ر ا  ام بشأن الإعامل مئ  ر ا  الإأمني غري

أتمني  سالمي  ، و انا هناك حار  مرراء الإأمني ، و انا الإع الا  مبهلدار اللرر 
 س بيلك  ن  اء هللا " ال علي  ال أب

وأن البنك امسالمي   هيل احلال  اهلإصر على ثلك ما اهلابل ن هلاته ال علي  ، 
 ور ل اخليدر .   وأما ال ائض من  لك عن العم ل  املإحصل علياا  يصرف 

 و  ا ف ترال هيل الل اب  ،  يه ن احلهم ه  املنئ  رعاً . 
 (  03/97) هـ ش م 
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(8/12) 
 يل الكفيلالوك

 
رأ  الل ن  أت يد ما راء   ندوة ال    الثالث  عشرة من منئ اشمئ بني ال  ال  

ال  يل من أن اشلب لصاحل امل  ل الهليام ) من ال  يل ( به ال   منئواله ال  ، و يلك 
 مداع العمليا  الة جيرااا ال  يل تن يي لل  ال  . 
ا لاب   ال  ال  يل للمبلغ املسإثمر  ق ا خال عهلد ال  ال  اجسإثمارا  من 

،   قام عند شا ر خسارة بسدايها مإ عاً اجسإثمارال  ال  أو   الإه ملداع عمليا  
 ال مانئ من  لك ، على أن ج  خي  لك ص   الإعامل )الإعارف( املسإمر   ن 

 املعروف عر اً  املشروب  ر اً . 
ل  س اء  انا  صل املبلغ املسإثمر وج مانئ من احلص ل على   ال   رف ك

)وهي حينري وعد هبب  وأن ايا ضمااًن ( ، أو  انا اله ال  للدا ن امللتب  على 
 العمليا   اي حينري   ال  حهليهلي  ل ر ي الدان . 

أقر  الل ن  ما قاما به اميارة من حيف لل هلرة الثالث  بناء علي ت ريه 
النص على الإزام العميل بإحمل ا ضرار الة تنشأ  أن اهلإصر ااملسإشار الشرعي و لب

عن اماثال أو الإعدي أو خمال   تعليما  البنك  هل  بص إه و ياًل عن البنك لشراء 
السلع  م ض ل املراحب  ، حي  ج اص  حتميل العميل مجيئ املخا ر  ما نصا املاية 

 الثالث  قبل الإعدال  
'All instructions in connection with this credit are transmitted 

entirely at the applicant's risk ‘ 

 ما أ لعا الل ن  على الإعدال اشداد  يل ال هلرة ، ونباا  ىل أن العميل 
لع  م ض ل املراحب  وليب و ياًل   ثليك السلع ، داإصرف    يل عن البنك    راء الس

ني   ال هلرة الثالث  اشدادة املعدل  حبي  تصب   وليا  لبا الل ن  حيف املعع ال اري مرت
  ما الي : 

3- Being agent of the Bank in owning purchasing the merchandise 

covered under this credit on behalf of the Bank, I shall be 

responsible for all damages arising out of negligence or breach of 
the Bank's instructions and shall not be responsible for any other 

damages. 
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Being agent of the Bank in owning purchasing the merchandise 

covered under this credit on behalf of the Bank, 1 shall be 

responsible to arrange an appropriate insurance cover at the 

bank's expense . 

 (3/98)أ ل ت 
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 الباب التاسع 
 )الكفالة(
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 املوضوعــات
حتميل ال اعد الشراء مسر لي  نهلص أو عطو أو  (9/1)

 اخإالف   البلاع  
   ال  ال اعد الشراء املراحب  حسن أياء امل ري  (9/2)
 ل  وال  ال اشمئ بني اله ا (9/3)
 الإزام اله يل بص إه ضامن ج بص إه امللإزم الرئيسي  (9/4)
   ال  حسن أياء املصدر )   ال  الدرك ( (9/5)
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(9/1) 
 حتميل الواعد ابلشراء مسئولية

 نقص أو عطب أو اختالف يف البضاعة
 

لدداع  عنددد تددرو ا يردد  عدددم ردد ا   ع دداء البنددك مددن املسددر لي  عددن نهلددص  ميدد  الب
الإسليم حب   أن امل ري س اخإيارل من العميل ال اعد الشراء،  لدك أن هديل املسدر لي  هدي 

 من الإزام البائئ لإسليم الص هل  حسو اجت ات .
 دال جيد   حينردي حتميدل ال اعدد الشدراء مسدر لي  أي نهلدص أو عطدو أو اخددإالف 

   البلاع  أو م اص افا .
 (4/93)هـ . ت . أ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 

(9/2) 
 كفالة الواعد ابلشراء ابملراحبة حسن أداء املورد

 
أقدددر  ا يرددد   ضدددا   بندددد ردادددد   وعدددد الشدددراء أو ات اقيددد  الإعددداون املراحبددد  ادددإم 
مب ربددده قيدددام ال اعدددد الشدددراء به الددد  حسدددن أياء املددد ري وحتملددده اللدددرر عدددن أتخدددري تسدددليم 

 البلاع ، و لك على النح  الإايل :
ل اعددد الشدراء علددى معر دد  ويرااد  املدد ري وقددد قبدل أن الددمن حسددن حيد   ن ا "

أياء امل ري جلإزاماته جتال البنك البائئ،  قن ال اعد الشراء اه ن مسر جً عن اللرر الديي 
الحدد  البنددك مددن رددراء أتخددري تسددليم املدد ري للصدد هل  و  هدديل احلالدد  ج اعإدد  البنددك خمددال 

 "ال عد 
 (4/93)هـ . ت . أ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

188 

(9/3) 
 اجلمع بني الكفالة والوكالة

 
ج جيدد   اشمددئ بددني اله الدد  وال  الدد     ددخص واحددد، وعليدده ج اصدد  أن تهدد ن 
 ر   الإ  ي  ) ال  يل (   يل  لشر   ا مدني ) امل  دل ( لصداحل املإعداملني معادا ممدن اثبدا 

  م اسإحهلاقا  علياا .
 (2/96)هـ . ش . م . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

189 

(9/4) 
 التزام الكفيل بصفته ضامناا 
 ال بصفته امللتزم الرئيسي

 
النسب  للمان الطرف الثال  لدا ن العميدل املشدلو املراحبد   دقن ا يرد  تدرو أن 
اله يددل ج الإددزم بصدد إه امللإددزم الرئيسددي، و وددا هدد  الإددزم بصدد إه ضددامناً  ن امللإددزم الرئيسددي 

يا  ددقن البنددك الدددائن حيدد  لدده أن اإ ردده لله يددل هدد  العميددل املدددان ن سدده، ومددئ الهلدد ل هبدد
 مبا رة بدون الرر ل  ىل ا صيل .

وعليدده رأ  ا يردد  حدديف مددا ردداء مددن  دد ن اله يددل الإددزم بصدد إه امللإددزم الرئيسددي 
 والاف   آخر البند أن اللمان ج اإ قف على الرر ل  ىل ا صيل.

 (4/96)هـ . ش . م 
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(9/5) 
 ملصدر ) كفالة الدرك (كفالة حسن أداء ا

 
ن ددر  الل ندد    هدديا العهلددد وأبددد  أن هدديل اله الدد  ج تشددمل  ج اخللددل الدديي 
ا رد   البلاع  عن تن يي املصدر للص هل   هل  . أما ما عدا  لك مما انشدأ  يلد  ال دلة 
 الة ته ن  ياا البلاع  على ملدك البدائئ املراحبد  )  در   ال  د (  قذدا ج  دل   ضدمان
ال اعددد الشددراء  ن ضددمانه انحصددر   حسددن أياء املصدددر ولدديب ضددماان مطلهلددا للعيدد ب 

 أو الإلف اليي اطرأ بعد الإن يي .
واقلحدددا الل نددد   حالددد  هددديا العهلدددد علدددى ا يرددد  الشدددرعي  امل حددددة  نددده ف اسدددب  
الإعرض له من قبلاا  يهد ن مدن اخإصداص ا يرد ، واعدرض عليادا مدئ اجسدإثناس ال إد و 

 ( .4/94لسابهل   ير   ر ة الإ  ي  وا مني   ارإمال )ا
واددرو الشدديخ حممددد تهلددى العثمدداين أن   ردد ا  هدديل اله الدد   ددبا  مددن انحيدد  أن 
اله يل هنا ه  ن ب العميل امل  ل بإن يدي  دراء البلداع  لصداحل ال  د   ارإمعدا ال  الد  

 مئ اله ال  وهيا أمر ف جيزل ال هلااء .
عبددد السددإار أبدد  غدددة أبن اله الدد  هنددا تهلددئ بصدد رة من صددل  عددن وأوضدد  الددد إ ر 

 عهلد الإ  يل، وج اإلمن الإ  يل ا لا اا و ن  ان هناك ت اهم على ور ي اله ال  . 
وقدددد صددددر   إددد و   احللهلددد  ال هلايددد  الثالثددد  لل  ددد  تددد ا  اله الددد  املن صدددل  عدددن 

 ال  ال  .
 (1/97)هـ . ت . ش . 
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 العاشرالباب 
 )املشاركة(
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 املوضــــوعات
 ات ات ت  ائ اخلسارة بني الشر يني   الشر   حمدوية املسر لي  (10/1)
(10/2)  
 عهلد مشار   مإناقص     ر   حماص .0
يراسددددد  ات دددددات  دددددر    ا  مسددددد ولي  حمددددددوية بإحدادددددد  (10/3)

 الشراهني . الل اب  الشرعي  بإ  ائ ا رام بني
يراسدد  ودد  ج مشددار   مإناقصدد  )مشددار     رأس املددال(   (10/4)

   لي  لإم ال رأس املال العامل .
ات اقيدد  مشددار   لبندداء مدرسدد  ) صدديغ  املهللحدد  لإم اددل  (10/5)

 بناء مدرس (
 بدددددداء الدددددرأي الشدددددرعي بشدددددأن املشدددددار     بنددددداء بعدددددض  (10/6)

 ال نايت املمإا ة   بعض يول العاف
  راء حص  الشراك   املشار   . (10/7)
 Timeshareالإهييددف الشددرعي لعهلددد املشددار   الزمنيدد   (10/8)

Contract 
آليددد  الإم ادددل امسدددالمي للشدددر ا  واملشدددروعا  )علدددى  (10/9)

 أساس املشار  ( 
 رعي   يراج بند ح ل ما  اي عن النسب  اعددية لإ  ادئ  (10/10)

 ا رام اعإ  رائزاً 
  ي ي  حتهلي  ا رام   املسااثا  واملشار ا   (10/11)
املسدددااث     دددر ا  تإعامدددل ال  ائدددد الرب اددد    حددددوي  (10/12)

 ضيهل  ج تإ او  ال احد املائ 
 مالح ا  الل ن  بشأن عهلد املشار   (10/13)
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(10/1) 
 دودة املسؤوليةاتفاق توزيع اخلسارة بني الشريكني يف الشركة حم

 
 رأت اهليئة :

أن املبددددددأ الشدددددرعي للخسدددددارة   عهلددددد ي الشدددددر ا  أذدددددا تهددددد ن بهلددددددر حصدددددص 
 الشراهني   رأس املال وليب أبي نسو اإ هلان علياا .

بيندددا ا يرددد  عددددم رددد ا  مدددا رددداء   املددداية العا دددرة اخلاصددد  امخدددالل بإن يدددي 
الشدددر   ج الزمددده الإعددد اض العهلدددد،  لدددك أن امإندددال أحدددد الشدددراهني عدددن أتسددديب عهلدددد 

للشددراك ا خددر مببلددغ مهلطدد ل  شددرب رزائددي  ن الشددر   عهلددد غددري ج م ) أي حيدد   ي 
مددن الطددر ني  سددخه بشددرب حتمددل الإبعدد  مبددا ج الددر بشددراهه ( وهدد  مددن قبيددل أ ددل املددال 

الشدددراك املخدددل    لددزامالبا ددل و ن ا مددد ال ج ت خددي الشدددرب، ولددديلك  قندده ميهدددن  هلددد  
راف ال عليدد  الددة ترتبددا علددى  رددراءا  الإأسدديب واهدد ن هدديا رددزاء النهدد ل عددن املصددا

 ال عد امللزم .

 (1/2002)هـ.ش.ت
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(10/2) 
 عقد مشاركة متناقصة يف شركة حماصة

 
رارعدددا ا يرددد  عهلدددد مشدددار   مإناقصددد     دددر   حماصددد  وتهلددددما املالح دددا  

 لإالي  :
ااث    رأاددال الشددر   مددن الطددر ني،    عهلدد ي املشددار ا  ج بددد أن تهدد ن املسدد

 مددا جيددو معر دد  احلصدد  الددة اهلدددماا  ددل  ددرف  يدده . وجح ددا ا يردد  أن املدداية الرابعدد  
 : نحدي  ته ان رأس مال من رزأا

 تهاليف   اية البناء الة  ن ت صيلاا   ملح  العهلد. أحداثا :
ندداء م ضد ل املشددار    ج أندده ف هد  احلدد  الديي ميلهدده الشددراك ا ول إب داية الب : والثاين

   أي ت ضددي  بشددأن هدديا احلدد  ومددا قيمإدده املهلدددرة حددل ادددخل  حصدد    
رأس املال . وأضا ا ا ير  أن ت  ادئ حصدص رأس املدال بدني الطدر ني  مدا وري 
  آخر هيل املداية ج اعطدي مزادداً مدن البيداان  وقدد اهد ن هد   هلد  لإحدادد  

  ي ي  الإناقص .

وري   املدداية اخلامسدد  مددن حصدد ل أحددد الشددراهني علددى مبلددغ  عدددم ردد ا  مددا
مهلطددد ل ولددد   دددان ن دددري اميارة، و ودددا جيددد   أن ادددزاي   نصددديبه مدددن الدددرب  عدددن نصددديبه   
امللهيدد  أو  بددرام عهلددد  يارة مسددإهلل عددن عهلددد الشددر   حبيدد  ميهددن  لغدداء عهلددد اميارة مددئ 

ن اند ب عنده  دقن أردر النائدو علدى بهلاء عهلد الشر   . و  حال  تعيني الشدراك املددار مد
الشراك املددار، وج اشدلب   هديل احلالد  م ا هلد  الشدراك ا خدر علدى حتدادد أررتده  ن 
الشدددراك املددددار قدددد اعطدددي هددديا النائدددو أ ثدددر أو أقدددل ممدددا حددددي لددده   العهلدددد املسدددإهلل .. 

املدددار وت ضددئ هدديل البيدداان    عهلددد اميارة الدديي ادد م بددني الشددر    هددل وبددني الشددراك 
 وليب   هيا العهلد .

 (1/2002)هـ.ش.ت 
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(10/3) 
دراسة اتفاق على أتسيس شركة حمدودة املسؤولية بتحديد الضوابط الشرعية لتوزيع 

 األرابح بني الشريكني
 

 رأت اهليئة:
أن من الل اب  الشرعي  للمشار ا  ت ضي   ي ي  ت  ائ ا رام بدني الشدراهني 

لشدددراك ا ول ونسدددب   ددديا دا للشدددراك الثددداين وتبيدددان أن أبن ادددي ر ... سدددن   ددديا دا  ل
 اخلسارة حتمل بهلدر حصص املشار   . 

 (1/2003)هـ.ش م.
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(10/4) 
 دراسة منوذج مشاركة متناقصة 

 كآلية لتمويل رأس املال العامل )اتفاقية مشاركة(
 

 رأت اهليئة :
رأت ته ن  يرًا عينيًا أن املشار   ج اشلب أن ته ن نهل يًا  وا ميهن أن 

 اهليئة :
أنه ج مانئ من  لك  ما أنه من املهلرر  رعاً أن رأس املال  ما أن اه ن نهل ياً 
أو حص  عيني  جيو تهل مياا النهل ي عند الإعاقد وج جي   أن اه ن العمل رأس مال  ج 

يب  ياا   ا  انا الشر    ر   أبدان )صنائئ (  قن حملاا العمل من مجيئ الشر اء ول
 رأس مال .

أما ما راء   ن ام الشر ا   قنه اإناو مئ رب  اخلسارة احلص    رأس املال 
ْغَ  لهل ل 

َ
وعدم ر ا  اجت ات على ما خيالف  لك وهيا مما وقئ عليه اممجال  ما   امل

 املال .رأس علي  رضي هللا عنه أن الرب  على ما اصطل  عليه الشر اء و ال ضيع  بهلدر احلصص   
 وخالص  ا مر أن رأس املال ج جي   أن اه ن عماًل.

 ( 1/2003)ج.ت.ن
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(10/5) 
 الصيغة املقرتحة متويل بناء مدرسة

 
 أوصت اهليئة  ابملقرتحات التالية : 

 اخلطوات املقرتحة لتمويل عملية املدرسة . 
ته ن الد ع  " برام عهلد مشار   بني ال    والعميل برأس مال ملا م )مإزااد( 

ا وىل من رأس املال املبلغ اليي ا ل  به ال    امل قئ وته ن حص  ال    والعميل 
 النسب  والإناسو " .

" اهل م العميل بزايية حصإه   رأس مال املشار   ورأااله املبالغ الة اد عاا 
املبالغ الة  لإن يي امنشاءا  وا يهل الع مي . وتهل م ال    بزايية حصإاا من خالل

تد عاا  عمال الإشطيو . ت رر ال     ىل العميل )الشراك( حصإاا الة حتدي بنسب  
 مبلغاا   املشار    جياراً منإاياً الإمليك مئ ال عد الإمليك بثمن رمزي أو ا ب  ". 

 (1/2003)ج.ت.ن
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(10/6) 
 املشاركة يف بناء بعض الفنادق املمتازة

 العامليف بعض دول 
 

ن ر  ا ير    اجسإ سار ح ل  لو الرأي الشرعي   بناء بعض ال نايت 
 املمإا ة   بعض يول العاف واملإلمن :

بناء ال نايت املمإا ة   بعض يول العاف بغرض بيعاا قبل تشغيلاا علماً أبذا  /1
م ر اإ قئ أن حتإ و على مالهي وارا  وقد اهلدم بإلك املالهي والبارا  اخل

. 
بناء ال نايت املمإا ة   بعض يول العاف بغرض الإشغيل علما أبذا اإ قئ أن  /2

حتإ و على املالهي والبارا  وقد اهلدم هبا اخلم ر وقد اإم تشغيلاا من قبل 
  يارة ال ندت أو را  خارري  مسإأررة .

   املسااث    املطاعم الة تهلدم ال ربا  الغيائي    بعض يول العاف /3
واسم  بإلك املطاعم ببيئ وتناول اخلم ر مئ ال ربا  س اء  انا مدارة 
ومشغل  من اشا  املاله  للمطعم، أو  يما   ا  انا هيل املطاعم م ررة 

 شا  خارري  تإ ىل  يارة وتشغيل هيل املطاعم .

تداولا ا ير  ح ل هيا امل ض ل حي  أ د  أنه سب   ا وأن أ إا   
نشاء  ندت من الدرر  املمإا ة   مدان  الدار البيلاء اململه  م ض ل مماثل إب

املغربي  وهي ت  د ما راء   تلك ال إ و والنسب   يل اام ع  من 
 الإساؤج   قذا ترو ما الي :

 ابلنسبة للمجموعة األوىل :
"  قنه   ا  ان   تصميم ال ندت ما ج اصل   ج لعمل اعرم  ال جي   ول   

بغرض البيئ، و  ا أنشرا أما ن تصل  للخري والشر  قن بناء هيا ال ندت وبيعه   ان
ا صل  يه اماح  و  ا  ان   بير  اغلو على ال ن اسإخدام هيل ا ما ن للمحرم  

  املراقص واخلم ر  ال جي   " 
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 ابلنسبة للمجموعة الثانية :

يله مشإماًل على البار واملالهي " هيا ج جي     القاً،  ق ا  ان ال ندت سيإم تشغ
 .  " ايا ج جي   أترريل س اء  ان الإشغيل من مالك ال ندت أو من را  خارري

 ابلنسبة للمجموعة الثالثة :
 " انطب  علياا ن ب امراب  ال ارية   اام ع  الثاني  أعالل " .

 (3/2003)هـ.ش.م
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(10/7) 
 شراء حصة الشريك يف املشاركة

 
 ررت اهليئة ما يلي :ق

" ج جي   اجت ات على  راء حص  الشراك الهليم  اجاي  أو املراحب ، وجي   
اجت ات على  راء حص  الشراك مبا اإم اجت ات عليه   حينه عند الإص ي  أو عند 

 البيئ أو الهليم  الس قي  أو مبا اهلدرل اخل اء " .
 (3/2003)هـ.ش.م
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(10/8) 
 لتكييف الشرعي لعقد املشاركة الزمنيةا

Time Share Contract 
 

رأ  ا ير  أن عهلد املشار   الزمني  مإعل  إبرارة مئ خيار الإعيني اسإر ار 
  مع ملهان غري معني .

وقد صدر  بيلك  إ اين   ندوة ال    العا رة لالقإصاي امسالمي ال إ و 
 ( واثا .10/2( و)10/1رقم )

 تملك الزمين :بيع حق ال
ج مانئ  رعًا من  راء ح  الإملك الزمع و لك الإعاقد على ثلك من ع  

 العهلار ل لة  مني  معل م  املهلدار معين  الإاراخ، مئ ضب  م اص ا  املباين.
 ما ج مانئ من ت اري عهل ي  راء حهل ت ثلك  مع عدادة ج تزاد مديها عن 

د البيئ ا ول، و  حال أترريها اه ن اسإي اء ح م املنا ئ مهااًن و مااًن   عهل
املسإأرران للمنا ئ من حي  حتداد اتراخ اجنإ ال حسو الل اب  الة العاا امل رر 
أو مدار العهلارا  مبا اإي  اجنإ ال شميئ املسإأرران املهلايار لل لا  الزمني  املإعاقد 

لإعيني  بهلاً للل اب  املشروع  املعلن  علياا معام، وهيا مبثاب  احإ اظ امل رر حب  خيار ا
 للمشلي وللمسإأرران.

والعني امل ررة  ما أن ته ن ممل    للم رر لهن ف ارها املسإأرر  إه ن  رارة 
لعني معين  م ص   ، و ما أن ج ته ن ممل    للم رر عند الإعاقد لهنه سيحصل علياا 

و  احلالإني ج بد من ضب   عند ابإداء املدة  إه ن  رارة م ص      اليم ،
امل اص ا  لن ي اشاال  امل يا  للنزال . وج مانئ أالاً من  عاية أترري تلك املن ع  للغري 
على أن اه ن اسإي اء املن ع    حدوي عهلد امرارة ا وىل وج مانئ من أن اه ن  لك 

 ئ مالك العني .الإأرري أبقساب م رل  وأب ثر من ا ررة اعدية   عهلد امرارة م
 بيع حصة مشاعة من عقار مع استخدام املنفعة ابملهاأية :

جي   بيئ حص  مشاع  من عهلار، واجت ات بني املالهني على اسإخدام املن ع  
بطراهل  املاا ة ) قسم  املنا ئ  منيًا أو مهانيًا ( س اء ات   على املاا ة بني املالهني 

  لياا  يارة العهلار املشال . مبا رة أو من خالل اشا  امل   ل
 (5/2003)هـ.ش.م

(10/9) 
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 آلية متويل رأس املال العامل على أسس املشاركة 
 

يرسددا ا يردد  النمدد  ج املهلدددم  ددا والددة حدددي  العمليدد  علددى أسدداس أذددا ث اددل 
مهلدم من اشا  ما   الإم ال للشدر   املعنيد  علدى أسداس املشدار     نإدائن ا عمدال رحبداً 

سددددارة يون أن اعددددع  لددددك مشددددار   اشادددد  ما دددد  الإم اددددل   ثلددددك أي  مددددن أصدددد ل أو خ
مهللحداً آخدر بإهد ان  مدئ خسدائر اهد ن  يده احلد  لل اد    جاملشرول ،  مدا قددم النمد   

ما   الإم ال املشدار     أاد  أرام مسدإهلبلي  حتهلهلادا الشدر   بعدد انإاداء  دلة الإم ادل   
 الإم ال. حال  حص  ا خالل مدة من 

 وبعد تدارس املوضوع رأت اهليئة التايل :
  املهلددلم حيمدددل صددد   املشدددار     نإدددائن ا عمدددال ، وج اإصددد ر  دددرعاً وج واقعددداً أن

تددإم املشددار     نإددائن ا عمددال يون وردد ي مشددار     ثلددك أصدد ل املشددرول  ن 
لد  جيدو أن  لك ه  السبو امل رو لألرام أو اخلسائر ، وعليده  دقن هديل املعام

أتخدددي صدددبغ  عهلدددد املشدددار   بهدددل نص صددده والإزاماتددده الشدددرعي  املعرو ددد  أو  خدددي 
  هل عهلد امللارب  .

  ج اصددد   دددرعاً أن ترتدددو أاددد  حهلددد ت جحهلددد  للطدددرف مدددان  الإم ادددل   أاددد   دددلة
 مسإهلبلي  عهلو انإااء العالق  ا صلي  بني  ر  العهلد .

 ه تداخل بني املشار   وامللارب  ت  د ا ير  أن العرض امل ر ي حالياً  ي 

  نددوة ال  د  اخلامسد  والعشدران ،   مت  د ا ير  مرة أخرو أن البدال هد  مدا  در  
 ( سيما ال إ و اخلاص  حبساب النمر . 11 ما ت  د  إ و ندوة ال    ) 

 (3/2005)هـ.ش.م 
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(10/10) 
 شرعية إدراج بند حول ما زاد عن النسبة احملددة

 ح يعترب حافزا لتوزيع األراب
 

ا لعدددا ا يرددد  علدددى هددديا السددد ال و  امدددا منددده أن هنددداك مسدددااث  حمددددية مدددن 
البنددك و العميددل و أن العميددل هدد  املدددار للمشددار   و أن نسددو ت  اددئ الددرب  بددني الطددر ني 

اللعميددل  علددى اندده   حالدد   ايية ربدد  البنددك 70ا للبنددك و 30حمدددية بنسددو مر ادد  
 املال(  ان البنك سيهلإصر على تلك النسب  . اسن اي )من حصإه   رأس4عن 

 ورأت اهليئة :
عدددن  ياملشدددار     ا رام واعإددد  مدددا  ا ئأنددده ج مدددانئ مدددن  لدددك "  نددده ج اهلطددد

ا ح ا ز للمدار ، ما ج مدانئ مدن تهلييدد املشدار   أْبن تدإم   عمليدا  ج اهلدل  رحبادا 4
 لك " .  ايون تلمني املدار ال رت   ا نهلصا ا رام عن  4عن 

 (3/2005)هـ.ش.م
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(10/11) 
 كيفية حتقيق األرابح يف املسامهات واملشاركات

 
 تعإمد الشر     حتداد ا رام على  حدو  راهلإني : أ/

 ) الإحهلي  ال علي لألرام الإنليض احلهليهلي ) حت ال ا ص ل  ىل نهل ي 

   املإ قدددددئ الإنلددددديض احلهمدددددي، و لدددددك الإهلددددد   لألصددددد ل الهليمددددد  النهلداددددد
 حتهليهلاا  بهلاً للمعااري اعاسبي  املعإ ة .

اإ قددف حتهليدد  الددرب    حدداج  الإم اددل املشددار   العايادد  أو امللددارب  الشددرعي   ب/
علدددددى ثدددددام الإنلددددديض سددددد اء أ دددددان حهليهليدددددا أو حهميدددددا بعدددددد اعاسدددددب  وحسدددددم 

سداب املصاراف واسلياي رأس املال . وته ن أرام  ل  دلة يوراد  ياخلد    ح
تلك ال لة الة تإم  ياا اعاسب  س اء على  امل العملي  أو على أي رزء منادا 

. 
اإحهل  اماراي )الْغل (   حاج  املشار   املنإاي  الإمليك علدى أسداس الددخل  رد/

الصددا  للمشددرول املشددارك بدده حددل ذاادد  السددن  املاليدد   ا  العالقدد ، و ن ف اددإم 
خل املسددددإح  غددددري املهلبدددد ض مبثابدددد  اماددددرايا  الهلددددبض  عددددال حيدددد  اهدددد ن الددددد

 املإحهلهل  للشر   .
علددى أن الدددخل  وددا اعإدد   يمددا اسددإح  مددن أرددرة املن عدد  املسددإ  اة أو مددن  ددن 
اشدددزء الددديي س بيعددده، وأمدددا اشدددزء الددديي ف ابدددئ  يهلددددر علدددى أسددداس الإنلددديض احلهمدددي ) 

بلي   ددال تددخل   احلسداب  ذدا غددري الهليمد  السد قي  املإ قدئ حتهليهلاددا ( وأمدا املن عد  املسدإهل
 مسإحهل  .

 (4/94)هـ . ت . أ 
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(10/12) 
 املسامهة يف شركات تتعامل ابلفوائد الربوية 

 يف حدود ضيقة ال تتجاوز الواحد ابملائة
 

أ دددد  ا يرددد  مدددا رددداء   ال إددد و السدددابهل  بشدددأن رددد ا  اجسدددإثمار بيعدددا و دددراء 
مشدروعا، وج ازادد ح دم النشداب اعدرم  يادا   هم الشر ا  الة اهد ن غرضداا ا ساسدي

ا بنددداء علدددى الهل اعدددد العامددد    أن احلهدددم لألغلدددو وا عدددم وأنددده اغإ دددر   5عدددن نسدددب  
املإبدد ل، وأندده جيدد   تبعدداً مددا ج جيدد   اسددإهلالج . و  هدديل احلالدد  جيددو الددإخلص مددن العائددد 

 النا ئ من هيل ا نشط  اع  رة .
ا مددن ح ددم أصدد ل الشددر    1اعددرم ج تزاددد عددن حددل لدد   انددا نسددب  النشدداب 

 مدا ردداء   السد ال،  قندده جيددو الدإخلص مددن مجيدئ العائددد النا ددئ عدن النشدداب اعددرم   
 مثل هيل احلال  أالاً .

أما   ا ف ميهن معر   قدر ال  ائد الدة تهد ن   بندد عدام اسدم  ادرايا  أخدرو، 
اصددددار  ىل اعإبددددار النصددددف حددددالج وج ميهددددن ضددددبطاا بشددددهل واضدددد ،  ددددلو ا يردددد  أندددده 

والنصف ا خر ماج غري مشرول واإخلص من تلك النسب   نه ا خي الإهلدار عندد عددم 
 الهلدرة على الإحداد .

 (3/95)هـ . ت . أ . 
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(10/13) 
 مالحظات اللجنة بشأن عقد املشاركة

 
م بددددني نباددددا الل ندددد   ىل ضددددرورة الددددنص   عهلدددد ي الشددددر ا  علددددى  ي يدددد  ت  اددددئ ا را

الطدددر ني، وج اه دددي اجقإصدددار علدددى حتدادددد حصددد  مسدددااث   دددل  دددرف   رأس املدددال، وأ دددار   
  يلك  ىل أن حص  رب   ل  رف ميهن أن  إلف عن نسب  املسااث    رأس املال .

أوضحا الل ن  أن اخلسائر   عهلد ي الشدر ا  تهد ن يائمدا بنسدب  مسدااث   دل  درف 
   رأس املال .

ا رام تإدددألف مدددن  مددد ل املدددداخيل اعهلهلددد  بعدددد اسدددلياي رأس املدددال  بيندددا الل نددد  أن
 اللرائو  ما وري   البند السايس.وليب  هل  بعد اقإطال املصاراف والن هلا  والرس م و 

 (1/97)ل . ت . ش 
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 احلادى عشرالباب 

 )املضاربة(
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 املوضـــوعات
 يراس  عهلد ملارب  (11/1)
  صيص رزء من اع     حد أراب املال . (11/2)
 يراس  عملي   ارج من وعاء ملارب  . (11/3)
الدددددددددخ ل  مسدددددددداهم ) بصدددددددد إه رب مددددددددال (   عمليدددددددد   (11/4)

ملددارب  مددئ  حدددو الشددر ا  إببددرام عهلدد ي  رددارة منإايدد  
 الإمليك .

 . اجسلياي اشزئي لرأس مال امللارب  (11/5)
 حتمل املصاراف اميارا    امللارب   (11/6)
حدددد  رب املددددال   تعيددددني مندددددوبني مددددن قبلدددده   أعمددددال  (11/7)

 امللارب  
أخددددددي الإع الددددددا  مددددددن امللددددددارب   حالدددددد  تراخيدددددده    (11/8)

 مساعدة رب املال للهليام مبراقب  أعمال امللارب  
  بيع  امللارب   امل سسا  املالي   (11/9)
  ي ي  حتهلي  ا رام   امللارب   (11/10)
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(11/1) 
 مضاربةدراسة مراجعة عقد 

 
 راجعت اهليئة عقد املضاربة وتقدمت ابملالحظات التالية :

اللددددماان  الددددة اهلدددددماا امللددددارب جيددددو أج  ددددص ضددددمان رأس مددددال امللددددارب ، 
 وعليه  لبا  ايية ت ضي  ما وري   بداا  املاية الثاني  عشرة لإه ن على النح  الإايل : 

حهلا  صدددداحو املددددال ) قدددددم امللددددارب اللددددماان  الإاليدددد  للددددمان حهلدددد ت مسددددإ
النامجدددد  عددددن عهلددددد امللددددارب  وهددددي ج تغطددددي ضددددمان رأس املددددال  ج   حددددال الإعدددددي أو 

 الإهلصري ( .

 إعادة صياغة املادة الثالثة عشرة على النحو التايل : 
) ج جي   للملارب أن مين  آراج ملسدإحهلا  امللدارب  لددو الغدري بددون م ا هلد  

بددارل واعإدد  مسدد وج   حالدد  عددن عدددم حتصدديلاا خطيدد  مددن صدداحو املددال حتددا  ائلدد  اعإ
  ذاا  مدة عهلد امللارب ، وتعإد  مدن نصديبه و أذدا حمصدل  عندد  ردراء  اعاسدب  الناائيد  
. أمدددا الددددا ن الدددة تلتدددو للملدددارب  لددددو الغدددري مب ا هلددد  صددداحو املدددال بسدددبو ج اعددد ي 

حو املددال وامللددارب للملددارب ن سدده  ددال اسددأل عناددا امللددارب وتددإم تصدد يإاا بددني صددا
 عندما اإم حتصيلاا أو حسو اجت ات اليي اإم بيناما    لك ال قا ( .

 (2/2002)هـ.ش.ت
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(11/2) 
 ختصيص جزء من حمفظة مضاربة

 ألحد أرابب املال 
 

 ورأت اهليئة:
امللددارب  (  حددد أراب املددال  –ج جيدد    صدديص رددزء مددن مهدد ان  ) اع  دد  

ميددزة اجخإصدداص اعإبددارل واحددداً مددن املسددإثمران، وان  لددك خيددل يون آخددر  ندده لدديب لددده 
 ال عاء املشلك بينام الهلائم على املشار    .

اددإم ت ريدده بنددك ا مددني أسدد ة املسددإثمران واددإم ت  اددئ ا رام بنسددب  امللهيدد    
 الصندوت .

 (4/2003)هـ.ش.م
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(11/3) 
 دراسة عملية ختارج من وعاء مضاربة 

 
 الل ن  عملي   ارج من  حدو صنايا   ر   الإ  ي  ورأ  ما الي : يرسا

 برام عهلد ملارب  بني  ر   الإ  ي  وبنك ا مني، وج مانئ من أترخيه مني  /1
بداا  تسليم ا م ال حي  تبني أن  لك اقلن مبا ا يد أذا للملارب  هبا 

 . يه ن العهلد ا ن مسإنداً وت ثيهلاً ليلك الإصرف الساب 
 برام عهلد قرض حسن بني  ر   الإ  ي  اشا  احلال  حمل اشا  املإخارر   /2

وهيا الهلرض جيو أن اهليد على حص  الإ  ي  من وعاء اجسإثمار اليي 
تدارل، وليب من ال عاء العام أو من حص  املسإثمران،  نه ج جي   ملدار 

الرب  اسهل  من  وعند حساب اجسإثمار  قراض ما ادارل من أم ال الغري . 
حص  الإ  ي  املشار     ا رام مبلغ الهلرض ج ومدته ) على أساس النهلاب 

 )النمر( ( .
عهلد  راء حال الثمن ا رل مئ اشا  الة حتل حمل اشا  املإخارر  وج  /3

مانئ من أن اراعي   تسعري البيئ ا رل حمااة الإ  ي ، على سبيل حسن 
ليب مشرو ًا   الهلرض ، وج مإزامنًا معه وليب هناك ال  اء  ن هيا البيئ 

  روب أو عرف .
 (1/2005)ج.ت.ن.
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(11/4) 
 الدخول كمساهم )بصفته رب مال( يف عملية مضاربة مع
 إحدى الشركات إببرام عقود إجارة منتهية ابلتمليك 

 
 رأت اهليئة:
اغددددو   أن "هدددديل عمليدددد  أترددددري منإايدددد  الإمليددددك  صددددل اددددإم  ددددراؤل مددددن الر  

حتصدددديل السددددي ل  وبعددددد  ددددراء ا صددددل ادددد رر للمالددددك السدددداب  وهددددي ممددددا وري    معيددددار 
امرددارة مددن املعددااري الشددرعي  ، واشددلب أن تهدد ن هندداك عهلدد ي لهددل مددن الإملددك لألصددل 

هندداك ربدد  بددني العهلدد ي   نوالإددأرري لدده   أعددايل ثليهدده  ىل املالددك السدداب  علددى أن ج اهدد  
جيو   عهلد امللارب  بني ا مدني والشدر   اخلاصد  الإدأرري حتدادد  ما راء   املعيار ، و 

 نصيو  ل من امللارب ورب املال   ا رام " . 
 (2/2005)هـ.ش.م
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(11/5) 
 االسرتداد اجلزئي لرأس مال املضاربة 

 
 رأت اهليئة:

" مبدددا أن امللدددارب خمددد ل اميارة وقدددد وردددد مدددن املصدددلح   ردددراء اسدددلياي رزئدددي  
رأس  رأس املدال  ألمددانئ مدن  لددك و لهدن جيددو عندد تصدد ي  امللدارب  الإأ ددد مدن سددالم لد

ملحدد  العهلددد    املــال واألرابح فيكــون هــذا االســرتداد مشــروطا بــذلك   وقــد اشــتمل
املدددداية الثانيدددد  علددددى هدددديا املطلددددو  الشددددرعي ،  مددددا اندددده ج مددددانئ مددددن ت دددداو  مدددددة جتداددددد 

 امللارب  "
 (4/2005)ج.ت.ن
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(11/6) 
 حتمل املصاريف اإلدارية يف املضاربة

 
ا صددددل أبن حتمددددل مصدددداراف امللددددارب  علددددى وعدددداء امللددددارب  اسددددإثناء مددددا اإصددددل 
اميارة وهدددي املادددام املإعلهلددد  ب ضدددئ اخلطددد  واخإيدددار  ددداج  اجسدددإثمار وا دددا  الهلدددرارا  

املادددددام املإعلهلددددد  اجسدددددإثمارا  ومإابعددددد  تن يددددديها وحسددددداب ا رام واخلسدددددائر وت  اعادددددا أي 
 اجسإثمار اخإيارا واعإمايا وما خيص املإابع  واعاسب  .

 (1/94)هـ . ت . أ 
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(11/7) 
 حق رب املال يف تعيني مندوبني من قبله يف أعمال املضاربة

 
رأ  ا ير  الشرعي  تعدم ر ا  ا لاب رب املدال تعيدني منددوبني مدن قبلده ملشدار   

احددل تن يددي أي عمليدد  مددن العمليددا  املإ دد  علياددا ولدد    حالدد  حتمددل رب امللددارب   مر 
املددددال أردددد رهم ومها دددد فم أو حالدددد  عملاددددم حتددددا أ ددددراف امللددددارب  ن  لددددك خمددددالف 

 لشروب امللارب  الة تسإ رو   الت اد امللارب   الإصرف.
 (1/94)هـ . ت . أ 
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(11/8) 
لة تراخيه يف مساعدة رب املال للقيام مبراقبة أخذ التعويضات من املضارب يف حا

 أعمال املضاربة
 

ج اصدد    عهلددد امللددارب  الددنص علددى  عطدداء احلدد  لددرب املددال    لددو احلصدد ل 
على تع الا  مناسب    حال  تراخدى أو أتخدر امللدارب   مسداعدة منددوب رب املدال 

عدن مدال مسدلم مهلبد ض علدى  ملراقب  السلع  حمل امللارب   ن هيا الإع اض حتصديل  ايية
سددبيل ا ماندد ، وهدد  مددن قبيددل الهسددو ال ائددا ) ال رصدد  البدالدد  ( ولدديب هندداك مسددإند 

  رعي  خي هيا املال  نه من قبيل الرا .
 (1/94)هـ . ت . أ .
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(11/9) 
 طبيعة املضارب يف املؤسسات املالية

 
بارا  اه ن  يادا امللدارب هد  امللارب  مئ امل سسا  املالي   ا  الشخصي  اجعإ

الشخص املعن ي ن سه ) بنك  يا ( أو )  ر    يا ( وأن قيام م سسي  لدك الشدخص 
ومالهيه ) اشمعي  العم ميد  ( اخإيدار )  لدب  يارة ( وتعيدني )مددار( ج اغدري مدن  بيعد  

الإغيددري امللدارب أبنده الشددخص املعند ي وج تإددأثر العالقد  بددني أراب املدال وبددني امللدارب 
الهبدددري    وا  ا يرددد  العم ميدددد  أو أعلددداء  لدددب اميارة أو املدددددار وأع انددده  ج   ا  ددددان 
هناك قيد صرا  من رب املال أبن اسدإمرارل   امللدارب  رهدني بهليدام  م عد  أو  دري معدني 
أبعما ا  إه ن ملارب  مهليدة وميلك ح  اخلروج إباثال هيا الهليد أو عددم اجسدإمرار   

 اعاته .مر 
أمدددا   حدددال اجنددددماج بدددني  دددخص معدددع قدددائم امللدددارب  وبدددني  دددخص معنددد ي 
آخدددر،  قنددده ن دددراً لدددزوال الشخصدددي  املعن اددد  الدددة  اندددا قائمددد  عندددد نشددد ء امللدددارب ،  دددقن 

 امللارب  تإأثر بيلك، وج بد من م ا هل  أراب املال أو منحام ح  اخلروج .
الشخص املعن ي ) اليي قامدا معده و يلك احلهم   حال اسإهلالل أحد  رول 

امللارب  (  نه هبيا اجسإهلالل تزول الشخصي  املعن ا  السدابهل  الدة  اندا لل درل الإبعيد  
وتنشددأ لدده  خصددي  معن ادد  ردادددة ج عالقدد  بيناددا وبددني أراب املددال .  ددال بددد حينرددي مددن 

 م ا هلإام أو منحام ح  اخلروج .
 ( 4/94)هـ . ت . أ 
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(11/10) 
 ية حتقيق األرابح يف املضاربةكيف

 
 تعإمد الشر   على حتداد ا رام على  حدو  راهلإني : أ/

 . )الإحهلي  ال علي ا رام الإنليض احلهليهلي ) حت ال ا ص ل  ىل نهل ي 

  الإنليض احلهمي، و لك الإهل   لألص ل الهليم  النهلدا  املإ قدئ حتهليهلادا
  بهلاً للمعااري اعاسبي  املعإ ة .

اإ قددف حتهليدد  الددرب    حدداج  الإم اددل املشددار   العايادد  أو امللددارب  الشددرعي   /ب
علددددى ثددددام الإنلدددديض سدددد اء أ ددددان حهليهليدددداً أو حهميدددداً بعددددد اعاسددددب  وحسددددم املصدددداراف 
واسلياي رأس املال . وته ن أرام  ل  دلة يوراد  ياخلد    حسداب تلدك ال دلة الدة تدإم 

 العملي  أو على أي رزء مناا .  ياا اعاسب  س اء على  امل
 (4/94)هـ . ت . أ . 
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(11/11) 
 استحقاق ربح األرابح املتأخر تسليمها

 
 ن مبالغ ا رام الة اإأخر تسليماا بعد انإااء السن  املالي  اهلئ اسدإثمارها علدى 

الددة  مدد  السددن  الإاليدد ، وج ميهددن معر دد  حصدد ل ربدد  أو خسددارة عددن مبددالغ تلددك ا رام 
شلدا مسدإثمرة علدى حددني ت  اعادا . وال اقدئ أن ربدد  الدرب  د أن حصددل د سيلدم  ىل وعدداء 
اجسإثمار وازاد   أراحه  يحصل عليه من ابهلى مسدإثمرا أو ملدارا، أمدا مدن خيدرج مدن 
املسدددإثمران، أو انهلطدددئ عدددن عمدددل امللدددارب  مدددن امللددداربني  دددقن  اررددده اهلددد م علدددى أسددداس 

  ن الرب  ج ادخل   اسإحهلات املسإثمر أو امللارب  ج الهلسم  . املبارأة للباقني .  
هيا، و ن احلهم املشار  ليه أعالل انطب  أالاً على رب  املسدإثمران   الصدنايا  
أو حسدددداا  اجسددددإثمار املشددددل   . وانبغددددي اجنإبددددال  ىل أن ا رصدددددة النهلدادددد  للصددددندوت 

رها لصدداحل  ددل مددن الصددندوت و ددر   الإ  يدد  خددالل ال ددلة السددابهل  للسددداي اسددإمر اسددإثما
 بص إاا ملارا اسإح  حص  من الرب  .

 (2/96)هـ . ش . م . 
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(11/12) 
 اشرتاط رب املال على املضارب 
 حدا أدين من الربح ومن املصاريف

 
ج جي   أن اشلب رب املال على امللارب أج اهلل رب  امللارب  عدن نسدب  معيند  

 ملعامل  من اب الرا . ن  لك جيعل ا
وأما املصاراف  ي    لده أن اشدلب سدهل ا  دا، و  ا خدالف امللدارب وجتداو  هديا 

  يإحمل الزايية .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(11/13) 
 مسألة حتديد مسبق ) حتت احلساب (

 لعوائد احلساابت االستثمارية
 

ب علددى ال يائددئ اجسددإثمارا    ج مددانئ مددن حتداددد ا رام وت  اعاددا حتددا احلسددا
حدددوي الددرب  املإ قددئ، علددى أن تددإم الإسدد ا  الناائيدد    ذاادد  املدددة، وج بددد أن اعلددن البنددك 

 أن هيا الإ  ائ حتا احلساب وليب ذائيا .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(11/14) 
 تغطية أتعاب املضارب يف حالة تعثر العمليــات

 
 ر ًا   عهلد امللارب  مئ ا  راف املم ل  تنحصر حهل قاا    ن يخ ل الشر   

حصإاا من الرب  امضا    ىل حهلاا   تغطي   امل املصاراف ال علي  املإعلهل  امللارب  
من أم ال امللارب  وج تسإح  مهلاباًل عن أتعاهبا املشار  لياا   الس ال  نه بيلك 

ى امللارب    ا جيو أن ته ن حص  حتصل على مبلغ مهلط ل ، وهيا خالف مهلإل
للملارب قبل  برام عهلد امللارب  أن اإ     حي هعلى أن امللارب  حص   ائع    ا رام

مئ اشاا  املم ل  ) أراب  املال ( على أنه اهل م  بلتيو عملي  امللارب  وتن يماا 
هلدم خدم  اه حبي  اه ن العهلد راهزًا لجبرام ن ري حص له على مهلابل  تعابه بص إ

أبرر معل م  ما ل  قدماا  خص آخر ، واسإح  مهلابل هيل ا تعاب س اء ن ي  أو 
 تعثر تن ييها .

 أما بعد  برام عهلد امللارب   ينحصر حهله حينري   حصإه من ا رام .
 (  2/97) أ م ت 
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(11/15) 
 مدى التزام املضارب 

 
 ية   رأس مال الصندوت .إب عار أراب املال أبي   يض أو  اي

"ج جيو على امللارب أعالم املشار ني   حال  اقإصارل على ما اإم حتصيله من 
رأس املال عند امغالت يون رأس املال املسإادف ، وا ويل أن تإلمن نشرة اج إإاب 

  ل امللارب اجقإصار على ما جيمعه من رأس املال نهلصاً أو  ايية "   . بنداً خي  
 ( 03/97ش م  ) هـ
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(11/16) 
  إبداء الرأي بشأن اسرتجاع شركة أليف
 مصاريف إدارة عمليات املضاربة .

 
أ لعا الل ن  على اجسإ سار ال اري من  ر   أليف بشأن اسلرال املصاراف 
 اجسإثنائي  الناجت  عن  يارة العمليا  املإعثرة ، وأوضحا أنه   ض ء الإهييف الشرعي

  له امضا   دارب اليي حيد  امللدددالصحي  للدور اليي تهل م به  ر   أليف وه  ص 
أن حيمل وعاء امللارب  تميئ املصرو ا  الة تإعل   – ىل حصإه من الرب   ن ورد 

 امللارب  والزائدة عن املصرو ا  العايا  النا ر  عن أرازته اميارا  الهلائم  . 
طالب  ا  راف املم ل  ) رب املال ( بإحمل ما س و لك أنه من ح  الشر   م

تسميإه املصاراف اجسإثنائي  ، وهي الة تنشأ من مصاراف  علي  تصرف خارج راا  
وج تشمل تهل   أي خدما  أو  ،امللارب  مثل الإنهلل والس ر واجسإشارا  الهلان ني  أخل

ت  رها لداه  أررة املهلر واملرتبا  خل أرازة امللارب   نه ثا امللارب  مبراعاة اأعباء ي
 ( .  4/1و  ها ) و هلاً ل إ و ندوة ال   

وعليه  قن خما ر ) أليف ( بص إاا ملارًا تنحصر   عدم احلص ل علي عائد 
إحهل  رب  . أما املصاراف ال علي   إحمل على وعاء امللارب  حبي  حتسم من ا  ا ف 

ور ي أرام أي تإحملاا ا  راف عدم حال ا رام  ن ورد  أو من رأس املال   
 املم ل  . 

 ( 2/98 ش) أ ل 
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(11/17) 
 السلع القائمة على املضاربة

 
  ا  انا ات اقي  اجسإثمار   السلئ قائم  على أساس امللارب   قنه جيو عند 
حساب ال حدا  اخلاص  املسإثمران اسإبعاي حص  امللارب من الرب  حي   ن 

 إ ىل  خراج   اة رحبه  من امللارب  . امللارب ا
 

 ( 1/99) هـ ش م 
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(11/18) 
 املضــاربةدراسة طلب وشروط حساب 

 
الل ن   لو و روب حساب امللارب   رل ، لبنك ال    بنغاليش يرسا 

 صب  معإمداً: يوانإاا  ىل اعإمايل بعد  يخال الإعداال  الإالي  ل
Clause 4 : 

It is necessary to Rules Governing Mudaraba Term Deposit 

Account 

mention the percentage of the profit allocated for the bank and 

the depositor either in this form or the percentage is announced 

by the bank before the beginning of the relevant term 

Clause 5 : 

As commented in the general Mudaraba Account and as 

provided in clause 8. 

Clause 6 : 

In the case of withdrawal before maturity the depositor should be 

treated as mentioned at the end of clause No. 6 of General 

Mudaraba Account. 
Clause 16 : 

As commented on clause 7 of general Mudaraba Account. 

 (  99/ 2 ) أ ل ت 
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(11/19) 
 حمفظة ) مضاربة عقارية (

 
 ن صيغ  امللارب  املعإمدة   هيل الصيغ    هيل اع    تن م العالق  الإعاقدا  
بني الشر   واملسإثمران ، وأن  ال العمل اعدي  يل امللارب  ه  اجسإثمار العهلاري 

ايا امللارب  العهلارا ،  ما رأ  ا ير  أن أسل ب العمل   هيل اع     وليلك
حسبما راء النص عليه   نشرفا ه   راء أراضي أو عهلارا  تن ي على هير  مراحبا  
. وبيلك ج ت رد خمال   أو تلارب  يما بني الإسمي  امللارب  العهلارا  واسإثمار 

الق  امللارب  قائم  بني الشر   واملسإثمران  ما سب  ا م ال   مراحبا  عهلارا ،  ن ع
الشر   واشاا  املسإ يدة الإم ال املهلدم من  بني ام ارة  ليه، وعالق  املراحب  قائم 

 اع    . 
أما   ا حصلا خمال   من امللارب أبن اسإثمر املال    اج  غري عهلارا ، أو 

ليك بينما تنص النشرة على اسإخدام أسل ب اسإثمرها أبسل ب الإأرري املنإاي الإم
ه ته ن درب لدداملراحب    ي هيل احلال  الة تسإخدم  ياا أم ال امللارب    غري ما  

معاش  املسأل  بإ  ائ الرب  بني الطر ني  بهلًا ملا ا ل ال   النشرة عند حتهل  الرب  ، أما 
 بارل مإعدايً .   ا حصلا خسارة  قن امللارب ه  اليي اإحملاا اعإ

وميهن تصحي  هيل املخال    ن وقعا ، والإايل محاا  امللارب ن سه من حتمل 
أي خسارة حتدث نإي   الإعدي املي  ر سابهلًا ، و لك مببايرة امللارب اجتصال 
العمالء املسإثمران معه   اع    و خبارهم مبا حدث من تغيري   أسل ب اجسإثمار ، 

و  حال  عدم احلص ل على م ا هلإام تإحمل الشر    على  لك الإغيريأخي م ا هلإام 
 بص إاا امللارب اخلسارة الناجت  عن تعداه وخمال إاا  روب اجت ات . 

 ( 4/2000) هـ ش م  
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 الثاين عشرالباب 
 )االبضاع(
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 اتاملوضـــوع
 يراس  عهلد امبلال (12/1)
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(12/1) 
 عقد إبضاع 
 

 رأت اهليئة:
أن العهلددد املر دد  عهلددد  بلددال حيدد  جيددو أن حتدديف عبددارة امللددارب واسددإعاض 
عنادا )املبلددئ(  ن املبلددئ مإدد ل بعملده ولدديب لدده نصدديو مدن الددرب  و لددك و دد  ضدد اب  

( ونصددددداا : " 1059العدليددددد  املددددداية رقدددددم ) عهلدددددد امبلدددددال  مدددددا وري    لددددد  ا حهدددددام
اجبلال ه   عطاء  خص  خر رأس مال علدى أن اهد ن مجيدئ الدرب  عائدداً لده واسدمى 

 رأس املال بلاع  واملعطي املبلئ وا خي املسإبلئ.
 (1/2003)ج.ت.ن
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 عشر: الباب الثالث
 وجتنيب الكسب اخلبيث( ن والقروض)الديو 
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 املوضــوعات
 اجسإ سار بشأن ا رصدة الإع الي  )تبايل الهلروض(  (13/1)
 اسإ سار بشأن الغراما  املالي  على املدنيني املما ليني  (13/2)
 حتصيل الدا ن )ال ا إ ران( وحهماا الشرعي  (13/3)
اسإ سددار بشددأن بندداء  ندددت تهلدددم  يدده اخلمدد ر مددئ  صددل  (13/4)

 الدخل ال اري مناا 
 بددددداء الددددرأي الشددددرعي    لددددو الشددددر   العربيدددد  لصددددناع   (13/5)

 املنإ ا  ال رقي  د س را  .
 بداء الرأي الشرعي ح ل  مهاني  حص ل الشر   العربي   (13/6)

لصددددددناع  املنإ ددددددا  ال رقيدددددد  علددددددى قددددددرض مددددددن املصددددددرف 
 الس ريالصناعي 

 اسإ سار بنك ال    اشزائري  (13/7)
 مدو ر ا  ضم الزايية  ىل أصل الدان (13/8)
 بيان أوره صرف الهسو اخلبي  (13/9)
 ح ل مشروعي   يراج الإع اض ضمن  ارايا  البنك  (13/10)
امل رادددددددا  الشدددددددرعي  لالسدددددددإثمار   صدددددددندوت ا سدددددددام  (13/11)

 وت اري الدخل اخلبي 
ل الدددددرب  ال ائددددددة مب ردددددو عهلددددد ي مداانددددد  بدددددزايية اسدددددلرا  (13/12)

 هامت رب  العهل ي مسإهلل  
 املهلاص  بني ال  ائد الدائن  املدان  (13/13)
احلهددددم الشددددرعي   مددددن  البنددددك مبددددالغ نهلدادددد  لألرامددددل،  (13/14)

الهلصددددر، وغددددري املإزورددددا  مددددن املددددداخيل غددددري املشددددروع  
 وغراما  الإأخري

ض احلسدددددن  ومطالبددددد  املددددددان أخدددددي العم لددددد  علدددددى الهلدددددرو  (13/15)
 الإع اض 

 دددددددرعي  اسدددددددإخدام  ادددددددرايا  ال ائددددددددة الرب اددددددد     دددددددال  (13/16)
 الإدراو 
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تهلييدد مددا صددر ه البنددك سددابهلاً علددى حسدداب اخلددريا  أبثددر  (13/17)
 ررعي 

 الصرف من حساب اخلريا    ال امن الداني   (13/18)
 اسإحهلات مصاراف  ماال املدان املعسر  (13/19)
 جتنيو غراما  الإأخري حلساب اخلريا  (13/20)
   يض الرب    حال  السداي املبهر  (13/21)
 ال  ائد الرب ا  املإحهلهل  من امادال البن ك املر زا   (13/22)
 الصرف من حساب اخلريا  لشراء عهلار شا  خريا  (13/23)
 رب  رس م خدم  الهلرض املصاراف ال علي   (13/24)
 خمصص الدا ن املإعثرة من حساب اخلريا  يعم (13/25)
  عاية ردول  مدا ني  بعمل  مغاارة لعمل  الدان ا صلي  (13/26)
ضددد اب  اماددددال املإبدددايل بدددني البندددك امسدددالمي والبندددك  (13/27)

 املر زي
  روب الصرف من صندوت امارايا  غري الشرعي   (13/28)
عددددا م عددددن مبددددالغ الإع الددددا  املهلددددررة للبنددددك أبمددددر مددددن ا (13/29)

 مإأخرة السداي
غرامددا  الإدددأخري املسددد ل    احلسدداا  اخلإاميددد    بندددد  (13/30)

 امارايا  
ال يائئ لدو البن ك ا خدرو ) املر دزي ( و ي يد  الإصدرف  (13/31)

   ال  ائد
 حساب نسب  املدا ني  الشر ا  (13/32)
 ا م ال النامج  عن ال  ائد (13/33)
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(13/1) 
 تبادل القروض  -األرصدة التعويضية 
 

ورأ  ا يرددد  أن هددديل املسدددأل  عرضدددا   نددددوة ال  ددد  احلاياددد  عشدددرة لالقإصددداي 
امسدددالمي حيددد  أردددا    هدددرة ا رصددددة )الإع الدددا ( الدددة اهلددددماا البندددك امسدددالمي 
للبنددك الإهلليدددي لإ نددو ي ددئ ال  ائددد الطارئدد  الناجتدد  عددن انهشدداف حسددابه، وقددرر  مددا 

 الي: 
وبندك اإعامدل ال ائددة، علدى أنده   ا  دان  امسدالميجي   اجت دات بدني البندك ))

وانهشدف حسدابه  قنده ج الإدزم  بدد ئ  ائددة  الربد يأرصددة لددو البندك  امسالميللبنك 
للبنددك الربدد ي ولهددن ادد يل لدادده أمدد اجً علددى أسدداس حسدداب النمددر، و لددك للددإخلص مددن 

 . ((شف احلساب بهلدرهاانه الةي ئ   ائد رب ا  عن املبالغ 
وج تنطبدد    هدديل احلالدد  قاعدددة  ددل قددرض رددر ن عدداً  ادد  را،  ن الن ددئ اعددرم 

مشلك بدني الطدر ني  ااه  ما ترتو عليه ضرر وخسارة الطرف ا خر، وهيل املعامل  ن ع
 زل دزل منددتند الدةواللرر منإف  يادا، وعلدى ا دلاض اج دإبال انطباقادا  دقن احلارد  العامد  

اللددرورة تددددع   ىل هدديا الإعامدددل مددئ البنددد ك الرب ادد  املراسدددل ، وج سددبيل  ىل الإعامدددل معادددا 
هبددا  علدى وردده  ددرعي  ج مبثددل هدديا اجت ددات الدديي اهلصددد بدده جتنددو ال ائدددة ولدديب الإعامددل

هيا ورأ  ا ير  أن ر ا  مبدأ ا رصدة الإع الدي  اهد ن   حالد  عددم ا دلا ه   بدااد  
 جي    لك اج لاب . عهلد الهلرض، وج

 (1/2002)هـ.ش.م.
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(13/2) 
 الغرامات املالية على املدينني املماطلني

 
أوضحا ا ير  أن اليي اسإهلر عليه العمل املصر  امسدالمي املعاصدر وهد " مدا 
رددداء   قدددرارا  االدددب الشدددرعي  يرددد  اعاسدددب  واملرارعددد  للم سسدددا  املاليددد  امسدددالمي  

ر املدددددان املما ددددل ومعيددددار املراحبدددد  وامرددددارة ( هدددد  ردددد ا   لددددزام املدددددان البحددددران   معيددددا
املما دددل بدددد ئ غرامددد  تصدددرف   اخلدددريا  حتدددر ا عدددن الشدددباا  .  مدددا أن هددديا احلهدددم ج 

 اه ن  ج   حال  املدان املما ل، أما املعسر  ي و  ن ارل  ىل ميسرة " . 
اب الدددرا   حددال الإدددأخر أمددا النسدددب  لالسإ سددار امضدددا  بشددأن  دددرعي  " ا ددل 

عددن وقددا سددداي الدددان بهلصددد الإخ اددف والإاداددد مددئ العلددم أندده لددن  خددي  دديرا مندده   
 ال اقئ "،  هلد رأ  ا ير  عدم ر ا   لك ول   ان بهلصد الإخ اف".

 (1/2002)هـ.ش.م.
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(13/3) 
 حتصيل الديون ) الفاكتورين( وحكمها الشرعي

 
 الإالي  : و  قد أصدر    هيا امل ض ل ال إ  أ د  ا ير  أن ندوة ال  

اهلصد ال هلة حت ال الدا ن الإ ارا  من الدائن  ىل ال ا إ ر  (أ
(Factor حبي  اإحمل  رراءا  الإحصيل الصاحل  مئ اجلإزام )

املطل  مببلغ أقل  ع ض عناا ا ياه  ىل الدائن س اء س الإحصيل أم ف 
 اإم.

من الدائن ن ري خصم رزء منه والإزام  ج جت   ال هلة بشراء الدان (ب
ال ا إ ر ي ئ الباقي للدائن ول  ف حيٌصل الدان أصاًل أو حصله رزئياً، 

  ن هيل ال هلة من ص ر بيئ الدان املمن ع   رعاً .
جي   ت  يل الدائن  خصًا  بيعيًا أو معن اًي لإحصيل الدان ،  ينإهلل   (ج

امل يا  جسإي اء الدان وتسليمه  ليه ح  املطالب  والهليام امرراءا  
للدائن  ليًا أو رزئيًا حبسو املإام ن ري عم ل  حمدية املبلغ أو النسب  

 ،  ن هيل العملي   رارة أو و ال  أبرر .
 ج جي   ) الإم ال ( من اعٌصل للدائن بزايية عن مبلغ الإم ال،  نه را.(ي
اان  لإ نو خطر ضيال انبغي ا ا  اجحإيا ا  الها ي  عند املد هد(

الدا ن أو املما ل    أيائاا ، و لك الإأ د من مالءة العميل والإزامه 
ال  اء وت ثيهله الدان. العمل على تربي  ال ا ل الداع والهليم السل  ي  
حل   احلهل ت واملبايرة  يائاا وتنهلي  امعالم من تروان مشاهد رحد 

 ا .احلهل ت أو السط  علياا واملما ل  هب
يع ة اشاا  احله مي   ىل تسايل  رراءا  الإهلاضي وتهلصري أمدل  (و

لإمهني أصحاب احلهل ت املط ل  من احلص ل علياا قبل تغري قيم  
 النهل ي امل ياة عناا. 

 (1/2002)هـ.ش.م
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(13/4) 
 بناء فندق تقدم فيه اخلمور مع فصل الدخل الوارد منها 

 
 ما يلي :   تداولت اهليئة حول هذا املوضوع ورأت

 ن  ري جتنيو يخل اخلم ر مدن  ادرايا  ال نددت ج اه دي مدن الناحيد  الشدرعي   
للهلدد ل اماحدد  إبقامدد   ندددت مشددإمل علددى مهددان لإهلددد  اخلمدد ر  ن هدديا وعدداء مشددلك 

 والدخل  اائ بني مجيئ أرزاء هيا ال عاء . 
هدان للخمدر وجيو السعي مئ اشاا  املخإص   ىل عدم ا إمال ال ندت على م 

 مخس  جن م (  بدون هيا الشرب البا ل .  5)ار( مئ اللخيص له أبعلى يرر  )
 Royalوا ردددد  نددددت   مدانددد  الددددار البيلددداء املغربيددد  وهددد   نددددت روايل منصددد ر

Monsour    بشدارل اشديت امللهدي مدن ال ندايت  ا  اخلمدب جند م ج تهلددم  يده اخلمد ر وج
ن للغندداء املددارن وتعهلددد  يدده املدد ثرا  الدوليدد    دديمهن ت رددد بدده مددراقص )ياسدده ( وأمددا 
 اجسإ اية من جتربإه   هيا ااال .

