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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 ادلمذِح
لى آله وصخبه أما بٗض:  الخمض هلل وخضو والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، دمحم ٖو

هـهها تٟهـيال ٦مـا فـي ٢ىلـه :ٗـا ى:   ٖـؼ 12و٧ـ   ـءيف ٞهـه او تٟهـيال  اؤلاؾـغاف: ٞبن هللا ؾبدانه بحن ألاخ٩ام ٞو (، و٢ـا٫ 
ــا فــــي ال٨تــــا  مـــ ــا َٞغ ــ ٗــــام:ن  ــــءيفوحـــ :  مــ عخمــــه هللا:   (1ا ىـــــ(204(، وفــــي بيــــان طلـــ٪ ي٣ــــى٫ ؤلامــــام الكــــاٞ يا : 38  األان

 .(2ا ٞهيؿت تجز٫ بؤخض من أى  صين هللا ناػلة اال وفي ٦تا  هللا الضلي  ٖلى ؾبي  الهضي ٞيها
ية فــي الى٢ـــاث٘ وال ــىاػ٫، اال أن الٗهـــغ ا لخايــغ تمحـــز ب٨ثـــرة و٢ــض ٢ـــام ال٣ٟهــاف فـــي ٧ــ  ٖهـــغ ومهــغ ببيـــان ألاخ٩ــام الكـــٖغ

ــــىم  ــــءي البدـــــث وؾـــــئا٫ ا  تهـــــحن فـــــي الٗهـ ٗـــــام الـــــغأ  وت٣ ـ ــــىم أزـــــغي ت٣تســـــءي ان ــا بٗهـ ال ـــــىاػ٫ و:٣ٗـــــض اإلاؿـــــات ، واعتباَهـــ
ــــة، واؾةكــــاعة أىــــ  الٗهــــا لبًٗــــها ٢بــــ  انــــضاع الٟتــــاوي، ولــــظا بــــغػ  أىميــــة ا  ــــام٘ ال٣ٟهيــــة بٗمــــ  مئؾ ــــءي  اإلات ٖى

ية و  ٣ــا لهم٣انــض الكــٖغ ال هــىم اإلاغويــة خكــ  ت٩ــىن الٟتــىي مد٨مــة مئنــهة م٣ ٗــة له٣ــاعة مــ ٓا، ودتــضاو٫ الــغأ  ٞو
 واإلاؿتٟكي.

 وأىا ته٪ ا  ام٘ ال٣ٟهية الكي :ٗم  في ؤلاٞتاف في ال ىاػ٫:
م، وتتًــمن فـــي ًٖــىيرها ٦بــاع ٖهمــاف اإلامه٨ـــة 1971 –ىـــ  1391الؿــٗىصية، و٢ـــض تؤؾؿــت ؾــ ة  ىيئــة ٦بــاع الٗهمــاف (1

ــا الالٗغديـــة الؿـــٗىصية،  ٖـــن غيـــاى، و٢ـــوم٣غىـ ٗـــت مـــا نكـــغ مـــن ٢ـــغاعا  فـــي ماهـــة البدـــىث ؤلاؾـــالمية الهـــاصعة  ض حم
ٗـٌ ال٣ـغاعا  1425ألامانة الٗامة لهيئـة ٦بـاع الٗهمـاف، ومـا نكـغ مـن ٢ـغاعا  فـي ؾـب٘ ماهـضا  ؾـ ة  ىــ، ايـاٞة ا ـى ب

 الكي خههت ٖهيها بُغي٣ة زانة.
ضص ةالتاب٘ لغابُة الٗالا ؤلاؾالمي بم٨ة اإلا٨غم، ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي (2 ، فـي  129الهـاصعة ٖ ـه  ال٣ـغاعا ، ٖو

،
٢ـغاعا

 ، وان تيؿغ الخهى٫ ٖلى ٢غاعا  أزغي ٞؿتًاٝ ان قاف هللا.ىـ 1436 -ىـ  1398، من ؾ ة 22
تؤؾـ ت ٟيظا له٣غاع الهاصع ٖن مئتمغ ال٣مة ؤلاؾالمي الثالث اإلا ٣ٗض في م٨ة  الظ  مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي (3

وم٣ـغ  مامـ٘  م(،1981ي ـايغ  28 - 25ىــ ا1401عدي٘ ألاو٫  22 - 19لؿٗىصية في الٟترة من اإلا٨غمة باإلامه٨ة الٗغدية ا
ة  ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي ا، وأنضع  23، و٢ض ٣ٖض اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية -ُحضَّ ،ٖ  1405 ؾ ة٢غاعا من  229احتما

 وان تيؿغ الخهى٫ ٖلى ٢غاعا  أزغي ٞؿتًاٝ ان قاف هللا. .ىـ 1440 -ىـ 
 ا أن جمت ماام٘ ٣ٞهية أ٢غ  لهمدهية مث :٦م
 india.org/arabic.php-http://www.ifa، وعابُه:  م1988جهاية ؾ ة مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي باله ض و٢ض أنشءئ  -1
 /http://fiqhcouncil.orgا  م٘ ال٣ٟهي بكما٫ أمغي٩ا، وعابُه:  -2
ــاف والبدــــــىث -3 ــ ــــي لئلٞتـ ـــــ ألاوعوفـ ــــي ا  هـ ـــ فـ ــ ــــض تؤؾـ ــــاعؽ 30، و٢ـ ــــضا  1997 مـ ــــن ببيغل ـ ــــي صبهــ : ، فـ ـــ ــ وعابـــــِ ا  هــ

cfr.org/-https://web.archive.org/web/20190823105133/https://www.e 
٣ــا وإلاــا لخٓــت أن بٗــٌ اإلاماعؾــحن له٣ٟــه مــن مضعؾــحن وصاعؾــحن ٢ــض ملٟٛــ  ٖــن ال٣ــغاعا  ا  مٗيــة نٓــغا لٗــضم حمٗ هــا ٞو

ٗـــت ىـــظو ال٣ـــغاعا  وويـــٗرها متىاليـــة فـــي البـــا  ألانؿـــ  لهـــا، مـــ٘  لؤلبـــىا  ال٣ٟهيـــة بُغي٣ـــة تيؿـــغ الىنـــى٫ لهـــا، ٣ٞـــض حم
ًـــمن أ٦ثــر مـــن ناػلــة ومؿـــؤلة. ٗـــ  هللا أن ييؿــغ فـــي ٢ابـــ   تاؼتــة ال٣ـــغاعا  الكــي تت و٢ــض ا٢تهـــغ  ٖلــى اإلاٗـــامال  اإلااليــة، ول

                                                             
(1)

ش ىٌ دمحم بي إدريس الشافعي الوطلبي القرشي ، اإلهام الوشيٌر، ىٌ أًل هي صنف في أصٌل الفقو، هي أعظن آثاره الرسالة ًاألم. عا

.2/141ىـ. "ًفيات األعياى" 412ىـ ًسنة 131ها بيي سنة
 

(4)
.41الرسالة ص  

 

http://www.ifa-india.org/arabic.php
http://fiqhcouncil.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://web.archive.org/web/20190823105133/https:/www.e-cfr.org/
https://web.archive.org/web/20190823105133/https:/www.e-cfr.org/
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٦مـــا أ٢تهـــغ  ٖلـــى  ألاو٢ـــاٝ ومؿـــات  الؼ٧ـــاة ومـــا يتٗهـــ٤ بال مٗيـــا  ال حريـــة.ألايـــام حمـــ٘ ال٣ـــغاعا  ال ماٖيـــة فـــي مؿـــات  
مام٘ ال٣ٟه وا  م٘ ال٣ٟهي وىيئة ٦باع الٗهماف الؿٗىصية، وأٟٚهت ا  م٘ اله ض  وألامغي٩ي وألاوعوفـي ل٩ىجهـا ت اؾـ  

 ٣ٞه ألا٢هيا .
٣ ا لهالر ال٣ى٫   والٗم . وهللا أؾؤ٫ أن ياٗه ا من اإلاباع٦حن أي ما ٦ ا، وأن يٞى

 الض٦تىع ٖبضالٗؼيؼ بن ؾٗض الضٚيثر
Asd9406@gmail.com 

00966505849406 
 

  

mailto:Asd9406@gmail.com
mailto:Asd9406@gmail.com
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 اإلجياب واٌمثىي تىعائً االذصاي احلذَثح

 شؤ0ْ دىُ إجشاء اٌؼمٌد ثآالد االرظبي احلذّضخ( ث3/6) 25سل0ُ  رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس

 
 (785م  2، ج6ماهة ا  م٘ إ 

قٗبان  23 -17ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 
 م،1990آطاع اماعؽ(  20 – 14ىـ اإلاىا٤ٞ  1410

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى  ا  م٘ بسهىم مىيٕى احغاف ال٣ٗىص بآال  الاتها٫ الخضيثة، بٗض اَاٖل
ة انااػ اإلاٗامال    ا ى التُىع ال٨بحر الظ  خه  في وؾات  الاتها٫ وحغيان الٗم  بها في ابغام ال٣ٗىص لؿٖغ

،
ونٓغا

ا ،  اإلاالية والتهٞغ
ودالغؾى٫، وما ت٣غع من أن التٗا٢ض وداؾتدًاع ما :ٗغى له ال٣ٟهاف بكؤن ابغام ال٣ٗىص بال ُا  ودال٨تابة وداإلقاعة 

ضم نضوع ما  –ٖضا الىنية وؤلايهاف والى٧الة  –بحن الخايغين ملكتٍر له اتداص ا  هـ  وتُاب٤ ؤلاياا  وال٣بى٫، ٖو
.  يض٫ ٖلى اٖغاى أخض الٗا٢ضين ٖن التٗا٢ض، واإلاىالاة بحن ؤلاياا  وال٣بى٫ بدؿ  الٗٝغ

 ٢غع ما يلي:
: اطا تا التٗا٢ض بحن

،
ٚاتبحن ال يامٗهما م٩ان واخض وال يغي أخضىما آلازغ مٗاي ة، وال ملؿم٘ ٦المه و٧انت وؾيهة  أوال

الاتها٫ بينهما ال٨تابة أو الغؾالة أو الؿٟاعة االغؾى٫(، وي ُب٤ طل٪ ٖلى البر١ والته٨ـ والٟا٦ـ وقاقا  
 اإلاىحه اليه و٢بىله.الخاؾ  آلا ي االخاؾى (، ٟٞي ىظو الخالة ي ٣ٗض ال٣ٗض ٖ ض ونى٫ ؤلاياا  ا ي 

حن في و٢ت واخض وىما في م٩انحن متباٖضين، وي ُب٤ ىظا ٖلى الهات٠ والالؾه٩ي، ٞبن  : اطا تا التٗا٢ض بحن َٞغ
،
جانيا

 بحن خايغين، وتُب٤ ٖلى ىظو الخالة ألاخ٩ام ألانهية اإلا٣غعة لضي ال٣ٟهاف اإلاكاع اليها في 
،
التٗا٢ض بينهما ملٗتبر :ٗا٢ضا

 الضيباحة.
 
،
 بالب٣اف ٖلى اياابه زال٫ ته٪ اإلاضة، وليـ له جالثا

،
 مدضص اإلاضة ي٩ىن مهؼما

،
: اطا أنضع الٗاعى، بهظو الىؾات ، اياابا

 الغحٕى ٖ ه.
: ان ال٣ىاٖض الؿاب٣ة ال :كم  ال ٩اح القتراٍ ؤلاقهاص ٞيه، وال الهٝغ القتراٍ الت٣ابٌ، وال الؿها القتراٍ 

،
عابٗا

 :ع ي  عأؽ اإلاا٫.
: ما 
،
 يتٗه٤ باختما٫ التزي٠ أو التزويغ أو الٛهِ يغح٘ ٞيه ا ى ال٣ىاٖض الٗامة لئلجبا .زامؿا

  وهللا أٖها.
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ًوْفْخ رفؼٍْيب ًاإللبٌخ  SMART CONTRACTS ( ثشؤْ اٌؼمٌد اٌزوْخ1/52) 532سل0ُ  رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس
 (ِنيب )دساعخ اٌؼمٌد اٌزوْخ ًِذٍ اسرجبؿيب دبٌػٌع اٌؼٍّخ اٌشلّْخ

ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة والٗكغين  ان
مبر  06 – 04ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1441عدي٘ أو٫  09 -07بضفي، زال٫ الٟترة من:   .م2019نٞى

ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ال٣ٗىص الظ٦ية و٦يٟية  SMART CONTRACTS وفٗض اَاٖل
، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  (تٟٗيهها وؤلا٢الة منها اصعاؾة ال٣ٗىص الظ٦ية ومضي اعتباَها بمىيٕى الٗمهة الغ٢مية

 اإلاىؾٗة الكي صاع  خىله، 
 :٢غع مايلي

: التؤ٦يض ٖلى ٢غاع مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي ع٢ا 
،
الخضيثة، في  ( بكؤن خ٨ا احغاف ال٣ٗىص بآال  الاتها3/6٫ا52أوال

م بامي٘ ٣ٞغاته، وىظا ال٣غاع ي ُب٤ ٖلى ال٣ٗىص ؤلال٨ترونية الكي هي 1990ىـ/ 1410صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة 
 .مؿت٣هة ٖن ال٣ٗىص الظ٦ية

 ي٣ىم ٖلى ٨ٞغة ال ض له ض
،
حن ي ٟظ ته٣اتيا : مٟهىم ال٣ٗىص الظ٦ية: ٣ٖض بحن َٞغ

،
من زال٫  (بضون وؾيِا Pertoper جانيا

حرىا (Block chain ؾهؿة ال٨ت اػي٘ ال مغ٦ؼيةقب٨ة تى   .ويتا بالٗمال  اإلاغمضة ااإلاكٟغة( مث  البيت٩ىين ٚو
ِضم الٗمال  اإلاغمضة ااإلاكٟغة( 

َ
ْؿتس
َ
: ت ٟظ ال٣ٗىص الظ٦ية من زال٫ م ها  زانة مغ٦ؼية، أو ٖامة ال مغ٦ؼية و:

،
جالثا
 
،
 .ٚالبا

: ٢غع ا  م٘ تؤحي  البت في اإلاىيٕى ا ى خ
،
حن ٣ٖض نضوة متسههة في ال٣ٗىص الظ٦ية، وفٗض البّت في مىيٕى جالثا

، ويؿتدؿن 
،
الٗمال  اإلاغمضة ااإلاكٟغة( وطل٪ لضعاؾة ٧اٞة حىان  ال٣ٗىص الظ٦ية م٘ التر٦حز ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة جانيا

حرىا  .صٖىة متسههحن ت٣ يحن في البهى٥ قحن والٗمال  اإلاغمضة ااإلاكٟغة(، ٚو
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 :مثىيصُغح اإلجياب واٌ

 ( ثشؤ0ْ ادلٌاػذح ًادلٌاؿؤح يف اٌؼمٌد6/11) 121سل0ُ رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس 
 

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الؿابٗة ٖكغة بٗمان 
خؼيغان ايىنيى(  28 – 24ىـ، اإلاىا٤ٞ 1427حماصي آلازغة  2حماصي ألاو ى ا ى  28ااإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية( من 

إل ٖلى  م،2006 بٗض اَالٖه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى اإلاىاٖضة واإلاىاَؤة في ال٣ٗىص، والَا
 ٢غع ما يلي: ه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،(، وفٗض اؾتما3/5ٖو  2/5ا41 – 40ال٣غاع ع٢ا 

: ألان  في اإلاىاٖضة من ال
،
.أوال حن أجها مهؼمة صيانة، وليؿت مهؼمة ٢ًاف،  ُٞغ

ة   ٖلى الغدا، مث  اإلاىاَؤة ٖلى الٗي ة أو اإلاىاٖضة ٖلى بي٘ وؾه٠ مم ٖى
،
حن ٖلى ٣ٖض تدايال : اإلاىاٖضة من الُٞغ

،
جانيا
.
،
ا  قٖغ

: في الخاال  الكي ال يم٨ن ٞيها انااػ ٣ٖض البي٘ لٗضم وحىص اإلابي٘ في مه٪ الباث٘ م٘ وحىص خاح
،
ة ٖامة إللؼام ٧  من جالثا

تماص  غاٝ التااعية الضولية، ٦ما في ٞتذ الٖا حن ببنااػ ٣ٖض في اإلاؿت٣ب  بد٨ا ال٣انىن أو ٚحرو، أو بد٨ا ألٖا الُٞغ
حن اما بت٣ حن من الخ٩ىمة، واما باتٟا١  اإلاؿة ض  الؾتحراص البًاٖا ، ٞبنه ياىػ أن تاٗ  اإلاىاٖضة مهؼمة لهُٞغ

حن ٖلى نّو في الاتٟا حن.الُٞغ  ٢ية ياٗ  اإلاىاٖضة مهؼمة لهُٞغ
 ال تؤزظ خ٨ا البي٘ اإلاًاٝ ا ى اإلاؿت٣ب ، ٞال ينت٣  بها مه٪ 

،
: ان اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في الخالة اإلاظ٧ىعة في الب ض جالثا

،
عابٗا

. ض اإلات٤ٟ ٖهيه ببياا  و٢بى٫،  ٖهيه، وال ي ٣ٗض البي٘ اال في اإلاٖى
،
 اإلابي٘ ا ى اإلاكتر ، وال يهحر الثمن صي ا

َض به، ٞبنه ُيابر ٢ًاف، ٖلى انااػ  ، ٖما ٖو
،
٠ أخض َغفي اإلاىاٖضة، في الخاال  اإلاظ٧ىعة في الب ض جالثا

ّ
: اطا تسه

،
زامؿا

ضو اصون الٟغنة الًاثٗة(.  ال٣ٗض، أو تدّم  الًغع الٟٗلي الخ٣ي٣ي الظ  لخ٤ الُٝغ آلازغ بؿب  تسهٟه ٖن ٖو
 وهللا أٖها.
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 ششغ اٌمثط يف اٌثُغ
 ( ثشؤ0ْ اٌمجغ0 طٌسه ًخببطخ ادلغزجذح ِنيب ًأدىبِيب2/6)023 غ اٌفمو اإلعالِِ سلُلشاس رلّ

 (453م  1، ج6ماهة ا  م٘ إ 
 23-17ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

الٖه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بٗض اَ م،1990آطاع اماعؽ( 20-14ىـ اإلاىا1410٤ٞقٗبان 
 ٢غع ما يلي: واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  خىله، ال٣بٌ: نىعو ودسانة اإلاؿتاضة منها وأخ٩امها،

 في خالة ألازظ باليض، أو ال٨ي  أو الىػن في الُٗام، أو ال ٣  والتدىي  ا ى خىػة 
،
: ٢بٌ ألامىا٫ ٦ما ي٩ىن خؿيا

،
أوال

. وتسته٠ ٦يٟية ٢بٌ ال٣ابٌ، 
،
 بالتسهية م٘ التم٨حن من التهٝغ ولى لا يىحض ال٣بٌ خؿا

،
 وخ٨ما

،
يتد٤٣ اٖتباعا

 لها.
،
غاٝ ٞيما ي٩ىن ٢بًا  ألاقياف بدؿ  خالها وازتالٝ ألٖا
:
،
ا ٞغ  ٖو

،
ا : ان من نىع ال٣بٌ الخ٨مي اإلاٗتبرة قٖغ

،
 جانيا

   التالية:ال٣يض اإلاهغفي إلابهٜ من اإلاا٫ في خؿا  الٗمي  في الخاال  -1
ية. -أ   اطا أوصٕ في خؿا  الٗمي  مبهٜ من اإلاا٫ مباقغة أو بدىالة مهٞغ
 اطا ٣ٖض الٗمي  ٣ٖض نٝغ ناحؼ بي ه ودحن اإلاهٝغ في خا٫ قغاف ٖمهة بٗمهة أزغي لخؿا  الٗمي . –  
 من خؿا  له ا ى خؿا  آزغ بٗمهة أزغي، في اإلاه –بؤمغ الٗمي   –اطا ا٢تُ٘ اإلاهٝغ  -ج 

،
ٝغ نٟؿه مبهٛا

لى اإلاهاٝع مغاٖاة ٢ىاٖض ٣ٖض الهٝغ في الكغيٗة ؤلاؾالمية.  أو ٚحرو، لهالر الٗمي  أو إلاؿتٟيض آزغ، ٖو
ويٛتٟغ تؤزحر ال٣يض اإلاهغفي بالهىعة الكي يتم٨ن اإلاؿتٟيض بها من الةؿها الٟٗلي، لهمضص اإلاتٗاٝع ٖهيها في 

الٗمهة زال٫ اإلاضة اإلاٛتٟغة اال بٗض أن يده  أجغ  أؾىا١ التٗام ، ٖلى أنه ال ياىػ لهمؿتٟيض أن يتهٝغ في
 إلاهغفي ببم٩ان الةؿها الٟٗلي.ال٣يض ا

. وهللا أٖها -2  :ؿها الكي٪ اطا ٧ان له عنيض ٢اب  لهسخ  بالٗمهة اإلا٨تى  بها ٖ ض اؾةيٟاته وح ؼو اإلاهٝغ
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 ششغ اٌشظً يف اٌثُغ
 ٍىْخ ٌٍّظٍذخ اٌؼبِخ( ثشؤ0ْ أزضاع ادل2/2) 52سل0ُ رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس 

 (897م  2، ج4ماهة ا  م٘ إ 
حماصي  23-18انَّ ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

 م،1988قباٍ اٞبرايغ( 11-6ىـ اإلاىا1408٤ٞآلازغ 
إل ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ا  نتزإ اإلاه٨ية لهمهلخة الٗامة،بٗض الَا

وفي يىف ما ىى مؿها به في أنى٫ الكغيٗة، من اخترام اإلاه٨ية الٟغصية، خك  أنبذ طل٪ من ٢ىاَ٘ ألاخ٩ام اإلاٗهىمة 
ايرها، وتىاعص   من الضين بالًغوعة، وأنَّ خٟٔ اإلاا٫ أخض الًغوعيا  ال مـ الكي ٖٝغ من م٣انض الكغيٗة ٖع

ية من ال٨تا م  الصخابة عضءي ال هىم الكٖغ   والؿ ة ٖلى نىجها، م٘ اؾتدًاع ما جبت بضاللة الؿ ة ال بىية ٖو
اية اإلاهالر وتجزي    ل٣ىاٖض الكغيٗة الٗامة في ٖع

،
هللا ٖنها ٞمن بٗضىا من نٕؼ مه٨ية ال٣ٗاع لهمهلخة الٗامة، تُبي٣ا

 الخاحة الٗامة مجزلة الًغوعة وتدم  الًغع ال ام لتٟاص  الًغع الٗام،
 ما يلي:٢غع 

اية اإلاه٨ية الٟغصية ونيانرها من أ  اٖتضاف ٖهيها، وال ياىػ تًيي٤ نُا٢ها أو الخض منها، واإلاال٪ مؿهِ  : يا  ٖع
،
أوال

ية.  ٖلى مه٨ه، وله في خضوص اإلاكغوٕ التهٝغ ٞيه بامي٘ وحىىه وحمي٘ الانتٟاٖا  الكٖغ
: ال ياىػ نٕؼ مه٨ية ال٣ٗاع لهمهلخة الٗامة اال بمغاٖا

،
ية التالية:جانيا  ة الًىابِ والكغوٍ الكٖغ
 أن ي٩ىن نٕؼ ال٣ٗاع م٣اب  :ٗىيٌ ٞىع  ٖاص٫ ي٣ضعو أى  ال برة بما ال ي٣  ٖن جمن اإلاث . -1
ة و ي ألامغ أو ناتبه في طل٪ ا  ا٫. -2  أن ي٩ىن ناٖػ
 ٧اإلاؿاحض والُغ١ وال ؿىع. أن ي٩ىن الجٕز لهمهلخة الٗامة الكي تضٖى اليها يغوعة ٖامة أو خاحة ٖامة تجز٫ مجزلرها -3
يٟه في الاؾةثماع الٗام أو ال ام، وأال ملع   نٕؼ مه٨يته ٢ب  ألاوان. -4  أن ال يئو٫ ال٣ٗاع اإلا تٕز من مال٨ه ا ى تْى