 (1/2003)هـ.ش.م.
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(13/5) 
 إبداء الرأي الشرعي يف طلب 

 الشركة العربية لصناعة املنتجات الورقية سورية 
 

    مهاني  احلص ل على قرض من املصرف الصناعي الس ري :
 ش ح ل هيا امل ض ل من قبل أعلاء ا ير  و ان الهلرار الإايل :اسإ اض النهلا

" ا صل حرم  الرا  قراضاً واقلاضاً  ما أن ا صل   ان ن هلا  الهلرض على 
املهللض  راط  أن ج تزاد عن املصرو ا  ال علي  الة اإحملاا املهلرض، وتطلو ا ير  

إلف بن يل مبداء ورا  الن ر الناائي  اجت ات اخلاص هبيا الهلرض حل اإم الإأ د من خم
 مئ بيان املصاراف ال علي  خلدم  الهلرض " .

 (3/2003)هـ.ش.م
 
 
 
 
 
 
 
 



 

249 

(13/6) 
 إبداء الرأي الشرعي حول إمكانية حصول الشركة العربية

 لصناعة املنتجات الورقية على قرض من 
 املصرف الصناعي السوري 

 
لا هبا  يما اإعل  هبيا الهلرض ورأ  تداولا ا ير  ح ل املعل ما  الة ت ص

 ما الي :
" ج جي   هيا الهلرض  ن ال  ائد الة  خيها البنك عن الهلرض تزاد عن 

 املصرو ا  ال علي  الة اإحملاا البنك   سبيل هيا الهلرض " .
 (5/2003)هـ.ش.م
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(13/7) 
 استفسار بنك الربكة اجلزائري 

 
 سإ سارا  وت صلا  ىل الإايل :تداولا ا ير  ح ل هيل اج

 ابلنسبة لالستفسار األول : أ/
 الهليم  الشرائي  للنهل ي   تسداد الدا ن .

ترو ا ير  أنه بناًء على قرار اامئ  قن الدا ن تهللى أبمثا ا وج ع ة 
بإغري ال روف وا ح ال حي  ج ا خي الإغريا    قيم  النهل ي خشي  الدخ ل 

   الرا .
النسب  للإلخم  هلد عهلد اامئ ثالث يورا  عن الإلخم واسإهلر  أما

الرأي على أن الع ة   و اء الدا ن الثابإ  بعمل  ما، هي املثل وليب الهليم ، 
 ن الدا ن تهللى أبمثدا ا،  ال جي   رب  الدا ن الثابإ    اليم ، أاي  ان 

اما  الإأخري ج جي   ضماا مصدرها مبسإ و ا سعار  ما ت  د ا ير  على أن غر 
 ىل  ارايا  البنك و وا تصرف   ور ل ال  . وت صي ا ير  ببح  امل ض ل   
ندوة ال      رملان الهلايم للبح    املزاد من مسائلاا و يلك للبح    
الشروب والإدابري الة تخهللم للمصارف امسالمي  للمان حص  ا على الدا ن 

بح     مهاني  حص  ا على تع اض عن ا ضرار ال علي  الة املسإحهل   ا وال
 حلهلا هبا رراء هيا الإأخري .

( ، 9/12)15(، وقرار اامئ 3/12)109ان ر ، قرار اامئ رقم 
( بشأن الإلخم وتغيري 6/8)75( وقدرار اامدئ رقم 2/6)51وقرار اامئ رقم 

 قيم  العمل .
 شرعية صيغة التورق .ابلنسبة لالستفسار الثاين :  ب/

  ي اش اب ت صيل بني أن اه ن هناك ت ا   بني البنك والبائئ أبن اإم 
 عاية السيارة  ليه عن  را   راء العميل   بيعاا  ليه  ايا أ به ببيئ العين  

 وجيو ارإنابه .
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أما   ا ثا هيل العملي  بدون ت ا    ال مانئ مناا حبي  اه ن للعميل 
ف   السيارة أبن ابيعاا لغري البائئ ا ول . على أن الهلبض احلهمي حرا  الإصر 

اسإلزم تعيني السيارة الإعيني النا  لل اال  ) ب ضئ رقم الشاسي مثاًل( حل 
، على أن ج تصب  ملم ن  على البنك   حال  الإلف منعًا لإداخل اللمانيني

 للحص ل على املال .تإهرر هيل العملي  على ن ب السيارة حبي  تصب  حيل  
 (2/2004)هـ.ش.م
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(13/8) 
 مدى جواز ضم الزايدة إىل أصل الدين

 
 رأت اللجنة :

" بناء على قرار  مئ ال هله امسالمي الدويل تدة ومهلررا  االب الشرعي 
م  ير  اعاسب     ل من معيار املدان املما ل ومعيار املراحب  وامرارة،  قنه ج جي   ض

أي  ايية  ىل الدان  ىل أص ل البنك  ذا من قبيل   ائد الإأخري ول  ايا تع الاً 
وجيو الإخلص من هيل الزايية ) الإع اض ( بصر ه   ور ل اخلريا  لهن حي  للبنك 
أن اهلإطئ من املصرو ا  ) رس م الدع و وأر ر اعامني .. اخل ( الهللائي  الة حتملاا 

 ن    ف اهن الهللاء قد حهم هبا للبنك " .للحص ل على أصل الدا
 (3/2004)ج.ت.ن
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(13/9) 
 بيان أوجه صرف الكسب اخلبيث 

 
 ويف ذلك رأت اهليئة التايل :

جيو أن ج اهلإصر ت  ائ اخلريا  على امل ش ني   الشر   بل جيو أن  -1
 تشمل أانساً من خارراا .

رايل )سبع  آجف (  ما   ت ( آجف 7أن ج اإم الإ  ادئ ليوي الرواتو ) -2
 ج   حاج  اسإثنائي  مثل ن هلا  العالج الباه   الة اصعو على 

 امل شف أن اإحملاا.
ت  د ا ير  الرر ل  ىل ت صيإاا السابهل  هبيا الصدي والهلاضي  الإشاور  -3

معاا  يما اإعل  بإ  اعا  بند اخلريا  مئ تر يحاا لبعض اشاا   وره 
 الصرف.

 (1/2005)هـ.ش.م
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(13/10) 
 حول مشروعية إدراج التعويض ضمن إيرادات البنك

 
ت  ددد ا يردد  قرارهددا السدداب  املنسدد م مددئ قددرارا  اامددئ الدددويل والندددوا  ال هلايدد   -1

أو انإ اعده  فواالب الشرعي  ير  اعاسب  البحران بعددم ثلدك البندك أو املصدر 
ن ت خددي الشددرب أو الهللدداء و وددا جيدد   أبي وردده مددن ال ردد ل أبي  ايية علددى الدددا

و  حالددد  احلهدددم  ءاحلصددد ل علدددى تعددد اض املطالبددد  ال ياددد  بددددون  دددرب وج قلدددا
الهللائي الإع اض ميهن للبنك أن اهلإطدئ املصدرو ا  ال عليد  الدة حتملادا نإي د  

 املما ل  للحص ل على حهله. 
د الدددا ن املإعثددرة للبنددك أن انإ ددئ مبددا حصددل مددن غرامددا  الإددأخري لإسدددا  وج جيدد   -2

املسددددإحهل     مدددد   ددددر   ممل  دددد  لددددن ب مالددددك الشددددر   مطلهلدددداً وج لإسدددد ا  يادددد ن 
 الشر   الثاني    حال  تعير  رراء الإحصيل الهللائي . 

 (2/2005)هـ.ش.م
 
 
 
 
 
 
 
 



 

255 

(13/11) 
 املوجهات الشرعية لالستثمار يف صناديق األسهم

 وتطهري الدخل اخلبيث
  الإعددال  ءياغ  الناائيد  و املعدلد  وقدد  أقدر  ا يرد  مدا رداا لعا ا ير   علدى الصد

 و رأ  ما الي :
   تهلددددرر ا يردددد  العدددددول عددددن النسددددو السددددابهل  الددددة وري    حماضددددرها بشددددان نسددددب

الهلددروض وامادددال و املهاسددو غددري املشددروع  و تعإمددد ا خددي البدددال عددن  لددك 
لسدددندا  ( الصددداير عدددن هيرددد    معيدددار ا ورات املاليددد  )ا سدددام و ا يوهددد  مدددا ور 

 اعاسب  البحران .

   ا لألعيددان و 55أمددا النسددب  للإددداول  إعإمددد ا يردد  بددداال عددن النسددو السددابهل
  معيددددار ا ورات املاليدددد  ان ج تهلددددل نسددددب  ا عيددددان و  ءاملنددددا ئ اعإمدددداي مددددا رددددا
 ا مددن  مدد ل الهليمدد  السدد قي  مل ردد يا  الشددر   مددن30املنددا ئ  و احلهلدد ت عددن 

 أعيان و منا ئ و حهل ت ويا ن ونهل ي أخيا مببد ا صال  و الإبعي  .

  ت  ددددد ا يردددد  بشددددان الشددددر ا  املدرردددد  وغددددري املدرردددد    الب رصددددا  والددددة تإميددددز
 النسو الإالي  :

  ددارا مإإاليدد   ج  12 مجددايل الدددا ن مهلسدد م  علددى مإ سدد  الهليمدد  السدد قي  ملدددة 
 ا30تزاد نسبإاا عن 

 ا.70هلس م  على أمجايل ا ص ل أن ج تزاد نسبإاا عن اليمم الدائن  م 

  ج تزاددددد نسددددب     مجددددايل  السددددي ل  النهلدادددد  و ا ورات املاليدددد  الددددة تإهلاضددددى  ائدددددة
 ا 30 ارا عن  12مهلس ما على مإ س  الهليم  الس قي  ملدة 

 (3/2005)هـ.ش.م 
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(13/12) 
 اسرتجاع الربح الفائت مبوجب عقود مداينة بزايدة

 بح لعقود مستقلة هامش ر 
 

 رأت اهليئة
ربد   بدني العهلددان  ن" أن  لك جي   بدون  رب   اجت دات العدام و  ن ج اهد  

  املراحبد  اشداددة  ج   لو ج مطالب  قلائي  علدى أن اهد ن مدن حد  العميدل أن ج اددخ
 ىل أن برب  املثل . ) قد  هو معيار املدان املما ل الصاير عن هير  اعاسدب  البحدران  

 املطالب  ال يا  ج اس هبا ( ".
 (4/2005)هـ.ش.م 
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(13/13) 
 املقاصة بني الفوائد الدائنة املدينة

 
 ورأت اهليئة :

ح ل اسإخدام ال  ائد   عملي  مهلاص  : انه ج جت   املهلاص  بني ال  ائدد الدائند  
  اها ما الي :( حمإ22و املدان  و قد صدر بشأذا  إ و من ندوة ال    )

( الصدداير عددن ندددوة ال  دد  الثامندد  بشددأن ردد ا  10/8) مت  ددد الندددوة الهلددرار رقدد /1
تبدددايل الهلدددروض الالرب اددد  بدددني املصدددارف و البنددد ك، وتهلدددرران  لدددك خيإلدددف عدددن 
املهلاصدد  بددني ال  ائددد الدائندد  و املداندد  املبنيدد  علددى أسدداس الإعامددل بهلددروض رب ادد  

 مإبايل  بني راإني .
 لدددو املصدددرف امسدددالمي ب  ائدددد ترتدددو عليددده لبندددك تهلليددددي لسدددبو غدددري   ا   /2

مهلصددد ي  اندددده ج جيدددد   للمصدددرف أن اددددد ئ تلددددك ال  ائدددد مددددن ال  ائددددد اانبدددد    
حساب اخلريا  جن ال  ائدد اانبد  ف تددخل   ملدك املصدرف، وعليده مسدر لي  

إخدي ال سدائل صر اا   ور ل اخلري، و ج جي   أن حيمي أص له هبدا، وعليده أن ا
املشروع  املإاح  لإ نو ي ئ ال  ائد، مثل  ادال ا رصددة الإع الدي  الدة صددر 

 بشأذا قرار من  حدو ندوا  ال    .
املهلاصدد  بددني ال  ائددد الدائندد  و املداندد  مبنيدد  علددى الإعامددل بهلددروض رب ادد  مإبايلدد   /3

ا ددلاب  لج حيدد براماددا، و   بددني اشاإددني، وهدديل الهلددروض حمرمدد   ددرعا، و ج جيدد  
ال ائددددددة الرب اددددد   يادددددا أصدددددال ، مدددددا أن املهلاصددددد  بينادددددا غدددددري صدددددحيح  جن مدددددن 

وج تثبددا  ا درو اا و ردد ي يادن صددحي   ددرعا، و ال  ائدد ليسددا ياندا صددحيح
   اليم  وان  انا ت خي اجلإزام أو بهل ة الهلان ن . 

ك الإهلليدددي ج جيدد   للمصددرف امسددالمي أن اإ دد  أو اإ دداهم أو اإ ا ددأ مددئ البندد /4
علدددددى الإعامدددددل بهلدددددروض رب اددددد  مإبايلددددد  بينامدددددا، وان  اندددددا ج تددددد ول  ىل اخدددددي 
املصرف  ائدة على ويائعه لدو البنك الإهلليدي ،أو ي ئ املصدرف  ائددة للبندك 
الإهلليدي عند انهشاف احلساب بناء على أساس املهلاص  بني ال  ائد الدائند  و 

 ال  ائد املدان  .
ي علدى  بدرام ات اقيد  أو م ااثد  قدروض رب اد  مإبايلد  بينده ل  أقدم مصرف  سدالم /5

وبددددني بنددددك تهلليدددددي، و انددددا نإي دددد   لددددك  ثبددددا    ائددددد يائندددد  و   ائددددد مداندددد  
مإماثلدد    اشددنب و الهلدددر و احللدد ل   حسددابه املصددر  لدا ، اندده اعإدد  مهلل ددا 
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دة ، مددا   ددا ،جرتهابدده عمددال حم دد را  ددرعا ،و هدد  امقددراض و اجقددلاض ال ائدد
تعإد  تلددك ال  ائددد سداقط  مددن اشاإددني  درعا، وهددي ن ددب نإي د  ومدد ل املهلاصدد  

  البن ك الإهلليدا  ،و لهن على أسداس آخدر   بني ال  ائد الدائن  وال  ائد املدان
  املن دددد ر امسددددالمي ، وهدددد  اعإبددددار الشددددرب الربدددد ي    ددددل واحددددد مددددن تلددددك 

ه  درعا ، وان  دان لده ورد ي حسدي ، الهلروض املإبايل   اسدا جغيدا ،ج ورد ي لد
و ج التددددو عليدددده الإددددزام أو  لددددزام ،  مددددا هدددد  احلددددال   سددددائر الشددددروب العهلدادددد  

 ال اسدة من الناحي  الشرعي  .  
 لددك أسددب عيا أو  نجيددو  خددراج الدددخل الربدد ي عنددد الإأ ددد مددن مهلدددارل سدد اء  ددا

 املالي  املدقهل  .   اراي أو يوراي  أو سن اي  ما أن الإطاري اإم على البياان 
 (6/2005)هـ.ش.م
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(13/14) 
 احلكم الشرعي يف منح األرامل واألبناء 

 والقصر مبالغ مالية من املداخل غري املشروعة
 
 رأت اللجنة 

غدددري املشدددروع  ( وغرامدددا  الإدددأخري  ل" أن صدددرف حسددداا  اخلدددريا  )املدددداخي
 لددك لدديب  يدده اسددإ اية  ن ددرعا   علددى ا رامددل واليإددامى املدد ش ني املإدد  ني ج مددانئ مندده

للبنددك ،  وددا هددي  ملسدداعدة اليإددامى و ا رامددل و هددم مددن راددا  اخلددري الددة  جيدد   صددرف 
 هيل املبالغ  لياا" .

 (4/2005)ج.ت.ن
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(13/15) 
 اخذ العمولة على القروض احلسنة و مطالبة املدين ابلتعويض 

 
 رأت  اهليئة :

ا ج اسإند 2.5لغ الهلروض احلسن  بنسب  حمدية " أن أخي العم ل  على مبا
 ىل ق اعد وض اب  واقعي   نه قد ته ن  يه  ايية  ثرية عن الن هلا  الة أن هلا   
ال اقئ ) أي الن هلا  احلهليهلي  ( وهي  ايية رب ا  غري مشروع  .   ا  انا العم ل  مهلدرة 

  ىل حد الن هلا  احلهليهل   قن  لك رائز .
 اإلسالمي للتنمية الطريقة التالية : وقد اختذ البنك

" أن حتسو  م ل الن هلا  اميارا  ملدة عام، مبع  تهلسم الن هلا  اميارا  
ملدة عام على  م ل العمليا  املالي  والنشاب املايل اليي قام به البنك وا وىل أن اه ن 

   وأخرو " . لك مرة واحدة   بداا  العهلد مئ مراعاة أن املصاراف تإ او  بني سن
 وحول اشرتاء البنك للعقار املرهون رأت اهليئة اآليت :

" أن ا لاء البنك للعهلار املره ن رائز   ا  ان املشار     املزاادة ورس  
الثمن على البنك أو  ان ات ات وقب ل من املدان أو  ان إبجياب وقب ل بني الدائن 

 راء البنك للعهلار من مال صندوت واملدان أو  ان حبهم قاٍض  ل  لك رائز وأما 
اخلريا  أو الصندوت اخلاص مارايا  قيد الإص ي  ) صندوت اخلريا  ( غري رائز 
حي   نه أمني عليه و لك  ما راء   ندوة ال    الثامن  عشرة   يمش  أن هيل 

   ا م ال جيو أن تن     راً وج أتخري   صر اا  البنك أمني على هيل ا م ال وج جي
 أن اإصرف  ج مبا ه  أصل  للصندوت وتصر ه  ياا لصاحله فم    ثهلإه وأمانإه 

 وحول غرامات التأخري أفتت اهليئة :
أبنه ج جي   ا خي مببدأ غراما  الإأخري بسيط  أو مر ب  لهن  ن الإزم  "

املدان   العهلد بد ئ غرام  لصندوت اخلريا   ن ه  أتخر عن السداي مئ املهلدرة 
وامليسرة  ن ه  ما له   السداي اد ئ غرام  للسداي وأن ما له املدان غري املعسر 
)املدان املما ل اململئ(  يلك رائز مرة واحدة بدون تر يو وقد وري هيا   املإطلبا  
الشرعي  للمراحب  ومعيار املدان املما ل الصدايران عن هير  اعاسب  واملرارع  امسالمي  

 ."البحران( 
 (2/2002)هـ.ش.م

(13/16) 
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 شرعية استخدام إيرادات الفائدة الربوية يف جمال التدريب
 

ن ر  ا ير    اجسإ سار ح ل  مهاني  اسدإخدام امادرايا  املهإسدب    صد رة   ائدد 
 رب ا     اج  اخلدما  املساندة وعلى اخلص ص  ال تدراو العاملني وتط ار   اءافم .

ىل الهلددرار الصدداير مددن  مددئ ال هلدده امسددالمي تدددة   هدديا الشددأن وقددد ررعددا ا يردد   
 (   الدورة الثالث  ال هلرة )هد( ونصدده :1وه  الهلرار رقم )

" حيرم على البنك أن حيمي الهليم  احلهليهلي   م اله مدن آكر تيبديب العمدال  ب اسدط  
 ال  ائد املن زة من  اداعاته . 

أغددراض الن ددئ العددام  الإدددراو والبحدد ث وتدد  ري  ولدديا جيددو أن تصددرف تلددك ال  ائددد  
وسددائل امغاثدد ، وتدد  ري واملسدداعدا  املاليدد  للدددول ا علدداء وتهلددد  املسدداعدة ال نيدد   ددا، و لددك 

 للم سسا  العلمي  واملعاهد واملدارس وما اإصل بنشر املعر   امسالمي ".
     دال الإددراو  دراط  أج ترو ا ير  أنه ج مانئ من اسإخدام ال  ائدد البنهيد  الرب اد

اه ن الإدراو وارباً على الشر   مبهلإلدى ن امادا أو أبمدر اشادا  الرقابيد  لدرال اهد ن الصدرف 
 عليه من ال  ائد محاا   ص ل الشر   املالي  .

وانبغدددي مراعددداة حتهليددد  الن دددئ العدددام   الإددددراو مدددا أمهدددن، و لدددك إباتحددد  ال رصددد  لغدددري 
 ن   الإدراو حتهليهلا لعم مي  الن ئ .م ش ي الشر   ممن ارغب  

 (1/94)هـ . ت . أ . 
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(13/17) 
 تقييد ما صرفه البنك سابقا على حساب اخلريات أبثر رجعي

 
حيدددد   ن الصددددرف قددددد س  عددددالً مددددن أمدددد ال الشددددر  ،   اددددراي حسددددماا وتهلييدددددها علددددى 

ال جيدو صدر اا حساب اخلريا ،  قن  لك ج جي    نه ا يي  ىل ح   أص ل الشر   من أمد  
   اخلريا  .

أمدددا النسدددب  للمسدددإهلبل،  دددال مدددانئ مدددن الصدددرف   ورددد ل اخلدددري ومنادددا ت عيددد  الصدددغار 
وح زهم على ا إساب املعر   امسالمي ، على أن اشار أبنده مدن صدندوت الد    الشدر   ولديب 

 من الشر   ن ساا . مئ العلم أبن هيا ليب من أوىل املصارف .
 (1/96)هـ . ش . م 
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(13/18) 
 الصرف من حساب اخلريات يف الربامج الدينية

 
جيددد   الصدددرف مدددن ورددد ل اخلدددري    نإددداج مسلسدددال  تل زا نيددد  يانيددد  هاي ددد  أو بعدددض 
حلهلدددا  مدددن بدددرامن  سدددالمي  مدددئ ضدددرورة ام دددارة  ىل أن مسدددااث  امنإددداج مدددن صدددندوت الددد    

الاً   مهلابل يعاا  للشدر   . ولهدن ج بدد الشر   وليب من الشر  ، وعلى أن ج اه ن  لك أ
 من مراعاة أن احللهلا  املم ل  من صنايا  اخلريا  ته ن ممل    لإلك الصنايا  .

ورأ  ا يرددد  أبن ت رددده ت صدددي   ىل  لدددب  يارة الشدددر   املشدددر   علدددى امنإددداج بإ رادددد أي 
 اسإثمار اإحهل  من هيل احللهلا   ىل الصنايا  املم ل  .

 (1/96م )هـ . ش . 
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(13/19) 
 استحقاق مصاريف إمهال املدين املعسر

 
بعددد ام ددارة  ىل ان  عدداية اشدولدد  للدددان بددزايية مبلغدد  وثداددد أرلدده حمرمدد   ددرعاً والددة 
هددي عددني الددرا، وأن  عطدداء مالدد  للمدددان املعسددر بدددون  ايية ياددن أمددر مطلدد ب لهل لدده تعدداىل : 

ن رة  ىل ميسرة  . 
 اندددا املصددداراف تسدددإح  عدددن  عدددداي ملدددف العمليددد  اشدادددد أو  عددداية الهليددد ي  قنددده   ا  

 وتس يله، و انا مصاراف  علي  ج ترتب  مببلغ الدان وج ا رل،  قن  لك رائز .
 (1/96)هـ . ش . م . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

265 

(13/20) 
 جتنيب غرامات التأخري حلساب اخلريات

 
 ددلة  ذدددا ليسدددا رحبدداً للمصدددرف، و ودددا ج جيدد   تهلييدددد غرامددا  الإدددأخري ضدددمن أرام ال
 هي م ر يا  جيو جتنيباا وصر اا   ور ل اخلري .

 (1/96)هـ م. ش . م 
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(13/21) 
 ختفيض الربح يف حالة السداد املبكر

 
ج مددانئ مددن  عدداية حسدداب هددامت ربدد  البنددك   حددال تع يددل سددداي ا قسدداب علددى 

رغدو البندك   قبد ل تع يدل السدداي وف اهدن الإدزام الإخ ديض أساس املدة ال عليد  للسدداي   ا 
 مشرو اً   العهلد، صدر    لك قرار من  مئ ال هله امسالمي .

 (1/96) هـ . ش . م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

267 

(13/22) 
 الفوائد الربوية املتحققة من اإليداع ابلبنوك املركزية

 
ضددطرار لجادددال   البندد ك الرب ادد  (   ج جيدد   أن تدد يل ال  ائددد الرب ادد  ) الناجتدد  مددن اج

البنددك املر ددزي الدديي ا رددو علدددى البندد ك  ادددال نسددب  مددن رؤوس أمددد ا م لدادده .  لددك أندده مدددن 
اإحصل على مال حرام جيو عليه الإخلص منه بصر ه   ور ل اخلري، وج جي   لده أن انإ دئ بده 

املددال احلددرام   البنددك املر ددزي بدددج   أي وردده مددن وردد ل اجنإ ددال، وج خي ددى أندده   ا أويل هدديا 
 من  اداعه رزءا من رأااله  هلد انإ ئ بيلك. 

 (2/96)هـ . ش . م 
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(13/23) 
 الصرف من حساب اخلريات لشراء عقار جلهة خريية

 
" الددإخلص ال ارددو مددن ا مدد ال غددري املشددروع   مددا جيدد   بصددرف عيناددا   وردد ل الدد ، 

ثليهه شا  خريا  ثثل ال هلراء لصرف غلإه   ور ل الد  مدئ  مهانيد  بيدئ جي   بشراء عهلار هبا و 
العهلددار ن سدده عنددد احلاردد  وصددرف  ندده   وردد ل اخلددري، وهدديا مددن قبيددل )امرصدداي( وج بددد مددن 

 انهلطال تصرف البنك هبيل ا م ال وما آلا  ليه .
ادد ئ  مدد  مددن  ددق ا ي عددا ا مدد ال اخلبيثدد  علددى رادد  هددي و يلدد  عددن  هلددراء  ددقن  لددك 

حصددل علياددا مددن غددري  رادد  مشددرول، وتنإهلددل بدده امللهيدد   ىل وردد ل اخلددري،  ن ال  يددل انئددو عددن 
 امل  ل، واحلرام ج اإعدو  ىل  مإني .

والدددليل علددى  لددك أن تبدددل اليددد ) امللددك، أو الإصددرف( هدد   إبدددل السددبو،  خددروج 
 ملدك وتصدرف اشاد  اخلرياد  املمثلد  ا م ال اخلبيث  أو العهلدار املشدلو هبدا مدن تصدرف البندك  ىل

 لل هلراء اإحهل  به الإخلص ال ارو من تلك ا م ال اخلبيث  .
وج تبهلى لإلك ا م ال ص إاا اعرم  السابهل  بدليل حدا  برارة  يما  دان اإصددت بده 

 علياا وفداه  ىل النيب صلى هللا عليه وسلم حي  قال :" ه   ا صدق ، ولنا هدا  " .
العمددددل   العصدددد ر السددددابهل  علددددى  ددددراء السددددال ني عهلددددارا  للن ددددئ العددددام  وقددددد رددددرو

 ا م ال املأخ  ة من بيا املال، مئ ور ي الشبا     ي ي  ا خي .
 (2/96)هـ . ش . م 
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(13/24) 
 ربط رسوم خدمة القرض ابلنفقة الفعلية

 
ال عليدد   ا ، بددل جيددو ربطاددا الن هلددا  2ج جيدد   حتداددد رسدد م خدمدد  الهلددرض بنسددب  

 ما  هو  ىل  لك قرار  مئ ال هله امسالمي بشدأن اسإ سدارا  البندك امسدالمي للإنميد    
 م ض ل خدم  الهلرض .

 (3/96)هـ . ش . م 
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(13/25) 
 دعم خمصص الديون املتعثرة يف حساب اخلريات

 
ن عدد  ج جيدد   صددرف أي   ائددد مهلب ضدد    مصددارف حتمددي أصدد ل البنددك أو حتهلدد  لدده م

خاصدد  بددل اهلإصدددر   صددر اا علدددى وردد ل الددد  وامحسددان والن ددئ العدددام  بهلددا لهلدددرار  مددئ ال هلددده 
امسددالمي، واعإدد   ضددا إاا  ىل خمصددص الدددا ن املإعثددرة هددي مددن هدديا الهلبيددل ولدد   انددا سدديعاي 

 صر اا   اخلريا  عند اجسإغناء عناا .
 (3/96)هـ . ش . م 
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(13/26) 
 مديونية بعملة مغايرة لعملة الدين األصلي إعادة جدولة

 
رارعدددا ا يرددد  عهلدددد  عددداية ردولددد  مدا نيددد  املعدددروض عليادددا مدددن بندددك ال  ددد  البحدددران، 
وبعدددد املناقشددد  تبدددني  دددا أن العهلدددد اشدددإمل علدددى مصدددار   عملددد  الددددان ) وهدددي الددددوجر ( بعملددد  

املصدار  ، لديلك  دقن ا يرد  تدرو أخرو ) وهي الرايل السع يي ( يون أياء مذداء املدا نيد  عندد 
أن هدديل العمليدد  غددري مهلب لدد   ددرعاً  ن املصددار   مددئ بهلدداء الدددان   اليمدد  ) بدددون ا ياء ( قددد 

 خي ي را .
أمددا   ا ثددا اشدولدد  بددن ب العملدد  وبددن ب املبلددغ مددئ مددن  آرددال أوسددئ  ددال مددانئ مددن 

  لك  نه من اب الإيسري على املعسر .
ا اخلصدد ص  ىل قددرار  مددئ ال هلدده امسددالمي   يورتدده الثامندد  بشددأن وأ ددار  ا يردد  هبددي

 العمل  اليي انص على ما الي :
" جيدد   أن اإ دد  الدددائن واملدددان ادد م السددداي د ج قبلدده د علددى أياء الدددان بعملدد  مغدداارة 

 لعمل  الدان   ا  ان  لك بسعر صر اا ا م السداي .
يندد  اجت ددات ادد م سددداي أي قسدد  أالددا و دديلك جيدد     الدددان علددى أقسدداب بعملدد  مع

علددى أيائدده  ددامال بعملدد  مغدداارة بسددعر صددر اا    لددك اليدد م،  واشددلب   مجيددئ ا حدد ال أن ج 
ابهلى    م  املدان  يء مما ثا عليه املصار     اليمد ، مدئ مراعداة الهلدرار الصداير عدن اامدئ 

 بشأن الهلبض " 6ي /55/1برقم 
 (4/96)هـ . ش . م 

 
 
 



 

272 

(13/27) 
 ضوابط اإليداع املتبادل بني البنك اإلسالمي والبنك املركزي

 
مدو اسإ اية البنك امسالمي من ال  ائد الرب ا  احلسابي    ر ئ قدرتده علدى اجقدلاض  أ/

. 
ج مانئ من أن اسإ يد بنك ال    مدن مراعداة البندك املر دزي   قددرة اجقدلاض 

ا البنددك املر ددزي عددن  اددداعا  بنددك ال  دد  لدادده )  ن مندده ال  ائددد احلسددابي  الددة اعإ هدد
احلصددد ل علدددى الهلدددرض بددددون  ائددددة ج ان دددر  ىل سدددببه ( ،  ن امقدددراض تددد ل مدددن قبدددل 
املهلرض وله أن حيددي مبلدغ امقدراض مبدا  داء مدن سدبو مدا يام لديب هنداك ي دئ   ائدد أو 

 قبض   ائد و وا هي   ائد حسابي  .
 سالمي من ال  ائد الرب ا  وعدم تر اا عند البنك املر زي .مدو اسإ اية البنك ام ب/

عنددد قددبض ال  ائددد امضددا ي  الناجتدد  عددن اماددداعا  لدددو البنددك املر ددزي جيددو 
 صر اا   ور ل ال  وامحسان .

 مدو ر ا  اقلاض البنك امسالمي من ال  ائد الرب ا  لصاحل صندوت الدا ن املإعثرة. -ج
ئدددددد  ىل خمصدددددص الددددددا ن املإعثدددددرة  ن    لدددددك محااددددد  ج جيددددد   ضدددددم هددددديل ال  ا

 صدد ل البنددك ولدد   ددان  لددك علددى سددبيل الهلددرض مددئ عزمدده علددى أن اعيدددها   ا حصددل 
 الدا ن .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(13/28) 
 شروط الصرف من صندوق اإليرادات غري الشرعية

 
هلات للز داة، علددى جيد   صددرف ال  ائدد الرب ادد  علدى العامددل   ا تد ا ر   يدده صد   اجسددإح

أن ج اهلدددف العامدددل لهلددداء  لدددك  ايية واربدددا  وشي يددد ، وأج تعإددد  مدددن قبيدددل احلددد ا ز، وأن ج 
 ا يي  لك  ىل ن ئ للبنك ، وأج حيمي به أم اله .

 (4/96)هـ . ش . م 
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(13/29) 
 التعويضات املقررة للبنك 

 أبمر من احملاكم عن مبالغ متأخرة السداد
 

الإع اض عن  راد  احلهدم علدى املإخلدف عدن السدداي ج جيد    درعاً  ج   ا  دان هنداك 
الإددزام مسددب  مددن العميددل بددد ئ  ايية تصددرف   وردد ل اخلددري و  حددال املما لدد  . وحينرددي ت خددي 

 هيل الزايية وتصرف   ور ل ال  يون أن تدخل   م اري البنك .
 تهبدها البنك   احلص ل علدى الددا ن  قنده وج انطب  هيا على املصاراف ال علي  الة

 جي   له املطالب  هبا .
 (4/96)هـ . ش . م 
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(13/30) 
 غرامات التأخري املسجلة يف 

 احلساابت اخلتامية يف بند اإليرادات
 

 رأت اللجنة :
أن  أندده ج جيدد   للبنددك أن الددم  ىل  اراياتدده   ائددد الإددأخري الددة حصددل علياددا، بددل جيددو

تصدددرف   ورددد ل الددد  مجيعادددا مامدددا بلغدددا  ميإادددا . علدددى أنددده   ا  اندددا جتدددو عليادددا ضدددرائو 
للدول   ال مانئ من أياء ضرائو تلك املبالغ من ال  ائد ن سداا وج اسدرو  لدك علدى اللدرائو 
الددة جتددو علددى أصدد ل ا مدد ال  ددال تددد ئ مددن   ائددد الإددأخري  ن    لددك محاادد   صدد ل البنددك 

 . وهللا أعلم
 (1/97)ل . ت . ش .
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(13/31) 
 الودائع لدى البنوك األخرى 

 )املركزي( وكيفية التصرف يف الفوائد
 

 رأت اللجنة :
وردددد ب  صددددل ال  ائددددد الرب ادددد  املإحصددددل علياددددا مددددن قبددددل البنددددك عددددن بهليدددد  اماددددرايا  

سددن  إب ددعار ال  دد  والعمدد ج ،  مددا  لبددا الل ندد  أن اهلدد م  ددرل ال  دد  ا سددإان   ذاادد   ددل 
 البحران عن نسب  ال  ائد   ا رام وحت الاا ليهل م بنك ال    البحران بصر اا   ور ل ال  .

 (1/96)ل . ش . ت . 
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(13/32) 
 حساب نسبة املديونية ابلشركات

 
جيددو علددى أي  ددر   أو صددندوت ا سددب مددئ قابليدد  الإددداول أن تإدد ا ر لدادده م ردد يا  

 ا .51ي  أو منا ئ بنسب  أ ثر من الدا ن والنهل ي أي بنسب  عين
 ق ا حتهلد  هديا الشدرب ردا   درم  لدك ال عداء اجسدإثماري للإدداول ولد  تنداقص بعدئدي 

ا  حينرددي ج جيدد   الإدددداول، 34 ندده عرضدد  لالرت ددال والنددزول  ددق ا نددزل عددن نسددب  الثلدد  أي 
  اجبإددداء وقاعدددة الإبعيدد  وأندده جيدد   تبعدداً مدداج  وهدديا أخددياً بهلاعدددة اغإ ددر   البهلدداء مددا ج اغإ ددر

 جي   اسإهلالًج .
و  ا  انددددا امل سسدددد  املاليدددد  امسددددالمي  ) بنددددك ،  ددددر   ، صددددندوت ( تطددددرم أسدددداماا 
للإددداول، و ددان  ددا هيردد  رقابدد   ددال اسإ سددر عددن حتهليدد   حدددو النسددبإني املشددار  ليامددا ا إ دداء 

 مب ا هل  ا ير  الشرعي  للم سس  .
إم حساب نسب  املدا ني  على أساس نسب  الدا ن  ىل الهليم  الس قي   سام الشر   وا

و لك لي خي   اجعإبار قيم  احلهل ت املعن اد  للشدر    ذدا تعإد  مدن قبيدل امل رد يا  العينيد  ) 
 املعن ا  ( وجي   بيعاا وأترريها  بهلاً لهلرار  مئ ال هله امسالمي.

السدد قي  قددد ادددخل   عناصددرها ع امددل أخددرو مثددل الددلوان  وهدديا الددرغم مددن أن الهليمدد 
 وااا    وغريها .

 (2/97)أ . م . ت . 
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(13/33) 
 األموال النامجة عن الفوائد

 
اص ص  قراض ا م ال النامج  عن ال  ائد شاا  خريا ، أوصا ا ير  إبنشداء معادد 

اددا وغددريهم يون اجقإصددار علددى مدد ش ي تدددراو لل  دد  اهدد ن مهلددرل ردددة واهدد ن م إ حدداً مل ش ي
 اام ع  .

 (3/97)هـ . ش . م . 
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(13/34) 
 املديونية الناشئة عن طريق حوالة حق بتوكيل احمليل

 
يراس  اجقلام املهلدم بشأن املدا ني  النا ر  عن  را  ح ال  ح  بإ  يل اعيل 

 ن سه الإحصيل لهلاء أررة ؟
 الصيغ  املهللح  من  يارة الإم ال اعلي املإمثل    قيام  ر   ن ر  ا ير   

الغري  وعن حهل ت لد ه)  ر   سيارا  ( مهلابل تنا ل ئااال    بإم ال أحد عمال
مب رو ح ال  ح  ، وتإمثل هيل احلهل ت   أقساب اجيارا  على عمالء  ر   السيارا  

 املإعاقدان أبسل ب امرارة الإمليهي  . 
   ر أن  ر   ال    ليب  ا ح  الرر ل على الش ىالصيغ  املهللح  عل وتنص

العاملي  للسيارا    حال   خ ات املسإأرران املدانني   سداي ما عليام ومن خصائص 
  ج تإم بن ب مبلغ مدا ني  عميل  ر   ال    ، و وا ته ن احلهيل الصيغ  أن ح ال  

بلغًا احإيا يًا   اد  ر   ال    ، وه  أمان  تري   ذاا  وتعإ  الزايية م منه، ىمببلغ أعل
والاف  اجحإيا ي هيا املدة الهامل  ، وحي  لل    اسإي اء أي مبالغ غري مسدية من

 ىل هيل الصيغ  اجت ات بني الطر ني على ت  يل اعيل )  ر   السيارا  ( أن اهل م 
دونه ن رًا لهلدرة هيا اعيل على بن سه بعملي  الإحصيل ، س اء  لك أبرر أو ب

 الإحصيل من خالل ا رازة الال م  ليلك . 
ح  من الشر   ح ال  على أساس   ذا  وانإاا ا ير   ىل تهييف هيل الصيغ 

العاملي  لصاحل  ر   ال    بدا ن الشر   العاملي  على عمالئاا  وف تر ا ير  مانعًا من 
شر   العاملي  ( ال  ال    ( ح  الرر ل على اعيل )  لك  راط  أن ا ل للمحال )  ر 

  ا ف حيصل على مجيئ يا ذا من اعال عليه ، و لك جتنبًا حلال  بيئ الدا ن  يما ل  ف 
لك ف تر ا ير  مانعًا من الإ  يل الصاير من يال ( ح  الرر ل . و اثبا للدائن ) اع

 ال  وال  ال  دارب  بني احلأج ا  ح ال  احل  على ي  بهلبض مسإحهلالشر   العامل ال     ىل
 ج اه ن   ياًل حبي  ج جيمئ بني هيل  ال  ال  واله ال  . أ، وعلى 

 (  03/97) هـ ش م 
 
 
 

(13/35) 
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 التربع جبزء من اإليرادات لتعويض 
 أضرار التأخري يف دفع مستحقات التمويل 

 
 :رأت اهليئة

ر  ر   ال    لالسإثمار والإنمي  من أن ت ل أنه بناء على ما راء   اسإ سا
العميل بزايية اإم عند سداي املدا ني  بدون  رب ساب  حبي  حي  له أن اإ ل أو ج 

راهلني ج عند العهلد ج عند حل ل أرل السداي وج  ل ، وأنه ج اإ   عليه بني ال  اإ
صلى هللا عليه س ل هللا صراح  وج ضمنا ،  قن هيا من اب حسن الهللاء ، وقد  عله ر 

  يه وعليه ج مانئ من قب ل البنك هيل الزايية واعإبارها من م اري املشرول .  وورغ  وسلم 
 (  03/97) هـ ش م 
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(13/36) 
  العالقة مع سويس بنك كوربوريشن

 
رسا ا ير  اجسإ سارا  بشأن ا لاب البنك الس اسري على بنك ال    ي

 اتري امللتب  على أتخري ي ئ املبالغ املسإحهل   م من اتراخ اجسإحهلات البحران ي ئ ال 
 واملإعلهل  بعملي  تبليغ وتعزاز اجعإمايا  املسإندا  الصايرة عن بنك ال    . 

 :ورأت اهليئة
أن هيا الشرب غري مهلب ل من الناحي  الشرعي  س اء اي ب  اتري الإأخري أو 

ير  أن اه ن املخرج  يا ه  وضئ أرصدة تع الي  لدي الشرب اشزائي . واقلحا ا 
احل    أن اسإ يد من ور يها لداه ، و لك و هلًا لل إ و  و عطاؤلالس اسري  كالبن

 ( الصايرة   ندوة ال    احلايا  عشرة والة تنص على ما الي :  11/6رقم ) 
ال  ائد الطارئ  و ن ادال البنك امسالمي أرصدة تع الي  لدو البنك الرب ي لإ 

 عن انهشاف حسابه . 
جي   اجت ات بني البنك امسالمي وبنك اإعامل ال ائدة ، على أنه   ا  ان 

زم بد ئ  ائدة إبنك امسالمي أرصدة لدو البنك الرب ي وانهشف حسابه  قنه ج اللل
،و لك للإخلص من  رللبنك الرب يب ولهن ا يل لداه أم اًج على أساس حساب النم

  ئ   ائد رب ا  عن املبالغ الة انهشف احلساب بهلدرها . ي
تنطب    هيل احلال  قاعدة  ل قرض رر ن عاً  ا  را ، و ن الن ئ اعرم ه  وج 

ما ترتو عليه ضرر وخسارة الطرف ا خر ، وهيل املعامل  الن ئ مشلك بني الطر ني 
زل منزل  د قن احلار  العام  الة تن واللرر منإف  ياا، وعلى ا لاض اج إبال انطباقاا
سل  وج سبيل  ىل الإعامل معاا على االلرورة تدع   ىل هيا الإعامل مئ البن ك الرب ا  املر 

 وره  رعي  ج مبثل هيا اجت ات اليي اهلصد جتنو ال ائدة وليب الإعامل هبا . 
 ا ترتبا وانبغي اجقإصار على أقل قدر من ا رصدة لدو البن ك الرب ا  ،و 

للبنك امسالمي   ائد تبعًا لطراهل  البن ك الرب ا   قن البنك امسالمي  خيها واصر اا 
   ور ل البدر وج ادعاا لإلك البن ك " . 

 ( 3/97) هـ ش م 
 

(13/37) 
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ة مشرتكة إىل سندات خمصصة يف متويل رضحتويل مسامهات العميل من سندات مقا
 عثر على العميل لدين املتابالعملية ذات الصلة 

 
يرسا ا ير  مهللم الإعامل مئ سندا  املهلاص  املهإإب  من املدانني املما لني ، 

  غري خمصص   ىل سندا  رضو لك بإح الاا برضا املدان املهإإو من سندا  مهلا
  خمصص  لإم ال املشرول أو العملي   ا  الصل  الدان املإعثر ، حبي  ته ن رضمهلا

 سند مبثاب  رأاال ملارب  مهليد  رل معل م ، ومن   اه ن العائد ال ياع  املمثل   
السندا  من الرب   ان تلكعلى السندا  مرتبطًا بنإي   الإم ال وانطالقًا من حرم

 اعإبار أن الإم ال ف حيصل من العميل   أرل امللارب  .   
اعدد  اجسددإثمارا  ( ) ال ي ،ورأ  ا يردد  أن هدديل الصدديغ  ت ددلض أن امللددارب  املطلهلدد 
إإح ل  ىل عمليدددد  ملددددارب  دبددددني العميددددل بصدددد إه رب مددددال والبنددددك بصدددد إه امللددددارب ، سدددد

مهليددة   عمليد  حمددية مإعثدرة  دص ن دب العميدل . وهديا اعدع أن العميدل اصدب   دراهاً 
مددئ البنددك   ثليددك العددني املددأر رة  ليدده   ا  انددا العمليدد   رددارة ، أمددا   ا  انددا العمليدد  

    ال بد من ور ي خلط  ليإمهن العميل من الدخ ل   هيل العملي  اعدية . مراحب
ون رًا جخإالف هيل الصيغ  حبسو  بيع  العهلد امل م مئ العميل و بيع   ل 

  ا ير   رراء البا   هيا امل ض ل لين ر    ل عهلد أو  م ع  عهل ي ر عملي   هلد قر 
 .  ةدح ياا على   ا   بيع  واحدة مبداء الرأي الشرعي

 (  03/97) هـ ش م  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13/38) 
 عقود الديون وضوابطها الشرعية
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عهل ي الدا ن  ا أحهام  رعي  خاص  لإبعدها عن الإعامل الرب ي ،  الدان  

ابال مبثله ) عن  را  عهلد احل ال  ( أو بإخ يض الدان السداي املبهر   ا س  لك بدون 
 صر بني الدائن واملدان ، أما   ا يخل  يه  رف كل   قنه او ا لاب عند نش ء الدان 

بد ئ قيمإاا وحتصيل الهليم  من الساحو   للهمبياجاصب  حمرمًا ، مثل خصم البن ك 
   ذاا  املدة . 

 ن حت ال سند الدان  ىل أسام   ملارب  ومشار   رائز مئ الإخلص من  - 1
 على السند . ال  ائد ) الزايية اللمني  ( اعصل  

أسام أو ملارب  أو مشار   التو  ن حت ال أقساب امرارة غري املد  ع   ىلا - 2
عليه أن اه ن رأس مال الشر   يانًا وهيا ج اص   ن  رب املشار   أن 

 مياا النهل ي .   اإم تهل  اه ن رأس مال الشراك نهل ياً أو سلع
مال   ملارب  أو  ر   أو   يلك ج ميهن اعإبار منا ئ العني املأر رة رأس

ن أقساب(  ن املنا ئ حتدث  يرًا  شيرًا وهيا خيل الإسليم مأسام )بدًج 
 املال جسإثمارل .  برأس

مثل ربطاا بعدي ساعا   امرارةحتداد ا قساب على أساس م ر يا    - 3
الساعا  ال علي  ج عدي عن  ةسإح  أرر االطريان،  ق ا قلا عن عدي معني 

 رعًا ،  نه اه ن على تلك الساعا  ال علي  مئ  ايية ت خي   منه  مانئ
 حال  او فا وهيا ج ا يو للخالف ، وهي راال  ت يي  يل العلم . 

امرارة تهلبل الرب  مب  ر أسعار نسبيًا ،  نه جي   أن اعإمد  ياا على أررة  - 4
 .  كاملثل ، واه ن امل  ر مساعداً على ال ص ل  ىل  ل

  ا  ان الشراء ج اهلئ على ا سام مبا رة و وا على ح  الشراء  ا  قن  - 5
 ان هناك  راء  علي   وأما   اممن ل  رعًا   OPTIONS اجخإيارا الإعامل 

   للبائئ مئ خيار الشرب )ح  ال سخ خالل    سام  ر   أو أسام ممل
 رائز . مدة( على أن اسهل    ا تصاعد السعر خالل ثالث  أايم  ايا 

ج  رت   أن اه ن اخليار للمشلو أو البائئ  راط  أن اهلئ العهلد على حمل  - 6
 م ر ي ممل ك للبائئ . 

 ( 3/97) هـ ش م 
(13/39) 

 احتياطي معدل األرابحتكوين 
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( للمحا    على معدل ا رام  راط   احإيا يج مانئ من ته ان خمصص ) 

  حمدية لإه ان هيا اجحإيا ي ووضئ سهلف النص    روب احلساب على اقإطال نسب
له وتن يم  راهل  اسإخدامه و يلك م له عند اجسإغناء عنه )واسإعان املعيار املإعل  
بيلك   هير  اعاسب  عن املخصصا  ومناا هيا( ولهن ج بد من أن تعرض ت اصيل 

 ه . هيا املخصص على الل ن  الشرعي  الإن ييا  مقرار ته انه واسإخدامات
و يلك ج مانئ من تغيري  راهل  ت  ائ ا رام لإصب   ارا  على أن اه ن  لك 

، وليب حتا  اً هل   ( ليه ن ت  اعًا للرب  ال علي ذائيإبل اب  الإنليض احلهمي ) ال
احلساب مئ ر ا  احلال  ا خرية   ا ف ميهن الإهل   الشاري ولهن ج بد من الإس ا  عند 

  اعاسب  والهلسم  قطعي  بعد أن  انا حتا احلساب  يلاف حتهل  الإهل   لإصب
 سلي الزائد عن الرب  ال علي . االناقص و 

أما الإصرف   مبالغ ا رام املهلدرة بثالث  مالاني يوجر أمراهي ونصف ملي ن 
  نالناجت  عن عمليا  سابهل  ، و لك بلماا  لاا لإه ن ن اة ملخصص ،  ال جي   

ا رام  إثمران الباقني مئ البنك وليا جيو ضم هيا املبلغ  ىل لك من ح  املس
رب   املسإهلبلي  حسو حتهل   ل رزء منه  يلم ما ا ار من ا رام    ل  ار  ىل

وج مانئ من مش ل احلسم  ا بعد امل ا هل  املطل ب  من املسإثمران النسب    لك الشار ،
 ؟ .  املشار  لياا أعاللللمسإهلبل 

حلهم الشرعي ول   ان سيلتو عليه عدم اسإهلرار معدل الرب  لبلع  هيا ه  ا
 أ ار قبل ته ان خمصص  اف لإن يي املبدأ املهللم . 

 ( 3/98) أ ل ت 
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(13/40) 
 أخذ العموالت من شركات التأمني

 
QUESTION 1 : Legitimity of commission earned from insurance 

companies on insurance arranged for client 
.Alb.araka bank is considering an arrangement with certain 

insurance companies in South Africa where the Bank will arrange 
insurance for its clients with the companies . These are not Islamic 
Insurance Companies. The arrangement could 

include monitoring by the insurance company to ensure that the 
asset is adequately insured and that premiums are being paid timeously 
In return the Bank will earn a commission on all insurance arranged for 
it's clients. 

Can the income earned as commission in the above circumstances 
be: considered as halaal , legitimate, acceptable in terms of sharia ? 

ANSWER 1 : It is not permissible for an Islamic Bank to work as a 
broker for a conventional Insurance company and charge a fee on this 
brokerage even in the cases mentioned in the question. This income is 
not halal for the Bank. 

QUESTION 2 : FORWARD EXCHANGE CONTRACT 
Forward cover is not permissible . It is possible that the sale to the 

client is based on the currency of the supplier in which case the client 
will have to pay in that currency, however, at the time of payment he can 
request to pay in the local currency according to the rate of the day of 
payment. 

QUESTION 3 : INSURANCE 
If an Islamic insurance is not available and the insurance is 

necessary, many contemporary scholars have allowed to obtain cover 
from a conventional insurance company on the basis of necessity. 

 (  3/98) أ ل ت  
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(13/41) 
 غرامات الـتأخري

 
أن صرف الغرام  مسإند  ىل الإزام العميل الإصدت ، تطبيهلًا للرأي الشرعي 

 املسإند  ىل ما   رل احلطاب   الإزام الإ عا ، وه  الإزام الإصدت لإأ يد الإعاد . 
 ( 1/99) هـ ش م 
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(13/42) 
 نوك بغرض الدراسة االستدانة من الب

 
ا لعا ا ير  على اجسإ سار املهلدم من أحد م ش ي ال    بشأن اجسإدان  من 
البن ك الرب ا  لغرض الدراس  ، وبعد املناقش  رأ  ا ير  أنه ج جي   اجسإدان  من البن ك 

 الرب ا  لغرض الدراس  املإخصص  . 
 (  1/99) هـ ش م 
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(13/43) 
 اإلضافيةالرسوم 

 
 ن احلص ل على رس م ا لاك  ضا ي    حال  انإااء مدة البطاق  وبهلاء رصيد 
قائماً و لك جنإااء العالق  الإعاقدا  بني الطر ني الة مب رباا تسإح  الشر   الرس م  ما 

ف ال علي  ااحلال    احإساب وقيد املصار  هيلأقر  البدال املهللم وه  ح  الشر     
سإهلطال نسب  من الرس م البطاق  ، وقد  لبا ا ير  ت ريه  يارة الشر   ا على حساب

السن ا  تهلابل املدة امضا ي  الة بهلي  ياا رصيد البطاق  قائمًا بعد  لغائاا أو انإااء 
صالحيإاا  ما رأ  ا ير  أنه من ح  الشر   أن تطالو مبا أن هلإه   حدوي ج تإ او  

 الرس م السن ا  .  تلك النسب  املهللح  من
 ( 1/99) هـ ش م 
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(13/44) 
 استيفاء األرابح على املستندات اليت ال تدفع يف مواعيدها

 
ر من ر ا  أخي غراما  أتخري قام على مبدأ أنه اصرف  هل   ىل ر  ن اليي تهل

 . نهوره الن ئ العام ، وراء   الهلرار أنه ج جي   للبنك وج للم يعني اجنإ ال بشيء م
. وبناء على  لك  قنه ج جي   ت  ائ   نامل يعوهيل ج تعإ  أراحًا حل اشارك  ياا 

 ن ، وج جي    م اجنإ ال هبا أصاًل .   هيل الغراما  بني البنك وامل يع
 (  3/99) هـ ش م 
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(13/45) 
 احتساب غرامات التأخري

 
ن الإزم ايط  أو مر ب  ابإداء ، لهن إأخري بسلجي   ا خي مببدأ احإساب غراما  

رة ماملدان   العهلد بد ئ غرام  لصندوت اخلريا    ا ما ل املدان املليء  يلك رائز 
الشرعي للمراحب  ومعيار املدان  املعيارواحدة بدون تهرار ) تر يو ( ،وقد وري هيا   

 ن . املما ل الصايران عن هير  اعاسب  واملرارع  امسالمي  البحرا
 ( 4/2000) هـ ش م 
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(13/46) 
 مطالبة املدين املماطل قضائياا ابلتعويض 

 
لي  على املدان ،و ن حهم الهلاضي بعهل ب  مالي  على قلدائن أن ار ئ لجي   

لدان  قن  لك اصر ه   املصارف العام  وج انإ ئ منه البنك بشيء ، لاملدان  ائدة عن 
ا ير  مدو ر ا  مطالب  املدان  احبث وقدصاراف ال علي  و لك اسإحهلات البنك للم

الهللي  املدعاة وبناء على هيا  ليب هناك ت  اا   املما ل قلائيًا بإع اض البنك 
 رص  الرب  وج اسإأنب مبعدل ال ائدة السائد   الس ت لإحداد مبلغ اللرر  ن  لك 

 را أي  ايية   مهلابل ا رل ) را اشاهلي  ( .
( 4/2000هـ ش م  )  
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(13/47) 
 مدى دخول الراب يف القيميات

 
نه اه ن   املثليا  من ا صناف السإ   أن الرا ج ادخل   مثل هيل املعامل  

ج را  هأما ا  ياء الهليمي   قن ..اخل،ال ارية   احلدا  وهي الهلم  ، والشعري ، والإمر
أب ثر أو أقل مثل  راء سيارة بسيارتني ومجل تملني  ياا وميهن  راء  ال احدة مناا 

 نصه :ن  وغري  لك والدليل على  لك   احلدا  ا
" عن عبد هللا بن عمرو أن رس ل هللا صلى هللا عليه وسلم أمرل أن جياز ريشاً 
 ن د  امبل  أمرين رس ل هللا صلى هللا عليه وسلم أن آخي   قالئص الصدق   هنا 

 البعريان  ىل  بل الصدق  " أخرره أمحد ، والدارقطع.آخي البعري 
 (  4/2000) هـ ش م 
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(13/48) 
 الديون املستحقة  الستيفاءشراء العقار املرهون 

 
جي    راء البنك للعهلار املره ن لصاحله للمهلاص  بني  ن الشراء واملدا ني    ا  ان 

ثمن عليه ، أو  ان إبجياب وقب ل بني الدائن الشراء عن  را  املشار     املزاادة ورس  ال
واملدان ، أو  ان حبهم قاض . وأما  راء البنك للعهلار من مال صندوت اخلريا   قنه 
غري رائز و لك  ن هيل ا م ال جيو أن تن     راً وج تدخر  ما نصا عليه )  إ و 

أم ال اخلريا  ،  ال ( و يلك  ن البنك أمني على 5/18رقم ندوة ال    الثامن  عشرة 
جي   أن اإصرف  ياا  ج مبا ه  أصل  للصندوت ،وتصرف البنك   هيل ا م ال 

 لصاحله فم    ثهلإه وأمانإه .  
( 4/2000) هـ ش م   
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(13/49) 
 ولة حلساب الشركة من عميل أتخر يف السدادة احملباهل

 
أتخر   سداي ما عليه من يا ن " أنه جي   قب ل ا ب  الة تهلدم هبا العميل اليي 

يون أن اه ن  لك نإي   مطالب  الشر   له ،  ما أنه حي  للشر   ضم املبالغ املد  ع  
 من العميل  ىل  ارايافا و يراراا ضمن حساافا" . 

 (  4/2000) هـ ش م 
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 عشر الرابعالباب 
 )التـــأمني(
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اسإ سددددار بشددددأن  ددددر ا  الإددددأمني الصددددحي د يلدددده للخدددددما   (14/1)

 الصحي  
 تهييف الإأمني الصحي  (14/2)
اعإماي الهليم  الس قي    تهلدار ا  ياء امل من عليادا لإحدادد  (14/3)
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(14/1) 
 حكم العمل يف شركات التأمني الصحي

 دله للخدمات الصحية
 

رأ  ا ير  أن   ا مر ت صياًل وقد صدر بشأنه قرار من  مئ ال هله امسدالمي 
( والددديي ندددص 7/16)149م قدددرار رقدددم 2005الددددويل   يورتددده السايسددد  عشدددرة بدددديب 

لإزم مب ربه  دخص أو م سسد  تإعادد على ما الي بشأن الإأمني الصحي : " ه  ات ات ا
برعااإددده بدددد ئ مبلدددغ حمددددي أو عددددي مدددن ا قسددداب شاددد  معينددد  علدددى أن تلإدددزم تلدددك اشاددد  

 بإغطي  العالج أو تغطي  تهالي ه خالل مدة معين  " .
 أما بشأن أساليب التأمني الصحي :

 الإدددأمني الصدددحي  مدددا أن ادددإم عدددن  راددد  م سسددد  عالريددد  أو عدددن  راددد   دددر   
 تهل م بدور ال سي  بني املسإأمن وبني امل سس  العالري  . أتمني

 وحول حكم التأمني الصحي :
نددددص قددددرار اامددددئ الدددددويل : "   ا  ددددان الإددددأمني الصددددحي مبا ددددراً مددددئ امل سسدددد  
العالريدد   قندده رددائز  ددرعاً اللدد اب  الددة جتعددل الغددرر اسددرياً مغإ ددراً مددئ تدد ا ر احلاردد  الددة 

لدد   لددك حب دد  الددن ب والعهلددل والنسددل وهددي مددن اللددروراي  الددة تخنددزل منزلدد  اللددرورة لإع
 راء  الشراع  بصيانإاا ومن الل اب  املشار  لياا " .

 وضئ م اص ا  يقيهل  حتدي الإزاما   ل من الطر ني . -
 يراس  احلال  الصحي  للمسإأمن واجحإماج  الة ميهن الإعرض  ا . -
سسد  العالريد   ىل اشاد  مرتبطد  ا عمدال أن ته ن املطالبا  املالي  من امل   -

 الة س تهلدمياا وليب مببالغ ا لاضي   ما اهلئ    ر ا  الإأمني الإ ارا  .
  ا  ان الإدأمني الصدحي عدن  راد   در   أتمدني  سدالمي ) تعداوين أو تهدا لي ( 

 ( بشدددأن9/2)9تدددزاول نشدددا اا و ددد  اللددد اب  الشدددرعي  الدددة أقرهدددا اامدددئ   قدددرارة رقدددم 
 الإأمني و عاية الإأمني ،  ا  رائز .

و  ا  ان الإأمني الصحي عن  را   ر   أتمني جتاري  ا  غري رائز  مدا ندص 
 على  لك قرار اامئ املشار  ليه أعالل .

ومدددن حيددد  ام دددراف حددد  الهلدددرار اشادددا  املخإصددد  ام دددراف والرقابددد  علدددى 
 واجسدددددإغالل وحيهلددددد  محااددددد  عمليدددددا  الإدددددأمني الصدددددحي مبدددددا حيهلددددد  العدالددددد  وار دددددئ الغدددددن

 املسإأمنني .
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وقدددددد أوصدددددى  لدددددب اامدددددئ يعددددد ة احله مدددددا  امسدددددالمي  واشمعيدددددا  اخلرياددددد  
وم سسدددا  ا وقددداف  ىل تددد  ري الإدددأمني الصدددحي  ددداانً أو مبهلابدددل مناسدددو لغدددري الهلدددايران 
على احلص ل على الإأمني من الهلطال اخلداص وعددم اسدإخدام البطاقدا  الصدحي   ج مدن 

اهبا ملا    لك من خمال   ملهلإليا  العهل ي، وما اإلمنه من غت وتددليب و ديلك أصح
الإحديار مدن  سداءة اسدإخدام الإدأمني الصددحي  ايعداء املدرض أو  إمانده أو تهلدد  بيدداان  

 خمال   لل اقئ .
والإددايل  ددقن العمددل    ددر ا  الإددأمني اإبددئ ردد ا  عهل يهددا وعدددم ر ا هددا. وهللا 

 أعلم .
 (1/2005)هـ.ش.م
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(14/2) 
 تكييف التأمني الصحي

 
تدددرو ا يرددد  عددددم  دددران م ضددد ل الإدددامني الصدددحي علدددى أسددداس اشعالددد ، ومعاشددد  هددديل 

 املسأل  حبسو  راهل  تن يي الإأمني الصحي :
  ددق ا  ددان الإددأمني الصددحي اددإم عددن  رادد  الإددأمني الإ دداري  ادد   خددي حهمدده 

 وه  املنئ .

 مني الإعاوين  ال مانئ منه .أما   ا  ان اإم عن  را  الإأ 

 (1/96)هـ . ش . م 
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(14/3) 
 اعتماد القيمة السوقية يف تقدير األشياء 

 املؤمن عليها لتحديد القسط
 

ج بدددد مدددن الإحدادددد للهليمددد  السددد قي  عندددد الإدددامني وعددددم ا خدددي بإهلددددار العميدددل وحيددددي 
ىل الهليمدد  السدد قي  قبيددل احلددايث د الهلسدد  حبسددو الهليمدد  السدد قي    عنددد وقدد ل حددايث اررددئ  

 الغ  ما بلغا د وج ا خي مببدأ الس قي  أو الإهلدارا  أااما أقل .
 (1/96)هـ . ش . م 
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(14/5) 
 تقدمي بوالص التأمني على احلياة ضماان للمديونية

 
 جيد   مبا أن الإأمني على احلياة حبسو ما ا ادر ادإم علدى الطراهلد  غدري املشدروع   قنده ج

قب ل ب الص الإأمني بني اللماان  املهلدم  للبندك بنداء علدى أن املدال غدري املإهلد م ج اصد  رهنده 
. 

 دددق ا  دددان الإدددأمني علدددى احليددداة مإ هلدددا مدددئ أحهدددام الشدددراع   ن دددام الإها دددل،  قنددده جيددد   
 عطددداء البندددك ح الددد  حددد  علدددى الإع الدددا  لإهددد ن بدددني ضدددماان  السدددهلف اجئإمددداين املمنددد م 

 .للعميل 
 (1/96)هـ . ش . م 
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(14/6) 
 إقراض الصندوق االجتماعي للموظفني 

 من حساب أقساط التأمني
 

جي   ث ال الصندوت اجرإماعي من حساب ا قساب حبي  أتخي  ر   الإأمني نسدب  
ا( وتسإخدماا لصاحل امل ش ني  هلدروض مدئ احلصد ل علدى ضدماان   1بسيط  من ا قساب )

 ل الهلرض . ا ي  لسداي أص
ولهدن انبغدي أن تددي ر  در   الإددامني    حددو النشدرا  الددة اطلدئ علياددا محلد  ال كئدد  
أن هنددداك  ردددراء ميهدددن املددد ش ني مدددن حتسدددني شدددرو ام و لدددك إبقراضدددام مدددن حصددديل  ا قسددداب 

ا، وهبديا اهد ن   العادم مبثابد    ن هبديا الإصدرف . وا وىل 1املهإسدب  مبدا ج ازادد عدن واحدد 
 ى  لك   الن ام ا ساسي للشر   عند وضعه أو عند تعداله .أن انص عل

 (3/96)هـ . ش . م 
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(14/7) 
 حكم التوزيع من الفائض التأميين على املسامهني

 
ج جيد   املسدااث    رأس مدال  در   أتمددني تبدني أذدا تهلد م   ذاادد   دل عدام بإ  ادئ رددزء 

نه   ا  ان ما اد  ل لهلداء خددما  اهلددماا املسدااث ن من ال ائض الإأميع على املسااثني،  لك أ
علددى سددبيل ا رددرة،  ي ددو أن اهدد ن املهلابددل معل مددا واسددإح  سدد اء ورددد  ددائض أم ف ا رددد . 
و  ا  دددددان لهلددددداء اجسدددددإثمار لال دددددلا ا  أو ال دددددائض  قنددددده اهددددد ن نسدددددب  معل مددددد  مدددددن ا رام، 

 واإحمل املسااث ن مصاراف اجسإثمار.
ضدددئ   الشدددر   املشدددار  ليادددا   السددد ال  ىل مدددا ردددرو بيانددده،  دددال تدددرو  دددق ا ف اعددددل ال  

 ا ير  اج لاك   مثل هيل الشر   .
 (9*3)هـ . ش . م . 
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(14/8) 
 عبء إثبات احلادث املستوجب للتعويض يف التأمني

 
جيددد   الدددنص   وثيهلددد  الإدددأمني أنددده   حالددد  تهلدددد   لدددو تعددد اض،  علدددى املددد من لددده أن 

ثبا أن احلايث أو اخلسارة أو اللرر قد نشدأ بصد رة مسدإهلل  عدن الع امدل اجسدإثنائي  املدي  رة ا
  ال ثيهل  ) السي ل، ال يلاان ، الزوابئ، الإ  ريا ، الغزو، احلدروب، اجضدطراا  الشدعبي  ( 
ن وليب له أي عالق  بإلدك الع امدل، ومدا ف اهلددم هديا امثبدا   دقن الشدر   ج تهد ن مسدر ل  عد

 أي تع اض عن الطلو أو اميعاء املي  ر.
 لددك أن امثبددا  اهدد ن علددى مددن ادددعى خمال دد  ا صددل،  ددق ا تهلدددم املدد من لدده بطلددو 
تع الا    ال روف الة تس ي  يادا احلداج  اجسدإثنائي   دقن عليده أن اثبدا أن احلدايث وقدئ 

 مبعزل عن هيل ال روف  نه ه  املدعي  يهلئ امثبا  عليه .
 (3/96ش . م . )هـ . 
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(14/9) 
 التعامل مع شركات أتمني غري إسالمية

 
  ا ف تإدددد ا ر  ددددر ا  أتمددددني  سددددالمي، و انددددا هندددداك حاردددد  مرددددراء الإددددأمني، و انددددا 

 الإع الا  مبهلدار اللرر ال علي  ال أبس بيلك  ن  اء هللا .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(14/10) 
 له ابلتأمني على سندات املديونيةمطالبة البنك لعمي

 
ا لعددا ا يرددد  علدددى اجسإ سدددار الددد اري عليادددا بشددأن مددددو بشدددأن مددددو رددد ا  حصددد ل 
البنددك امسددالمي علددى أتمددني لسددندا  جتارادد  مدددن  ددر ا  الإددأمني  حددد عمالئدده سدد اء أ دددان 

لدى تهل د  الإأمني على السندا  قدد س مببدايرة منده وعلدى تهل إده، أو  دان مببدايرة مدن البندك وع
العميددل أو البنددك . ومددا هدد  ال ددرت مددن الناحيدد  الشددرعي  بددني هدديا الندد ل مددن الإددأمني وبددني   الدد  

  رف آخر لعميل البنك .
 وأرابا ا ير  مبا الي :

  ا  ان الإدأمني لددو  در ا  أتمدني تعاونيد   سدالمي ،  قنده جيد    نده مدن قبيدل الإعداون 
 ر ا  أتمدني تهلليداد   دال جيد   لعددم تد ا ر احلارد  العامد  على ت ئ  اليمم . وأما   ا  ان لدو 

  ىل هيا الن ل من الإأمني .
وهناك  رت بني الإأمني وبني قب ل اله ال  الة اهلدماا العميل حل ول   اندا مدن قبدل 
بندددك ربددد ي  ن اله الددد  مدددن أنددد ال الإددد ل وج عالقددد  للبندددك  يمدددا   ا ي دددئ العميدددل أردددرة مهلدددابال 

 ا .للحص ل عليا
( بشدأن الإدأمني ) الددورة الثانيدد  ( 9هديا وقدد رداء   قدرار  مدئ ال هلده امسدالمي رقدم )

 ما الي :
 ن عهلددددد الإددددأمني الإ دددداري  ا الهلسدددد  الثابددددا الدددديي تإعامددددل بدددده  ددددر ا  الإددددأمني  /1

 الإ اري عهلد  يه غرر  بري م سد للعهلد . وليا  ا  حرام  رعاً .
 ل الإعامدددل امسدددالمي هددد  عهلدددد الإدددأمني الإعددداوين  ن العهلدددد البددددال الددديي حيدددلم أصددد /2

الهلددائم علددى أسدداس الإدد ل والإعدداون . و دديلك احلددال النسددب  معدداية الإددأمني الهلددائم 
 على أساس الإأمني الإعاوين .

يعدددد ة الدددددول امسددددالمي  للعمددددل علددددى  قامدددد  م سسددددا  الإددددأمني الإعدددداوين و دددديلك  /3
رر اجقإصداي امسدالمي مدن اجسدإغالل م سسا  تعاوني  معداية الإدأمني، حدل اإحد

 ومن خمال   الن ام اليي ارضال هللا  يل ا م  .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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 اخلامس عشرالباب 
 )الصيانة(
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 املوضوعــات
  ث ال الصيان  والإشغيل (15/1)
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(15/1) 
 شغيلمتويل الصيانة والت

 
بعدددد تدددداول أعلددداء ا يرددد    هددديا امل ضددد ل، أ دددد  ا يرددد  أن املسدددأل  حتإددداج  ىل 
مزاددد مددن الدراسدد  والإمحدديص، واقلحددا  عدداية عددرض امل ضدد ل     ددار أعمددال ندددوا  
ال    لالقإصداي امسدالمي لبحد   مهانيد   دران املعاملد  علدى أسداس املشدار   أو اشعالد  

  اخلدما  وأ د  ا ير  ان الإخران ال حيد املهلبد ل علدى حدد  أو اجسإصنال أو املراحب 
 ( .7/6ا ن ه  ما س  قرارل   ندوة ال    السابع  بشأن ث ال رأس املال العامل قرار )
 (1/99)هـ . ش . م . 
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 عشر السادسالباب 
 ة واإلعالن()التسويق والدعاي
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 املوضـــوعات
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 اسإ سارا   يارة الإس ا  بشأن شا ر املرأة   امعالان  . (16/1)
اسإ سار أحد العمالء بشأن  ر   تس ت   الهلطدئ اليهبيد  د ه ندغ   (16/2)

   نغ .
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(16/1) 
 ظهور املرأة يف اإلعالانت

 
بيع  هيل اجسإ سارا   ذا مإعلهل  املرأة وشا رها   امعالان  ن رًا لط

وحي   ن ندوة اقرأ امعالمي  قد أصدر   إ و   هيا ااال  هلد رأ  ا ير  أن ترسل 
 تلك ال إاوو الصايرة من ندوة اقرأ امعالمي   للسائل ونص ال إ و ه  :

عالني   املإ   علياا ، جي   تس ا  السلئ و اخلدما  املباح  ال سدائل ام
وهي  رارة مبهلابل ، و   ا  انا تشإمل على  عداي أيوا  مثل الل حا  و املنإ ا  
املرئي  و املسم ع   اي اسإصنال ل ر ي بيئ م اي ا لب  ياا عمل . ما جيو أن 
اسإند امعالن  ىل املعل ما  احلهليهل  عن املنإن املعلن عنه ، و ج اه ن وسيل  لر ئ 

ر جسإغالل الرواج أو لإغطي  ن هلا  امعالن الباه   ، و تلتو املسر لي  على السع
 مهلدم امعالن ، و يلك من اعرضه   ا علم بعدم مصداقي  امعالن ،أو عدم  رعيإه .

  جيو أن الإزم   امعالن الل اب  الشرعي  من حي   لما  امعالن و
 و ج وسيله  ع  ر .  راهلإه ومشاهدل ، وأن اه ن املنإن غري حم  ر

  ج مانئ من   راك املرأة   امعالن الل اب  املشار  لياا سابهلا والاف
 لياا أن ج اه ن الدا ئ جسإخداماا   امعالن ه  امكرة للغرازة 
اشنسي ، و ن ج تشلك  ج  يما  إص النساء به من منإ ا ، وأن 

الل يز على املنإن الطرت ال ني  اهإ ى من البدن مبا اإعل  به امعالن مئ 
 املإاح  .

 (5/2003)هـ.ش.م
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(16/2) 
 حكم االجتار يف القطع الذهبية 

 
املسأل  مإعلهل  بشر   واقع    ه نغ   نغ تبيئ قطعًا  هبي  قيم   ل قطع  

 300" يوجر أمراهي علماً أبن قيم  اليهو املسإخدم  ياا تساوي " 800تساوو " 
" يوجر من  ل قطع  . وله ن هيل الهلطئ من رية الن ل  500ترب  " " يوجر أي أذا 

" 2000أبعداي حمدوية  قذا تبال  يما بعد أبسعار مرت ع  ردًا حبي  تصل  ىل " 
 يوجر .

 آلية البيع :
تهل م الشر   مبن  الشخص مشلي الهلطع  اليهبي   رص  للمشار     جتارفا 

لشر   تعطى املشلي رقماً اع  عنه   جتارة الشر   على ومب ري  ثام عملي  الشراء  قن ا
امنلنا . اهل م املشلي اللوان للشر   تلو مشلان آخران  إلاف للمشلي ا ول 
نهلاب   حسابه مئ الشر   على امنلنا وههيا اهل م املشلون ا خرون إبقنال مشلان 

 اهلدم أ خاصًا لشراء قطئ  هبي  ردي وتسإمر العملي  وتلا م ا رام لدو  ل مشلٍ 
 من الشر  .
 رأت اهليئة:
أن ام هال الشرعي اليي اإمثل   أن املشلي ا ول حيصل على  

عم ج  خلدم  قدما من غريل وليب لده صل  هبم وج اعلم عنام و لك ليب حهلاً 
 معن ايً مثل حهل ت الإأليف واجسم الإ اري .

 يل :وتوصلت اهليئة إىل القرار التا
 "  ن هيل العملي  هي مإاررة   السمسرة وهي الإايل ج جت    رعا ".

 ( 2004/ 3)هـ.ش.م 
 
 
 
 
 
 
 



 

322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابع عشرالباب 
 )اخلدمات املصرفية(
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 املوضــوعات
 

 الن ر   اجسإ سار املهلدم من  يارة الإس ا  بشأن أرصدة العمالء الرا دة  (17/1)
تسددايال  ائإمانيدد  لإم اددل  ددراء صدديدلي   بيدد  عدد  ا ددا  البنددك صدد     يددل  (17/2)

 ضامن جتال العميل .
اسإ سددار أحددد العمددالء بشددأن  ددإ  حسدداب مدددان مرهدد ن  مددر املصددر بهلصددد  (17/3)

  رراء املهلاص  .
اسإ سددارا   يارة الإسدد ا  بشددأن الإعامددل مددئ احلسدداا  الرا دددة والددة تهلددل أرصدددفا  (4/4)

 يوجر .50عن 
الدددرأي الشدددرعي اصددد ص خصدددم مصددداراف علدددى احلسددداا  اشاراددد  الدددة اهلدددل  (17/5)

 ( يوجر أمراهي .400رصيدها عن )
 حساا  ا   ال الهلصر . (17/6)
 اسإ سار اإعل  اطاب ضمان مهلابل غطاء نهلدي . (17/7)
 ت  ائ أرام أو ر ائز على احلساا  اشارا   (17/8)
 م ل  تناسبي  مئ املبلغ مهلابل تصدا  الشيها  أخي البنك ع (17/9)
 حسم مبلغ مهلط ل من حساب العميل لإغطي  مصاراف  شف حسابه  (17/10)
 ث ال الصايرا  و هلاً للن ام الصاير من البنك  (17/11)
 عم ل  خطاب اللمان  (17/12)
 خطاب  بالغ العمالء الإسايال  املصر ي   (17/13)
 انإ ار العميل على ا اتفاسإغالل  لة  (17/14)
 مرارع  آلي   عاية ث ال الصايرا  املطبهل    البا سإان  (17/15)
 مرارع  ردول العمال  املهللح  خلطاب اللمان  (17/16)
 عم ل  خطاب اللمان  (17/17)
  ي ي  ت  ائ أرام اجسإثمارا  قصرية ا رل بني البنك وامل يعني  (17/18)
  روب بطاق  ا مني ماسل ارييراس   لو و  (17/19)
 اسإثمارا  سي ل  البنك وأخي ع ائد  رصدة احلساا  مئ البن ك . (17/20)
 حساا  الهلصر  (17/21)
 أخي عم ل  من مبلغ الهلرض احلسن  (17/22)
 اسإحهلات أرام اسإثمار النسو اعإ زة ل رض السي ل   (17/23)
 الشرعي  ت شيف  ائض السي ل  و   الل اب   (17/24)
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(17/1) 
 أرصدة العمالء الراكدة

 
ح ل أرصدة مشار ا  را دة تهلل أرصدفا عن مخسني يوجر ومشار ا  تزاد أرصدفا 

 عن مخسني يوجراً :

 رأت اهليئة:
أنه جيو اسإن ا   ا   ال سائل املإبع  للإعرف على أصحاب هيل احلساا  

سال   ىل أصحاب حساا  اام ع  ا وىل حتيطام وال ص ل  ليام أوًج   إبرسال ر 
 .حت ال أرصدفم  ىل حساب اخلريا  علماً أبنه   ا ف اسإلم ا هيل املبالغ  س ف اإم

 ورأت اهليئة:
أن تلك  م مدة سإ  أ ار،  ق ا ف حتصل مطالب  من رانبام تصرف   

صر اا   ور ل اخلري، اخلريا " بشرب أنه   ا راء أحد أصحاب هيل احلساا  خي  ب
 و  ا  الو هبا تعطى لده من حساب اخلريا  على سبيل امعاية.

أما النسب  للم م ع  الثاني   اي أما أن تعامل معامل  احلساب اشاري 
وحت    صحاهبا أو تسإثمر واهلسم رحباا بني أصحاب هيل احلساا  والشر   مئ 

 ضمان الشر    نه قرض ملم ن على صاحبه  .
 (3/2003)هـ.ش.م
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(17/2) 
 تسهيالت ائتمانية 

 لتمويل شراء صيدلية طبية 
 عرب اختاذ البنك صفة كفيل ضامن جتاه العميل 

 
ح ل اسإ سار بنك ال    لبنان بشأن  جياي املخارج الشرعي  لإم ال  راء 
غ الصيدلي  ع  ا ا  البنك ص     يل مإلامن جتال العميل و صدار تعاد بد ئ املبل

املإبهلي من  ن الصيدلي  لصاحل البائئ   ر  ثام  ا    روب العهلد على أن اعيد العميل 
 املبالغ املد  ع  عنه،  ضا    ىل الع ائد، الد ئ ا رل ع  ي عا   ارا  .

 رأت اهليئة :
مبا أن املطل ب ه  تهلد  أم ال نهلدا    مهلابل    ائد حتا مسمى تسايال  

أي  ايية علياا  ذا  ائدة رب ا  حمرم  ويخ ل البنك   ياًل ج خي له  قنه ج جي   أخي 
احلص ل على أي مهلابل لله ال  وان اله ال  من عهل ي املعروف وال ره املهلب ل ه  
الشراء من مالك الصيدلي  بثمن حال   البيئ للعميل بثمن م رل وهيا ممن ل قان انً  ما 

   رس   الس ال".
 (3/2003)هـ.ش.م
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(17/3) 
 فتح حساب مدين 

 مرهون ألمر املصرف بقصد إجراء املقاصة
 

تداولا ا ير  ح ل  لو اجسإشارة املهلدم من بنك ال    لبندان واملإمثدل حد ل 
 لدو أحدد عمددالء البندك اسددإعمال حسداب مدددان ا دإ  حتددا اب " مددان ن خمإل دد ن " 

 دراء احإياراتده اللدرورا  مدئ  اددال ج اإم اسإي اء أا  عم ج  عليه، ليسإعملاا لإم ادل 
العميدددل مبلدددغ مدددن املدددال   حسددداب مرهددد ن حتدددا تصدددرف املصدددرف مردددراء املهلاصددد  بدددني 

 احلسابني عند اللرورة .
 رأت اهليئة :

  ا  اندددا العمليددد  تإمثدددل    شدددف حسددداب العميدددل،  دددق ا وا ددد  املصدددرف علدددى 
ها  عليددده  دددإ  حسددداب مددددان ) حسددداب مهشددد ف ( اسدددإخدمه العميدددل إبصددددار  دددي

بدون رصيد لإم ال احإياراته يون حتميلده أي عمد ج  أو ع ائدد والإدزام العميدل املهلابدل 
إبادال مبالغ    لك احلساب اغطي  امل الرصيد املسإعمل   احلساب املددان مدئ حد  

 املصرف   املهلاص   ال مانئ من  لك  نه من قبيل  عطاء قرض واسليايل ."
 (4/2003)هـ.ش.م
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(17/4) 
 التعامل مع احلساابت الراكدة 

 دوالراا  50واليت تقل أرصدهتا عن 
 

ح ل رر ل العميل   أرصدة را دة ل دلة تزادد عدن ثدالث سدن ا  اطالدو حبهلده 
أن تصرف لده من حساب ور ل ال  من اب امعاية  ما العمدل   ا ف اإد  ر   حسداب 

 ور ل ال  مبالغ ته ى مطالبا  العميل .
 هليئة :رأت ا

"أن اهلدددم حلسدداب وردد ل الدد  قددرض لسددداي هدديل املطالبددا    تسددإعاي   حالدد  
ورددد ي رصددديد  مدددا رأ  ا يرددد  أن هددديل احلسددداا  ادددإم جتميددددها   وعددداء واحدددد    مددد  

 الشر   وج تهلدم  صحاهبا أي معل ما  أو بياان  أو خدما ".

 (4/2003)هـ.ش.م 
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(17/5) 
 اابت اجلارية خصم مصاريف على احلس

 ( دوالر أمريكي 400اليت يقل رصيدها عن )
 

ح ل مهللم العمليا  املصر ي  د  ر   الإ  ي  د اصدم مصداراف علدى احلسداا  
( يوجر 400اشاراددد  ن دددراً ل رددد ي عددددي  بدددري مدددن احلسددداا  اشاراددد  اهلدددل رصددديدها عدددن )

  ا رصدددة اصدددم مبلددغ أمراهددي وتشددهل عبردداً علددى الشددددر      باعدد  الهشددد  ا  ومإابعدد
 ( يوجر أمراهي  ارايً أو سن ايً .400( يوجران من  ل حساب اهلل رصيدل عن )2)

 وبعد مناقشا  ح ل املهللم قرر  ا ير  ما الي : 
 ن  لددو اخلصددم م سددب علددى أسدداس أذددا مصدداراف للطباعدد  واملإابعدد   ي ددو  /1

ئ   دديض السددهلف أن الإدددقي  بعدددم جتدداو  هدديل الإهل دد  املصدداراف ال عليدد  مدد
( رايل  دددددق ا  دددددان اخلصدددددم بسدددددبو 1000يوجر أو ) 200أمهدددددن  ىل مبلدددددغ)

 املصاراف احلهليهلي   ال مانئ حل ل   اي  عن مبلغ اخلصم املهللم .
 ور ب   دعار أصحاب احلساا  مببدأ اخلصم وربطه املصرو ا  ال علي  . /2

 (4/2004)هـ.ش.م
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(17/6) 
 حساابت االطفال القصر

 
قرر  ا ير  "  ن املبالغ قد أويعا   احلساا  من مجعي  ال  تدة  ال مانئ 
من أن جتعل مجيعاا   حساب واحد اسم اشمعي  لصاحل حساب الهلصر، على أن 
تن ل  ر   الإ  ي  حبساب  ل قاصر من رأس املال والرب  اليي حتهل  له، وتطلو من 

  رام  صحاهبا" . اشمعي  م ا افا مبسإندا   صيص هيل ا
 (1/2005)هـ,ش.م
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(17/7) 
 خطاب الضمان مقابل غطاء نقدي

 
 ح ل  صدار خطاب ضمان نهلدي لصاحل  حدو اشاا  رأ  ا ير  الإايل:

 ن رددد ا   صددددار خطددداب اللدددمان املصدددر  مشدددروب أبن اهددد ن مرتبطددداً  -1
 مبشروعي  امل ض ل اليي اطلو خطاب اللمان  رله.

اللمان   ا  ان بددون غطداء نهلددي  امدل لددو البندك  اد    ن خطاب -2
و ال  النسب  للشخص امله د ل ث وأمدا النسدب  لل اد  امله د ل  دا  دقن 

 خطاب اللمان اه ن   ال  . 
جيدددد   للبنددددك   مجيددددئ ا حدددد ال أن  خددددي أرددددراً علددددى خطدددداب اللددددمان  -3

 مدددن رادددد وعمدددل  ررائدددي يون أن ادددرب  ا ردددر بنسدددب  همبهلددددار مدددا ابيلددد
املبلغ الديي اصددر بده خطداب اللدمان )  إد و نددوة ال  د  ( لالقإصداي 

 ( .3/1م ) 1985 –امسالمي الثالث  
(  ن  ددان خطدداب اللددمان 12/2)12وقددد أ ددد قددرار  مددئ ال هلدده الدددويل رقددم 

بغطدداء  العالقدد  بددني  الددو خطدداب اللددمان وبددني مصدددرل هددي : ال  الدد  ث وال  الدد  تصدد  
 عالق  اله ال  لصاحل املسإ يد ) امله  ل له( .  أبرر أو بدونه مئ بهلاء

وأن املصدددداراف اميارادددد  مصدددددار خطدددداب اللددددمان بن عيدددده رددددائزة  ددددرعاً ث مددددئ 
مراعددداة عددددم الدددزايية علدددى اردددر املثدددل ث و  حالددد  تهلدددد  غطددداء  لدددى أو رزئدددي ث جيددد   أن 

ليدد   ياء تإطلبدده املامدد  ال ع داراعددى   تهلدددار املصدداراف مصدددار خطدداب اللددمان مددا قدد
  لك الغطاء .

 (3/2005)هـ.ش.م
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(17/8) 
 توزيع أرابح أو جوائز على احلساابت اجلارية

 
ج جيدد   ت  اددئ أرام علددى حلسدداا  اشارادد  مددا يامددا ملددم ن  وغددري مإ دد  علددى 
اسإثمارها، ولهن جي   للبنك تهلدد  رد ائز علدى هديل احلسداا  اشاراد  اللد اب  الإاليد  

: 
  رد ات ات مسب  على  لك، أي ج ا رد  رب .أج ا /1
 أج اصي  هيا الإ  ائ أمراً ج ما مإعار ا عليه . /2
أن اصددرم البنددك بعدددم الإزامدده هبدديا الإ  اددئ وعدددم حدد  أصددحاب احلسدداا   /3

 اشارا    املطالب  به .
ان اهددددددد ن الإ  ادددددددئ بصددددددد ر مإ اوتددددددد  مدددددددن حيددددددد  النسدددددددب  امل  عددددددد  ومبدددددددالغ  /4

 اهلإصددر الإ  اددئ علددى مددن لدده رصدديد ج اهلددل عددن حددد معددني احلسدداا ،  ددال
مدددثال، أو ملدددن ميهددد    احلسددداب  دددلة حمددددية، بدددل جيدددو أن تهددد ن ق اعدددد 

 الإ  ائ مإغرية .
أج تهدد ن املبددالغ امل  عدد  مددن أرام أصددحاب حسدداا  اجسددإثمار و وددا مددن  /5

 أرام املسااثني مب ا هل  من ميثلام وه   لب اميارة .
 أعلن عن هيل اش ائز  ي و أن تعلن مهلرون  هبيل الل اب  .  ا  /6

 (3/96)هـ . ش . م 
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(17/9) 
 أخذ البنك عمولة تناسبية مع املبلغ مقابل تصديق الشيكات

 
جي   أخي العم ل  ن ري اخلدما  الة اهل م هبا البندك لإصددا  الشديك أو  صددار 

بلددددغ  هلدددد  يون مراعدددداة ا رددددل    دددديها  بنهيدددد  ملددددم ن  الددددد ئ   ا  انددددا مرتبطدددد  امل
حتدادددد العم لددد ، وهددديا   ا  دددان ملهلددددار املبلدددغ أثدددر خمإلدددف    ردددراءا  الإصددددا  حبسدددو 

 صالحيا  من اهل م هبا، أما   ا ف اهن هناك أثر خمإلف  إه ن العم ل  م حدة .
 (4/96)هـ . ش . م 
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(17/10) 
 حسم مبلغ مقطوع من حساب العميل 

 اريف كشف حسابهلتغطية مص
 

لددديب للبنددددك امسددددالمي أن الددددئ  ددددر اً رزائيددداً مهلإلددددال خصددددم أي مبددددالغ علددددى  
  شف حساب العميل .

و  ا  ان بعض العمالء اسإغل ن هيا ال ضدئ  بقمهدان البندك امسدالمي حرمداذم 
 من هيل املساعدة .

 ( 4/96)هـ . ش . م 
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(17/11) 
 م الصادر من البنك املركزيحساب متويل الصادرات وفقاا للنظا

 
رأ  الل ندد  أندده مددا يامددا املعاملدد  ا ساسددي  بددني بنددك ال  دد  والعميددل تهلدد م علددى 
أسدداس بيددئ املراحبدد  اللدد اب  الشددرعي  املطل بدد   ددقن مددا اهلدد م بدده البنددك املر ددزي مددن اعإبددار 

تصدددارا  املبددالغ الددة اسددإخدماا بنددك ال  دد    ث اددل الصددايرا  هددي مبثابدد  قدد ة أو  اقدد  
مين  البنك املر زي مب رباا ح ا ز بنسب  مدن هديل املبدالغ،  دقن تصدرف البندك املر دزي هديا 

 ج مانئ منه حي  اعإ  على سبيل ا ب  من ويل ا مر لإش يئ الصايرا  .
ولهددددن عنددددد اجسإ سددددار عددددن بنددددد قددددروض مددددن البندددد ك  مددددا وري   امليزانيدددد ، بددددني 

حلهليهل  املبالغ الة  ان البنك املر دزي ارصددها   الن دام ال ني ن أن هيا احلساب ميثل   ا
الهلددددد    مهلابددددل املبددددالغ املسددددإخدم  لإم اددددل الصددددايرا  وهدددد  قيددددد س اجسددددإغناء عندددده   

 ا سل ب اشداد، ليا  لبا الل ن   لغاء هيا البند من امليزاني  مسإهلبال .
 (1/96)ل . ش . ت 
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(17/12) 
 رتبطة ابألجل واملغطاة ابلكاملعمولة خطاب الضمان امل

 
اعإمددد  ا يردد  تعدددال ال هلددرة الثالثدد  بشددأن عم لدد  خطدداب اللددمان لإصددب  علددى 

 النح  الإايل :
" ميهدددددن أخدددددي العم لددددد  مرتبطددددد  ا ردددددل واملبلدددددغ   خطددددداا  اللدددددمان املغطددددداة 

 الهامل . 
لدددد  أمدددا خطددداب اللدددمان غددددري املغطدددى رزئيددداً أو املغطدددي رزئيدددداً  ي ددد   ربددد  عم  

 صدار اخلطداب املبلدغ يون اعإبدار ا ردل علدى أن اهلسدم  ىل  درائ  )وحددا ( مإباعددة 
اراعى  يادا أردرة املثدل، و لدك جتنبداً ملراعداة اللدمان   ربد  أردرة اخلطداب مببلدغ اللدمان 

 أو أرله " .
 (3/97)هـ . ش . م 
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(17/13) 
 خطاب إبالغ العمالء ابلتسهيالت املصرفية

 
ا العمليا  امل رل  غري املراحب  ) امردارة واجسإصدنال وغريهدا(  قنده جيد     ا  ان

للبندددك أن اإ ددد  مدددئ العميدددل علدددى ث ادددل تلدددك العمليدددا  أبي عملددد  مدددن العمدددال  الدددة 
ارادددها . أمددا املراحبدد   ددال بددد أن اهدد ن رأس املددال مددن ن ددب العملدد  الددة ي عاددا البنددك  ن 

 ن ته ن عمل  البيئ ن ب عمل  الإهل   .املراحب  بيئ أمان ، وحيو  ياا أ
 (3/97)هـ ش م 
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(17/14) 
 استغالل فرتة انتظار العميل على اهلاتف

 
ن ددددر  ا يردددد    مهلددددلم  يارة بنددددك ال  دددد  البحددددران اجسإعاضددددإه عددددن الإسدددد يل 
 ا اي  الهلددددرآن الهددددر  الدددديي اددددإم تشددددغيله حاليدددداً    ددددلة انإ ددددار العميددددل علددددى ا دددداتف،
بإس يل عن اتراخ  نشاء البنك وأنشدطإه ومنإ اتده و روعده، ورأ  ا يرد  أنده ج مدانئ مدن 
 لددك، وهدديا ابعددد احلددرج عددن املسددإمئ حيدد  قددد ج اهدد ن مإايردداً، وقددد تهلطددئ ا اي    

  لة اجنإ ار أو آخرها مبا انحل املع  .
 (397)هـ ش م 
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(17/15) 
 صادرات املطبقة يف الباكستانمراجعة آلية إعادة متويل ال

 
 لعا الل ن  الإن ييا  علدى ا ليد  املإبعد    بند ك ا سدإان امل روضد  علدى مجيدئ ا

البنددد ك مدددن قبدددل بندددك الدولددد  هبددددف تنميددد  صدددايرا  الدددبالي عدددن  راددد  تهلدددد  تسدددايال  
ائإمانيدددد  للإ ددددارة وررددددال ا عمددددال للحصدددد ل علددددى العمددددال  ا رنبيدددد  . وقددددد ردددداء   

ار أن " بنددك يولدد  ا سددإان الددزم البندد ك الددة تعمددل   أراضدديه أبن تهلدد م بإم اددل سإ سددجا
عمالئاددا مددن الإ ددار املصدددران مببددالغ ادد هلام وضددعام املددايل احلصدد ل علياددا مهلابددل  ائدددة 
حمدية ومنخ ل    ن دب ال قدا ، علدى أن اسدلرئ البندك املمد ل أم الده مدن بندك يولد  

 ذاادد  املدددة اعدددية مددن قبددل البنددك مددئ عميلدده السددداي ا سددإان بعددد ادد م أو ادد مني ، و 
السدداي  –بندك الالإام ، اإحمل البنك هنا خما ر السداي مئ عدمه  ، على أنه ملزم أي 

ا ومددن    6الثدداين  ىل بنددك الدولدد  حيدد  اددد ئ  امددل مبلددغ الإم اددل ملددا اً  ليدده نسددب  
 ا .وقد  ان رأي الل ن  ما الي :  2 اإابئ مطالب  العميل مئ ال ائدة اعدية له بنسب 

معايلددد   جً أمدد ا –وأمثالددده  –الدد  احلاضدددرة البنددك املر دددزي اهلددرض بندددك ال  دد  احلو  
ا  دقن البندك 58الً   ا  دان الإم ادل بدد دمثد ،ب  أقدلدالء ، وبنسددهبا العمدا للمبالغ الة م ل  

 ا ، وهيل العملي  رب ا .  6املر زي اعطي ث االً بنسب  
م الل ندد  أن تهلدد م  يارة البنددك ببندداء الإعامددل مددئ البنددك املر ددزي علددى أسدداس وتهلددل 

املشار   اليي تبني من بعض اشاا   مهانيإه ث  قن ف اهدن  لدك  دقن علدى بندك ال  د  
ا سدددإان عددددم أخدددي قدددروض مدددن الدولددد  ب ائددددة و ن  دددان  لدددك سدددإ    بددده أرام علدددى 

رحبددده لنسدددب  منخ لددد  ، و لزامددده  دددرعياً بعددددم البندددك مدددن خدددالل  لزامددده رايددداً بعددددم جتددداو  
 اجسإ اية من الهلروض احله مي  . 

 (  3/98) أ ل ت 
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(17/16) 
 مراجعة جدول العمالت املقرتحة خلطاب الضمان .

 
 لعددا الل ندد  علددى ردددول عمدد ج  خطدداب اللددمان املهلددلم للمرارعدد  الشددرعي  ا

 وه  علي النح  الإايل : 
وقددد أقددر  الل ندد  هدديا اشدددول م  دددة مددا س اسإحلددارل مددن أر بدد  سددابهل  للايردد  

الشدددرعي  امل حددددة وجسددديما ال إددد و الصدددايرة   اجرإمدددال السدددايس للايرددد  واملصدددحح    
 .اجرإمال الثامن حي  نصا على أنه 

اة الهامدل " ميهن أخي العم ل  مرتبط  ا رل واملبلغ   خطاا  اللدمان املغطد
. أمددا خطدداب اللددمان غددري املغطددى أو املغطددى رزئيدداً  ي دد   ربدد  عم لدد   صدددار اخلطدداب 
املبلغ يون اعإبار ا رل على أن اهلسم  يل  درائ  ) وحددا  ( مإابعد  اراعدي  يادا أردرة 

 املثل ، و لك جتنباً ملراعاة اللمان   رب  أررة اخلطاب مببلغ اللمان وأرله ". 
  السددددد ال امضدددددا  هبددددديا اخلصددددد ص املإمثدددددل   مددددددو رددددد ا  "   يرسدددددا الل نددددد

احإ دداظ البنددك حبهلدده   امل اوضدد  مددئ العميددل علددى حتداددد مهلدددار العم لدد  الددة اسددإ رباا 
 صدار خطاب اللمان بغض الن ر عن قيمإه على خالف ما س   درل   اشددول املر د  

 لةالعمو   قيمة خطاب الضمان 

 يوجر    100العم ل  =  500  ىل 0 من
  اً يوجر     150العم ل  =  1ر000  ىل 501 من
 يوجر     200العم ل  =  5ر000  ىل  1ر001 من
 يوجر     300العم ل  =  10ر000  ىل  5ر001 من
 يوجر     500العم ل  =  50ر000  ىل  10ر001 من
 يوجر    1000العم ل  =  100ر000  ىل  50ر001 من
 يوجر  2ر500العم ل  =  500ر000  ىل  100ر001 من
 يوجر 5ر000العم ل  =   1ر000ر000  ىل  500ر001 من

 يوجر 10ر000العم ل  =  2ر000ر000  ىل  1ر000ر001 
 يوجر  20ر000العم ل  =  4ر000ر000  ىل  2ر000ر001 
 يوجر  30ر000العم ل  =  أ ثر من  لك   ىل  4ر000ر001 



 

342 

اسدإمرار املإابعدا  أو  ، و لك ل روف خاص  مثل ور ي بعض الصع ا  أو احلارد   ىل
 ا يايي اشاد امياري املهلابل ، أو  اي خطاب اللمان عن أربع  مالاني يوجر " . 

وقد رأ  الل ن  عدم ر ا  ترك عم ل  خطاب اللدمان    حددو الشدرائ  أو   
احلد ا قصى للشرائ  لإه ن مإ اوت  الن ر  ىل أح ال العميدل  ن العامدل املد ثر هندا هد  

 للمان وقد تهلرر املنئ من مراعاة اللمان   تهلدار العم ل  .عنصر ا
 ( 3/98) أ ل ت  
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(17/17) 
 الضمان عمولة خطاب

 
جح دا ا يردد  أن رددول عمدد ج  خطدداا  اللدمان قددد تهدد ن  يده مبالغدد   بددرية 

 وجيو تطبي  املبدأ اليي قررته ا ير  وه  أرر املثل . 
 

 (  1/99) هـ ش م 
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(17/18) 
 كيفية توزيع أرابح االستثمارات قصرية األجل

 بني البنك واملودعني 
 

أن اسدددإحهلات الرادددئ مربددد ب بإحمدددل اللدددمان تطبيهلددداً للحددددا  اخلدددراج اللدددمان ، 
ومبددددا أن خمددددا ر تسددددداد املبلددددغ هددددي علددددى املسددددااثني ولدددديب  مدددد ال أصددددحاب احلسدددداا  

ن قم بسددبو أن الشددراء ا رددل  ددأي يخددل    لددك حيدد  ف تسددإخدم أمدد ا  اجسددإثمارا 
رائ ا م ال املد  ع  للبندك هد  مدن حد  املسدااثني ) البندك ( وج أثدر لهد ن البندك وضدئ 

أن اعلدن عددن هديا اجسددإثناء أو  سياسد  ماليد  لالسددإثمار مدا يام قدد خال اددا ، و دان ا وىل
 حيإ   لن سه حب  اجسإثمار . 

 (  1/99) هـ ش م 
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(17/19) 
 اسة طلب وشروط بطاقة األمني ماسرت كارددر 

 
يرسا الل ن  م ض ل بطاق  ا مني ماسدل  داري  ا لعدا علدى املسدإند ا ساسدي 
مصدددار تلددك البطاقدد  وهدد  اسددإمارة  لددو البطاقدد  و ددرو اا الددة تددن م العالقدد  الإعاقدادد  

  بددددني الشددددر   وبددددني حامددددل البطاقدددد  ، وهددددي تشددددإمل امضددددا    ىل الشددددروب علددددى بيدددداان
 تن يمي  و ررائي  وهي : 

  .  معل ما   خصي  عن حامل البطاق 
  .  معل ما  وشي ي  عن حامل البطاق 
  .  معل ما  مدالي  عن حامل البطاق 
 اسإخدم   حال  البطاق  امضا ي  .  من 
  . راهل  السداي  
  . ت  اض 
  .  املسإندا  املطل ب 

 ورأ  ما الي : 
بيعددد  امررائيددد  والإن يميددد  لددديب عليادددا مالح دددا   دددرعي   ن البيددداان   ا  الط  أوالا :

  ذا لإحداد ه ا  املإعاقد وص إه ومالءته . 
 

النسدددب  لشدددروب اسدددإخدام البطاقددد  أت دددد  الل نددد  مدددن  ردددراء الإعدددداال  الدددة   اثنياا :
 لبإاددا ا ماندد  العامدد  للايردد  الشددرعي  امل حدددة وبهليددا املالح ددا        الشددرعي  

 الإالي  :
 :  (د)( فقرة 7البند )

امل ا هل  على ما راء بشأن أتخدر البطاقد  عدن السدداي و لدك بصدر ه   ورد ل الد ، 
وحت اددل الغرامدد   ىل نسددب  مر ادد  مددن املسددإحهلا  املإددأخرة، بدددجً مددن رعلاددا مبلغدداً مهلط عدداً 

 حتصل عليه الشر   . 
ىل الإددزام العميددل ر  الل ندد  تعدددال العبددارة ليصددب  صددرف الغرامدد  مسددإنداً  ر وقددد قدد

اخلطداب   الإدزام الإ عدا  اممام الإصدت ، وتطبيهلاً للرأي الشرعي املسإند  ىل ما   رل 
 وه  الإزام الإصدت لإأ يد الإعاد حبي  صار  العبارة  ما الي: 
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"و  حال  عدم ور ي رصيد  اف   احلساب أو أتخدر حامدل البطاقد    السدداي 
 د  الشر   الهليد على حساب البطاق  " اخلا ا   حامل البطاق  على تهل

 ( فقرة ) ب (18البند )
أت يددد ضددرورة الددنص علددى الإددزام العميددل بعدددم اسددإخدام البطاقدد    سددلئ خدددما  

 حمرم  . 
وقدددد قدددرر  الل نددد  ضدددرورة  ضدددا   العبدددارة الإاليددد    آخدددر البندددد " وحيددد  للشدددر     

 حال املخال    لغاء البطاق  " 
تهلييددد مجيددئ الإصددر ا  الددة تإخدديها الشددر   مددن  ددرف واحددد أبذددا  أت يددد ضددرورة

( ا مداً مدن يون اعدلاض 15عإ  م ا هلاً مبلي )اجيو  ياا   عار حامل البطاق  ، حبي  
 . 

و لك أن الشروب مبثاب  ات اقي  بني الطر ني  ال حي   حداثا اجن راي الإعددال أو 
ا خدددر صدددراح  أو ضدددمناً  مدددا   حالددد  ام دددعار املغددداء أو امضدددا    ج مب ا هلددد  الطدددرف 

 .  اجعلاضوعدم 
( بشدددأن مرارعددد   13وقدددد قدددرر  الل نددد   ايية مددددة احلددد    اجعدددلاض   البندددد )

( ا مدداً  ن 15مددن )بدددجً ( ثالثددني ا مدداً 30 شددف احلسدداب واعإبددارل أبن تصددب  املدددة )
 ( ا ماً . 15عن ) اسإخدام البطاق  حيصل   حال  الس ر اليي قد تزاد مدته

( بشددأن بهلدداء الرصدديد قائمدداً بعددد انإادداء 4أرددر  الل ندد  الإعدددال الإددايل   البنددد )
 هيا :  آخر البندالبطاق  أو  لغائاا حبي  اهلرأ 

"  املددددا  ددددان هدددديا الرصدددديد قائمدددداً  للشددددر   احلدددد    احإسدددداب وقيددددد )املصدددداراف 
 ال علي (  على حساب هيل البطاق  "  

ىل ) املصددداراف ال عليددد  ( بددددجً مدددن ) الرسددد م ( هددد  أن العالقددد  وسدددبو الإعددددال  
حهلادا   اسدإي اء مدا  ىالإعاقدا  الة مب رباا تسإح  الشر   الرس م قد انإاا ولهن ابهلد

وهي املصاراف ال علي  الة تهبددفا لإحصديل املسدإحهلا  الباقيد  بعدد انإاداء  منهتلرر  
 صالحي  البطاق  أو  لغائاا . 

ل ند  أنده ادإم تن يدي الإعددال املهلدلم مدن ا ماند  العامد   يمدا اإعلد  حبالد  جح دا ال
  لغاء البطاق    رف الشر   ، بدون ارتهاب حامل البطاق  أي خمال   . 

  الل ندد  أندده جيددو أن تددري  ىل حامددل البطاقدد  نسددب  مددن الرسدد م املد  عدد    ر وقددر 
سدبو منده  دريي  ليده نسدب  تإها دأ هيل احلال  ،  نه س ح و خدما  البطاق  عنده يون ت

 مئ املدة الباقي  . 
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قددرر  الل ندد  أندده بعددد تن يددي املالح ددا  الشددرعي  املبيندد  سددابهلاً مددن ا ماندد  العامدد    اثلثاا :
للايردد  الشددرعي  ، وحاليدداً مدددن الل ندد   قندده ج بددد مدددن  رددراء الإدددقي  الشدددرعي يورايً 

 على العمليا  واملسإندا  املسإخدم   علياً .
و يلك جيو علي الشر   الرر ل  ىل ا ير  الشرعي  امل حدة أو الل ند  الإن يياد    
مجيدددئ احلددداج  الدددة اهلدددئ  يادددا اخدددإالف   الشدددروب أو بعدددض املمارسدددا  اعإارددد  

 إدداوو ندددوة ال  دد    عمددان بشددأن بطاقددا  بللددرأي الشددرعي امضددا    ىل اجلإددزام 
 اجئإمان . 

   أن حتدد ل  ىل مجعيدد  اقددرأ اخلريادد  مجيددئ غرامددا  الدددإأخري الددة اددإم جيددو علددى الشددر  رابعاا :
احلصدددد ل علياددددا مددددن محلدددد  البطاقددددا  مددددئ   ددددعار ا ماندددد  العامدددد  إبرسددددال بيدددداان  

 العمالء هبيا الشأن و مأنإام .  اسإ سارا الإح ال و لك لجراب  على 
 . : هناك مالح ا  لغ ا  و مالئي  حتسن مراعافا خامساا 

 (  2/99ل ت ) أ  
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(17/20) 
 استثمار سيولة البنك

 وأخذ عوائد ألرصدة احلساابت مع البنوك
 

 لعا ا ير  على الطرت املهللح  بشأن اسإثمار سدي ل  البندك املإمثلد    أرصددته ا
مدددئ البنددد ك املراسدددل  و لدددك هبددددف اجسدددإ اية مدددن ع ائددددها  ورددداء ت صددديل هددديل الطراهلددد  

 النح  الإايل : املهللح  على 
ته نددا ا رصدددة امل ردد ية   البندد ك ياخددل وخددارج لبنددان بدددون أادد  ع ائددد مددن  - 1

 قبل البنك املراسل . 
اهدد ن هنددداك مإابعدد  يقيهلددد  لألرصدددة مدددئ تلددك البنددد ك   سدد التنا وسددد ال    - 2

 البنك املراسل . 
للمبدالغ أو  اإابئ البنك املراسل بشهل اد مي أو أسدب عي قيمد  ال درص اللدائع  - 3

 ية   احلساب لإحداد مبلغ ال رص اللائع  ذاا   ل  ار .   ا رصدة امل ر
لدد  أرنبيدد  ( حبيدد  اددإم مر عمددل عمليدد  قطددئ   رادد  )  ددراء عااددإم ذاادد   ددل  دد - 4

الإعددد اض عليندددا ملبلدددغ وقيمددد  ال دددرص اللدددائع  مدددن قبدددل البندددك املراسدددل حسدددو 
  ددديض البندددك املراسدددل   سدددعر الع ائدددد املإداولددد  خدددالل الشدددار ) مدددن خدددالل 

 الصرف ( 
 ورأت اهليئة :

أن هدديل العمليدد   ياددا احلصدد ل علددى ن ددئ ن ددري الهلددرض وهدد  و ن ف اهددن مشددل اً 
العمليد  ممن عد  . وت  دد ا يرد  أن البددال هد  تطبيد   قن هيل  ا  مإعارف عليه ، وليلك 

   ددديل ا رصددددة وصدددر اا   السدددابهل  أبخدددي ال  ائدددد الدددة تهلددددماا البنددد ك الإهلليداددد ال إددداوو
 ور ل اخلري .

 ( 3/99) هـ ش م 
 
 
 
 
 

(17/21) 
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 حساابت القصر
 

اددإم  ددإ  احلسدداب مددن غددري ج مددانئ مددن أن عنددد  ددإ  أي حسدداب رداددد لهلاصددر 
الدد يل علددى أسدداس أن املبددالغ امل يعدد  هددي هبدد  للهلاصددر وتهلبددل ا بددا  للهلصددر  ندده تصددر ف 

الهلاصددددر  ج للدددد يل  اسددددماحلسدددداب املسدددد ل ان ددددئ مهلبدددد ل ، ولهددددن ج حيدددد  السددددحو مددددن 
الشددددرعي أو ال صددددي املخإددددار  ن سددددحو أمدددد ل الهلاصددددر تصددددر ف جيددددو مراعدددداة مصددددلح  

 جخإصاصاما بيلك  رعاً .  الهلاصر  يه ، وهيل املراعاة من  أن ال يل أو ال صي  
غدددددري الددددد يل ،  ي دددددو أن اهددددد ن حددددد  و و  ا  دددددإ  حسددددداب مشدددددلك بدددددني الهلاصدددددر 

الهلاصر ممدثالً عدن الهلاصدر مدئ غدري الهلاصدر ممدثالً لن سده . وج ا دإ   السحو  إمعني ل يل
مدددئ حددد  السدددحو املن دددري لغدددري الهلاصدددر  ج   حدددال حتدادددد النسدددو الدددة  دددص الهلاصدددر 

 يه ن  راك الهلاصر ممن عاً من جتاو  النسب  اخلاص  به .  
 يادا حد   الهلاصدر والدة أعطدي اسدمأما النسب  ملعاشد  احلسداا  امل إ حد  سدابهلاً 

السدحو  ج   ا أحلدر  ننه جيو الإ قف عدن ثهدني غدري الد يل مدقالسحو لغري ال يل ،  
 ت  يالً  من ال يل أو حصل على   ن من الهللاء . 

و  ا  دددان هنددداك   السددداب  حسددداا  مشدددل   بدددني الهلاصدددر وغدددري الددد يل  دددا م أو 
 ج ب  الدد  مدن الدد يل اخلدال مددثالً  ي دو   ددعار  دات  احلسدداب أبنده لدديب لده حدد  السدحو 

لدو عندد السدحو مدن  لدك احلسداب ا لدك اخط ىأو   ن من الهللاء ،و ىل أن حيصدل علد
املشدددلك بإ قيددددئ تعاددددد مبسدددد وليإه عددددن أي مطالبدددد  تددددإم لصدددداحل الهلاصددددر مإعلهلدددد  احلسدددداب 

 املشلك و ع اء البنك من املس ولي  عن  لك الإصرف . 
 (   3/99) هـ ش م 
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(17/22) 
 مبلغ القرض احلسنن عأخذ عمولة 

 
ا  2.5ن  بنسدب  حددديها البندك ب اقددئ دمبددالغ الهلدروض احلسدد لدى ن أخدي عم لدد  ع

ج اسددإند  ىل ق اعددد وضدد اب  واقعيدد  ،  ندده قددد تهدد ن    لددك  ايية  ثددرية عددن الن هلددا  
 احلهليهلي  ، وهي  ايية رب ا  غري مشروع  . 

ن  لددددك رددددائز . ولهددددن   ا  انددددا العم لدددد  مهلدددددرة حسددددو الن هلددددا  احلهليهليدددد   ددددق
والطراهل     لك أن حتسو  م ل الن هلا  اميارا  السن ا  ملددة عدام علدى  مد ل مبدالغ 
العمليددا  املاليدد  الددة قددام هبددا البنددك ، وا وىل أن اهدد ن  لددك مددرة واحدددة   بداادد  العهلددد 

اخلدمددد   نسدددب جيدددري حتدادددد و ،مدددئ مراعددداة أن املصددداراف تإ ددداو  خدددالل مراحدددل الهلدددرض ، 
 . سن ايً 

 ( 4/2000) هـ ش م 
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(17/23) 
 استحقاق أرابح استثمار 

 النسب احملتجزة لغرض السيولة
 

هنددداك اخدددإالف واضددد  بدددني أرام احلسددداا  اشاراددد  وأرام ا مددد ال اعإ دددزة مدددن 
احلسدداا  اجسددإثمارا  أو غريهددا مددن ا وعيدد  اجسددإثمارا  املشددل   ،  لددك أن وردد ي نيدد  

مشدددار   املسدددإثمران   أرام  بحلسددداا  اجسدددإثمارا  التدددو عليددده ورددد  اجسدددإثمار   ا
ارب مددأ ون لدده بهددل تصددرف حيهلدد  املصددلح  للطددر ني ، دأمدد ا م   ا س اسددإثمارها  ن امللدد

 ددق ا حتهلهلدددا أرام عددن ا مددد ال املسدددإثمرة ولدد   اندددا حمإ دددزة   ا صددل لغدددرض السدددي ل  
أتخدي جيد   الهلد ل أبن تلدك املبدالغ اعإ دزة   ي و أن تلداف  ىل ال عداء اجسدإثماري وج

غدري صدحي  حيد  تصدري حهم الهلرض والإايل اسإح  امللارب رحباا،  ن الهلدرض هندا 
 . املعامل  مشإمل  على ملارب  ا لب  ياا الهلرض ، وه  ممن ل  رعاً 

 (  4/2000) هـ ش م 
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(17/24) 
 توظيف فائض السيولة وفق الضوابط الشرعية

 
ل اسإ سار بندك ال  د  اشزائدري بشدأن  ضدا   مداية   ات اقيد  مدئ أحدد البند ك ح  

الإهلليدادد  لإ شيددف  ددائض السددي ل  حسددو اللدد اب  الشددرعي ، وتددنص هدديل املدداية علددى مددا 
الددي :"ات دد  الطر ددان علددى أن الددئ بنددك ال  دد  اشزائددري حتددا تصددرف البنددك )    ( 

غيائيدددد  واسددددإاال ي  نيابدددد  عندددده،   اهلدددد م مبلددددغ      ي.ج جسددددإعماله   اقإندددداء مدددد اي 
 ا "00البنك بشرائاا منه بعد تسلماا بثمن  رائاا ملا اً  ليه نسب  رب  قدرها 

أن هدديا ا سددل ب املهلددلم اهلدد م علددى اسددإثمار  ددائض السددي ل  بطراهلدد  ت  يددل البنددك 
الددإمهن  الإهلليدددي بإملددك املدد اي الغيائيدد  نيابدد  عددن بنددك ال  دد  ولصدداحله بلددمانه،   بعددد

مددن البنددك اشزائددري مددن قددبض السددلع  و مهددان الإصددرف  ياددا ) الهلددبض احلهمددي( ابيعاددا 
 ىل البنددك الإهلليدددي املراحبدد  بددرب  معلدد م مددئ ضددرورة الإأ ددد أبن  ا دد  مراحددل العمليدد  تددإم 
حسو الل اب  وأن هناك بلاع  حهليهلي  وليب تصر اً ص رايً و ري الإعامدل املسدإندا  

. 
  الإددددقي  املسدددإمر علدددى هددديل العمليدددا  والإهلليدددل منادددا  ن ضدددب  وت صدددي ا يرددد

عمليا  املراحب  ج اإحهل   ج بإمليك البندك السدلع  مبا درة بن سده أو ت  يدل غدري العميدل 
 ال اعد الشراء .

 (4/2000)هـ ش م 
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 عشر الثامنالباب 
 )بطاقات االئتمان املصرفية(
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 املوضـــوع
 مبلغ مهليد على خصم من الراتو بهشف حساب املاسل  ار   (18/1)
 الرس م اميارا  على بطاقا  اجئإمان املصر ي  (18/2)
يراسدد   ددروب وأحهددام اسددإعمال بطاقدد  اجئإمددان امسددالمي  د بنددك  (18/3)

 ال    لبنان
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(18/1) 
 ى خصم من الراتب مبلغ مقيد عل

 بكشف حساب املاسرت كارت
 

و  اجسإ سار ال اري بشأن مبلغ وري ضمن  شف حساب املاسل  ار  
 حد امل ش ني خمص م على الراتو وف اهلم امل شف املرارع    املدة اعدية للمرارع  

ران وف من قبل  يارة املاسل  ار  حي  اعإ  املبلغ صحيحًا   ا مر عليه أ ثر من  ا
 اإهلدم صاحو الشأن املرارع    تلك ال لة حي  اسهل  حهله   املطالب  .

 وقررت اللجنة:
" أنه   ا  ان هيا الشرب ملمنًا    روب البطاق   ا  ملزم وجيو ا خي به 
 نه اعإ  م ا هل  على الإنا ل عنه واملسلم ن عند  رو ام  ج  ر اً أحل حراماً أو حرم 

 حالًج .
  ا  ان هيا الشرب ملمناً    شف احلساب  هل   ال جي   وج الزم قب له أما 

" . 
 (3/2003)ج.ت.ن
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(18/2) 
 الرسوم اإلدارية عند سحب مبالغ نقدية

 
 ار  اسإ سدر عدن الرسد م امياراد      اسإ سار من أحد عمالء ا مني ما سل

 الة اإم تهلاضياا عند سحو أي مبلغ نهلداً .
أن هديا ا مدر صددر بده  إد و مدن نددوة ال  د  الثانيد  عشدرة  إد و  أ د  الل ند 

( والدددة تدددرو رددد ا  أخدددي العم لددد  علدددى الرسددد م امياراددد  سددد اء  اندددا لصددداحل 12/5رقدددم )
البنك املصدر للبطاق  أم غريل من البند ك ا علداء ، وسد اء  اندا العم لد  مبلغداً مهلط عداً 

د العم لد    حالد  السدحو علدى املهشد ف ، أم نسب  مر ا  مدن املبلدغ،  دراط  أن ج تزاد
و لدددك علدددى أسددداس أن العم لددد  تهلابدددل خدمددد   عليددد  لإ صددديل املدددال للسددداحو وج تدددرتب  

 مبهلدار الدان وج أبرل ال  اء به .
 (3/2003)ج.ت.ن
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(18/3) 
 دراسة شروط وأحكام

 استعمال بطاقة االئتمان اإلسالمية بنك الربكة لبنان
 

 ددددروب وأحهددددام  صدددددار واسددددإعمال بطاقددددا  اجئإمددددان و دددديلك  يرسددددا ا يردددد 
 بطاقا  احلن وأصدر  الهلرار الإايل :

ثبا للاير  من يراس   روب البطاق  أن هيل البطاق   ياا ائإمدان وامل ا هلد  علدى  /1
سددداي املبددالغ مهلسددط  ولهددن أضدديف  لياددا  ائدددة رب ادد  مهلابددل أياء الدددان علددى 

لددددددددددددددددددديا  اب نسيب ) حمدي النسب  املر ا  ( . العميل وس تسميإاا بدل أتع
 اددديل البطاقددد  ليسدددا مشددداهب  للبطاقدددا  امسدددالمي  الدددة صددددر  علدددى أسددداس 

 الشراع  امسالمي ،  ما أن   هيل البطاق  غرام  أتخري اإملهاا البنك .
أمددا بطاقدد  احلددن   ياددا غمدد ض وحتإدداج  ىل بيددان  ددروب وأحهددام النشددرة اخلاصدد   /2

 هبا .
ا ير  من بنك ال    لبنان  عداية صدياغ   دروب وأحهدام هديل البطاقدا   تطلو /3

 بهي ي  تإ ا   مئ أحهام الشراع  امسالمي .
 (3/2004)هـ.ش.م
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(19/1) 
 االستثمار يف األسهم ابلبيع ابخليار

 
لددة تدددخل   البيددئ اخليددار،  حيدد  اهلدد م املهللحدد  ا  وبعددد مناقشدد  ا يردد  للصدديغ

املشددلي للسددام بسددداي ي عدد  نهلدادد  مهلدمدد  تهلابددل مبلددغ هددامت الددرب  و اسدددي البدداقي   
اتراددخ م رددل و اسددلي أسددامه   حالدد  عدددم سددداي املشددلي للمبلددغ املإبهلددي يون أن اعيددد 

 للمشلي الد ع  الة ي عاا   بداا  الإعاقد   ".
 رأت اهليئة:

يام ائددئ السددام قددد اعدده بددثمن نهلدددي، وتسددلم هدديا البددائئ رددزءا مندده علددى  أندده مددا
سددبيل العربدد ن، ومبددا أن املشددلي قددد اإصددرف   السددام ببيعدده   ا ارت عددا قيمإدده الرأااليدد  
خالل  لة اخليار،  قنه   ا اعده انهلطدئ حهلده   اخليدار وأصدب  ملزمدا أبياء بهليد  الدثمن وج 

ثل  لك السام، بل جي  البائئ على قدبض اقدي الدثمن ولهدن   ا حي  للبائئ مطالبإه بري م
أراي املشددددلي والبددددائئ أن ادددددخال   صدددد هل  ردادددددة أبن ابيددددئ املشددددلي  ىل البددددائئ السدددداب  
ساما مماثال بثمن حمدي،   جتري مهلاص  بني يان الص هل  ا وىل و ن الصد هل  الثانيد   دال 

 مانئ من  لك يون رب  بني الص هلإني. 
ا النسب  لرب  السام   ا و ل خالل  لة اخليار  قنده اهلبلده البدائئ وهد  حد  لده أم

  حددال ري املشددلي للسددام أمددا   ا تنددا ل املشددلي عددن اخليددار أو أسددهل  حهلدده صددراح  أو 
 .ب  من البائئ وحيل له  لك الرب "ضمنا الإصرف   السام،  قنه حي  له تسلم الر 
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(19/2) 
 راء أصول من العميل تكوين حمفظة أسهم لش

 وأتجريها له مع الوعد ابلتمليك 
 

 رأت اللجنة:
أنددده "ج مدددانئ مدددن هددديل ا يهلددد  بصددد رفا املهلدمددد ث ولهدددن جيدددو أن اهددد ن ال عدددد 

هنداك ربد  بدني عهلدد  دراء  نالإمليك بعد سن  من  راء ا ص ل من العميل وان ج اهد  
ال جي   الإمليك   ا رغو العميدل ا ص ل وعهلد العميل وحي   ن مدة اجت اقي  سنإان  

 بإع يله  ج بعد ملي سن  على ا قل" .
 (4/2005)ج.ت.ن
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(19/3) 
 التداول يف أسهم شركة دون العلم حبرمتها

 
 رأت اهليئة :

)لعلددم السددائل( مددن حرمدد  امسدداام   الشددر    ددان عليددك  ر" بندداء علددى مددا شادد
عليدك تطادري  دن البيدئ الديي حصدلا عليده ولد   الإخلص مناا املسارع  بيعاا  ،و لديب 

ا صلي  الة ا إإدو هبدا جن هديل الشدر   أصدل نشدا اا مبدام . أمدا  ا ان أضعاف قيمإا
امنادا احإيا يدا لد اءة 10ا رام الإشغيلي  الة تصر اا الشر    عليك أن تدإخلص مدن 

رات املاليد  الصداير اليم  ملعاش  ما يخل من رب  من   ائد و لك على حسو معيدار ا و 
 عن هير  اعاسب  البحران".

 (1/2006)هـ.ش.م
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(19/4) 
 استفسار فرع السيدات بشأن األسهم املختلطة

 
 قرار اهليئة :

 ن تسدددددمي  املخإلطددددد  ج تددددددل علدددددى احلهدددددم ، و  ودددددا تنهلسدددددم  ىل أسدددددام حمهلهلددددد  
اررددددئ    املإددددداررة  لللدددد اب  الشددددرعي  واسددددام غددددري مإحهلهلدددد   ياددددا اللدددد اب  الشددددرعي  ،

عددن هيردد  اعاسددب  واملرارعدد  البحددران و الدديي  را سددام  ىل معيددار ا ورات املاليدد  الصدداي
  صل   هيا ا مر على النح  الإايل:

 أحكام تداول األسهم : /1
ميثل السام حص   ائع    رأس مال  ر   مسااث ،  ما ميثل حص   ائع    

ن حهل ت وح ل الإساؤل ح ل  رعي  املإاررة   ا سام م ر يافا وما التو علياا م
 املخإلط  و مدو ر ا  املإاررة  ياا .

رأس املددال  ىل أعيددان، ومنددا ئ، ويادد ن و  هددا، وحمددل العهلددد عنددد تددداول ا سددام  .1
  (1)ه  هيل احلص  الشائع  .

يدل جي    راء أسام الشر ا  املسااث  وبيعاا حاجً أو آرالً  يمدا جيد    يده الإأر .2
  ا  ددان غددرض ونشدداب الشددر   مباحدداً، سدد اء أ ددان اسددإثمارا )أي اقإندداء السددام 

 بهلصد رحبه( أم مإاررة )أي بهلصد اجسإ اية من  روت ا سعار( .

امسدداام أو الإعامددل  رددل الإغيددري: جيدد   امسدداام أو الإعامددل  رددل الإغيددري ملددن   .3
للشدددراع    أول ارإمدددال  دددان لددده الهلددددرة علدددى الإغيدددري ا دددا  قدددرار الإحددد ل و هلددداً 
. وان ددر املعيدددار  3/4/6لل معيدد  العم ميدد  أو السددعي للإغيددري مدددئ مراعدداة البنددد

 ( بشأن حت ل البنك الإهلليدي  ىل مصرف  سالمي .6الشرعي رقم)

املسددددااث  أو الإعامددددل )اجسددددإثمار و املإدددداررة(   أسددددام  ددددر ا  أصددددل نشددددا اا  .4
صدددددل حرمددددد  املسدددددااث  والإعامدددددل حدددددالل ولهنادددددا تددددد يل أو تهلدددددلض ب ائددددددة: وا 

(   أسددددام  ددددر ا  تإعامددددل أحيدددداانً الددددرا أو  دددد ل مددددن ة)اجسددددإثمار أو املإددددارر 

                                                 
( املشدإمل علدى أن رد ا  تدداول أسدام الشدر ا  الدة 18ان ر مسإند ا حهام الشرعي  رقدم )  )1(

ج تهلل ا عيان يافا أعياانً ومنا ئ مئ يا ن ونهل ي تزاد عن ا عيان واملنا ئ مشروب ا  ثثل م ر
 واملنا ئ عن الثل ، و لك ليصب  اعإبار الدا ن والنهل ي اتبع   ا .
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اعرمددا  مدددئ  ددد ن أصدددل نشدددا اا مباحدداً، واسدددإث  مدددن هددديا احلهدددم املسدددااث  أو 
 الإعامل )اجسإثمار أو املإاررة( الشروب ا تي :

هددددا اا الإعامدددل أن ج تدددنص الشدددر     ن امادددا ا ساسدددي أن مدددن أ (أ
 الرا، أو الإعامل اعرما   اخلنزار و  ل .

أج ابلددددغ  مجددددايل املبلددددغ املهلددددلض الددددرا، سدددد اء أ ددددان قرضدددداً   اددددل  (ب
 Marketا من الهليم  السد قي  )30ا رل أم قرضاً قصري ا رل، 

Cap  امددد ل أسدددام الشدددر   علمددداً أبن اجقدددلاض الدددرا حدددرام مامدددا )
  ان مبلغه .