ٞبن ازتهت ىظو الكغوٍ أو بًٗها ٧ان نٕؼ مه٨ية ال٣ٗاع من الٓها في ألاعى، ومن الًٗى  الكي نه  هللا :ٗا ى ٖنها 
 وعؾىله.
نه اطا نٝغ ال ٓغ ٖن اؾتسضام ال٣ٗاع اإلاجزوٖة مه٨يته في اإلاهلخة اإلاكاع اليها ت٩ىن أولىية اؾترصاصو إلاال٨ه ٖلى أ

 ألانلي، أو لىعجته بالتٗىيٌ الٗاص٫.
 وهللا أٖها
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 ثشؤْ ٌِػٌع0 ػمٌد اإلرػبْ (2/12) 135سل0ُ رلّغ اٌفمو اإلعالِِ اٌذًيل لشاس 
 ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة ٖكغة بالضوخة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو 

 م. 2003 (ي ايغا٧انىن الثاني  16-11ىـ اإلاىا٤ٞ  1423طو ال٣ٗضة  13ا ى  8في الٟترة من  (اصولة ٢ُغ
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى   ا٢كا  الكي صاع  وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا (٣ٖىص ؤلاطٖانابٗض اَاٖل

 ٢غع ما يلي:. خىله
 ـ ٣ٖىص ؤلاطٖان مهُلر ٢انىني ٚغفي خضيث التٟا٢يا  تد٨مها ال هاتو والكغوٍ آلاتية:1

أ ـ :ٗه٤ ال٣ٗض بؿه٘ أو م اٞ٘ يدتاج اليها ال اؽ ٧اٞة وال ٚن  لها ٖنها ٧اإلااف وال٨هغداف والٛاػ والهات٠ والبريض وال ٣  
 الٗام... الخ.
اإلاىح  لته٪ الؿه٘ أو اإلا اٞ٘ أو اإلاغا٤ٞ اخت٩اعا ٢انىنيا أو ٞٗهيا، أو ٖلى ألا٢  ؾيُغته  –أ : ؾيُغة  –   ـ اخت٩اع

 ٖهيها بك٩  ياٗ  اإلا اٞؿة ٞيها مدضوصة ال ُا١.
ج ـ انٟغاص الُٝغ اإلاىح  بىي٘ تٟاني  ال٣ٗض وقغوَه صون أن ي٩ىن لهُٝغ آلازغ خ٤ في م ا٢كرها أو الٛاف  ءيف 

 ٗضيهه.منها أو :
لى ندى مؿتمغ. (الٗغىاص ـ نضوع ؤلاياا    مىحها ا ى ال مهىع، مىخضا في تٟانيهه وقغوَه ٖو

يه  (الت٣ضيغيحناـ يبرم ٣ٖض ؤلاطٖان بتالقي واعتباٍ ؤلاياا  وال٣بى٫ الخ٨ميحن 2 ا ٖلى تغاضءي َٞغ وىما ٧  ما يض٫ ٖٞغ
٣ا لهكغوٍ والتٟاني  الكي  ملٗغيها اإلاىح ، من ٚحر اقتراٍ لٟٔ أو ٦تابة أو ق٩  وتىا٤ٞ اعاصتيهما ٖلى انكاته، ٞو

 مدضص.
ـ نٓغا الختما٫ تد٨ا الُٝغ اإلاؿيُغ في ألاؾٗاع والكغوٍ الكي يمهيها في ٣ٖىص ؤلاطٖان، و:ٗؿٟه الظ  يٟسءي ا ى 3

ا زًٕى حمي٘ ٣ٖىص ؤلاطٖان لغ٢ابة الضولة ابتضاف  ام  بها أ  ٢ب  َغخها لهتٗاؤلايغاع بٗمىم ال اؽ، ٞبنه يا  قٖغ
٣ا إلاا ت٣سءي به الٗضالة  (م٘ ال اؽ من أح  ا٢غاع ما ىى ٖاص٫ منها، و:ٗضي  أو الٛاف ما ٞيه ْها بالُٝغ اإلاظٖن، ٞو
ا.  قٖغ
 ـ ت ٣ؿا ٣ٖىص ؤلاطٖان في ال ٓغ ال٣ٟهي ا ى ٢ؿمحن: 4

ا، مه يه، وليـ أخضىما: ما ٧ان الثمن ٞيه ٖاصال، ولا تتًمن قغوَه ْهما بالُٝغ اإلاظٖن، ٞهى صخيذ قٖغ ؼم لُٞغ
لهضولة أو له٣ًاف خ٤ التضز  في قؤنه بؤ  الٛاف أو :ٗضي ، النتٟاف اإلاىح  الكغعي لظل٪، اط الُٝغ اإلاؿيُغ لهؿهٗة 

ا، وىى ٖىى اإلاث   أو م٘ ٚبن ملؿحر، اأو اإلا ٟٗة باط٫ لها، ٚحر ممت ٘ ٖن بيٗها لُالبها بالثمن الىاح  ٖهيه قٖغ
ا، لٗؿغ وألن  (التدغػ ٖ ه في ٣ٖىص اإلاٗاويا  اإلاالية، و:ٗاٝع ال اؽ ٖلى الةؿامذ ٞيه باٖتباعو مٟٗىا ٖ ه قٖغ

 مباملٗة اإلاًُغ ببض٫ ٖاص٫ صخيدة باتٟا١ أى  الٗها.
أو تًمن قغوَا :ٗؿٟية  (أ : ٞيه ٚبن ٞاخلاوالثاني: ما انُىي ٖلى ْها بالُٝغ اإلاظٖن، ألن الثمن ٞيه ٚحر ٖاص٫ 

وطل٪ بالةؿٗحر ال بر  الٗاص٫، الظ  يضٞ٘  (٢ب  َغخه لهتٗام  بهافي قؤنه ابتضاف ياعة به، ٞهظا يا  تضز  الضولة 
الٓها والًغع ٖن ال اؽ اإلاًُغين ا ى ته٪ الؿهٗة أو اإلا ٟٗة بتسٟيٌ الؿٗغ اإلاتٛا ى ٞيه ا ى جمن اإلاث ، أو ببلٛاف أو 

يه، اؾة اصا ا ى:  :ٗضي  الكغوٍ ال اتغة، بما يد٤٣ الٗض٫ بحن َٞغ
ا صٞ٘ يغع اخت٩اع ٞغص أو قغ٦ة ؾهٗة أو م ٟٗة يغوعية لٗامة ال اؽ، ٖ ض  (و ي ألامغايا  ٖلى الضولة أ ـ أنه  قٖغ

اية الخ٣حن: خ٤ ال اؽ  (ٖىى اإلاث اامت اٖه ٖن بيٗها لها بالثمن الٗاص٫  بالةؿٗحر ال بر  الٗاص٫، الظ  ي٨ٟ  ٖع
 كغوٍ، وخ٤ ا خت٨غ ببُٖاته البض٫ الٗاص٫.بضٞ٘ الًغع ٖنها ال ا ءئ ٖن :ٗض  ا خت٨غ في ألاؾٗاع أو ال

  ـ أن في ىظا الةؿٗحر ت٣ضيما لهمهلخة الٗامة ـ وهي مهلخة اإلاًُغين ا ى الؿه٘ أو اإلا اٞ٘ في أن ملكتروىا بالثمن 
الٗاص٫ ـ ٖلى اإلاهلخة ال انة وهي مهلخة ا خت٨غ الٓالا بامت اٖه ٖن بيٗها لها اال بغدذ ٞاخل أو قغوٍ حاتغة، 
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الثابت اإلا٣غع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهية أن: اإلاهلخة الٗامة م٣ضمة ٖلى اإلاهلخة ال انة. وأنه يتدم  الًغع ال ام  اط من
 إلا ٘ الًغع الٗام.

 يٟغ١ في الى٧اال  الخهغية لالؾتحراص بحن جالث خاال :
٤ به الى٧الة الخهغية، ألاو ى: أن ال ي٩ىن ى ا٥ يغوعة أو خاحة ٖامة أو زانة بٟئة من ال اؽ ا ى اإلا تج الظ  تتٗه

يهية الكي يم٨ن الاؾتٛ اف ٖنها، أو ٧ان ى ا٥ يغوعة أو خاحة ٚحر متٗي ة اليه،  نٓغا ل٩ىنه من الؿه٘ أو اإلا اٞ٘ التٞر
غ في الؿى١ بؿٗغ ٖاص٫، ٞبن من خ٤ الى٦ي  اإلاؿتىعص أن يبيٗه بالثمن الظ  يتراضء  م٘  لىحىص مثي  أو بضي  له متٞى

لهضولة أو له٣ًاف خ٤ التضز  بالةؿٗحر ٖهيه ٞيه، اط ألان  في صخة ال٣ٗىص التراضءي، ومىحبها اإلاكتر  ٖهيه، وليـ 
حاتؼ  (ما أوحبه الٗا٢ضان ٖلى أنٟؿهما به، وألن ازتهام ناخ  الى٧الة باإلا تج واخت٩اعو له اباإلاٗن  الهٛى  لالخت٩اع

ا، خيث ان من خ٣ه بي٘ ما يمه٪ بالثمن الظ  يغضء  به، وال يتً من ْهما أو ايغاعا بٗامة ال اؽ، وال ياىػ قٖغ
 الةؿٗحر ٖهيه ٞيه.

والثانية: أن ي٩ىن ى ا٥ يغوعة أو خاحة ٖامة أو زانة متٗي ة بمتٗه٤ الى٧الة الخهغية، وأن ي٩ىن الى٦ي  باطال له 
ن ازتهانه بثمن ٖاص٫، ال يتًمن ٚب ا ٞاخكا أو تد٨ما ْاإلاا، ٖو ضتظ ٞال ياىػ تضز  الضولة بالةؿٗحر ٖهيه، أل 

 واخت٩اعو اإلا تج تهٝغ مكغوٕ في مه٨ه، ال ْها ٞيه ألخض، وال ايغاع بال اؽ ا ختاححن اليه، ٞال يتٗغى له ٞيه.
والثالثة: أن ي٩ىن ى ا٥ يغوعة أو خاحة ٖامة أو زانة متٗي ة بمتٗه٤ الى٧الة الخهغية، والى٦ي  ممت ٘ ٖن بيٗه اال 

٘ الٓها ٖن ا ختاححن اليه بُغي٤ بٛبن ٞاخل أو بكغوٍ حاتغة. ٟٞي ىظو ا لخا٫ يا  ٖلى الضولة أن تتضز  لٞغ
 الةؿٗحر ال بر  ٖلى الى٦ي .

 وهللا :ٗا ى أٖها.
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 اٌرغؼريحىُ اإلٌضاَ ت
 ( ثشؤ0ْ حتذّذ أسثبح اٌزجبس8/2) 26سل0ُ رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس 

 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو٫  6-1ال٩ىيت من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغىا ل امـ ب

 م،٧1988انىن ألاو٫ اصملؿمبر( 15
ًاف وال براف في مىيٕى تدضيض أعداح التااع، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي  ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة من ألٖا بٗض اَاٖل

 صاع  خىله،
 ٢غع ما يلي:

ية تغ٥ ال اؽ  : ألان  الظ  ت٣غعو ال هىم وال٣ىاٖض الكٖغ
،
ها في ممته٩اتها أوال  في بيٗها وقغائها وتهٞغ

،
أخغاعا

 بمُه٤ ٢ى٫ هللا :ٗا ى: ايا أحها الظين آم ىا ال تؤ٧هىا 
،
وأمىالها، في اَاع أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية الٛغاف ويىابُها، ٖمال

 .(أمىال٨ا بي ٨ا بالبُ  اال أن ت٩ىن تااعة ٖن تغاى م ٨ا
: ليـ ى ا٥ تدضيض لنؿبة مٗي ة لهغ 

،
دذ يت٣يض بها التااع في مٗامالتها، ب  طل٪ مترو٥ لٓغوٝ التااعة ٖامة جانيا

٤ وال٣ اٖة والؿماخة والتيؿحر. ية من الٞغ غوٝ التاحغ والؿه٘، م٘ مغاٖاة ما ت٣سءي به آلاصا  الكٖغ  ْو
: تًاٞغ  نهىم الكغيٗة ؤلاؾالمية ٖلى وحى  ؾالمة التٗام  من أؾبا  الخغام ومالبؿاته ٧الٛل، 

،
جالثا
 ل ضملٗة، والتضليـ، والاؾتٟٛا٫، وتؼيي٠ خ٣ي٣ة الغدذ والاخت٩اع الظ  ملٗىص بالًغع ٖلى الٗامة وال انة.وا

 من ٖىام  مهُ ٗة، ٞبن لى ي 
،
 في الؿى١ وألاؾٗاع، ناقئا

،
 واضخا

،
 خيث زهال

ّ
: ال يتضز  و ي ألامغ بالةؿٗحر اال

،
عابٗا

٣سءي ٖلى ته٪ الٗىام  وأؾبا  ال ه  والٛالف والٛبن الٟاخل. ألامغ خينئظ التضز  بالىؾات  الٗاصلة اإلام٨ ة الكي ت
.٤  وهللا اإلاٞى
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 يف ادلضاَذاخ وادلٕالصاخ رلٍظ اٌؼمذ وإعماغ اخلُاس
 ( ثشؤ0ْ ػمذ ادلضاّذح2/8) 13لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (25م  2، ج8ماهة ا  م٘ إ 
 7 -1الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من  ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو

 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٣ٖض اإلاؼايضة،  بٗض اَاٖل

 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
ى٢ت الخايغ، و٢ض ناخ  ت ٟيظو في بٌٗ الخاال  تااوػا  صٖت وخيث ان ٣ٖض اإلاؼايضة من ال٣ٗىص الكاثٗة في ال

 ألخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية، ٦ما اٖتمضته اإلائؾؿا  
،
 يدٟٔ خ٣ى١ اإلاتٗا٢ضين َب٣ا

،
لًبِ َغي٣ة التٗام  به يبُا

ية لهظا ال٣ٗض ٢غع ما يلي:  والخ٩ىما ، ويبُته بتراتي  اصاعية ومن أح  بيان ألاخ٩ام الكٖغ
 ٢غع ما يلي:

 لهمكاع٦ة في اإلاؼاص ويتا ٖ ض عيا الباث٘. -1
،
 ٣ٖض اإلاؼايضة: ٣ٖض مٗاوية ملٗتمض صٖىة الغاٚبحن نضاف، أو ٦تابة

حر طل٪، وددؿ  َبيٗته ا ى ازتياع  ٧اإلاؼاصا  الٗاصية بحن  -2 ه ا ى بي٘ واحاعة ٚو ية ٕى ٣ٖض اإلاؼايضة بدؿ  مىيٖى
ف، وتدتاج اليه اإلائؾؿا  الٗامة وال انة، والهيئا  الخ٩ىمية ألاٞغاص، وا ى احباع  ٧اإلاؼاصا  الكي يىحبها ال٣ًا

 وألاٞغاص.
ان ؤلاحغافا  اإلاتبٗة في ٣ٖىص اإلاؼايضا  من تدغيغ ٦تافي، وت ٓيا، ويىابِ وقغوٍ اصاعية أو ٢انىنية، يا  أن ال  -3

 تتٗاعى م٘ أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية.
، ويا  أن ُيغص ل٩  مكاع٥ لا يغؽ ٖهيه الُٗاف، ويدةؿ  َه  الًمان ممن يغيض الضزى٫ في اإلاؼايضة حات -4

،
ا ؼ قٖغ

 الًمان اإلاا ي من الثمن إلان ٞاػ باله٣ٟة.
 من اؾةيٟاف عؾا الضزى٫  -5

،
ا  له. –٢يمة صٞتر الكغوٍ بما ال يؼيض ٖن ال٣يمة الٟٗهية  –ال مان٘ قٖغ

،
 ل٩ىنه جم ا

ةثماعية ليد٤٣ ل ٟؿه نؿبة أٖلى من الغدذ، ؾىاف أ٧ان ياىػ أن ملٗغى اإلاهٝغ ؤلاؾالمي، أو ٚحرو، مكاعي٘ اؾ -6
 في ٣ٖض مًاعدة م٘ اإلاهٝغ أم ال.

،
 اإلاؿةثمغ ٖامال

 ال ال خغام، ومن نىعو: -7
 أن يؼيض في جمن الؿهٗة من ال يغيض قغافىا ليٛغ  اإلاكتر  بالؼياصة. -أ
٘ جمنها.أن يتٓاىغ من ال يغيض الكغاف ببع ابه بالؿهٗة وزبرته بها، ويمضخها  -   ليّٛغ اإلاكتر  ٞحٞر
 أنه صٞ٘ ٞيها جمن مٗحن ليضلـ ٖلى من ملؿىم. –ج 

،
 أن يضعي ناخ  الؿهٗة، أو الى٦ي ، أو الؿمؿاع، اصٖاف ٧اطبا

  -ص 
،
 اٖتماص الىؾات  الؿمٗية، واإلاغتية، واإلا٣غوفة، الكي تظ٦غ أوناٞا

،
ا ومن الهىع الخضيثة له ال ا خٓىعة قٖغ

يٗة ال تمث  الخ٣ي٣ة ٘ الثمن لتٛغ اإلاكتر ، وتدمهه ٖلى التٗا٢ض.ٞع  ، أو تٞغ
 وهللا أٖها

 

 ( ثشؤ0ْ ادلنبلظبد2/2) 88لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (179م  1، ج9ماهة ا  م٘ إ 

ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 
 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ ٣1415ٗضة ال

ه ٖلى البدثحن الىاعصين ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى اإلا ا٢ها ،  بٗض اَاٖل
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 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٖلى زُة ا  م٘ في وحى  اٖضاص ٖضص من الضعاؾا  في ٧  مىيٕى الؾت٣هاف التهىعا  الٟ ية له، واؾةيٗا 

،
 وحغيا

 الاتااىا  ال٣ٟهية ٞيه،
 ٢غع ما يلي:

 ألىميته، ويغوعة اؾت٨ما٫ بدث حمي٘ 
،
، نٓغا : تؤحي  انضاع ال٣غاع ال ام بال ٣اٍ الكي صعؾت في ىظا اإلاىيٕى

،
أوال

حىانبه و:ُٛية ٧  تٟهيالته، والتٗٝغ ٖلى حمي٘ آلاعاف ٞيه، واؾةيٟاف ا  اال  الكي تاغي اإلا ا٢ها  من أحهها، وال 
 ىى خغام منها ٧األوعا١ اإلاالية الغدىية وؾ ضا  ال ؼانة. ؾيما ما

: أن ي٣ىم أًٖاف ا  م٘ وزبراإو بمىاٞاة ألامانة الٗامة 
،
 –٢ب  انرهاف الضوعة ان أم٨ن أو زال٫ ٞترة ٢غيبة بٗضىا  –جانيا

ية تتٗه٤ بمىيٕى ااإلا ا٢ها ( ؾىاف :ٗه٣ت باإلحغافا  أم باله يٜ وال٣ٗىص الكي ت٣ام بما لضحها من ن٣اٍ ٞ ية أو قٖغ
 اإلا ا٢هة إلبغامها.

: اؾت٨تا  أبداث أزغي في مىيٕى ااإلا ا٢ها ( ملؿها ٞيها أى  ال برا  الٟ ية وال٣ٟهية والٗمهية في ىظا 
،
جالثا

.  اإلاىيٕى
٤  وهللا اإلاٞى

 

 ( ثشؤ0ْ ٌِػٌع ػمٌد اٌزٌسّذ ًادلنبلظبد1/15) 121لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
ل٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة ان ماهـ مام٘ ا

 م.2000أيهى٫ اؾبتمبر(  28 – 23ىـ اإلاىا٤ٞ 1421عح   1ىـ ـ 1421حماصي آلازغة  25الٗغدية الؿٗىصية، من 
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ا٣ٖىص الت ىعيض واإلا ا٢ها (. وفٗض اؾتماٖه ا ى بٗض اَاٖل

ضص من ال٣ٟهاف.  اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزبراته ٖو
  ٢غع ما يلي:

 . ٣ٖض اإلا ا٢ها :2
أوال: اإلا ا٢هة: َه  الىنى٫ ا ى أعزو ُٖاف، لكغاف ؾهٗة أو زضمة، ت٣ضم ٞيها ال هة الُالبة لها الضٖىة لهغاٚبحن 

٤ قغوٍ ومىانٟا  مدضصة.ا ى ت٣  ضيا ُٖافاتها، ٞو
ا، وهي ٧اإلاؼايضة، ٞتُب٤ ٖهيها أخ٩امها، ؾىاف أ٧انت م ا٢هة ٖامة، أم مدضصة، صازهية، أم  جانيا: اإلا ا٢هة حاتؼة قٖغ

 ( في صوعته الثام ة.8/4ا 73زاعحية، ٖه ية، أم ؾغية. و٢ض نضع بكؤن اإلاؼايضة ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 
قترا٥ في اإلا ا٢هة ٖلى اإلاه ٟحن عؾميا، أو اإلاغزو لها خ٩ىميا، ويا  أن ي٩ىن ىظا التهني٠، جالثا: ياىػ ٢هغ الا 

ية ٖاصلة.  أو الترزيو ٢اتما ٖلى أؾـ مىيٖى
  وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها
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 اٌششوغ يف اٌثّٓ
 (0 اٌجْغ أً اٌزؤجري ثبٌغؼش ادلزغري 5/55) 152سل0ُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس 

لى آله وصخبه، أما بٗض:الخمض هلل   وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو
الثانية والٗكغين( اإلا ٣ٗضة في م٨ة اإلا٨غمة في الٟترة مـن اٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته 

 البي٘ أو التؤححر بالؿٗغ اإلاتٛحر(...ا ٕم ٢ض نٓغ في مىيى 2015/مايى 13-10ىــ الكي يىا٣ٞها 1436عح   21-24
ًـــاٝ اليـــه ٖ ـــض خهـــى٫ ٧ـــ   ــا الٗا٢ـــضان ٖلـــى أنـــ  الـــضين وي ٟـــ٤ ٞيهـ ٗـــىى آحـــ  ٖلـــى أ٢ؿـــاٍ مدـــضصة يت اواإلاـــغاص به:٣ٖـــض ب

 ٢ؿِ عدذ ٖلى اإلا٣ضاع ٚحر اإلاؿضص من أن  الضين، ويتدضص طل٪ الغدذ ب اف ٖلى مئقغ م ًبِ مت٤ٟ ٖهيه.
ض احاعة َىيهة اإلاضة، تدضص ٞيه ألاحغة خحن ال٣ٗض لهمضة ألاو ى وتغدِ ب٣ية ألاحغة بمئقغ وؤلاحاعة بؿٗغ متٛحر، هي: ٣ٖ

 مت٤ٟ ٖهيه، بديث تدضص في جهاية ٧  مضة أحغة اإلاضة الكي تهيها.
ًـاف ا  مـ٘، والبـاخثحن، وخيـث انـه ال زـالٝ بـحن أىـ  الٗهـا أن  وفٗض الاؾتمإ ا ى البدىث اإلا٣ضمة، واإلا ا٢كا  مـن أٖ

 مـن الٛــغع. ٣ٞـض ٢ــغع مـن قـغ 
،
 لل هالـة وؾــاإلاا

،
 ناٞيــا
،
، ٖهمـا

،
 ومثم ــا

،
وٍ صــخة ال٣ٗـض، الٗهــا و٢ـت ال٣ٗــض بـاإلا٣ٗىص ٖهيــه جم ـا

 ا  م٘ ما يلي:
: أن ٣ٖض البي٘ بؿٍٗغ آح  متٛحر ال يصر ؛ لؤلؾبا  آلاتية:

،
 أوال
ٖـة، ويدهـ  مٗهـا ا1 ٛـغع وا  ـاَغة وليؿـت مـن ال هالــة / حهالـة الـثمن و٢ـت ال٣ٗـض، وهـي حهالـة ٦بحـرة تًٟــي ا ــى اإلا اػ ل

 اليؿحرة اإلاٛتٟغة.
ٗـض لؼومـه، ممـا يى٢ـ٘ فـي قـبهة 2 ـر اإلائقـغ بالؼيـاصة ملٗنـي ػيـاصة الـضين ب  في طمـة اإلاكـتر ، و:ٛح 

،
/ ان تؤحي  الثمن ياٗهه صي ا

 الغدا.
حن، يىيـ٘ لـه خـض أ ُـٞغ ًـبِ مٗهـىم له ُـة بمئقـغ م  : ياـىػ ٣ٖـض ؤلاحـاعة بـؤحغة متٛحـرة مغتب

،
ٖلـى وأصنـ ، قـغيُة أن جانيا

 ت٩ىن أحغة الٟترة ألاو ى مدضصة ٖ ض ال٣ٗض، وأن تدضص أحغة ٧  ٞترة في بضايرها.
ٟـغ فــي البيـ٘، باٖتبــاعو ي٣ـىم ٖلــى  ٛـغع مــا ال ملٛت ٣ـض البيــ٘ ىـى أن ٣ٖــض ؤلاحـاعة ملٛتٟــغ ٞيـه مــن ال ٟـغ١ بــحن ٣ٖـض ؤلاحــاعة ٖو وال

 بســالٝ ٣ٖــض
،
 ٞكــيئا

،
البيــ٘ الــظ  ي٣ــ٘ ٖلــى ٖــحن ٢اتمــة، و٢ــض أحــاػ ال٣ٟهــاف اؾــةئااع  بيــ٘ م ــاٞ٘ فــي اإلاؿــت٣ب  تتاــضص قــيئا

، وألن ٣ٖض ؤلاحاعة متٛحرة ألاحغة يسهى من قبهة الغدا.  ألاححر بُٗامه و٦ؿىته، وأحاػوا اؾةئااع الٓئر، بدؿ  الٗٝغ
: يغي ا  م٘ م اؾبة ٣ٖض نضوة لهبدث في بضات  البي٘ بالؿٗغ اإلاتٛحر ال٣ابهة لهتُبي٤، والكـ

،
ٗـاعى مـ٘ أنـى٫ جالثا ي ال تت

 الكغيٗة ؤلاؾالمية في ال٣ٗىص، ويم٨ن بىاؾُرها مٗال ة اإلاك٩هة الكي تىاحه الٗا٢ضين بؿب  :ٛحر ألاؾٗاع.
 ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم وآله وصخبه.(. 
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 :تُغ ادلشاحبح ٌآلِش تاٌششاء

 ذاّنبديف ِغؤٌخ ادل ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ لشاس 
 ىـ1397 / 10 / 16( في 11 / ٢3غاع ع٢ا ا
ٗـض ،والهالة والؿالم ٖلـى عؾـىله وآلـه وصـخبه ،الخمض هلل ٣ٞـض اَهـ٘ ماهــ ىيئـة ٦بـاع الٗهمـاف ٖلـى مـا حـاف فـي ألامـغ  :وف

بـــة فــي صعاؾـــة ماهـــ ىيئـــة ٦بــاع الٗهمـــاف اإلاٗــامال  الكـــي ملؿـــتٛهه 1396 / 12 / 20( فــي 30891الؿــامي ع٢ـــا ا ــ مــن الٚغ ا ىــ
ية فــــي البيــــ٘  ٗــــامال  الكــــٖغ ــاع فــــي اإلاــــضاي ا  لخهــــىلها ٖلــــى م٩اؾــــ  ماليــــة بُغيــــ٤ مهتىيــــة ال تتٟــــ٤ ومبــــضأ اإلا بٗــــٌ التاــ

واَهـ٘  ،وال ٓغ ٞيما اطا ٧ان باإلم٩ان ايااص بضي  للخض من حك٘ ىئالف واؾتٛاللها لهمدتـاححن مـن ال ـاؽ ،والا٢تراى
ن البيــٕى الكــي ملؿــتٛهها بٗــٌ ال ــاؽ اؾــتٛالال ؾــيئا يســغج بهــا ٖمــا ٖلــى البدــث الــظ  أٖضتــه الل  ــة الضاتمــة فــي أنــىإ مــ

ه هللا  :وفٗض الضعاؾة وتضاو٫ الغأ  ٢غع ا  هـ ما يلي ،قٖغ
ٗـه ٢بـ  ٢ـبٌ الـثمن بؤ٢ــ   :ومٗ اىـا :الٗي ـة :أوال أن يبيـ٘ انؿـان رزـغ قـيئا بـثمن مئحـ  ويؿـهمه اليـه جـا ملكـتريه م ـه باث

إلاا عواو ؤلامام أخمض وؾـٗيض بـن م هـىع مـن َغيـ٤ أفـي  ،ـ ٖلى تدغيمها بهظا اإلاٗن و٢ض ات٤ٟ ا  ه ،من طل٪ الثمن ن٣ضا
ٟـ٘ أجهـا ٢الـت ٖـن امغأتـه الٗاليـة بنـت أن اصزهـت أنـا وأم ولـض ػيـض بـن أع٢ـا ٖلـى ٖاثكـة أ ٣ٞالـت أم ولــض  :اسـخا١ الؿـبي ي 

ٗـــت ٚالمــا مــن ػيــض بـــن أع٢ــا بثمانماتــة صعىــا ا ـــى ا :ػيــض بــن أع٢ــا  :٣ٞالــت لهـــا ،لُٗــاف جــا اقــتريته م ـــه بؿــتماتة صعىــاانــي ب
ُـ  حهـاصو مـ٘ عؾـى٫ هللا ي اال أن يتـى ( ،بئؿما قغيت ودئؿما اقتريت ٞـبن الٓـاىغ أجهـا  ،أبهغي ػيض بـن أع٢ـا أنـه ٢ـض أب

وألنـــه  ،اـــغي طلـــ٪ ماــغي عوايرهـــا ٖ ـــهٞ ،ال ت٣ــى٫ مثـــ  ىـــظا التٛهـــئ وت٣ــضم ٖهيـــه اال بتى٢يـــ٠ ؾـــمٗته مــن عؾـــى٫ هللا ي
وإلاا عواو ؤلامام أخمض في ]مؿ ضو[ من  ،ٞبنه يضز  الؿهٗة ليؿتبيذ بي٘ زمؿماتة بؤل٠ ا ى أح  مٗهىم ،طعيٗة ا ى الغدا

ٖـــن ابـــن ٖمـــغ   ٢ـــا٫ ــاف بـــن أفـــي عدـــاح  ُـ الـــضعىا وتبـــاملٗىا اطا يـــن ال ـــاؽ بالـــضي اع و »  :ؾـــمٗت ال بـــي ي ي٣ـــى٫  :َغيـــ٤ ٖ
ٗه ٖنها خك  يغاحٗىا صينها  اؾجن أبـى « بالٗي ة واتبٗىا أطنا  الب٣غ وتغ٧ىا ال هاص في ؾبي  هللا أنؼ٫ هللا بها طال ٞال يٞغ

مــن َغيــ٤ ُٖــاف ال غاؾــاني أن ناٞٗــا  ،وعواو أبــى صاوص فــي ]ؾــن ه[ ،((2/28(،مؿــ ض أخمــض بــن خ بــ  ا3462صاوص البيــٕى ا
ٖـــن  .ٞــظ٦غ الخــضيث :ؾــمٗت عؾـــى٫ هللا ي ي٣ــى٫  : ٢ــا٫خضجــه ٖــن ابــن ٖمـــغ   وعواو الؿـــغ  بــن ؾــه  مـــن َغيــ٤ جالــث 
ٖـــن ابـــن ٖمـــغ   ٗـــت ا ـــى أحـــ  جـــا اقـــتريت بؤ٢ـــ  ٢ـــا٫ ،ُٖـــاف  ٖـــن خغيـــغة بي صعاىـــا بـــضعاىا  :وألن ابـــن ٖبـــاؽ   إلاـــا ؾـــئ  
وألن  (،ىـظا ممـا خـغم هللا وعؾـىله ،ان هللا ال يسـضٕا :بن مال٪ هنع هللا يضر إلاا ؾئ  ٖن الٗي ـة ٢ـا٫ وألن أنـ ،صزهت بينهما خغيغة

إلاـــا عواو أبــى صاوص فــي ؾــن ه مـــن خــضيث أفــي ىغيــغة هنع هللا يضر أن ال بـــي ي  ،الٗي ــة بــاإلاٗن  اإلات٣ــضم بيٗتــان فـــي بيٗــة ٩ٞانــت مدغمــة
ويهتدـــ٤ بـــظل٪ بيـــ٘ اإلاكـــتر  مـــا  ،((3461اؾـــجن أبـــى صاوص البيــٕى ا« ٗــة ٞهـــه أو٦ؿـــهما أو الغدـــا مـــن بـــإ بيٗتـــحن فـــي بي»  :٢ــا٫

ًـمن ،إلاا ت٣ضم ،اقتراو إلان باٖه اياو خاال أو مئحال ٢ب  أن ي٣بًه م ه بؤ٦ثر من جم ه وإلاـا ٞيـه  ،وإلاا ٞيه من عدـذ مـا لـا ي
 .من بي٘ الضين بالضين اطا ٧ان مئحال

الٗكــغة بــاجني  :اإلاُهــى  م ــه :منهــا أن يُهــ  انؿــان مــن آزــغ ألــ٠ عيــا٫ مــثال ا ــى أحــ  ٞي٣ــى٫ لــه :ولــه نــىع  :التــىع١ :جانيــا
وىظا  ،ويتىاَآن ٖلى طل٪ جا ياغيان بيٗا نىعيا يد٤٣ بي٘ ال ٣ىص بالؿٗغ اإلاتىاَؤ ٖهيه ،أو بسمؿة ٖكغ عياال ،ٖكغة

ــا ا ـــــى أحـــــ  ـــا٫ »  :لخـــــضيث ،ص :ٗتبـــــر بم٣انـــــضىاوال٣ٗـــــى  ،مدـــــغم ؛ ألن اإلا٣هـــــىص م ـــــه بيـــــ٘ عيـــــاال  ن٣ـــــضا بـــــؤ٦ثر منهـــ مــ ــا ألٖا انمـــ
(،ؾجن الترمظ  ًٞات  1907(،صخيذ مؿها ؤلاماعة ا1اصخيذ البساع  بضف الىحي ا« وانما ل٩  امغة ما نىي  ،بال يا 
(،مؿ ض أخمض 4227(،ؾجن ابن ماحه الؼىض ا2201(،ؾجن أبى صاوص الُال١ ا75(،ؾجن النؿاثي الُهاعة ا1647ال هاص ا
 .٩ٞان ىظا ٖحن الغدا م٘ ػياصة ا  اصٖة والاختيا٫ ،((1/43بن خ ب  ا
ٞيكـــتر  مــن آزـــغ ؾـــهٗة ا ــى أحـــ  بـــؤ٦ثر مـــن  ،أن يدتـــاج انؿـــان ا ــى ن٣ـــىص لالؾـــرهال٥ أو لهتىؾــ٘ بهـــا فـــي تااعتــه مـــثال :ومنهــا

ٗـة ٞهـي وال يهـض١ ٞيهـا أجهـا  ،ليبيٗها بٗض ٢بًها ٖلى ٚحر من اقتراىا م ه ٞهـظو ال عدـا ٞيهـا ،ؾٗغ مثهها خاال بيٗتـان فـي بي
ٞـا٦تبىو ر اؾـىعة الب٣ـغة آلايـة  :لٗمىم ٢ىله :ٗا ى ،حاتؼة ( وإلاـا 282} يا أحها الظين آم ىا اطا تضاينتا بـضين ا ـى أحـ  مؿـم  
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ل٨ن اطا انرهؼ الباث٘ ٞغنة خاحة اإلاكتر  ٞك٤ ٖهيه في ػياصة الثمن  ،صر من ألاخاصيث في حىاػ البي٘ ألح  ودي٘ الؿها
ٟـا لؿـماخة ؤلاؾــالم وم اٞيـا لىاحـ  ألازـىة والتـراخا بـحن اإلاؿــهمحن وإلا٩ـاعم ألازـال٦١ثحـرا ٧ـان طلـ و٧ـان مـضٖاة ا ــى  ،٪ مسال

و٢ـض جبـت فـي خـضيث حـابغ بـن ٖبـض هللا    ،ولهظا زُغو وأجـغو الؿـ ئ فـي ٞؿـاص ا  تمـ٘ ،الت٣اَ٘ والتضابغ وتىليض ألاخ٣اص
اصــــخيذ « ؾـــمدا اطا ا٢تســـء   ،ؾــــمدا اطا ٢ســـء  ،ؾـــمدا اطا اقـــتري  ،خـــا هللا امـــغفا ؾــــمدا اطا بـــإع »  :أن ال بـــي ي ٢ـــا٫
 .(( عواو البساع  وابن ماحه2203(،ؾجن ابن ماحه التااعا  ا1970البساع  البيٕى ا

 :تية٫ خاحة اإلاًُغين باألمىع آلايم٨ن ال٣ًاف ٖلى حك٘ من يدتالىن بؤنىإ من البيٕى ا خغمة ٖلى اؾتٛال :جالثا
يـة الكــامهة - 1 إلاـا ٞيهــا مــن التٗــغى  ،ي٣ــىم الٗهمـاف بتبيــحن أنــىإ البيـٕى ا خغمــة ويدــظعون ال ــاؽ مـن التٗامــ  بهــا :التٖى

وإلاا يترت  ٖهيها من أزُاع ٖلى ألامة وزانة ا ختاححن وما ينكؤ ٖنها من أيغاع احتماٖية ومالية  ،لًٛ  هللا وس ُه
ــــ ــــاص وت٣ُيـ ـــٛاتن وألاخ٣ـ ــــض الًــ ــاتغ مـــــن تىليـ ــ ــٕى وؾـ ــ ــــي البيـ ــــ  فـ ــــة لهتدايـ ــــاعوا ٞغيؿـ ــــن نـ ــاف وت٨بيـــــ  مـ ــ ــــة وؤلازـ ــــغ ا خبـ ٘ أوانـ

وي٩ــىن طلــ٪  ،والتالٖــ  ٞيهــا ب٨ثــرة الــضيىن وتغا٦مهــا ٖلــى الًــٟٗاف وقــٛ  ال٣ًــاة ووالة ألامــىع بال هــىما  ،اإلاٗــامال 
ٗـا  ٖـة وا  تم الٗامـة ودنكـغ اإلا٣ـاال  فـي  ببل٣اف ال ُ  والضعوؽ باإلاؿاحض وا خايغا  فـي ال ـىاص  والتهٟؼيـىن وؤلاطا

ودــه يســ٠ ال كــ٘  ،ٞــبن لــظل٪ التــؤجحر البــحن ان قــاف هللا ٖلــى طو  ال٣هــى  الخيــة وال ٟــىؽ الُيبــة ،الصــخ٠ وا  ــال 
 .والاختيا٫ أل٧  ألامىا٫ بالباَ 

ــٝر - 2 ــاص فـــي ال ٣ٟـــا  ٞــــال يتىؾـــٗىا فــــي وؾـــات  التـ أال  وي صــــر مـــن ٖ ـــضو عأؽ مــــا٫ يتاـــغ ٞيــــه ،ي صـــر ال مهـــىع باال٢تهــ
وليؿــتٛن بمــا آتــاو هللا ومــا أباخــه لــه مــن َــغ١ الاتاــاع  ،يــضز  فــي مــضاي ا  أو مٗــامال  مدغمــة ليتىؾــ٘ بهــا فــي عأؽ مالــه

 .ٖ ء  أن يؼيضو هللا ؾبدانه و:ٗا ى من ًٞهه ،ق٨غا ل ٗمة هللا ٖهيه ،وال٨ؿ  الخال٫ ٖما خغمه هللا ٖهيه
ٗــامال  - 3 ــة مــا ياــغ  ي٣ــىم  :ألازــظ ٖلــى يــض اإلاتالٖبــحن فــي اإلا والة ألامــىع بمغا٢بــة ألاؾــىا١ الٗامــة وا خــال  التااعيــة إلاٗٞغ

ويؤزــظون ٖلــى يــض مــن خهــ  م ــه طلــ٪ ٞيٗؼعونــه بمــا يغصٖــه مــن خــبـ أو يــغ  أو ٚغامــا   ..ٞيهـا مــن اإلاٗــامال  ا خغمــة
ٗـــىى فـــي اإلاٗامهـــة ا خغمــــة ا ـــى أمثـــا٫ ىـــظا ممـــا يغونـــه ػاحــــغا لهم ـــءيف وألمثالـــ ه الـــظين لـــا ملؿــــتايبىا ماليـــة أو بمهـــاصعة ال

ية وؤلاعقاص يض وال ؼاف ،ولا تئجغ ٞيها الضعوؽ واإلاىأٖ ٞها ملٗبئوا بالتدظيغ ،لهتٖى وىظا مما ي٣سءي  ،ولا يبالىا بالٖى
 ٖلى حكٗها أو
 .وياٗهها ٖلى خظع مؿتمغ من الاؾتٛال٫ الؿ ئ وال٨ؿ  ا خغم ،ي٣ههه ان قاف هللا

ها مــن آلاال  الؼعاٖيـــة  ،اعــيتىحيــه الــؼعإ ا ـــى ب ــ٪ الةؿـــهي٠ الؼع  - 4 ٗـــه ٞيؤزــظوا م ـــه مــا يدتاحىنــه إلاـــؼاٖع ليتٗــامهىا م
حرىا بؤؾٗاع مٗتضلة تضٞ٘ ٖلى أ٢ؿاٍ م اؾبة صون عدا أو اعىا١ أو اؾتٛال٫ لهٓغوٝ  .ٚو

ٟـ٘ بـظل٪  ،تىحيه من يغيض ب اف مؿ٨ن له أو من يغيض التىؾ٘ في ب اف مؿا٦ن لئلؾهام في خ  أػمـة اإلاؿـا٦ن - 5 ا ـى  -ولينت
نــ ضو١ الت ميــة والاؾــةثماع ال٣ٗــاع  لي٣ــضم اليــه مــن اإلاــا٫ مــا ملؿــتٗحن بــه فــي ا٢امــة مــا يغيــض مــن ب ــاف جــا ملؿــضص مــا أزــظو 

اف بها في مىاٖيضىا صون أن يت٣اضء  اله ضو١ ٖلى طل٪ م ه عدا  .أ٢ؿاَا ال ملك٤ ٖهيه الٞى
ٞــغاص ألٚا يـــاف اعقــاص مــن يدتــاج ا ــى ٢ــغى لكـــئىن أزــغي يدتاحهــا فــي خياتــه أن يت٣ــضم  - 6 ا ـــى الب ــ٪ ؤلاؾــالمي أو أخــض ألا

 .بببضاف خاحته ليُٗيه ٢غيا بال عدا ملؿض به خاحته
ي٤ لى آله وصخبه وؾها ،ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم ،وهللا و ي التٞى  .ٖو

 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة الخاصية ٖكغة

 ٖبض هللا زياٍ
 ٖبض الٗؼيؼ بن نالر ...ٖبض هللا بن دمحم بن خميض ...ٖبض ا  يض خؿن
 ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش ...ٖبض الغػا١ ٖٟيٟي ...ؾهيمان بن ٖبيض
 ٖبض هللا بن ٚضيان ...ٖبض الٗؼيؼ بن باػ ...عاقض بن ز حن
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 نالر بن لخيضان ...دمحم الخغ٧ان ...ٖبض هللا بن م ي٘
 دمحم بن حبحر ...نالر بن ٚهىن  ...ٖبض هللا بن ٢ٗىص
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 ( ثشؤ0ْ اٌٌفبء ثبٌٌػذ ًادلشاحبخ ٌآلِش ثبٌششاء3/2ً 5/2) 21-22و اإلعالِِ سل0ُ لشاس رلّغ اٌفم
 (.965و753م  2، ج5ماهة ا  م٘ إ 

 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو ى  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 

 م،٧1988انىن ألاو٫ اصملؿمبر( 15
ه ٖ ض، واإلاغابدة لآلمغ بالكغاف، واؾتماٖه بٗض اَاٖل اف بالٖى ًاف وال براف في مىيىعي الٞى لى البدىث اإلا٣ضمة من ألٖا

 ٢غع ما يلي:، لهم ا٢كا  الكي صاع  خىلهما
، ىى 
،
ا : أن بي٘ اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف اطا و٢٘ ٖلى ؾهٗة بٗض صزىلها في مه٪ اإلاؤمىع، وخهى٫ ال٣بٌ اإلاُهى  قٖغ

،
أوال

، َاإلاا ٧انت ت٣٘ ٖلى اإلاؤمىع مؿئولية الته٠ ٢ب  الةؿهيا، وتبٗة الغص بالٗي  ال ٟي وندىو من مىحبا  الغص بي٘ حاتؼ
 بٗض الةؿهيا، وتىاٞغ  قغوٍ البي٘ وانتٟت مىانٗه.

ض  : الٖى
،
 لهىاٖض صيانة اال لٗظع، وىى  –وىى الظ  يهضع من آلامغ أو اإلاؤمىع ٖلى وحه الانٟغاص  –جانيا

،
مهؼم ي٩ىن مهؼما

ض. ويتدضص أجغ ؤلالؼام في ىظو الخالة اما بة ٟيظ  ىص في ٧هٟة نةياة الٖى  ٖلى ؾب  وصز  اإلاٖى
،
٢ًاف اطا ٧ان مٗه٣ا

ض بال ٖظع. اف بالٖى  بؿب  ٖضم الٞى
،
ض، واما بالتٗىيٌ ٖن الًغع الىا٢٘ ٞٗال  الٖى

: اإلاىاٖضة 
،
حن  –جالثا ٍ ال ياع لهمتىاٖضين، ٧هيهما أو أخضىما، تاىػ في بي٘ اإلاغابدة بكغ  –وهي الكي تهضع من الُٞغ

ٞبطا لا ي٨ن ى ا٥ زياع ٞبجها ال تاىػ، ألن اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في بي٘ اإلاغابدة :كبه البي٘ نٟؿه، خيث ملكتٍر ٖ ضتظ أن 
 لهمبي٘ خك  ال ت٩ىن ى ا٥ مسالٟة ل هي ال بي ٖن بي٘ ؤلانؿان ما ليـ ٖ ضو.