لغ  مجايل املبلدغ املد يل الدرا، سد اء  اندا مددة اماددال قصدرية أج اب (ج
( ام ل أسام الشر   علمداً أبن Market Capأو مإ سط  أو   ال  )

 امادال الرا حرام ماما  ان مبلغه .

ا مددن 5أن ج اإ دداو  مهلدددار اماددراي الندداتن مددن عنصددر حمددرم نسددب   (ي
راي انجتددداً عدددن ممارسددد   مجدددايل  ادددرايا  الشدددر  ، سددد اء  دددان هددديا اماددد

نشددداب حمدددرم أم عدددن ثلدددك عدددرم . و  ا ف ادددإم ام صدددام عدددن بعدددض 
 امارايا   ي إاد   معر إاا واراعى رانو اجحإياب .

 اررئ   حتداد هيل النسو  ىل آخر ميزاني  أو مر ز مايل مدق . (ه

جيدددو الدددإخلص ممدددا خيدددص السدددام مدددن امادددراي اعدددرم الددديي خدددال  ع ائدددد  (و
   و هلاً ملا  ن :تلك الشر ا

  سدد اء أ ددان انجتدداً مددن  –جيددو الددإخلص مددن اماددراي اعددرم
علددى مددن  ددان  -النشداب أو الإملددك اعددرم، أو مددن ال  ائددد

مالهدداً لألسددام سدد اء أ ددان مسددإثمراً أم مإددارراً حددني ذاادد  
ال ددلة املاليدد ، ولدد  ورددو ا ياء عنددد صدددور الهلدد ائم املاليدد  

. وعليدده  اه أم سددن ا  أم غريهددالناائيدد ، سدد اء أ انددا ربعيدد
 ال الدزم مدن ال ا سدام قبدل ذااد  ال دلة املاليد  الدإخلص 

. 

  ، حمدددل الدددإخلص هددد  مدددا خيدددص السدددام مدددن امادددراي اعدددرم
سدد اء أو عددا أرام أم ف تدد  ل، وسدد اء أرحبددا الشددر   أم 

 خسر  .
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  ج الزم ال  يل أو ال سي  أو املدار الإخلص مدن ردزء مدن
ه، الة هدي حد   دم ن دري مدا قدام ا بده مدن عم لإه أو أررت

 عمل .

  اددددإم الإ صددددل  ىل مددددا جيددددو علددددى املإعامددددل الددددإخلص مندددده
بهلسدددم   مددد ل امادددراي اعدددرم للشدددر   املإعامدددل   أسددداماا 
علدددى عدددددي أسددددام تلدددك الشددددر   ،  يخددددرج مدددا خيددددص  ددددل 
سدددام   الدددرب النددداتن   عددددي ا سدددام اململ  ددد  لددديلك 

 سسدد  أو صددندوقاً أو غددري  لددك  ددرياً  ددان أو م -املإعامددل
 وما نإن  ا  مهلدار ما جيو الإخلص منه . –

  ال ارو الإخلص منده –ج جي   اجنإ ال العنصر اعرم- 
أبي وردده مددن وردد ل اجنإ ددال وج الإحااددل علددى  لددك أبي 

  راهل   ان ول  بد ئ اللرائو .

 الإخلص من اماراي اعرم لصاحل ورد ل اخلدري   تهلئ مس ولي
امل سسدددددد    حددددددال تعاملاددددددا لن سدددددداا أو   حددددددال علددددددى 

 يارفددددا، أمددددا   حالدددد  وسددددا إاا  علياددددا أن  دددد  املإعامددددل 
آبليددد  الدددإخلص مدددن العنصدددر اعدددرم حدددل اهلددد م هبدددا بن سددده، 
وللم سسدد  أن تهلدددم هدديل اخلدمدد  أبرددر أو يون أرددر ملددن 

 ارغو من املإعاملني .

  سددداا تطبددد  امل سسددد  اللددد اب  املدددي  رة سددد اء أقامدددا بن
بيلك أم ب اسدط  غريهدا، وسد اء أ دان الإعامدل لن سداا أم 
لغريهددا علددى سددبيل الإ سدد  أو اميارة لألمدد ال  الصددنايا  

 أو على سبيل ال  ال  عن الغري .

جيو اسإمرار مراعاة هيل الل اب    ال  دلة امسداام أو الإعامدل،  دق ا اخإلدا  .5
 الل اب  ورو اخلروج من هيا اجسإثمار . 

 ددددددددددراء ا سددددددددددام بهلددددددددددرض ربدددددددددد ي مددددددددددن السمسددددددددددار أو غددددددددددريل )بيددددددددددئ  ج جيدددددددددد   .6
(  مدددا ج جيددد   رهدددن السدددام لددديلك الغدددرض .وان دددر املعيدددار MARGINا دددامت

( بشدددددددددددأن الشدددددددددددر   )املشدددددددددددار  ( والشدددددددددددر ا  احلداثددددددددددد  12الشدددددددددددرعي رقدددددددددددم )
 . 4/1/2/6البند
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(، وج أثدددر  SHORT SALEج جيددد   بيدددئ أسدددام ج ميلهادددا البدددائئ )البيدددئ الهلصدددري .7
عدددددد مدددددن السمسدددددار إبقراضددددده  ايل   م عدددددد الإسدددددليم، وان دددددر املعيدددددار لإلهلدددددي و 

( بشددددأن الشددددر   )املشددددار  ( والشددددر ا  احلداثدددد  البنددددد رقددددم 12الشددددرعي رقددددم )
4/1/2/7 . 

جيدد   ملشددلي السددام أن اإصددرف  يدده البيددئ و دد ل بعددد ثددام عمليدد  البيددئ و نإهلددال  .8
 (.STATEMENTاللمان  ليه ول  ف اإم الإس يل الناائي له )

جي   لل اا  الراي  املخإص  تن يم تداول ا سام أبج ادإم أج ب اسدط  ااسدرة  .9
خمص صدددني ومدددرخص  دددم بددديلك العمدددل ، لإحهليددد  مصددداحل مشدددروع  . وان دددر 

( بشددددأن الشددددر   املشددددار   والشددددر ا  احلداثدددد  البنددددد 12املعيددددار الشددددرعي رقددددم)
 . 4/1/2/8رقم

 ج جي    قراض أسام الشر ا  . .10

ا سدددام املباحددد   دددرعاً، وج  دددرت    لدددك   أن تهددد ن م رددد يا   جيددد   رهدددن .11
الشددر   نهلدد ياً أو أعيدداانً أو يادد انً ، أو مشددإمل  علددى النهلدد ي وا عيددان والدددا ن، 
س اء أ ان  ياا صنف غالو أم ف اهن . مئ مراعاة  روب بيئ ا سدام عندد 

 الإسييل .

 ج جي   السلم   ا سام . .12

( علددددى ا سددددام وان ددددر املعيددددار FUTURESسددددإهلبليا  )ج جيدددد    بددددرام عهلدددد ي امل .13
 . 5/1( بشأن بي ل السلئ   ا س ات املن م  البند 20الشرعي رقم )

( علددددى ا سددددام وان ددددر املعيددددار OPTIONSج جيدددد    بددددرام عهلدددد ي اجخإيددددارا  ) .14
 .5/2( بشدأن بي ل السلئ   ا س ات املن م  البند 20الشرعي رقم )

 ( على ا سام أو ع ائدها .SWAPSملبايج  امل قإ  )ج جي    برام عهل ي ا .15

ج جيدد    رددارة ا سددام سدد اء أ ددان لرهناددا أم لغددرض بيددئ املسددإأرر  ددا و عدداية  .16
مثلادددا  مدددا جيدددري   أسددد ات الب رصدددا ، أم لهلدددبض أراحادددا، أم مشادددار قددد ة 

 املر ز املايل للمسإأرر أم لغري  لك .

مددن  أراحاددا للمسددإعري  مددا جيددري جتدد    عددارة أسددام لغددرض رهناددا أو بهلصددد  .17
عليه العمل   أس ات الب رصا  . وليب للمسإعري بيعاا  ج عند تن يي الدرهن 

. 
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ج جي   تداول أسام الشر ا    ا  انا م ر يافا نهلد ياً  هلد ، سد اء    دلة  .18
اج إإدداب ، أو بعددد  لددك قبددل أن تددزاول الشددر   نشددا اا أو عنددد الإصدد ي   ج 

   وبشرب الإهلابض .الهليم  اجاي

ج جيددد   تدددداول أسدددام الشدددر ا    ا  اندددا م ر يافدددا ياددد انً  هلددد   ج مبراعددداة  .19
 أحهام الإصرف   الدا ن.

  ا  انا م ر يا  الشر ا  مشإمل  على أعيان ومنا ئ ونهل ي 
ويا ن  يخإلف حهم تداول أساماا حبسو ا صل املإب ل وه  غرض 

ن غرضاا ونشا اا الإعامل   ا عيان الشر   ونشا اا املعم ل به  ق ا  ا
واملنا ئ واحلهل ت  قن تداول أساماا رائز يون مراعاة أحهام الصرف أو 
الإصرف   الدا ن  راط  أن ج تهلل الهليم  الس قي  لألعيان واملنا ئ 

ا من  مجايل م ر يا  الشر   الشامل  لألعيان 30واحلهل ت عن نسب 
ا  وما   حهماا )أي يا ن الشر   على الغري واملنا ئ واحلهل ت والسي ل  النهلد

وحساافا اشارا  لدو الغري والسندا  الة ثلهاا وثثل يا انً( . بصرف 
الن ر عن مهلدار السي ل  النهلدا  والدا ن له ذا حينري اتبع  .أما   ا  ان 
غرض الشر   ونشا اا املعم ل به ه  الإعامل   اليهو أو ال ل  أو 

 صرا  (  قنه جيو لإداول أساماا مئ مراعاة أحهام الصرف .العمال  )ال
و  ا  ددددددان غدددددددرض الشدددددددر   ونشدددددددا اا املعمدددددد ل بددددددده هددددددد  الإعامدددددددل   الددددددددا ن  .20

 )الإسايال (  قنه جيو لإداول أساماا مراعاة أحهام الدا ن. 

أج اإخددددي  راعدددد  لإصددددهيك الدددددا ن  3/18اشددددلب لإطبيدددد  مددددا وري   البنددددد  .21
 عيان واملنا ئ  ىل الدا ن حيل  لإصهيك الدان .وتداو ا بلم رزء من ا 

أمددددا   ا  ددددان السدددد ال خيددددإص مبح  دددد   ياددددا أسددددام  ددددر ا  عدادددددة  ي ددددو أن 
الددخ ل  يادا ،و   ا   تإحهل  من الل اب  الشرعي     ل  ر   على حدة و  ج  ال جيد  

 . علياا الل اب  الشرعي   ي و اخلروج مناا  أيخلا اع    أسام  ر   ج تنطب
 (1/2006)هـ.ش.م

 
 
 

(19/5) 
 األسهم املمتازة
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ج جيددددد   الإعامدددددل ا سدددددام املمإدددددا ة  مدددددا رددددداء  لدددددك   قدددددرارا   مدددددئ ال هلددددده 
امسدددددالمي ملخال إادددددا مهلإلدددددى الشدددددر   بسدددددبو  عطددددداء ا ول اددددد    اسدددددإحهلات الدددددرب  أو 

مدد ل  ىل ا ول ادد  عنددد الإصدد ي ، وتلددم قدديم ا سددام املمإددا ة  ىل قددروض الشددر   ونسددب  اا
قيمدد  أصدد ل الشددر   لإ داددد  مهانيدد  اجسددإثمار   هدديل الشددر   مددن عدمدده، تطبيهلدداً لهلددرار 

 . 17/4ندوة ال    السابع  عشر رقم 
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(19/6) 
 بيع أسهم املشاركة

 
  ا ال املسإثمر أسامه املراحب   ىل  رف كل   ال مانئ مدن  لدك ولديب هديا 

 ىل  ر   الإ  ي   ال مانئ أالدا  نده ج ت ردد عالقد  بيدئ مبا در  البيئ من العين  و  ا ال
 بيناا وبني املسإثمر،  ليب  لك من العين  .

أمددا   ا ال املسددإثمر أسددامه  ىل  ددر   ا مددني  ددال بددد أن ميددر مددن ال قددا علددى 
البيددئ ا ول مدددة حتصددل هبددا ح الدد  ا سدد ات جرإندداب العيندد  . وتهلدددر هدديل املدددة   ال هلدده 

 ا ج اهلل عن سن  .مب
 (1/99)هـ . ش . م 
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(19/7) 
 اتفاقية بيع مصرف فيصل اإلسالمي أسهماا من الفئة )ب(

 
ا لعددا ا يردد   دددياً علددى ات اقيدد  مصددرف  يصددل امسددالمي البحددران بشددأن بيددئ 
أسددام مددن ال ردد  )ب( مددن أسددام مصددرف  يصددل امسددالمي مددئ ال عددد بشددرائاا أو بشددراء 

 بعلاا . 
 أت اهليئة :ور 

أن هدديل اجت اقيدد  الددة رارعإاددا ا يردد  سددابهلاً وأبددد   ياددا بعددض املالح ددا  ج 
تدددزال تإلدددمن خمال دددا   دددرعي  وف ادددإم تعددددالاا حسدددو الإ ريادددا  السددددابهل ، ومدددن هددديل 

 ( .14(  هلرة )ب(، والبند )2املخال ا  ما اإعل  البند )
  اقي  بشهلاا املعروض .ليا ف تهلر ا ير  يخ ل بنك ال      هيل اجت

 (3/97)هـ . ش . م 
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(19/8) 
 االستثمار يف أسهم الشركات

 
رددد ااً عدددن سددد ايل  دددر ة الإ  يددد  وا مدددني عدددن امسددداام   الشدددر ا  املسدددااث  

 العاملي  ن يد مبا الي :
  ن أسام  ر ا  املسااث  ج خيل  احلال  ياا من أمران .:

  حرامدددداً، مثدددددل البندددد ك الرب اددددد  و ددددر ا  الإدددددأمني  مددددا أن اهددددد ن غرضدددداا ا صدددددلي
الإهلليدادد  و ددر ا   نإدداج اخلمدد ر وحلددم اخلنزاددر ومشددإهلافا و ددر ا   يارة صدداج  
الهلمددار ويور اخلالعدد  و  هددا،  ادديل ج جيدد   ثلددك أسددامااً، وج تددداو ا ببيعدداً أو 

  راء أو وسا   .

 رة   املباحددددا  أو و مدددا أن اهدددد ن غرضددداا ا صددددلي مباحددداً، مثددددل  دددر ا  الإ ددددا
صددددناعإاا أو  راعإاددددا أو تسدددد اهلاا أو اخلدددددما  املإعلهلدددد  بدددديلك  ادددديا الندددد ل مددددن 

 الشر ا  ج خيل  أمرل من أح ال :
   مدددا أن تهددد ن منص صدددا   ن امادددا علدددى أن  دددا أن تإعامدددل   ا نشدددط 

اعرمدددد  الددددة سددددبهلا ام ددددارة  لياددددا، أو أن ت لددددد  ددددر ا   رعيدددد  خمصصدددد  
ع دددد رة،  ددددقن  انددددا  اولددددا ال عددددل هدددديل ا نشددددط  ) لإلددددك ا نشددددط  ا

واعرف  لك من تهلارارها السن ا  وميزانيافا املالي (  حينردي ج جيد   ثلدك 
 أساماا وج تداو ا ببيئ أو  راء أو وسا   .

و ن ف تهن  اولا  يرا من هيل ا نشط  اع د رة  ي د   ثلدك 
لي  حبيددد  ادددإم الدددإخلص ممدددا أسددداماا مدددئ مراعددداة مراقبددد  تصدددر افا املسدددإهلب

ميإلددك مدددن أسددداماا   ا مدددا اسدددإمر  علدددى مزاولددد  هددديل ا نشدددط  اع ددد رة 
 املنص ص علياا   ن اماا .

   و مددددا أن ج اهدددد ن   ن اماددددا نددددص علددددى  مهانيدددد  الإعامددددل   ا نشددددط
اعرم ، ولهن وقئ منادا هديا الإعامدل،  يحدرم  ديلك ثلدك أسداماا. و  ا 

ا نشددددط  اعرمدددد  بعدددد ثلددددك أسددداماا  قندددده جيددددو شادددر  لددددك الإعامدددل   
الإخلص من العائد النا ئ عن ا نشدط  اعرمد ، مدئ السدعي للخدروج مدن 

 تلك الشر   .
  هنددداك حالددد   اددددال الشدددر    دددائض أم ا دددا   البنددد ك الرب اددد ، وقدددد صددددر    

هدددو أ ثدددر  ددأن ثلدددك أسددداماا الإ صدددي  الثامنددد    احللهلدد  ال هلايددد  ا وىل لل  ددد  حيددد   
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املشار ني  ىل أنده جيد   ثلدك أسداماا بشدرب احإسداب النسدب  العائددة للبندك مدن الإعامدل 
 ال ائدة واسإبعايها من أرام البنك، و لك بصر اا   أوره اخلري .

وهندداك حالدد  اقددلاض الشددر   أمدد اج مددن البندد ك الرب ادد ، مامددا  ددان الدددا ئ  دديا 
اماا الإ صددي  الثانيدد  عشددرة   احللهلدد  ال هلايدد  اجقددلاض، وقددد صدددر     ددأن ثلددك أسدد

 الثاني  لل   ، ونصاا :
"   ا ارت عددا قيمدد  أسددام  ددر   تهلددلض أحيدداان الددرا  ىل رانددو رأاا ددا، و ددان 
اجرت ال ان را عن الهلروض الرب ا  واشادد الإشدغيلي،  عندد بيدئ السدام جيدو الدإخلص ممدا 

ارت ال قيم  السام و لك مبهلدار اإناسو مدئ أثدر نإن عن تلك الهلروض الرب ا  من الرائ و 
هدديل الهلددروض   ارت ددال الهليمدد ، و هلددا للمعددااري اعاسددبي  املإاحدد  علمددا أبندده ج جيدد    دديل 

 الشر ا  أن تإعامل الرا أخي وج  عطاء .
وهناك من ال هلااء املعاصدران مدن ادرو أن ا مد ال املهللضد  ال ائددة قدد يخلدا 

ملهللض  ) ول   ان اجقلاض حراما وال ائدة املد  ع  حمرمد  أالداً " ومبدا   ضمان الشر   ا
. وج ادددرو هددد جء  ن،  قنددده اهددد ن للمهلدددلض اللدددامن لدددهأن الرادددئ حصدددل مدددن مدددال ملدددم

 ال هلااء ور ب الإخلص من رائ ا م ال الة تهللضاا الشر   .
لعائدد قدد نشدأ والرأي الديي ندرال حمهلهلدا للمصدلح  والعددل معدا هد  الن در  ىل أن ا

نإي دد  املددال املهلددلض واشاددد املبدديول مددن الشددر  ، وعليدده  قندده اددإخلص مددن نصددف العائددد 
ا املإحهل  من املال املهلدلض،  يهد ن مدا جيد   ثلهده منده هد  مدا خيدص العمدل، وهد  50

النصدف، واددإخلص ممدا خيددص اجقدلاض بسددبو حرمدد  هديا الإصددرف ولد  يخددل الهلددرض   
 اللمان .

الددرأي ب عددل عمددر رضددي هللا عندده د مبشدد رة بعددض  هلادداء الصددحاب  واسددإأنب  دديا 
  ثليك ابنيه نصف الرب  النا ئ من اسإثماراثا للمال اليي  ان بيداثا أماند  لنهللده  ىل 
بيدددا املدددال   املدانددد ، حيددد  اشدددبه الإصددددرف اعدددرم اجقدددلاض ال ائددددة  لدددك الإصددددرف 

ئ أن املال   احلالإني يخل   ضدمان مدن الإعدي على ا مان  واسإثمارها بدون   ن، م
 ه  بيدل .

 (4/93)هـ . ت . أ 
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(19/9) 
 املتاجرة يف األسهم

 
ج جيدد   تددداول ا سددام  املددا أذددا نهلدد ي ف تإحدد ل  ىل أصدد ل مسددإثمرة،  مددا ج 
جيد   تدداول هديل ا سددام قبدل  رحادا مثلمدا حيصددل   بعدض الب رصدا  النسدب  لألسددام 

ني  ن    لددك بيددئ مددا ج ميلددك   حالدد  عدددم اج إإدداب أو بيددئ ا  ددان اخلاصدد  امل سسدد
 ا  ان املإ انس  مإ اضال ونسير  أحياان .

أما   ا  ان الشراء بعد حت ل امل ر يا  النهلدا   ديل الشدر    ىل أصد ل، انطبد  
ه هبدديا أالدداً علددى هدديل احلالدد  الددة اهدد ن  ياددا اقإندداء ا سددام للمإدداررة  ياددا وقددد ردداء  يدد

 الصدي ما الي :
" هدددديا، وج ادددد ثر علددددى مشددددروعي  اج إإدددداب   امصدددددار أو تددددداول أسددددامه أو 
اسددليايها  دد ن بعددض م ردد يا  امصدددار نهلدد يا أو يادد ان نشددأ  عددن مراحبددا  أو بيدد ل 
وقعا قبل اج إإاب مدا يامدا تلدك النهلد ي أو الددا ن اتبعد  لألعيدان الهثدرية الدة ا دإمل 

 والنهل ي والدا ن هنا غري مهلص ي   ا صل"علياا امصدار، 
 (4/94)هـ . ت . أ 
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(19/10) 
 املذكرة اجلوابية عن رسالة الشيخ سعيد لواته 

 بشأن االستثمار يف األسهم
 

لهلدددد ا لعدددا ا يرددد  الشدددرعي  امل حددددة لهلطدددال ا مددد ال مب م عددد  يلددده ال  ددد  علدددى 
سعيد بن أمحد ل اتل رئديب  لدب  يارة بندك الرسال  امل را   ىل العلماء من سعاية احلاج 

ييب بشددددأن اجسددددإثمار   ا سددددام، وهددددي    تهلدددددر مددددا حتملدددده الرسددددال  بددددني سددددط رها مددددن 
مشددداعر  ميانيدددد ، وغدددرية صددددايق  علدددى مسددددرية البنددد ك امسددددالمي  وحدددرص علددددى أن تإحهلدددد  

 ىل بعدض  أهدا اا وغاايفا ا ساسي  على ال ره ا مثل،  قذا تدرو مدن اللدروري ام دارة
 املالبسا  الة ج بد من أخيها   اجعإبار .

 ن الرسددددال  قددددد أ ددددار   ىل مددددا ت ارادددده البندددد ك امسددددالمي  مددددن حتددددد  بددددري،  مددددا  أ/
أ دددد  د وهدد  حمددل أتايددد مددن ا يردد  ومددن  ددل مددن اامدده مصددلح  املسددلمني د أن 

  هددي ال هددرة ا ساسددي    تطبيدد  اجقإصدداي امسددالمي وأتسدديب البندد ك امسددالمي
تهلد  و  ج حيل مشا ل اجقإصاي املعرو د  وجيسدد ع مد  امسدالم . مدئ ام دارة 
 ىل ال دددددروف اخلاصددددد  لأل دددددراي أو ااإمعدددددا  لالسدددددإثمار   ا سدددددام، ومالح ددددد  
الإ ره  ىل ا سام العاملي  وعددم الإهليدد اجسدإثمار   بدالي املسدلمني .وال اقدئ أن 

، بددل ان نشدداب البندد ك امسددالمي  ن سدداا هدديا ا مددر لدديب    ددال ا سددام  هلدد 
اإصف الإ ره  ىل ا س ات العاملي ، واهلإصر الن ئ منه على حتصديل ا رام الدة 
تعدد ي علددى املسددلمني، والسددبو    لددك د بهددل أسددف د مددا تشددعر بدده البندد ك مددن 

 ا مرنان على اسإثمارافا من خالل ا ن م  والهل انني املسإهلرة .
اجسدددإثمارا    ا سدددام هدددي لجبهلددداء علدددى مراعددداة الشدددرعي   ن عمليددد  تنهليددد   ب/

ا خددي مبعيددار احلددالل واحلددرام   تصددحي  مددا ثهددن السدديطرة عليدده، وهدديا يور 
هام للشراع     ج تهلإصر على رسدم الطراد  السد ي، بدل حتددي  ي يد  الإصدرف 

   حال وق ل اخللل .
ا  اعرمدد  عددري و ن هندداك وسددائل  ضددا ي  ميهددن هبددا الإعددرف علددى امل ردد ي

املعددامال  الرب ادد  د  شددر ا  الإددأمني الإهلليدادد  ) الغددرر(، وامل ردد يا  املمن عدد  
 رعاً ) أ ل املال البا ل (، و  ها .... و يلك احلال   ال  ائد املر بد ،    

 اصار  ىل وضئ  رت للإعرف على  ميإاا وجتنيباا .
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اقإصددداي غدددري املسدددلمني ل ردددو   نندددا لددد  أريان جتندددو الإعدددامال  الدددة تسدددام   ج/
علينددددا مهلا عدددد  منإ ددددافم الصددددناعي  والإ ارادددد  . وهدددديا مسددددإحيل   ال ددددروف 
وا حدد ال الددة تعدداىن مناددا الددبالي وااإمعددا  امسددالمي  النسددب  لر ددو املدنيدد  

 والنم  .
 ن ا يردددد  تلددددم، صدددد فا  ىل مددددا فددددد  ن  ليدددده مددددن مصددددلح  املسددددلمني العامدددد ،  ي/

إ سدددئ   اجسدددإثمار    دددال ا سدددام، و ددديلك اجسدددإثمار    إ صدددى بعددددم ال
السدددددلئ الدوليددددد ، و  هدددددا، ممدددددا انحصدددددر ن عددددده   الدددددرب  وج اددددد يي  ىل تهل اددددد  

 اجقإصاي امسالمي .
وج بد من مراعاة   يف هيا اخلطر، و لك أبن ته ن ا ول اد  وا غلبيد  

ز  مرا هلاددددا وحيهلدددد  لالسددددإثمار   أسددددام الشددددر ا  الددددبالي امسددددالمي  ممددددا اعدددد
 أسباب النم   ا .

وا ير  تشهر لسدعاية الشديخ سدعيد أمحدد لد اتل عا  إده امسدالمي  اخلدرية، 
وتدددددع  هللا عددددز ورددددل أن ابددددارك رادددد يل ورادددد ي أخ اندددده مددددن رواي املصددددارف 

 امسالمي  ملا  يه خري ا م  و الحاا .
 (4/96)هـ . ش . م . 
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(20/1) 
 دراسة صندوق متويل التجارة

  Trade Financeلشركة التوفيق 
 

تهل م  هرة الصندوت على  راء سلع  احلداد نهلدًا    عاية بيعاا بعد  رائاا 
بسعر الإهل   امضا    ىل هامت رب . وبعد  (SPV)  ىل  ر    ا  أغراض خاص 

هيل عملي  "ت رت" وان الشر   اخلاص  هي الة تعمل عملي  الإ رت  أنالشرم رأ  ا ير  
اا  ىل  رف كل  حي  ته ن هناك عمليا  خصم ) من قبيل خصم و لك ببيع

 الهمبيال  ( ا دف مناا النهلد .
وهيل ا لي  ليب  ا  (Discount)أن الشر   اخلاص  هي الة تهل م بعمل اخلصم 

 ارتباب الصندوت وج تشهل رزءاً من عملياته .
الطرف الثال   انإاا ا ير   ىل أن العملي  بني الصندوت والشر   وبني -

 ت رت  اليي ا لو هيل املعاين بثمن عارل أذا   ال اقئ تعإ  معامل 
  به   مهلب ل   رعاً ما علياا أيىن

جيو ور ًا  رعيًا تبيان ا ليا   –  ا  ان الصندوت عبارة عن مراحبا   -
وامغراض بشهل حمدي وواض   ن امرا ة الشرعي  ج ته ن  ج على 

 . ح  يء واض  صرا
 (3/2003)هـ.ش.م
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(20/2) 
 دراسة واثئق صندوق التجارة التمويلية

 Trade Finance  
 

  أن الصندوت ابيئ لشر    هيتبني للاير  بعد يراس  وكئ  الصندوت أن ا لي  
مإخصص    بيئ معدن احلداد مهلابل  اايا  سداي آرل والشر   ن ساا تهل م 

أساس أذا تهل م الإحصيل عالق  مدا ني  وهيا بإحصيلاا وعالقإاا مئ الصندوت على 
" اليي صدر بشأنه قرار   ندوة ال    احلايا  والعشران Factoring من ال ا إ ران " 

 .( والة نصاا 21/5مبه  املهرم  ) إ و 
ال ا إ ر حبي  اإحمل   ىلالإ ارا  من الدائن ال ا إ ران ه  حت ال الدا ن  ن 
الدائن   ىلمئ اجلإزام املطل  مببلغ اقل  ع ض عناا ا ياه  الإحصيل لصاحله  رراءا 

 م .ف اإ أمس اء س الإحصيل 
و الإزام  هرزء منمن الدائن ن ري خصم  نبشراء الداال هلة  ج جت   -

ن   ،حصله رزئيا أو أصالال ا إ ر ي ئ الباقي للدائن ول  ف حيصل الدان 
    رعا.هيل ال هلة من ص ر بيئ الدان املمن ع

  ليهمعن اي لإحصيل الدان ، ينإهلل  أوجي   ت  يل الدائن  خصا  بيعيا  -
امل يا  جسإي اء الدان و تسليمه للدائن   امرراءا ح  املطالب  و الهليام 

ن هيل  النسب  ، أورزئيا حبسو املإام ن ري عم ل  حمدية املبلغ  أو ليا 
 و ال  ارر . أو  رارةالعملي  

 را.  نه من اعصل للدائن بزايية عن مبلغ الإم ال،د الإم ال  د  جي   ج -
 أوا  الها ي  عند املداان  لإ نو خطر ضيال الدا ن انبغي ا ا  اجحإيا  -

 هال  اء وت ثيهلمن مالءة العميل والإزامه  الإأ د،و لك  أيائاااملما ل    
 ..... .الدان .

 (4/2003)هـ.ش.م 
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 ة نشرة صندوق االتصاالت العربية دراس
 النسخة العربية ()

 
اجتصاج  العربي  للن ر ح ل مدو ت ا    تا لعا ا ير  على نشرة صندو  

ن ام الصندوت مئ املإطلبا  الشرعي  بعد أن س اعإماي النشرة ب اسط  م سس  نهلد 
 البحران .
  يول  لب وأن الصندوت س  عدايل ملسإثمران مهليمني بص رة أساسي   

   اجسإثمارالإعاون اخللي ي حل اغإنم ا ال رص  لشراء ال حدا  وأن الصندوت هد ه 
   البلدان العربي .   اجتصاج 

 وقد أبد  ا ير  املالح ا  الإالي  
 ( اخلاص الشر ا  املدرر  وغري املدرر    الب رصا   لبا ا ير  7البند )

خص صًا بعد الإعدال اليي ايخل على  زياو ر نمعيار  اعإمايمرارع  
امسالمي  يما اإعل  الشر ا  الة ج جي   الإعامل معاا  زياو ر نم  ر 

ا  أ ثر حي  اسإبدل 33والة تبلغ نسب  قروضاا الرب ا   ىل  مل أص  ا 
املعيار  مل ا ص ل إبمجايل الدا ن مهلس م  على مإ س  الهليم  الس قي  

 لي  .  اراً مإإا 12ملدة 

  اج إ اء بإسعري اجسلياي أبقل من الهليم  جيو النسب  لرس م اجسلياي
 .لإحهلي  الرب  

  . ضا    هلرة عن أحهام الإداول   النشرة  

   بند ام صام واملعااري اعاسبي  والرقابي  وضئ ضاب   ضا   يا البند وه  
جسإرناس مبعااري  راط  عدم الإعارض مئ أحهام الشراع  امسالمي  مئ ا

 ذا ج هير  اعاسب  واملرارع  للم سسا  املالي  امسالمي  البحران حي  
 ترو مانعاً  رعياً   قيام هيا الصندوت.

 (2/2004)هـ . ش .م 
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 مضاربة  إدخالدراسة 
 بنك األمني  -ضمن أصول اإلصدار 

 
ارب ( ضددددمن مهدددد ان  مدددددو  مهانيدددد   يخددددال هدددديل اجت اقيددد  )عهلددددد امللدددد حددد ل 

( أو    مراحبدا لطد  مدئ عمليدا  ث اليد  أخدرو )أتردري إ صدار معني سد اء   حم  د  خم
 عملي  من رية.

 رأت اهليئة:
أنه ج مانئ من  يخال عمليا  امللارا  ضمن مه ان  امصددار   ا  اندا "

آخددر حيدددل خليطدداً بددني ا عيددان واملنددا ئ والدددا ن  ن هددديا  ددارج بددني رب املددال و ددخص 
 . ه وج اإلرر امللارب من رراء  لكحمله أبي سعر اإ   علي

أما   ا  انا م ر يا  امللارب  مراحبا   هل  أو  انا مراحبا  ثثدل ياد انً أو   
 انددددا ج تددددزال نهلدددد ياً  ي ددددو أن اهدددد ن الإخددددارج مبثددددل الدددددا ن و هلدددداً لهلددددرار  مددددئ ال هلدددده 

 . " الدويل   هيا الشأنامسالمي 
 (1/2003)هـ.ش.م
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(20/5) 
 بشأن مديونية صندوق املدينة

 من جهة اثلثة هحتصيل ديون
 

هدددد  عبددددارة عددددن و ا لعددددا ا يردددد  علددددى اجسإ سددددار بشددددأن صددددندوت املداندددد  املندددد رة، 
 الإايل : ورأ ا ير  العرض املهلدم من  حدو اشاا   اعهلار ويرساسإثمار   

وهددد  اسدددإر ار  ا ددد  اعدددال  حسدددو النسدددب  للبندددد ا ول مدددن العدددرض املهلدددلم   : أوال
 وضعاا الراهن،  قن احلهم  يه ت صيل :

اعددال  اخلاليدد  مددن عهلدد ي  رددارة، جيدد   اسددإر ارها مددن املالددك  /1
 وأترريها من البا ن ملن اسإأررها .

اعال  امل ررة  عال بعهل ي قائمد ، ج جيد   أترريهدا  ن املن عد   /2
إادداء مدددة تلددك العهلدد ي خررددا مددن تصددرف املالددك  ج   ا س ان

أو س  سددددخاا بددددني املالددددك واملسددددإأرر ال علددددي، وقامددددا اشادددد  
املهلدمدددد  للعددددرض اسددددإر ارها مددددن املالددددك و عدددداية أترريهددددا ..

  
النسب  للبندد الثداين مدن العدرض، ج تدرو ا يرد  مانعدا مدن قيدام تلدك اشاد  إبيارة  : اثنيا

ادددا، ئ جيدددار اعدددال  أو  خالاعدددال  بعهلدددد  يارة حتددددي  يددده مددددو اجسدددإمرار   
 و لك مهلابل عم ل  عن اميارة .

النسددب  للبنددد الثالدد  مددن العددرض، ج جيدد   اجت ددات مددئ أي رادد  علددى تسددداد   : اثلثا
 امدددل املإدددأخرا   ددد را مهلابدددل أرددد ر حتصددديل  ن  لدددك مدددن قبيدددل  دددراء الددددا ن 

(Factoring  )وة وقدددد صددددر   إددد و  مبندددئ  لدددك   ت صددديا  ندددد ال دددا إ ران
 . ()والعشران   ال    احلايا

أما   ا  ان الإسداد بعد الإحصيل  ال مانئ منه  نه أررة علدى حتصديل الددان ولديب  يده 
  راء للدا ن .

 

                                                 

() (    بشان ال ا إ ران مر هل  مئ ال إ و رق21 إ و ندوة ال )( من هيا 1/2) م
 الهإاب
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(20/6) 
 التعديالت املقرتحة 

 على الئحة صندوق األطفال االستثماري
 

ثماري ا لعا ا ير  على الإعداال  املهللح    جئح  صندوت ا   ال اجسإ
 واملهلدم من  رف اميارة العام  للصنايا  املخصص  واإلمن املهللم : 4/5 هلرة 

 (  مخسددددددني يوجراً 50  دددددديض الدددددددحد ا يىن لجضدددددددا   حبيدددددد  ج اإ ددددددداو )
 ( مائ  يوجر أمراهي  .100أمراهياً بددًج عن )

   مدددا بإخ ددديض الهليمددد  اجايددد  لل حددددة أو السدددمام إبضدددا   أردددزاء مدددن و لدددك
 دة للصندوت .ال ح

 :رأت اهليئة
 من  لك .  رعاً نئ أنه ج ما 

 (3/2003)هـ.ش.م
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(20/7) 
 التعديالت املقرتحة على لوائح صناديق التأجري

 
 ن ر  ا ير    الإعداال  املهللح  على ل ائ  صنايا  الإأرري الثالث  وهي :

 ( 1صندوت الإأرري اخللي ي. ) 
 ( 2صندوت الإأرري اخللي ي) 

 (  .3دوت الإأرري العاملي)صن 
 واخلاص  حبساب أسعار ال حدا  السامي  للصنايا  املي  رة .
 الإعدال املهللم على جئح  امللارب  لصندوت الإأرري اخللي ي 

) سددددعر اج إإدددداب   السددددام اشداددددد (  32( الإعرا ددددا ، البنددددد 1املدددداية ) أوالا :
 داد :سعر اج إإاب   السام اش 1/32واليي نصه: . 

 وقررت اهليئة أن :
 اهلرأ البند املي  ر أعالل بعد الإعدال  ما الي :

سعر اج إإاب للسام ) الدخ ل ( : واهلصد به سعر اج إإاب   أسام 
 الصندوت واليي اعدل امللارب أسب عياً و هلاً للمعايل  الإالي  :

  مجايل حهل ت امللهي 
 عدي وحدا  ا سام الهلائم 

 ) سعر  عاية الشراء ( واليي نصه :  22(   البند 1)املاية  : اثنياا 
 واهلصد به املبلغ لهل سام واملع  عنه املعايل  الإالي  : سعر  عاية الشراء

 سعر التخارج :
 اهلصد به املبلغ لهل سام املع  عنه املعايل  الإالي  :

 املي  ر أعالل بعد الإعدال  ما الي : 1/22واهلرأ البند 
 خارج للوحدة )ربعي ( :سعر الت 1/22

للإخارج أسب عيا وانشر بشهل ربئ سن ي  اسل ايايً  اً اصدر امللارب سعر 
 مرراء الإخارج وته ن معايل  احإساب سعر الإخارج  ما ه  حمدي   املعايل  الإالي :

ا من ا رام  5) مجايل حهل ت امللهي  بعد  رراء ت  اعا  ال لة(  ن ورد  )انقصا 
 الهليم  اجاي  حل اتراخ الإخارج( امللا   على

 عدي ال حدا  الهلائم 
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ا ال رت الثابا بني سعر اج إإاب وسعر الإخارج وتع ي 5وثثل نسب  لد 
 تلهلائياً على املشار ني   الصندوت .

 سعر التداول : 1/51
 "اهلصد به السعر اليي اإم به تداول ا سام   الس ت الثان ا " .

 ملي  ر أعالل بعد الإعدال  ما الي :ا 1/51واهلرأ البند 
 سعر تداول السهم )أسبوعي( : 1/51

اهلصد به السعر اليي اإم بعد تداول ا سام   الس ت الثان ا   ما ه  
( وته ن معايل  احإساب سعر تداول السام  ما الي 5 – 8م صل أ ثر   البند )

: 
هل  خالل ال لة من ا من ا رام اعهل75سعر الإخارج للسام  بهلًا  خر + 

 اتراخ آخر  ارج حل اتراخ اجحإساب 
 ( :2التعديل املقرتح على الئحة املضاربة لصندوق التأجري اخلليجي )

( ) سعر الإداول (، ال هلرة )ب( 5املاية ) تداول وحدا  الصندوت (، البند ) :أوالا 
 والة نصاا :

 اآليت: على النحو يعدلرأت اهليئة أن  سعر التداول : 5 – 8
" اهل م امللارب إبصدار معدل عائد للإداول أسب عيًا حمإسو على صا  
 ا رام اعهلهل  بدون احإيا ي خمصص املخا ر مهلس ماً على  م ل النمر للصندوت " 

 تهلرأ ال هلرة املي  رة أعالل بعد الإعدال  ما الي :
 لسهم )أسبوعي( :لب سعر تداول /8/5

تداول ا سام   الس ت الثان ا  . واهل م امللارب  اهلصد به السعر اليي اإم به
 إبصدار سعر للإداول أسب عياً .

 وته ن معايل  احإساب سعر تداول السام  ما الي :
ا من ا رام اعهلهل  خالل ال لة من 75سعر الإخارج للسام  بهلًا  خر ت  ائ + 
 اتراخ آخر  ارج حل اتراخ اجحإساب .

 :ورأت اهليئة 
اول ال حدا  حيإسو سعر الإداول على أساس اقإسام أرام ال لة بني عند تد

ا للمشلي 25ا  و75املإخارج من الصندوت واملشارك اشداد ) املشلي ( بنسب  
 ا مر اليي سيحهل  العدال  وسيزاد   ن ب ال قا من حر   س ت الإداول .
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تداول وجي     راف الص هل ، ولهن يون  لزام، اسإخدام أحدث سعر 
 لل حدة لالسل اي به   حتداد سعر الإداول اخلاص ال حدة .

) تهل   صا  أص ل الصندوت (، من املاية  4 ضا   ال هلرة )ج(  ىل البند  : اثنياا 
( ) حتداد نإائن العمليا  واملر ز املايل والنهلد املإ  ر للإ  ائ (، وتهلرأ  5)

  ما الي :
 :ج/ سعر االكتتاب )الدخول( للوحدة 

اهلصد سعر اج إإاب   أسام الصندوت واليي اعدل امللارب أسب عيًا و هلاً 
 للمعايل  الإالي  :

  مجايل حهل ت امللهي 
 عدي وحدا  ا سام الهلائم 

للإخارج أسب عيًا وانشر بشهل ربئ سن ي  اسل ايايً  اً " اصدر امللارب سعر 
 ه  حمدي   املعايل  الإالي  :مرراء الإخارج، وته ن معايل  احإساب سعر الإخارج  ما 

 )أمجايل حهل ت امللهي  بعد  رراء ت  اعا  ال لة ( ان ورد 
 ا من ا رام امللا   على الهليم  اجاي  حل اتراخ الإخارج5انقصاً 

 عدي ال حدا  الهلائم 
ا ال رت الثابا بني سعر اج إإاب وسعر الإخارج وتع ي  5وثثل نسب  الد 

 شار ني   الصندوت .تلهلائياً على امل
 :ورأت اهليئة
عند تداول ال حدا  حيإسو سعر الإداول على أساس اقإسام أرام ال لة أنه 

ا للمإخارج 75بني املإخارج من الصندوت واملشارك اشداد ) املشلي ( بنسب  
ا للمشلي ا مر اليي سيحهل  العدال  وسيزاد   ن ب ال قا من حر   س ت 25و

 الإداول .
     راف الص هل ، ولهن يون  لزام، اسإخدام أحدث سعر تداول وجي

 لل حدة، لالسل اي به   حتداد سعر الإداول اخلاص ال حدة .
 (3/2003)هـ .ش .م /

 
(20/8) 

 اإلصدارات  وضع إطار لتداول أسهم
 يف شكل صفقات مراحبة 



 

397 

 
  وحددد ل وضدددئ   دددار عدددام  لإدددداول أسدددام امصددددارا     دددهل صددد هلا  مراحبددد

 بعد املناقشا  قرر  ا ير  ما الي :
"جيدد   للبنددك بصدد إه مدددارا لجصدددار  ددراء ا سددام الددة  رحاددا أول اج إإدداب 
و لك   أثناء مدة عمر امصدار ب ر ي أو عدم ور ي تعاد أو  عدالن مدن  ر ده ، علدى 

، وج الهليمدد  السد قي    ا ات دد  علدى ا رددل   سدداي الددثمن جيددو أن تدإم أن عمليد  البيدئ 
جيدد   الإعاددد أو امعددالن عددن  ددرائاا الهليمدد  اجايدد  أو املراحبدد  ) بهليمدد  الإهل دد  ملددا ا 

 لرأس املال". ن لياا رب  (  ذا تشإمل على ضما
 (6/2003)هـ.ش.م
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(20/9) 
 اإلطالع على التعديالت على الئحة صندوق التأجري العاملي

 
 : بعد  ضا   الإعداال  الإالي   عامليجئح  صندوت الإأرري الا ير   أقر 

اهلصد بسعر بيئ ال حدة واليي حيديل امللارب لبيئ وحدا  الصندوت و هلاً 
 للمعايل  الإالي  :

  مجايل حهل ت امللهي 
 عدي ال حدا  الهلائم 

 سعر التخارج : 1/28
 اهلصد به املبلغ لهل وحدة واملع  عنه املعايل  الإالي  :

ني" انقصاً " ائض  عاية الإهلييم" انقصاً " عم ل  مصاراف "حهل ت ملهي  املسااث
 الإخارج"

 ال حدا  الهلائم 
 سعر إعادة الشراء : 1/28

 اهلصد به املبلغ لهل وحدة واملع  عنه املعايل  الإالي  :
 حهل ت ملهي  املسااثني انقصاً  ائض  عاية الإهلييم انقصاً عم ل  مصاراف  عاية الشراء

  ال حدا  الهلائم
 سعر التخارج للوحدة : 1/28

للإخارج أسب عيًا وانشر بشهل ربئ  اسل ايايً  اً اصدر امللارب سعر  أنجي   
سن ي مرراء الإخارج، وته ن معايل  احإساب سعر الإخارج  ما ه  حمدي   املعايل  

 الإالي  :
رام ا من ا 5 مجايل حهل ت امللهي  بعد  رراء ت  اعا  ال لة " ن ورد ( انقصاً 
 امللا   على الهليم  اجاي  حل اتراخ اجحإساب

 عدي ال حدا  الهلائم 
ا ال رت الثابا بني سعر اج إإاب وسعر الإخارج وتع ي 5وثثل نسب  الد 

 تلهلائياً على املشار ني   الصندوت .
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 سعر تداول الوحدة )أسبوعي( : 1/29
وت   الس ت الثان ا   ما " اهلصد به السعر اليي اإم به تداول وحدا  الصند

 وته ن معايل  احإساب سعر تداول ال حدة  ما الي : 8/5ه  م صل أ ثر   البند 
ا من ا رام اعهلهل  خالل 75سعر الإخارج لل حدة  بهلًا  خر  ارج + 

 ال لة من اتراخ آخر  ارج حل اتراخ اجحإساب .
أساس اقإسام أرام  وعند تداول وحدا  الصندوت حيسو سعر الإداول على

ال لة بني املإخارج من الصندوت واملشارك اشداد ) املشلي ( ا مر اليي سيحهل  
 العدال  وسيزاد   ن ب ال قا من حر   س ت الإداول .

وجي     راف الص هل ، ولهن يون  لزام، اسإخدام أحدث سعر تداول 
و تسعرية الإخارج لسعر  حدة لل حدة، لالسل اي به   حتداد سعر الإداول اخلاص ال

 ال حدة .
 م(2/2002)هـ.ش.ت.
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(20/10) 
 مراجعة صندوق الرايض للتطوير العقاري

 
الرئيسدددي )ال  ددد ( وامللدددارب ا يرددد  علدددى اجت اقيددد  امل مددد  بدددني امللدددارب   لعددداا

ر )الشددر   العهلارادد (. واسددإنايا ملددا ردداء   هدديل اجت اقيدد  والددة تسددمى )عهلددد تهلددد  املطدد    
 .خدما     اج  الإط ار العهلاري( 

 رأت اهليئة 
لدده   ر ببيددئ أرض املشددرول اململ  ددلددى الإددزام املطدد    أن املدداية الرابعدد   ياددا تددنص ع"

وللشدددر   العهلاراددد  و لدددك للملدددارب الرئيسدددي حبيددد  تهددد ن خاليددد  مدددن أي م اندددئ أو قيددد ي 
إ ددد  عليادددا الطر دددان منهلصددد  للملهيددد  أو مانعددد  للإصدددرف  يادددا، والدددثمن والشدددروب الدددة ا

و  ددراغ ملهيإاددا للملددارب الرئيسددي عنددد سددداي  امددل قيمدد  ا رض، وقددد  لبددا ا يردد    
 . "ضمن مسإندا  املعامل  مضا إااهيا اخلص ص صياغ  وثيهل  وعد بشراء ا رض 

 (1/2002)هـ.ش.ت 
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(20/11) 
 االستثمارمراجعة الئحة صناديق 

 
 اجسإثمارا   الالئح  املن م  للشاايا الشرعي  على  ا ير  مالح ا 

 :أقرت اهليئة 
هيا املنإن اشداد لشاايا  اجسإثمار بعد  بداء عدي من املالح دا  الشدرعي  

الإعدداال  الإاليد  علدى   يخدال خيها بعني اجعإبار   الصدياغ  الناائيد ، حيد   لبدا 
  هلرا  الالئح  :

 : بيان وحتديد طبيعة املنتج ومكوانته  أ (
" مإاررة   البلائئ والعهلارا  مئ عمليدا  أتردري  صد ل ج تهلدل عدن 

 لالقإصدددايا  و لدددك و هلددداً ملبددددأ اخللطددد  اادددا  مب ردددو  إددد و نددددوة ال  ددد  35
 امسالمي" .

 توزيع األرابح : ب(
احلسددداب علدددى  واعمدددل امللدددارب علدددى صدددرف أرام يوراددد  كبإددد  حتدددا

  السدددددن  علدددددى أن ادددددإم تسددددد ا   ا 4.5املسدددددااثني حتدددددا بندددددد ا رام ب اقدددددئ 
 " . اجسإثمارحساب ا رام   ذاا  عمر  ااية 

 التخارج : (ج
 تعدال العن ان ليصب  " الإخارج أو اجسلياي " .

 : 2البند 
لإ  اددئ ا رام حتهليهلاددا أو حتهليدد  حتهلدد  احلددد ا يىن الهلابددل للإ  اددئ  " اشددلب

  ليا أو رزئيا " .  هلهلااحتوج الإزم امللارب ت  ائ أرام   حال  عدم 
 : 3البند 

" اعمل امللارب وحتا مسر ليإه    يل ان ب عن رب املال   صيان  املدال 
واعا    عليده  محا  د  رب املدال علدى مالده، واسدإثمار املدال   العهلدارا  والإ دارة 

 ".تهلصري. حسو ا حهام الشرعي  املن م   ا، والمن امللارب أي تعد أو
 : 6البند 

 " بيا املبدأ : " ج المن امللارب حتهلي  ا رام املإ قعتث
 (3/2003)هـ .ش .م/

(20/12) 
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 ضاربة(امل)صكوك 
 

يرسا ا ير  مشرول  اايا  الإم ال امسدالمي ) ملدارب ( وأقدر  ا يرد  هديا 
 املنإن اشداد بعد  بداء املالح ا  الشرعي  الإالي .

دددد ي /1 وهددديا مدددن امللدددارب والعميدددل املسدددإثمر،  معددددل الدددرب  الصدددا  املإ قدددئ لهدددل رخ
وحدددل ج اه ددي    جيددو الددنص صدددراح  علددى نسددو ت  اددئ ا رام بددني الطدددر ني  

 مدا عليادا ا  أو غريل ( و لدك الدنص 85،   15ا  أو  80ا ، 20)مثال 
 .ج إإاب أو  ياما معا وه  ا  لل  نشرة اج إإاب أو    لو ا

ة علدى النحد  الإدايل : " الصده ك حمدا   اسدإثمارا  بيان املددب هلرة الإخارج و لك  /2
 ا  ج   ذاا   لة اجسإثمار "ج ميهن الإخارج منا

ت ضدي  العم لد  املنصد ص عليادا   ال هلدرة اخلاصد  الإدداول أبذدا عم لد  تسدد يل  /3
حبيدد  تهلددرأ ال هلددرة  مددا الددي : "  مهانيدد  الإددداول مإاحدد    أي وقددا وبعددد اتراددخ 

ا مدددئ عددددم ضدددمان امللدددارب بإن يدددي  لدددك 1 تسددد يلل عم لددد  امغدددالت مهلابددد
 خالل مدة حمدوية ومإام للملارب الإداول اشزئي للهميا  املعروض  " ..

  املهلدمدد  الإعرا يدد  ) ضددماان  جتارادد  ( جيددو  ثبددا  اللددمان علددى امللددارب   
ملدال  ن   اللمان عليده جتدال املسدإثمران أراب ا ص  حال  الإعدي أو الإهلصري بدج من ن

 تثبيا  لك خمال   لعهلد امللارب  الشرعي  . 
 (2001)هـ .ش.ت./
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(20/13) 
 الصناديق إدارةخذ الرسوم مقابل أ

 
لددددو الشدددر   اجتدددال   صدددناياهلاا اشداددددة أبخدددي مصددداراف  يارة علدددى 
حسددن ا ياء تانددو حصددإاا مددن الددرب   ملددارب  مددا مدددو ردد ا  تطبيدد  هدديا 

و يددددف اددددإم حتداددددد هددديل الإهدددداليف هددددل نسددددب  لهلدميددد  اججتدددال علددددى صددددناياهلاا ا
 .لألرام أم قيم  العمل ن سه 
 .قرر  و تداولا ا ير  ح ل امل ض ل 

  أن أي صدددندوت اسددد ل  شدددر   مسدددإهلل  واهددد ن ملهددداً حلملددد  ا سدددام ولددده
 لب  يارة مامإه مراقب  أياء مداري الصندوت و  بعض الهلد انني اه ند ن 

ا  الددددددة تهلددددددم لددددده واإعاقددددددد مدددددئ مدددددددار مسدددددإهللني و لدددددك للددددددمان اخلددددددم
واإعاقددددد مددددئ أمددددني لألصدددد ل ومددددئ هيردددد  د ر أو الراعددددي املطدددد     –لالسددددإثمار 
مدا ردرو عليده العمددل ندوت هد  الديي اغطدى هديل املصداراف   درعي   الصد

 مب رو ال إاوو الصايرة .
  اف الإشغيلي  ( حتمل على ال عاء  ن املصاراف املبا رة ) املصار 

  املبا رة ) اميارا  اإحملاا امللارب أو ا رري ( واملصاراف غري 

  حتميددل ال عدداء مصدداراف  ضددا ي   البددد  أرادددو  هدديا احلالدد  ا خددرية   ا مددا
من قيام عالق  تعاقدا ، ته ن هبا عهل ي من صل  عن النشدرة علدى أن ت ا د  
علياددا شندد  املشددار ني مب رددو عهلدد ي خاصدد  بددني الصددندوت و ددر   الإ  يدد  

 يل الل ن  على تعييناا .وم ا هل  ه

أمدددا بشدددأن  ضدددا   مصددداراف عدددن خددددما  تهلددددماا الشدددر   بدددداالً عدددن أ دددراف 
خارري  وهل اإنا   لك مئ اسإحهلات امللدارب حصد  مدن الدرب   هلدد ررعدا ا يرد   ىل 

( حدددد ل مصددددرو ا  4/1 إدددد اني مددددن  إدددداوو ندددددوا  ال  دددد  لالقإصدددداي امسددددالمي رقددددم )
 ا   نشددددداء الصدددددنايا  و لبددددا مدددددن اميارة تهلدددددد  ( حددددد ل مصددددرو 7/1امللددددارب  ورقدددددم )

 ت اصيل عن املصرو ا  املراي حتميلاا على الصنايا    ض ء ال إ اني املشار  لياما.
 (4/2003)هـ.ش.م
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(20/14) 
 لدى البنوك واملؤسسات املالية تتسويق اإلصدارا

 
اء حيددد  اإهلددددم العميدددل لشدددر  آليددد   دددرم  صددددار لشدددراء أسدددام  ا يرددد    ن دددر  

 ا مددنيبنددك   ىلبيعاددا   عدداية  اطلددو   واسدددي الهليمدد ا سدداماهإإددو و  امصدددارأسددام 
 ن املعاملدد  علددى النحدد   تسدددي   اتراددخ جحدد  ورأ  ا يردد  علياددا و مإ دد   مب رددو قيمدد

 الشرعي  وهي : امل ص ف  ياا بعض الإ او ا 
ة ن اطلددددو مددددن البنددددك املصدددددر لألسددددام  ددددراء ا سددددام الدددد  يددددف للعميددددل  /1

 ا إإو  ياا قبل الإخصيص ؟
ما هي العالق  بدني بندك ا مدني وبدني امصددار ؟   ا  دان البندك هد  املصددر  /2

وهدد  املدددار  هيددف لدده أن اعدد ي  ىل  ددراء مددا ال بددثمن مإ دد  عليدده م رددل . 
العمليدد  ت اددر  أذددا قددرض بددرب  م رددل وعمليدد  اج إإدداب  ددري وسدديل  وحيلدد  

 وهيا ج حي  .
حمدددل إاحيدد  هدديل العمليدد  أن البنددك الددمن الددرب  للمهإإددو  التددو علددى /3

املخا ر بني أن ترب  ا سام أب ثر مما تشلو به السام ) الثمن املإ   عليده 
اً وبني خسارة تلك ا سام   ا ف حتهل  قدر الدثمن امل ردل امل رل  يه ن راحب
  يه ن خاسراً ( .

 تعاىل أعلم . هللاوصح  هيل املعامل  املعروض   ا ير  ليا ج ترو
 (4/2003هـ.ش.م
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(20/15) 
 إيداع عميل مبلغاا الستثماره يف البنك بشرط توظيفه لديه 

 
 :رأت اهليئة 

أن امادددال   أحددد امصدددارا  مبثددل هدديل الصدد رة ج حيهلدد  الصدديغ  الشددرعي     
ه حد  معلد  ولدهد  ا رد رب  بني العهلدان  ما أن أحداثا مرتب  ا خدر ورد ياً وعددماً و 

 ال سخ وان اسإهلرار العهل ي أمر مطل ب  رعاً. 
عددددم رددد ا   دددرعاً   ن مدددن املهلدددرروخلصدددا ا يرددد   ىل أن هددديل الصددديغ  ج جتددد    

 ا لاب عهلد   عهلد .
 (1/2003)هـ.ش.م
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(20/16) 
 حبة اأو مر  إصدار ابألجلبيع 

 بسعر أعلى من سعر السوق إىل طرف اثلث
 

 رار الإايل :بعد املداول   ان الهل
) ج جي   لبنك ا مني أن اشلي ا رل من الطرف الثال  مراحب  حي   ن  

الطرف ا ول اليي ال الطرف الثاين ه  ممل ك ام ع  يله الة هي ماله  الطرف 
الثال  بنك ا مني .  شر   الإ  ي  الطرف ا ول وبنك ا مني الطرف الثال  اثا ملك 

 ام ع  يله
ن العملي  تعإ  من قبل بيئ العين  اعرم، ) ما أن ص إه  ملارب أو  وعليه  ق

 نئ عليه  رعاً تهلد  اللمان لرب املال أو تهلد  ضمان الشراك لشراهه ( .ث شراك 
 (2/2004)هـ.ش.م
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(20/17) 
 اعتماد نشرة والئحة صندوق الشروق العقاري 

 
إإاب لصندوت الشروت العهلاري تإمثل مالح ا  ا ير  على مس ية نشرة اج 

 وجئحإه على النح  الإايل:
  أوالا :

مددة الصندوت هي سدن  واحدة مغلهل  تبددأ من اترادخ السدراين وتنإاي 
، لهن السن  املالي  تبدأ من ا ول من  ار 2005بإاراخ الإص ي    ../../

تنإاي   مارس من  ل عام عدا السن  ا وىل الة تبدأ من اتراخ امغالت و 
الي م ا خري من  ار   اار ) عشرة  ا ر  هل  . ان ر : مدة الصندوت السن  

 املالي  من مس ية نشرة اج إإاب ( 
  : اثنياا 

  ا  انا تص ي  الصندوت قد ثإد  ىل أ ثر من سن  ) سإ  أ ار 
 ضا ي  أو أ ثر من  لك برضي ثلثي محل  رأس املال املد  ل )ان ر مدة 

( ج من جئح  الصندوت/3 – 2مس ية نشرة اج إإاب والبند  الصندوت من
 لما ا رعلا مدة الصندوت سن  واحدة، مغلهل  وف جتعل مدة الصندوت حل 

 املشلاة بعد  عدايها وتهلسيماا. تص ي  مجيئ ال حدا  املإعلهل  ا رض
  : اثلثاا 

أ ثر من   ن اجلإزام الإص ي    املدة املعين  ) سن  أو سن  ونص ًا أو
 احلهمي  وليسا الإص ي  احلهليهلي  . لك ( قد ا يو  ىل الإص ي  

  رابعاا :
الإص ي  تعع انإااء املشرول وعدم ور ي رأس مال وانإااء امللارب  
أصاًل،  هيف للملارب أو املسإثمران أن حيصل ا على ح  اجسإ اية من 

، بعد أن اإم املساح  املخصص  للمرا   العام  أو بعلاا  ي سبو  ان
بيعاا أو تشغيلاا وته ن ع ائدها حينياك شميئ املسإثمران وامللارب الرئيسي 

 .وامللارب الثاين 
 خامساا :

على ما سب   قن ا ير  ترو عدم ر ا  الإمييز   ت  ائ رأس مال  بناءً 
 من جئح  الصندوت ( 5 – 5وأرام الصندوت على النح  اليي وري   ) 

ي( من جئح  الصندوت بإغيري نسب  الإ  ائ /5 – 9ي   ) والنح  اليي ور 
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و وا اليي جي   ه  أنه   ا جتاو  الرب  نسب  معين  من رأس املال  قن ما  اي 
 ي( من جئح  الصندوت ./5 – 9عليه اه ن بنسب  أخرو ومناا ما وري   )

 سادساا :
بنسب   رأس مال الصندوت م  ل بني امللارب ا ول وامللارب الثاين

ا ،  هيف اه ن للملارب ا ول أخي عم ل  تس ا  قدرها 25ا و 75
ا على رأس املال اليي  ن به من املشدار ني   الصندوت و صم من رأس 1

املال ؟ أي  يف  خي نسب  على الإس ا  اليي حصله لن سه،  نه ه  
أراي أن املساهم ا ول   الصندوت، وعليه أن اد ئ مجيئ قيم  أسامه و  ا 

ليه السام مبا اإم اجت ات عليه بزايية   أسامه  ي    له أن ابيئ  ادخل غريل 
 أو أ ثر .

نعم ميهن اخلروج من  لك تعل امللارب ا ول مس قًا ملا نسبإه 
ا من رأس مال الصندوت ، واعدل ما 75ا وليب مسااثًا مبا نسبإه 75

اج إإاب وما اهلابله   راء   تعراف رأس مال الصندوت من مس ية نشرة 
جئح  الصندوت مبا اإ   مئ هيا املع  وليب  ما وري   العبارة ) م  ل 

 حسو نسب  املسااث  الإالي  ......  اخل( .
  سابعاا :

ج( من جئح  الصندوت من  ن ا  الرهن /6 – 4ما راء   املاية )
النص على هيا  على مجيئ مبالغ اج إإاب غري املد  ع  ف ا ار للاير  وره

الشرب مئ ا لاب أن اإم ي ئ أسام الصندوت  اماًل وقا الشراء وه  اليي 
( من الالئح  عند النص على  لة العرض ا وىل 2أ//2 – 4وري   املاية )

 سام رأس مال الصندوت املسإادف، وه  ما اعع ي ئ قيم  ا سام مجيعاا 
 عند اج إإاب .

ام بعد اج إإاب والإخصيص  مثل نعم   ا  ان ي ئ قيم  ا س
 ج( ./6– 4احلال  املي  رة وارية وميهن عالراا مبا   ر   املاية )

 م(2/2004)هـ .ش.م.
 
 
 

(20/18) 
 آلية تكوين احملافظ
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 :رأت اهليئة 

وضئ ا لي  الإالي  لهي ي  ته ان اعا   على وره مشرول مبا    لك امرراءا  
 اعا   : اخلاص  بشراء امل ر يا   

  ا  انا أص ل اع    م ررة  ص البنك ميهن ثليهاا للمح     /1
 )ثليك ا عيان للمح   ( .

 حهل ت ا ررة وحدها ج جي   الإصرف  ياا . /2
  ا بيعا امل ر يا  اململ    للملارب  ىل اع     البد من حتدادها  /3

ا وأ اذا حل تإم امل ا هل  وامل ا هل  على  يراراا   اع    وبيان م اص اف
 اللمني  من املشل ني .

اإم الإهل   من را  تهل   حماادة أو ته ان شن  مشار ني اإم بيئ لهي  /4
 امل ر يا   ىل اع    مب ا هل  الل ن  نياب  عن املشل ني .

  حال  تهل   امل ر يا  من  رف كل  ) ادرج مسإند تهل    رف  /5
 ( .كل    اع   

  ا  انا امللارب  مطلهل   يح  للملارب أن اد ئ هيل ا م ال  /6
 ملارب  للغري   ا ورد    لك مصلح  .

مإ رغ  وتعطي تهلراراً للاير  عن أعمال  رعي  ياخلي  ضرورة ور ي مراقب   /7
 .هيل اعا   

 (3/2004)هـ.ش.م
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(20/19) 
  شركة التوفيقـ  الشرعي تدقيقللاملصادقة على آلية 

 
 ا لعا ا ير  على نشرة اج إإاب   الطروحا  اخلاص .