،
 ي٩ىن الباث٘ مال٩ا
 ويىصءي بما يلي:

 يىف ما لىخٔ من أن أ٦ثر اإلاهاٝع ؤلاؾالمية اتاه في أٚه  نكاَاته ا ى التمىي  ٖن َغي٤ اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف.في 
: أن يتىؾ٘ نكاٍ حمي٘ اإلاهاٝع ؤلاؾالمية في قك  أؾالي  ت مية الا٢تهاص وال ؾيما انكاف اإلاكاعي٘ اله اٖية أو 

،
أوال

 واإلاًاعدة، م٘ أَغاٝ أزغي. التااعية، باهىص زانة، أو ٖن َغي٤ اإلاكاع٦ة
ضعؽ الخاال  الٗهمية لتُبي٤ اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف لضي اإلاهاٝع ؤلاؾالمية، لىي٘ أنى٫ :ٗها من و٢ٕى 

ُ
: أن ت
،
جانيا

ية الٗامة أو ال انة ببي٘ اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف. وهللا أٖها.  ال ه  في التُبي٤، و:ٗحن ٖلى مغاٖاة ألاخ٩ام الكٖغ
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 ( ثشؤْ اٌغٍغ اٌذًٌْخ ًػٌاثؾ اٌزؼبًِ فْيب2/16) 121سل0ُ  اٌفمو اإلعالِِ رلّغ لشاس
 

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الؿاصؾة ٖكغة بضفي 
 م.2005 (ابغي اان نيؿ 14 - 9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1426عدي٘ ألاو٫  5 -نٟغ  30اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى الؿه٘ الضولية ويىابِ التٗام  ٞيها، وفٗض اؾتماٖه  بٗض اَاٖل
 ٢غع ما يلي: ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،

: التؤ٦يض ٖلى ٢غاع ا  م٘ ط  الغ٢ا 
،
م  بالؿه٘ الضولية بكؤن ألاؾىا١ اإلاالية والظ  ووعص ٞيه:  يتا التٗا (1/7ا63أوال

 في ألاؾىا١ اإلا ٓمة ببخضي أعف٘ َغ١ هي التالية:
 الُغي٣ة ألاو ى: أن يتًمن ال٣ٗض خ٤ :ؿها اإلابي٘ و:ؿها الثمن في الخا٫، م٘ وحىص الؿه٘

 أو ايهاال  ممثهة لها في مه٪ الباث٘ و٢بًه.
 بكغوٍ البي٘ اإلاٗغوٞة.

،
ا  وىظا ال٣ٗض حاتؼ قٖغ
 ن ال٣ٗض خ٤ :ؿها اإلابي٘ و:ؿها الثمن في الخا٫ م٘ ام٩اجهما بًمانالُغي٣ة الثانية: أن يتًم

 ىيئة الؿى١.
 بكغوٍ البي٘ اإلاٗغوٞة.

،
ا  وىظا ال٣ٗض حاتؼ قٖغ

ض آح  وصٞ٘ الثمن ٖ ض الةؿهيا وأن  ة في الظمة في مٖى الُغي٣ة الثالثة: أن ي٩ىن ال٣ٗض ٖلى :ؿهيا ؾهٗة مىنٞى
 بالة
،
 ي٣تسءي أن ينتهي ٞٗال

،
ا  ؿهيا والةؿها.يتًمن قَغ

وىظا ال٣ٗض ٚحر حاتؼ لتؤحي  البضلحن، ويم٨ن أن ملٗض٫ ليؿتىفي قغوٍ الؿها اإلاٗغوٞة، ٞبطا اؾتىفى قغوٍ الؿها 
 حاػ.

 ٢ب  ٢بًها.
،
 و٦ظل٪ ال ياىػ بي٘ الؿهٗة اإلاكتراة ؾهما

ض آح  وصٞ٘ الثمن ة في الظمة في مٖى ٖ ض الةؿهيا صون أن  الُغي٣ة الغابٗة: أن ي٩ىن ال٣ٗض ٖلى :ؿهيا ؾهٗة مىنٞى
 ي٣تسءي أن ينتهي بالةؿهيا والةؿها الٟٗهيحن، ب  يم٨ن تهٟيته ب٣ٗض مٗا٦ـ.

،
ا  يتًمن ال٣ٗض قَغ

.
،
 في أؾىا١ الؿه٘، وىظا ال٣ٗض ٚحر حاتؼ أنال

،
ا  وىظا ىى ال ٕى ألا٦ثر قيٖى

 من الهىع لهمٗامال  الكي تاغحه
،
: نا٢ل ا  هـ في يىف البدىث اإلاٗغوية ٖضصا

،
ا اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية جانيا

 ٦ثحرة، وحىان  متٗضصة وتٟهيال  ُيدتاج ا ى بياجها لهتىن  ا ى الخ٨ا 
،
هغ من زاللها أن لهتُبي٣ا  ٞيها أق٩اال ْو

الكغعي في الؿه٘ الضولية ويىابِ التٗام  ٞيها، لظا يىصءي ماهـ ا  م٘ ألامانة الٗامة ب٣ٗض نضوة متسههة :ٗن  
 بما يلي:
 تُبي٣ا  اإلايضانية لهمٗامال  الكي تاغحها اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية في أؾىا١ الؿه٘ الضولية.. ٖغى ال1
 . اؾةيٟاف الًىابِ الكي ينبغي تىاٞغىا ومغاٖاتها من ٢ب  اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية في مٗامال  ألاؾىا١ اإلاالية.2
 الؾت٨ما٫ ال ٓغ في مؿات  الؿه٘ الضولية. . اٖضاص بدىث اياٞية في ال ىان  ا  تهٟة لهظو اإلاٗامال 3

ن ىظا اإلاكغوٕ 
ّ
: ي٣ضع ا  هـ لخ٩ىمة صفي ٖؼمها ٖلى ايااص ؾى١ لهؿه٘ الضولية م٣غىا في صفي، وتغحى أن يم٨

،
جالثا

اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية من تا   مداطيغ ألاؾىا١ الٗاإلاية الكي أقاع  اليها البدىث اإلاٗغوية، وتىصءي ال٣اتمحن 
ية ٖ ض اٖضاص ال٣ىانحن وؤلاحغافا  لٗم  الؿى١، والخغم ٖلى ايااص آلاليا  ٖل ى اإلاكغوٕ بالٗ اية بال ىان  الكٖغ

 الكي تد٤٣ مىا٣ٞة اإلاماعؾا  في الؿى١ ألخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية ومباصئها.
 وهللا أٖها.
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 ( ثشؤ0ْ ِشبوً اٌجنٌن اإلعالِْخ1/8) 16لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 7 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من 

 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى مكا٧  الب ى٥ ؤلاؾالمية،  بٗض اَاٖل

 الكي صاع  خىله،وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  
وفٗض اؾتٗغاى ماهـ ا  م٘ ما حاف في ألاوعا١ اإلا٣ضمة بكؤن مكا٧  الب ى٥ ؤلاؾالمية، واإلاتًم ة م٣ترخا  
غاٝ ا  تهٟة وفٗض الاؾتمإ ا ى  ية ٞو ية واصاعية ومكا٧  ٖال٢اتها باأَل مٗال ة ته٪ اإلاكا٧  بؤنىاٖها من قٖغ

 اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ ته٪ اإلاك٨ال .
 غع ما يلي:٢

غيها في  ٖغى ال٣اتمة التالية اإلاه ٟة ٖلى أعفٗة مداوع ٖلى ألامانة الٗامة لهمام٘ الؾت٨تا  ا  تهحن ٞيها ٖو
 صوعا  ا  م٘ ال٣اصمة بدؿ  ألاولىية الكي تغاىا ل  ة التسُيِ:

 ا خىع ألاو٫: الىصاث٘ وما يتٗه٤ بها:
ية.يمان وصاث٘ الاؾةثماع بُغ١ تتالفم م٘ أخ٩ام  -أ  اإلاًاعدة الكٖغ
 تباص٫ الىصاث٘ بحن الب ى٥ ٖلى ٚحر أؾاؽ الٟاتضة. - 
 الت٨يي٠ الكغعي لهىصاث٘ واإلاٗال ة ا خاؾبية لها. –ج 
 أو في نكاٍ مدضص. –ص 

،
 ا٢غاى مبهٜ لص و بكٍغ التٗام  به م٘ الب ٪ ٖمىما

اف اإلاًاعدة(. -ىـ   مهاعي٠ اإلاًاعدة ومن يتدمهها ااإلاًاع  أو ٖو
 ضيض الٗال٢ة بحن اإلاىصٖحن واإلاؿاىمحن.تد –و 
 الىؾاَة في اإلاًاعدة وؤلاحاعة والًمان. –ػ 
 تدضيض اإلاًاع  في الب ٪ ؤلاؾالمي ااإلاؿاىمىن أو ماهـ ؤلاصاعة، أو ؤلاصاعة الت ٟيظية(. –ح 
ة. -ٍ  البضي  ؤلاؾالمي للخؿابا  اإلا٨كٞى
 الؼ٧اة في الب ى٥ ؤلاؾالمية ألمىالها ووصاثٗها. –  
 خىع الثاني: اإلاغابدة:ا 
 اإلاغابدة في ألاؾها. -أ
 في الؿضاص. –  

،
 تؤحي  :س ي  اإلاه٨ية في بيٕى اإلاغابدة لب٣اف خ٤ الب ٪ مًمىنا

. –ج 
،
 اإلاغابدة اإلائحهة الؿضاص م٘ تى٦ي  آلامغ بالكغاف واٖتباعو ٦ٟيال

 ة.اإلاماَهة في :ؿضيض الضيىن ال اقئة ٖن اإلاغابدة أو اإلاٗامال  آلاحه –ص 
 التؤمحن ٖلى الضيىن. -ىـ 
 بي٘ الضيىن. -و

 ا خىع الثالث: التؤححر:
 اٖاصة التؤححر إلاال٪ الٗحن اإلاؤحىعة أو لٛحرو. –أ 
 اؾةئااع زضما  ألاش ام واٖاصة تؤححرىا. –  
 احاعة ألاؾها أو ا٢غايها أو عىنها. –ج 
 نيانة الٗحن اإلاؤحىعة. –ص 
 لها. قغاف ٖحن من ش و بكٍغ اؾةئااعو -ىـ 
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 ال م٘ بحن ؤلاحاعة واإلاًاعدة. –و 
 ا خىع الغاب٘: ال٣ٗىص:

 الكٍغ الاتٟاقي ٖلى خ٤ الب ٪ في الٟسخ في خا٫ التسه٠ ٖن ؾضاص ألا٢ؿاٍ. -أ
 الكٍغ الاتٟاقي ٖلى تدىي  ال٣ٗض من نيٛة ا ى نيٛة أزغي ٖ ض التسه٠ ٖن ؾضاص ألا٢ؿاٍ. –  

 ويىصءي بما يلي:
: مىانهة الب ى٥ ؤلا 

،
ؾالمية الخىاع م٘ الب ى٥ اإلاغ٦ؼية في الضو٫ ؤلاؾالمية لتم٨حن الب ى٥ ؤلاؾالمية من أصاف أوال

ية الكي تد٨ا أنكُة الب ى٥ وتالتا َبيٗرها ال انة.  اتٟها في اؾةثماع أمىا٫ اإلاتٗامهحن مٗها في يىف اإلاباصة الكٖغ ْو
لى الب ى٥ اإلاغ٦ؼية أن تغاعي متُهبا  نااح الب ى٥ ؤلاؾالمية ل ه٣يام بضوعىا الٟٗا٫ في الت مية الَى ية يمن ٖو

٢ىاٖض الغ٢ابة بما يالتا زهىنية الٗم  اإلاهغفي ؤلاؾالمي وصٖىة م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي والب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية 
 الؾتئ اٝ احتماٖا  الب ى٥ اإلاغ٦ؼية لهضو٫ ؤلاؾالمية، مما يةيذ الٟغنة لت ٟيظ متُهبا  ىظو التىنية.

: اىت
،
يٟية الىاٖية لُبيٗة الٗم  اإلاهغفي جانيا مام الب ى٥ ؤلاؾالمية بتؤىي  ال٣ياصا  والٗامهحن ٞيها بال برا  الْى

حر البرامج التضعيبية اإلا اؾبة بالتٗاون م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  وؾاتغ ال ها  اإلاٗ ية  ؤلاؾالمي، وتٞى
 بالتضعي  اإلاهغفي ؤلاؾالمي.

: الٗ اية ب٣ٗضي
،
 الؿها والاؾته إ، إلاا ي٣ضمانه من بضي  قغعي لهيٜ التمىي  ؤلانتاجي الت٣هيضية. جالثا

: الت٣هي  ما أم٨ن من اؾتسضام أؾهى  اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف و٢هغىا ٖلى التُبي٣ا  الكي ت٣٘ تدت ع٢ابة 
،
عابٗا

ية الكي تد٨مها. والتىؾ٘ في مست ه٠ الهيٜ الاؾةثماعية ألازغي من اإلاهٝغ ويئمن ٞيها و٢ٕى ا  الٟة له٣ىاٖض الكٖغ
اإلاًاعدة واإلاكاع٧ا  والتؤححر م٘ الاىتمام باإلاتابٗة والت٣ىيا الضوع  وينبغي الاؾتٟاصة من مسته٠ الخاال  اإلا٣بىلة في 

 اإلاًاعدة مما يةيذ يبِ ٖم  اإلاًاعدة وص٢ة ا خاؾبة ل تاتاها.
: ايااص الؿى١ التااعية لتباص٫ الؿه٘ بحن البالص 

،
 ٖن ؾى١ الؿه٘ الضولية الكي ال تسهى من زامؿا

،
ؤلاؾالمية بضيال

ية.  ا  الٟا  الكٖغ
: تىحيه ٞاتٌ الؿيىلة ل ضمة أىضاٝ الت مية في الٗالا ؤلاؾالمي، وطل٪ بالتٗاون بحن الب ى٥ ؤلاؾالمية لضٖا 

،
ؾاصؾا

 ن اصي٤ الاؾةثماع اإلاكتر٦ة وانكاف اإلاكاعي٘ اإلاكتر٦ة.
: ؤلاؾغإ ببيااص ا

،
 ٖن مغاٖاة ؾٗغ الٟاتضة الغدىية في تدضيض ىامل الغدذ ؾابٗا

،
 الظ  ي٩ىن بضيال

،
إلائقغ اإلا٣بى٫ اؾالميا

 في اإلاٗامال .
: تىؾي٘ ال٣اٖضة الهي٩هية لهؿى١ اإلاالية ؤلاؾالمية ٖن َغي٤ ٢يام الب ى٥ ؤلاؾالمية ٞيما بينها، ودالتٗاون م٘ 

،
جام ا

 تضاو٫ ألاصوا  اإلاالية ؤلاؾالمية في مسته٠ الضو٫ ؤلاؾالمية.الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية، لهتىؾ٘ في ابت٩اع و 
: صٖىة ال ها  اإلا ٍى بها ؾّن ألانٓمة إلعؾاف ٢ىاٖض التٗام  ال انة بهيٜ الاؾةثماع ؤلاؾالمية، ٧اإلاًاعدة 

،
تاؾٗا

ة واإلاؿا٢اة والؿها والاؾته إ وؤلايااع.  واإلاكاع٦ة واإلاؼاٖع
: صٖىة الب ى٥ ؤلاؾالمية إل٢

،
امة ٢اٖضة مٗهىما  تتىاٞغ ٞيها البيانا  ال٩اٞية ٖن اإلاتٗامهحن م٘ الب ى٥ ٖاقغا

 لهب ى٥ ؤلاؾالمية ولالؾتٟاصة منها في :ص ي٘ التٗام  م٘ الث٣ا  
،
ما٫، وطل٪ لت٩ىن مغحٗا ؤلاؾالمية وعحا٫ ألٖا

 اإلائتم حن والابتٗاص ٖن ؾىاىا.
ية لضحها، ؾىاف بتاضيض ٖم  الهيئة الٗهيا  خاص  ٖكغ: صٖىة الب ى٥ ؤلاؾالمية ا ى تنؿي٤ نكاٍ ىيئا  الغ٢ابة الكٖغ

ية لهب ى٥ ؤلاؾالمية أم ٖن َغي٤ ايااص ىيئة حضيضة بما ي٨ٟ  الىنى٫ ا ى مٗايحر مىخضة لٗم  الهيئا   لهغ٢ابة الكٖغ
ية في الب ى٥ ؤلاؾالمية.  الكٖغ

٤  وهللا اإلاٞى
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 اٌغٌٌْخ يف ادلظبسف اإلعالِْخ(0 إداسح 2/52) 116سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
لى آله وصخبه، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو

 23-19ٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته االٗكغين( اإلا ٣ٗـضة فـي م٨ـة اإلا٨غمـة فـي الٟتـرة مـن 
ـــغم  ــا 1432مدــ ــ ــــي يىا٣ٞهـ ــ الكـ ــ ــ ــــمبر 29-25ىـ ــــاٝع2010/صملؿـ ــــي اإلاهـ ــــيىلة فـ ــٕى ااصاعة الؿـ ــ ــــي مىيـ ٓـــــغ فـ ــــض ن ــــالمية  م ٢ـ  –ؤلاؾـ

 اإلاٗايحر وألاصوا (.
يدتـاج ا ـى مؼيـض مـن الضعاؾـة وتىانـ  مـ٘  وفٗض اؾتماٖه ا ى البدىث اإلا٣ضمة في اإلاىيٕى وم ا٢كته لها عأي أن اإلاىيٕى

ٞـة ح ـا الــضوعة    اإلا اؾــبة لخههـا ومـن جـا اصعاحـه فـي حـضو٫ أٖمـا٫اإلاكـ٩هة وأؾـبابها واإلا٣ترخـا اإلاهـاٝع ؤلاؾـالمية، إلاٗغ
 ال٣اصمة.

لى آله وصخبه أحمٗحن.   ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم ٖو
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 تُغ اٌرمغُػ
 ( ثشؤ0ْ اٌجْغ ثبٌزمغْؾ6/ 5) 021 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (9م2ج7ٕو 193م 1ج6ماهة ا  م٘ إ 
 23 -17في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من  ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض

 م،1990آطاع اماعؽ(  20 – 14ىـ اإلاىا٤ٞ  1410قٗبان 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى البي٘ بالت٣ؿيِ، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع   بٗض اَاٖل

 ٢غع ما يلي: خىله،
: تاىػ الؼياصة في ال

،
، وجم ه باأل٢ؿاٍ إلاضص مٗهىمة، وال أوال

،
ثمن اإلائح  ٖن الثمن الخا٫، ٦ما ياىػ ط٦غ جمن اإلابي٘ ن٣ضا

يصر البي٘ اال اطا حؼم الٗا٢ضان بال ٣ض أو التؤحي . ٞبن و٢٘ البي٘ م٘ الترصص بحن ال ٣ض والتؤحي  بؤن لا يده  الاتٟا١ 
.
،
ا  ال اػم ٖلى جمن واخض مدضص، ٞهى ٚحر حاتؼ قٖغ

:
،
، في بي٘ ألاح ، الت هيو في ال٣ٗض ٖلى ٞىاتض الت٣ؿيِ، مٟهىلة ٖن الثمن الخا٫، بديث تغتبِ  جانيا

،
ا ال ياىػ قٖغ

 باألح ، ؾىاف ات٤ٟ الٗا٢ضان ٖلى نؿبة الٟاتضة أم عدُاىا بالٟاتضة الؿاتضة.
ض ا خضص ٞال ياىػ الؼامه أ  ػ  : اطا تؤزغ اإلاكتر  اإلاضين في صٞ٘ ألا٢ؿاٍ ٖن اإلاٖى

،
ياصة ٖلى الضين بكٍغ ؾاب٤ أو جالثا

، ألن طل٪ عدا مدغم.  بضون قٍغ
 اقتراٍ التٗىيٌ في خالة 

،
ا : يدغم ٖلى اإلاضين اإلاليف أن يماَ  في أصاف ما خ  من ألا٢ؿاٍ، وم٘ طل٪ ال ياىػ قٖغ

،
عابٗا

 التؤزغ ٖن ألاصاف.
 أن ملكتٍر الباث٘ باألح  خهى٫ ألا٢ؿاٍ ٢ب  مىاٖيضىا، ٖ 

،
ا : ياىػ قٖغ

،
ض تؤزغ اإلاضين ٖن أصاف بًٗها، ما صام زامؿا

 اإلاضين ٢ض عضءي بهظا الكٍغ ٖ ض التٗا٢ض.
: ال خ٤ لهباث٘ في الاختٟاّ بمه٨ية اإلابي٘ بٗض البي٘، ول٨ن ياىػ لهباث٘ أن ملكتٍر ٖلى اإلاكتر  عىن اإلابي٘ ٖ ضو 

،
ؾاصؾا

 لًمان خ٣ه في اؾةيٟاف ألا٢ؿاٍ اإلائحهة.
 ويىصءي بما يلي:

 اإلاتههة ببي٘ الت٣ؿيِ لهبت ٞيها ا ى ما بٗض اٖضاص صعاؾا  وأبداث ٧اٞية ٞيها، ومنها: صاعؾة بٌٗ اإلاؿات 
 خؿا الباث٘ ٦مبياال  ألا٢ؿاٍ اإلائحهة لضي الب ى٥. -أ
 :ع ي  الضين م٣اب  اؾ٣اٍ بًٗه وهي مؿؤلة  ي٘ و:ع   . - 
٤ -ج  أجغ اإلاى  في خهى٫ ألا٢ؿاٍ اإلائحهة. وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤ0ْ اٌجْغ ثبٌزمغْؾ5/1) 062 إلعالِِ سلُلشاس رلّغ اٌفمو ا
 (9م 2والٗضص الؿاب٘ ج  193م  1، ج6ماهة ا  م٘ إ 

ط   12-7ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 
 م،1992أياع امايى(  14 – 9ىـ اإلاىا٤ٞ 1412ال٣ٗضة 

ه ٖلى  له٣غاع  بٗض اَاٖل
،
 ( بكؤنه،2/6ا 51البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى البي٘ بالت٣ؿيِ، واؾت٨ماال

 ٢غع ما يلي: وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
، ولى ػاص ٞيه الثمن اإلائح  ٖلى اإلاع  .

،
ا : البي٘ بالت٣ؿيِ حاتؼ قٖغ

،
 أوال

: ألاوعا١ التااعية االكي٩ا 
،
 ؾ ضا  السخ ( من أنىإ التىجي٤ اإلاكغوٕ لهضين بال٨تابة.-ألمغ الؿ ضا -جانيا
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، ألنه يئو٫ ا ى عدا النؿيئة ا خغم.
،
ا : ان خؿا ازها( ألاوعا١ التااعية ٚحر حاتؼ قٖغ

،
 جالثا

، ال 
،
ا : الخُيُة من الضين اإلائح ، ألح  :ع يهه، ؾىاف أ٧انت بُه  الضاتن أو اإلاضين اي٘ و:ع  ( حاتؼة قٖغ

،
عابٗا
ز  في الغدا ا خغم اطا لا ت٨ن ب اف ٖلى اتٟا١ مؿب٤، وما صامت الٗال٢ة بحن الضاتن واإلاضين ج اتية. ٞبطا صز  بينهما تض

 َٝغ جالث لا تاؼ، ألجها تؤزظ ٖ ضتٍظ خ٨ا خؿا ألاوعا١ التااعية.
اف أ  ٢ؿِ : ياىػ اتٟا١ اإلاتضاي حن ٖلى خهى٫ ؾاتغ ألا٢ؿاٍ ٖ ض امت إ اإلاضين ٖن ٞو

،
من ألا٢ؿاٍ اإلاؿتد٣ة  زامؿا

.
،
 ٖهيه ما لا ي٨ن مٗؿغا

 إلاى  اإلاضين أو اٞالؾه أو مماَهته، ٞياىػ في حمي٘ ىظو الخاال  الخِ م ه لهتع ي  
،
: اطا اٖتبر الضين خاال

،
ؾاصؾا
 بالتراضءي.

ؿاع الظ  يىح  ؤلانٓاع: أال ي٩ىن لهمضين ما٫ ػاتض ٖن خىاتاه ألانهية يٟي بضي ه ن٣ : يابِ ؤلٖا
،
.ؾابٗا

،
 أو ٖي ا

،
 ضا

 وهللا أٖها
 

 اخلبطخ ثبٌجْغ ثبٌزمغْؾ  ( ثشؤ0ْ اعزفغبساد اٌجنه اإلعالِِ ٌٍزنّْخ1/3) 013 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 55ص  1والعدد الثالث ج  525/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 
 13-8ة ألاعصنية الهاقمية من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث بٗمان ٖانمة اإلامه٨

 م.1986 (:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ 16 – 11ىـ /1407نٟغ 
 ... ٢غع ما يلي: بٗض صعاؾة مؿتٟيًة وم ا٢كا  واؾٗة ل مي٘ الاؾتٟؿاعا  الكي ت٣ضم بها الب ٪ ا ى ا  م٘،

 اج( بسهىم ٖمهيا  البي٘ باألح  م٘ ت٣ؿيِ الثمن:
ض من الب ٪ ؤلاؾالمي ل : ان الٖى

،
.أوال

،
ا  هت مية ببي٘ اإلاٗضا  ا ى الٗمي  بٗض تمه٪ الب ٪ لها أمغ م٣بى٫ قٖغ

: ان تى٦ي  الب ٪ أخض ٖمالته بكغاف ما يدتاحه طل٪ الٗمي  من مٗضا  وآليا  وندىىا مما ىى مدضص ألاوناٝ 
،
جانيا

، والثمن لخؿا  الب ٪، بٛية أن يبيٗه الب ٪ ته٪ ألاقياف بٗض ونىلها وخهىلها في يض الى٦ي ، 
،
ا ىى تى٦ي  م٣بى٫ قٖغ

 وألاًٞ  أن ي٩ىن الى٦ي  بالكغاف ٚحر الٗمي  اإلاظ٧ىع اطا تيؿغ طل٪.
: ان ٣ٖض البي٘ يا  أن يتا بٗض التمه٪ الخ٣ي٣ي لهمٗضا  وال٣بٌ لها، وأن يبرم ب٣ٗض م ٟه .

،
 ... جالثا

 اص( بسهىم ٖمهيا  تمىي  التااعة ال اعحية:
ِ الثمن.ي ُب٤ ٖلى ىظو الٗمهيا  اإلاباصة اإلا ٘ ت٣ؿي ٘ باألح  م   ُب٣ة ٖلى ٖمهيا  البي
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 اٌثُغ تغشض اٌرىسق:
 (0 ثشؤْ دىُ ثْغ اٌزٌسُّق.2/12) 081 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

لى آله وصخبه، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو،ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو
ُـة الٗــالا ؤلاؾــالمي، فــي صوعتــه ال امؿـة ٖكــغة اإلا ٣ٗــضة بم٨ــة اإلا٨غمــة، الكــي  ٞـبن ماهـــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي، بغاب

ــــبت ــــىم الؿــ ــــضأ  يــ ــــ٤ 1419عحـــــ 11بـ ــ اإلاىاٞــ ــ ــــضاو٫ 31/10/1998ىـــ ــــض التــ ١. وفٗــ ــــىع  ــــ٘ التـ ــــا بيــ ــٕى خ٨ــ ــ ــــي مىيـ ــــغ فــ ــــض نٓــ م ٢ـ
ية، و٦الم الٗهماف في ىظو اإلاؿؤلة ٢غع ا  هـ   ما يلي:واإلا ا٢كة، والغحٕى ا ى ألاصلة،وال٣ىاٖض الكٖغ

١: ىى قغاف ؾهٗة في خـىػة البـاث٘ ومه٨ـه، بـثمن مئحـ ، جـا يبيٗهـا اإلاكـتر  ب ٣ـض لٛحـر الباث٘،للخهـى٫  : أن بي٘ التىع 
،
أوال

 ٖلى ال ٣ض االىع١(.
َخـ َّ ا
َ
ا، ودـه ٢ـا٫ حمهـىع الٗهمـاف، ألن ألانـ  فـي البيـٕى ؤلاباخـة، ل٣ـى٫ هللا :ٗا ىاَوأ ،ٖ ا: أن بي٘ التىع١ ىظا حاتؼ قغ ُ جاني،

َّ
َّلل

دا(]الب٣غة:  َم الّغِ
َ٘ َوَخغَّ َبْي

ْ
ا وال نىعة، وألن الخاحة صاٖية ا ى طل٪ ل٣ًاف صين، 275ال ا ال ٢هض، [.ولا يٓهغ في ىظا البي٘ عد،

 أو ػواج أو ٚحرىما.
ــ ــتراىا بــــه ٖلـــى باثٗهــــا ألاو٫، ال مباقــ  يبيــــ٘ اإلاكــــتر  الؿـــهٗة بــــثمن أ٢ــــ  ممـــا اقــ

َّ
ــا: حــــىاػ ىـــظا البيــــ٘ مكــــغوٍ بـــؤال ـ

،
غة وال جالث

ا، القتماله ٖلى خيهة الغدا ٞهاع ٣ٖضا مدغما. ،ٖ م قغ  بالىاؾُة، ٞبن ٞٗ  ٣ٞض و٢ٗا في بي٘ الٗي ة،ا خغَّ
ا: ان ا  هـ ،ٗ ه هللا ؾبدانه لٗباصو من ال٣غى الخؿن من َيـ   -وىى ي٣غع طل٪  -عاب يىصءي اإلاؿهمحن بالٗم  بما قٖغ

ٗـا ى، إلاـا  أمىالها، َيبة به نٟىؾها، ابتٛاف مغياة هللا، ال ٟـا١ فـي ؾـبي  هللا : يةبٗه مّن وال أطي، وىـى مـن أحـ  أنـىإ ؤلان
ٞيــه مــن التٗــاون والتٗــا٠َ، والتــراخا بــحن اإلاؿــهمحن،وتٟغيج ٦غدــاتها، وؾــض خاحــاتها، وان٣ــاطىا مــن ؤلاج٣ــا٫ بالــضيىن، 

ية فـــي جـــىا  ؤلا٢ـــغاى الخؿــــن، والخـــث ٖهيـــه ــٕى فـــي اإلاٗـــامال  ا خغمـــة، وان ال هــــىم الكـــٖغ ــا  والى٢ـ ٦ثحـــرة ال تسٟ ،٦مــ
اف، وخؿن ال٣ًاف واإلاماَهة.  يتٗحن ٖلى اإلاؿت٣غى التدلي بالٞى

ا. والخمض هلل ع  الٗاإلاحن. ا ٦ثحر، لى آله وصخبه ؾها :ؿهيم،  ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم، ٖو

 
 (اٌزٌسق وّب جتشّو ثؼغ ادلظبسف يف اٌٌلذ احلبػش)(0 5/11) 28سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس

لى آله وصخبه.ال  خمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى عؾى٫ هللا، ٖو
 أما بٗض:

ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعتـه الؿـابٗة ٖكـغة اإلا ٣ٗـضة بم٨ـة اإلا٨غمـة، فـي الٟتـرة 
: 17/12/2003-13ىـ الظ  يىا٣ٞه: 23/10/1424-19من  تاغيه بٌٗ اإلاهـاٝع فـي  التىع١ ٦ماام، ٢ض نٓغ في مىيٕى

 الى٢ت الخايغ(.
، واإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله، تبـحن لهماهــ أن التـىع١ الـظ  تاغيـه  وفٗض الاؾتمإ ا ى ألابداث اإلا٣ضمة خى٫ اإلاىيٕى

ُـــي يـــتا ٞيــــه تغتيـــ  بيـــ٘ ؾــــهٗة  ــٝغ بٗمــــ  نم ــاٝع فــــي الى٢ـــت الخايـــغ ىــــى: ٢يـــام اإلاهـ ٗـــٌ اإلاهـ ليؿـــت مـــن الــــظى  أو اب
ًـة امـا بكـٍغ فـي ال٣ٗـض أو  -لؿـه٘ الٗاإلايـة أو ٚحرىـا، ٖلـى اإلاؿـتىع١ بـثمن آحـ ، ٖلـى أن يهتـزم اإلاهـٝغ مـن أؾـىا١ ا (الٟ

 بؤن ي ى  ٖ ه في بيٗها ٖلى مكتر آزغ بثمن خايغ، و:ؿهيا جمنها لهمؿتىع١. -بد٨ا الٗٝغ والٗاصة 
 وفٗض ال ٓغ والضعاؾة، ٢غع ماهـ ا  م٘ ما يلي:

: ٖضم حىاػ التىع١ الظ  ؾب٤
،
 تىنيٟه في التمهيض لؤلمىع آلاتية: أوال
ــبيهة بالٗي ــــة  - 1 ــا قــ ــترحها ياٗههــ ــتر آزــــغ أو تغتيــــ  مــــن ملكــ ــاث٘ فــــي ٣ٖــــض التــــىع١ بالى٧الــــة فــــي بيــــ٘ الؿــــهٗة إلاكــ أن التــــزام البــ

 نغاخة أم بد٨ا الٗٝغ والٗاصة اإلاتبٗة.
،
، ؾىاف أ٧ان الالتزام مكغوَا

،
ا ة قٖغ  اإلام ٖى
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 من الخاال  ا ى ؤلازال٫ بكغوٍ ال٣بٌ الكغعي الالػم لصخة اإلاٗامهة.أن ىظو اإلاٗامهة تئص  في ٦ثحر  - 2
ٗـــامال  البيـــ٘  - 3 ــٝغ فـــي م أن وا٢ـــ٘ ىـــظو اإلاٗامهـــة ي٣ـــىم ٖلـــى مـــ ذ تمىيـــ  ن٣ـــض  بؼيـــاصة إلاـــا ؾـــمي باإلاؿـــتىع١ ٞيهـــا مـــن اإلاهـ

ٗـىص ٖهيــ ه بؼيـاصة ٖلــى مـا ٢ــضم والكـغاف الكـي تاــغ  م ـه والكــي هـي نــىعية فـي مٗٓــا أخىالهـا، ىـضٝ الب ــ٪ مـن احغائهــا أن :
٘ في صوعته ال امؿة ٖكغة أن  من تمىي . وىظو اإلاٗامهة ٚحر التىع١ الخ٣ي٣ي اإلاٗغوٝ ٖ ض ال٣ٟهاف، والظ  ؾب٤ لهمام
٢ا٫ باىاػو بمٗامال  خ٣ي٣ية وقغوٍ مدضصة بينها ٢غاعو.. وطل٪ إلاا بينهما من ٞغو١ ٖضيضة ٞههت ال٣ى٫ ٞيها البدىث 

  اإلا٣ضمــة. ٞــالتىع١ الخ٣ي٣ــي
،
 خ٣ي٣يــا

،
ي٣ــىم ٖلــى قــغاف خ٣ي٣ــي لؿــهٗة بــثمن آحــ  تــضز  فــي مهــ٪ اإلاكــتر  وي٣بًــها ٢بًــا

ٟـغ١ بـحن  وت٣٘ في يمانه، جا ي٣ىم ببيٗها ىـى بـثمن خـا٫ لخاحتـه اليـه، ٢ـض يـتم٨ن مـن الخهـى٫ ٖهيـه و٢ـض ال يـتم٨ن، وال
ٜ الخهــى٫ ٖلـى ػيـاصة إلاــا ٢ـضم مــن الثم ـحن آلاحـ  والخــا٫ ال يـضز  فـي مهــ٪ اإلاهـٝغ الـظ  َــغأ ٖلـى اإلاٗامهــة لٛـغى :ؿـىي

.  تمىي  لهظا الص و بمٗامال  نىعية في مٗٓا أخىالها، وىظا ال يتىاٞغ في اإلاٗامهة اإلابي ة الكي تاغحها بٌٗ اإلاهاٝع
 ألمــغ هللا :ٗــا ى. ٦مــا أن ا  هـــ اط ي٣ــضع 

،
: يىصــءي ماهـــ ا  مــ٘ حميــ٘ اإلاهــاٝع بتا ــ  اإلاٗــامال  ا خغمــة، امتثــاال

،
جانيــا
ٗـامال  الخ٣ي٣يـة حهىص ا إلاهـاٝع ؤلاؾـالمية فـي ان٣ـاط ألامـة ؤلاؾـالمية مـن بهـىي الغدـا، ٞبنـه يىصـءي بـؤن :ؿـتسضم لـظل٪ اإلا

 بؼياصة تغح٘ ا ى اإلامى٫.
،
 مدًا

،
 اإلاكغوٖة صون الل ىف ا ى مٗامال  نىعية تئو٫ ا ى ٧ىجها تمىيال

ًاف اإلاتدٟٓىن: ٖبضالٗؼيؼ بن ٖبضهللا آ٫ الكيش    (ال٣غاع الثاني اإلاتٗه٤ بالتىع١ اإلاهغفي م٘ التدٟٔ ٖلىاألٖا

 
 ( ثشؤْ اٌزٌسق0 دمْمزو، أٌٔاػو )اٌفميِ ادلؼشًف ًادلظشيف ادلنظُ(2/12) 112 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته التاؾٗة ٖكغة في اماعة 
 م،2009نيؿان اابغي (  30 - 26ىـ، اإلاىا٤ٞ 1430حماصي ألاو ى  5ا ى  ٢1ة اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( من الكاع 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى التىع١: خ٣ي٣ته، أنىاٖه اال٣ٟهي اإلاٗغوٝ واإلاهغفي  بٗض اَاٖل
 اإلا ٓا(، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،

إل ٖلى ٢غاعا  ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي التاب٘ لغابُة الٗالا ؤلاؾالمي بم٨ة اإلا٨غمة بهظا ال هىم،  وفٗض الَا
 ٢غع ما يلي:

: أنىإ التىع١ وأخ٩امها:
،
 أوال
 بثمن أ٢  1ا

،
( التىع١ في انُالح ال٣ٟهاف: ىى قغاف ش و ااإلاؿتىع١( ؾهٗة بثمن مئح  من أح  أن يبيٗها ن٣ضا

 ا ى
،
 لكغوٍ  ٚالبا

،
يا ، قٍغ أن ي٩ىن مؿتٞى

،
ا ريت م ه ب٣هض الخهى٫ ٖلى ال ٣ض. وىظا التىع١ حاتؼ قٖغ

ُ
ٚحر من اقت
.
،
ا  البي٘ اإلا٣غعة قٖغ

( التىع١ اإلا ٓا في الانُالح اإلاٗانغ: ىى قغاف اإلاؿتىع١ ؾهٗة من ألاؾىا١ ا خهية أو الضولية أو ما قابهها بثمن 2ا
  بيٗها، اما ب ٟؿه أو بتى٦ي  ٚحرو أو بتىاَئ اإلاؿتىع١ م٘ الباث٘ ٖلى طل٪، وطل٪ مئح  يتى ى الباث٘ ااإلامّى٫( تغتي

.
،
 بثمن خا٫ أ٢  ٚالبا

 ( التىع١ ال٨ٗ ءي: ىى نىعة التىع١ اإلا ٓا نٟؿها م٘ ٧ىن اإلاؿتىع١ ىى اإلائؾؿة واإلامى٫ ىى الٗمي .3ا
 
،
: ال ياىػ التىع٢ان ااإلا ٓا و ال٨ٗ ءي( وطل٪ ألن ٞيهما تىاَئا

،
،  جانيا

،
ا  أو ٖٞغ

،
بحن اإلامى٫ واإلاؿتىع١، نغاخة أو يم ا

 لتدهي  ال ٣ض الخايغ بؤ٦ثر م ه في الظمة وىى عدا.
،
 تدايال

 ويىصءي بما يلي:
أ( التؤ٦يض ٖلى اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية باؾتسضام نيٜ الاؾةثماع والتمىي  اإلاكغوٖة في حمي٘ أٖمالها، ا

ية بما يد٤٣ م٣انض الكغيٗة الٛغاف، ويالي ًٞيهة وتا   الهيٜ ا خغمة واإلاكبى   بالًىابِ الكٖغ
،
ىة التزاما

 الا٢تهاص ؤلاؾالمي لهٗالا الظ  ملٗاني من الت٣هبا  وال٩ىاعث الا٢تهاصية اإلاغة تهى ألازغي.
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ى  ( :ص ي٘ ال٣غى الخؿن لتا ي  ا ختاححن لل ىف لهتىع١. وانكاف اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية ن اصي٤ له٣غ ا
 الخؿن. وهللا أٖها.
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 اٌرىسق اٌؼىغٍ
 (0 ادلنزج اٌجذًّ ػٓ اٌٌدّؼخ ألجً.2/12) 112سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس

لى آله وصخبه أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو؛ نبي ا دمحم، ٖو
ُـة الٗـالا ؤلاؾـالمي فــي صوعتـه التاؾـٗة ٖكـغة اإلا ٣ٗـضة بم٨ـة اإلا٨غمـة فـي الٟتــرة  ٞـبن ماهــ ا  مـ٘ ال٣ٟهـي ؤلاؾـالمي بغاب

مبر/7-3ىـ الظ  يىا٣ٞـه 1428/قىا26/٫-22من  ٖـن الىصملٗـة ألحـ (، 2007/ نـٞى : ااإلا ـتج البـضي   ٓـغ فـي مىيـٕى م ٢ـض ن
ــا: اإلاغابدـــة ال٨ٗؿـــية، والتـــىع١ ال٨ٗ ـــءي أو  ــاٝع فـــي الى٢ـــت الخايـــغ تدـــت أؾـــماف ٖضيـــضة، منهـ ٗـــٌ اإلاهـ والـــظ  تاغيـــه ب

 ٣هى  التىع١، والاؾةثماع اإلاباقغ، والاؾةثماع باإلاغابدة، وندىىا من ألاؾماف ا خضجة أو الكي يم٨ن اخضاثها.م
 والهىعة الكاثٗة لهظا اإلا تج ت٣ىم ٖلى ما يلي:

 . تى٦ي  الٗمي  ااإلاىصٕ( اإلاهٝغ في قغاف ؾهٗة مدضصة، و:ؿهيا الٗمي  لهمهٝغ الثمن خايغا.1
 ٗة من الٗمي  بثمن مئح ، وبهامل عدذ ياغ  الاتٟا١ ٖهيه.. جا قغاف اإلاهٝغ لهؿه2

، ٢غع ا  هـ ٖضم حىاػ ىظو اإلاٗامهة؛ إلاا يلي:  وفٗض الاؾتمإ ا ى البدىث واإلا ا٢كا  اإلاؿتٟيًة خى٫ ىظا اإلاىيٕى
ٗـة ليؿــت م٣هـىصة لـظات1 ا، مـن حهـة ٧ــىن الؿـهٗة اإلابي ها، ٞتؤزــظ . أن ىـظو اإلاٗامهـة مماجهـة إلاؿــؤلة الٗي ـة ا خغمـة قــٖغ

 خ٨مها، زهىنا أن اإلاهٝغ يهتزم لهٗمي  بكغاف ىظو الؿهٗة م ه.
و٢ــض ؾــب٤ لهمامــ٘ أن ٢ــغع تدــغيا التــىع١ اإلاــ ٓا ب٣ــغاعو الثــاني فــي ”التــىع١ اإلاــ ٓا”. أن ىــظو اإلاٗامهــة تــضز  فــي مٟهــىم2

 صوعته الؿابٗة ٖكغة، وما ٖه  به م ٘ التىع١ اإلاهغفي من ٖه  يىحض في ىظو اإلاٗامهة.
ٗـــؼػ ال مـــى . 3 أن ىــظو اإلاٗامهـــة ت ـــافي الهـــضٝ مــن التمىيـــ  ؤلاؾـــالمي، ال٣ـــاتا ٖلــى عدـــِ التمىيـــ  بالنكـــاٍ الخ٣ي٣ــي، بمـــا مل

 والغزاف الا٢تهاص .
ٖـن ألامـة ؤلاؾـالمية، ويئ٦ـض ٖلـى أىميـة التُبيـ٤ الصـخيذ  ٘ بهىي الغدا  وا  هـ اط ي٣ضع حهىص اإلاهاٝع ؤلاؾالمية في ٞع

 ٗاص ٖن اإلاٗامال  اإلاكبىىة أو الهىعية الكي تئص  ا ى الغدا ا خغم ٞبنه يىصءي يما يلي:لهمٗامال  اإلاكغوٖة والابت
ـِظيَن 1

َّ
َهـا ال ح 
َ
ٞـة نـىعو وأقـ٩اله؛ امتثـاال ل٣ىلـه ؾـبدانه  َيـا أ . أن تدغم اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية ٖلـى تا ـ  الغدـا ب٩ا

د ُعوا َما َب٣َِي ِمَن الّغِ
َ
َ َوط
َّ
٣ُىا اَّلل ْ ُتْا ُمْئِمِ حَن آَمُ ىا اتَّ

ُ
 [.278]الب٣غة:”ا ِان ٦

ــاٝع ؤلاؾــــالمية؛ لتد٣يــــ٤ 2 . تؤ٦يــــض صوع ا  ــــام٘ ال٣ٟهيــــة، والهيئــــا  الٗهميــــة اإلاؿــــت٣هة، فــــي تغقــــيض وتىحيــــه مؿــــحرة اإلاهــ
 م٣انض وأىضاٝ الا٢تهاص ؤلاؾالمي.

يحن . ايااص ىيئة ٖهيا في الب ٪ اإلاغ٦ؼ  في ٧  صولة اؾالمية، مؿت٣هة ٖن اإلاهاٝع التا3 اعية، تت٩ىن من الٗهماف الكٖغ
٤ الكغيٗة ؤلاؾالمية.  وال براف اإلااليحن؛ لت٩ىن مغحٗا لهمهاٝع ؤلاؾالمية، والتؤ٦ض من أٖمالها ٞو

ي٤ ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم وآله وصخبه.  وهللا و ي التٞى
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 بوٓ ًششائيب( ثشؤ0ْ اٌزًٌّّ اٌؼمبسُ ٌجنبء ادلغ1/2)022 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 .(81م 1ج 2773ٕ6م4، ج 5ماهة ا  م٘ إ 

 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو٫  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 

 ٢غع ما يلي: بٗض ٖغى مىيٕى التمىي  ال٣ٗاع  لب اف اإلاؿا٦ن وقغائها، م،٧1988انىن ألاو٫ اصملؿمبر( 15
 ٓغ في مىيٕى التمىي  ال٣ٗاع  لب اف اإلاؿا٦ن وقغائها، إلنضاع ال٣غاع ال ام به ا ى الضوعة الؿاصؾة، من تؤحي  ال

.٤  أح  مؼيض من الضعاؾة والبدث. وهللا اإلاٞى
 

 ( ثشؤ0ْ اٌزًٌّّ اٌؼمبسُ ٌجنبء ادلغبوٓ ًششائيب6/ 1) 022 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (81م1ج2773ٕ6م4ج5ماهة ا  م٘ إ 

 
 23 -17ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم  م،1990آطاع اماعؽ(  20 – 14ىـ اإلاىا٤ٞ  1410قٗبان  بٗض اَاٖل
 ٢غع ما يلي:  ا٢كا  الكي صاع  خىله،واؾتماٖه لهم مىيٕى التمىي  ال٣ٗاع  لب اف اإلاؿا٦ن وقغائها،

غ بالُغ١ اإلاكغوٖة بما٫ خال٫، وان الُغي٣ة الكي  : ان اإلاؿ٨ن من الخاحا  ألاؾاؾية لئلنؿان، وينبغي أن يٞى
،
أوال

 إلاا ٞيها من 
،
ا :ؿه٨ها الب ى٥ ال٣ٗاعية وؤلاؾ٩انية وندىىا، من ؤلا٢غاى بٟاتضة ٢هت أو ٦ثر ، هي َغي٣ة مدغمة قٖغ

 لغدا.التٗام  با
حرو   ٖن ام٩انية تٞى

،
حر اإلاؿ٨ن بالتمه٪ اًٞال : ى ا٥ َغ١ مكغوٖة مُلؿتٛن  بها ٖن الُغي٣ة ا خغمة، لتٞى

،
جانيا

 باإليااع(، منها:
يها بؤ٢ؿاٍ مالتمة بضون  -أ  مسههة إلنكاف اإلاؿا٦ن، :ؿتٞى

،
أن ت٣ضم الضولة لهغاٚبحن في تمه٪ مؿا٦ن، ٢غويا

، أم تدت ؾتاع اٖتباعىا اعؾا زضمة(، ٖلى أنه اطا صٖت الخاحة ا ى تدهي  ٞاتضة، ؾىاف أ٧انت الٟاتضة نغيدة
ن٣ٟا  لت٣ضيا ٖمهيا  ال٣غوى ومتابٗرها، وح  أن ي٣تهغ ٞيها ٖلى الت٩الي٠ الٟٗهية لٗمهية ال٣غى ٖلى ال دى 

 ( لهضوعة الثالثة لهظا ا  م٘.1/3ا13اإلابحن في ال٣ٟغة اأ( من ال٣غاع ع٢ا 
ية أن تتى ى الضو  –   لة ال٣اصعة انكاف اإلاؿا٦ن وتبيٗها لهغاٚبحن في تمه٪ مؿا٦ن باألح  وألا٢ؿاٍ بالًىابِ الكٖغ

 ( لهظو الضوعة.2/6ا 51اإلابي ة في ال٣غاع 
 أن يتى ى اإلاؿةثمغون من ألاٞغاص أو الكغ٧ا  ب اف مؿا٦ن تبإ باألح . -ج
 ٖلى أؾاؽ اٖتباع  –أن تمه٪ اإلاؿا٦ن ٖن َغي٤ ٣ٖض الاؾته إ  -ص

،
ودظل٪ يتا قغاف اإلاؿ٨ن ٢ب  ب اته،  –و الػما

بدؿ  الىن٠ الض٢ي٤ اإلاؼي  لل هالة اإلائصية لهجزإ، صون وحى  :ع ي  حمي٘ الثمن، ب  ياىػ تؤحيهه بؤ٢ؿاٍ يت٤ٟ 
 ٖهيها، م٘ مغاٖاة الكغوٍ وألاخىا٫ اإلا٣غعة ل٣ٗض الاؾته إ لضي ال٣ٟهاف الظين محزوو ٖن ٣ٖض الؿها.