 وقرر  املصايق  عليه على أن اإم اسإي اء الإايل :
 .  اهلدم تهلرار  ل سإ  أ ار للاير 

   أن ته ن مرارع  الطرم  ل نصف سن  مئ بيان  شف العمليا
 املدرر    الطرم.

 .  تزواد ا ير  ببيان ت صلي عن املصاراف اميارا 

 د   الام للاير  عن د  يف اإم الإخصيص   ا  اي اج إإاب عن تهل
 قيم  رأس املال املطروم .

 (3/2004)هـ.ش.م
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(20/20) 
 لطرف اثلث إصدار يفضمان  عمليةإبداء النظر يف 

 
 : رأت اهليئة 
خطدددداب ضددددمان مددددئ أن العمليدددد  هددددي  هعلددددى أنددددنددددص اجسإ سددددار عندددد ان   أن "

مان د  ددرف أرندديب شدد  اخلسددارة ( وهدديا غددري خطدداب اللددضددمان  ددرف كلدد  )أي تعادد
 اليي اه ن   حال  املدا ني .

وبندداء علددى  لددك تددرو ا يردد  أندده ج مددانئ مددن  صدددار هدديا الإعاددد وتل ددا ا يردد  
اجنإبال  ىل أن هديل ال إد و صدايرة علدى أسداس أن  در   الإ  يد   درف كلد  من صدل   

مسدددااثي امصدددار وجيدددو أالدداً أن ج تهددد ن هنددداك   خصدديإه الهلان نيددد  و مإدده املاليددد  عددن
عالقدد  ملهيدد  بددني )امللددارب( وبددني مددن اهلدددم الإعاددد   احلالدد  ا وىل )ا مددني( و  احلالدد  

 مددا أندده ج حيدد    "الثانيدد  ) الإ  يدد  (  بهلدداً ل إدد و ندددوة ال  دد    اجخددإالف   امللهيدد  .
 ارب :للطرف الثال  بعد ر  اخلسارة أن اررئ على املل

ف الثالدد  )الإ  يدد  وعليده ج جيدد     ا  انددا امللهيدد  واحدددة بددني امللددارب والطددر 
أن اًء علددى اليمدد  املاليدد  املن صددل  ( وجيدد   هدديا اللددمان الطددرف الثالدد  د بنددو ددر   ال  دد 

العم لدد  املسددإحهل  هددي عددن قيددام  ددر   الإ  يددد  بدددور ال  يددل أمددا   ا قامددا بدددور املإابعددد  
ململ  دد   ددا  ددال تسدددإح  عم لدد  ال  الدد  عددن تلددك العمليدد  املبيعدد  ومددن لددبعض امل ردد يا  ا

ال اضددد  أنددده ج جيددد   لل  يدددل أن اإملدددك امل رددد يا  الدددة هدددي حمدددل ال  الددد    ابيعادددا  ىل 
 امل  ل ليسإح  رب  البيئ  نه هبيا خيالف ص إه    يل .

 (4/2004)هـ.ش.م
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(20/21) 
 صندوق النخبة لألسهم اآلسيوية

 اا ربوية(كت بنو أيف شركات أنش ثماراالست)
 

ا لعددددا ا يردددد  علددددى اجسإ سددددار بشددددأن مدددددو مشددددروعي  اجسددددإمرار    حدددددو 
ا   الشدددر ا  الدددة  اندددا مإ ا هلددد  مدددئ املعدددااري واللددد اب  الشدددرعي  املهلدددررة، ولهنادددا قامددد

اتبدددئ  دددا ضدددمن من  مددد   دددر افا الإابعددد ،  مدددا رددداء   ال دددلة احلاليددد  إبنشددداء بندددك ربددد ي 
جسإ سددار السدد ال عددن النسددب  املر ادد  الددة ميهددن أن تهدد ن مهلب لدد   ددرعا مددن يخددل  لددك ا

 الهلابل  .البنك الإابئ للشر    ىل  مجايل يخل الشر   
 :قررت اهليئة 

بعددد املناقشدد  وردد ب الددإخلص مددن هدديل الشددر   وعدددم اجسددإمرار   اجسددإثمار 
  دا  درول أو  در ا  اتبعد  غرضداا   أساماا  نه ج جي   الإعامدل أبسدام الشدر ا  الدة

غدددري مشدددرول ولددد   اندددا أغدددراض الشدددر   ا م مشدددروع  حيددد   ن أغدددراض الشدددر   الإابعددد  
 حتسو علياا .

 (3/2002)هـ . ش . م 
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(20/22) 
 بشأن صندوق التأجري اخلليجي استفسار

 
 وتتمثل االستفسارات يف التايل :

إأرري اخللي ي ملدة تزاد عن أربئ أحد العمالء مشارك   صندوت ال : أوالا 
سن ا  وقد عمد الشر   بعدم صرف أراحه و وا  ضا إاا على رأس املال 
  ن ب الصندوت،  ال التو عليه   اة النسب   يل ا رام أو أي   اة 

 أخرو .
مشار ا  خاص  ببعض العمالء أرصدفا غري مسإثمرة ) را دة ( ملدة تزاد  : اثنياا 

ن ا  وتهلف الشر   عبرًا ماليًا انجتًا عن  رسال الهش  ا  عن ثالث س
الدورا    جء املشار ني وتهللم  يارة الإس ا  وضعاا حتا بند احلساا  

( رايل سع يي   ذاا   ل  ار  10الرا دة على أن اإم خصم مبلغ )
  مصاراف  يارا  .

 إ  حساا  ا   ال ا سب والل اب  الة ميهن وضعاا لألخي هبا عند  : اثلثاا 
   حاج  ) الإبع ( و ي ي  الإعامل مئ حر   حساافم .وقرر  ا ير  ما

 .يال
 راعي بيان الز اة اليي خيرره الصندوت .االنسب  للبند أوجً  .1
النسب  للبند كنيًا هيل الطراهل   ياا اسإغالل واسإيالء على هيل  .2

ارة العام  للإس ا  بشأن احلساا      سب  وان أ إا ا ير   ىل امي
 ا رصدة الرا دة  يطب  ن ب احلل ال اري   ال إ و السابهل  .

النسب  للبند كلثًا : تطلو من اميارة العام  للإس ا  ت ضي  هيا  .3
الس ال :  ما املهلص ي " الإبع " هل ه    ال  ا اإام أم ما ا ؟ وما 

 مبع  Adoption هي م اري هيل احلساا  ؟ وهل املهلص ي الإبع
 اجصطالم الغريب ؟ 

 (3/2003)هـ.ش.م
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(20/23) 
 اإلجارة حمفظة يثرب لصكوك

 
 15يرسا ا ير  الإص ر املطروم لهل من عمليدة حم  د  اثدرب و اع  د  رقدم 

لصه ك امرارة وتبني أن ا سل ب وا لي  املإبع   ياا علياا م خي  رعي   ثدرية منادا أن 
سدددإ يدان منادددا نهلدددداً بددددون أي عالقددد  تعاقداددد  مشدددروع  وأن الصددده ك ا مددد ال تدددد ئ للم

تصددددر يون أن ثثدددل م رددد يا    أي مرحلددد  مدددن املراحدددل ث حدددل   البدااددد   دددقن املبددداين 
الهلائمددد  ادددإم   راغادددا لل اددد  املصددددرة للصددده ك علدددى سدددبيل اللدددمان ولددديب علدددى سدددبيل 

 :  الإايل ليإني أصدر  ا ير  الهلرارالإملك الشراء ولإصحي  هيل ا لي  املإبع    العم
أن تشلي اشا  املصدرة للصه ك ا ص ل امل رد ية مدن الدراغبني   اجسدإ اية 
مددددن الإم اددددل مب رددددو عهلددددد  ددددراء واددددإم الشددددراء لصدددداحل املهإإبددددني   الصدددده ك ، وحمددددل 

 املبدداين املهملدد   ددا و الصدده ك اهدد ن خلطدد  مددن ا عيددان وهددي )املبدداين الهلائمدد  والدددا ن
ا 30تهلدل عدن   ذا غري م ر ية و وا هي   اليم  وجيدو أن تهد ن ا عيدان بنسدب  ج

مدددن  مددد ل الصددده ك )الهلائمددد  واملبددداين املهملددد   دددا ( علدددى حسدددو معيدددار ا ورات املاليددد  
 .الصايرة عن هير  اعاسب  واملرارع  امسالمي  البحران 

 م اشاد  املصددرة بشدراء ا صد ل ا وىل أن اإم مجئ ا م ال من املهإإبدني   تهلدو 
 دل  ا صد ل  دا أوجً اال  ال  عنام حل تدخل ا صد ل   ملهيدإام مبا درة  ذدا لد  

للملدارب أو   وأراي  بيعادا للمسدإثمران  دقن  لدك اإطلدو  جيداي مدن ميدثلام  نده ج حيد
 ال  يل أن ادخلاا   وعاء اجسإثمار  ج بل اب  معين  خشي  اعااة .

إم  برام عهلد  رارة م ص      اليم  بدني اشاد  املصددرة وبدني اشاد  املسدإ يدة ا
( أي مالده أو البنداء امل صد ف   اليمد من الإم ادل واهد ن حمدل امردارة ) البنداء املدراي   

أي أرددرة عددن هدديا العهلددد  ج بعددد  وج تسددإح  ،اددإم   مالدده فالهلددائم مندده ومددا سدد   البندداء
 املسدددإأرر ث و  حالددد  احلصددد ل علدددى ي عدددا  قبدددل تعيدددني حمدددل تسدددليم العدددني املددد ررة  ىل

 امرارة وتسليماا تعإ  ي عا  حتا احلساب . 
املبددداين تددد م اشاددد  املصددددرة للصددده ك عهلدددد اسإصدددنال تهددد ن هدددي  يددده  م مدددال

املسدإ يدة مدن الإم ادل ن سداا  ذدا عالقد    املسإصنع  وميهن أن اهد ن الصدانئ هد  اشاد
ة و  ا  انددا اشادد  املسددإ يدة مددن الإم اددل غددري م هلدد  لعمليدد  الصددنئ من صددل  عددن امرددار 

 قذددا تدد م عهلدد ياً بيناددا وبددني مددن اهلدد م الصددنئ مبا ددرة مددن املهلدداولني وهبدديل الطراهلدد  حتددل 
 مشهل  تعاقد اشا  املسإ يدة من الإم ال مئ املهلاولني السابهلني
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 اليمدد  و لددك ا إمددال الإددداول  ج بعددد تعيددني حمددل امرددارة امل صدد      ج اددإم
 املباين ووضعاا حتا تصرف املسإأرر املسإ يد مناا . 

ربدددد  الصدددده ك هدددد  مددددن عائددددد امرددددارة بعددددد تغطيدددد  املصددددرو ا  مثددددل الصدددديان  
 والإأمني واثا على امل رر . 

   اء الصه ك اإم عند ثليك ا عيان امل ررة للمسإأرر بنداًء علدى أن امردارة 
 رو وعد ملزم الإمليك انإاي بعهلد بيئ أو هبد  ث أو مب ردو منإاي  الإمليك و لك مب

عهلدددد هبددد  معلددد  علدددى تن يدددي الإزامدددا  امردددارة وميهدددن  برامددده مدددن البدااددد  وتنإهلدددل امللهيددد  
 عليه العهلد .  تلهلائياً  ىل املسإأرر   ا حتهل  ما عل

 (2/2005)هـ.ش.م
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(20/24) 
  املوحدة بيان من اهليئة الشرعية

 للطروحاتداول سعر الت بشان
 

بعدددددد الإدددددداول   امل ضددددد ل رأ  ا يرددددد  ، أبن تلإدددددزم اشاددددد  املخإصددددد  الدددددة تهلددددد م 
حبساب السعر اجسل ايي للمإداولني   الطرم امل راا  الشرعي  الإاليد  عندد حسداهبا 

 ليلك السعر: 
 اندددا مهددد ان      اتدددداول ال حددددا  ادددإم  بهلددداً  حهدددام بيدددئ الددددا ن  -1

ناددددا مدا نيدددد  تسددددإح    آخددددر مدددددة الطددددرم الطددددرم مراحبدددد  تددددإمخض ع
اسددإنايا  ىل املبدددأ الشددرعي   بيددئ الدددا ن مبثلاددا  ددقن الإددداول اددإم علددى 

 أساس  الهليم  اجاي ) أي قيم  الدان ج قيم  امصدار( .
 عسد ب علدى أسداس الإهليديم الددوريتداول ال حدا  اإم  بهلاً للسدعر ا -2

مهدد ان  تلددك اع  دد  تإهدد ن  انددا   ا  ملهدد ان  اع  دد  اجسددإثمارا  
 من أعيان وأص ل وغريها .

وا حهددددام الشدددددرعي   ىمبددددا اإما ددددد وحددددا تعدددددال بنددددد الإدددددداول   الطر  -3
 اخلاص  ببيئ الدان .  

 (4/2006)هـ.ش.م
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(20/25) 
 اهليكل التنظيمي و التمويلي لصكوك الجون سييت 

 
ه ادددددا و ا لعددددا ا يرددددد  علددددى ا يهدددددل الإن يمددددي لصددددده ك جردددد ن  سدددددية ال

بهلصدددد اخددي م ا هلدد  ا يردد  قبددل   اج إإدداب  يادددا  –البحددران  –املهلدمدد  مددن بنددك ا مددني 
 بهلددددا ملددددا هدددد  مإبددددئ   أن امل سسددددا  املاليدددد  و املصددددر ي   جيددددو أن تنددددال م ا هلدددد  هيرافددددا 

 ان  مصدايقا عليده مدن قبدل هيرد   درعي  أخدرو    الشرعي  للم ا هل  على أي منإن حل ول 
  . 

مر على ا ير  تبني  أن اللمان ال اري هد  ضدمان لال إإداب ولديب بعد عرض ا 
ضماان لالسإثمار حي  اإعاد أحدد ا  دراف بإغطيد  اج إإداب   الصده ك املإبهليد  بعدد 

،  مدا جيد    درعا أن اعدد الشدراك   دراهه بشدراء حصدإه وهد  ردائز انإااء  لة اج إإاب
   راا  اخل ة .   املشار   بسعر الس ت أو بعد الإهل   ب اسط

قدددرر  ا يرددد  امل ا هلددد  لبندددك ا مدددني علدددى اج إإددداب هبددديل الصددده ك ، سددديما أذدددا 
 ن هم أعلاء   ا ير  الشرعي  امل حدة .   مصايت علياا مم

 (5/2005)هـ.ش.م
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(20/26) 
 الشروق العقاري قتعديل الئحة صندو 

 
ى تعدددددددال جئحدددددد  يردددددد   امل ا هلدددددد  علدددددداملخصصدددددد  مددددددن ا    لبددددددا  يارة الصددددددنايا

مدن جئحد  امللدارب  ملدا للملدارب  6-10الصندوت العهلاري و لك بناًء على ندص املداية 
الإعددال أحهدام  فمن صالحي  تعددال أحهدام جئحد  امللدارب  للصدندوت  دراط  أج خيدال

على الإعددال  ع داء امللدارب مدن مسدر لياته جتدال املدالهني  والشراع  امسالمي  و أج الت
صددددندوت هدددديا وقددددد اقإلددددا مصددددلح  الصددددندوت ول ائدددددة املشددددار ني  يدددده اددددرو  سددددام ال

 من جئح  الصندوت . 2-6امللارب تعدال املاية 
)بشدان الإدداول ( اعإبدار احإد اء  2-6مدانئ مدن تعددال املداية  تدرو ا يرد  أنده ج
 1-6مدددانئ مدددن تعددددال املددداية  ا ، و ددديلك ج30تهلدددل عدددن  الصدددندوت علدددى أصددد ل ج

 دالعميددل و الصددندوت لشددراء حصدد  مددن أرام الصددندوت مبددا ازادد ج  يمددا بددنيبشددأن الإخددار 
البددداقني  و أن تعددددالاا لدديب ملزمدددا بإطبيهلادددا  ندده ج حيصدددل الإخدددارج  ج  أسدداممددن قيمددد  

العميدددل الدددداخل حمدددل اخلدددارج لهدددن تعددددالاا ازادددل العدددائ  الن دددامي   ا  اندددا هنددداك  ابرضددد
 مصلح    السمام الإخارج . 

 (5/2005)هـ.ش.م
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(20/27) 
 اهليكل التمويلي لصكوك السلم 

 
اهلدد م بنددك ا مددني بإ قيددئ عهلددد  ددراء السددلم مددئ الشددر   السددع يا  حبيدد  اهلدد م بنددك 
ا مددددني بددددد ئ " ددددن حددددال " للبلددددائئ الددددة ارغددددو بشددددرائاا وتلإددددزم الشددددر   السددددع يا  

 بإ صيل املنإ ا  بإاراخ جح  بعد ت  رها .

 رأت اهليئة:
املسدلم البدائئ ببيدئ  للصه ك السلم الة  يادا ت  يد  نئ من ا يهل  الإم اليما أنه ج

 . ه يه بعد الإمهن من قبل
قد أرا   لك معيار السلم الصاير عن هير  اعاسب  واملرارع  البحدران ، بشدرب و 

 اسإي اء الل اب  الإالي  :
  اتراخ تسليم املسلم  يه .حتداد 
  رمزاد  أمددا  اأن حيددي  دا أرددرة معل مد  ولد   انددأن ادنص أن ال  الد   انيدد  أو

 الزايية عن  ن البيئ  اي ح ا ز  . 

   ج مانئ من الإعاد إبعاية الشراء   حال  تعثر عمليا  بيدئ البلدائئ  دراط
أن اهدد ن الشددراء بددثمن حددال مددئ عدددم الددرب  بددني الإعاددد الشددراء وياددن عهلددد 

 "السلم .
 (6/2005)هـ.ش.م
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(20/28) 
 شرة صندوق التوفيق لألسهم اخلاصةدراسة ن

 

ا لعددا ا يردد  علددى نشددرة أحهددام و  ددروب صددندوت الإ  يدد  لألسددام اخلاصدد  و 
و  املإلددمن   نشدداء  ددر   صددندوت الإ  يدد  لألسددام  ددر   مهل لدد  ت سددب لغددرض الصددندوت

 الي : بعد الن ر و الإأمل و اجسإمال  ىل  رم ا علاء  رأ  ا ير  ما
   م ر يا  الصدندوت نهلد ي ف تإحد ل   نمرحل  الطرم ا وىل الإخارج     ج جي

 بعد  ىل أص ل  .
 سدام الشددر ا    أانمدا وري الهددالم عدن البيددئ ) أمدا النسددب  تلداف العبدارة الإاليدد 

ن  يارة الصددندوت جيددو أن حتددإ   ا سددام  ىل حددني قالددة هددي حتددا الإأسدديب  دد
ا 30ب  ج تهلدددددل عدددددن مبا دددددرفا للعمدددددل و اإحددددد ل رأس ما دددددا  ىل أصددددد ل بنسددددد

و رحاا للإداول العام أو ر ئ احل در علدى تدداول امل سسدني و لدك حسدو معيدار 
ا ورات املاليدد  الصدداير عددن هيردد  اعاسددب  واملرارعدد  امسددالمي  البحددران (. ...أمددا 

الشدر ا  اشدادددة  يحدإ   هبددا الصدندوت  ىل حدني ال قددا اعددي  للإددداول  أسدام
. 

 اللمدددار السددمام بإددداو ا  ج عندددم  ا الإأسدديب ج جيدد  الشددر ا  الددة حتدد أسددام 
 أن م  الشر ا  . فته ن هناك أنشط  و لك مبا ج خيال

 (6/2005)هـ.ش.م
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(20/29) 
 دراسة حمفظة شهادات صكوك اإلجارة 

 تستحق يف مدة حمددة 
 

ا لعددا الل ندد  علددى مسدد ية مددي رة الطددرم اخلاصدد  بشدداايا  صدده ك امرددارة 
يراج مالح ددددا  ا يردددد  الشددددرعي  والدددد ارية ضددددمن مددددي رة ا يردددد   ىل سددددعاية ،و لددددك بعددددد  

 الرئيب الإن ييي وأبد  الل ن  املالح ا  الإالي  على مي رة الطرم:
 ( املتعلق ابلرسوم واملصروفات :3البند )

حتدديف  لمدد  اميارة وتعدددل  لمدد  تددد ئ سددن اي  ىل تددد ئ مددرة واحدددة أمددا النسددب  
لدده اخددي    ددان ملددارا ج حيدد ددق ا  مبلددغ مهلطدد ل .  اناددا  دديء  ن هدديلددجيارة  ددال ا خددي ع

 رس م و  خي حص  من الرب  و   ا   ان و يال  يح  له تهلاضي رس م .
 ( 10الصفحة ) 15رجوع احملدود من مذكرة الطرح البند اخلاص حبق ال

الرردددد ل  ىل   ت  ددددد الل ندددد    حالدددد  أن اهدددد ن علددددى امللددددارب يادددد ن ج اصددددري
 ن  لك أمان  ، وتنبه  الل ن  على انه   لما س حتصديل مبدالغ نهلداد  ادإم ت  اعادا  اع   

 د را و د   ددل اترادخ  ت  اددئ يوري أو   الإد اراخ اعدددية  بهلدا محهددام و  دروب اع  دد . 
أحهددام عامدد  : وصددف املصدددر أبندده و يددل و  صدد ح  سددابهل  وصددف أبندده  خددي نسددب   -

 حص  من الرب  و   نه  يارة  . من الرب  وهيا تعارض   اخي 
 ( :14( البند )27الصفحة )

 تضاف العبارة التالية إىل هذا البند :
 ددعار اهإددو  يدده اندده   ا ف  " الإزامددا  جتددال محلدد  الشدداايا  و اشددلب  رسددال 

 م ا هلا ضمنيا على هيا الإعدال. ا ما اعإ  15اإل  املصدر معارض   خالل 
 (3/2005)ج.ت.ن
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(20/30) 
 مراجعة صندوق محاية رأس املال 

 
ا لعدددا ا يرددد  علدددى املدددي رة ا وليددد  بشدددأن أتسددديب صدددندوت محااددد  رأس املدددال، 
وتبدددني  دددا أن آليددد  هددديا الصدددندوت تهلددد م علدددى أسددداس الإعامدددل   نددد عني مدددن اجسدددإثمار: 
ا ول   أسدددددام الشدددددر ا ، والثددددداين   املراحبددددد  حبيددددد  ادددددإم تعددددددال مهددددد ان  الصدددددندوت 

ا سدددام س   الددديي حيهلددد  مدددا هددد  أرددددو مدددن النددد عيني،  دددق ا وقعدددا خسدددارة  الشدددهل
تعدددال مهدد ان  الصددندوت بإهثددري عمليددا  املراحبددا ، والعهددب تددنهلص عمليددا  املراحبدد   
 لمدددا ارت عدددا قيمددد  ا سدددام   السددد ت بدررددد  قدددد تصدددل  ىل أن تهددد ن مجيدددئ مهددد ان  

 الصندوت من ا سام . 
عاً من هيا ا لي   راط  عدرض مجيدئ املسدإندا  الدة وترو ا ير  أنه ج مانئ  ر 

  تإعل  بنشاب الصندوت وااص  قائم  الشر ا  وعهلد املراحب  اليي سيإم تطبيهله.
ومبددددا أن هدددديا الصددددندوت ا رددددد لدادددده مبدددددأ اجسددددلياي، وأن لالسددددلياي  ددددراهلإني 

ي الديي ادإم أحداثا عن  را  املدار وا خرو عن  راد  الغدري،  ي دو أن اهد ن اجسدليا
عن  را  املدار الهليم  الس قي  أو بصا  قيم  ا ص ل، وج جي   أن اإم الهليم  اجايد  

 أو الإارخيي   ن  لك اشهل ضماان لل حدا  وه  من اللمان املمن ل  رعاً.
أمدددا النسدددب  لالسدددلياي مدددن قبدددل الغدددري  دددال مدددانئ مدددن أن ادددإم الهليمددد  اجايددد  أو 

 .بغريها 
 (3/2003)هـ.ش.م
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(20/31) 
 فارق السعر يف العملة عند الدخول

 يف الصناديق االستثمارية التخارجو 
 

 :رأت اهليئة
أن سددددعر البيددددئ غددددري سددددعر الشددددراء وأن اجسددددإثمار اررددددئ بددددن ب املبلددددغ املسددددإثمر 
والنسدددب  جسدددإثمار العميدددل الددددوجر  دددالع ة ليسدددا املهلابدددل بدددل مبدددا اد عددده الددددانار جن 

و  ا ثدددا بغدددري  لدددك  يطبددد  عليادددا ضددد اب  عهلدددد  عملددد  معينددد علدددى أسددداس الإصددد ي  تدددإم 
 الصرف.

 (6/2005)هـ.ش.م.
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(20/32) 
 Syndicationلعملية متويل جممع دراسة اتفاقيات 

 

ح ل ا يهل الإم الي املإ   عليده مدئ العميدل عندد الشدرول   املراحدل ا ويل وأن 
أسدداس أن حيدددي  م عدد  مددن العهلددارا  الددة سدد ف  اجت ددات املبدددئي مددئ العميددل  ددان علددى

 ليه بعد م ا هل  العميل ا مني بشرائاا منه   أترريها   اهل م

 :رأت اهليئة
الددة ا عيددان الشدداغرة عددن املسددإأرران و بعددد اج ددالل علددى ا يهلدد  وعلددى نسددب  

 نده ج ق امن  مد ل ا عيدان ) الشدامل  املشدغ ل  بعهلد ي أتردري و الشداغرة (30تزاد عن 
مانئ من أترري  م ل ا عيان للمالك الساب   رارة منإاي  الإمليك و لك علدى أسداس 
مبدددأ اخللطدد  بددني املنددا ئ الشدداغرة و املنددا ئ املدد ررة الددة تدددخل   الصدد هل  بصدد إاا يادد ن 
أرددددرة و لددددك و هلددددا ملعيددددار ا ورات املاليدددد  الصدددداير عددددن االددددب الشددددرعي  يردددد  اعاسددددب  و 

 .لبحرانرارع  اامل
 (2/2006)هـ.ش.م
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(20/33) 
 قوالتو ر  قاستفسار بشأن الفرق بني التو ري

 
هدد  عبددارة عددن  ددرم أصدد ل ممل  دد  شادد  مددا    ددهل   بينددا ا يردد  أن الإدد  رادد

صدددده ك أو سددددندا  أو أسددددام أو غريهددددا مددددن ال حدددددا  ااددددزأة لغددددرض  رحاددددا شمادددد ر 
يددد  تلدددك امل رددد يا  مدددن ملهيددد  صددداحباا املسدددإثمران لال إإددداب  يادددا، حبيددد  تنإهلدددل مله

ا ول  ىل ملهيدددددد  املسددددددإثمران مددددددالهي ال حدددددددا  . وأوضددددددحا ا يردددددد  أن  مددددددئ ال هلدددددده 
( حمددديا  يدده 4امسددالمي الدددويل أصدددر قددرارل الشدداري بشددأن سددندا  املهلارضدد  قددرار رقددم )

يا ،  مدا أصددر  نددوا  ال  د  العدادد مدن ال إداوو هبد تباعاداالل اب  الشدرعي  ال اردو 
 اخلص ص . 

أمدددا الإددد رت  اددد  عبدددارة عدددن عمليددد   دددراء أصدددل أو بلددداع  مدددا ا ردددل   بيعادددا 
بددثمن حددال حبيدد  اسددإ يد الشددخص حبصدد له   النااادد  علددى أمدد ال نهلدادد  . واشددلب أن 

رعا . اه ن البيئ لطرف كل  غدري البدائئ ا ول حدل ج تد ول املعاملد  لبيدئ العيند  اعدرم  د
امسددالمي لرابطدد  العدداف امسددالمي مبهدد   يمددئ ال هلاددت قددرار مددن ااوقددد صدددر بشددأن الإدد ر 

 املهرم .
 (2/2002)هـ.ش.م
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(20/34) 
 تصكيك أصول اإلجارة وليس األجرة

 
هددددل جيدددد     عمليددددا  الإدددد رت أن انصددددو الإنددددا ل عددددن اع  دددد  ل ائدددددة الشددددر   

ا صد ل  ملسدإحهل  بددج عدناملسإ رق  )  ر    عاية الإم ال الرهع ( على أقساب ا ررة ا
احلهليهلي  املإمثل    العهلارا  امل ررة حبي  اإم اج إ اء بدرهن هديل ا خدرية ل ائددة الشدر   

 املسإ رق  أم اإعني أن اه ن حمل الإنا ل ه  حهل ت ملهي  العهلارا  ن ساا . 
 رأت اهليئة :

صددار   ا  اندا عمليد  تصدهيك مإعلهلد  ا صد ل املد ررة  دال ا ادر مدانئ مدن  
دا ن الدصه ك ثثل تلك ا ص ل قابل  للإدداول ، أمدا   ا  اندا  ثثدل ) أقسداب ا ردرة( 

  ال جت   عملي  الإصهيك من أساسه  ".
 (4/2005)هـ.ش.م
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(20/35) 
 التكييف الشرعي لعملية 

 اإلصدار والربح املتوقع  والربح املتحقق
 

  ( و) ا مددددني لددددألورات املاليدددد ( اراصددددنايا  اجسددددإثمل ن قيددددام  ددددر ة ) الإ  يدددد  ل 
 م ع  يله ال    د بطرم  صدارا  لال إإداب هبدا هد  علدى أسداس عهلدد امللدارب  الشدرعي  
الددة اهلدددم  ياددا مددال مددن  ددرف وهددم هنددا املهإإبدد ن   امصدددارا  واهلدددم الطددرف ا خددر 

ان مدا اإحهلد  وه   ل من الشر إني اشاد واخل ة   اسإثمار تلدك ا مد ال واهلإسدم الطر د
 من أرام حسو اجت ات بيناما وه  ما اي ر   نشرا  امصدار .

 يادددا و ن ام دددارة   نشدددرا  امصددددار  ىل النسدددب  املإ قعددد  مدددن ا رام ج أبس  
نه ج التو عليده الإدزام مدن امللدارب وج   رعاً  ن  لك من قبيل الإهلدار الإهلرايب حي  

ي ددد  الدراسددد  ملهددد ان  امصددددار و بيعددد  العمليدددا   لدددزام مدددن أصدددحاب ا مددد ال وهددد  نإ
اجسددإثمارا  املشددم ل   يدده، والعدد ة مبددا اإحهلدد   عددال مددن أرام سدد اء  اي  عددن املإ قددئ أم 
نهلصا أم ف تإحهل  أرام أصال، أم وقعا خسائر  يليئ علدى امللدارب راددل والديئ 

 على صاحو املال ما خسرل .
هلدد   عددال حبسددو النسددو املر ادد  املإ دد  علياددا وج بددد مددن ت  اددئ مجيددئ الددرب  املإح 

بددني الطددر ني وج عدد ة اجلإددزام الددرب  املعلددن عددن ت قعدده   ا  ددان الددرب  أ ثددر مددن  لددك أو 
 أقل .

هددددديا، وج اددددد ثر علدددددى مشدددددروعي  اج إإددددداب   امصددددددار أو تدددددداول أسدددددامه أو  
ا  أو بيدد ل اسددليايها  دد ن بعددض م ردد يا  امصدددار نهلدد ياً أو يادد ان نشددأ  عددن مراحبدد

وقعا قبل اج إإاب مدا يامدا تلدك النهلد ي أو الددا ن اتبعد  لألعيدان الهثدرية الدة ا دإمل 
 علياا امصدار، والنهل ي والدا ن هنا غري مهلص ية   ا صل .

 (1/93)هـ . ت . أ 
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(20/36) 
 الطريقة املشروعة للتعهد بتغطية اإلصدار

 
وا مددني ( إبجيدداي رادد  تإعاددد بإغطيدد    ا رغبددا اشادد  املصدددرة )  ددر إا الإ  يدد   

اج إإاب حل ج ابهلى من امصدار  يء ف اهإإو بده   م عدد  غدالت اج إإداب،  دقن 
الطراهلدد  الددة تإبعاددا الشددر إان د علددى وردده مشددرول ج حيصددل  يدده  عطدداء مهلابددل علددى  لددك 

و لددك أبقددل الإعاددد د هددي بيددئ مجيددئ أسددام امصدددار  ىل اشادد  املإعادددة بإغطيدد  اج إإدداب 
مددددن الهليمدددد  اجايدددد   سددددام امصدددددار،  يإحهلدددد  مددددن تلددددك العمليدددد  هددددامت ربدددد  لل ادددد  
املإعادددة الإغطيدد  حيدد  تبيددئ ا سددام الهليمدد  اجايدد  عددن  رادد  رادد  كلثدد  اددإم ت  يلاددا 

 بعم ل  معين  .
الشدددرعي مدددئ العلدددم أبن املسددد غ الشدددرعي لصدددح  هددديا الإبددداائ هددد  ن دددب املسددد غ  

لياي بعددد بداادد  عمليد  امصدددار مددن حيدد  ا دإمال مه انتدده علددى أعيددان  للإدداول أو اجسدد
  ثرية تعإ  هي املهلص ية وتعإ  النهل ي والدا ن اتبع  غري مهلص ية .

 (1/93)هـ . ت . أ .
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(20/37) 
 التكييف الشرعي للتعهد إبعادة الشراء

 
إعاددد إبعدداية  ددراء  ددر إا الإ  يدد  وا مددني ( أ را ددا أخددرو ت) تدد  ر اشادد  املصدددرة 

ا سام ممدن ارغدو مدن العمدالء اجسدلياي، حيد  تهلد م اشاد  املصددرة ال سدا   للتيدو 
عمليددددا   عدددداية الشددددراء السددددعر الصددددا  املعلددددن   الإعاددددد الدددديي حسددددما مندددده عم لدددد  
اجسددلياي   صدد رة هددامت ربدد   بهلدداً ملددا حتددديل شندد  حتداددد ا سددعار مددن خددالل الإهلدد   ) 

 إهلداري ( .الإنليض ال
وهيا رائز  رعاً وه  من قبيل امجيداب امل رده لل ماد ر واملربد ب ب قدا حمددي وهد  ملدزم 
للم رددو  يلدد   لددك ال قددا  بهلدداً ملدديهو املالهيدد ، واهلددئ البيددئ حددني اهلددلن هدديا امجيدداب 

 الهلب ل من الراغو   بيئ سامه   امصدار .
 (1/93)هـ . ت . أ . 
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(20/38) 
 قيام الشركة  مدى جواز

 ابسرتداد األسهم بنفس القيمة املكتتب هبا
 

 اإص ر   هيل احلال  أن تشلو الشر   لن ساا أو شا  أخرو .
 قن  ان لن ساا،  لاا اخليدار أبن تشدلو الهليمد  السد قي  املنخ لد  عدن الهليمد  

اهددددد ن املهإإدددددو هبدددددا أو الهليمددددد  املهإإدددددو هبدددددا ل قااددددد  العميدددددل مدددددن اخلسدددددارة علدددددى أن ج 
اجسددلياي الهليمدد  املهإإددو هبددا مشددل ا علددى الشددر   عنددد اج إإدداب وج معلنددا لل مادد ر 
حدددل ج اهددد ن مدددن قبيدددل ضدددمان امللدددارب لدددرأس املدددال وهددد  ممنددد ل  دددرعاً و  حدددال  ددد ن 
الهليمد  السد قي  أ ثددر مدن الهليمد  املهإإددو هبدا  علدى الشددر   أن ت دي الإزامادا   اجسددلياي 

 املعلن  .الهليم  الس قي  
و  ا  ددان الشدددراء ) اجسددلياي ( لصددداحل راددد  أخددرو مبعددد  أن الشددر   و يلددد  عدددن  

تلدددك اشاددد ،  لددديب  دددا ان تسدددلي أب ثدددر مدددن الهليمددد  السددد قي   ج بإ ددد اض خددداص صدددرا  
 بيلك من اشا  امل  ل  .

 (2/93)هـ . ت . أ 
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(20/39) 
  املقررةتنظيم عمليات التخارج للمسامهني يف املواعيد غري

 
مبددا أن الإخددارج اددإم اللاضددي،  ددقن املسدداهم املإخددارج قددد رضددي الددنهلص امللتددو  

علددى خروردده مددن خددالل الهل اعددد املعلندد ، و ياددا مصددلح  لإهلليددل الإخددارج ولهددن حيسددن أن 
 اهللل النهلص عليه ما أمهن و لك إبحدو الطراهلإني :

ا بغددري ال ردد  املهإإددو هبددا مددثال  ردد  ان ددر  ىل ال ددلة الددة اددراي معاملإادد الطراهل  ا ويل :
)ج(  دددق ا تددد ا ر  يادددا مددددة  رددد  )ب( و ايية، تعامدددل علدددى مهلطعدددني 
أحددددداثا معاملدددد   ردددد  )ب( ) ثالثدددد  أ ددددار  املدددد  ( ومددددا  اي اعامددددل 

 معامل  ال ر  )أ( .
ىل املدة الة مهثاا   ال ر  الة ا إإو هبا .  دق ا  اي  عدن ان ر   الطراهل  الثاني  :

دة املهلدددررة لإلدددك ال رددد ،  قنددده اعطدددى ربددد  تلدددك ال رددد  عدددن نصدددف املددد
نصف املددة، واملددة الزائددة تعامدل معاملد   رد  )أ(، و  ا  اندا املددة 

 الة مهثاا أقل من النصف تعامل  لاا معامل   ر  )أ( .
واددددلك لل نيددددني اخإيددددار أي مددددن هدددداتني الطددددراهلإني . وج خي ددددى أن الإمهددددني مددددن  

 الإخارج حيهل  غرضني :
 تش يئ املساهم على اج إإاب،  نه جيد  رص  الإخارج عند احلار  . أحداثا :
 العدل، إبعطاء ما أمهن  عطاؤل من الرب    حال الإخارج . الثاين : 

 (2/93)هـ . ت . أ . 
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(20/40) 
 طرح إصدار يتضمن عمليات مراحبة فقط

 
امله نددد  لجصددددار  ن  جيدددو  عدددالم املسدددإثمران الرغبددد    الددددخ ل   العمليدددا  أ/

هدديا امصدددار هدد  مددن قبيددل امللددارب  املهليدددة لإخصدديص عملياتدده املراحبدد   ينبغددي 
 بيان الهليد ليهلئ اجت ات  بهلا له .

جيدددو أالددداً امعدددالن عدددن العمليدددا ،  مدددا جيدددو بيدددان نصددديو  دددل مدددن امللدددارب  ب/
ورب املدددددال   ا رام بنسدددددب   دددددائع  معل مددددد  .  ن  لدددددك مدددددن  دددددروب صدددددح  

مللارب . أما بيان معدل الرب  املإ قئ  ال جيو، ولهدن ا لدل  نده اعطدى تصد راً ا
 للمسإثمر ، واشهل حا زا للملارب لل  اء مبا ت قعه .

ادددإم   جتميدددئ ا مددد ال   سدددداي  ن ن امصددددار اخلددداص بعمليدددا  مراحبددد  جيدددو أ ج/
يدئ ا مد ال قيم  العمليا  بشراء مبا ر ) أو بإ  يدل ( علدى أن تهد ن تد اراخ جتم

 سابهل  لإ اراخ الإعاقد، و لك لإحا ي بيئ الدا ن و  ل .
ج مدددانئ  دددرعاً مدددن ت  يدددل امللدددارب غدددريل بشدددراء العمليدددا  النيابددد  و بدددرام عهلددد ي  ي/

 املراحب ،   بيئ العمليا  لل ما ر    هل  صدار .
 (1/94)هـ . ت . أ 

 
 
 
 



 

433 

(20/41) 
 خصصة الدور الذي تقوم به إدارة الصناديق امل
 بني أرابب األموال واملضارب

 
يرسددا ا يردد  امل ضدد ل اعددال  لياددا بشددأن الدددور الدديي اددراي قيددام  يارة الصددنايا  
املخصص  الهليام بده وهد  مراقبد  وتطد ار رغبدا  املسدإثمران   صدنايا  امللدارب  امضدا   

عددداي الإهلددارار السددن ا   ىل مإابعدد  ومراقبدد  أياء اجسددإثمار وأتمددني الإ  اددئ  ىل املسددإثمران و 
و عداي احلساا  السن ا   ما وت من  يارة الصنايا  املخصص  أالداً اجتصداج  اشيددة 
بددني امللددارب واملسددإثمران و لددك مددن خددالل اجرإماعددا  الدورادد  لل ندد  الشددر اء، ومددن 
خددالل اخلطدداا  عددن  رادد  و يددل الطددرم والنشددرا  ربددئ السددن ا  والبيدداان  الصددح ي  مددن 

  خر .وقا 
واجسإ سار عن  مهاني  الهليام هبديا الددور مدئ مراعداة أنده لديب هنداك أي تددخل  

  العمدددل امياري للملدددارب، وأن هنددداك مهلدددابال عدددن هددديا الددددور اعإددد  ضدددمن مصددداراف 
وعدداء امللددارب   مددا أن هدديل اخلدمدد  قددد تسددإ يد مناددا راددا  أخددرو وتددد ئ مهلددابال عناددا 

 تد عه  ىل مصاراف امللارب  لدااا ؟  ال من ح  تلك اشاا   ضا   ما 
ومددن خددالل الإددداول ومددا قدددم مددن بيدداان   نيدد  عددن  لددك اسإحلددر  ا يردد  مددا  

ال هلايدددد  اجقإصددددايا  ا وىل لل  دددد  ( بشددددأن املصدددداراف الددددة ردددداء   ت صدددديا  ) احللهلدددد  
اإحملادددا امللدددارب ومنادددا تهل ددد  أي خددد ا  ف تهدددن مإددد ا رة لددددو امللدددارب عندددد  بدددرام 

ارب  ومبددا أن  يارة الصددنايا  املخصصدد  الإابعدد  للملددارب  انددا م ردد ية و وددا  ل ددا امللدد
 هبيل املاام من قبل امللارب  قنه تعإ  اتبع  له وج حتمل على امللارب  .

هيل اميارة  قنه تسد ل  اأما النسب  لل اا  اخلارري  الة تسإ يد من خدماف 
 مهلابلاا ن هل  على الصندوت .

ي نددددص ت صددددي  احللهلددددد  املإعلدددد  هبدددديا امل ضدددد ل :"   ا اقإلددددا  بيعددددد  و يمددددا الدددد 
امللارب  اجسإعان  ا ا    اااج  السدابهل  الدة تلدزم امللدارب والدة ف تهدن مإاحد    
 لهيهلددده الددد شي ي وقدددا الددددخ ل   امللدددارب   دددقن تهل ددد  هددديل اخلددد ا  تهددد ن مدددن مدددا

 امللارب  " .
 (3/94)هـ . ت . أ . 
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(20/42) 
 عدم جواز نفي ملكية املشاركني يف موجودات الصندوق

 
أ ثدددر مدددن مدددرة علدددى ن دددي ملهيددد   يجح دددا ا يرددد  الدددنص   الصدددندوت العهلدددار  

ض ت ددايو العددوء اللددرايب  مددا أ دداي بدده ر املشددار ني   العهلددارا  بشددل أن اعاددا و لددك بغدد
اب املدددال هدددم ال نيددد ن، و لبدددا ا يرددد  حددديف هددديا  نددده مدددن املبدددايئ املإ ددد  عليادددا أن أر 

املاله ن مل ر يا  امللارب  املشلاة برؤوس أم ا م وبيلك اسإحهل ن نصيبا مدن الدرب   ن 
حتهل ،  ق ا ن يا امللهي  أصدب  اسدإحهلاقام  دبياا ال ائددة الرب اد  الدة ت خدي الدرغم مدن 

 انإ اء ملهي  املهلرض للهلرض .
ا امل ضددد ل س اقدددلام وبعدددد اجرإمدددال اعدددامي والإدددداول امل صدددل معددده بشدددأن هدددي 

صيغ  مدن ا يرد  ا مدل أن حتهلد  الغدرض يون حمديور  درعي وهدي الدنص   العهلدد علدى مدا 
 الي :

" ج ميلدددددك املشدددددار  ن   الصدددددندوت أي حددددد    الإصدددددرف مب ر ياتددددده أو نهلدددددل  
ملهيإاددا أو املبايلدد  علياددا أو رهناددا أو الإملددك الشخصددي  ددا أو اجنإ ددال هبددا أو تسدد يل 

 اائام .ملهيإاا أب
وتنحصددر حهلدد ت الإصددرف واملبايلدد  ونهلددل امللهيدد  امللددارب وحدددل  مددا حيدد  لدده  

 تس يل امللهي  بص إه ملارا والهليام بسائر الإصر ا  الة تإطلباا  يارة الصندوت " .
 (3/94)هـ . ت . أ . 
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(20/43) 
 جتاوز آجال املراحبات لتواريخ تصفية اإلصدارات

 
مراحبا  تإ او  آرا دا مددي امصددارا  و  ا مدا أرادد نهلدل ج انبغي الدخ ل    

ج انإ ددال دار،  دقن  لددك غدري ممهددن واقعيداً  امصدعمليد  املراحبد  املإ دداو ة   مددفا لنااادد  
من اإحملاا عن املدة الباقي  أبن اشلو مدا ني  املراحب  أبقل مناا وانإ ر آرال الددا ن، 

 ن أبقل مدن مبالغادا ) خصدم املسدإحهلا  ن دري الدزمن ( وه  حمرم  نه من قبيل  راء الدا
. 

وج بد ش ا   لك من أن تبال الدا ن ضمن خلط  من اجسإثمارا   ياا أعيدان  
ومنددا ئ امضددا   لإلددك املراحبدد  املإح لدد  علددى مدا نيدد  و لددك  مددا ببيددئ  امددل امصدددار أو 

ردد   بددداء الددرأي   ردد ا  بإهدد ان سددل  عمليددا  علددى الصدد   املشددار  لياددا، وقددد سددب  للاي
 لك لإبعي  الدا ن لألعيان أما   ا  انا العملي  هدي مراحبد  علدى حددة  دال ميهدن املناقلد  

 بغري مبلغ املدا ني  .
 (3/94)هـ . ت . أ . 
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(20/44) 
 أتسيستثبيت مصاريف 

 مقطوعة من رأس املال الصناديق بنسبة مئوية
 

وىل للحلهلددد  ال هلايددد  ا وىل لل  ددد  الدددة تدددنص بعدددد   دددالل ا يرددد  علدددى ال إددد و ا  
 على ما الي :

" جي   أن حتمل مصرو ا   نشاء وتسد ا  الصدنايا  وا وعيد  اجسدإثمارا  علدى  
مددال امللددارب    ا تلددمنإاا نشددرة امصدددار و انددا مصدداراف  عليدد  حمدددية مببلددغ معددني أو 

ر  اندا هديل املصدرو ا  علدى النشرة،  دق ا ف تإلدمناا نشدرة امصددا اي ر   ىحبد أقص
 امللارب .

 أجابت اهليئة مبا يلي :
ج مانئ من تثبيا مصداراف أتسديب و نشداء الصدنايا  علدى أسداس نسدب  مر اد   

مهلط عددد  مدددن رأس مدددال الصدددندوت مدددئ  عدددالم املسدددااثني هبدددا   النشدددرة والالئحددد   دددراط  
ل املصدداراف ال عليدد  وري  عدداية الن ددر   تلددك النسددب  عنددد انإادداء مرحلدد  الإأسدديب اقإطددا 

 ال رت  ىل حساب اجحإيا ى أو الرب  الهلابل للإ  ائ .
 (1/95)هـ . ت . أ . 
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(20/45) 
 الطرق الصحيحة الستفادة شركة األمني 

 يف إصداراهتا من عمليات املراحبة اليت جتريها شركة التوفيق ؟
 

 الطرت الصحيح  هي :
   شندد  اجسددإثمار الددة تإخددي قددرار أن اددإم حلدد ر ممثددل عددن  ددر   ا مددني /1

ممثدل ا مدني أن هديل العمليد  تصدل   حدد  و ثدام عمليدا  املراحبد  و  ا رأ
 امصدارا  اشدادة اهل م إببرام هيل العملي  أصال  عن ا مني .

أما   ا س  برام عملي  مراحب  بني  ر   الإ  ي  وعميدل خدارري،  دال 
حت لدا  ىل ياد ن، وجيد   نهللادا علدى سدبيل  جي    عاية بيعاا لألمدني  ذدا

احل الددد  بدددن ب مبلدددغ املدا نيددد ، والإدددايل ج حتصدددل  دددر   ا مدددني علدددى أي 
رب ، وهيا ليب من أعمال اجسإثمار  ال جي    ا الددخ ل   مثدل  لدك 

احل الددد  الدددة ج تعطدددل اسدددإثمار  ل ج حبسدددو العدددرف الإ ددداري علدددى سدددبي
 ا م ال .

ليددددد  املراحبددددد  ضدددددمن تشدددددهيل  مدددددن العمليدددددا  ا خدددددرو أو ادددددإم  يخدددددال عم /2
تشددإمل علددى أصدد ل  ثددرية مددن ا عيددان اململ  دد  أو املدد ررة وغريهددا حبيدد  

 تبال تلك العمليا  على أذا ص هل  واحدة .
أن ادددإم  بدددرام املراحبدددا  لصددداحل  دددر   ا مدددني بنددداء علدددى عهلدددد ال  الددد  املددد م  /3

 راء عهل ي ردادة.رشر إني  هل  يون احلار  مسابهلا بني ال
 (2/95)هـ . ت . أ . 
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(20/46) 
 كيفية تصفية العمليات 

 القائمة عند انتهاء مدة اإلصدار
 

يرسا ا ير  حال  انإااء عمر امصدار مبهراً عن عمر املراحبا  الدة تددخل    
ته انه، ومدو  رعي  تهلسيم ا رام بنسدب  مددة بهلداء املراحبد    امصددار  هلد  وحصد ل 

   املصدرة عن  رت ا رام املإبهليد  عدن ال دلة مدا بدني انإاداء امصددار وانإاداء املراحبد  الشر 
 ؟ 

ورأ  ا ير  أنه ج جي   أساسا بيئ املراحب   ج ضدمن  صددار مهد ن مدن عمليدا  
مراحبدددد  . وعمليددددا  أترددددري، وبندددداء علددددى  لددددك جيدددد   للشددددر   املصدددددرة بعددددد انإادددداء عمددددر 

   الة اإلمناا  إمع  وليب  ل عملي  على حدة .امصدار أن تشلو العمليا
 (2/95)هـ . ت . أ . 
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(20/47) 
 حتديد رأس مال اإلصدار 

 مبا يتم حتصيله فعالا من األموال
 

يرسددا ا يردد  مدددو  مهانيدد  حتداددد رأاددال امصدددار   اتراددخ  غددالت اج إإدداب  
 غددالت اج إإدداب مبعدد  أن رأس مددال   امصدددار تبعددا ملهلدددار الهليمدد  اعصددل  حددل اتراددخ 

ملي ن ، وس ف ن صد    النشدرة  20و  10امصدار س ف اطرم النشرة مثال ما بني 
 ا أترري ؟55ا مراحبا  و 45مثال امله ن  لجصدار  العمليا  هل  عن نسو 

وأرابدددا ا يرددد  أبنددده ج مدددانئ  دددرعاً مدددن أن اهددد ن رأس مدددال امصددددار املطدددروم  
ئ مددا اددإم حتصدديله عنددد امغددالت  ندده هدد  م عددد بدددء م عدد ل امللددارب  لال إإدداب هدد  مجيدد

 اليي جيو  يه معل مي  رأس املال .
 (2/95)هـ . ت . أ . 
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(20/48) 
 حق املضارب يف احلصول 

 عن أي أرابح تزيد عن معدل العائد املتوقع
 

 يرسددا ا يردد  مدددو  مهانيدد  وضددئ  ددرب   نشددرة امصدددارا  اإددي  للملددارب 
 اقإسام أي أرام تزاد عن معدل العائد الصا  املإ قئ .

 أرابا ا ير  أبنه ج مانئ من  لك  رعاً  نه ج اهلطئ املشار     الرب . 
 (2/95)هـ . ت . أ . 
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(20/49) 
 توزيع الربح الرأمسايل يف الصناديق واإلصدارات

 
أي  صددددددددار مدددددددن  ن أصددددددد ل ) م رددددددد يا  ( أي صدددددددندوت مدددددددن الصدددددددنايا  أو 

امصدددارا  هددي ملددك  ددائئ للمهإإبددني ) للعمددالء املسددااثني ( بهلدددر حصصددام . وهدديل 
امللهيدد  مددن قبيددل ملهيدد  رب املددال   امللددارب  ملددال امللددارب  الدديي حصددل عليدده امللددارب 

حاهبا ممندددد عني مددددن صددددبددددرأس املددددال . وهددددي ملهيدددد  اتمدددد  مددددن حيدددد  اجسددددإحهلات ولهددددن أ
 . الإصرف بسبو عهلد امللارب 

وبندداء علددى  لددك  ددقن مصددري أصدد ل الصددندوت عنددد اتراددخ الإصدد ي  هدد  أن تدد  ل  
علدددددى املسدددددإثمران الددددديان ابهلددددد ن  ىل اترادددددخ ذااددددد  الصدددددندوت و لدددددك حبسدددددو حصصدددددام، 
واإطلدو  لددك  رددراء تهلد   عنددد الإصدد ي  علدى أسدداس الهليمدد  السد قي  ليأخددي  ددل مهإإددو 

صدلي  أو أ ثدر ) ورد ي ربد  رأادايل (    لك احلني ما خيصه س اء  ان قددر مسدااثإه ا 
أو أقددددل ) حتهلدددد  خسددددارة (، وهدددديا ج اإنددددا  مددددئ مددددا قبلدددده حتددددا احلسدددداب خددددالل  ددددلة 

 الصندوت من أرام تشغيلي  .
و  ا  دددددان امللدددددارب ) مددددددار الصدددددندوت ( اسدددددإعيد م رددددد يا  الصدددددندوت عندددددد  

ن ابيدددئ هددديل الإصددد ي  علدددى ملهيإددده  ينبغدددي أن اهددد ن  لدددك الهليمددد  السددد قي   مدددا لددد   دددا
 امل ر يا  للغري  ن اسإعايته  ا مبثاب  الشراء من املهإإبني .

 (2/95)هـ . ت . أ 
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(20/50) 
 احتساب مصاريف التأسيس 

 مببلغ مقطوع حمدد يف نشرة االكتتاب بشكل هنائي
 

جيدددد   للملددددارب أن حيدددددي مصدددداراف الإأسدددديب مببلددددغ مهلطدددد ل أو بنسددددب  مر ادددد   
إإدداب علددى أسدداس أن هدديا املبلددغ أو النسددب  ثثددل الإهدداليف ال عليدد  معل مدد  مددن مبلددغ اج 

الدددة أن هلادددا   الإأسددديب وأردددرة أعمالددده الدددة قدددام هبدددا لإأسددديب الصدددندوت قبدددل الشدددرول   
 عمل امللارب  .

وليلك  ال جيو أن اهد ن هديا املبلدغ مإهليددا الإهداليف ال عليد   هلد  و ن  دان  لدك هد  
 معامل  مصاراف امللارب  .ا ح ب، واعامل هيا املبلغ 

 (2/95)هـ . ت . أ . 
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(20/51) 
 حق املستثمرين احلصول 

 على ربح أمواهلم يف فرتة االكتتاب
 

تطرقا ا ير   ىل مبدالغ اج إإداب املهلدمد    أول  دإ  اج إإداب وتسدإمر  ىل مدا  
 قبل امغالت، وهي مبالغ تسإثمرها الشر   أثناء  لة اج إإاب .

 رأت اهليئة أنه :و 
" مدددن حددد  املهإإبدددني املبهدددران احلصددد ل علدددى ربددد  أمددد ا م املسدددإثمرة أثنددداء  دددلة  

اج إإدداب، وعلددى الشددر   أن تإخددي امرددراءا  الددة تسددال  لددك مثددل اسددإخدام حسدداب 
 النمر ومطالب  املهإإبني ب إ  حساا  مادال تلك ا رام .

 (3/95)هـ . ت . أ 
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(20/52) 
 ية صندوق الصفوة لألسهم الدوليةشرع

 
احلمدددد هلل والصدددالة والسدددالم علدددى سددديدان حممدددد رسددد ل هللا وعلدددى آلددده وأصدددحابه  
 أمجعني .
 لعا هير  الرقاب  الشرعي  لشر ة الإ  ي  ا مني على بيداان  تهد ان صدندوت ا 

ر يقيدد  الصدد  ة ا سددام الدوليدد  الدديي ادددار  بهلدداً لعهلددد و الدد  اسددإثمار، واهلدد م علددى اخإيددا
لألورات املالي  إبسهلاب ما ارتب  مناا أبنشط  غري  درعي  أو تشدإمل  اراياتده مدن  اداعاتده 

 ا من م ر ياته .30ا أو أ ثر، أو تبلغ نسب  قروضه 10 ائدة بنسب  
واجقإصار   ا ورات املالي  على ما يون هيل النسب  اعإ  بديجً لل ادد   تهلليدل العنصدر 

ر امسددالمي ممددا تدددع  احلاردد  وعمدد م البلدد و  ىل اغإ ددارل والإ دداو  الغراددو عددن اجسددإثما
 عنه مئ الإخلص من اماراي املهإسو بسببه بصر ه   ور ل ال  .

وا يرددد  تهلددددر ميارة الصدددندوت هددديا املدددنان ال رادددد الددديي مبراعاتددده تدددزياي الددددواعي  
 لصناعا  وا نشط  .للإعامل    ال الشر ا  بعد أن ارتبطا هبا  ثري من املرا   وا

لددددديا ج تدددددرو ا يرددددد  مانعددددداً  دددددرعياً مدددددن امسددددداام   هددددديا الصدددددندوت مدددددئ العنااددددد   
 اجخإيار وا خي إباثار الشر ا  اخلالي  ثاما من أي  ائب  .

 وهللا ويل الإ  ي  
 (4/95)هـ . ت . أ . 
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(20/53) 
 كيفية احتساب عمولة تسويق اإلصدارات والصناديق

 
الدددد  الصددددنايا  املغلهلدددد  أن تسدددد ا  أسدددداماا اددددإم مإزامنددددا مددددئ مرحلدددد  املإبددددئ   ح 

الإأسيب،  ينطب  عياا ما قررته ا ير  بشأن مصاراف الإأسيب من أذا تهلددر املصداراف 
ال عليدد  ملددا ا  لياددا راددد امل سددب أو الهلددائم الإسدد ا  وحتمددل علددى وعدداء امللددارب ، و ن  

   . ان ا ح ب اجقإصار على املصاراف ال علي
وأمدددا   حالددد  الصدددنايا  امل إ حددد ،  دددقن تسددد ا  أسددداماا اسدددإمر بعدددد الإأسددديب  

وانإ دددئ بددديلك الصدددندوت ) املشدددار  ن وامللدددارب ( ، ولددديا اخعامدددل تسددد ا  تلدددك ا سدددام 
معاملد  تسد ا  املنإ دا  أي اهلدددر املهلابدل عدن  لدك املصدداراف ال عليد   هلد  وج الدديف 

دل مع ض عنه تزء من الرب ، وحتمدل علدى وعداء امللارب  ايية عناا لهلاء راد  ن را
 امللارب  .
وجي     احلال  املشار  لياا أعالل أن اإم حتداد نسدب  مهلاربد  للمصداراف ال عليد   

لملدارب حتصديلاا للهلاء الإس ا ، و  حال   ايية املصاراف ال علي  عن تلك النسب  حي  
بيل ا بدد ، و  حددال نهلددص املصدداراف مددن وعدداء امللددارب   مددا ميهندده الإنددا ل عناددا علددى سدد

 ال علي  عن النسب  الة س تهلدارها جيو  عاية ال رت  ىل وعاء امللارب  .
 (4/95)هـ . ت . أ 
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(20/54) 
 حكم بعض التصرفات املتعلقة ابإلصدارات

 
ن انإهلددددال امل ردددد يا  املإخل دددد  مددددن امصدددددار عنددددد تصدددد يإه ج مددددانئ مندددده   ا    أ/

خلددي  مددن النهلدد ي والدددا ن وا عيددان و انددا ا عيددان هددي  انددا تشددإمل علددى 
 ا غلو .

 ن اسدإخدام معددل آخدر  دار مإد ا ر لدددو امللدارب أو عائدد مهلدارب لده بندداء  ب/
علدددى معطيدددا  تهلداراددد  ج مدددانئ منددده  دددرعاً  ن الهلاعددددة أنددده حيددد  ج ميهدددن 

 الإحداد ا خي الإهلدار .
  سدددداي ا قسددداب املشددده ك  يادددا  ن قيدددام  دددر   ا مدددني بإحميدددل  دددر   الإ  يددد ج/

اعإبدددار أذدددا و يدددل عنادددا    جيددداي العمليددد  ومإابعإادددا مدددن مجيدددئ النددد احي،  ودددا 
 اه ن سائغا   ا  ان هناك خمال   مناا للشروب أو هناك تعد أو تهلصري .

أما   غري هيل احلاج   قنه مينئ  لك ل ر ي الإندا  بدني معد  ال  الد    
 واله ال  الهلائم  على اللمان .الهلائم  على ا مان  

ج اص  اسإهلطال حص  مإعادد الإغطيد  مدن  مجدايل ا رام ال عليد  لجصددار،  ي/
 ن هدديا اعددارض  إدد و هيردد  الإ  يدد  وا مددني سددابهلا الددة نصددا علددى أن اددإم 

 الإعاد الإغطي  من خالل عملي  بيئ و راء مإإالي  مله ان  امصدار .
 (1/96) هـ . ش . م . 

 
 



 

447 

(20/55) 
 ختفيض رأس مال اإلصدارات

 
 جي     يض رأس مال امصدارا   حد أراب املال على الإ صيل الإايل : 

  ا  ددان شادد  أرنبيدد  ثامددا عددن امللددارب وج صددل  للملددارب هبددا  ددال مددانئ مددن  
  لك، محالً لإصر ه على ا مان  ما ف ا ار العهب .

  اهدد ن  ددر    ميلدد  للملددارب أو أن و  ا  ددان شادد   ا  صددل  امللددارب،  ددأن
 دعار مجيدئ  اه ن املشلو وامللارب ممل  ني لطدرف واحدد،  حينردي ج بدد مدن 

 املشار ني .

أن اهددد ن الإخ ددديض نسدددبياً أي مدددن مجيدددئ العمليدددا  امله نددد   ا لدددلو  احلدددالإني 
 لجصدار .

 (2/96)هـ . ش . م . 
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(20/56) 
 فكرة الرتست )الرصد(

 
اللسدددا تددددور حددد ل  صددديص أمددد ال اإحددد ل بعلددداا  ىل أصددد ل غدددري  ن  هدددرة  

غدري هاي د  غدراض معن اد  )منهل ل  تدر عائدداً، وبعلداا نهلد ي معددة لالسدإثمار مدئ حتدادد أ
 لرب  ( للصرف علياا من  ارايا  اللسا .ل

وهددديل ال هدددرة قدددد سدددبهلا  ليادددا الشدددراع  امسدددالمي  حتدددا اسدددم )اجرصددداي( وهدددي  
( لهناا  إلف عنه من حي  مصددر ا مد ال  هلدد تهد ن مدن بيدا  صيغ  تشبه ) ال قف

املددال،  مددا أن امرصدداي ميهددن تغيددري  ددهله و بدالدده وحت الدده مبروندد  أ ثددر مددن ال قددف ، و  ا 
 اقإلى ا مر ميهن تسييله وصر ه   أغراض  بيا  .

أمددا ال قددف  يهدد ن علددى الإأبيددد ) عنددد مجادد ر ال هلادداء ( وج ميهددن الإصددرف  يدده  
 ج بهلي ي  دادة . 

وقددد  دداد  العادد ي امسددالمي   رصددايا   ثددرية مددن ت عددا  السددال ني أو مددن  
 صيصام بعض م ر يا  بيا املدال لديلك، وعندد احلارد   دان ادإم تغيدري الإخصديص ) 
اررددئ  ىل امل سدد ع  ال هلايدد  اله اإيدد ، مصددطل  :  رصدداي، وغريهددا مددن  إددو ال هلدده ( ولدديا 

 )الرصد( لرب  معنال وأحهامه مبا ه  مهلرر  هلايا .(  ىل TRUSTحيسن تعراو )
قبددل امرابدد  عددن  مهانيدد  حت اددل حدد  اميارة جتدددر ام ددارة  ىل أن اللسددا هدد   

اسدددم للشخصدددي  املعن اددد  املمثلددد    م رددد يا  مرصددددة لغدددرض معنددد ي، وأنددده جبدددد لددده مدددن 
  يارة وه  ما اسمى اللسة .