 ويىصءي بما يلي:
غ تمه٪ اإلاؿا٦ن لهغاٚبحن في طل٪.  مىانهة ال ٓغ إليااص َغ١ أزغي مكغوٖة تٞى

٤    وهللا اإلاٞى
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 اٌغٍُػمذ 
 ( ثشؤ0ْ اٌغٍَُّ ًرـجْمبرو ادلؼبطشح5/2) 082 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (371م  1، ج9ماهة ا  م٘ إ 
ط   6 -1في ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤ

 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 
ها وتُبي٣اته اإلاٗانغة، ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى الؿَّ  بٗض اَاٖل

 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٢غع ما يلي:

: بكؤن االؿها(:
،
 أوال
 في الظمة، ؾىاف ال -أ 

،
ؿه٘ الكي ياغ  ٞيها ٣ٖض الؿها :كم  ٧  ما ياىػ بيٗه ويم٨ن يبِ نٟاته ويثبت صي ا

ا . ا  أم اإلاه ٖى  أ٧انت من اإلاىاص ال ام أم اإلاؼعٖو
ه  -   ، ولى ٧ان ميٗاص و٢ٖى يا  أن يدضص ل٣ٗض الؿها أح  مٗهىم، اما بتاعيش مٗحن، أو بالغدِ بؤمغ مئ٦ض الى٢ٕى

 
،
 ال يئص  لهت إػ ٦مىؾا الخهاص.يسته٠ ازتالٞا

،
 ملؿحرا

، ٖلى أن ال  -ج  ألان  :ع ي  ٢بٌ عأؽ ما٫ الؿها في ماهـ ال٣ٗض، وياىػ تؤزحرو ليىمحن أو جالجة ولى بكٍغ
 ت٩ىن مضة التؤزحر مؿاوية أو ػاتضة ٖن ألاح  ا خضص لهؿها.

ا ا -ص 
ّ
 من اإلاؿه

،
 أو ٦ٟيال

،
ْؿِها ااإلاكتر ( عى ا

ُ
 من أزظ اإلا

،
ا  ليه االباث٘(.ال مان٘ قٖغ

ا ٞيه بشءيف آزغ   -ه 
َ
بٗض خهى٫ ألاح ، ؾىاف ٧ان الاؾةبضا٫  -ٚحر ال ٣ض  –ياىػ لهمؿِها ااإلاكتر ( مباصلة اإلاؿه

 
،
بانؿه أم بٛحر حنؿه. خيث انه لا يغص في م ٘ طل٪ نو جابت وال احمإ، وطل٪ بكٍغ أن ي٩ىن البض٫ نالخا

 ٞيه بغأؽ ما٫ الؿها.
،
 ألن ياٗ  مؿهما

اإلاؿها اليه ٖن :ؿهيا اإلاؿها ٞيه ٖ ض خهى٫ ألاح  ٞبنَّ اإلاؿها ااإلاكتر ( يسحر بحن الانتٓاع ا ى أن اطا ع ؼ   -و 
سخ ال٣ٗض وأزظ عأؽ ماله، واطا ٧ان ع ؼو ٖن اٖؿاع ٞ ٓغة ا ى ميؿغة.  يىحض اإلاؿها ٞيه ٞو

ىػ اقتراٍ الؼياصة في ال ياىػ الكٍغ ال ؼاثي ٖن التؤزحر في :ؿهيا اإلاؿها ٞيه، ألنه ٖباعة ٖن صين، وال يا -ػ 
 الضيىن ٖ ض التؤزحر.

 ال ياىػ حٗ  الضين عأؽ ما٫ لهؿها ألنه من بي٘ الضين بالضين. -ح 
: بكؤن االتُبي٣ا  اإلاٗانغة لهؿها(:

،
 جانيا

 من أن الؿها في ٖهغنا الخايغ أصاة تمىي  طا  ٦ٟافة ٖالية في الا٢تهاص ؤلاؾالمي وفي نكاَا  اإلاهاٝع 
،
انُال٢ا

 ٢هحر ألاح  أم متىؾُة أم ؤلاؾالمية، م
،
ن خيث مغونرها واؾتاابرها لخاحا  التمىي  ا  تهٟة، ؾىاف أ٧ان تمىيال

َىيهة، واؾتاابرها لخاحا  قغاتذ مستهٟة ومتٗضصة من الٗمالف، ؾىاف أ٧انىا من اإلا تاحن الؼعاٖيحن أم اله اٖيحن أم 
 وال ٣ٟا  الغأؾمالية ألازغي.اإلا٣اولحن أم من التااع، واؾتاابرها لتمىي  ن٣ٟا  الةكٛي  
 ولهظا :ٗضص  مااال  تُبي٤ ٣ٖض الؿها، ومنها ما يلي:

حن الظين يتى٢٘  -أ  يهلر ٣ٖض الؿها لتمىي  ٖمهيا  ػعاٖية مستهٟة، خيث يتٗام  اإلاهٝغ ؤلاؾالمي م٘ اإلاؼاٖع
مىىا اطا أن تىحض لضحها الؿهٗة في اإلاىؾا من مدانيهها أو مداني  ٚحرىا الكي يم٨ن أن ملكتروىا وي
ّ
ؿه

 ويضٞ٘ ٖنها مك٣ة الع ؼ اإلاا ي ٖن 
،
 بالٛا
،
ُم لها بهظا التمىي  نٟٗا ّضِ

َ
ُي٣
َ
أز٣ٟىا في الةؿهيا من مدانيهها، ٞ

 تد٣ي٤ انتاحها.
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يم٨ن اؾتسضام ٣ٖض الؿها في تمىي  النكاٍ الؼعاعي واله اعي، وال ؾيما تمىي  اإلاغاخ  الؿاب٣ة إلنتاج  -  
 واٖاصة :ؿىي٣ها بؤؾٗاع ماؼية.وتهضيغ الؿه٘ واإلا تاا  الغاتا

،
 ة، وطل٪ بكغائها َؾهما

يحن ونٛاع اإلا تاحن الؼعاٖيحن واله اٖيحن ٖن َغي٤ امضاصىا  -ج  يم٨ن تُبي٤ ٣ٖض الؿها في تمىي  الخٞغ
بمؿتهؼما  ؤلانتاج في نىعة مٗضا  وآال  أو مىاص أولية ٦غأؽ ما٫ ؾها م٣اب  الخهى٫ ٖلى بٌٗ م تااتها 

 واٖاصة :ؿىي٣ها.
 صءي ا  هـ بما يلي:يى  -ص 
 اؾت٨ما٫ نىع التُبي٣ا  اإلاٗانغة لهؿها بٗض اٖضاص البدىث اإلاتسههة. -ه 
٤ -و   وهللا اإلاٞى
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 ػمذ االعرصٕاع
 ( ثشؤ0ْ اٌزًٌّّ اٌؼمبسُ ٌجنبء ادلغبوٓ ًششائيب6/ 1) 22لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (81م1ج2773ٕ6م4ج5ماهة ا  م٘ إ 
 23 -17اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

 م،1990آطاع اماعؽ(  20 – 14ىـ اإلاىا٤ٞ  1410قٗبان 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى التمىي  ال٣ٗاع  لب اف اإلاؿا٦ن وقغائها،  بٗض اَاٖل

 واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 يلي:٢غع ما 

غ بالُغ١ اإلاكغوٖة بما٫ خال٫، وان الُغي٣ة الكي  : ان اإلاؿ٨ن من الخاحا  ألاؾاؾية لئلنؿان، وينبغي أن يٞى
،
أوال

 إلاا ٞيها من 
،
ا :ؿه٨ها الب ى٥ ال٣ٗاعية وؤلاؾ٩انية وندىىا، من ؤلا٢غاى بٟاتضة ٢هت أو ٦ثر ، هي َغي٣ة مدغمة قٖغ

 التٗام  بالغدا.
: ى ا٥ َغ١ مكغوٖة 

،
حرو جانيا  ٖن ام٩انية تٞى

،
حر اإلاؿ٨ن بالتمه٪ اًٞال مُلؿتٛن  بها ٖن الُغي٣ة ا خغمة، لتٞى

 باإليااع(، منها:
يها بؤ٢ؿاٍ مالتمة بضون  -أ  مسههة إلنكاف اإلاؿا٦ن، :ؿتٞى

،
أن ت٣ضم الضولة لهغاٚبحن في تمه٪ مؿا٦ن، ٢غويا

مة(، ٖلى أنه اطا صٖت الخاحة ا ى تدهي  ٞاتضة، ؾىاف أ٧انت الٟاتضة نغيدة، أم تدت ؾتاع اٖتباعىا اعؾا زض
ن٣ٟا  لت٣ضيا ٖمهيا  ال٣غوى ومتابٗرها، وح  أن ي٣تهغ ٞيها ٖلى الت٩الي٠ الٟٗهية لٗمهية ال٣غى ٖلى ال دى 

 ( لهضوعة الثالثة لهظا ا  م٘.1/3ا13اإلابحن في ال٣ٟغة اأ( من ال٣غاع ع٢ا 
ية أن تتى ى الضولة ال٣اصعة انكاف اإلاؿا٦ن وتبيٗ –   ها لهغاٚبحن في تمه٪ مؿا٦ن باألح  وألا٢ؿاٍ بالًىابِ الكٖغ

 ( لهظو الضوعة.2/6ا 51اإلابي ة في ال٣غاع 
 أن يتى ى اإلاؿةثمغون من ألاٞغاص أو الكغ٧ا  ب اف مؿا٦ن تبإ باألح . -ج
  –أن تمه٪ اإلاؿا٦ن ٖن َغي٤ ٣ٖض الاؾته إ  -ص

،
٨ن ٢ب  ب اته، ودظل٪ يتا قغاف اإلاؿ –ٖلى أؾاؽ اٖتباعو الػما

بدؿ  الىن٠ الض٢ي٤ اإلاؼي  لل هالة اإلائصية لهجزإ، صون وحى  :ع ي  حمي٘ الثمن، ب  ياىػ تؤحيهه بؤ٢ؿاٍ يت٤ٟ 
 ٖهيها، م٘ مغاٖاة الكغوٍ وألاخىا٫ اإلا٣غعة ل٣ٗض الاؾته إ لضي ال٣ٟهاف الظين محزوو ٖن ٣ٖض الؿها.

 ويىصءي بما يلي:
غ تمه٪ اإلاؿا٦ن لهغاٚبحن في طل٪.مىانهة ال ٓغ إليااص َغ١ أزغي م  كغوٖة تٞى

٤  وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤ0ْ ػمذ االعزظنبع3/1) 62لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (223م  2، ج7ماهة ا  م٘ إ 
ط   12-7ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

 م، 1992أياع امايى(  14 – 9ـ اإلاىا٤ٞ ى1412ال٣ٗضة 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٣ٖض الاؾته إ،  بٗض اَاٖل

وفٗض اؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  خىله، ومغاٖاة إلا٣انض الكغيٗة في مهالر الٗباص وال٣ىاٖض ال٣ٟهية في ال٣ٗىص 
 ألن ٣ٖض الاؾته إ له صوع ٦بح

،
ا ، ونٓغا ر في تنكيِ اله اٖة، وفي ٞتذ مااال  واؾٗة لهتمىي  والنهىى والتهٞغ
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 باال٢تهاص ؤلاؾالمي،
 ٢غع ما يلي:

: ان ٣ٖض الاؾته إ 
،
حن اطا تىاٞغ  ٞيه ألاع٧ان  –وىى ٣ٖض واعص ٖلى الٗم  والٗحن في الظمة  –أوال مهؼم لهُٞغ

 والكغوٍ.
: ملكتٍر في ٣ٖض الاؾته إ ما يلي:

،
 جانيا
ه و٢ضعو وأوناٞه اإلاُهىدة.بيان حنـ اإلاؿ -أ  ته ٘ ونٖى
 أن يدضص ٞيه ألاح . - 

: ياىػ في ٣ٖض الاؾته إ تؤحي  الثمن ٧هه، أو ت٣ؿيُه ا ى أ٢ؿاٍ مٗهىمة رحا٫ مدضصة.
،
 جالثا

 بم٣تسء  ما ات٤ٟ ٖهيه الٗا٢ضان ما لا ت٨ن ى ا٥ ْغوٝ ٢اىغة.
،
 حؼاتيا

،
ا : ياىػ أن يتًمن ٣ٖض الاؾته إ قَغ

،
 عابٗا
  أٖهاوهللا 
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 ػمذ اٌرىسَذ 
 ثشؤ0ْ ٌِػٌع ػمٌد اٌزٌسّذ ًادلنبلظبد (1/15) 0121 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة 
 م.2000أيهى٫ اؾبتمبر(  28 – 23ىـ اإلاىا٤ٞ 1421  عح 1ىـ ـ 1421حماصي آلازغة  25الٗغدية الؿٗىصية، من 

ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ا٣ٖىص التىعيض واإلا ا٢ها (. وفٗض اؾتماٖه ا ى  بٗض اَاٖل
ضص من ال٣ٟهاف.  ٢غع ما يلي: اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزبراته ٖو

 . ٣ٖض التىعيض:1
٣ٖض التىعيض: ٣ٖض يتٗهض بم٣تًاو َٝغ أو٫ بؤن ملؿها ؾهٗا مٗهىمة، مئحهة، بهٟة صوعية، زال٫ ٞترة مٗي ة،  أوال:

 لُٝغ آزغ، م٣اب  مبهٜ مٗحن مئح  ٧هه أو بًٗه.
جانيا: اطا ٧ان مد  ٣ٖض التىعيض ؾهٗة تتُه  ن اٖة، ٞال٣ٗض اؾته إ ت ُب٤ ٖهيه أخ٩امه. و٢ض نضع بكؤن 

 (.3/7ا 65 م٘ ع٢ا الاؾته إ ٢غاع ا 
ة في الظمة يهتزم بةؿهيمها ٖ ض ألاح ، ٞهظا يتا  جالثا: اطا ٧ان مد  ٣ٖض التىعيض ؾهٗة ال تتُه  ن اٖة، وهي مىنٞى

 ببخضي َغي٣تحن:
ا اإلابي ة في  -أ أن ملع   اإلاؿتىعص الثمن ب٩امهه ٖ ض ال٣ٗض، ٞهظا ٣ٖض يؤزظ خ٨ا الؿها ٞياىػ بكغوَه اإلاٗتبرة قٖغ

 (.2/9ا85٘ ع٢ا ٢غاع ا  م
حن. و٢ض  -  ان لا ملع   اإلاؿتىعص الثمن ب٩امهه ٖ ض ال٣ٗض، ٞبن ىظا ال ياىػ ألنه مبني ٖلى اإلاىاٖضة اإلاهؼمة بحن الُٞغ

اإلاتًمن أن اإلاىاٖضة اإلاهؼمة :كبه ال٣ٗض نٟؿه ٞي٩ىن البي٘ ى ا من بي٘ ال٩ا ىف  41و  40نضع ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 
حن أو ل٩هيهما ٞت٩ىن حاتؼة ٖلى أن يتا البي٘ ب٣ٗض حضيض أو بال٩ا ىف. أما اطا ٧انت اإلاى  اٖضة ٚحر مهؼمة ألخض الُٞغ

 بالةؿهيا.
  ... 

 وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها
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 ػمذ تُغ حك اٌرأٌُف
 ( ثشؤْ دمٌق اٌزؤٌْف ٌٍّؤٌفني.2/2) 22سل0ُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس 

ٗـض: ٞـبن ماهــ ا  مـ٘ ال٣ٟهـي ؤلاؾـالمي الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال  نبي بٗضو ؾيضنا ونبي ـا دمحم. أمـا ب
ىـــ ا ــى 1406عحــ 12فـي صوعتــه التاؾــٗة اإلا ٣ٗــضة بمبنــ  عابُــة الٗــالا ؤلاؾــالمي فــي م٨ـة اإلا٨غمــة فــي الٟتــرة مــن يــىم الؿــبت 

ٓـــغ فـــي مىيـــٕى خ٣ــى١ التـــؤلي٠ إلاـــئلٟي ال٨تـــ  والبدــىث والغؾـــا1406عحـــ 19يــىم الؿـــبت  ــ. ٢ــض ن ت  الٗهميـــة: ىـــ  هـــي ىــ
تيـــاى ٖنهـــا والتٗا٢ـــض مــ٘ ال اقـــغين ٖهيهـــا  وىــ  ياـــىػ ألخـــض ٚحـــر  ا الٖا ،ٖ خ٣ــى١ جابتـــة ممهى٦ـــة ألصــخابها  وىـــ  ياـــىػ قــغ
ٖـــغى ٖلــى ا  هـــ الت٣ـــاعيغ  اإلائلــ٠ أن ينكــغ ٦تبــه وددىجـــه ويبيٗهــا صون اطنــه ٖلـــى أجهــا مباخــة ل٩ـــ  أخــض، أو ال ياــىػ  و

ــا عأ  بٗــٌ البــاخثحن اإلاٗانــغين مــن والضعاؾـا  الكــي ىيؤىــا فــي ىــظا ال ،ً ، ونــا٢ل ا  هـــ أي كــؤن بٗــٌ أًٖــاف ا  هــ
ٖـــن  ا ح ـــغو  ،ٖ ٟـــه أو ينكـــغو مــن ٦تـــ  ٖهميــة بذ ـــة أن الٗهــا ال ياـــىػ قــغ أن اإلائلــ٠ لـــيـ لــه خـــ٤ مــا ي مكـــغوٕ ٞيمــا يئل

ٗـا ى يـىم ال٣يامـة بل ـام مـن نـ ـا أل مـه هللا : اع، ٞه٩ـ  مـن ونـ  ا ـى يـضو ال اؽ، ب  يا  ٖلـى الٗهمـاف بظلـه، ومـن ٦ـتا ٖهم،
بُغيـــ٤ مكـــغوٕ نســـ ة مـــن ٦تـــا  ألخـــض اإلاـــئلٟحن، أن ينســـ ه ٦تابـــة، وأن ينكـــغو ويتـــاحغ بتمىيـــ  نكـــغو وديـــ٘ نســـ ه ٦مـــا 
ٖـن خ٣ـى١ الابت٩ـاع، ومـا ملؿـم  اإلاه٨يــة  ٓـغ ا  هــ فـي الــغأ  اإلا٣ابـ ، ومـا نكـغ ٞيـه  ٗـه. ون ملكـاف ولـيـ لهمئلـ٠ خـ٤ فـي م 

مـــن أن ٧ـــ  مئلـــ٠ ل٨تـــا ، أو بدـــث، أو ٖمــ  ٞنـــي، أو مستـــٕر رلـــة ناٞٗـــة لـــه الخـــ٤ وخـــضو فـــي ألاصبيــة واإلاه٨يـــة الهـــ اٖية، 
ا، وأن ية اػ٫ ٖ ه إلان ملكاف بٗىى أو ٚحرو ودالكغوٍ الكي يىا٤ٞ ٖهيها،  ،ٗ ا، ودي ا، وانتاح، اؾةثماع مئلٟه، أو ازتراٖه نكغ،

، وال أن ي٣هـض الازتـرإ ويتـاحغ بـه صون عضــء  ولـيـ ألخـض أن ينكـغ ال٨تـا  اإلائلـ٠، أو البدـث اإلا٨تــى  بـضون اطن نـاخبه
ه، وانته  ا  هـ بٗض اإلا ا٢كة اإلاؿتٟيًة ا ى ال٣غاع التا ي:  مستٖر

ٟـــة مــن النســـخ، خـــحن لـــا ي٨ـــن فـــي  -1 ُـــاب٘ الكـــي تســـغج م ـــه آلاالٝ اإلائل َـــغ١ النكــغ باإلا أن ال٨تــ ، والبدـــىث، ٢بـــ  ابت٩ـــاع 
و٢ــــض ي٣ســـءي ال اســـخ ؾــــ ىا  فـــي اؾتنؿـــار ٦تــــا  ٦بحـــر ليســـغج م ــــه اإلااضـــءي وؾـــيهة لنكـــغ ال٨تــــا  اال الاؾتنؿـــار باليـــض، 

ٖـضة نســخ، لىالىـا لب٣ــي ال٨تــا   نسـ ة واخــضة ٧ـان ال اســخ اط طا٥ يسـضم الٗــالا اإلائلـ٠، خي مــا ينســخ ب٣همـه نســ ة أو 
ا ٖلــــى 

،
ــا لهًــــيإ ألابــــض  اطا تهٟــــت النســــ ة ألانــــهية، ٞهــــا ي٨ــــن نســــخ ال٨تــــا  ٖــــضوان ــ ٖلــــى نســــ ة اإلائلــــ٠ ألانــــهية مٗغي،

همه، ب  بال٨ٗـ ٧ان زضمة له وقهغة لٗهمه وحهىصو. ا من ال اسخ ل هىص ٚحرو ٖو  اإلائل٠ واؾةثماع،
ٓـــا ٖمــــغو فـــي تــــؤلي٠ ٦تـــا  نــــاٞ٘،  -2 ـــا، ٣ٞــــض ي٣ســـءي اإلائلــــ٠ مٗ ــا تمام، ــ ــاب٘، ٣ٞـــض أنــــبذ ألامـــغ م٩ٗىؾ، ــا بٗــــض ْهـــىع اإلاُــ أمـ

ــ ،ٗ ٟـــه وينكــغو ليبيٗــه، ٞيؤزــظ شــ و آزـــغ نســ ة م ــه ٞينكــغىا بالىؾــات  الخضيثـــة َب ــا مئل ا، ويبيٗــه مؼاخم، ا أو تهــىيغ،
. وىــظا  ٗـ  اإلائلــ٠ وحهــىصو، ومثــ  طلـ٪ ي٣ــا٫ فــي ا  تــٕر ــا لي٨ؿـ  بتىػيٗــه قــهغة، ٞيًــي٘ :

،
ـا لــه، أو يىػٖــه ماان وم اٞؿ،

 مما يثبِ ىما طو  الٗها والظ٧اف في التؤلي٠ والازترإ خيث يغون أن حهىصىا ؾينهبها ؾىاىا مك  ْهغ  ونؼلت
ا ممــا بـظلىو ىـا فـي التـؤلي٠ أو الابت٩ــاع. ٣ٞـض :ٛحـر الىيـ٘ بتٛحـر الــؼمن  اإلايـضان، ويتـاحغ ـا لهــا مـن لـا يبـظ٫ قـيئ، بهـا م اٞؿ،

ٟـــٔ ل٩ـــ  ط  حهـــض  ا يد ا حضيـــض، ٓـــغ، هـــىع اإلاؿـــتاضا  ٞيـــه، ممـــا لـــه التـــؤجحر ألاؾا ـــءي بـــحن مـــا ٧ـــان ومـــا نـــاع، ممـــا يىحـــ  ن ْو
ا، ال ياىػ ألخـض أن حهضو وخ٣ه. ٞيا  أن ملٗتبر لهمئل٠ وا  تٕر خ٤ ٞيما أل٠ أو  ،ٖ ابت٨غ، وىظا الخ٤ ىى مه٪ له قغ

ٖـة أو أ  يـاللة  ا، أو بض ،ٖ ٖـىة ا ـى م ٨ـغ قـغ ملؿُى ٖهيه صون اطنه، وطل٪ بكٍغ أن ي٩ىن ال٨تا  أو البدث لـيـ ٞيـه ص
 لٛحرو ت افي قغيٗة ؤلاؾالم، واال ٞبنه خينئظ يا  اتالٞه وال ياىػ نكغو. و٦ظل٪ ليـ له اقغ الظ  يت٤ٟ مٗه اإلائل٠ وال

:ٗضي   ءيف من مًمىن ال٨تا  أو :ٛيحر  ءيف صون مىا٣ٞة اإلائل٠، وىظا الخ٤ يىعث ٖن ناخبه ويت٣يض بما ت٣يضو به 
ـا  ٞـاة نـاخبه ت ٓيم، ٗـض و غاٝ الكي ال تسال٠ الكـغيٗة، والكـي تـ ٓا ىـظا الخـ٤ وتدـضصو ب اإلاٗاىضا  الضولية وال ٓا وألٖا

ــا بــــحن خ٣ـــه ال ــــام والخـــ٤ الٗــــام، ألن ٧ـــ ـ ،ٗ ــٕر ملؿــــتٗحن بؤ٩ٞـــاع ونتــــاج مـــن ؾــــب٣ىو ولـــى فــــي اإلاٗهىمــــا  وحم   مئلــــ٠ أو مستـ
ــا، أو  ا مــن اخـضي صوع النكــغ ليئلـ٠ لهــا ٦تاب، الٗامـة، والىؾــات  ال٣اتمـة ٢بهــه. أمـا اإلائلــ٠ أو ا  تـٕر الــظ  ي٩ــىن مؿـتؤحغ،



35 

ــا ينتاــــه ي٩ــــىن مــــن خــــ٤ ال هــــة اإلاؿــــتؤحغة ــا، ٞــــبن مــ ا لٛايــــة مــ ــيئ، ــا قــ ــٕر لهــ ـــه  مــــن اخــــضي اإلائؾؿــــا  ليستــ لــــه، ويةبــــ٘ فــــي خ٣ـ
 الكغوٍ اإلات٤ٟ ٖهيها بينهما مما ت٣بهه ٢ىاٖض التٗا٢ض.