رصاي( النداشر . وهد  قدد مل قف ( أو )او  ال هله امسالمي اسمى من ادار ) ا 
اهددد ن مإ عددداً، وقدددد اهددد ن لددده مهلابدددل عدددن  يارتددده، وهددديا املهلابدددل  مدددا أن اهددد ن حصددد    
اماددرايا  حمدددية مددن ال اقددف ) ا صددلي ( أو الراصددد، وقددد اهدد ن مبلغدداً مهلط عدداً، وجيددرو 

 الإعدال له عند احلار  مبعر   الهللاء أو حسو  روب ال قف أو الرصد .
لددديا، ج اإنددداو  ددد ن اللسدددا م سسددد  غدددري هاي ددد  للدددرب  مدددئ اسدددإحهلات مهلابدددل  

لل ا  الة تدارل د س اء  انا  رياً أم م سس  مالي  د و  ا س تعيني اللسدة  قنده ج بدد أن 
حتددددي  ي يددد  احإسددداب املهلابدددل،  قمدددا أن اهددد ن عمدددل اللسدددة  يارة اسدددإثمار امل رددد يا  

امللددارب ، أو بنسددب  مددن املبددالغ املسددإثمرة علددى أسدداس حبصدد  مددن الددرب  علددى أسدداس عهلددد 
 ال  ال  .
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وامضدددا   لددديلك   ا  دددان اللسدددل اهلددددم خددددما  امضدددا   لعمليددد  اجسدددإثمار  
 قندده ميهددن حصدد له علددى أرددرة حمدددية عددن تلددك اخلدددما  )  مددا حيصددل ثامددا   البندد ك 

اا  أو أردددرة عدددن امسدددالمي  مدددن اسدددإحهلات حصددد  مدددن الدددرب  عدددن اسدددإثمار أمددد ال احلسددد
 تهلد  اخلدما  ( .

وحينرددي   ا  ددان عهلددد امللددارب ، أو ال  الدد  مطلهلدداً أي اإددي  للملددارب أو ال  يددل  
العمددددل بن سدددده أو مبددددن ا دددد ض  ليدددده  لددددك،  ددددال مددددانئ مددددن حت اددددل حدددد   يارة اللسددددا  ىل 

مدن م سس  أخرو ... وهيا ما تهلإليه احلال  املعروض  حي  اشلب رايداً  يارة اللسدا 
قبدل بندك اسدإثماري، وهد  اعادد بديلك  ىل راد  أخدرو اإعدير عليادا  ررائيداً تد ىل اميارة 
مبا رة  ما أ اي ال ني ن، وحتدي العهلد ي مدا اسدإحهله املددار ا ول واملددار الثداين اعد ل  ليده 

. 
بعددد الشدددرم مدددن ال نيددني، وحسدددو املدددي را  املعروضدد  تبدددني أن اللدددمان اصددددرل  

منشدد   ول ( لصدداحل احله مد  لإسدليماا مبددالغ شاد  كلثد  هبدددف  قامد  البندك ) املددار ا 
خلدددما  املشددل ني   اع  دد  أي  ن اللددمان صدداير مددن امللددارب أو مددن ال  يددل، وهدديا 
ج مددانئ مندده  ددرعاً،  ندده لدديب  يدده ضددمان منامددا للمسددإثمران أو جسددإثمارا  اللسددا، 

 و وا ه  ضمان شا  كلث  .
اء  ددان مددن البنددك بصدد إه بنهددا، أو مندده بصدد إه ا خددرو مدددارا لللسددا وهدديا اللددمان سدد  

مددأ ون بدده  ندده لصدداحل اللسددا وهدد  ممددا انسدد م مددئ ا عددراف الشددائع    اميارة،     ندده 
لدديب علددى سددبيل الإدد ل لصدداحل الغددري، بددل  رددل تدد  ري مإطلبددا  وأغددراض اللسددا،  ددال 

 ملهلدم  لللسا .حيإاج  ىل   ن أو م ا هل  من أصحاب ا م ال ا
مبا أن العالق  بني البندك ا ول والبندك الثداين هدي عالقد  ملدارب  اتليد ، أو و الد   

اتلي ،  دقن صد   البندك ا ول   هديل العالقد  تإحد ل  ىل رب مدال، أو م  دل ) مدئ بهلائده 
  أو مداراً   عالقإه اللسا ( .املار 

امللددارب أو ال  يددل  ىل أراب ومددن املهلددرر  ددرعاً أندده ج جيدد   تهلددد  ضددمان مددن  
املددال أو املددد  لني،  ن صدد   امللدددارب وال  يددل هدددي أندده أمدددني، ج الددمن  ج الإعددددي أو 
الإهلصددددري أو خمال دددد  الشددددروب . علددددى أندددده ج مددددانئ مددددن  لددددو  لددددك اللددددمان مددددئ حصددددر 
اجسددإ اية مندده هبدديل احلدداج ، وج اهدد ن ضددماان مطلهلددا ولدد  ف تإحهلدد  . و  هدديا  إدد و 

 و ندوا  ال    أي أخي اللمان لإغطي  حاج  الإعدي أو الإهلصري .محد
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مبددا أندده ج مددانئ  ددرعاً مددن الهليددام بدددور اللاسددة، علددى أسدداس امللددارب  أو ال  الدد   
 لددديب هنددداك حارددد  للبحددد  عدددن بددددال،    البددددال اصدددار  ليددده   ا  دددان املعدددروض ممن عددداً 

  رعاً .
وهدي د  مدا سدب  د  مدا حبصد  مدن الدرب ، أو و ن  بيع  عمل اللاسة هي اميارة  

حبص  من امل رد يا  تسدإح  ولد  ف اإحهلد  ربد  ولديب وراء  لدك  ج العمدل علدى سدبيل 
الإددد ل بددددون مهلابدددل وهددد  ) ال  يدددل املإددد ل ( أو ) املبلدددئ ( وهددد  مدددن اسدددإثمر املدددال علدددى 

 ع  ( . أساس  عطاء مجيئ الرب  لصاحو املال من خالل عهلد ) امبلال( أو البلا
 مدددا أنددده ميهدددن تهلدددد  اخلددددما  من صدددل  يون ارتبددداب عهلددددي  دددامل، أي علدددى أسددداس 

 )امرارة( على عمل معني حبسو  ل خدم  .
 (1/96)ل . ت . ش . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(20/57) 
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 حمفظة احلج العامة الباكستانية وفكرة الرصد ) الرتسـت (
 

ملطل ب أياؤل من  رول بنك ال      س الإداول    ي ي   يارة اع    والدور ا
ا سإان الإعاون مئ بنك الإ  ي  ، وبعد ام الل على رسال  بنك ال    امسالمي 
لالسإثمار ) البحران ( واملي را  املإعلهل  امل ض ل ، وهي مي رة بنك ال    البحران ) 

ر   السماح  لندن العربي  ( ومي رة ح ل أتسيب  ر   ترسا )العربي ( ومي رتني من  
) امجنليزا  ( ، س  بداء الرأي الشرعي   م ض ل اللسا من خالل امراب  عن أسرل  

 السيد مدار عام بنك ال    البحران لالسإثمار البحران و لك على النح  الإايل : 
 ن  هرة اللسا تدور ح ل  صيص أم ال اإح ل بعلاا  ىل أص ل غري منهل ل  

وبعلاا نهل ي معدة لالسإثمار مئ حتداد أغراض معن ا  ) غري هاي   للرب  تدر عائدًا ، 
 ( للصرف علياا من  ارايا  اللسا . 

وهيل ال هرة قد سبهلا  لياا الشراع  امسالمي  حتا اسم ) ا رصاي ( وهي 
صيغ  تشبه ) ال قف ( ولهناا  إلف عنه من حي  مصدر ا م ال  هلد ته ن من بيا 

ن امرصاي ميهن تغيري  هله و بداله وحت اله مبرون  أ ثر من ال قف ، و  ا املال ،  ما أ
 اقإلى ا مر ميهن تسييله وصر ه   أغراضه أو أغراض  بيا  . 

أما ال قف  يه ن على الإأبيد ) عند مجا ر ال هلااء ( وج ميهن الإصرف  يه  ج 
 بهلي ي  دادة . 

من ت عا  السال ني أومن  وقد  اد  العا ي امسالمي   رصايا   ثرية
 صيصام بعض م ر يا  بيا املال ليلك ،وعند احلار   ان اإم تغيري الإخصيص   
)ارره  ىل امل س ع  ال هلاي  اله اإي  ، مصطل   رصاي ، وارها من  إو ال هله ( وليا 

  ىل ) الرصد (  لرب  معنال وأحهامه مبا ه  مهلرر  هلاياً .   TRUSTحيسن تعراف ل   
امراب  عن  مهاني  حت ال ح  اميارة جتدر ام ارة  ىل أن اللسا ه  اسم  قبل

للشخصي  املعن ا  املمثل    م ر يا  مرصد لغرض معن ي ، وأنه جبد له من  يارة وه  
 ما اسمي اللسة . 

ر . وه  اه ن دو  ال هله امسالمي من ادار ) ال قف ( أو ) امرصاي ( الناش
ه ن له مهلابل عن  يارته ، وهيا  املهلابل  ما أن اه ن حص    امارايا  مإ عاً ، وقد ا

حمدية من ال قف ) ا صلي ( أو الرصد ، وقد اه ن مبلغًا مهلط عًا ، وجيرو الإعدال له 
 عند احلار  مبعر   الهللاء أو حسو  روب ال قف أو الرصد . 
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سإحهلات مهلابل لل ا  ليا ، ج اإناو   ن اللسا م سس  غري هاي   للرب  مئ ا
و  ا س تعيني اللسة  قن جبد أن  –س اء  انا  ريًا أم م سس  مالي   –الة تدارل 

حتدي  ي ي  احإساب املهلابل ،  قما أن اه ن عمل اللسة  يارة اسإثمار امل ر يا  
حبص  من الرب  على أساس عهلد امللارب  أو بنسب  من املبالغ املسإثمرة على أساس 

 ل  .  ال  ا
وامضا   ليلك   ا  ان اللسة اهلدم خدما  امضا   لعملي  اجسإثمار  

 قنه ميهن حص له على أررة حمدية عن تلك اخلدما  )  ما حيصل ثام   البن ك 
امسالمي  من اسإحهلات حص  من الرب  عن اسإثمار أم ال احلساا  أو أررة عم تهلد  

 اخلدما  .( 
امللارب  أو ال  ال  مطلهلًا أي اإي  للملارب أو ال  يل وحينري   ا  ان عهلد 

ه أو مبن ا  ض  ليه ،  ال مانئ من حت ال ح   يارة اللسا  ىل م سس  دالعمل بن س
وهيا ما تهلإليه احلال  املعروض  حي  اشلب رايًا  يارة اللسا من قبل  …أخرو 

اليي بإعير عليه  ك الإ  ي بنجه ر ( وه  اعاد بيلك  ىل  –بنك اسإثماري ) ال    
 ررائيًا ت يل اميارة مبا رة  ما أ اي ال ني ن ، وحتدي العهل ي ما اسإحهله املدار ا ول 

  ……واملدار الثاين اع ل  ليه 
بعد الشرم من ال نيني ، وحسو مي را   ر   ااح  تبني أن اللمان اصدرل 

الغ لدله العهلارا  هبدف  قام  منش   البنك ) املدار ا ول ( لصاحل احله م  لإسليماا مب
ن اللمان صاير من امللارب أو ال  يل ،  خلدما  احل اج املشل ني   اع    أي 

وهيا ج مانئ منه  رعاً ،  نه ليب  يه ضمان مناما ملسإثمران أو جسإثمارا  اللسا 
 ، و وا ه  ضمان لدله العهلارا . 

إه بنهًا ، أو منه بص إه ا خرو مداراً وهيا اللمان س اء  ان من البنك بص 
ا عراف الشائع    اميارة  لللسا مأ ون به  نه لصاحل اللسا وه  مما انس م مئ 

نه ليب على سبيل الإ ل لصاحل الغري ، بل  رل ت  ري مإطلبا  وأغراض اللسا ،     
 .  ال حيإاج  ىل   ن  أو م ا هل  من أصحاب ا م ال املهلدم  لللسا

مبا أن العالق  بني ) ال    جه ر ( و ) بنك الإ  ي  ( هي عالق  ملارب  اتلي  أو 
و ال  اتلي  ،  قن ص   بنك ال    جه ر   هيل العالق  تإح ل  ىل رب مال ، أو م  ل 
) مئ بهلائه ملارًا أو مدارًا   عالقإه اللسا ( ومن املهلرر  رعًا أنه ج جي   تهلد  

ب  من امللارب أو ال  يل  ىل أراب املال أو امل  لني ،  ن ص   امللارب ر اضمان املل
 . عدي أو الإهلصري أو خمال   الشروبوال  يل هي أنه أمني ، ج المن  ج الإ
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على أنه ج مانئ من  لو  لك اللمان مئ حصر اجسإ اية منه هبيل احلاج  ، 
 إ و محدو ندوا  ال    أي أخي وج اه ن ضمااًن مطلهلًا ول  ف تإحهل  . و  

 . اللمان لإغطي  حاج  الإعدي أو الإهلصري
مبا أنه ج مانئ  رعًا من الهليام بدور اللسة ، على أساس امللارب  أو ال  ال  
 ليب هناك حار  للبح  عن بدال ،    البدال اصار  ليه   ا  ان املعروض ممن عاً 

  رعاً . 
 ما سب   ما حبص  من الرب  أو   –اميارة وهي وأن  بيع  عمل اللسة هي 

حبص  من امل ر يا  تسإح  ول  ف اإحهل  رب  وليب وراء  لك  ج العمل على سبيل 
الإ ل بدون مهلابل وه  ) ال  يل املإ ل ( أو املبلئ ( وه  من اسإثمر املال على أساس 

البلاع  ( .  ما أنه   عطاء مجيئ الرب  لصاحو املال من خالل عهلد ) امبلال ( أو )
ميهن تهلد  اخلدما  من صل  يون ارتباب عهلدي  امل ، أي على أساس ) امرارة ( 

 على عمل معني حبسو  ل خدم  . 
 (  01/96) ل ش ت 
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(20/58) 
 مراجعة اللجنة التنفيذية لصندوق الصفوة

 
رار مدار اجسإثمار ضرورة قيام  يارة الصنايا  مبإابع  ما اري علياا من تهلا - 1

بشهل مسإمر للإأ د من صحإاا امضا    ىل عرضاا على الل ن  الإن ييا  
   ارإماعافا الدورا  . 

 عاية صياغ  وثيهل  " قائم  الشر ا  املسإثمرة  ياا أو ما اسمي بد الهلائم   - 2
البيلاء " و لك بشهل اإلمن مجيئ البياان  والنسو املطل ب  و هلاً 

الشرعي  لالسإثمار   ا سام  ما راء   الهلرار ا خري لندوة ال    للل اب  
( وس عرض  هل هيل ال ثيهل  على ا مني العام للاير  14/4الرابع  عشرة ) 

الشرعي  امل حدة قبل اسإخداماا جعإمايها الناائي و لبا الل ن  تسليم 
نايا  أسام  يارة الصنايا  بعض النما ج املإ  رة املسإخدم  من قبل ص

 أخرو لالسإ اية هبا   هيا الشأن . 
ضرورة عهلد ارإمال لل ن  الإن ييا  مئ املدار اجسإثماري للصندوت لهي  - 3

هلدم عرضًا م صاًل عن  ي ي   يارة الصندوت وتشغيله و يلك امراب  عن ا
 أسرل  واسإ سارا  الل ن  . 

 ان  واملعل ما  املهلدم   لياا:هيا وقد أبد  الل ن  املالح ا  الإالي  ح ل البيا
لنشاب الرئيسي للشر ا  وبيان ا نشط  ال رعي  لف تإلمن ال كئ  بيااًن ت صياًل 

 ا  ن ورد  ، حي  س اجقإصار على   ر الهلطال اليي تنإمي  ليه هيل الشر ا  أو 
  النشاب العام  ا . وجح ا الل ن  أن هناك عديًا من الشر ا  املسإثمرة  ياا 

  اج  حمرم  أو على ا قل مشب ه  ،  ومن  لك : 
رقم   Broadcasting & Publishingالشر ا  العامل     ال امعالم والنشر : 

2،4،7،34،55،64،75،82 …  
 ر ا  العامل     ال الل يه : ددالشRecreation & Entertainment   13رقم  
  الشر ا  العامل     ال البيئ الإ زئ Retail Stores   30رقم  
  ل،ا أن م  الد  الشر ا  العامل     ال ا سلحAerospace & Defence Armsor  

 ال لاء . 14رقم 
  تعمل    ال الإغيا   51الشر   رقمFood Related   وقد ا رد  ياا بعض ،

  …املمن عا   اخلنزار وغريل 
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  وهي  ر    مشب ه أساماا  132الشر   رقمProcter  & GAMBLE Co. 
ت  د ا ير  على ضرورة اجلإزام مبا ت صلا  ليه ندوة ال    الرابع  عشرة بشأن 
احلد ا على املهلب ل  رعًا لنسب  ال  ائد غري املشروع   ىل  مل الع ائد ، وهي نسب  ج 

ا  ما ه  مإبئ حاليًا   صندوت الص  ة ، وليلك  10ا وليب نسب   5تزاد عن 
 ر ب الإخلص من الشر ا  الة تإ ا ر  ياا الل اب  .ترو الل ن  و 

أ ار  6أما   ا ف ميهن الإخلص ال  ري ،  يإم على مرحلإني ) ا ويل خالل 
أ ار أخرو للإخلص مما  6ا ، واملرحل  الثاني  خالل  7للإخلص مما   ائدل أ ثر من 

خدم    حتداد نسب  ا تهلدما الل ن  املالح ا  الإالي  بشأن النسب  املسإ 5  ائدل 
 الدا ن وه  ] الهلروض   ال  ا رل / الهليم  الس قي [. 

 املالحظة األولـي : 
اإم اجسإناي  ىل الهلروض   ال  ا رل  هل  عند حتداد هيل النسب  
والصحي  أنه جيو أن ا خي اجعإبار مجيئ أن ال الهلروض الط ال  واملإ سط  

لهلروض وا سام املمإا ة من الهلروض الة والهلصرية ا رل ،  ما تعإ  سندا  ا
 جيو أالاً تلميناا   املعايل  . 

 املالحظة الثانية : 
اإم اسإخدام الهليم  الس قي    مهلام النسب  السابهل  حبي  حيإسو نسب  
الهلروض  يل الهليم  الس قي  للشر   والصحي  أنه جيو اعإماي صا  قيم  أص ل 

و لك على النح  املي  ر    إ و ندوة ال     الشر   وليب قيمإاا الس قي  ،
  -الربع  عشرة الة تنص على : 

"   ا  انا الشر   اقلض لزايية  اقإاا املالي   ال اإعامل أبساماا   ا  
ا واراعى عند اخإيار  30 انا نسب  الهلروض  ىل  مل أص  ا تزاد عن 

 الشر ا  نسب  ا قل نسب  ما أمهن " .
الًا  ضا   احإساب نسب  تبني ح م الدا ن والنهل ي    لبا الل ن  أ

الشر   مهلارن  إبمجايل م ر يافا املالي  من أعيان ومنا ئ ، وجيو أن ته ن هيل 
ا حل اإس  عملي  الإداول  33النسب    الشر ا  املخإارة ج تزاد عن الثل  

ا ما  49 احلر  ساماا الإ اضل وا رل ، مئ حماول  اجقإصار على نسب 
 أمهن . 

 ( 97) أ م ت  / 
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(20/59) 
 مراجعة صندوق النخبة لشركة األمني

 
رارعا الل ن  الصياغ  الناائي  لالئح  صندوت النخب  اشداد اليي تعإزم  ر   

وأبدو املسإشار الشرعي ا مني  رحه على املسإثمران حي  س عرضه سابهلًا على 
بعني اجعإبار عند الصياغ  الناائي  .وقد أقر  عدادًا من املالح ا  بشأنه س أخيها 

 املالح ا  الإالي  على ا ير  : الل ن  جئح  صندوت النخب  مئ الإ صي  بعرض
ت رد بني ات اقيا  صندوت النخب  ات اقيا  بني الصندوت وبني هير  الرقاب  

  تهل م بدور الشرعي  ، ولهن قاما ال     ر ًا   هيل اجت اقي  نياب  عن ا ير  حي
 ال سي  بني ا ير  و يارة الصندوت . 

 25ار  لياا ور ي مهلابل خمصص للاير  الشرعي  بنسب  دل ح    اجت اقي  املش
ا من صا  قيم  ا ص ل ، ولهن هيا املهلابل ج  خيل أعلاء ا ير  و وا اه ن من 

 نصيو ال     اماًل . 
ياا   ارإماعاا الهلايم ، لي خي رأاام تهللم الل ن  عرض اجت اقيا  املشار  ل

 ريًا  ريًا ، وأخي م ا هلإام على  يراج أاائام   اجت اقي  وج سيما أن مرارع  ومررع  
ومراقب  أعمال هيا الصندوت ج ادخل اللرورة   نطات عل ا ير  الشرعي  امل حدة  نه 

   ع  ال    . صندوت مس ل لدو را  خارري  وغري اتبئ لهلطال ا م ال مب
تهللم الل ن   صيص املهلابل  علاء ا ير    جئح  صندوت النخب   له أو 

 بعله ملن ارغو   أن ادرج أاه ضمن أعلاء ا ير  . 
 ( 2/97) أ م ت 
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(20/60) 
 استخدام بعض أموال صناديق الفوائد يف خدمات معينة

 
  وي ئ مصاراف تإعل  أن اسإخدام بعض أم ال صندوت ال  ائد   خدما  معين

الصندوت ، وه  صندوت مسإهلل خمصص شمئ ال  ائد الرب ا  و يارة صر اا ، اإم و هلاً 
 للل اب  الشرعي  : 

جي   الصرف من صندوت ال  ائد على املن ما  امسالمي    نشاب الدع ة 
 ونشر امسالم . 

ان للإعليم جي   الصرف من صندوت ال  ائد على امل سسا  الإعليمي  س اء  
 الداع أو الإعليم العام ، ولهن للطلب  ال هلراء املسلمني  هل  . 

جي   الصرف من صندوت ال  ائد لإأمني الإ ايزا  الال م  للمدارس وملهإبافا 
حبي  انإ ئ الطلب  ال هلراء  هل  من  لك ، أما الطلب  ا غنياء  ي خي منام أقساب  ارا  

 ل . مهلابل اجنإ ال تلاف  صل املا
الصرف من صندوت ال  ائد لإغطي  مصاراف يراس  الطلب  ال هلراء املسلمني  جي  

  هل  . 
جي   الصرف من صندوت ال  ائد لل هلراء املسلمني أو غري املسلمني مئ  عطاء 

 ا ول ا  ل هلراء املسلمني ، على خالف الز اة الة ج جي   صر اا لغري املسلمني . 
 ائد مغاث  الناس من احل ايث والنهبا  الة تلح  جي   الصرف من صندوت ال 

 هبم و لك   ا  ان ه جء  هلراء أصاًل أو ا إهلروا بسبو هيل النهبا  . 
جي   الصرف من صندوت ال  ائد على  اج  الإدراو بشرب أن اإام  لك 

 للعم م من م ش ي البنك وغريهم . 
    ا  الصندوت س اء  جي   الصرف من صندوت ال  ائد لد ئ رواتو العاملني

 ان ا مسلمني أو غري مسلمني ،  ن هيل الرواتو مثلاا مثل اللرائو أو أق و حي  
أذا ثثل عبرًا ماليًا للإصرف املطل ب  رعًا . وج اشلب  بالغام أبن تلك الرواتو من 

 أم ال ال  ائد  ذم  خيون أررة عن عمل وليب بص   احلار  . 
وت ال  ائد لد ئ تهاليف اشاا  الة اسإعان هبا    يارة جي   الصرف من صند

 الصندوت و   ثام عملي  الصرف للمسإحهلني ، س اء  ان ا مسلمني أو غري مسلمني . 
جي   الصرف من صندوت ال  ائد لد ئ املصرو ا  الإشغيلي  املإعلهل  الصندوت 

ضئ  به  املعل ما  من تهاليف  رارة املهاتو ، وتهاليف امانرة ، وتهاليف و 
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املطل ب  من البنك املر زي وغريها من  حإيارا  ول ا م العمل مثل الهمبي تر وال ا ب 
وآج  الإص ار مئ ضرورة اجعإدال   املصاراف واقإصارها ملعامال  الصندوت وليب 

 لصاحل البنك . 
ج جي   ، أخرو   احلاج  اجضطرارا  الة اد ئ  ياا بنك ال      ائد م سسا 

له مطالب  تلك اشاا  بإخ يض تلك ال  ائد   مهلابل ما اسإحهله من ال  ائد  ج    ا  
  ان التو عن  لك الإخ يض ت راد ال رت لصندوت ال  ائد  . 

جي   الصرف من صندوت ال  ائد لعمل مرا   صحي  ورايضي  عام   ج   ا اقإصر 
 ن عاا على ال هلراء . 

ل  ائد لإن يم م ثرا  وملإهليا  مالي  ح ل ا عمال جي   الصرف من صندوت ا
 املصر ي  . 

جي   اسإثمار أم ال ال  ائد اامع    الصندوت بشرب أن اه ن  لك الطرت 
 املشروع  وأج التو عليه جتميد صرف تلك ا م ال عن اشاا  املسإحهل  . 

أم ال الصندوت جي   الصرف على املسارد   صندوت ال  ائد أو عائد اسإثمار 
 ن هيل أم ال الصندوت وع ائدل غري خبيث  بيافا حي  اإح ل اخلبي   ىل  اح  

 مب ري أن اإسلماا الصندوت . 
جي   الهلرض من أم ال صندوت ال  ائد مئ ضمان سدايها بشرب أن ج التو 

 . املسإحهل  اجنإ ال بيا  املبالغ على هيل الهلروض جتميد صر اا وح باا عن اشاا 
 (  2/97) أ م ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20/61) 
 مراجعة آلية عمل صندوق الصفوة للتثبيت 
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 من مراعاة الضغوط الشرعية
 

أ د  ا ير  على ضرورة املرارع  املسإمرة للصندوت مبا ج اهلل عن مرة  ل سإ  
أ ار   ا ح ال العايا  ، مئ عهلد ارإماعا  اسإثنائي  عند حدوث أي مسإ دا  

ملرارع  االصندوت . وأت   ا علاء أن تإ ىل الل ن  الإن ييا  الهليام خاص  تإعل  
 الدورا  وعرض تهلدار  ثر  لك على ا ير  . 

 (  3/97) هـ ش م 
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(20/62) 
 االستعانة ببنوك ربوية لتسويق صندوق إسالمي

 
يورل " ج مانئ من ت  يل بنك رب ي لإس ا  صندوت خيص بنهأ  سالمياً   ا  ان 

تطبي  تعليما  البنك امسالمي على ا سب ال اضح  الة الإزم هبا البنك امسالمي 
واملشروح    الن ام بدون أي خمال    رعي  وج مانئ من أن اخلزم البنك امسالمي ن سه 
بعدم الإس ا    تلك الدول  أو عدم  عطاء ح  الإس ا  لغري  لك البنك ، وا لل أن 

 سالمي  لما أمهن  لك بدًج من البن ك الإهلليدا "اعاد  لك لبنك  
 ( 3/97) هـ ش م 
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(20/63) 
 مراجعة املركز الزكوي لإلصدارات

 
 لعا الل ن  على املر ز املايل  حد  صدارا   ر   ا مني بغرض مرارع   ا

 يارة  ي ي  حساب   اته و هلًا للإ صيا  السابهل  . وبعد اجسإمال  ىل ما قدمه ممثل 
امصدارا  السيد  اااب  إحي ، تبني لل ن  أن الشر   ج تهل م  ىل حد ا ن بإهلد  
خدم  حساب الز اة ال ارب  على امصدارا  للمسااثني على الرغم من مناقش  هيا 
امل ض ل عدة مرا    ارإماعا  سابهل  للاير  الشرعي  امل حدة و صدارها لإ صيا  

( وال إ و )  15/5وض اب   لك ، ومناا ال إ و رقم ) و إاوو حتدي  راهل  احلساب 
 ( الة تنص على أنه :  15/6

) النسب  لجصدارا  الة تهلل مدفا عن سن   قنه اراعى  ياا ح ل  ل 
 خدم  حساب الز اة له تهل م الشر   حبساب ال عاء الز  ي أسب عياً  دمسإثمر ، لإهل

راعاا  هل  ( هل  اي  أو نهلصا عن حي  تراعى  يه نسب  ا ص ل ) الة از ي 
ز  ي م ا بًا للإهل   ا سب عي )أسعار الشراء النسب  املعلن  . واإم بيان هيا الإهل   ال

 ( أو تعطى املعل م  للمسإثمر عند الطلو ( والبيئ
 يارة امصدارا  إبعداي الإهل   الز  ي  أن تهل موأ د  الل ن  على أاثي  

من ردول الإسعري ا سب عي ، و يلك   اية الل ن  وامعالن عنه ض لجصدارا 
بشهل يوري بنإائن الإهل   لج الل واملرارع  .  ما أوضحا أبنه جيو عمل املر ز 
الز  ي لهل  صدار    لا  يورا  والهليام امعالن عن  لك للمسإثمران لإيسري 

اه ي عمل املر ز  عملي  حساب الز اة ال ارب  على مسااثافم ، وبينا ا ير  أنه ج
الز  ي لجصدارا  بعد مرور احل ل على امصدارا  ن ساا  ن املعإ  ه  ح ل 
املسإثمر وليب ح ل امصدار وج سيما أن مدة امصدارا    الغالو ا عم أقل من 

 ح ل . 
أما النسب  للمر ز املايل لجصدارا  و ي ي  احإساب الز اة على م ر يافا 

 على الل اب  الإالي  .  هلد أ د  الل ن 
 ابلنسبة لعمليات التأجري : 

رارا  املسإحهل  الد ئ  ىل اتراخ متدخل   ال عاء الز  ي مجيئ ا قساب ا
حساب املر ز الز  ي  ذا تعإ  يا اًن مسإحهل  على العميل املسإأرر .ونباا 

ائد الل ن  أنه ج اص  اجقإصار على تز ي  ما اصطل  علي تسميإه رب  أو ع
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اجرارة  هل  واسإبعاي اشزء املخصص لسداي ا صل ، و لك أن قس  ا ررة 
اشمل   امل ا م الشرعي ا صل والرب  ، والإ رق  بيناما هي عملي  تهلسيم ياخلي 
ليب له اعإبار  رعي وجيو أج ا ار   املسإندا  والإعاقدا  بني ا  راف . 

 الرب  ( ادخل   ال عاء الز  ي . وليلك  قن مجيئ الهلس  امجياري ) ا صل و 
 ابلنسبة لعمليات املراحبة : 

تدخل   ال عاء الز  ي مجيئ أقساب املراحب  املسإحهل  الد ئ س اء  ان 
اتراخ اسإحهلاقاا قبل اتراخ حساب املر ز الز  ي أو بعدل  ذا تعإ  مجيعاا يا انً 

    م  العميل . 
يمإاا اعإبارها يا اًن مرر ة ق امل    ى ن  أن املراحب  الة تز ونباا الل

 ةالسداي هي املراحب  قصرية ا رل  ما   حال  امصدارا  ، أما النسب  للمراحب  ال
يراج ا قساب املسإحهل   تسدي أقسا اا على مدة   ال   قنه ميهن اجقإصار على 

 خالل سن  واحدة ضمن ال عاء الز  ي . 
 ابلنسبة للنقود : 
 ي ته ن على مجيئ املبالغ امل ر ية عند حساب املر ز الز  ي.   اة النهل  

 ابلنسبة لباقي املوجودات : 
 :رأت اللجنة

أتريل ت صيل  ي ي    اة عمليا  السلم واجسإصنال وامللارب  واملشار   
وغريها من العمليا   يل حني قيام اميارة بطرم  صدارا  تإلمن مثل هيل 

 اا على الل ن  أو ا ير  . العمليا    املسإهلبل وعرض
 ( 98) أ ل ت د /
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 النظر يف قائمة الشركات املدرجة يف صندوق النخبة
 

عرضا على الل ن  قائم  الشر ا  املدرر    صندوت النخب  ، وقد أ د  
أ ار مثاًل ،  3الل ن  على أاثي  عرض قائم  حداث  عن الشر ا  بشهل يوري  ل 

   أبد  الل ن  املالح ا  الإالي  : وبعد املرارع
بينا ا ير  أنه النسب  للشر ا  الة  ا أنشط   رعي  غري مشروعي  )مثل  - 1

وأالًا نشا ا    Mori  Seikiنشا ا  الإأرري والإأمني الإهلليدي النسب  لشر   
 قنه جيو الإأ د من أن ع ائد   Singapore Landال نايت وحمال  الإ زئ  لشر   

ا من  مجايل الع ائد لهي ميهن  5تلك ا نشط  غري املشروع  ج تإ او  نسب  
 اعا    علياا . 

: من ماام هيل الشر   ث ال عمليا  امسهان   Daiwa House Industry ر    - 2
ليلك ترو الل ن  ضرورة  الإهلليدي وه  ما قد اإم أبسل ب الهلروض ب ائدة

 اء الإعامل  ياا . أو  ذ لجبهلاءالإثبا من هيا 
 لبا وضعاا حتا املراقب  حي   ن ال  ائد الرب ا    Mori Seikiالنسب  لشر    - 3

السهلف اعدي بنسب  مخس  املائ  من  مجايل  نأي قراب  م 4ر88مرت ع  وهي 
 و    Mastushita Kotobukiالع ائد ، ون ب املالح ا  تنطب  على الشر   

Kyocera Corporation   وSingapore Land  .  
 ذا تهل م إبعداي برامن تل زا ني  ،   BBC World لبا الل ن  حيف الشر    - 4

وهي   الغالو حتإ ي على مشاهد غري مهلب ل  ، واه ن  ياا حما ار  رعي  
 عدادة . 

حي   ياا اسإثمارا      Singapore Land لبا الل ن  أالًا حيف الشر    - 5
 ق ا   …جتزئ  قد حتإ ي على مخ ر وخنا ار ومراقص وغريها   نايت وحمال  بيئ

  ان ا مر  يلك جيو الإخلص مناا . 
 ( 98) أ ل ت  / 
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 ري اخلليجيدوق التأجاملركز الزكوي لصنمراجعة 
 

 لعا الل ن  على املر ز املايل لصندوت الدإأرري اخللي ي  ما ه    ا
 ص ل اشمل عمليا  اسإثمارا    م ، وجح ا أن رانو ا31/10/1998

السلئ الدولي  ) امضا    ىل أترري واسإثمارا     صدارا  ( ، و لبا الل ن  أن 
اعرض علياا   ارإمال قايم عهل ي وات اقيا  اسإثمار الشر     تلك السلئ الدولي  

 ملرارعإاا واعإمايها . 
خيإلف  اجسإثمارا ن  ما بينا الل ن  أن املعاش  الز  ا   يا الن ل م

 قد    يارفا : احبسو  بيع  الإع
 ق ا  انا ات اقي  اجسإثمار   السلئ قائم  على أساس امللارب   قنه 

 مال الغري .  ىجيو اسإبعاي حص  امللارب  من الرب  حل ج از 
أما   ا  انا اجت اقي  على أساس ال  ال  اجسإثمار ،  قن عم ل  ال  يل 

 ا الرب  ، و وا  رج مصرو ا    ا ي عا مع ل  أو  رج من ال عاء  ج عالق 
  هيل احلال   امل املبلغ ومجيئ  ىالز  ي بص إاا يا اًن   ا  انا م رل  ، واز 

 ا رام . 
وبعد اجسإمال  ىل ت ضيحا  من اميارة املالي  بشأن  ي ي  احإساب 

   املالح ا  الإالي  :   اة صندوت الإأرري اخللي ي ، تهلدما الل ن
 :إيـرادات اسـتثمار 

 ن الطراهل  املإبع  حاليًا عند حتداد امل ر يا  الز  ا  للصنايا  أتخي بعني 
 هل  ، مبعع أنه اهلإصر على  امرارةاجعإبار امارايا  مسإحهل  الد ئ عن عمليا  

  من ا قساب تز ي  الرب  املإحهل   ىل اتراخ حساب املر ز الز  ي النسب  لهل قس
 امجيارا  يون اعإبار ا صل ، وهيا غري صحي  . 

صطل  علي تسميإه اقد أ د  الل ن  عدم صح  اجقإصار على تز ي  ما و 
 اراي أو رب  أو عائد اججيارة  هل  واسإبعاي اشزء املخصص لسداي ا صل ،  لك 

بيناما هي عملي  والإ رق   أن قس  ا ررة اشمل   امل ا م الشرعي ا صل والرب ،
تهلسيم ياخلي ليب له اعإبار  رعي وجيو أج ا ار   املسإندا  والإعاقدا  بني 
ا  راف ، وليلك  قن مجيئ الهلس  امجياري  )ا صل والرب  ( جيو أن ادخل   

 ال عاء الز  ي . 
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اب بينا الل ن  أنه عند  عداي املر ز املايل للصنايا  هيل ا ار هيل ا قسو 
اجسإثمارا    ا ف تسإ ف بعد أو   حساب  ا  س اء   حساب مدان امجيار 

  ا اسإخدما   عمليا  سلئ أو تبهلي    هل سائل   ،اجسإثمارا  سلئ مراحب 
اجسإثمارا  ، اسإثمارا  سلئ  ، وهيل احلساا  الثالث  ) مدان   ا ف تسإخدم 

رار  يراراا   امل ر يا  نهل ي ( خاضع  للز اة   م قعاا  ي و عدم ته ،مراحب 
الز  ا  لهي ج تز ي مرتني  نه ج ثع   الصدق  ، وعلي   لبا الل ن  حيف 

 3ر866ر921 ارايا  اسإثمار عم عمليا  الإأرري من امل ر يا  الز  ا  ب اقئ )
 ( . يوجر

 مدينوا استثمار
ايل اسإثمارا  " املدرج   املر ز امل الل ن  عن حساب " مدان اسإ سر  

أن هيا احلساب ه  عبارة عن مإأخرا  ا قساب وتبني للصندوت ضمن ا ص ل 
حبي  ثثل ا قساب الة حل م عد اسإحهلاقاا ولهناا ف تسإ ف  ىل اتراخ  عداي 
املر ز املايل . وأوضحا الل ن  أن هيا احلساب ادخل   امل ر يا  الز  ا   املا  

 غري املد  ع  مرر ة السداي .  ارا  املسإحهل جيا قساب ام ك انا تل
 اإليرادات املستحقة 

أن امارايا  املي  رة ا ص ل ضمن ا رصدة  ا اميارة املالي أوضحو 
املدان  ا خرو هي عبارة عن  ارايا   ص ال لة ولهناا ف تسإلم ، وهيا البند  ) 

أن   (  يه قيد انعهب   قائم  الدخل مبع 129ر611امارايا  املسإحهل  = 
رايل ( ه  ضمن مبلغ  414ر389اماراي اعهل  امل ر ي   قائم  الدخل ) = 

ادرج   امل ر يا  الز  ا   امل امارايا  املإحهلهل    انامارايا  املسإحهل  ، حي   
رايل ( حسو شا رها   قائم  الدخل  ي و عدم  خلال  414ر389) 

من ال عاء الز  ي حل ج تز ي امارايا  املسإحهل  ) الة ت ار   ا ص ل ( ض
 مرتني . 

 :املصرفات املستحقة وحصة املضارب 
أ د  الل ن  أنه النسب  للمصرو ا  املسإحهل  الة  ص ال لة و يلك حص  
امللارب  ما وري    اخلص م هي عبارة عن يا ن للصندوت وجيو خصماا من 

 ال عاء الز  ي . 
 
 



 

466 

 :املصروفات املدفوعة مقدماا 
  الل ن  عدم  يراج املصرو ا  املد  ع  مهلدمًا )ال ارية   ا ص ل( أقر 

ضمن ال عاء الز  ي  ذا مبالغ خررا من ملك الصندوت ، وأوضحا أنه جيو 
املصر ا  املد  ع  مهلدمًا مسإحهل   عاًل أو غري  ك انا تل  اءتطبي  هيا املبدأ س  

 مسإحهل   ىل اتراخ  عداي املر ز املايل . 
 :طر االستثمارات خمصص خما

امل ر ي   رانو املطل ا  رأ   اجسإثمارا النسب  لبند خمصص خما ر 
الل ن  أن هيا املخصص مأخ     اجعإبار ضمن امل ر يا  الز  ا   نه ا رد   
 هل سي ل  نهلدا  أو اسإثمارا    سلئ ، وقد أ د  الل ن  صح  عدم  يراره 

 لك عدم حسمه منه  نه ميثل مصرو ا  حهليهلي  . من رداد   ال عاء الز  ي ، و ي
و  ذاا  املرارع  ، أوصا الل ن  اسإهمال حساب   اة الصنايا  
اجسإثمارا  ا خرو وعرضاا على الل ن  مئ ام ارة  ىل البن ي اشدادة الة ف اإم 

 ما   مناقشإاا   هيا اجرإمال ليإم  بداء الرأي الشرعي بشأذا   ارإمال قايم .
ي للمسإثمران   خمإلف أ د  الل ن  على ضرورة قيام الشر   إبعالن احلساب الز   

السإ اب   ىل اجسإ سارا  املإعدية هبيا اخلص ص ، وأوصا اميارة لالصنايا  
 ضمن أول ايفا   ال لا  الهلايم  . أبن اه ن  لك املالي  

 (  2/98) أ ل ت 
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 األسهم األمريكية مراجعة صندوق
 

 لعا الل ن  على اخلطاب امل ره من  يارة اجسإثمار بشأن  لبه مرارع  قائم  ا
مر هل  الشر ا  و هلاً لإ صي  ندوة ال    السابهل  و لك   ض ء حتلريا  اميارة منشاء 
صندوت  سالمي لألسام ال جاي  املإحدة ا مراهي  . وقد أبد  الل ن  املالح ا  

 ي  : الإال
جيو أن اعرض على الل ن  الإن ييا  الن ام ا ساسي والالئح  والعهل ي ومجيئ  - 1

اجت اقيا  املإعلهل  الصندوت املزمئ  نشائه ، وج اه ى   الل الل ن   هل  على 
 قائم  الشر ا  املهللم الدخ ل  ياا . 

من السهلف   ائد قراب  لدااا جح ا الل ن  أن الهلائم  ا إملا على  ر ا   - 2
ا وليا جيو مراقبإاا حبير خشي  جتاو  النسب  ، واشمل  لك   5اعدي وه  

 ا .  4 ل الشر ا  الة تزاد   ائدها على 
نباا الل ن  أالًا أن الهلائم  املعروض  علياا ف تشإمل بياان  غراض الشر ا   - 3

أي الشرعي وأنشطإاا ا ساسي  وال رعي  وه  أمر ضروري للمرارع  ومبداء الر 
 املناسو .

 ( 3/98) أ ل ت  
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(20/67) 
  الصندوق االستثماري اخلاص بتمويل السوق السعودي

 
 لعا الل ن  على خطاب الطمأنين  املعروض من قبل بنك ال    امسالمي ا

 اجسإثماري م   الصندوت ابغرض  جياي ن ل من ا مان عند امل يعني  م   لالسإثمار
 لعا الل ن  على ات اقي  االس ت السع يي بطراهل  املراحب  ( ، و ما  )اخلاص بإم ال

من اجت اقي   1 – 4الصندوت الهلائم  على أساس امللارب   و لبا  عاية صياغ  البند 
 ملزاد ت ضيحاا وعرضه على الل ن  أو ا مني العام للاير  ملرارعإه . 

و الل ن  تعدال ال هلرة ل أما خطاب الثهل  واج مرنان ،  هلد س اعإمايل بعد 
خلإام أالًا أننا سند ئ لهم مسإحهلاتهم  ما اإم اا خرية على النح  الإايل : ون  د   

  ات اقيإنا امل م  بإاراخ  ..  .  حبي    بهلًا للشروب املبين  اجنإااءاحإساهبا   اتراخ 
   ( . حتيف  لم  " اعدوية " وا ضئ بدًج مناا )  بهلاً للشروب املبين

اخلطددداب  نو مددا  لبددا ا يرددد   يخددال ن دددب الإعددداال  علدددى الصدديغ  امجنليزاددد  مدد
 علي النح  الإايل : 

we finally confirm that we shall pay all your entitlements as 
calculated on the date  

Accounts according the conditions specified in our agreement 
dated  

 (7/98ت )ل ش  
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(20/68) 
 لشركاتاما جيب أو يندب بسبب اقرتاض 

 املدرج أسهمها يف صندوق النخبة.
 

(  هلرة هد ( من ور ب 4/ 14مئ مراعاة ال إ و الصايرة عن ندوة ال    ) 
ا  قنه ج جيو على 30اسإبعاي أسام الشر ا  الة تزاد قروضاا  ىل  مل أص  ا عن 

أن تإخلص من  يء من الرائ النا ئ  – لك اجقلاض بسبو ور ي  – يارة الصندوت 
الرغم من حرمإاا قد يخلا مبالغاا    –عن تلك الهلروض ، اسإنايًا  ىل الهلروض 

 . لهلاعدة )الغنم الغرم (ضمان الشر   امل لض  ،  يه ن مجيئ الرائ تطبيهلاً 
وهيل ال إ و تنبع على عدم النص على ور ي الإخلص ،   الهالم على 

 ( .  7/8هد 4/  14   إاوو ندون ال    )  لاضقاج
الإخلص من رزء  –ومئ هيا اندب ميارة الصندوت من خالل النص   ن امه 

من اماراي ، مراعاة لعراء ال هلاي  الهلائل  بيلك واعإ   لك من مزااي الصندوت   يق  
 الشرعي .   هالإزام

 ( 99/ 1) هـ ش م 
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(20/69) 
 رات العوائد النقدية الراجعة إىل الصندوقاستثما

 
  ا  ان املراي من الس ال ه  اسإثمار الع ائد النهلدا  الرارع  للصندوت   أثناء 
عمر الصندوت جسإخالص الع ائد اعدية   آرا ا  قن الشأن أن اسإثمرها امللارب 

مراعاة نسب   الهلائم على الصندوت بدًج من أن جيمدها ، واه ن هيا ه  ا صل مئ
 امل ر يا   ىل النهل ي والدا ن . 

 (  1/99) هـ ش م 
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(20/70) 
 صندوق الربكة 

 
 : قررت اهليئة 

ون اه   صندوت بر دلاسإثمر أم  اأن صندوت ال    املهللم املعروض علياا واليي 
ر   رعي  جيو لهي اه ن مهلب ًج من الناحي  الشرعي  ور ي هي( Brown Brother)برا ر 

لصندوت براون ن سه أو تعرض مجيئ مه ان   لك الصندوت علي ا ير  الشرعي  
امل حدة لل    أو شنإاا الإن ييا  هيا من حي  املبدأ ، أما النسب  لنشرة صندوت ال    

ي و عرضاا على ا ير  الشرعي  مرا فا    بيناا وبني املسإثمران معاا ، املن م  للعالق
 ا بص رة يورا  . ومرارعإا

أما بشأن صندوت الصهل ر  هلد قرر أبنه ج مانئ من اسإخدام ن ب الل اب  
اجسإثمارا    ا سام  اي تصل   ي صندوت رداد اإم  رحه ،مئ ضرورة عرض 

 رايً للمرارع  .و جئحإه ونشرته وقائم  الشر ا  املسإثمر  ياا ي
 (  1/99) هـ ش م 
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(20/71) 
 احبات يف الدول الغربيةصندوق املر 

 
لغرب ان ر  ا ير    مشروعي  صندوت اسإثماري للمسإثمران املسلمني   

عم مًا و  ال جاي  املإحدة بشهل خاص حبي  ميهنام من اسإثمار أم ا م بطراهل  
 حالل وجينبام الإعامل مئ البن ك الإهلليدا  . 

على  راء السلئ وبيعاا  واإمثل السياسا  اجسإثمارا  للصندوت الة تهلإصر
البن ك امسالمي  وت ضي  عدم  و  الشرعي  و هلًا ملا ه  مطب  لدأساس املراحب ىعل

لدخ ل الصندوت   عمليا  أترري ، ثح ر اجسإ سار ا ساسي   مدي ا مهاني  
مشروعي  تداول احلصص املساهم هبا من قبل املسإثمران   هيا ال عاء وجسيما خروج 

إثمران من الصندوت وحص  م على مسااثافم ملا ًا  لياا أرام مدة بعض املس
رعاً  ما ه  داجسإثمار ، خص صاً أن عمليا  الصندوت مجيعاا مراحبا  وهي تإح ل  

 يا ن    م  املشلان .  معروف  ىل
 ما أن عمليا  الصندوت ج تهلإصر على مراحبا  ت م   بداا  املدة  هل ، و وا 

أن تلك السلئ ته ن رزءًا من  مسإمرة ا مي     راء السلئ وبيعاا مبع  هناك حر  
م ر يا  الصندوت و ن  انا بنسب  قليل  .  ال اسم  بطرم هيا الن ل من الصنايا  

ما   الدول الغربي  لسد حارا  املسلمني ور ئ احلرج عنام وهل يوتداول أسامه وج س
ص ل ومنا ئ ، علماً أبن هيا ام هال  م ر ياته  ن الغلب    هأن ت نم لؤ ميهن اسإثنا

ها املسإثمران ءذا ثهن عمال مسالمي   افا  ىل حد ا ن حي  ج ازال لدو البن ك ا
من الدخ ل واخلروج   وعائاا اجسإثماري العام الرغم من أن غالو م ر يافا 

  ض ء املعيار الصاير عمليا  مراحب  تإح ل  ىل يا ن . وانقشا ا ير  هيا امل ض ل 
عن  مئ ال هله امسالمي اليي انص على  روب غلب  ا ص ل واملنا ئ على الدا ن 

معيار آخر ه  الإبعي  بدًج عن   تبالوالنهل ي ملشروعي  الإداول ،  ما يرسا  مهاني  
الغلب  حي  أخي  به بعض ا يرا  الشرعي  للبن ك امسالمي  وأقرته أالًا ندوة ال    

  اي اتبع  . الثاني  . واقلم أن السلئ   هيا الصندوت هي ا صل أما الدا ن والنهل ي
 
 

ورأ  ا ير  بعد املناقش  أن الهللي  املعروض    غاا  ا اثي  وردارة إبجياي حل 
 ن  ا ص   العم م حي  اإم تداول أسام البن ك امسالمي    حني أن عمليافا  ا 
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اقلحا ا ير  أن ادرج هيا امل ض ل ضمن ردول أعمال ندوة مع ماا مراحبا  . و 
إخصصني لإهلد  أحباث معمهل  تعرض للمناقش  ال    الهلايم  والهليام اسإهإاب بعض امل

 ومبداء الرأي الشرعي اشماعي . 
 ( 1/99) هـ ش م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

474 

(20/72) 
 مراجعة اخلصائص العامة لصندوق 

 اتاالستثمار املباشر يف الشرك
 

هيا ن ل رداد من الصنايا  اجسإثمارا  غري منإشر  ثريًا   العاف ،وه  اإميز 
به نه بدًج من الإ ره    اجسإثمار   أسام الشر ا  العاملي   ما ه  حال مع م 
الصنايا  ، بل ه  اادف  ىل اجسإثمار   الهلطال اخلاص حبي  بإملك  ر ا  معين  

وحتسني نإائ اا املالي  من خالل   نإاريإاا مهاني  الزايية    اإ قئ من الدراسا  ا ولي 
 عاية هيهلإاا وتغيري و   يارفا ،   بعد حتهل  النإائن املرر ة اإم بيئ هيل الشر ا  

  صحاب الصندوت .  اً أبسعار أعلى حتهل  أراح
عشرة  وقد أوصا ا ير  اجسإ اية من الهلرارا  الصايرة عن ندوة ال    السايس 

الة انقشا م ض ل  عاية هيهل  الشر ا  ،  ما تهلدما ا ير  ببعض احلل ل ا ولي  
الة ميهن اجسإ اية مناا عند  راء م ر يافا من املالك الساب  حبي  ه  اليي ابهلى 

اجسإثمار  مإحمال وملإزمًا بد ئ ال  ائد الرب ا  وأ د  ا ير  على أاثي  الإ ره  ىل
 د عرض ومرارع  جئحإه .عر ا  وأذا تبارك هيا النشاب باملبا ر   الش

 (  1/99) هـ ش م 
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(20/73) 
 مؤشر صندوق االستثمارات العقارية 

 
 : رأت اهليئة

النسب  منشاء صندوت اجسإثمار العهلاري أنه من حي  املبدأ ج مانئ من 
يئ ن  الإن ييا  ( مجأتسيب الصندوت املشار  ليه على أن اعرض على ا ير  ) أو الل 

م  ، واجت اقيا  املإعلهل  الصندوت وقائل ائ ، والاملسإندا  من الن ام ا ساسي
 ، وتعإ  هيل امل ا هل  معلهل  على اسإهمال  لك .العهلارا  املدرر    م ر ياته

 ( 1/99) هـ ش م 
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(20/74) 
 ضمان أحد املستثمرين يف الصناديق لغريه من املستثمرين

 
 ن العالق  بني محل  ال حدا    الصنايا  هي عالق  مشار   ول   ان الصندوت 
اهل م على أساس امللارب   نه ل ج ارإمال ه جء املسإثمران ملا أمهن  نشاء هيا 
الصندوت، وه  ما حيدث  عاًل عند تغطي   امل رأس املال املصدر للصندوت . وليا ج 

آخر هناك مشار   ترا مي  بني  اً وت أن المن مسإثمر جي    حد املسإثمران   الصند
 املسإثمران ل حدة ال عاء ووحدة الشروب .

 (  1/99) هـ ش م 
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(20/75) 
 مر يف الصناديق ثتفويض املست

 ابلتخلص من الكسب اخلبيث
 

ا لعا ا ير  على مهللم  يارة الصنايا  املإمثل   قيام اميارة النسب  لصنايا  
 سام امعالن عن نسب  الهسو اخلبي  املإلمن    عائد ا سام والة اسإ رو ا

الإخلص مناا ، مئ ترك اخليار للعميل املسإثمر بإ  اض  يارة الصندوت لصرف  لك 
خلبي    ور ل اخلري أو ت ليه  خصياً صرف الهسو اخلبي  بعد تسلم  امل االهسو 

رة وصدر  بشأذا شيرسا   ندوة ال    الرابع  ع املبلغ ، ورأ  ا ير  أن هيل املسأل 
  إ و واضح  وج ياعي لإغيريها . ونص ال إ و السابهل  ه  الإايل : 

" مبا أن جتنو الهسو غري املشرول وصر ه   ور ل ال  من أهم الل اب  الة 
تإحهل  هبا  سالمي  الصندوت  قن هيا الإ نيو والصرف   ور ل ال  من مس وليا  

وج جي   ضم  لك الهسو اعرم  ىل ا رام  يارة الصندوت اعإبارل  خصي  معن ا ، 
 امل  ع  على املشار ني   الصندوت ول  بإ  الام بصر ه   ور ل ال  " . 

 ( 1/99) هـ ش م 
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(20/76) 
 صندوق الوقف املنشأ لصاحل اجمللس العام للبنوك

 
سا  املالي  امسالمي  ه  م سس   سالمي  حي   ن االب العام للبن ك وامل س

غري هاي    ىل الرب  ، و املا أن البن ك ج تسإ يد من هيا االب العام اسإ اية مايا  
أغراض تصو مجيعًا   حتهلي  الن ئ العام و مبا رة ، وتبعًا ملا حتدي  يا االب من ماام 

شار  هرة البن ك امسالمي  ، ملسرية العمل املصر  امسالمي واملإمثل   يعم وانإ
اليان اشهه ن   أعما ا وتش يئ البن ك  نوالد ال عن امل سسا  املالي  امسالمي  م

الإهلليدا     اجلإزام الشرعي الهامل و يلك مساعدة البن ك اشدادة النا ر  وغريل من 
  امسالمي  من املنا ئ العام  ا خرو ،  قن ا ير  ج ترو مانعًا من أن تصرف امل سسا

ا م ال اخلبيث  لصاحل االب العام للبن ك وامل سسا  املالي  امسالمي  وحي  للم لب 
العام بعد  لك  ما أن اسإخدم هيل ا م ال للصرف على أنشطإه ومشاراعه العام  أو 

  صيصاا   صندوت وق ي لالسإ اية من راعاا  .
ل اخلبيث  جخإالف  روب امللك ج جي   للم سسا  وقف ما لدااا من ا م ا

 نه من  روب ال قف أن ميلك ال اقف ما ان هله وا م ال اخلبيث  غري حمدية املالك بل 
هي أم ال بصدي الإخلص مناا  وليلك  قن ا م ال اخلبيث  لدو امل سسا  املالي  

قف أما  ىل و اا من أم ال خبيث  لامسالمي  ليسا ملهًا  ا ، وج اص   ا حينري حت ا
للم لب العام للبن ك وامل سسا  املالي  امسالمي   إصب  تلك ا م ال حالًج النسب  

 يبًا بدخ  ا   ملك االب العام ،   ا رااا االب العام لصندوت ال قف املنشئ 
 لداه اعإبارل املالك لإلك ا م ال . 

 (3/2000هـ ش م 
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(20/77) 
 ي ملؤشرات األسهمصندوق الربكة دوجونز اإلسالم

 
ن ياور نز هي  ر   خدما  تهلدم معل ما  وبياان  مالي  عن الشر ا ، وقد  

عملا م  رًا للشر ا  الة جي   الإعامل معاا على أساس الشراع  امسالمي  انطالقاً 
 اجسإثمارا من الل اب  الة وضعإاا هيرإاا الشرعي  ، وهي بيلك ثهن الشر ا  

ور ي لة جي   أو حيرم الإعامل معاا من ا  راي الإمييز بني الشر ا  او يلك املسإثمران 
هير   رعي  لداو ر نز ج اع ي أي م سس  أخرو ومناا  م ع  ال    من عرض 

أبن اه ن  اجلإزام  أسام الشر ا  على هيرإاا اخلاص  ول  س  اسإثمارت اصيل أي 
  ر ياو ر نز .و هلاً للشر ا  املعإمدة   م   اجسإثمار لك 

يوري املس ولني عن  ارإمالهيا وقد يعا ا ير  الشرعي  امل حدة أن اإم عهلد 
   ر   الإ  ي  ، ومطالبإام بإهلد  عرض م صل عن هيل  اجسإثمارا  يارة الصنايا  

الصنايا  مني بداا  نشأفا والل اب  الة تطبهلاا ، والنإائن الة حهلهلإاا ،  لاًل عن 
عن الشر ا  املسإثمر  ياا ، وغريل من البياان  .  ما أوصا ا ير   قائم  حداث 

الشرعي  أن أي اسإ سارا  تري بشأن هيل الصنايا  اجسإثمارا  ج ميهن الن ر  ياا 
الة تهلدماا ا ير  . و   اجسإ سارا مسإهلباًل  ج حبل ر ممثل عن الشر   لجراب  عن 

ش  امل ض ل املعروض علياا اص ص الطراهل  املهللح  هيا ام ار ، قرر  ا ير  عدم مناق
 لإنهلي  الصندوت بشهل ا مي .

 (3/2000)هـ ش م  
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(20/78) 
 صندوق األسهم اإلسالمي اخلاص

 
 رأت اهليئة :

املبا ر الة ج اهلصد مناا  ري احلص ل على  اجسإثمارعمليا  النسب  ل
ا  عاية هيهل  الشر ا  املسإثمر العائد على ا سام ، بل فدف الشر   من خال 

 ياا وحتسني أوضاعاا، ومن   بيعاا بسعر مرت ئ   الس ت وحتهلي  الهسو الرأاايل 
 املناسو .

 (3/2000)هـ ش م 
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(20/79) 
 العقاري اإلسالمي االستثمارمراجعة صندوق 

 
ب بعيدًا عن   الشر ا  العهلارا  وج سيما   الدول الغربي  لي اجسإثمار ن 

الشباا   ما راء   املي رة املعروض  ، بل ا اره   احلهليهل  عهلبا   رعي  خطرية 
أاثاا أن عهل ي الإأرري الة ت ماا تلك الشر ا  ج تإطاب  مئ أحهام الشراع  امسالمي  
  العداد من بن يها . وأوصا ا ير  إبعداي تص ر مإهامل عن الصندوت وت  ري وا ج 

الإأرري املسإخدم  من قبل تلك الشر ا  العهلارا  امضا    ىل البياان  املالي   عن عهل ي
قايم للاير   ارإمالا خرو والل اب  املإعلهل  الدا ن وال  ائد ، وعرض  ل  لك   

 حبل ر ممثل عن الشر   .
 (2000 /3)هـ ش م  
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 احلادى والعشرينالباب 
 )الزكاة(
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 املوضـــوعات
   اة صندوت أعمار لبنان (21/1)
   اة صندوت العهلار ا مراهي (21/2)
   اة عمليا  الطرم اخلاص (21/3)
   اة امصدارا  املالي    (21/4)
   اة املال اامد  (21/5)
   اة ا م ال املرصدة  (21/6)
سدالمي بشددأن   دداة وضدئ آليدد  لإن يدي قددرار  مدئ ال هلدده ام (21/7)

 ا سام املهلإناة بهلصد الرائ
 يراس  املر ز الز  ي لشر   الإ  ي  للصنايا  اجسإثمارا   (21/8)
حددد ل  ي يددد  احإسددداب   ددداة مشدددارك أسدددإثمر مالددده ملددددة   (21/9)

 تسع  أ ار    ارج
   اة مسإثمر أسإثمر ماله ملدة   وعاء اسإثماريح ل  (21/10)
  اة عن امليا اسإخراج الز  (21/11)
 عدم  خراج الز اة ملدة مخب سن ا  (21/12)
  يف ميهن احإساب الز اة على امبلال  (21/13)
مبلددغ مددن املددال اسددإثمر   حمددا   اسددإثمارا  و ي يدد  ي ددئ  (21/14)

 الز اة
 اسإ سارا  بشأن قلااي معاصرة   الز اة  (21/15)
 اسإ سارا  بشأن   اة الهلصر (21/16)
 ة حساا  اجسإثمار املشلك واملخصص  ا (21/17)
 املرا ز الز  اه مصدارا  بنك ا مني (21/18)
 (13  اة الدا ن   الطرم) (21/19)
   اة أراضي بغرض اججتار  ياا  (21/20)
 اسإ سار بشأن   اة الصنايا  (21/21)
  خراج   اة صندوت الإأرري العاملي (21/22)
 ل  اجسإثماري  خراج   اة صندوت العائ (21/23)
  خراج   اة صندوت الإ  ي  للمسااثا  (21/24)
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   اة ا سام   الصنايا  وامصدارا   (21/25)
  خراج   اة صندوت ال    العام (21/26)
الإ صدددددددديا  اخلاصدددددددد  بإطبيدددددددد  احإسدددددددداب الز دددددددداة علددددددددى  (21/27)

  صدارا   ر   ا مني
     اة املسااثني   صندوت املدان  السياحي (21/28)
   اة ال حدا  اجسإثمارا  الة ليب  ا تهل   يوري  (21/29)
   اة صنايا  الإأرري  (21/30)
 ما ادرج وما حيسم   امل ر يا  الز  ا  للصنايا   (21/31)
 

 
 
 
 
 
 
 



 

486 

(21/1) 
 أعمار لبنان قزكاة صندو 

 
ن دددراً ملدددا اعانيددده السددد ت مدددن ر ددد ي  دددقن  يارة الصدددندوت ترغدددو   ا خدددي مببددددأ 

لإارر اعإهر حسدو قد ل املالهيد  حدل ج ادإم  يخدال ا راضدي   وعداء الز داة رغدم أذدا ا
 خمصص  للبيئ واملإاررة  ياا .

 رأت اهليئة:
"أن ا ص ل والعهلارا  امله ن  للصندوت جيو اعإبارهدا عدروض جتدارة  املدا أذدا  

وردد  خسدارة  انا خمصص  للبيئ، وج بد من   داة قيمإادا السد قي    دل سدن  حدل لد  
أنده ج   أخيا برأي اشما ر اليي ج ا رت بدني الإدارر املدلبص والإدارر املددار، وتدرو ا يرد

ياعدددي لألخدددي مبددديهو مالدددك   هددديل احلالددد  خاصددد  وأن الصدددندوت لداددده سدددي ل  وحيهلددد  
أراحا ريدة من أنشط  أخرو   مه انته،  ن املسد غ لألخدي مبديهو مالدك هد  ورد ي  

 رام من أنشط  أخرو اإم  خراج الز اة مناا.  ساي وعدم ور ي أ
 (1/2002)هـ.ش.م 
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(21/2) 
 زكاة صندوق العقار األمريكي

 
حدد ل  ي يدد  احإسدداب   دداة صددندوت العهلددار ا مراهددي وامعددالن عناددا شمادد ر 
املسدددإثمران بعدددد أن تدددإم تصددد ي  هددديا الصدددندوت خدددالل السدددن  قبدددل ذااددد  احلددد ل    دددار 

  عد احإساب الز اة .رملان اليي ه  م
 رأت اهليئة:
" أندده   هدديل احلالدد  جيددو امعددالن للمسددإثمران أبندده جيددو أن تلدداف ا مدد ال  

الدددة قبلددد ها مدددن تصددد ي  الصدددندوت  ىل أمددد ا م اخلاصددد  وبددديلك از دددي  دددل مشدددارك مبلدددغ 
 الإص ي  ضمن أم اله عند ح جن ح له " .