لى آله وصخبه. ي٤. ونلى هللا وؾها ٖلى ؾيضنا دمحم ٖو  وهللا و ي التٞى
ًاف اإلاتدٟٓىن: ص. أبى ب٨غ ػيض اأعي ٢هغ البدث ٖلى مضي وعوص الخ٤ اإلاا ي ٣ِٞ(.  ألٖا
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 حنىها ِٓ احلمىق ادلؼٕىَحػمذ تُغ اٌؼالِح اٌرداسَح واالترىاساخ و
 ( ثشؤ0ْ احلمٌق ادلؼنٌّخ2/2) 023 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (.2267م 3، ج 5ماهة ا  م٘ إ 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو٫  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 

 م،٧1988انىن ألاو٫ اصملؿمبر( 15
ًاف وال براف في مىيٕى الخ٣ى١ اإلاٗ ىية، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  بٗض اَال  ٖه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة من ألٖا
 خىله،

 ٢غع ما يلي:
: الاؾا التااع ، والٗ ىان التااع ، والٗالمة التااعية، والتؤلي٠ والازترإ أو الابت٩اع، هي خ٣ى١ زانة 

،
أوال

ٝغ اإلاٗانغ  ُٗ ، ٞال ياىػ ألصخابها، أنبذ لها في ال
،
ا ٢يمة مالية مٗتبرة لتمّى٫ ال اؽ لها. وىظو الخ٣ى١ ملٗتض بها قٖغ

تضاف ٖهيها.  الٖا
َىى ما ي، اطا انت٣   ِٗ : ياىػ التهٝغ في الاؾا التااع  أو الٗ ىان التااع  أو الٗالمة التااعية ون٣  أ  منها ِب

،
جانيا

.
،
 ماليا
،
 الٛغع والتضليـ والٛل، باٖتباع أن طل٪ أنبذ خ٣ا

تضاف ٖهيها. وهللا  ، وألصخابها خ٤ التهٝغ ٞيها، وال ياىػ الٖا
،
ا : خ٣ى١ التؤلي٠ والازترإ أو الابت٩اع مهىنة قٖغ

،
جالثا
 أٖها.
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 ػمذ ٔمً اٌمذَ )تذي اخلٍى(
 ( ثشؤ0ْ ثذي اخل6/2ٌٍ) 031 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (2171م  3، ج4ماهة ا  م٘ إ 
حماصي  23-18المي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾ

 م،1988قباٍ اٞبرايغ( 11-6ىـ اإلاىا٤ٞ 1408آلازغ 
ه ٖلى ألابداث ال٣ٟهية الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم بض٫ ال هى ود اف ٖهيه،  بٗض اَاٖل

 ٢غع ما يلي:
: ت ٣ؿا نىع الاتٟا١ ٖلى بض٫ ال ه

،
 ى ا ى أعف٘ نىع هي:أوال
 أن ي٩ىن الاتٟا١ بحن مال٪ ال٣ٗاع ودحن اإلاؿتؤحغ ٖ ض بضف ال٣ٗض. -1
 أن ي٩ىن الاتٟا١ بحن اإلاؿتؤحغ ودحن اإلاال٪ وطل٪ في أج اف مضة ٣ٖض ؤلاحاعة أو بٗض انرهائها. -2
 انرهائها.أن ي٩ىن الاتٟا١ بحن اإلاؿتؤحغ ودحن مؿتؤحغ حضيض، في أج اف مضة ٣ٖض ؤلاحاعة أو بٗض  -3
 أن ي٩ىن الاتٟا١ بحن اإلاؿتؤحغ ال ضيض ودحن ٧  من اإلاال٪ واإلاؿتؤحغ ألاو٫، ٢ب  انرهاف اإلاضة، أو بٗض انرهائها. -4

 ٖن ألاحغة الضوعية 
،
 ػاتضا
،
ا  م٣ُٖى

،
: اطا ات٤ٟ اإلاال٪ واإلاؿتؤحغ ٖلى أن يضٞ٘ اإلاؿتؤحغ لهمال٪ مبهٛا

،
وىى ما ملؿم   –جانيا

 
،
 من أحغة اإلاضة اإلات٤ٟ ٖهيها، وفي  ،-في بٌٗ البالص زهىا

،
 من صٞ٘ ىظا اإلابهٜ اإلا٣ُٕى ٖلى أن ملٗض حؼفا

،
ا ٞال مان٘ قٖغ

 خالة الٟسخ تُب٤ ٖلى ىظا اإلابهٜ أخ٩ام ألاحغة.
 م٣اب  تسهيه ٖن 

،
: اطا تا الاتٟا١ بحن اإلاال٪ ودحن اإلاؿتؤحغ أج اف مضة ؤلاحاعة ٖلى أن يضٞ٘ اإلاال٪ ا ى اإلاؿتؤحغ مبهٛا

،
جالثا

، ألنه :ٗىيٌ ٖن ت اػ٫ اإلاؿتؤحغ بغياو 
،
ا خ٣ه الثابت بال٣ٗض في مه٪ م ٟٗة ب٣ية اإلاضة، ٞبن بض٫ ال هى ىظا حاتؼ قٖغ

 ٖن خ٣ه في اإلا ٟٗة الكي باٖها لهمال٪.
، ٖن َغي٤ التاضيض الته٣اثي خؿ  الهيٛة اإلاٟيضة 

،
أما اطا ان٣ًت مضة ؤلاحاعة، ولا يتاضص ال٣ٗض، نغاخة أو يم ا

 يد  بض٫ ال هى، ألن اإلاال٪ أخ٤ بمه٨ه بٗض ان٣ًاف خ٤ اإلاؿتؤحغ. له، ٞال
: اطا تا الاتٟا١ بحن اإلاؿتؤحغ ألاو٫ ودحن اإلاؿتؤحغ ال ضيض، في أج اف مضة ؤلاحاعة، ٖلى الت اػ٫ ٖن ب٣ية مضة ال٣ٗض، 

،
عابٗا

، م٘ مغاٖاة م٣تسء
،
ا   ٣ٖض ؤلاحاعة اإلابرم بحن اإلاال٪ ل٣اف مبهٜ ػاتض ٖن ألاحغة الضوعية، ٞبن بض٫ ال هى ىظا حاتؼ قٖغ

ية.  واإلاؿتؤحغ ألاو٫، ومغاٖاة ما ت٣سءي به ال٣ىانحن ال اٞظة اإلاىا٣ٞة لؤلخ٩ام الكٖغ
ه بٌٗ ال٣ىانحن، ال ياىػ لهمؿتؤحغ ايااع   إلاا :ؿٚى

،
 ل و ٣ٖض ؤلاحاعة َب٣ا

،
ٖلى أنه في ؤلاحاعا  الُىيهة اإلاضة، زالٞا
 هى ٞيها اال بمىا٣ٞة اإلاال٪:الٗحن إلاؿتؤحغ آزغ، وال أزظ بض٫ ال 

أما اطا تا الاتٟا١ بحن اإلاؿتؤحغ ألاو٫ ودحن اإلاؿتؤحغ ال ضيض بٗض ان٣ًاف اإلاضة ٞال يد  بض٫ ال هى، الن٣ًاف خ٤ 
 اإلاؿتؤحغ ألاو٫ في م ٟٗة الٗحن

 وهللا أٖها
    

 ( ثشؤ0ْ ثْغ االعُ اٌزجبسُ ًاٌرتخْض1/2) 035 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 

حماصي  23-18اهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من ان م
 م،1988قباٍ اٞبرايغ( 11-6ىـ اإلاىا1408٤ٞآلازغ 

ه ٖلى ألابداث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بي٘ الاؾا التااع  والترزيو، والكي تٟاوتت في ت اولها  بٗض اَاٖل
غحمت ٖنها ته٪ الهيٜ الٗهغية، بديث لهم

ُ
 لؤلنى٫ الهٛىية الكي ت

،
، وازتهٟت اإلاهُلخا  اإلاؿتسضمة ٞيها، تبٗا ىيٕى
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 لا تتىاعص ألابداث ٖلى مىيٕى واخض، وتباينت وحها  ال ٓغ،
 ٢غع ما يلي:

: تؤحي  ال ٓغ في ىظا اإلاىيٕى ا ى الضوعة ال امؿة لهماهـ خك  :ؿتىفى صعاؾته من ٧  حىا
،
نبه م٘ مغاٖاة ألامىع أوال

 التالية:
اتبإ م ه ية مت٣اعدة في البدث تبضأ من م٣ضماته الكي يتا ٞيها تدغيغ اإلاؿؤلة وتدضيض نُا١ البدث م٘ ت او٫ حمي٘  -أ

 اإلاهُلخا  اإلاتضاولة في ألابداث الخ٣ى٢ية م٘ مغاصٞاتها.
ية أو خ٣ى٢ية لها أجغ في ايًاح التهىع ؤلاقاعة ا ى الؿىاب٤ التاعيسية لهمىيٕى وما َغح ٞيه من أنٓاع ق -  ٖغ

 وأخ٩ام الت٣ؿيا.
: مداولة اصعاج مىيٕى بي٘ الاؾا التااع  والترزيو تدت مىيٕى ٖام لت٩ىن الضعاؾة أخ٨ا والٟاتضة أٖا 

،
جانيا

وأوؾ٘، وطل٪ تدت ٖ ىان الخ٣ى١ اإلاٗ ىية، ل٩ي :ؿتىفى اإلاٟغصا  ألازغي من مث : خ٤ التؤلي٠، خ٤ الازترإ أو 
 الابت٩اع، خ٤ الغؾالة، خ٤ الغؾىم وال ماطج اله اٖية والتااعية من ٖالما  وديانا .. الخ.

: يم٨ن لهباخثحن أن يغ٦ؼوا ٖلى مٟغصة مٗي ة من الخ٣ى١ اإلاكاع اليها، ٦ما يم٨نها تىؾي٘ نُا١ أبداثها لةكم  
،
جالثا

 اإلاٟغصا  اإلات٣اعدة في ىي٩  اإلاىيٕى الٗام.
.٤   وهللا اإلاٞى
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 غ تؽالاخ اٌرخفُطػمذ تُ
 (0 ثشؤْ ثْغ اٌجـبلخ اٌيت مينخ ِشرتّيب ختفْؼبد يف أعؼبس اٌغٍغ5/18) 123سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس

 اخلذِبد ِٓ غري ِظذسىب.
لى آله وصخبه وفٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ٖو

الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته الثام ة ٖكغة اإلا ٣ٗضة بم٨ة اإلا٨غمـة فـي اإلاـضة مـن ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة 
ــا 10-14/3/1427 ــ الكـــــي يىا٣ٞهـــ ــ ٟـــــئ ال٣ـــــغآن ال٨ـــــغيا 12/4/2006-8ىـ م اَهـــــ٘ ٖلـــــى ٦تـــــا  عتــــيـ ال مٗيـــــة ال حريـــــة لتد

ــــىي٤ وت ــــا  الةؿـ ــا اخـــــضي مئؾؿـ ــ ــــة تنتاهـ ــــا  مـــــن ال مٗيـ ــــضاع بُا٢ـ ــــة انـ بـــــة ال مٗيـ ــــمن ٚع ًـ ــــضة واإلات ٓـــــة حـ ــــىم بمداٞ ٣ـ
ٖـــضص مـــن ا خـــال   ٗـــض الاتٟـــا١ بـــحن ال مٗيـــة و ــا م٣ابـــ  مبهـــٜ تت٣اؾـــمه ال مٗيـــة مـــ٘ مئؾؿـــة الةؿـــىي٤ ب بةؿـــىي٣ها وديٗهـ

 التااعية ٖلى م ذ خام  البُا٢ة تسٟيًا في أؾٗاع الؿه٘ الكي تمه٨ها ىظو ا خال .
، واإلا ا٢كا  اإلاؿتٟيًة ٢غع:  وفٗض الاؾتمإ ا ى ألابداث اإلا٣ضمة في اإلاىيٕى

 
،
ُـٕى أو اقـترا٥ ؾــ ى  ؛ إلاـا ٞيهــا أوال ٖـضم حـىاػ انــضاع بُا٢ـا  التسٟــيٌ اإلاـظ٧ىعة أو قـغائها اطا ٧انــت م٣ابـ  جمــن م٣  :

 وال ملٗــٝغ مــا ؾيدهــ  ٖهيــه م٣ابــ  طلــ٪؛ ٞــالٛغم ٞيهــا متد٣ــ٤ ي٣ابهــه ٚــ ا 
،
مــن الٛــغع ؛ ٞــبن مكــتر  البُا٢ــة يــضٞ٘ مــاال
 ٘ الٛغع ٦ما في الخضيث الظ  أزغحه مؿها في صخيده.مدتم ، و٢ض نه  عؾى٫ هللا ي ٖن بي

ض  ، ألنه من با  الٖى
،
ا ٌ تهضع با  ان من ٚحر م٣اب ، ٞبن انضاعىا و٢بىلها حاتؼ قٖغ : اطا ٧انت بُا٢ا  التسٟي

،
جانيا

 بالتبٕر أو الهبة.
لى آله وصخبه وؾها.   ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم ٖو
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  ادلغرمثًاالٌرضاَ تثُغ ػّالخ يف ادلؼاوظح ػًٍ
 (0 دىُ ادلؼبًػخ ػٓ االٌزضاَ ثجْغ اٌؼّالد يف ادلغزمجً 3/55) 152سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس

لى آله وصخبه، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو
الثانية والٗكغين( اإلا ٣ٗضة في م٨ة اإلا٨غمة في الٟترة مـن اٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته 

ٓـغ فـي مىيـٕى 2015/مـايى 13-10ىــ الكي يىا٣ٞهـا 1436عح   21-24 ٖـن الالتـزام ببيـ٘ الٗمـال  ام ٢ـض ن خ٨ـا اإلاٗاويـة 
 ...(في اإلاؿت٣ب 

ــا، ببيــــ٘ ٖمهــــة مٗي ــــة، لصــــ و مٗــــحن ، فــــي ػمــــن مؿــــت٣ب  ونــــىعة ىــــظا ال٣ٗــــض هــــي: االتــــزام ٞــــغص أو مئؾؿــــة ماليــــة وندىىــ
مٗهىم، بؿٗغ نٝغ مدضص، م٣اب  ٖىى لهظا الالتزام(، ويل ؤ اإلاتٗامهىن بهظو اإلاٗامهة لهتدٍى من ال ؿاعة ا ختمهة 

 الكي تغح٘ ا ى َبيٗة التٗام  بالٗمال ، ودسانة في ت٣هبا  أؾٗاع الهـٝغ به٣ٟا  آحهة.
ٗـــض ٖــــغى ألابدــــاث اإلا٣ضمــــة، واإلا ا٢كــــا  اإلاؿتٟيًــــة خــــى٫ ىــــظ ـــ ٖــــضم حــــىاػ اإلاٗاويــــة ٖــــن وف ــٕى تبــــحن لهماهــ ا اإلاىيــ

 الالتزام ٖن بي٘ الٗمال  في اإلاؿت٣ب  وال تضاولها إلاا يؤ:ي:
 وال م ٟٗة مكغوٖة ياىػ التٗا٢ض ٖهيها. -1

،
 أن ىظا الالتزام ال مُلٗض  ماال

ٞـــبن  -2 ٞـــبطا ٧ـــان ال٣ٗـــض ٖلـــى نـــٝغ مئحـــ  ال ياـــىػ بـــال و و ؤلاحمـــإ،  ٣ٖـــض اإلاٗاويـــة ٖلـــى أن وؾـــيهة ا خـــغم مدغمـــة. 
 الالتزام ببي٘ ٖمهة في اإلاؿت٣ب  خغام وداَ .

ٖـالو ٖاعيـها ٢هـُض الكـإع مـن مهـالر ال٣ٗـىص، ألجهـا جمـغة ٣ٖـض قـابه  -3 أن مهلخة الٗا٢ضين فـي التدـٍى اإلاكـاع اليـه أ
 ا  اَغة والٛغع، ٞهي مهلخة مهٛاة.

  ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم وآله وصخبه(.
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 (اٌعّاْ االٌرضاَ تاٌمشض )خؽاتاخ ادلؼاوظح ػًٍ
 ( ثشؤ0ْخـبة اٌؼّب15/5ْ) 015 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 1335/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 
 16-10ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة ان٣ٗاص مئتمغو الثاني باضة من 

 م.1985 (ألاو٫ اصملؿمبر٧انىن  28– 22ىـ /1406عدي٘ آلازغ 
 وفٗض ال ٓغ ٞيما أٖض في زُا  الًمان من بدىث وصعاؾا  وفٗض اإلاضاوال  واإلا ا٢كا  اإلاؿتٟيًة الكي تبحن منها:
: أن زُا  الًمان بؤنىاٖه الابتضاثي والانرهاثي ال يسهى اما أن ي٩ىن بُٛاف أو بضونه، ٞبن ٧ان بضون ُٚاف، ٞهى: 

،
أوال

، وىظو هي خ٣ي٣ة ما ملٗن  في ال٣ٟه ؤلاؾالمي باؾا: الًمان أو يا طمة الًامن ا ى طم
،
 أو مآال

،
ة ٚحرو ٞيما يهؼم خاال

 ال٨ٟالة.
ولئن ٧ان زُا  الًمان بُٛاف ٞالٗال٢ة بحن َال  زُا  الًمان ودحن مهضعو هي: الى٧الة، والى٧الة تصر بؤحغ أو 

 بضونه م٘ ب٣اف ٖال٢ة ال٨ٟالة لهالر اإلاؿتٟيض ااإلا٨ٟى٫ له(.
ا١ وؤلاخؿان. : ان ال٨ٟالة هي ٣ٖض تبٕر ي٣هض به ؤلاٞع

،
 جانيا

و٢ض ٢غع ال٣ٟهاف ٖضم حىاػ أزظ الٗىى ٖلى ال٨ٟالة، ألنه في خالة أصاف ال٨ٟي  مبهٜ الًمان ملكبه ال٣غى الظ  حغ 
.
،
ا  ٖلى اإلا٣غوى، وطل٪ مم ٕى قٖغ

،
 نٟٗا

 ٢غع ما يلي:
: ان زُا  الًمان ال ياىػ أزظ ألاحغ ٖهيه 

،
 –والكي يغاعي ٞيها ٖاصة مبهٜ الًمان ومضته  –ل٣اف ٖمهية الًمان أوال

 ؾىاف أ٧ان بُٛاف أم بضونه.
، م٘ مغاٖاة ٖضم الؼياصة ٖلى أحغ اإلاث ، وفي 

،
ا ية حاتؼة قٖغ : ان اإلاهاعي٠ ؤلاصاعية إلنضاع زُا  الًمان ب ٖى

،
جانيا

٠ إلنضاع زُا  الًمان ما ٢ض تتُهبه اإلاهمة خالة ت٣ضيا ُٚاف ٦لي أو حؼثي، ياىػ أن يغاعى في ت٣ضيغ اإلاهاعي
 الٟٗهية ألصاف طل٪ الُٛاف. وهللا أٖها.
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 اٌرداسَح ػًٍ اٌىفاٌح ادلؼاوظح ػًٍ
 ( ثشؤْ اٌىفبٌخ اٌزجبسّخ6/16) 0128 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

في صوعته الؿاصؾة ٖكغة بضفي ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض 
 م.2005نيؿان اابغي (  14 - 9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1426عدي٘ ألاو٫  5 -نٟغ  30اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ال٨ٟالة التااعية، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  بٗض اَاٖل
 صاع  خىله، ٢غع ما يؤ:ي:

 
،
 : اإلا٣هىص بال٨ٟالة التااعية:أوال

: هي يا طمة ال٨ٟي  ا ى طمة اإلاضين في اإلاُالبة بضين أو ٖحن أو نٟـ، وهي ٚحر ال٨ٟالة التااعية الكي 
،
ا ال٨ٟالة قٖغ

ن ٞيه اإلاىاَن ٚحر اإلاىاَن من اؾتسضام الترزيو بمؼاولة اإلاهن أو ا٢امة اإلاكغوٖا .
ّ
 ي٣هض بها الاتٟا١ الظ  يم٨

: أىا 
،
 نىع ال٨ٟالة التااعية:جانيا
. مىا٣ٞة اإلاىاَن الخان  ٖلى تغزيو بٗم  تااع  ٖلى ٢يام ٚحر اإلاىاَن باؾتسضام الترزيو لنكاٍ زام به 1

ودتمىي  ٧ام  م ه، صون أ  اؾهام ما ي لهمىاَن أو التزام م ه بالٗم ، باؾتث اف ٢يامه باإلحغافا  الكي تتُهبها مؼاولة 
 ٓهغ اإلاىاَن بمٓهغ اإلاال٪ لهمكغوٕ.الٗم  بمىح  الترزيو خيث ي

2 ،
،
 أو صوعيا

،
ا  م٣ُٖى

،
. مكاع٦ة اإلاىاَن م٘ ٚحر اإلاىاَن في الخاال  الكي :ؿمذ ٞيها ال٣ىانحن، ويت٣اضء  اإلاىاَن مبهٛا

 يت٤ٟ ٖهيه نٓحر اؾتسضام الترزيو في النكاٍ أو اإلاكغوٕ اإلاكتر٥.
: خ٨ا ال٨ٟالة التااعية:

،
 جالثا
، وال هي من . الهىعة ألاو ى ااؾ1

،
تسضام ٚحر اإلاىاَن لهترزيو( نىعة مؿتدضجة ليؿت من با  ال٨ٟالة اإلاٗغوٞة ٣ٞها

با  قغ٦ة الىحىو، وانما هي خ٤ مٗ ى  يمه٨ه اإلاىاَن بد٨ا ال٣انىن جا ي ٣هه لٛحرو بٛحر ٖىى، أو بٗىى ٖلى ؾبي  
 اطا انتٟ  الٛغع و 

،
ا  التضليـ ومسالٟة و ي ألامغ.البي٘ أو ؤلاحاعة. وىظا التٗام  ال مان٘ م ه قٖغ

. الهىعة الثانية ااإلاكاع٦ة في اؾتسضام الترزيو( تتا من زال٫ مؿاىمة مالية من اإلاىاَن م٘ ت٣ضيا الغزهة، أو 2
 بما يمث  اإلاهغوٞا  وال هىص اإلابظولة في الخهى٫ ٖهيها 

،
 ٖاصال

،
من زال٫ ت٣ضيا الغزهة وخضىا بٗض ت٣ىيمها ت٣ىيما

 لتدضيض خهة م٣
،
ا ضم الترزيو. وت٩ىن خهة الُٝغ آلازغ اٚحر اإلاىاَن( مؿاىمة مالية ي ًا اليها ٖمهه الظ  ٖٞغ

تباع ٖ ض تدضيض نؿبة الغدذ. وىظا التٗام  بال٨ٟالة التااعية حاتؼ بما يتا الاتٟا١ ٖهيه في تدضيض نؿ   يئزظ بااٖل
 الغدذ م٘ تدم  ال ؿاعة بدؿ  الخهو.