 (1/2002)هـ.ش..م
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(21/3) 
 ت الطرح اخلاصزكاة عمليا

 
بعدددد ام دددالل علدددى بيددداان  الطدددرم اخلددداص بشدددأن حتدادددد ال عددداء الز ددد ي حيددد  
تبني للاير  أن عمليا  الطرم اخلاص هي عبارة عدن مبدالغ مسدإثمرة الهامدل   عهلدارا  
وهي   الغالو عبارة عن عمليد  أتردري واحددة ادإم  رحادا علدى املسدإثمران،  قنده ج   داة 

 وا از ى العائد  هل  . على أصل املسااث  و 
وأمدا   ا  اندا عمليدا  الطدرم اخلداص مهلإصدرة علدى عمليدا  أتردري  هلد  وادإم 
تص ي  تلك العمليا  رزئيا ) ا صل  ائدا العائد (،  قن مسد ولي  الز داة تهد ن علدى مدن 
قددبض مبلددغ الإصدد ي ، و لددك بلددمه  ىل أم الدده ا خددرو وتز يإدده عنددد احلدد ل الدديي اعإمدددل 

 اء  ان مشسيا أم قمراي .املسإثمر س  
 (1/2002)هـ.ش.م 
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(21/4) 
 زكاة اإلصدارات املالية

 
انقشدددا ا يرددد   ي يددد  احإسددداب   ددداة امصددددارا  املاليددد  لشدددر   ا مدددني، مبدددا ان 
مع ددم هدديل امصدددارا  مدددفا أقددل مددن سددن ،  هلددد رأ  ا يردد   أبن العدد ة تهدد ن احلدد ل 

ملإعلد  امصددار .  مدا وضدعا ا يرد  املبدايئ الإاليد  اخلاص بهدل مشدارك ولديب احلد ل ا
   ا  ان ح ل املشارك اهلئ    ار رملان :

  ا  ددان امصدددار الدديي يخددل  يدده املشددارك قددد َسددبهَله مددا اهمددل احلدد ل،  قندده  :  أوال
 خيرج الز اة عن ال عاء الز  ي للسام حسو البياان  املهلدم  له عن السام .

وف اهإمل احل ل على مسااثإه الن در للمددة الدة ملدا مدن   ا حل رملان  :  اثنيا
امصدار ملا ا  لياا املدة الة قبلاا، وف ادإم احلد ل مدن  مد ل املددتني املشدار 
 لياما وف اهن لداه أم ال أخرو  قنه ج از ي   رملدان و ودا انإ در لرملدان 

 قايم . 
لد ل رملدان الديف ال عداء الز د ي أما   ا  ان لداده أمد ال أخدرو  قنده عندد ح :  اثلثا

لجصدار  ىل وعائه الز  ي العام، واز دي اشميدئ وحتإسدو الز داة للمشدارك عدن 
 مشار إه   امصدار على النح  الإايل :

ال عددداء الز ددد ي للسدددام =  xمهلددددار الز ددداة للمشدددارك = عددددي ا سدددام 
 نسب  الز اة .

ونسدب  الز داة  ا . 2.5مئ العلم أن نسب  الز داة للحد ل الهلمدري هدي 
 ا . 2.5775للح ل الشمسي هي 

وأوصددا ا يردد  بهليددام الشدددر   امعددالن عددن ال عددداء الز دد ي يوراي لهددل  صددددار، 
حبيدددد  تسددددإبعد ا مدددد ال غددددري اخلاضددددع  للز دددداة مثددددل ا صدددد ل امله ندددد  لعمليددددا  امرددددارة، 

 هلهل  .وتلاف  ىل ال عاء الز  ي النهل ي وعمليا  املراحب  وا رام والع ائد املإح
 (1/2002)هـ.ش.م 

 
 
 

 (21/5) 
 زكاة املال اجملمد



 

490 

 
ا لعدددا ا يرددد  عدددن اجسإ سدددار الددد اري عدددن  راددد   حددددو  العمددديال  اسدددإثمر  

مرياثامددا عددن أبيامددا . وهددي تسددأل عددن مدددو وردد ب الز دداة علددى  امبلغددا مددن املددال جبنإيادد
ن أن تإصدرف  يده أو عامدا يو  18مال هاتني البنإني علما أبذا تهل م حب   هيا املال مني 

 تسإثمرل خالل  امل تلك املدة .
 رأت هليئة:

أندده ج بددد مددن  خددراج الز دداة عددن ال ددلة املاضددي  عددن  لددك املبلددغ اامددد، وج عددير 
تاددل ال صددي    عدددم اسددإثمار املبلددغ لإهدد ن الز دداة مددن رحبدده. واحلسدداب تبددني أن مهلدددار 

السدابهل  هد  مبلدغ قددرل )...( رايل حسدو الز اة ال ارب  علياا خالل الثماني  عشر عامدا 
 اشدول املر   جيو  خراراا .

حيدد   ن هدديا املبلددغ ياددن هلل تعدداىل علددى البنإددني، وا صددل  خراردده  دد را، ولهددن 
ي عددا  مددئ   دداة  ددل مددن السددن  احلاليدد  وسددنإني  3رأ دد  هبمددا ميهددن تهلسددي  سدددايل علددى 

 بعدها . 
 (1/2002)هـ.ش.م

 
 
 
 

 



 

491 

(21/6) 
 ل املرصدةزكاة األموا

 
امرأة وصي  على أبنائاا وضعا لهل منام مبلغا خمصصا حلارإام عندد الدزواج، 
  اسددددإثمرته    ددددر   الإ  يدددد  . وتسددددأل املددددرأة عددددن مدددددو وردددد ب الز دددداة عددددن هدددديا املددددال 

 املخصص حلار  الزواج .
ورأ  ا يرددد  "أنددده جيدددو تز يددد  املدددال ولددد   دددان مرصددددا حلارددد  أساسدددي  مدددا يام ف 

لدددك احلارددد ،  إ دددو   اتددده  دددل عدددام . وهددديا هددد  رأي مجاددد ر ال هلاددداء ورأي ا ضدددئ   ت
اعهلهلدني   مدديهو احلن يدد  اهدداي اممجددال انعهلددد عليدده، ولدد  أخددي بغددري هدديا لإ قددف  خددراج 

 الز اة"، وهللا أعلم 
 (2/2002)هـ.ش.م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

492 

(21/7) 
 وضع آلية لتنفيذ قرار جممع الفقه اإلسالمي

 قتناة بقصد الريعبشأن زكاة األسهم امل
 

ا لعا ا ير  على قرار  مئ ال هله امسالمي الصاير   يورته ا خدرية املنعهلددة 
م بشددأن   دداة ا سددام املهلإندداة بغددرض اجسددإ اية 2001ياسددم   27-22اله اددا   

مدن راعادا، حيد  نددص الهلدرار اشدادد علددى أنده جيدو علدى املز ددي أن اإحدرو     اتده  دديا 
م  دددال اهلإصدددر علدددى تز يدد  العائدددد  هلددد   ن هددديل الشدددر ا  الدددة اشدددلااا الندد ل مدددن ا سدددا

املسإثمر س اء لغرض املإاررة أو اجسإ اية من الرائ هي  ر ا   دا مهد ان  خمإل د  مدن 
أصد ل ونهلدد ي وياد ن، ولدديلك جيددو الإحدري مددا أمهددن وتز يد  مددا اهلابددل أصدل ا سددام مددن 

 سام املهلإناة بغرض الإ ارة .امل ر يا  الز  اه  ما ه  احلال النسب  لأل
 رأت اهليئة :

" أن هيا الإغيدري   قدرار اامدئ ج اد ثر   أعمدال  در   الإ  يد   ذدا هدي تهلد م 
حبسداب الز دداة وتعلناددا للمسددإثمران، وام ددهال هدد   هلدد  النسددب  للمز ددي  هلددد  ددان ال ددأ 

اررة، أمددا ا ن  ي ددو  ىل   دداة الراددئ  هلدد    ا  انددا نيإدده اجسددإ اية مددن الراددئ ولدديب املإدد
عليه أن اإحرو   احإسداب   اتده حسدو مهد ان  اسدإثمارل حدل ولد   اندا نيإده  هلد  
اجسإ اية من الرائ، وعليه أن اسإ سر من الشدر   عدن ال عداء الز د ي،  مدا ت صدي ا يرد  
أبن ت اصددددل الشددددر   احإسدددداب الز ددددداة ال اربدددد  علددددى ا وعيددددد  اجسددددإثمارا  الددددة تصددددددرها 

 عناا يوراي شما ر املسإثمران" .وامعالن 
 (3/2002)هـ.ش.ت
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(21/8) 
 دراسة املركز الزكوي

 لشركة التوفيق للصناديق االستثمارية
 

بينددا الل ندد  املبددايئ العامدد    احإسدداب   دداة السددام ال احددد لصددنايا  الشددر   
رادد  عددن احلدد ل الهلمددري حيدد  اددإم احإسدداب   دداة املرا ددز املاليدد  بعددد صددرف الإ  اعددا  الدو 

السابهل  والة ف ت خي   اجعإبدار   حسداب   داة السدام وتهد ن   افدا علدى مدن قبلداا 
 حبسو احل ل والنصاب اخلاص  به .

وتإمثددل  راهلدد  احإسدداب مهلدددار   دداة املشددارك   عدددي ا سددام   مهلدددار الز دداة 
سدام للسام ومهلدار الز اة للح ل الهلمري اساوو عدي أسدام املشدارك ملدرواً   سدعر ال

ا اعإبارهدا عرضدداً مدن عدروض الإ ددارة 2.5املعلدن   اترادخ احإسداب الز دداة ملدرواً   
 . وهيا النسب  للصنايا  اخلاص  ا سام :

وقد الإزما الل ند  بهلدرار اامدئ     داة أسدام املشدلو بهلصدد الرادئ بإز يد  راعده 
عإبددار نيدد  املشددارك والددة امضددا    ىل امل ردد يا  الز  ادده للشددر   وجبددد مددن ا خددي   اج

تهدد ن أمددا بنيدد  الراددئ وحتهليدد  ربدد  أو بنيدد  املإدداررة وغالبدداً مددا تهدد ن   دداة املإدداررة أ ثددر مددن 
 الرائ .

أما  يما اإعلد  بصدندوت أعمدار لبندان أ دد  الل ند  أن السدلئ تددخل   وعداء 
ادا الراهند  امللارب  حي  تعإ  النسب  للصدندوت عرضداً مدن عدروض الإ دارة،  إز دى بهليمإ

أمددا املبدداين   ا  انددا بهلصددد البيددئ بعددد ا إمددال  نشددائاا  إز ددى املدد اي اخلددام بهليمإاددا الراهندد  
 وعندما اهإمل املباين تهل م بهليمإاا البيع  وتز ى الهليم  .

لبندان  ر هلدد ثدا ام داية انده ميلهده صدندوت  عمدا  أما  يما خيدإص بشدر   أياهد
 الهامل .

 الي :  وقد انإاا الل ن   ىل ما
ممل  دد  الهامددل لصددندوت  عمددار لبنددان  ددقن أادد  قددروض مددن   مبددا أن  ددر   أياهدد

الصدددندوت  ىل تلدددك الشدددر   ج  صدددم مدددن م رددد يا  الشدددر   الز  اددد   ن العددد ة امللهيددد  
وليسدا ان صدال اليمد  املاليد  الديي حيصددل عداية  سدباب  ررائيد  ن اميد   بامضددا    ىل 

بلدددغ الهلدددرض  قنددده جيدددو عددددم خصدددمه مدددن امل رددد يا  الز  اددده واردددو تز يددد  الشدددر   ا م مل
 للشر   اململ    لالم .
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النسددب  للصددال  الدوليدد  للل يدده جيددو حتداددد ال عدداء الز دد ي  ددا وتز يإدده حددل ولدد   
 انددا هبدديل الصددال  خمال ددا   ددرعي   إ ددو  ياددا الز دداة  ن املددال احلددرام از ددى وقددد صدددر 

  اا :بشأنه  قرار من بيا الز اة اله
أمدددا النسدددب  للددددا ن   الددد  ا مدددد علدددى الشدددر   أو علدددى الصدددندوت  قنددده  صدددم 
ا قساب احلال   هل   ن خصدم  دل الددا ن جيعدل الشدر   ثهد  سدن ا  وج تز دي حيد  
 نه من الناحي  ال هلايد  ج ا ردد   الإطبيد  م سسد  جتاراد  لددااا نشداب وج ت ردد عليادا 

    الدان و  نه   ال ا رل .    اة حي  شار  هيل الص رة بسبو
أن امل ضددددد ل يرس مدددددن قبدددددل ) ا يرددددد  الشدددددرعي  العامليددددد  للز ددددداة د بيدددددا الز ددددداة ( 
اعإبارها ص رل مسإ دة  يهبا  ىل الإل ي  بني ميهبني ق اماا على اشمدئ بدني مديهو 
عددددم  سدددهلاب الددددان أصدددال مدددن ال عددداء الز ددد ي وهددد  مددديهو الشدددا عي  ومددديهو  سدددهلاب 

 هلدد   ن  سددهلاب مجيددئ الدددان   اددل ا رددل ادد يو  ىل تعطيددل الز دداة وهدديا  الهلسدد  احلددال
 غري مهلب ل  رعاً .

 (3/2003)ج.ت.ن
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(21/9) 
 حول كيفية احتساب زكاة مشارك

 أشهر مث ختارج 9استثمر ماله ملدة 
 

 رأت  اللجنة :
" تطبي  مبدأ اخللط  على هيل احلال   الع ة حبد ل الشدر   ونصداهبا ولديب حبد ل 

 ملساهم ومهلدار مسااثإه " .ا
 (3/2003)ج.ت.ن
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(21/10) 
 حول زكاة مشارك استثمر ماله ملدة مث ختارج

 
 دداراً   وعدداء اسددإثماري    11اإمثددل ا مددر   أن مشددار اً اسددإثمر مالدده ملدددة 

 دددارج وا دددلو مبالددده و راحددده منددددزجً   ذااددد   دددعبان،  ادددل خيدددرج   اتددده عدددن اجحدددد عشدددر 
 راً ا وىل مبعدل   اة ال عاء اجسإثماري أم ج خيرج   اة على ام الت . ا

 هبدددا الل نددد   ىل أن اجحدددد عشدددر  ددداراً ج از دددى عليادددا  ن املدددال ا دددلو بددده 
 املشارك عرضاً من عروض ال ني  .

 (3/2003)ج.ت.ن
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(21/11) 
 استخراج الزكاة عن امليت

 
 قررت اللجنة :

 دداة علددى امليددا  ادد  غددري مهلددف و  اتدده تهلددئ علددى ال رثدد  علددى " أندده ج ت رددد   
 حسو ح  م ونصاهبم ".

 (3/2003)ج.ت.ن
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(21/12) 
 عدم إخراج الزكاة ملدة مخس سنوات

 
 ن بعددض املشددار ني ف خيرردد ا   ددافم منددي مخددب سددن ا  ) أي مددن أول مشددار   

شدار   تشدهل ردزءاً مدن السدن  الهلمراد     م ( وعند احإساب الز اة  دم تبدني أن بدااد  امل
 بعد  لك تإ اىل السن ا  الهلمرا   امل  .

 أ د  الل ن  تطبي  مبدأ اخللط  على هيل احلال  . 
 (3/2003)ج.ت.ن
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(21/13) 
 كيف ميكن احتساب الزكاة على اإلبضاع

 
 رأت اللجنة :

صدددديو امللددددارب مددددن  تبددددال ن ددددب العمليدددد    امللددددارب  اسددددإثناء عدددددم خصددددم ن
امل ردد يا  الز  ادده للمسددإثمر  ندده لدديب لدده نصدديو مددن الددرب  حيدد   ندده تنددا ل عددن نصدديبه 

 بدخ له على أساس امبلال .
 (3/2003)ج.ت.ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

500 

(21/14) 
 مبلغ من املال يستثمر يف حمافظ استثمارية كيفية زكاته

 
ثمارا  تدددد ئ  يادددا حددد ل مبلدددغ مدددن املدددال  دددان اسدددإثمر   السددداب    حمدددا   اسدددإ

الز دداة السددن ا  علددى رأس املددال   السددن  املاضددي  مددن رملددان  ىل رملددان   اسددإثمر هدديا 
املبلددغ   النصددف ا ول مددن السددن    اعددا   اجسددإثمارا  الددة تددد ئ  ياددا الز دداة السددن ا  

 دد    علددى رأس املددال،   نخهلددل هدديا املبلددغ   النصددف الثدداين مددن السددن   ىل  ددر   يلدده ال  
 حما   اسإثمارا  تد ئ  ياا الز اة السن ا  على ا رام  هل  .

 تداولا ا ير  ح ل هيا امل ض ل وقرر :
" أن العددد ة حبالددد  املدددال عندددد حددد جن احلددد ل تز يإددده ومبدددا أن هددديا املبلدددغ  دددان عندددد 

 ذاا  احل ل أعيان  رارة،  قنه از ى   اة املسإغال  و لك لإز ي  اماراي  هل  " .
 (3/2003ـ.ش.م)ه
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(21/15) 

 استفسارات بشأن قضااي معاصرة يف الزكاة
 

اسإ سر أحد املشار ني   أنده ا دلو قطعد  أرض بغدرض الإ دارة، حيد  تر ادا 
ملبصدداً ملدددة، ومبددا أن مدديهو املالهيدد  اهللددى إبخددراج الز دداة مددرة واحدددة عنددد البيددئ خال دداً 

أخددي املشددارك مبددا عليدده اشمادد ر وشددل  لل مادد ر الدديي اهللددى اسددإخراراا  ددل سددن  وقددد
اهل م بعمل تنليض حهمدي وقدام اسدإخراج الز داة مدن السدن  ا وىل  ىل السدن  السايسد ، 

   السن  السابع  اسإخراج رزء من الز اة وتبهلى عليه رزء ن راً لعدم ور ي سي ل  .
 ل لددألرض ف اددإمهن مددن  خددراج الز دداة   السددن  الثامندد  والإاسددع  ولهندده قدددر سددعر املدد

امس  آجف رايل وعندما ال   السن  العا رة ال املدل بثالثد  آلدف رايل، ميإلدك 
ا ن  دددددن ا رض  مدددددا هدددددي قيمددددد  الز ددددداة ال اربددددد  عليددددده  خرارادددددا وأبي اججتاهدددددا  

 ال هلاي   خي ؟
  حال  أخيل مبيهو اشما ر وه  الهلائل الإهلدار  دل سدن   ادل تعإد  مبلدغ الز داة  

  ئ عند البيئ؟ .ياًنا اد
آجف رايل  3آجف رايل وعندددد البيدددئ س بسدددعر  5قددددر  السدددن ا  ا خدددرية بدددد 

آجف رايل للدثالث السدن ا   3آجف رايل أم ادد ئ عدن  5للمل،  ال اد ئ الز داة عدن 
اليي عليه مجا ر أهدل العلدم عددم الإ رقد    وبعد املداول  والن ر را   ا ير  " ان ا خرية.

ني امللبص واملدار بل جتو الز اة على  ل واحد منامدا  دل عدام و لدك بإهلددار   الز اة ب
قيمدد  ا رض عنددد حلدد ل وقددا الز دداة، ولجمددام مالددك رأي   الإ رادد  بددني املدددار واملددلبص 
حي  ارو ور ب الز اة على املدار يون امللبص واليي ن ة به ونهلررل ه  ق ل اشماد ر 

 ءة اليم  ".ملا    لك من اجحإياب وبرا
 (2/2004)هـ.ش.م



 

502 

(21/16) 
 استفسارات زكاة القصر

 
قددم مهلددرر ا يردد  اجسإ سددار املهلدددم مدن أحددد العمددالء حيدد  لدادده ) مخسدد  أوجي 
قصدددددر ( وهددددد  وىل أمدددددرهم و دددددل واحدددددد مدددددنام لداددددده مشدددددار     صدددددندوت مدددددن الصدددددنايا  

 اجسإثمارا  ولهنه وضئ املال أباائام بإ او   مع .
 لز اة عنام   يل تمئ املال بعله على بعض حي  اصدب  خلطد   ال خيرج ا

 ؟ أم از ى  ل واحد على مدته ؟
 رأت اهليئة:
عدددددم حتهلدددد  اخللطدددد    احلالدددد  املددددي  رة  ن لهددددل واحددددد مددددن الصددددغار ملهيإدددده  

 املسإهلل  ول  س خلطاا   وعاء واحد واز ى عن  ل واحد على حدة .
 (4/2004)هـ.ش.م
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(21/17) 
 كاة حساابت اإلستثمار املخصص واملشرتكز 

 
 ا لعا ا ير  على اجسإ ساران املدررني من قبل مهلرر ا ير  :

حدد ل مدددو ردد ا  معاملدد  حسدداا  اجسددإثمار املشددلك   حسدداب الز دداة علددى  : أوالا 
اسدددإثمارافم مدددئ البندددك  معاملددد  امل سسدددني أصدددحاب حهلددد ت امللهيددد    البندددك 

خاصدد  و ن أمدد ال أصددحاب اجسددإثمارا  املشددل    و لددك عنددد حسدداب الز دداة،
 لدددد  مددددئ أمدددد ال البنددددك واصددددعو  صددددلاا عددددنام أو ثييزهددددا مددددن أمدددد ال البنددددك 
حلسدددداب الز دددداة علياددددا بشددددهل من صددددل عددددن أمدددد ال البنددددك و ي يدددد  تز يإاددددا مددددن 

 أصحاهبا .
حددد ل  ي يددد   مهانيددد  حسددداب الز ددداة  صدددحاب اجسدددإثمارا  املخصصددد  علدددى  :الثاين

اجسدددإثمارا  مدددئ اخدددإالف مددددي املشدددار   لهدددل مسدددإثمر وهدددل ميهدددن  حسددداافم
معددداملإام  الصدددنايا  أو الطروحدددا   يمددد  ماليددد  واحددددة ومدددال خلطددد  حيإسدددو 
الز اة على املنإن اجسإثماري يون الن در  ىل مددي املشدار ني واعإد  احلد ل حد ل 

 ال عاء وليب ح ل املشارك .
 أصدر  ا ير  الهلرار الإايل :

حسدداا  اجسددإثمار املشددلك واملخصددص ليسدد ا ممددن تنطبدد  علدديام  " أصددحاب
اخللطدد   ن مددن  ددرو اا وردد ي ات ددات ، وامللددارب   ا خلدد  أمدد ال أصددحاب رأس املددال 
 ليب  لك عن ات ات  يما بينام و وا ه  لإسايل اسإثمار هيا املال املشلك و دل عميدل 

ىل بعددددض   ا تدددد ا ر النصدددداب عليدددده أن خيددددرج   اتدددده حسددددو ح لدددده والددددم أم الدددده بعلدددداا  
 النسب   م اله " .

 (1/2005)هـ.ش.م
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(21/18) 
 املراكز الزكويه إلصدارات بنك األمني

 
 رأت اهليئة :

أن احإسدددداب الز دددداة س علددددى أسدددداس املرا ددددز املاليدددد  بعددددد صددددرف الإ  اعددددا   
ا حسددداب   ددداة السدددام و تهددد ن   افددد الدوراددد  السدددابهل  و الدددة ف ت خدددي   اجعإبدددار  

علدى مددن قبلداا حبسددو احلد ل و النصدداب اخلدداص بده . النسددب  للصدنايا  حيدد  اددإم 
 احإساب الز اة للمشارك على هيا النح  : 

 مهلدار الز اة للسام   .   xمهلدار   اة املشارك = عدي ا سام 
ومهلدددددار الز دددداة للحدددد ل الهلمددددري = عدددددي أسددددام املشددددارك ملددددروا   سددددعر 

 ا .ورأ  ا ير  ما الي :2,5ب الز اة ملروا   السام املعلن   اتراخ احإسا
 صندوق ادخار العاملني :

 مدا   ،مهلددار الز داة للسدام xاه ن مهلدار الز اة للمشدارك = عدي ا سام  
 أيررا أرام العام احلايل ضمن حساب الز اة . 

 زكاة الطروحات اخلاصة : 
ة للسدام  هديا   مهلدار الز دا xاه ن مهلدار الز اة للمشارك = عدي ا سام 

حالددد  معر ددد  عددددي ا سدددام ث أمدددا   حالددد  معر ددد  مهلددددار املسدددااث   يهددد ن مهلددددار الز ددداة 
مهلددددددار الز ددددداة علدددددى الددددددوجر  علدددددى أن اراعدددددى    xللمشدددددارك =رأس مدددددال املسدددددااث  

عمليا  الطرم اخلاص ما   ا  انا تهلإصر على عمليا  الإأرري و تإم تصد ي  العمليد  
الز اة تهلئ علدى مدن قدبض مبلدغ الإصد ي    صل و الع ائد  ان مس وليرزئيا مبا اشمل ا 

اشزئيددد  و  لدددك بلدددمه  ىل أم الددده ا خدددرو و تز يإددده عندددد احلددد ل الددديي اعإمددددل املشدددارك 
مشسيا  دان أو قمدراي مدئ مراعداة  درت النسدب  للعدام الشمسدي حبيد  تهد ن الز داة ال اربد  

 ا.    2ث 5775عنه هي 
 ات بنك األمني :  حساب الزكاة على إصدار 

 رأت اهليئة :
أن الع ة احل ل اخلاص املشارك  ق ا  ان ح ل املشارك هد  رملدان  قنده الدم 

 أم ال الز اة  ىل أم اله ا خرو واز ياا . 
 (4/2005)ج.ت.ن 
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(21/19) 
 (13زكاة الديون يف الطرح )

 
 رأت اللجنة :
 دددى سدددن اي ، و ج جيددد   املبددددأ العدددام  ددد  أي ياددد ن  ق اددد  هددد  جيدددو أن تز  ن" أ

حددد ل ردادددد و   ا  دددان هنددداك رددددول ت  اعدددا   ددديمهن الإدددأخري  لالإدددأخري حدددل ج اددددخ
حدل الهلدبض  ر هل   ىل  ار أو  اران ويا ن املراحب  تددخل   ال عداء الز د ي و ج انإ د

ا مددر اإعلدد    ب ردد ب الز دداة   ا لدددان الهلدد ي ) املرردد  السددداي(  دد ال مدتدده  ن إز ددْى  
 ب عند قبله.  ثولي

أمدا النسدب  للطدرم  دالع ة حبد ل املشدارك و لديب حبد ل امصددار  أو الطدرم  ددق ا 
 ا إمل احل ل از ي و   ا ف اهإمل اراعى أحهام الز اة حل اهإمل النصاب .

أما النسب  للمخصصا   اي للإح ب تهلدرها  يارة اجسإثمار و   ا س تهد ان 
 ددددقن الدددددان  لدددده جيددددو تز يإدددده وقددددد أ ددددد يليددددل  املخصددددص و خصددددم مددددن ال عدددداء الز دددد ي

  ر ايا  الز اة أن الدان الهل ي از ى  ل عام .
 (4/2005)ج.ت.ن
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(21/20) 
 زكاة أراضي بغرض املتاجرة فيها

 
 رأت اللجنة :

" أن ا راضدي  تعإد  عرضددا مدن عددروض الإ دارة علددى انده جيددو احإسداب الز دداة 
 ا  راهل  صا  امل ر يا " .  و هلا ملعااري هير  اعاسب  و جسيم

 (4/2005)ج.ت.ن
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(21/21) 
 استفسار بشأن زكاة الصناديق

 
حلددد ل احلددد ل عليددده واملشدددار      لحددد ل اجسإ سدددار بشدددأن تصددد ي  اسدددإثمار قبددد

صددندوقني آخددران تانددو مبلددغ شددل الددارب بدده العميددل بن سدده و  ددل  لددك ف حَيخددل عليدده 
 احل ل .

 رأت اللجنة :
  دداة ا مدد ال النهلدادد  و الإ ارادد  ج جتددو  ج مددرة واحدددة   السددن  ، و  اندده  " أن

مدن  كبعد تص يإك ا سام  إ و عليك   اة النهل ي  ، ق ا حال احل ل تز ي  ل مدا لددا
أمددا النهلددل مددن  ىنهلدد ي و دديلك البلددائئ الإ ارادد   تهل دد م و تسددإبعد  الدددا ن   تز ددي مددا تبهلدد

 أن املال قدد تغدري )ال عداء الز د ي( وعليده أن اعدني  دارا صندوت  ىل صندوت  ايا ج اعع
   السن  حل ل   اته على النح  املبني أعالل ".

 (1/2006)هـ.ش.م
 
 
 
 
 
 
 



 

508 

(21/22) 
 إخراج زكاة صندوق التأجري العاملي

 
 ا ن اجسإثمار   هيا الصندوت انمى أم ال املشار ني واهلي أم ا م مدن انإهلاصدا 

 ا .إبخراج الز اة منا

  (  اهلإصددر  خددراج الز دداة النسددب  للمشددار ني علددى عائدددا  أمدد ا م املسددإثمرة  هلدد
عندددد ا إمدددال احلددد ل ( ولدددديب علدددى أصدددل املبلدددغ املسددددإثمر  نددده حتددد ل  ىل أعيددددان 
مسإغل  امجيار وليب للإ ارة  ال جتو الز اة  ج   غلإه عندد ثدام احلد ل بنسدب  

 ا .2.5

 اة عددن املشددار ني  ج بإ دد اض مددنام، وسدد ف اددإم وج اهلدد م الصددندوت إبخددراج الز دد
 خطددار املشدددار ني مبهلدددار ال اردددو  خرارددده ) عنددد ا إمدددال احلدد ل ( عندددد  صددددار 

 نإائن الصندوت أو وقا  اررام من الصندوت.

 (1/94)هـ . ت . أ . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

509 

(21/23) 
 إخراج زكاة صندوق العائلة االستثماري

 
ي أمددددد ال املشدددددار ني واهلدددددى أمددددد ا م مدددددن  ن اجسدددددإثمار   هددددديا الصدددددندوت انمددددد

 إبخراج الز اة مناا . اانإهلاصا
حي   ن ا صل   أنشط  هديا الصدندوت احلصد ل علدى ع ائدد اسدإثمارا  يون 
املإاررة،  يهلإصدر  خدراج الز داة النسدب  للمشدار ني علدى عائددا  اسدإثمارافم  هلد  ) عندد 

   نده ف خيصدص لألنشدط  الإ اراد  ا إمال احل ل ( وليب على أصل املبلدغ املسدإثمر حيد
. 

علدددى أنددده عندددد قيدددام امللدددارب اسدددإثمار ا مددد ال   مإددداررة حتهلددد  رحبددداً رأااليدددا 
  إ و الز اة   أصل املبلغ املسإثمر والع ائد الرأاالي  .

ج اهلدد م الصددندوت إبخددراج الز دداة عددن املشددار ني  ج بإ دد اض مددنام، وسدد ف اددإم 
 ارددددو  خراردددده ) عنددددد ا إمددددال احلدددد ل عنددددد  صدددددار نإددددائن  خطددددار املشددددار ني مبهلدددددار ال

 الصندوت أو وقا  اررام من الصندوت .
 (1/94)هـ . ت . أ 
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(21/24) 
 إخراج زكاة صندوق الربكة العام

 
 ن اجسددددددإثمار   وحدددددددا  املشددددددار   )أ( و )ب( و )رددددددد( العائدددددددة للصددددددندوت 

 ل أم ا م املسإثمرة .س ف اإي  للمشار ني  خراج الز اة يون انإهلاص أص
اهلإصددر  خدددراج الز ددداة النسدددب  للمشدددار ني علددى عائددددا  اسدددإثمارافم  هلددد  عندددد 
ا إمددال احلدد ل النسددب  لل ددزء املسددإثمر   الإددأرري، وعلددى أصددل املبددالغ وع ائدددها النسددب  

 لل زء املسإثمر   أنشط  جتارا  .
اض مددنام، وسدد ف اددإم ج اهلدد م الصددندوت إبخددراج الز دداة عددن املشددار ني  ج بإ دد  

 خطدددار املشدددار ني مبهلددددار ال اردددو  خرارددده ) عندددد ا إمدددال احلددد ل ( عندددد  صددددار نإدددائن 
 الصندوت أو وقا  اررام من الصندوت .

 (1/94)هـ . ت . أ 
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(21/25) 
 زكاة األسهم يف الصناديق واإلصدارات

 
 از ى املسإثمر   امصدارا  مسااثإه على النح  الإايل :

عنددددما حيدددني احلددد ل الددديي ا ددديل لز اتددده ) مدددثال رملدددان  مدددا   السددد ال (  قنددده  /1
ارردددئ علدددى الإهليددديم ا سدددب عي املعلدددن مدددن راددد  امصددددار    لدددك امل عدددد وهددد  

 السعر اليي ميهن للعميل بيئ مسااثإه به  ىل الشر   أو  ىل غريها .
 ل .حيسو املسإثمر قيم  مسااثاته على ا ساس املشار  ليه أعال /2

 يوجر  100( أسام : الهليم  اجاي  للسام ال احد : 10مثال لداه )  
 يوجر  105   الهليم  للسام   اتراخ احل ل :  
 يوجر  1050    إه ن قيم  مسااثإدددده :  

ا )   ددددداة الإ دددددارة 2.5يوجر ب اقدددددئ  1050از دددددى املسدددددإثمر قيمددددد  مسدددددااثإه  /3
 والنهل ي ( .

ا بددجً مددن 2.5775سدن  امليالياد  تهد ن نسدب  الز داة و  ا  دان ح لده علدى ال 
 ا .2.5

هيا وج ان ر على الهليم  اجاي  للسام وج  ىل الهليم  الة ا إإو هبا املسدإثمر 
عنددد يخ لدده   امصدددار و وددا املعإدد  نإي دد  الإهليدديم املعلددن .  لددك أن الإهلدد   ) الإنلدديض 

ي ( عندددد مدددن ا دددلب     ددداة أمددد ال احلهمدددي( هددد    حهدددم الإصددد ي  ) الإنلددديض ال علددد
 امللارب  الإص ي ، حي   ن املسإثمر قاير على اسلياي قيم  مسااثإه مب رو الإهل   .

واعمددل هبدديل الطراهلدد   ىل أن تهلدد م رادد  امصدددار بإحداددد مهلدددار الز دداة ال اربدد  
علددددى السددددام رنبدددداً  ىل رنددددو مددددئ الإهلدددد   حبيدددد  اهدددد ن هندددداك تهل ميددددان أحددددداثا للإددددداول 

 اجسلياي وا خر مخراج الز اة من  ل مساهم حسو ح له .و 
 (1/95)هـ . ت . أ . 

 
 
 
 
 

(21/26) 
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 التوصيات اخلاصة بتطبيق احتساب الزكاة 
 على إصدارات شركة األمني

 
يرسا ا يرد   راهلد  احإسداب   داة املسدااثني   امصددارا    ضد ء ت صديا  

شددار ا ، واعإمدد  هدديل الإ صدديا  وأقرفددا الل ند  اخلاصدد  مبيهندد  حسداب الز دداة علددى امل
ا ماً، و لدك علدى النحد  الإدايل  354النسب  لجصدارا  الة تزاد مدفا عن سن  قمرا  

: 
 عددددداي مر ددددز مددددايل لجصدددددار بعدددددد مددددرور مدددددة احلدددد ل  بهلدددداً للبيددددداان   /1

امل ضددح  أيانل والغددرض مندده حتداددد وعدداء الز دداة واحإسدداب مبلددغ الز دداة 
 ه .ال ارو ت  اع

اطب  ن ام احإساب الز داة علدى امصددارا  الدة تزادد مددفا عدن عدام   /2
  امل .

  حالدددد  اعإمدددداي العددددام الشمسددددي علددددى اعإبددددار أندددده حدددد ل  امددددل اددددإم  /3
ا ، و  حالد  اعإمداي العدام الهلمدرو 2.577احإساب نسب  الز داة بدد 

 ا .2.5اإم احإساب نسب  الز اة بد 
 اة و لك  بهلاً للمعايل  الإالي :احإساب نصييو السام من الز  /4

 عدي أسام امصدار × مبلغ الز اة  
اسددإهلطال قيمدد  الز دداة مددن مسددإحهلا  العميددل   الإصدد ي  ) بندداء علددى  /5

  لبه (  بهلا للمعاية الإالي  : 
 عدي أسام العميل .× نصيو السام من الز اة 

 املركز املايل :
 املوجودات الزكوية: أ/

  امصدددددار  ىل مراحبددددا  وعمليددددا  أترددددري والسددددلئ تشددددإمل تصددددنيف م ردددد يا
 الدولي  .

النهلدادد  اعصددل  واملعدداي اسددإثمارها السددلئ الدوليدد  واهلصددد هبددا أي مبددالغ  /1
نهلدادددد  بدددددأ  مددددئ امصدددددار ومسددددإثمرة   السددددلئ الدوليدددد  حددددل اتراددددخ 
احلدددد ل، و دددديلك أقسدددداب املراحبدددد  وامرددددارة الددددة س حتصدددديلاا قبددددل اتراددددخ 

 هلص ي الهلس  الرب  + ا صل ( .احل ل ) امل
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أقسددداب امردددارة غدددري املهلب ضددد  املإعلهلددد  مبددددة س اجنإ دددال هبدددا حدددل اترادددخ  /2
احلدد ل ) واملهلصدد ي الهلسدد  هنددا الددرب  + ا صددل ( املإ قددئ حتصدديلاا بعددد 

 اتراخ احل ل .
املراحبدددا  الدددة حيدددني م عدددد تصددد يإاا بعدددد اترادددخ احلددد ل تددددخل بهامدددل  /3

 الز اة . قيمإاا ضمن وعاء
 االستقطاعات : ب/

  عم ل  مإعاد الإغطي  ج حتإسو ضمن اجسإهلطاعا ،  ذا ج تدخل
أصال   م ر يا  امصدار و لك له ذا أمان   ص املإعاد لدو 

  يارة الصندوت .

   عم لدد  الإسدد ا  اددإم اسددإهلطاعاا علددى أسدداس املبددالغ احلهليهليدد  املسدددإحهل
الدراسدددد ، و لددددك  ذددددا ياددددن ولدددديب بندددداء علددددى املخصددددص اعإسددددو   

 مإعل  بيم  امصدار .

  ربددد  امللدددارب ادددإم خصدددمه اعإبدددارل مسدددإحهلا  علدددى وعددداء الز ددداة بعدددد
 اعاسب  .

 املالحظة :
اطب  هيا املنان على املسإثمران اليان سااث ا   امصددار   أي ردزء  /1

مددن مددددة احلددد ل، حدددل لددد  ا ددل  ا   امصددددار قبدددل ح لددده مبددددة اسدددرية، 
نددده ا دددلا ام اطبددد  علدددى املسدددااث  مبددددأ اخللطددد  وتهددد ن العددد ة حبددد ل  

 امصدار بص إه  خصي  معن ا  .
النسب  لجصدارا  الة تهلل مدفا عدن سدن   قنده اراعدى  يادا حد ل  دل  /2

مسددإثمر، ولإهلددد  خدمدد  حسدداب الز دداة لدده تهلدد م الشددر   حبسدداب ال عدداء 
 ل )الدة از دى راعادا  هلد ( الز  ي أسب عياً حي  تراعى  يده نسدب  ا صد

هددل  اي  أو نهلصددا عددن النسددب  املعلندد    بداادد  امصدددار . واددإم بيددان 
هيا الإهل   الز  ي م ا با للإهل   ا سدب عي ) أسدعار الشدراء والبيدئ ( أو 

 تعطي املعل م  للمسإثمر عند الطلو .
  حالددد   ايية مددددة امصددددار عدددن حددد ل،  دددقن الهلسدددم الزائدددد عدددن احلددد ل  /3

تهددد ن  راهلددد    ددداة املبدددالغ املسدددلية تبعدددا حلددد ل املهإإدددو بصددد إه  خصدددا 
  بيعيا،  نه بإسلمه املبالغ انإاى أمر اخللط  .

 (4/95)هـ . ت . أ . 
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(21/27) 
 زكاة املسامهني يف صندوق املدينة السياحية

 
تعإدد  مسددااثا  املشددار ني   صددندوت املداندد  السددياحي  مددن عددروض الإ ددارة لدديا 

 ا .2.5يمإاا الس قي  عند ذاا  احل ل وخيرج عناا نسب  تهل م بهل
أما ح ز املسإثمر للشهل   اي عمليد  مسدإهلل  ج عالقد   دا حبسداب الز داة  ج   ا  
 ددان هندداك عهلددد ملددزم التددو عليدده املهلاصدد  بددني قيمدد  الشددهل  وحصددإه   املسددااث ،  حينرددي 

 اإم حساب الز اة على ما تبهلى من حصإه   املسااث  .
 (4/95هـ . ت . أ . )
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(21/28) 
 زكاة الوحدات االستثمارية اليت ليس هلا تقومي دوري

 
حي   ن ال حددا  اجسإثمارا    صندوت ال    العدام ب راتده الدثالث )أ . ب . 
ج ( ليب  ا تهل   يوري ليعرف  دم قيمد  ال حددة عندد حد جن احلد ل ملراعداة تز يد  الهليمد  

 ثله ال حدة من م ر يا     ا  ) جتارا  وغريها( .الس قي  ملا ث
لددديا ارردددئ  ىل الهليمددد  اجايددد  لل حددددة وهدددي املبلدددغ الددديي أويعددده لالسدددإثمار، أي 

 ا . 2.5أصل املبلغ  يز يه عند ح جن احل ل بنسب  
أما الرب ،  ما قيد منه   احلساب وبهلي ح جن احل ل  قنه از ى مدئ أصدل املبلدغ 

. 
 (2/96 )هـ . ش . م .
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(21/29) 
 زكاة صناديق التأجري

 
النسددب  لز دداة ال حدددا    صددندوت الإددأرري اخللي ددي،  ددقن املسدداهم از ددي احلصدد  
الددددة  ددددص مسددددااثإه مددددن ا رددددرة الهاملدددد  للمسددددإغال  املدددد ررة، أي از ددددي اماددددراي يون 

ا    ا  2.5ب  ا صدد ل الثابإدد  وا صدد ل املسددإغل   ذددا أعيددان معدددة لجرددارة و لددك بنسدد
   ا  ان  خي احل ل الشمسيب . 2.577 ان  خي احل ل الهلمري وبنسب  

 (2/96)هـ . ش . م . 
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(21/30) 
 ما يدرج وما حيسم يف املوجودات الزكوية للصناديق

 
جيددو أن تندددرج ت  اعددا  ا رام ضددمن امل ردد يا  الز  ادد  عنددد احإسدداب   دداة  أ/

 حتسم من ال عاء الز  ي . الصنايا  وج اص  أن
ج اصدد  عدددم  يراج  امددل اماددرايا  املسددإحهل  واملصددرو ا  املهلدمدد  )وهددي مددن  ب/

امل ردد يا  أو ا صددد ل(   ال عددداء الز دد ي عندددد احإسددداب   دداة الصدددنايا ، بدددل 
جيو  يراج ما اهلابدل اشدزء املن دز مدن السدلئ أو اخلدمد  املإعاقدد عليادا مدئ الغدري 

 لشر   . نه أصب  ممل  ا ل
جيددو أن حيسدددم مددن ال عددداء الز دد ي بندددد ) اماددرايا  امل رلددد (  يمددا خيدددص  هلددد   ج/

 اشزء املهلابل ملا قدم  الغري  ىل الشر   من خدما  .
 (2/96)هـ . ش . م . 
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 والعشرين الثاينالباب 
 (الرقابة الشرعية)
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 وعاتاملوضـــ
 امسالمي  الرقاب  الشرعي  على صنايا  اجسإثمار  (22/1)
 ت عيل آليا  الرقاب  والإدقي  الشرعي (22/2)
الإدددقي  علددى ال حدددا  املصددر ي  الإابعدد  ام عدد  ال  دد   (22/3)

 املصر ي  
مرارع  قائم  الشر ا  املسإثمر  يادا امله ند  لصدندوت  (22/4)

 النخب  
 عي السن ي د  ر   الإ  ي  الإدقي  الشر  (22/5)
امل حددة علدى الإهلرادر الشدرعي الشرعي  مالح ا  ا ير   (22/6)

 د لبنك ا مني 
الرقابدددد  الشددددرعي  علددددى ال حدددددا  سياسددددا  و رددددراءا   (22/7)

 الرقاب  الشرعي 
 .املخإل   الرقاب  الشرعي  على ال حدا   (22/8)
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522 

(22/1) 
 إلستثمار اإلسالميةالرقابة الشرعية على صناديق ا

 
 التدقيق الشرعي على الصناديق االستثمارية رأت اهليئة  :

 رأت اهليئة :
 يما بإعل  بصنايا  اجسإثمار اسإ رو ا مر حتداد م عد لالرإمال مئ مدار 

لجراب  على بعض اجسإ سارا  وتهلد  تهلرار منه عن  The fund Managerالصندوت 
 الصندوت .

بد من تزواد ا ير  اشاا  الة تصرف  لياا هيل  و للخريا  جاملبالغ الة جتن
ا م ال حل اإم اعإمايها من قبلاا و لك  بهلا للهلرارا  الصايرة عن ندوا  ال    

 لالقإصاي امسالمي،  ما أن ا ير  ميهن أن تر   بعض اشاا  للصرف  ا .

 Web   به  امنلنا اد ا ير  مب اقئ الشر ا  املسإثمرة   الصندوت عو تز 

Side . و لك مرراء بعض عمليا  الإدقي  الشرعي 

  يما اإعل  هبيا الصندوت االح  أالًا أن ال    تإهلاضى نصيو 
اجسإثمار وأتخي أالاً نصيو ا ير  الشرعي  اجسإشارا    حني أن هيل 

ا جيو أن تسإخدم   ث ال اجرإماعا  اخلاص  025النسب  وهي 
ندوت وتغطي  بدل احلل ر واملها أة السن ا  املإعلهل  هبيا هبيا الص

الصندوت أس ة الصنايا  اجسإثمارا  املإعارف علياا عامليًا  يا ترو 
ا ير  أنه جيو  صيص هيل النسب  جرإماعا  ا ير  الشرعي  اخلاص  

 الصندوت وتشدي على  لك )  ما وري   اج إإاحي  ( .

 دوت س اقلام اج إ اء بعل ي الل ن  الإن ييا   يما خيإص هبيا الصن
بص إاا هير   رعي  للصندوت لإحهلي  مزاد من السرع    امجنا  

 وامتهلان مئ تزواد ا ير  بنسخ  من اجت اقي  مئ  ر   ن م را .

   ترو ا ير  ضرورة ت عيل العمل ب إ و ا ير  الشرعي  الهلاضي  مبرارع
 م ا ن  نشائاا .الصنايا  اجسإثمارا    

  يما اإعل  الصنايا  ا خرو تهللم الل ن  آلي  لإدقيهلاا  ل ثالث  أ ار 
 مئ تزوادها الإهلارار الال م  قبل وقا  اف .

   تزواد املسإثمر اخلطاا  الال م  الة تشعرل الإعداال  الشرعي  الطارئ
على أي صندوت اسإثماري واعإبار عدم معارضإه خالل مدة حمدية 
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م ا هل  ضمني  وفدف الل ن  من  لك  ىل حتهلي  أقصى يررا  السالم  
الشرعي  وتطبي  املعااري الشرعي  الصايرة   هيا ااال عن هير  اعاسب  

 واملرارع  للم سسا  املالي  امسالمي  البحران .

 (4/2003)ج.ت.ن
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(22/2) 
 تفعيل آليات الرقابة والتدقيق الشرعي

 
ت عيل آليا  الرقاب  والإدقي  الشرعي ومراقب  سياسا  وأياء     ار 

وحدا  اام ع  املخإل   ونشا افا بغرض  خلاعاا  حهام وقيم الشراع  امسالمي  
ومبايئ اجقإصاي والصري   امسالمي  وت عيل ا ياء الرقايب  يما خيإص الإدقي  الشرعي 

 الإ صيا  الإالي  :للصنايا  اجسإثمارا  قرر  ا ير   صدار 
 نشاء قسم للإدقي  الشرعي الداخلي اإبئ ا مان  العام  وارتب  ا ير  واهلدم  أ/

 تهلراراً للاير  عن أعمال املراقب  وعن ميزاني  الإ  ي  .

ت عيل الإدقي  الشرعي انإداب واخإيار عل  أو عل ان من ا ير  )عل ي  ب/
   لب اميارة لل  انو الشرعي   الل ن  الإن ييا ( أعلاء غري تن يياني

 الال م  على النح  املعم ل به   م سسا  مالي   سالمي  عدادة.
ت عيل ت صيا  ا ير  الشرعي  الصايرة سابهلاً  يما اإعل  مبرارع  الصنايا     ج/

 م ا ن  يارا  اسإثمارها و  ال الل ن  الإن ييا  الهليام بيلك .
مسإندا  أعمال ال حدا  املعني  مبا رة أو ل على ثهني ا ير  من ام ال ي/

غري مبا رة أو الإعاون مئ  يارة الرقاب  املالي  واملرارع  الداخلي  ومعاش  
 املخال ا  والعمل على ت ايااا .

 (2/2004)هـ.ش.م
 
 



 

525 

(22/3) 
 التدقيق على ا لوحدات املصرفية 

 التابعة جملموعة الربكة املصرفية
 

ى ا ر بددد  عدددن مالح دددا  شنإادددا الإن يياددد   يمدددا خيدددإص ا لعدددا ا يرددد  علددد
البيدددداان  املاليدددد  لل حدددددا  املصددددر ي  الإابعدددد  ام عدددد  ال  دددد  املصددددر ي  واعإمددددد  بعلدددداا 

 وأبد  املالح ا  الإالي  على البعض ا خر .
 البنك اإلسالمي األردين :

النسدددددب  للمخصدددددص جيدددددو الإأ دددددد   ضددددد ء رددددد اب مددددددار عدددددام البندددددك  أ/
المي ا ريين مددددددن أن خمصددددددص خمددددددا ر اجسددددددإثمار اددددددإم مددددددن أرام امسدددددد

حسددداا  اجسدددإثمار ولددديب مدددن الدددرب  اممجدددايل  نددده ج جيددد   أن اهددد ن 
وضدرورة عددم خمال د   هناك ضمان من البنك )املسااثني( لإلدك احلسداا 

مددا ردداء   معيددار املخصصددا  واجحإيا دددا  الصدداير عددن هيردد  اعاسدددب  
 . واملرارع  البحران

النسب  لبنك ال    اشزائري اعإمد  ا ير  امراب  ال ارية مدن مددار عدام  ب/
البندددك مدددئ مراعددداة ضدددرورة أن تهددد ن هنددداك و الددد   دددرعي  بدددني بندددك ال  ددد  

 والبنك ال الحى .
النسددب  لبنددك ال  دد  لبنددان رأ  ا يردد    امرابدد  الدد ارية وخص صدداً ال هلددرة  ج/

يددد  وتدددرو ا يرددد  ورددد ب الإنبيددده   حدددال وروي  ا خدددرية أن هددديل العبدددارة وط
 لمدددد  قددددروض ا ضددددئ  الددددام م ددددايل أن اسددددإخدام هدددديل الهلمدددد  حسددددو 
مإطلبا  البنك املر زي وأن العمليا    حهليهلإاا ث ال  سالمي وليسدا 

 قروضاً ب ائدة .
تزواددد أماندد  ا يردد  الشددرعي  امل حدددة مبيزانيدد  الع ائددد علددى احلسدداا  اشارادد   ي/

 صر اا .وأوره 
تهلددلم ا يردد  اسددإخدام الهلددروض املإبايلدد  مب رددو  إدد و ندددوة ال  دد  واملعيددار  هد/

 الشرعي اخلاص بيلك .
 (4/2004)هـ.ش.م
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 (22/4) 
 مراجعة قائمة الشركات املستثمر 
 فيها املكونة لصندوق النخبة .

 
ت ا لعا ا ير  على البياان  املالي  للشر ا  املسإثمر  يادا مدن خدالل صدندو 

النخبددد  لألسدددام، و لدددك و هلددداً لللددد اب  الشدددرعي  لالسدددإثمار   ا سدددام ومعيدددار ا ورات 
املالي  الصاير عن هيرد  اعاسدب  البحدران وهدي  در ا    أسد ات الباسدي يك ا سدي ا  ) 

وأقدددددر  ا يرددددد  هددددديل  (سنغا  رة،ماليزاي،اتاالند، ندونيسددددديا،ال ليبني  ددددد نن،  اليددددداان، ه ندددددغ
 داء املالح ا  الإالي :الهلائم  بعد  ب

 :  ASAHI KAFSEI شركة
  لبا ا ير  ت ضيحا  بشأن ن ل ا غيا  الة تنإ اا هيل الشر   .

 :   FUJI SOFT ABDشركة 
 لبددددا ا يردددد  ت ضددددي  ح ددددم تعامددددل هدددديل الشددددر   املإعلدددد  بإطدددد ار الدددد امن 

 املإخصص  للبن ك و ر ا  الإأمني الإهلليدا  .
 :   KONAMI SPORTS شركة

قددرر  ا يردد  الددإخلص مددن هدديل الشددر   حيدد   ندده جيددري اجخددإالب عدداية   
 مثل هيل ا نشط  الرايضي  والصحي  الة تهل م هبا الشر ا  ا رنبي  .

 : NIPPON TELEVISION NETWORK شركة
 لبدددا ا يرددد  مزاددددا مدددن الإ ضدددي  عدددن أغدددراض هددديل الشدددر  ، وت ضدددي  ن عيددد  

 ا ا على برامن خليع  مارن  .ال امن املإعامل هبا ومدو ا إم
 (2/2002)هـ.ش.م .
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(22/5) 
 شركة التوفيق –التدقيق الشرعي السنوي 

 
 بعد ام الل على املسإندا  أبد  ا ير  املالح ا  الشرعي  الإالي  :

أن الل اب  الشرعي  لإ  ائ ا رام لعمليا  امللارب  و تص يإاا حيهمادا العهلدد 
   .حسو وا ج العهل ي املر هل

للعمليددا  املإعثددرة ثالثدد   ددرت اددإم ا ا هددا لإحصدديل املدا نيدد   وهددي علددى النحدد  
 الإايل :

 عمليات املراحبة :

 اإم مطالب  العميل بهليم  الدان  ما هي   عهلد املراحب    
 عمليات التأجري :

اددإم جتداددد عهلدد ي امرددارة ملدددة ردادددة وبهليمدد  أرددرة ردادددة  و  حالدد  
راء اددددددإم الإهلددددددد   ىل اشاددددددا   الن اميدددددد  بهليمدددددد  العهلددددددد عدددددددم تدددددد ا ر هدددددديا ا ردددددد

للعمليددددا  املإعثددددرة  يددددإم  بددددرام ات اقيدددد  ردولدددد  الدددددان   والهمبيدددداج  .أمددددا النسددددب
 ددددراف هيردددد   صددددالم  ا  البددددني اأمددددا بهليدددد  العمليددددا  املإعثددددرة  املسددددإح  حتددددا 

 ا خرو اإم مطالبإاا قان نيا حسو العهل ي املن م  لعملي   الإم ال . 
 :   ا لعا ا ير  على النما ج املر هل  وقرر  ما  ن

مالحدد  خاصدد  ال دد اتري لدديا تطلددو ا يردد   دتبددني لدددو ا يردد  أندده ج ت ردد
 املل ا   امل  حسو املإطلبا  الشرعي  الإالي  :

 يف عقود املراحبات :
 . الإأ د من ملهي  البائئ وان اه ن املبيئ م ر يا عند البيئ 

 لبيئ ،عهلد الإملك من امل ري ، )ال عد( الإأ د من عهلد ا 

 . الإأ د من الإ اراخ الة التو علياا صح  العهلد 

 .  الإأ د من املإطلبا  الشرعي  احلا م  للعملي 

 يف عقود املضارابت :
    الإأ ددد مددن ام ددارة  ىل ا رام املإ قعدد  حيدد  ا رددد معيدداران للإ  اددئ

 م .حال  حتهل  أرام و  حال  عدم حتهل  أرا
 ي يدددد   ثددددام عمليدددد  احإسدددداب   ناملل ددددا  اعاسددددبي  لإبيددددا ل حلددددار  امدددد 

 ا رام و أي امل  را  س تطبيهلاا .
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 يف عقود اإلجارة : 
ل ح  النسب  للإس اي  انه ج ت رد  ا عهل ي حي   ذا عبارة عدن مصداحل  ) 

 عهلد صل  مئ الشراك (  إ صي ا ير  أبن ته ن   عهل ي من صل  .
  ن العهلد قائم و ثدادل اعدع  ردارة رداددة    عهل ي امرارة تشعر أب املالح

 ات اقًا بني الطر يني . أصب وان العهلد الهلائم 
  الإأ ددد مددن اشانددو اعاسدديب و هددل الطددرف الثدداين ثلددك أم ف اإملددك و يددف

 .كتإم عملي  الإمل

   حالدددد   لددددو العميددددل ثداددددد عهلددددد امرددددارة مبدددددة ردادددددة  جيددددو أن تر دددد  
 إندا  عملي  ردول  امرارة .مس

 ن تطبدددئ  العهلددد ي النمطيددد  و جتعدددل علدددى اشادددا  ا يل حبيددد  ت صدددي ا يرددد  أب
امل شدف  ئحبيد  ج اسدإطي ا   و ته ن    هل اسإمارا  وتعبأتلك  راغ

 أن اغري  ياا س و  ضا   ا رقام و الإ اراخ  اعدية    ال راغا  .
   باعإاددا ج بددد مددن مرارعإاددا الإمراددر مددن تعدداي  باعدد  العهلدد ي النمطيدد  وقبددل

قبل ا علاء حل ابدي  ل عل  مالح اته مئ مراعاة النمطيد    الشدهل 
 و امللم ن . 

  ا علاء   اعهلد ارإمال للإداول ت  ل العهل ي النمطي  على 
 (6/2005)هـ.ش.م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(22/6) 
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 نيمالحظات اهليئة املوحدة على التقرير الشرعي ـ لبنك األم
 

جح ا ا ير  أن ما وري   تهلرار هير  الرقاب  الشرعي  البند )ي( حيد  وري  يده  
) أن  خددراج الز دداة  بهلدداً لهلددرار  مددئ ال هلدده امسددالمي الدددويل  ددقن املسدداهم الدديي ا إإددو 
بهلصد املإداررة از دي الهليمد  السد قي  للسدام ، وأمدا املسداهم الديي ا إإدو بهلصدد احلصد ل 

 دي ا رام الدة اإسدلماا امضدا    ىل مدا خيدص سدامه مدن امل ردد يا  علدى الرادئ  قنده از 
 الز  اه لدو البنك (.

لددو البندك و ن   وهيا ا خري )قاصد الرائ( ج اسإطيئ معر   امل ر يا  الز  اد
 عرف أراحه .

لددديا تدددرو أن ادددإم   السدددن ا  الهلايمددد  بيدددان الز ددداة  ددديا ا خدددري عدددن امل رددد يا  
ن لرقابددد  الشدددرعي  ،  ددديلك أ لدددل حيددد   ادددر املدددايل واشدددار  ليددده   تهلرادددر االز  اددده   الإهلر 

 الغالبي   وا  رج   ا رام  حسو . 
 (1/2006)هـ.ش.م
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(22/7) 
 سياسات الرقابة الشرعية على الوحدات 

 وإجراءات الرقابة الشرعية على وحدات اجملموعة
 

راقب  والإدقي  الداخلي على ضرورة تعيني مدق   رعي لهل وحدة اناب به امل
أعمال ال حدة حي  شار أنه ج اه ى اعإبار ا ير  الشرعي  أو الل ن  الإن ييا  مبثاب  

 مسإشار لل حدا  الة خارج مهلر اام ع  وليب  ا هيرا  أو مسإشارون .
ا ير  أن  ل وحدة انبغي أن اه ن  ا مدق   ن،او لك أنه راء   قرار ته  

خلدما  الشرعي  املطل ب  حمليًا وار ئ الهللااي املام  على ا ير  الشرعي   رعي اهلدم ا
 امل حدة .

 الرقابة السابقة ) حتضريية للرقابة ( :
 . الإأ د من وضئ العهل ي النمطي  املعإمدة 

  الإأ د من اسإحلار امل ش ني لل إاوو والهلرارا  والإ صيا  الشرعي  من خالل
 صه مناا على ا قل . بالغ اميارة لهل قسم ما خي

   عهلد يورا  للإعراف بصيغ اجسإثمار والإم ال وض ابطاا و رم ا يل  العملي
 للصيغ .

 الرقابة املتـزامنة :
وهي تعإمد على ور ي مدق   رعي ياخلي امضا    ىل املسإشار الشرعي 

 . وتإمثل  رراءا  الإدقي   يما الي : غللبنك غري املإ ر 
  والعهل ي املإطلو الشرعي بإ قيئ املدق  الشرعي على الإأ د من العمليا -1

 املسإند .
 رب  ال إ و أو الهلرار املإعل  العملي    ا لزم ا مر . -2

الإأ د من مراعاة املإطلبا  الشرعي  ا خرو من خالل ملء و  ج بياان    -3
 ل عملي  وربطاا الصيغ  اجسإثمارا  املن ية و هلًا  ا واإم هيا اخلص ص 

 وا ج وصيغ  للعمليا  املخإل   . تصميم

  ي املراحب  مثاًل ج بد من ت  ر مجيئ املسإندا  الال م   ا وهي : اجت ات 
العام، وال عد، وعهلد الإمليك وعهلد بيئ املراحب ، وعهلد و ال  اخل وجيو بيان 
اتراخ الإملك والإأ د من حص له بإاراخ ساب  للبيئ، والإأ د أالًا من أن 

حصلا بإاراخ ساب  لإملك البنك، وبيان  ي ي  الهلبض، و ي ي  ي ئ ال  ال  
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الثمن للبائئ ا صلي، وال صل بني اللمانيني، وغريها من البياان  الال م  
. 

مرارع  مسإندا  العملي  س اء  انا من قبيل العهل ي أم اجاصاج  أم  -4
 هلي .ال  اتري أو  اايا  الإخزان واملنشأ، للإأ د من أن العملي  حهلي

ور ب عرض أي عملي  اراي تطبي  عهلد وطي علياا   حال  ور ي أي  -5
 ضا   أو حيف لبند من البن ي، وج اطب  العهلد النمطي آليًا  ج   ا  انا 
العملي  تنطب  ثامًا مئ العملي  املص رة   العهلد النمطي اسإثناء أااء 

 ا  راف واملبالغ والنسو والإ اراخ وا رال .
 الحقــة :رقابة 
    لو  شف يوري تميئ العمليا  ماما  ثر  عن ال لة أو السن  ومييز 

 هيا الهشف بني اجسإثمارا  السابهل  وبني اجسإثمارا  اشدادة لل لة .

   تصنيف العمليا  حسو الصيغ  وا يوا  اجسإثمارا  ،  إه ن املراحبا
 .مثالً على حدة، وعمليا  الإأرري على حدة ، اخل ..

 .  اخإيار وا ج عش ائي 

 املشإمل على بياان    يراس  النما ج املخإارة عش ائياً   ض ء النما ج ال ص ي
العملي  و  ارة املدق  اخل .. و لك لإن يي  ي ي  تن يي العملي  ومإابع  

 تط رافا .

 ضماانت دقة الرقابة :
  العمليا  ومجيئ ثهني الهلائمني على الرقاب  والإدقي  من اج الل على مجيئ

مسإندافا يون الإيرل السرا ، و  ا اقإلى ا مر احلص ل على سند قان ين 
  يا ام الل  ي و على  يارة البنك ت  ريل .

  ت  ري امراا  وام ايا  الال م  للهلائمني الرقاب  من اميارة وال نيني مئ
من املسإشار الهلان ين أو  ت ثي  هيل امراا  وام اية  إابيًا ورايًا وقان نيًا )

 اعامي (   ا لزم ا مر .

 
 
 
 

 الفروق املتعلقة بنوعية جمال الرقابة :
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 .  اخلدما 

 .  ا نشط  اجسإثمارا 

 . حساا  العمالء 

 . امليزاني  وقائم  ا رام واخلسارة 

 . ت  ائ ا رام 

 . حساا  الز اة 

 .  جتنيو اماراي غري املشرول وصر ه   اخلريا 

 (2/97أ م ت )
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(22/8) 
 الـرقابـة الشـرعية على الـوحدات

 
 وضع سياسات وإجراءات منظمة  للرقابة الشرعية على الوحدات : 

قرر  ا ير   حال  هيا امل ض ل  ىل الل ن  الإن ييا  ل ضئ اخلط ب العرال  
 للسياسا  وامرراءا  املن م  للرقاب  الشرعي  على أعمال وحدا  اام ع  . 

 (  3/97) هـ ش م  
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 الفهرس العام لفتاوى الهيئة الشرعية الموحدة
 

(1) 
 لباب األولا

 
 رقم الصفحة )البيـع( رقم الفتوى

 Contract For Difference.................... 8عهلد الهليم املخإل    (1
  راء منزل الإهلسي  أ لب  يه البائئ للعميل أن أراي السهن  (2

 9ي ئ  امل الثمن .............................................
 10 عهلد بيئ حم   ............................................... (3
 Option  ....................................... 11بيئ اخليار د  (4
 12 تن يم بر   السداي   العهل ي املعلهل  على  رب ال  اء............. (5
 ن عي  املبيئ اليي ميهن الإعاقد عليه أبسل ب البيئ املعل  على  (6

 13 .............. رب ال  اء....................................
 14 اللمان   البيئ املعل  على سداي ا قساب ..................... (7
 15 ردول عهلد البيئ املعل  بعد  سخه ل  ا  الشدددرب.......... (8

(2) 
 الباب الثاين

 
 رقم الصفحة )املراحبـــة( رقم الفتوى

 23 ...........بيئ مراحب  للصنايا  املخصص  ........................ (1
 24 مرارع  عهلد مراحب  وطي ...................................... (2
 26 بيئ أص ل / حص    أصل لعمليا  ث ال املراحب  أو الإأرري ...... (3
 27 ته ن  ياا السلئ مإعدية بينما  ن  ل مناا خمإلف........... مراحب  (4
 28 عهلد مراحب  د س سية رنرال د  يارة الصنايا  املخصص ......... (5
 30 ات اقي  مراحب  اجعإماي املسإندي د بنك ا مني ................... (6
 32 .....اعإماي الإعامل لعهلد  راء سلئ املراحب  ...................... (7
 33  رعي   رراءا  عهلد ص هلا  سلئ مئ البن ك ...................... (8
 34 حتداد عم ل  ال  يل   ات اقي   راء سلئ املراحب  .................. (9

 35  لغاء عملي  مراحب .............................................. (10
 36 ....................اسإثمار  ائض السي ل    عملي  مراحب  ....... (11
 37  .... برام عهلد بيئ مراحب  مئ العميل ا م  صدار خطاب ضمان الشحن (12
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 رقم الصفحة )املراحبـــة( رقم الفتوى
 38 ...... ي ي  حتداد الرب    ال عد الشراء ......................... (13
 39 ....  البلاع حتميل ال اعد الشراء مسر لي  نهلص أو عطو أو اخإالف  (14
 40 ............  ال  ال اعد الشراء املراحب  حسن أياء امل ري ........... (15
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 50 .......عن ال اعد............................................... 
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 ا لب البائئ   املراحب  تعلي  تس يل امللهي  على حني سداي  (33
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 73 ................................. رض عم ل  على عمليا  املراحب  (46
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 الباب الثالث

 
 رقم الصفحة )السلم( رقم الفتوى
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 84 ............................... ي ي  حتهلي  ا رام   عهل ي السلم  (2
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 الباب الرابع
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 91 ...................................الشرب اشزائي   اجسإصنال  (3
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 اخلامسالباب 
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 128 مالح ا  ا ير  بشأن عهلد  رارة مئ خيار الشراء ................ (24
 131 مالح ا  ا ير  على عهلد امرارة املصح ب ب عد الإملك ......... (25
 133 أسل ب امرارة مئ ال عد الشراء بدج من امرارة مئ خيار الشراء . (26
 134 ........مالح ا   رعي  على عملي   رارة مئ خيار الشراء ...... (27
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 رقم الصفحة ()اإلجارة = أتجري رقم الفتوى
 145 ان صال عملي  الإأمني عن امرارة د ري ال ائض ................. (36
 146 ..................................الإنا ل عن احل    امرارة  خر  (37
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 الباب السادس
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 155 .................................سإندا  عم ل   إ  اجعإمايا  امل (1
 156 ...................... إ  اعإمايا  مسإندا  جسإرياي الهلا ...... (2
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 سابعلالباب ا

 رقم الصفحة )التـوريــد( رقم الفتوى
 161 ...............................................عهل ي الإ رادد (1

(8) 
 الباب الثامن

 رقم الصفحة )الوكـــــالة( لفتوىرقم ا
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 الباب التاسع 

 رقم الصفحة )الكفالــة( رقم الفتوى
 حتميل ال اعد الشراء مسر لي  نهلص أو عطو أو اخإالف  (1
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 186 ......  ال  ال اعد الشراء املراحب  حسن أياء امل ري .............. (2
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(10) 
 الباب العشر

 رقم الصفحة )املشـــاركة( رقم الفتوى
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 197 الشرعي  بإ  ائ ا رام بني الشراهني ..........................
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 199 .....................الصيغ  املهللح  ث ال بناء مدرس ( ........ (5
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 Timeshare Contract.... 203الإهييف الشرعي لعهلد املشار   الزمني   (8
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 205حا زاً .......................................................
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540 

 رقم الصفحة كة()املشـــار  رقم الفتوى
 املسااث     ر ا  تإعامل ال  ائد الرب ا    حدوي  (12

 207 ضيهل  ج تإ او  ال احد املائ ..................................
 208 مالح ا  الل ن  بشأن عهلد املشار  .......................... (13

(11) 
 الباب احلادي عشر

 رقم الصفحة )املضـاربة( رقم الفتوى
 213.......................................راس  عهلد ملارب ....ي (1
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 218 ......حتمل املصاراف اميارا    امللارب ........................ (6
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 221 ........... بيع  امللارب   امل سسا  املالي  ................... (9

 222 ........... ي ي  حتهلي  ا رام   امللارب  ..................... (10
 223 .............اسإحهلات رب  ا رام املإأخر تسليماا .............. (11
 224 ا لاب رب املال على امللارب حداً أيين من الرب  ومن املصاراف (12
 225 مسأل  حتداد مسب  ) حتا احلساب( لع ائد احلساا  اجسإثمارا   (13
 226 ...............تغطي  أتعاب امللارب   حال  تعثر العمليا ....... (14
 227 ................مدو الإزام امللارب ........................... (15
  بداء الرأي الشرعي بشأن اسلرال  ر   أليف مصاراف  يارة (16

 228 .................عمليا  امللارب  ..............................
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 230 ................يراس   لو و روب حساب امللارب  ............ (18
 231 ........................حم    ) ملارب  عهلارا  (................... (19
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 الثاين عشرالباب 

 رقم الصفحة )االبضاع( رقم الفتوى
 237 ...................................يراس  عهلد امبلال......... (1

(13) 
 الباب الثالث عشر
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  بداء الرأي الشرعي    لو الشر   العربي  لصناع  املنإ ا   (5

 247 ال رقي  د س را  ............................................
  بداء الرأي الشرعي ح ل  مهاني  حص ل الشر   العربي  لصناع   (6

 248 املنإ ا  ال رقي  على قرض من املصرف الصناعي الس ري.........
 249 اسإ سار بنك ال    اشزائري ................................. (7
 251 مدو ر ا  ضم الزايية  ىل أصل الدان........................... (8
 252 ن أوره صرف الهسو اخلبي  ..............................بيا (9

 253 ح ل مشروعي   يراج الإع اض ضمن  ارايا  البنك ............. (10
 امل راا  الشرعي  لالسإثمار   صندوت ا سام وتطاري  (11

 254 الدخل اخلبي  ...............................................
 دة مب رو عهل ي مداان  بزايية هامت اسلرال الرب  ال ائ (12

 255 رب  العهل ي مسإهلل  ...........................................
 256 املهلاص  بني ال  ائد الدائن  املدان  ............................... (13
 احلهم الشرعي   من  البنك مبالغ نهلدا  لألرامل، الهلصر وغري  (14

 258املشروع  وغراما  الإأخري............ املإزورا  من املداخيل غري
 259 أخي العم ل  على الهلروض احلسن  ومطالب  املدان الإع اض........ (15
 260  رعي  اسإخدام  ارايا  ال ائدة الرب ا     ال الإدراو ......... (16
 261 تهلييد ما صر ه البنك سابهلاً على حساب اخلريا  أبثر ررعي ...... (17
 262 خلريا    ال امن الداني  ...................الصرف من حساب ا (18
 263 اسإحهلات مصاراف أماال املدان املعسر ......................... (19
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 265 ل  السداي املبهر ...........................  يض الرب    حا (21
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 268 رب  رس م خدم  الهلرض املصاراف ال علي  .................... (24
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 270  عاية ردول  مدا ني  بعمل  مغاارة لعمل  الدان ا صلي ........... (26
 271 ض اب  امادال املإبايل بني البنك امسالمي والبنك املر زي....... (27
 272  روب الصرف من صندوت امارايا  غري الشرعي  .............. (28
 273 املهلررة للبنك أبمر من اعا م عن مبالغ مإأخرة السداي.. الإع الا  (29
 274 غراما  الإأخري املس ل    احلساا  اخلإامي    بند امارايا  .... (30
 275 ال يائئ لدو البن ك ا خرو ) املر زي ( و ي ي  الإصرف   ال  ائد (31
 276 .حساب نسب  املدا ني  الشر ا ............................... (32
 277 ا م ال النامج  عن ال  ائد...................................... (33
 278 املدا ني  النا ر  عن  را  ح ال  ح  بإ  يل اعيل ................ (34
 الإ ل تزء من امارايا  لإع اض أضرار الإأخري   ي ئ مسإحهلا  (35

 279 .............الإم ال ..........................................
 280 العالق  مئ س اب بنك   رب راشن ............................. (36
 حت ال مسااثا  العميل من سندا  مهلارض  مشل    ىل سندا  (37

 281 خمصص    ث ال العملي   ا  الصل  الدان املإعثر على العميل .......
 282 ............عهل ي الدا ن وض ابطاا الشرعي  .................... (38
 283 ته ان خمصص احإيا ي ........................................ (39
 284 أخي العم ج  من  ر ا  الإأمني .............................. (40
 285 غراما  الإأخري ................................................ (41
 286 ....................اجسإدان  من البن ك بغرض الدراس  ......... (42
 287 الرس م امضا ي  .............................................. (43
 288 .......اسإي اء ا رام على املسإندا  الة ج تد ئ   م اعيدها .... (44
 289 ..............................احإساب غراما  الإأخري .......... (45
 290 .....ياً الإع اض ......................مطالب  املدان املما ل قلائ (46
 291 .......مدي يخ ل الرا   الهليميا  ............................ (47
 292 ار املره ن جسإي اء الدا ن املسإحهل  .................293 راء الع  (48
 293 ...........ا ب  اع ل  حلساب الشر   من عميل أتخر   السداي ..... (49
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(14) 
 الباب الرابع  عشر

 رقم الصفحة )التـأمني( رقم الفتوى
 299 ........بشأن  ر ا  الإأمني الصحي د يله للخدما  الصحي  .... (1
 301 ......تهييف الإأمني الصحي .................................... (2
 302 ....اعإماي الهليم  الس قي    تهلدار ا  ياء امل من علياا لإحداد الهلس . (3
 303 تهلد  ب الص الإأمني على احلياة ضماان للمدا ني ................... (4
 304 .... قراض الصندوت اجرإماعي للم ش ني من حساب أقساب الإأمني.. (5
 305 ........حهم الإ  ائ من ال ائض الإأميع على املسااثني.............. (6
 306 ..........مني...عوء أثبا  سبو احلايث املسإ رو للإع اض   للإأ (7
 307 .........الإعامل مئ  ر ا  أتمني غري  سالمي  ................... (8
 308 ..........مطالب  البنك لعميل  الإأمني على سندا  املدا ني  ........ (9

(15) 
 العشر الباب اخلامس

 رقم الصفحة )الصيانة( رقم الفتوى
 313 ............................عهلد الصيان  .......................... (1

(16) 
 الباب السادس عشر

 رقم الصفحة ويق والدعايـة واإلعالن()التس رقم الفتوى
 319 .....شا ر املرأة   امعالان  .................................. (1
 320 ........حهم اججتار   الهلطئ اليهبي ............................ (2
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(17) 
 السابع عشرالباب 

 رقم الصفحة )اخلدمات املصرفية( رقم الفتوى
 325 اجسإ سار بشأن أرصدة العمالء الرا دة............................. (1
 تسايال  ائإماني  لإم ال  راء صيدلي   بي  ع  ا ا  البنك ص    (2

 326 ...  يل ضامن جتال العميل .....................................
 اسإ سار أحد العمالء بشأن  إ  حساب مدان مره ن  مر املصرف (3

 327 بهلصد  رراء املهلاص  ...........................................
 اسإ سارا   يارة الإس ا  بشأن الإعامل مئ احلساا  الرا دة والة (4

 328 يوجر .....................................50تهلل أرصدفا عن 
 الرأي الشرعي اص ص خصم مصاراف على احلساا  اشارا  الة (5

 329 ( يوجر أمراهي .........................400اهلل رصيدها عن )
 330 حساا  ا   ال الهلصر ....................................... (6
 331 اسإ سار اإعل  اطاب ضمان مهلابل غطاء نهلدي ................. (7
 332  رام أو ر ائز على احلساا  اشارا  .................... ت  ائ (8
 333 أخي البنك عم ل  تناسبي  مئ املبلغ مهلابل تصدا  الشيها  ....... (9

 334 حسم مبلغ مهلط ل من حساب العميل لإغطي  مصاراف  شف ..... (10
 335 .............املر زيث ال الصايرا  و هلاً للن ام الصاير من البنك  (11
 336 م ل  خطاب اللمان املرتبط  ا رل واملغطاة الهامل ............ع (12
 337 خطاب  بالغ العمالء الإسايال  املصر ي  ...................... (13
 338 اسإغالل  لة انإ ار العميل على ا اتف........................... (14
 339 ...........مرارع  آلي   عاية ث ال الصايرا  املطبهل    البا سإان  (15
 340 مرارع  ردول العمال  املهللح  خلطاب اللمان ................. (16
 342 عم ل  خطاب اللمان أبرر املثل ................................ (17
 343  ي ي  ت  ائ أرام اجسإثمارا  قصرية ا رل بني البنك وامل يعني (18
 344 ...............يراس   لو  روب بطاق  ا مني ماسل اري....... (19
 347 سي ل  البنك وأخي ع ائد  رصدة احلساا  مئ البن ك ...اسإثمارا   (20
 348 حساا  الهلصر ............................................. (21
 349 أخي عم ل  من مبلغ الهلرض احلسن ............................ (22
 350 لسي ل  ..........اسإحهلات أرام اسإثمار النسو اعإ زة ل رض ا (23
 351 ت شيف  ائض السي ل  و   الل اب  الشرعي  ................... (24
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(18) 
 عشر الثامن الباب 

 رقم الصفحة )بطاقات االئتمان املصرفية( رقم الفتوى
 357 ....مبلغ مهليد على خصم من الراتو بهشف حساب املاسل  ار  . (2
 358 .........ن املصر ي .............الرس م اميارا  على بطاقا  اجئإما (3
 يراس   روب وأحهام اسإعمال بطاق  اجئإمان امسالمي   (4

 359 ...............................بنك ال    لبنان.................

(19) 
 التاسع عشرالباب 

 رقم الصفحة )األسهم( رقم الفتوى
 365 ....................اجسإثمار   ا سام البيئ اخليار.......... (1
 من العميل وأترريها له مئ ال عد ته ان حم    أسام لشراء أص ل (2

 366 ...................الإمليك ..................................
 367 الإداول   أسام  ر   يون العلم حبرمإاا...................... (3
 368 خإلط .............اجسإ سار من  رل السيدا  بشأن ا سام امل (4
 373ا سام املمإا ة............................................... (5
 374 .........................بيئ أسام املشار   .................... (6
 375 ات اقي  بيئ ملصرف  يصل امسالمي أساماً من ال ر  )ب(........... (7
 376 .............................اجسإثمار   أسام الشر ا  ..... (8
 378 املإاررة   ا سام ............................................. (9

 املي رة اش ابي  عن رسال  الشيخ سعيد ل اتل بشأن اجسإثمار (10
 379   ا سام ...................................................
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(20) 
 العشرينالباب 

 رقم الصفحة االستثمار واإلصدارات( وصكوك)صناديق االستثمار  م الفتوىرق
 387 .......لشر   الإ  ي .. Trade Financeيراس  صندوت ث ال الإ ارة  (1
 Trade Finance................ 388يراس  وكئ  صندوت الإ ارة الإم الي   (2
 389 ............يراس  نشرة صندوت اجتصاج  العربي  ) النسخ  العربي ( (3
 390 .........يراس   يخال ملارب  ضمن أص ل امصدار د بنك ا مني... (4

 391 ......مدا ني  صندوت املدان  بشأن حتصيل يا نه من را  كلث  .......
 392 .....الإعداال  املهللح  على جئح  صندوت ا   ال اجسإثماري ..... (5
 393 ......الإأرري .................. الإعداال  املهللح  على ل ائ  صنايا  (6
 396 ...وضئ   ار لإداول أسام امصدارا     هل ص هلا  مراحب ..... (7
 397 ...اج الل على الإعداال  على جئح  صندوت الإأرري العاملي ...... (8
 399 ...مرارع  صندوت الرايض للإط ار العهلاري ...................... (9

 400 ..جسإثمار ..............................مرارع  جئح  صنايا  ا (10
 401..............صه ك امللارب ................................ (11
 402 ............أخي الرس م مهلابل  يارة الصنايا  ................... (12
 403 ...تس ا  امصدارا  لدو البن ك وامل سسا  املالي  ............... (13
 404 ...مبلغاً جسإثمارل   البنك بشرب ت شي ه لداه ........  ادال عميل (14
 405 بيئ  صدار ا رل أو مراحب  بسعر أعلى من سعر الس ت لطر اً كل  (15
 406 ..اعإماي نشرة وجئح  صندوت الشروت ......................... (16
 408آلي  ته ان اعا   ........................................... (17
 409 .......املصايق  على آلي  للإدقي  الشرعي لشر   الإ  ي  .......... (18
 410 ....... بداء الن ر   عملي  ضمان    صدار لطرف كل ......... (19
 صندوت النخب  لألسام ا سي ا  اجسإثمار   الشر ا  أنشرا (20

 411 ..........بن  ا رب ا  ........................................
 412 .................اسإ سار بشأن صندوت الإأرري اخللي ي ......... (21
 413 ..........حم    اثرب لصه ك امرارة ......................... (22
 415 .....بيان من ا ير  الشرعي  امل حدة بشأن سعر الإداول للطروحا  ... (23
 416 ..................ا يهل الإن يمي والإم الي لصه ك جر ن سية (24
 417 .............تعدال جئح  صندوت الشروت العهلاري.............. (25
 418 ..................................ا يهل الإم الي لصه ك السلم (26
 419 ......................يراس  نشرة صندوت الإ  ي  لألسام اخلاص   (27
 420 .......ويةيراس  حم     اايا  صه ك امرارة تسإح    مدة حمد (28
 421 ..................................مرارع  صندوت محاا  رأس املال  (29
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 رقم الصفحة االستثمار واإلصدارات( وصكوك)صناديق االستثمار  رقم الفتوى
 422 اجسإثمارا  ارت السعر   العمل  عند الدخ ل والإخارج من الصنايا   (30
 Syndication .................... 423يراس  ات اقيا  لعملي  ث ال  مئ  (31
 424 ..................اسإ سار بشأن ال رت بني الإ را  والإ رت........ (32
 425 ...................ليب ا ررة  تصهيك أص ل امرارة وليب ا ررة (33
 426 ......الإهييف الشرعي لعملي  امصدار والرب  املإ قئ، والرب  املإحهل  (34
 427 ...........................  للإعاد بإغطي  امصدارالطراهل  املشروع (35
 428 ..............................الإهييف الشرعي للإعاد إبعاية الشراء (36
 429 مدو ر ا  قيام الشر   اسلياي ا سام بن ب الهليم  املهإإو هبا  (37
 430 تن يم عمليا  الإخارج للمسااثني   امل اعيد غري املهلررة ........ (38
 431  رم  صدار اإلمن عمليا  مراحب   هل  ...................... (39
 الدور اليي تهل م به  يارة الصنايا  املخصص  بني أراب ا م ال  (40

 432..................... وامللارب  ..............................
 433 عدم ر ا  ن ي ملهي  املشار ني   م ر يا  الصندوت ......... (41
 434 او  آرال املراحبا  لإ اراخ تص ي  امصدارا  ................جت (42
 435 تثبيا مصاراف أتسيب الصنايا  بنسب  مر ا  مهلط ع  من رأس املال (43
 الطرت الصحيح  جسإ اية  ر   ا مني    صدارافا   عمليا   (44

 436 ................................املراحب  الة جترااا  ر   الإ  ي  ؟
 437  ي ي  تص ي  العمليا  الهلائم  عند انإااء مدة امصدار ........... (45
 438 حتداد رأس مال امصدار مبا اإم حتصيله  عال من أم ال ........... (46
 439 ح  امللارب   احلص ل عن أي أرام تزاد عن معد العائد املإ قئ . (47
 440 ..........ت  ائ الرب  الرأاايل   الصنايا  وامصدارا  ....... (48
 احإساب مصاراف الإأسيب مببلغ مهلط ل حمدي   نشرة اج إإاب  (49

 441 ...................................................بشهل ذائي
 442 ح  املسإثمران احلص ل على رب  أم ا م    لة اج إإاب ..... (50
 443 .......................... رعي  صندوت الص  ة لألسام الدولي   (51
 444  ي ي  احإساب عم ل  تس ا  امصدارا  والصنايا  ........... (52
 445 .......................حهم بعض الإصر ا  املإعلهل  امصدارا   (53
 446   يض رأس مال امصدارا  .................................. (54
 447 .........................( ) الرصد ( .........Trust هرة اللسا) (55
 450 حم    احلن العام  البا سإاني  و هرة الرصد ) اللسا ( ......... (56
 453 ..........................مرارع  الل ن  الإن ييا  لصندوت الص  ة (57
 455 .............................مرارع  صندوت النخب  لشر   ا مني (58
 456 .............عين .اسإخدام بعض أم ال صنايا  ال  ائد   خدما  م (59
 458 الشرعي مرارع  آلي  عمل صندوت الص  ة للإثبيا من مراعاة الل اب   (60
 459 اجسإعان  ببن ك رب ا  لإس ا  صندوت  سالمي ................. (61
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 رقم الصفحة االستثمار واإلصدارات( وصكوك)صناديق االستثمار  رقم الفتوى
 460 ..............................مرارع  املر ز الز  ي لجصدارا   (62
 462 الن ر   قائم  الشر ا  املدرر    صندوت النخب  ............. (63
 463 مرارع  املر ز الز  ي لصندوت الإأرري اخللي ي ............... (64
 466 مرارع  صندوت ا سام ا مراهي  ............................. (65
 467 ل الس ت السع يي ...........الصندوت اجسإثماري اخلاص بإم ا (66
 ما جيو أو اندب بسبو اقلاض الشر ا  املدرج أساماا    (67

 468 ................................................صندوت النخب 
 469 اسإثمارا  الع ائد النهلدا  الرارع   ىل الصندوت ................ (68
 470 ....................صندوت ال    .......................... (69
 471صندوت املراحبا    الدول الغربي .............................. (70
 473 ....مرارع  اخلصائص العام  لصندوت اجسإثمار املبا ر   الشر ا  (71
 474 م  ر صندوت اجسإثمارا  العهلارا  ........................... (72
 475 ريل من املسإثمران..........ضمان أحد املسإثمران   الصنايا  لغ (73
 476 ت  اض املسإثمر   الصنايا  الإخلص من الهسو اخلبي ...... (74
 477 صندوت ال قف املنشأ لصاحل االب العام للبن ك ................. (75
 478 صندوت ال    ياو ر نز امسالمي مل  را  ا سام............. (76
 479........................صندوت ا سام امسالمي اخلاص ..... (77
 480 .............................مرارع  صندوت اجسإثمار العهلاري  (78

(21) 
 احلادي والعشرينالباب 

 رقم الصفحة )الزكاة( رقم الفتوى
 485 ........................................  اة صندوت أعمار لبنان (1
 486.....................................  اة صندوت العهلار ا مراهي (2
 487.......................................  اة عمليا  الطرم اخلاص (3
 488 ...........................................  اة امصدارا  املالي   (4
 489 ..................................................  اة املال اامد (5
 490 ............................................ملرصدة  اة ا م ال ا (6
 وضئ آلي  لإن يي قرار  مئ ال هله امسالمي بشأن   اة ا سام (7

 491املهلإناة بهلصد الرائ............................................
 492 ...........يراس  املر ز الز  ي لشر   الإ  ي  للصنايا  اجسإثمارا   (8
  ي ي  احإساب   اة مشارك أسإثمر ماله ملدة تسع ح ل   (9

 494 ....................................................أ ار    ارج
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 رقم الصفحة )الزكاة( رقم الفتوى
 495 ح ل   اة مشارك اسإثمر ماله ملدة    ارج ..................... (10
 496........................................اسإخراج الز اة عن امليا  (11
 497 ................................عدم  خراج الز اة ملدة مخب سن ا  (12
 498 .......................... يف ميهن احإساب الز اة على امبلال  (13
 499 ...... ا   اسإثمارا  و ي ي  ي ئ الز اة عنهمبلغ من املال اسإثمر   حم (14
 500 ..........................معاصرة   الز اة اسإ سارا  بشأن قلااي  (15
 501 ......................................اسإ سارا  بشأن   اة الهلصر (16
 502 ....................  اة حساا  اجسإثمار املشلك واملخصص..... (17
 503 ...............................املرا ز الز  اه مصدارا  بنك ا مني (18
 504 ....................................... (13اة الدا ن   الطرم)   (19
 505....................................  اة أراضي بغرض اججتار  ياا (20
 506 ............................... ......اسإ سار بشأن   اة الصنايا  (21
 507 ................................. خراج   اة صندوت الإأرري العاملي (22
 508 ............................. خراج   اة صندوت العائل  اجسإثماري (23
 509 .................................. خراج   اة صندوت ال    العام  (24
 510 ..............................  اة ا سام   الصنايا  وامصدارا  (25
 511 ..  ر   ا منيالز اة على  صدارا  الإ صيا  اخلاص  بإطبي  احإساب  (26
 513 .........................  اة املسااثني   صندوت املدان  السياحي  (27
 514 ..................  اة ال حدا  اجسإثمارا  الة ليب  ا تهل   يوري (28
 515 .............................................  اة صنايا  الإأرري  (29
 516 ..................وما حيسم   امل ر يا  الز  ا  للصنايا   ما ادرج (30

(22) 
 الباب الثاين والعشرين

 رقم الصفحة صناديق االستثمارية(لل)الرقابة الشرعية على  رقم الفتوى
 521 الرقاب  الشرعي  على صنايا  اجسإثمار امسالمي  ................ (1
 523 رعي...........................ت عيل آليا  الرقاب  والإدقي  الش (2
 524 الإدقي  على ال حدا  املصر ي  الإابع  ام ع  ال    املصر ي  .... (3
 525 مرارع  قائم  الشر ا  املسإثمر  ياا امله ن  لصندوت النخب  .... (4
 526 الإدقي  الشرعي السن ي د  ر   الإ  ي  ..................... (5
 528 على الإهلرار الشرعي د لبنك ا مني .... مالح ا  ا ير  امل حدة (6
 529 الرقاب  الشرعي  على ال حدا  سياسا  و رراءا  الرقاب  الشرعي  (7
 532 ..................................الرقاب  الشرعي  على ال حدا   (8
 535 ث ال عهل ي الصيان  والإشغيل .................................. (9
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 ي لفتاوى الهيئة الشرعة الموحدةالفهرس التحليل
 لمجموعة البركة المصرفية

 
(1) 

 رقم الصفحة االبضاع رقم الفتوى
 237 -----------------------------يراس  عهلد امبلال (12/1)

(2) 
 رقم الصفحة = التأجري اإلجارة رقم الفتوى

 99مل مئ ال عد ببيعهمرارع  ا ير  للعهل ي النمطي  لجرارة  عهلد  رارة بناء مهإ (5/1)
 101 ------------------------------يراس  عهلد  رارة (5/2)
 104 --عي لهلطع  أرض  ازة د  ر   أترريعهلد  رارة بشأن ترخيص صنا (5/3)
 105 ----------------بعهلد بيئ للعني   ذاا  مدفا  رارة مرب    (5/4)
 106 ---------مال املأر رعهلد  رارة د ترتو بدل امرارة على اسإع (5/5)
 108 -------------------------يراس  عهلد  رارة من البا ن (5/6)
 109 ---------------------داد عهلد امرارة لإ ايي اخلسارةث (5/7)
 110 -----------------------مي رة ت اهم على عملي   رارة (5/8)
 سإأرر ح  أترري العهلارعهلد  رارة من البا ن د إبعطاء املالك امل (5/9)

 111 ----------------------------------من البا ن
 113 --------------------------( يراس  ع    أترري سيارا 5/10)
 115 ------------ملسإأرر قبل تسداد بهلي  ا قساب( نهلل امللهي  اسم ا5/11)
 أترريها اسإ سار أحد العمالء    أن قطع  أرض ارغو    (5/12)

 116 --------------------------------- حد البن ك
 117 -----------------عملي  أترري  هل  مئ وعد الإملكيراس   (5/13)
 118 ---------------------جتزئ  عملي   رارة منإاي  الإمليك (5/14)
 119 --- الرأي   عهل ي أترري منإاي  الإملك للإحهل  من سالمإاا الشرعي  (5/15)
 120 ------------------  مسإندا  عملي   رارة   تر يامرارع (5/16)
 121 -------------------------الإأمني على العني امل ررة (5/17)
 122 ----------------------الصيان  ا ساسي  للعني امل ررة( (5/18)
 123 ------------------------مصرو ا   راء العني امل ررة (5/19)
 124 -------------اب امرارة عند الإأخر   السدايحل ل اقي أقس (5/20)
 125 -----------ر العني أثناء سراين عهلد امرارة ي ي   راء املسإأر (5/21)
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 رقم الصفحة = التأجري اإلجارة)اتبع(  رقم الفتوى
 ة ساري امل ع ل مب ري مدو ر ا  اعإبار عهلد امرار  (5/22)

 126 ---------------------------------العنيوص ل 
 حتميل ال عد امرارة املصاراف الناجت  عن عدم تن يي امل ري  (5/23)

 127 -----------------------------------جلإزاماته
 128 ------------خيار الشراءمالح ا  ا ير  بشأن عهلد  رارة مئ  (5/24)
 131 -------امرارة املصح ب ب عد الإملك هلدمالح ا  ا ير  على ع (5/25)
 بدج من امرارة مئ خيار أسل ب امرارة مئ ال عد الشراء (5/26)

 133 -------------------------------------الشراء
 134 ------------على عملي   رارة مئ خيار الشراء مالح ا   رعي  (5/27)
 137 --------------عاا املراحب  ررة عرم بهلصد بيثلك عهلارا  م (5/28)
 138 ------------------رة صنايا  الإهلاعد وذاا  اخلدم أررة  يا (5/29)
 139 ------------مهلابل ر ئ مبلغ ا ررة املسإحهل  ثداد مدة امرارة (5/30)
 140 -----------ن عهلد امرارة املنإاي  الإمليكمالح ا  الل ن  بشأ (5/31)
 141 -------------  امللا   على بعض وا ج العهل يع  الإعداالمرار (5/32)
 142 -----------------------عهلد  رارة بني العميل والشر   (5/33)
 143 ------------------------مصارف امصدار   امرارة (5/34)
 144 ------------------------------مرارع  عهلد  رارة (5/35)
 145 -------------الإأمني عن امرارة د ري ال ائض لي ان صال عم (5/36)
 146 ----------------------الإنا ل عن احل    امرارة  خر (5/37)
 147 -----------تسإ رو من العميل ي ئ ي ع  مهلدم عمليا  ث الي   (5/38)
 148 --------------------اء عهلارا  وأترريها لعمالء البنك ر  (5/39)
 149 ------------ى الإملك قبل انإااء مدة الإأرريمهلدرة املسإأرر عل (5/40)

(3) 
 رقم الصفحة االستصناع رقم الفتوى

 89 ----------------------------يراس  عهلد اسإصنال (4/1)
 90 ------------------------ثييز اجسإصنال عن املهلاول  (4/2)
 91 -----------------------شزائي   اجسإصنالالشرب ا (4/3)
 92 ---------------احإساب ا رام لعمليا  اجسإصنال راهل   (4/4)
 93 ---ل بشراء ما اإبهلى بعد  لة  مني ت  يل الصانئ ببيئ املصن ل وتعاد (4/5)
 94 -----------------------مرارع  و  ج عهلد اسإصنال (4/6)
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 رقم الصفحة االستصناع)اتبع(  رقم الفتوى
 89 ----------------------------يراس  عهلد اسإصنال (4/1)
 90 ------------------------ثييز اجسإصنال عن املهلاول  (4/2)
 91 -----------------------الشرب اشزائي   اجسإصنال (4/3)
 92 --------------- راهل  احإساب ا رام لعمليا  اجسإصنال (4/4)
 93 ---نئ ببيئ املصن ل وتعادل بشراء ما اإبهلى بعد  لة  مني ت  يل الصا (4/5)
 94 ------------------------مرارع  و  ج عهلد اسإصنال (4/6)

(4) 
 رقم الصفحة األسهم رقم الفتوى

 365 ---------------------اجسإثمار   ا سام البيئ اخليار (19/1)
 وأترريها له مئ  العميلته ان حم    أسام لشراء أص ل من  (19/2)

 366 --------------------------------ال عد الإمليك
 367 ----------------الإداول   أسام  ر   يون العلم حبرمإاا (19/3)
 368 -----------اجسإ سار من  رل السيدا  بشأن ا سام املخإلط  (19/4)
 373 --------------------------------ا سام املمإا ة (19/5)
 374 ------------------------------بيئ أسام املشار   (19/6)
 375 ---------ات اقي  بيئ ملصرف  يصل امسالمي أساماً   ال ر  )ب( (19/7)
 376 ------------------------اجسإثمار   أسام الشر ا  (19/8)
 378 ------------------------------ة   ا ساماملإارر  (19/9)
 379 -ل اتل بشأن اجسإثمار   ا سام املي رة اش ابي  عن رسال  الشيخ سعيد (19/10)

(5) 
 رقم الصفحة املستندية االعتمادات رقم الفتوى

 155 ----------------------عم ل   إ  اجعإمايا  املسإندا  (6/1)
 156 ------------------- إ  اعإمايا  مسإندا  جسإرياي الهلا  (6/2)

(6) 
 رقم الصفحة بطاقات االئتمان املصرفية رقم الفتوى

 357 -----ن الراتو بهشف حساب املاسل  ار مبلغ مهليد على خصم م (18/1)
 358 ---------------الرس م اميارا  على بطاقا  اجئإمان املصر ي  (18/2)
 يراس   روب وأحهام اسإعمال بطاق  اجئإمان امسالمي   (18/3)

 359 ------------------------------بنك ال    لبنان
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(7) 
 رقم الصفحة البيع رقم الفتوى

 Contract For Difference ------------ 8يراس  عهلد الهليم املخإل    (1/1)
  راء منزل الإهلسي  ا لب  يه البائئ للعميل أن أراي السهن  (1/2)

 9 --------------------------------ي ئ  امل الثمن
 10 -------------------------------- عهلد بيئ حم    (1/3)
 Option  ---------------------------- 11بيئ اخليار د  (1/4)
 12 ----------- تن يم بر   السداي   عهل ي املعلهل  على  رب ال  اء (1/5)
 13 عل  على  رب ال  اءن عي  املبيئ اليي ميهن الإعاقد عليه أبسل ب البيئ امل (1/6)
 14 -----------------اللمان   البيئ املعل  على سداي ا قساب  (1/7)
 15 ----------عدم حتهل  بيئ العين  مئ اخإالف امللهي  للبائئ واملشلي (1/8)

(8) 
 رقم الصفحة التأمني رقم الفتوى

 299 - الصحي أمني الصحي د يله للخدما اسإ سار بشأن  ر ا  الإ (14/1)
 301 ------------------------تهييف الإأمني الصحي (14/2)
 302 اعإماي الهليم  الس قي    تهلدار ا  ياء امل من علياا لإحداد الهلس  (14/3)
 303 ----------أمني على احلياة ضماان للمدا ني تهلد  ب الص الإ (14/4)
 304 -الإأمني ساب قراض الصندوت اجرإماعي للم ش ني من حساب أق (14/5)
 305 ----------حهم الإ  ائ من ال ائض الإأميع على املسااثني (14/6)
 306 ----عوء  ثبا  سبو احلايث املسإ رو للإع اض   للإأمني (14/7)
 307 --------------عامل مئ  ر ا  أتمني غري  سالمي الإ (14/8)
 308 --------دا ني له الإأمني على سندا  املمطالب  البنك لعمي (14/9)

(9)  
 رقم الصفحة التسويق والدعاية واإلعالن رقم الفتوى

 319 -------بشأن شا ر املرأة   امعالان  اسإ سارا   يارة الإس ا  (16/1)
 الهلطئ اليهبي   اسإ سار أحد العمالء بشأن  ر   تس ت   (16/2)

 320 ---------------------------------ه نغ   نغ
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(10) 
 رقم الصفحة لتوريدا رقم الفتوى

 161 ------------------------------عهل ي الإ راددد (14/1)
(11) 

 رقم الصفحة اخلدمات املصرفية رقم الفتوى
 الن ر   اجسإ سار املهلدم من  يارة الإس ا  بشأن أرصدة العمالء   (17/1)

 325 ------------------------------------الرا دة
 تسايال  ائإماني  لإم ال  راء صيدلي   بي  ع  ا ا  البنك ص     يل  (17/2)

 326 ------------------------------ضامن جتال العميل
 اسإ سار أحد العمالء بشأن  إ  حساب مدان مره ن  مر املصر بهلصد  (17/3)

 327 --------------------------------- رراء املهلاص 
    يارة الإس ا  بشأن الإعامل مئ احلساا  الرا دة والة اسإ سارا (4/4)

 328 -------------------------يوجر50تهلل أرصدفا عن 
 الرأي الشرعي اص ص خصم مصاراف على احلساا  اشارا  الة (17/5)

 329 ------------------( يوجر أمراهي400ل رصيدها عن )اهل
 330 --------------------------حساا  ا   ال الهلصر (17/6)
 331 -------------عل  اطاب ضمان مهلابل غطاء نهلدياسإ سار اإ (17/7)
 332 ---------------م أو ر ائز على احلساا  اشارا ت  ائ أرا (17/8)
 333 --------  مئ املبلغ مهلابل تصدا  الشيها أخي البنك عم ل  تناسبي (17/9)
 334 --العميل لإغطي  مصاراف  شف حسابه من حساب حسم مبلغ مهلط ل (17/10)
 335 --------------ا  و هلاً للن ام الصاير من البنكث ال الصاير  (17/11)
 336 ---------------------------عم ل  خطاب اللمان (17/12)
 337 -----------------الغ العمالء الإسايال  املصر ي خطاب  ب (17/13)
 338 ------------------- لة انإ ار العميل على ا اتف اسإغالل (17/14)
 339 ------ملطبهل    البا سإانمرارع  آلي   عاية ث ال الصايرا  ا (17/15) 
 340 -------------ل العمال  املهللح  خلطاب اللمانمرارع  ردو  (17/16)
 342 ----------------------------عم ل  خطاب اللمان (17/17)
 343 ----قصرية ا رل بني البنك وامل يعني ي ي  ت  ائ أرام اجسإثمارا   (17/18)
 344 ---------------يراس   لو و روب بطاق  ا مني ماسل اري (17/19)
 347 ----د  رصدة احلساا  مئ البن كاسإثمارا  سي ل  البنك وأخي ع ائ (17/20)
 348 -------------------------------حساا  الهلصر (17/21)
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 رقم الصفحة اخلدمات املصرفية)اتبع(  رقم الفتوى
 349 ---------------------أخي عم ل  من مبلغ الهلرض احلسن (17/22)
 350 ----------مار النسو اعإ زة ل رض السي ل اسإحهلات أرام اسإث (17/23)
 351 ---------------ائض السي ل  و   الل اب  الشرعي ت شيف   (17/24)

(12) 
 رقم الصفحة ون والقروض وجتنيب الكسب اخلبيثالدي رقم الفتوى

  بداء الرأي الشرعي ح ل  مهاني  حص ل الشر   العربي  لصناع  املنإ ا  (13/6)
 248 -------------على قرض من املصرف الصناعي الس ري ال رقي 

 249 -----------------------اسإ سار بنك ال    اشزائري (13/7)
 251 -------------------مدو ر ا  ضم الزايية  ىل أصل الدان (13/8)
 252 ---------------------بيان أوره صرف الهسو اخلبي  (13/9)
 253 ---------- يراج الإع اض ضمن  ارايا  البنكح ل مشروعي   (13/10)
 254 -لدخل اخلبي امل راا  الشرعي  لالسإثمار   صندوت ا سام وت اري ا (13/11)
 اسلرال الرب  ال ائدة مب رو عهل ي مداان  بزايية هامت رب   (13/12)

 255 --------------------------------العهل ي مسإهلل 
 256 ----------------------املهلاص  بني ال  ائد الدائن  املدان  (13/13)
 الهلصر، وغري املإزورا  من احلهم الشرعي   من  البنك مبالغ نهلدا  لألرامل، (13/14)

 258 ------------------املداخيل غري املشروع  وغراما  الإأخري
 259 -------احلسن  ومطالب  املدان الإع اض أخي العم ل  على الهلروض (13/15)
 260 ---------ال ائدة الرب ا     ال الإدراو رعي  اسإخدام  ارايا   (13/16)
 261 --- ---بهلاً على حساب اخلريا  أبثر ررعيالبنك ساتهلييد ما صر ه  (13/17)
 262 ---------------حساب اخلريا    ال امن الداني الصرف من  (13/18)
 263 ------------------حهلات مصاراف  ماال املدان املعسراسإ (13/19)
 264 ------------------جتنيو غراما  الإأخري حلساب اخلريا  (13/20)
 265 -------------------- يض الرب    حال  السداي املبهر  (13/21)
 266 -----------هلهل  من امادال البن ك املر زا ال  ائد الرب ا  املإح (13/22)
 267 ----------الصرف من حساب اخلريا  لشراء عهلار شا  خريا  (13/23)
 268 ---------------- م خدم  الهلرض املصاراف ال علي رب  رس (13/24)
 269 -------------يعم خمصص الدا ن املإعثرة من حساب اخلريا  (13/25)
 270 ----------بعمل  مغاارة لعمل  الدان ا صلي عاية ردول  مدا ني   (13/26)
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 رقم الصفحة ون والقروض وجتنيب الكسب اخلبيث)اتبع( الدي رقم الفتوى
 271 ------ك امسالمي والبنك املر زيض اب  امادال املإبايل بني البن (13/27)
 272 -----------من صندوت امارايا  غري الشرعي   روب الصرف (13/28)
 273 ---الإع الا  املهلررة للبنك أبمر من اعا م عن مبالغ مإأخرة السداي (13/29)
 274 -----ساا  اخلإامي    بند امارايا غراما  الإأخري املس ل    احل (13/30)
 275 --ال يائئ لدو البن ك ا خرو ) املر زي ( و ي ي  الإصرف   ال  ائد (13/31)
 276 ---------------------حساب نسب  املدا ني  الشر ا  (13/32)
 277 -------------------------ا م ال النامج  عن ال  ائد (13/33)

(13) 
 رقم الصفحة الرقابة رقم الفتوى

 521 --------------على صنايا  اجسإثمار امسالمي  لشرعي الرقاب  ا (22/1)
 523 --------------------ت عيل آليا  الرقاب  والإدقي  الشرعي (22/2)
 524 -------الإابع  ام ع  ال    املصر ي الإدقي  على ال حدا  املصر ي   (22/3)
 525 -------وت النخب إثمر  ياا امله ن  لصندمرارع  قائم  الشر ا  املس (22/4)
 526 -----------------ي  الشرعي السن ي د  ر   الإ  ي الإدق (22/5)
 528 --لى الإهلرار الشرعي د لبنك ا منيمالح ا  ا ير  الشرعي  امل حدة ع (22/6)
 528 ----الرقاب  الشرعي  على ال حدا  سياسا  و رراءا  الرقاب  الشرعي  (22/7)
 529 -------------------رعي  على ال حدا  املخإل    الشالرقاب (22/8)

(14) 
 رقم  الصفحة الزكاة رقم الفتوى

 485 --------------------------  اة صندوت أعمار لبنان (21/1)
 486 ------------------------  اة صندوت العهلار ا مراهي (21/2)
 487 -------------------------  اة عمليا  الطرم اخلاص (21/3)
 488 ----------------------------  اة امصدارا  املالي   (21/4)
 489 -------------------------------  اة املال اامد  (21/5)
 490 ----------------------------  اة ا م ال املرصدة  (21/6)
 سام املهلإناة وضئ آلي  لإن يي قرار  مئ ال هله امسالمي بشأن   اة ا  (21/7)

 491 ----------------------------------بهلصد الرائ
 492 --------   الإ  ي  للصنايا  اجسإثمارا يراس  املر ز الز  ي لشر  (21/8)
 494 جح ل  ي ي  احإساب   اة مشارك أسإثمر ماله ملدة تسع  أ ار    ار  (21/9)
 495 -------------ء اسإثماري  اة مسإثمر أسإثمر ماله ملدة   وعا (21/10)
 496 --------------------------اسإخراج الز اة عن امليا (21/11)
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 رقم  الصفحة الزكاة)اتبع(  رقم الفتوى
 497 --------------------عدم  خراج الز اة ملدة مخب سن ا  (21/12)
 498 -----------------ميهن احإساب الز اة على امبلال  يف (21/13)
 499 -----عنه مبلغ من املال اسإثمر   حما   اسإثمارا  و ي ي  ي ئ الز اة (21/14)
 500 ----------------را  بشأن قلااي معاصرة   الز اةاسإ سا (21/15)
 501 -----------------------اسإ سارا  بشأن   اة الهلصر (21/16)
 502 ---------------  اة حساا  اجسإثمار املشلك واملخصص (21/17)
 503 -------------------املرا ز الز  اه مصدارا  بنك ا مني (21/18)
 504 -------------------------(13  اة الدا ن   الطرم) (21/19)
 505 -----------------------  اة أراضي بغرض اججتار  ياا (21/20)
 506 ------------------------اسإ سار بشأن   اة الصنايا  (21/21)
 507 -------------------- خراج   اة صندوت الإأرري العاملي (21/22)
 508 ------------------ج   اة صندوت العائل  اجسإثماري خرا  (21/23)
 509 ---------------------  خراج   اة صندوت ال    العام (21/24)
 510 -------------------ة ا سام   الصنايا  وامصدارا   ا (21/25)
 511 -الإ صيا  اخلاص  بإطبي  احإساب الز اة على  صدارا   ر   ا مني (21/26)
 513 -----------------ااثني   صندوت املدان  السياحي   اة املس (21/27)
 514 -----------إثمارا  الة ليب  ا تهل   يوري  اة ال حدا  اجس (21/28)
 515 -----------------------------الإأرري  اة صنايا   (21/29)
 516 ------------م   امل ر يا  الز  ا  للصنايا ما ادرج وما حيس (21/30)

(15) 
 رقم الصفحة السلم رقم الفتوى

 83 -------------------ي ي  اسإخدام أسل ب السلم ال ا ي  (3/1)
 84 -------------------- ي  حتهلي  ا رام   عهل ي السلم ي (3/2)

(16) 
 رقم الصفحة صناديق االستثمار وصكوك االستثمار واإلصدار رقم الفتوى

 387 -------لشر   الإ  ي  Trade Financeيراس  صندوت ث ال الإ ارة  (20/1)
 Trade Finance---------- 388يراس  وكئ  صندوت الإ ارة الإم الي   (20/2)
 389 --------اج  العربي  ) النسخ  العربي (يراس  نشرة صندوت اجتص (20/3)
 390 --------يراس   يخال ملارب  ضمن أص ل امصدار د بنك ا مني (20/4)
 391 ---------بشأن حتصيل يا نه من را  كلث  مدا ني  صندوت املدان  (20/5)
 392 -------جئح  صندوت ا   ال اجسإثماري الإعداال  املهللح  على (20/6)
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 صناديق االستثمار )اتبع(  قم الفتوىر 
 رقم الصفحة وصكوك االستثمار واإلصدار

 393 ---------------هللح  على ل ائ  صنايا  الإأرريالإعداال  امل (20/7)
 396 -------وضئ   ار لإداول أسام امصدارا     هل ص هلا  مراحب  (20/8)
 397 --------الإأرري العامليعلى جئح  صندوت اج الل على الإعداال   (20/9)
 399 -----------------ع  صندوت الرايض للإط ار العهلاريمرار (20/10)
 400 ----------------------مرارع  جئح  صنايا  اجسإثمار (20/11)
 401 --------------------------------صه ك امللارب  (20/12)
 402 ----------------------أخي الرس م مهلابل  يارة الصنايا  (20/13)
 403 -------------ا  لدو البن ك وامل سسا  املالي تس ا  امصدار  (20/14)
 404 ---------ثمارل   البنك بشرب ت شي ه لداه ادال عميل مبلغاً جسإ (20/15)
 405 --بيئ  صدار ا رل أو مراحب  بسعر أعلى من سعر الس ت لطرف كل  (20/16)
 406 ------------------اي نشرة وجئح  صندوت الشروتاعإم (20/17)
 408 ------------------------------آلي  ته ان اعا   (20/18)
 409 -------------ي  للإدقي  الشرعي لشر   الإ  ي املصايق  على آل (20/19)
 410 ------------ بداء الن ر   عملي  ضمان    صدار لطرف كل  (20/20)
 ار   الشر ا  أنشأ  صندوت النخب  للسام ا سي ا  اجسإثم (20/21)

 411 ----------------------------------بن  ا رب ا 
 412 ------------------- سار بشأن صندوت الإأرري اخللي ياسإ (20/22)
 413 -------------------حم    اثرب لصه ك لصه ك امرارة (20/23)
 414 ------للطروحا ير  الشرعي  امل حدة بشأن سعر الإداول بيان من ا  (20/24)
 415 -------------ا يهل الإن يمي والإم الي لصه ك جر ن سية (20/25)
 416 -------------------تعدال جئح  صندوت الشروت العهلاري (20/26)
 417 -----------------------ا يهل الإم الي لصه ك السلم (20/27)
 418 ----------------شرة صندوت الإ  ي  لألسام اخلاص يراس  ن (20/28)
 419 ------يراس  حم     اايا  صه ك امرارة تسإح    مدة حمدوية (20/29)
 420 ----------------------رارع  صندوت محاا  رأس املالم (20/30)
   ارت السعر   العمل  عند الدخ ل والإخارج من الصنايا  (20/31)

 421 ----------------------------------اجسإثمارا 
 Syndication -------------- 422يراس  ات اقيا  لعملي  ث ال  مئ  (20/32)
 423 ----------------اسإ سار بشأن ال رت بني الإ را  والإ رت (20/33)
 424 -------------------تصهيك أص ل امرارة وليب ا ررة (20/34)
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 صناديق االستثمار )اتبع(  الفتوى رقم
 رقم الصفحة وصكوك االستثمار واإلصدار

 425 -----الإهييف الشرعي لعملي  امصدار والرب  املإ قئ، والرب  املإحهل  (20/35)
 426 ------------------املشروع  للإعاد بإغطي  امصدار الطراهل  (20/36)
 427 -------------------شراءييف الشرعي للإعاد إبعاية الالإه (20/37)
 428 ----م بن ب الهليم  املهإإو هبامدو ر ا  قيام الشر   اسلياي ا سا (20/38)
 429 ---------مسااثني   امل اعيد غري املهلررةتن يم عمليا  الإخارج لل (20/39)
 430 ------------------م  صدار اإلمن عمليا  مراحب   هل  ر  (20/40)
 431 صص  بني أراب ا م ال وامللارب ور اليي تهل م به  يارة الصنايا  املخالد (20/41)
 432 --------- يا  الصندوتعدم ر ا  ن ي ملهي  املشار ني   م ر (20/42)
 433 -------------راحبا  لإ اراخ تص ي  امصدارا جتاو  آرال امل (20/43)
 435 --  مهلط ع  من رأس املالتثبيا مصاراف أتسيب الصنايا  بنسب  مر ا (20/44)
 الطرت الصحيح  جسإ اية  ر   ا مني    صدارافا من عمليا   (20/45)

 436 ---------------------املراحب  الة جترااا  ر   الإ  ي  ؟
 437 ----------الهلائم  عند انإااء مدة امصدار  ي ي  تص ي  العمليا  (20/46)
 438 ----------ار مبا اإم حتصيله  عال من أم الدحتداد رأس مال امص (20/47)
 439 ---رام تزاد عن معد العائد املإ قئح  امللارب   احلص ل عن أي أ (20/48)
 440 ---------------لرأاايل   الصنايا  وامصدارا ت  ائ الرب  ا (20/49)
 ب احإساب مصاراف الإأسيب مببلغ مهلط ل حمدي   نشرة اج إإا (20/50)

 441 ----------------------------------بشهل ذائي
 442 --------لى رب  أم ا م    لة اج إإابح  املسإثمران احلص ل ع (20/51)
 443 -------------------عي  صندوت الص  ة لألسام الدولي  ر  (20/52)
 444 -----------عم ل  تس ا  امصدارا  والصنايا  ي ي  احإساب  (20/53)
 445 -----------------عض الإصر ا  املإعلهل  امصدارا حهم ب (20/54)
 446 ------------------------  يض رأس مال امصدارا  (20/55)
 447 ----------------------( ) الرصد (Trast هرة اللسا) (20/56)
 450 ---------ا سإاني  و هرة الرصد ) اللسا (حم    احلن العام  الب (20/57)
 453 ------------------مرارع  الل ن  الإن ييا  لصندوت الص  ة (20/58)
 455 --------------------رارع  صندوت النخب  لشر   ا منيم (20/59)
 456 ----------اسإخدام بعض أم ال صنايا  ال  ائد   خدما  معين  (20/60)
 458 -ا من مراعاة الل اب  الشرعي مرارع  آلي  عمل صندوت الص  ة للإثبي (20/61)
 459 --------------ببن ك رب ا  لإس ا  صندوت  سالمياجسإعان   (20/62)



 

560 

 صناديق االستثمار )اتبع(  رقم الفتوى
 رقم الصفحة وصكوك االستثمار واإلصدار

 460 ---------------------مرارع  املر ز الز  ي لجصدارا  (20/63)
 462 ------------الشر ا  املدرر    صندوت النخب ائم  الن ر   ق (20/64)
 463 -------------ز الز  ي لصندوت الإأرري اخللي يمرارع  املز  (20/65)
 466 ---------------------مرارع  صندوت ا سام ا مراهي  (20/66)
 467 ----------ماري اخلاص بإم ال الس ت السع ييالصندوت اجسإث (20/67)
 ما جيو أو اندب بسبو اقلاض الشر ا  املدرج أساما  (20/68)

 468 -------------------------------النخب    صندوت
 469 --------------ائد النهلدا  الرارع   ىل الصندوتاسإثمارا  الع   (20/69)
 470 --------------------------------صندوت ال    (20/70)
 471 ---------------------    الدول الغربي صندوت املراحبا (20/71)
 473 -----مرارع  اخلصائص العام  لصندوت اجسإثمار املبا ر   الشر ا  (20/72)
 474 --------------------م  ر صندوت اجسإثمارا  العهلارا  (20/73)
 475 ----------ضمان أحد املسإثمران   الصنايا  لغريل من املسإثمران (20/74)
 476 --------ت  اض املسإثمر   الصنايا  الإخلص من الهسو اخلبي  (20/75)
 477 --------------ملنشأ لصاحل االب العام للبن كصندوت ال قف ا (20/76)
 478 -----------صندوت ال    ياو ر نز امسالمي مل  را  ا سام (20/77)
 479 ----------------------صندوت ا سام امسالمي اخلاص (20/78)
 480 ---------------------صندوت اجسإثمار العهلاري مرارع  (20/79)

(17) 
 رقم الصفحة لصيانةا رقم الفتوى

 313 ---------------------------------عهلد الصيان  (15/1)

(18) 

 رقم الصفحة الكفالة رقم الفتوى
 185 --أو اخإالف   البلاع نهلص أو عطو حتميل ال اعد الشراء مسر لي   (9/1)
 186 ---------------لشراء املراحب  حسن أياء امل ري  ال  ال اعد ا (9/2)
 187 -------------------------اشمئ بني اله ال  وال  ال  (9/3)
 188 ------------ه ضامن ج بص إه امللإزم الرئيسيالإزام اله يل بص إ (9/4)
 189 -----------------صدر )   ال  الدرك (  ال  حسن أياء امل (9/5)
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(19) 
 رقم الصفحة املراحبة رقم الفتوى

 23 -----------------------املخصص  بيئ مراحب  للصنايا   (2/1) 
 24 ---------------------------مرارع  عهلد مراحب  وطي  (2/2)
 26 -------الإأرري  بيئ أص ل / حص    أصل لعمليا  ث ال املراحب  أو (2/3)
 27 ---------مراحب  ته ن  ياا السلئ مإعدية بينما  ن  ل مناا خمإلف (2/4)
 28 --------عهلد مراحب  د س سية رنرال د  يارة الصنايا  املخصص  (2/5)
 30 ----------يراس  ات اقي  مراحب  اجعإماي املسإندي د بنك ا مني (2/6)
 32 -------------------د  راء سلئ املراحب اعإماي الإعامل لعهل (2/7)
 33 --- بداء الرأي الشرعي    رعي   رراءا  عهلد ص هلا  سلئ مئ البن ك (2/8)
 34 -------------حتداد عم ل  ال  يل   ات اقي   راء سلئ املراحب  (2/9)
 35 ------------------------------- لغاء عملي  مراحب  (2/10)
 36 -------------------ثمار  ائض السي ل    عملي  مراحب اسإ (2/11)
 37 ----- برام عهلد بيئ مراحب  مئ العميل ا م  صدار خطاب ضمان الشحن (2/12)
 38 ---------------------ي  حتداد الرب    ال عد الشراء ي  (2/13)
 39 ---بلاع نهلص أو عطو أو اخإالف   الحتميل ال اعد الشراء مسر لي   (2/14)
 40 ---------------ياء امل ري  ال  ال اعد الشراء املراحب  حسن أ (2/15)
 41 ------------- راء اجسم الإ اري بص رة مشروع  ي ي  ث ال  (2/16)
 42 ---------لإأمني على السلئ م ض ل املراحب ا  راف املسإ يدة من ا (2/17)
 43 ---------------مني على بلائئ املراحب الء الإأ رعي   لزام العم (2/18)
 44 -----------ل   السلئ لدو البن ك الإهلليدا اسإثمار   ائض ا م ا (2/19)
 45 ---------------- الشامل ملشلو سيارة املراحب املزام الإأمني (2/20)
 46 ------------------ اعد الشراء الإملك لصاحل البنكت  يل ال (2/21)
 47 --------------------م ال عد للبنك أو لل عد الشراءاملزا (2/22)
 48 ------------------------ت  يل ال اعد الشراء املراحب  (2/23)
 49 --------------ن وعد الشراء   عمليا  املراحب  صل ال  ال  ع (2/24)
 50 ---نياب  عن ال اعد راء البنك السلئ   املراحب  أصال  عن ن سه وليب  (2/25)
 51 -----------------للرب    ات اقي  ال عد الشراء حتداد م  ر (2/26)
 52   حال  تن يي البائئ جلإزاماتهحتميل ال اعد الشراء العم ج  واملصاراف  (2/27)
 53 ------ب الشراء من قبل ال اعد الشراءام عار بإن يي ال  ال  وامجيا (2/28)
 54 ---------------------الهلب ل البيئ من قبل البنكالشعار  (2/29)



 

562 

 رقم الصفحة املراحبة)اتبع(  رقم الفتوى
 55 --------------ملإعثرة وجتداد العهلد بشروب أخرو سخ املراحب  ا (2/30) 
 56 ---------------ملراحب  ا صلي وعالق  ال اعد بهاحلسم من  ن ا (2/31)
 57 ------ل عد الشراء وعهلد بيئ املراحب الل ن  بشأن وثيهل  ا مالح ا  (2/32)
 58 على حني سداي  امل الثمنا لب البائئ   املراحب  تعلي  تس يل امللهي   (2/33)
 59 -------------------------مرارع  ات اقي  تعاون جتاري (2/34)
 61 ------------------ءا  وخط ا  تن يي عهل ي املراحبا  ررا (2/35)
 62 ---------املراحب    مرحل  ما بعد الشحن ث ال الصايرا  أبسل ب (2/36)
 63 --------------------ع يل يا ن املشار    حد الشر اءت (2/37)
 64 --------------------------------راحب نهلل يان امل (2/38)
 65 -----------------الغ العمالء الإسايال  املصر ي خطاب  ب (2/39)
 66 ----------------------------وصل تسليم البلاع  (2/40)
 67 --------يصل امسالمي أساماً من ال ر  )ب(ات اقي  بيئ مصرف   (2/41)
 68 ------- ش ني من  راء أو بناء منا ل  معهلد بيئ مراحب  لإمهني امل (2/42)
 70 ------------------------------ عمليا  املراحب  (2/43)
 71 ----------------آرل  لعمليا  املراحب قيام البنك أبخي تغطي   (2/44)
 72 ------------------------اجبإعاي عن املراحبا  الص را  (2/45) 
 73 ---------------------قرض عم ل  على عمليا  املراحب  (2/46)
 74 -----------------تصدا  ال  اتري الإ ارا  و اايا  املنشأ (2/47)
 75 ---------- برام عهلد املراحب  من ا م  صدار خطاب ضمان الشحن (2/48)
 76 ---------------ائض السي ل  و   الل اب  الشرعي ت شيف   (2/49)

(20) 
 رقم الصفحة املشاركة رقم الفتوى

 195 -----ات ات ت  ائ اخلسارة بني الشر يني   الشر   حمدوية املسر لي  (10/1)
 196 -----------------.عهلد مشار   مإناقص     ر   حماص 0 (10/2)
 يراس  ات ات  ر    ا  مس ولي  حمدوية بإحداد الل اب  الشرعي   (10/3)

 197 ------------------------بإ  ائ ا رام بني الشراهني
  يراس  و  ج مشار   مإناقص  )مشار     رأس املال(   لي  (10/4)

 198 --------------------------لإم ال رأس املال العامل
 199 ---ات اقي  مشار   لبناء مدرس  ) صيغ  املهللح  لإم ال بناء مدرس ( (10/5)
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 رقم الصفحة املشاركة)اتبع(  رقم الفتوى
  بداء الرأي الشرعي بشأن املشار     بناء بعض ال نايت املمإا ة (10/6) 

 200 -----------------------------اف  بعض يول الع
 202 ----------------------شار   راء حص  الشراك   امل (10/7)
 Timeshare Contract------ 203الإهييف الشرعي لعهلد املشار   الزمني   (10/8)
 204 --واملشروعا  )على أساس املشار  ( آلي  الإم ال امسالمي للشر ا  (10/9)
 ي   يراج بند ح ل ما  اي عن النسب  اعدية لإ  ائ ا رام  رع (10/10)

 205 ----------------------------------اعإ  رائزاً 
 206 --------------سااثا  واملشار ا  ي ي  حتهلي  ا رام   امل (10/11)
 املسااث     ر ا  تإعامل ال  ائد الرب ا    حدوي ضيهل  ج تإ او  (10/12)

 207 ---------------------------------حد املائ ال ا
 208 -------------------مالح ا  الل ن  بشأن عهلد املشار   (10/13)

(21) 
 رقم الصفحة املضاربة رقم الفتوى

 213 -----------------------------يراس  عهلد ملارب  (11/1)
 214 ----------------ع     حد أراب املال صيص رزء من ا (11/2)
 215 --------------------اس  عملي   ارج من وعاء ملارب ير  (11/3)
 الدخ ل  مساهم ) بص إه رب مال (   عملي  ملارب  مئ  حدو  (11/4)

 216 ---------------رام عهل ي  رارة منإاي  الإمليكالشر ا  إبب
 217 --------------------لياي اشزئي لرأس مال امللارب اجس (11/5)
 218 --------------------رب حتمل املصاراف اميارا    امللا (11/6)
 219 --------دوبني من قبله   أعمال امللارب ح  رب املال   تعيني من (11/7)
 أخي الإع الا  من امللارب   حال  تراخيه   مساعدة رب املال  (11/8)

 220 -------------------------للهليام مبراقب  أعمال امللارب 
 221 ---------------------يع  امللارب   امل سسا  املالي  ب (11/9)
 222 ----------------------ي  ا رام   امللارب  ي ي  حتهل (11/10)
 223 ------------------هلات رب  ا رام املإأخر تسليماااسإح (11/11)
 224 ---حداً أيين من الرب  ومن املصاراف ا لاب رب املال على امللارب (11/12)
 225 ----اب( لع ائد احلساا  اجسإثمارا مسأل  حتداد مسب  ) حتا احلس (11/13)
 226 ---------------تغطي  أتعاب امللارب   حال  تعثر العمليا  (11/14)
 227 -----------------------------مدو الإزام امللارب (11/15)
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 رقم الصفحة املضاربةاتبع( ) رقم الفتوى
  بداء الرأي الشرعي بشأن اسلرال  ر   أليف مصاراف  يارة  (11/16)

 228 -------------------------------امللارب عمليا  
 229 --------------------------السلئ الهلائم  على امللارب  (11/17)
 230 -------------------يراس   لو و روب حساب امللارب  (11/18)
 231 --------------------------حم    ) ملارب  عهلارا  ( (11/19)

(22) 
 رقم الصفحة الوكالة رقم الفتوى

 167 ---------------------عهلد ت  يل جسإثمار أم ال نهلدا  (8/1)
 168 ---------------------------عهلد و ال  اجسإثمار (8/2)
 169 ---------------واخلاص بعهلد و ال    بنك ا منياسإ سارا (8/3)
 170 --------------------- جياي عمليا  ث الي  مهلابل عم ل  (8/4)
 171 ---------------------هل  ال  ال  والرب  اعهل  للم  لن  (8/5)
 172 -------------------------اشمئ بني اله ال  وال  ال  (8/6)
 173 ----------------للإملك لصاحل البنك اعد الشراء ت  يل ال (8/7)
 174 ------------حال  اسإمرار ور ي عمليا  قائم  اذاء ال  ال    (8/8)
 175 -----------------------ت  يل ال اعد الشراء املراحب  (8/9)
 176 --------------مرارع  عهلد و ال  مئ بنك ان  انل يي اراب (8/10)
 178 --أبرر عن  ر ا  الإأمني الإهلليدا امسالمي بدور ال  يل  قيام البنك (8/11)
 179 --------------------------------ال  يل اله يل (8/12)

   
 