 التىنيا :
ة م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي من زال٫ مئؾؿاتها الا٢تهاصية ا ى ا٢امة الؿى١ ؤلاؾالمية يىصءي ماهـ ا  م٘ بضٖى · 

اإلاكتر٦ة وخغية خغ٦ة ألامىا٫ وت ٣  ألاش ام والتااعة بحن الضو٫ ؤلاؾالمية إلاا في طل٪ من تد٣ي٤ الىخضة ؤلاؾالمية 
 اإلانكىصة وال ٟ٘ اإلاتباص٫ بحن اإلاؿهمحن ٖلى ٚغاع ألاؾىا١ الٗاإلاية.

   أٖها.وهللا
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 ادلؼاوظح ػًٍ اٌذخىي يف ِغاتماخ
 ثشؤْ ٌِػٌع0 ثـبلبد ادلغبثمبد (1/12) 0151 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة ٖكغة بالضوخة 
 م. 2003 (ي ايغا٧انىن الثاني  16-11ىـ اإلاىا٤ٞ  1423طو ال٣ٗضة  13-8في الٟترة من  (صولة ٢ُغا

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  (بُا٢ا  اإلاؿاب٣ا ابٗض اَاٖل
 .صاع  خىله
 ٢غع ما يلي:

 أوال: :ٗغي٠ اإلاؿاب٣ة:
، أو بٛحر (حاتؼةا٦ثر في تد٣ي٤ أمغ أو ال٣يام بٗىى اإلاؿاب٣ة هي اإلاٗامهة الكي ت٣ىم ٖلى اإلا اٞؿة بحن ش هحن ٞؤ

 (حاتؼةاٖىى 
 جانيا: مكغوٖية اإلاؿاب٣ة

 مكغوٖة في ٧  أمغ لا يغص في تدغيمه نو، ولا يترت  ٖهيه تغ٥ واح  أو ٞٗ  مدغم (حاتؼةاـ اإلاؿاب٣ة بال ٖىى 1
 ـ اإلاؿاب٣ة بٗىى حاتؼة اطا تىاٞغ  ٞيها الًىابِ آلاتية:2

 ضاٝ اإلاؿاب٣ة ووؾاتهها ومااالتها مكغوٖة.أ ـ أن ت٩ىن أى
 ٞيها من حمي٘ اإلاةؿاب٣حن. (ال اتؼةا  ـ أال ي٩ىن الٗىى 

ا.  حـ ـ أن تد٤٣ اإلاؿاب٣ة م٣هضا من اإلا٣انض اإلاٗتبرة قٖغ
 ص ـ أال يترت  ٖهيها تغ٥ واح  أو ٞٗ  مدغم

ا ؛ ألجها يغ  من اإلاؿاب٣ا  الكي تضز  ٢يمرها أو حؼف منها في م (٧ىدىنا اجالثا: بُا٢ا   امٕى ال ىاتؼ ال تاىػ قٖغ
 يغو  اإلايؿغ

حن ٞؤ٦ثر ٖلى نةياة ٞٗ  لٛحرىا من أمىع ماصية أو مٗ ىية خغام ؛ لٗمىم آلايا  وألاخاصيث  عابٗا: اإلاغاى ة بحن َٞغ
 الىاعصة في تدغيا اإلايؿغ

ا اطا ٧ان اإلابهٜ أو حؼف م ه يضز  في ٢يمة  زامؿا: صٞ٘ مبهٜ ٖلى اإلا٩اإلاا  الهاتٟية لهضزى٫ في اإلاؿاب٣ا  ٚحر حاتؼ قٖغ
 ال ىاتؼ، م ٗا أل٧  أمىا٫ ال اؽ بالباَ .

ٖن َغي٤ اإلاؿاب٣ا   –صون الاؾتٟاصة اإلاالية  –ؾاصؾا: ال مان٘ من اؾتٟاصة م٣ضمي ال ىاتؼ من تغويج ؾهٗها ٣ِٞ 
ن في الترويج ٚل أو زضإ أو زيانة اإلاكغوٖة، قغيُة أال ت٩ىن ٢يمة ال ىاتؼ أو حؼف منها من اإلاةؿاب٣حن، وأال ي٩ى 

 لهمؿرهه٨حن
ا.  ؾابٗا: تهاٖض م٣ضاع ال اتؼة وانسٟايها بال ؿاعة الالخ٣ة لهٟىػ ٚحر حاتؼ قٖغ

جام ا: بُا٢ا  الٟ اص١ وقغ٧ا  الُحران واإلائؾؿا  الكي تم ذ ن٣اَا تاه  م اٞ٘ مباخة، هي حاتؼة اطا ٧انت ماانية 
 ٞبجها ٚحر حاتؼة إلاا ٞيها من الٛغع ، وأما اطا ٧انت بٗىى (بٛحر ٖىىا

 تىنيا :
يىصءي ا  م٘ ٖمىم اإلاؿهمحن تدغ  الخال٫ في مٗامالتها ونكاَاتها ال٨ٟغية والترويدية، والابتٗاص ٖن ؤلاؾغاٝ 

 والتبظيغ
 وهللا :ٗا ى أٖها
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 ادلؼاوظح ػًٍ اٌرأِني

 نيثشؤْ اٌزؤِ ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ لشاس 
 1397 / 4/ 4( وتاعيش ٢5/10غاع ع٢ا ا

لى آله وصخبه ومن ؾاع ٖلى نه ه ا ى يىم الضين ،الخمض هلل، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو  :أما بٗض .ٖو
ىــ 91 /4/11( وتـاعيش 22310ٞب اف ٖلى ما وعص من حاللة اإلاه٪ ٞيه  بن ٖبض الٗؼيؼ آ٫ ؾٗىص عخمـه هللا بسُابـه ع٢ـا ا

ود اف  ،ى ؾماخة عتيـ اصاعا  البدىث الٗهمية وؤلاٞتاف بؤن ي ٓغ ماهـ ىيئة ٦باع الٗهماف في مىيٕى التؤمحناإلاىحه ا 
 .ٖلى طل٪ ت٣غع اصعاحه في حضو٫ أٖما٫ الضوعة الغابٗة

 :وأٖض  الل  ة الضاتمة لهبدىث الٗهمية وؤلاٞتاف بدثا في طل٪ يتًمن أمغين
تـه الخ٨ـا :ٗغيٟه وديان أؾؿه وأنىاٖه وأع  :ألاو٫  ٧انه وزهاتو ٣ٖضو وأنىإ وجات٣ه وما ا ى طل٪ مما يتى٠٢ ٖلى مٗٞغ

 .ٖهيه باإلباخة أو اإلا ٘
وفي الضوعة الؿاصؾة   هـ ىيئة ٦باع الٗهماف  ،ط٦غ زالٝ الباخثحن في خ٨مه وأصلة ٧  ٞغي٤ منها م٘ اإلا ا٢كة :الثاني

 :ا ى ما يؤ:ي ىـ اؾتم٘ ا  هـ 95 /2 /4اإلا ٣ٗضة في الغياى ابتضاف من 
نــىعة ٢ــغاع نــاصع مــن ؾــماخة الكــيش دمحم بــن ابــغاىيا آ٫ الكــيش مٟكــي الــضياع الؿــٗىصية وعتــيـ ال٣ًــاة عخمــه هللا  - 1

ىـ بكؤن خ٨ا ناصع من مد٨مة حضة في مىيٕى التؤمحن بحن قغ٦ة أمغي٩ان الي٠ ودـحن  18/8/1388في  (2/ 570بغ٢ا ا
 لي ال ٟي٠ ًٖى مام٘ البدىث ؤلاؾالمية بمهغبضو  خؿحن ؾالا ومظ٦غة اٖترايية لهكيش ٖ

 .ٖلى الخ٨ا اإلاكاع اليه
 .البدث الظ  أٖضته الل  ة الضاتمة لهبدىث الٗهمية وؤلاٞتاف - 2
ٞـاعي :٢غاع ناصع من اإلاؿةكاعين بماهـ الـىػعاف ىمـا - 3 ْـاٞغ الغ  /26( وتـاعيش 449وابـغاىيا الؿـٗيض بـغ٢ا ا ،الـض٦تىع 
 .ىـ 1390 /11
ًـيهة الكـيش دمحم أخمـض  1392  تهغ الهاصع ٖن مامـ٘ البدـىث ؤلاؾـالمية بال٣ـاىغة ؾـ ة البدث ا - 4 ٖـضاص ٞ ىــ مـن ا

ملكـــتم  ىـــظا البدــــث ٖلـــى بيــــان مغاخـــ  بدــــث التـــؤمحن باميــــ٘  ،ٞـــغج الؿـــنهىع  ًٖــــى مامـــ٘ البدــــىث ؤلاؾـــالمية بمهــــغ
 .هاصيحن والاحتماٖيحنوديان آعاف حماٖة ٦ثحرة من ٣ٞهاف الٗالا ؤلاؾالمي وال براف والا٢ت ،أنىاٖه
ٖـن ىــظا اإلاىيـٕى :مـا لــضي ٧ـ  مــن الـض٦تىعين - 5 ي ـء  ٖبــضو  و٢ــض اؾـتضٖاىما ا  هـــ ب ــاف  ،مهــُٟ  أخمـض الؼع٢ــاف ٖو

ٖـة ٖنهـا الهـاصعة باإلاغؾـىم اإلاه٩ـي  ٖلى اإلااصة الٗاقغة مـن التدـة ؾـحر الٗمـ  فـي ىيئـة ٦بـاع الٗهمـاف والل  ـة الضاتمـة اإلاتٟغ
ـــاتهحن بـــــال ىاػ  7/1391 /8( وتـــــاعيش 137 /1ع٢ــــا ا ـــة ألصلـــــة ال٣ــ ــا ؾـــــب٤ اؾـــــتمغ  اإلا ا٢كــ ـــ ا ـــــى مــ ٗـــــض اؾـــــتمإ ا  هـــ ــ اوف ــ ىــ
ٗـــٌ أنـــىإ التـــؤمحن التاـــاع  وم ـــ٘ أنــــىإ  ،وأصلـــة ال٣ـــاتهحن بـــاإلا ٘ مُه٣ـــا ،مُه٣ـــا ومؿـــة ض اإلاٟهـــهحن الـــظين يـــغون حـــىاػ ب
 :اع  مدغم ؛ لؤلصلة آلاتيةأن التؤمحن التا :وفٗض اإلا ا٢كة وتباص٫ الغأ  ٢غع ا  هـ باأل٦ثرية ،أزغي 
ٟـــاخل ؛ ألن اإلاؿـــتؤمن ال  :ألاو ـــى ٛـــغع ال ٣ٖـــض التـــؤمحن التاـــاع  مـــن ٣ٖـــىص اإلاٗاويـــا  اإلااليـــة الاختماليـــة اإلاكـــتمهة ٖلـــى ال

٘ أن ملٗٝغ و٢ت ال٣ٗض م٣ضاع ما ملُٗي أو يؤزظ ٣ٞض يضٞ٘ ٢ؿُا أو ٢ؿُحن جا ت٣٘ ال٩اعجة ٞيؿتد٤ ما التزم به  ملؿتُي
و٦ــظل٪ اإلاــئمن ال ملؿــتُي٘ أن يدــضص مــا ملُٗــي  ،٘ ال٩اعجــة أنــال ٞيــضٞ٘ حميــ٘ ألا٢ؿــاٍ وال يؤزــظ قــيئاو٢ــض ال ت٣ــ ،اإلاــئمن

 .و٢ض وعص في الخضيث الصخيذ ٖن ال بي ي ال هي ٖن بي٘ الٛغع  ،ويؤزظ بالنؿبة ل٩  ٣ٖض بمٟغصو
 ـاَغة فـي مٗاويـا  ماليـة ومـن الٛـغم بـال ح ايـة ٣ٖض التؤمحن التااع  يغ  مـن يـغو  اإلا٣ـامغة ؛ إلاـا ٞيـه مـن ا  :الثاني

ٞـــبن اإلاؿـــتؤمن ٢ـــض يـــضٞ٘ ٢ؿـــُا مـــن التـــؤمحن جـــا ي٣ـــ٘ الخـــاصث  ــا ومـــن الٛـــ ا بـــال م٣ابـــ  أو م٣ابـــ  ٚحـــر م٩ـــافم  أو :ؿـــب  ٞيهـ
واطا اؾــتد٨مت  ،و٢ــض ال ي٣ــ٘ ال ُــغ ومــ٘ طلــ٪ ملٛــ ا اإلاــئمن أ٢ؿــاٍ التــؤمحن بــال م٣ابــ  ،ٞيٛــغم اإلاــئمن ٧ــ  مبهــٜ التــؤمحن
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} يا أحها الظين آم ىا انما ال مغ واإلايؿغ وألانها   :ل هالة ٧ان ٢ماعا وصز  في ٖمىم ال هي ٖن اإلايؿغ في ٢ىله :ٗا ىٞيه ا
 .( وآلاية بٗضىا90وألاػالم عحـ من ٖم  الكيُان ٞاحتنبىو لٗه٨ا تٟلخىن ر اؾىعة اإلااتضة آلاية 

ٞبن الكغ٦ة اطا صٞٗت لهمؿـتؤمن أو لىعجتـه أو لهمؿـتٟيض ٣ٖض التؤمحن التااع  ملكتم  ٖلى عدا الًٟ  والنؿؤ  :الثالث
ٗـــض مــضة مــن ال٣ٗـــض ٞي٩ــىن عدــا نؿـــؤ ،أ٦ثــر ممــا صٞٗــه مـــن ال ٣ــىص لهــا ٞهـــى عدــا ًٞــ  واطا  ،واإلاـــئمن يــضٞ٘ طلــ٪ لهمؿــتؤمن ب

 .و٦الىما مدغم بال و وؤلاحمإ ،صٞٗت الكغ٦ة لهمؿتؤمن مث  ما صٞٗه لها ي٩ىن عدا نؿؤ ٣ِٞ
ٚـغع وم٣ـامغة ولـا يـبذ الكـٕغ مـن الغىــان اال ٣ٖـض التـؤم :الغابـ٘ حن التاـاع  مـن الغىـان ا خـغم ؛ ألن ٦ـال منهمـا ٞيـه حهالـة و

ٗـىى فـي جالجـة ب٣ىلـه ي المـه بالد ـة والؿـ ان و٢ـض خهـغ ال بـي ي عزهـة الغىـان ب هىع أٖل »  :ما ٞيه نهغة لئلؾالم ْو
ولـــيـ التـــؤمحن  ،((2574(،ؾـــجن أبـــى صاوص ال هــاص ا1700اؾــجن الترمـــظ  ال هــاص ا« أو نهـــ  ال ؾــب٤ اال فـــي زــ٠ أو خـــاٞغ 

 .من طل٪ وال قبيها به ٩ٞان مدغما
وأزــظ بــال م٣ابــ  فــي ٣ٖــىص اإلاٗاويــا  التااعيــة مدــغم ؛  ،٣ٖــض التــؤمحن التاــاع  ٞيــه أزــظ مــا٫ الٛحــر بــال م٣ابــ  :ال ــامـ

أحها الظين آم ىا ال تؤ٧هىا أمىال٨ا بي ٨ا بالباَ  اال أن ت٩ىن تااعة ٖن تغاى  } يا :لضزىله في ٖمىم ال هي في ٢ىله :ٗا ى
ا :( الؿـــاصؽ29مـــ ٨ا ر اؾـــىعة النؿـــاف آلايـــة  ــٖغ ٞـــبن اإلاـــئمن لـــا يدـــضث  ،فـــي ٣ٖـــض التـــؤمحن التاـــاع  ؤلالـــؼام بمـــا ال يهـــؼم قـ

ُـــغ م ـــه ولـــا يةؿـــب  فـــي خضوجـــه وانمـــا ٧ـــان م ـــه ماـــغص التٗا٢ـــض مـــ٘ اإلاؿـــتؤمن ٖلـــى يـــم ـــه ال  ُـــغ ٖلـــى ت٣ـــضيغ و٢ٖى ان ال 
 .واإلائمن لا يبظ٫ ٖمال لهمؿتؤمن ٩ٞان خغاما ،م٣اب  مبهٜ يضٞٗه اإلاؿتؤمن له

 :ٞال ىا  ٖ ه ما يلي :وأما ما اؾتض٫ به اإلابيدىن لهتؤمحن التااع  مُه٣ا أو في بٌٗ أنىاٖه
٢ؿا قهض الكٕغ باٖتباعو ٞهـى  :أ٢ؿامٞبن اإلاهالر في الكغيٗة ؤلاؾالمية جالجة  ،الاؾتضال٫ باالؾتهالح ٚحر صخيذ -أ

 .و٢ؿـــا ؾـــ٨ت ٖ ـــه الكـــٕغ ٞهـــا ملكـــهض لـــه ببلٛـــاف وال اٖتبـــاع ٞهـــى مهـــلخة مغؾـــهة، وىـــظا مدـــ  احرهـــاص ا  رهـــضين ،ح ـــة
غع و٢ماع وعدا ٩ٞانت مما قهض  الكغيٗة  ٣ىص التؤمحن التااع  ٞيها حهالة ٚو وال٣ؿا الثالث ما قهض الكٕغ ببلٛاته، ٖو

 .حان  اإلاٟؿضة ٞيه ٖلى حان  اإلاهلخةببلٛاته ؛ لٛهبة 
 ،ؤلاباخـة ألانــهية ال تهـلر صلــيال ى ـا ؛ ألن ٣ٖــىص التـؤمحن التاــاع  ٢امـت ألاصلــة ٖلـى م ا٢ًــرها ألصلـة ال٨تــا  والؿــ ة - 

 .و٢ض وحض ٞبُ  الاؾتضال٫ بها ،والٗم  باإلباخة ألانهية مكغوٍ بٗضم ال ا٢  ٖنها
ٓـــىعا  ال يصـــر الا  -ج ًـــغوعا  تبـــيذ ا خ َـــغ١ ٦ؿـــ  الُيبـــا  أ٦ثـــر أيـــٗاٞا  ،ؾـــتضال٫ بـــه ى ـــاال ٞـــبن مـــا أباخـــه هللا مـــن 

ا تهجم ا ى ما خغمته الكغيٗة من التؤمحن  .مًاٖٟة مما خغمه ٖهيها ٞهيـ ى ا٥ يغوعة مٗتبرة قٖغ
هــا ا -ص إلاــغاص ال يصـر الاؾــتضال٫ بــالٗٝغ ٞــبن الٗــٝغ لــيـ مــن أصلــة :كــغي٘ ألاخ٩ــام وانمــا يبنــ  ٖهيــه فــي تُبيــ٤ ألاخ٩ــام ٞو

مــن ألٟــاّ ال هــىم ومــن ٖبــاعا  ال ــاؽ فــي أيمــاجها وتــضاٖيها وأزبــاعىا وؾــاتغ مــا يدتــاج ا ــى تدضيــض اإلا٣هــىص م ــه مــن 
و٢ــض صلــت ألاصلــة صاللــة واضــخة ٖلــى م ــ٘ التــؤمحن ٞــال  ،ألاٞٗـا٫ وألا٢ــىا٫ ٞــال تــؤجحر لــه ٞيمــا تبــحن أمــغو و:ٗــحن اإلا٣هــىص م ـه

 .اٖتباع به مٗها
ــ ًـــاعدة لـــا الاؾـــتضال٫ بــؤن ٣ٖـــى  -ىـ ًـــاعدة أو فــي مٗ اىـــا ٚحــر صـــخيذ ٞــبن عأؽ اإلاـــا٫ فــي اإلا ص التــؤمحن التاـــاع  مــن ٣ٖـــىص اإلا

ومــا يضٞٗــه اإلاؿــتؤمن يســغج ب٣ٗــض التــؤمحن مــن مه٨ــه ا ــى مهــ٪ الكــغ٦ة خؿــبما ي٣ســءي بــه نٓــام  ،يســغج ٖــن مهــ٪ نــاخبه
 ملؿتد٤ الىعجة نٓاما وفي التؤمحن ٢ض ،وأن عأؽ ما٫ اإلاًاعدة ملؿتد٣ه وعجة مال٨ه ٖ ض مىته ،التؤمحن

 ،و٢ض ال ملؿتد٣ىن قيئا اطا حٗ  اإلاؿتٟيض ؾىي اإلاؿتؤمن ووعجته ،اال ٢ؿُا واخضا ،مبهٜ التؤمحن ولى لا يضٞ٘ مىعثها
ٞـــغدذ عأؽ اإلاــا٫ وزؿــاعته لهكــغ٦ة ولـــيـ  ،وأن الــغدذ فــي اإلاًــاعدة ي٩ـــىن بــحن الكــغي٨حن نؿــبا مئىيـــة مــثال بســالٝ التــؤمحن 

 .حن أو مبهٜ ٚحر مدضوصلهمؿتؤمن اال مبهٜ التؤم
ٟـاع١  ،ٚحـر صـخيذ -٢ياؽ ٣ٖـىص التـؤمحن ٖلـى والف اإلاـىالاة ٖ ـض مـن ي٣ـى٫ بـه -و ٟـغو١ بينهمـا ،ٞبنـه ٢يـاؽ مـ٘ ال أن  :ومـن ال

ٞـاخل ال هالـة بسـالٝ ٣ٖـض والف اإلاـىالاة ٞال٣هـض ألاو٫ ٞيـه  ٣ٖىص التؤمحن ىضٞها الغدذ اإلااص  اإلاكـى  بـالٛغع وال٣مـاع و
 .والت انغ والتٗاون في الكضة والغزاف وؾاتغ ألاخىا٫ وما ي٩ىن من ٦ؿ  ماص  ٞال٣هض اليه بالتب٘ التآدي في ؤلاؾالم
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ــض اإلاهــؼم ٖ ــض مــن ي٣ــى٫ بــه -ػ أن  :ومــن الٟــغو١ ،ال يصــر ؛ ألنــه ٢يــاؽ مــ٘ الٟــاع١  -٢يــاؽ ٣ٖــض التــؤمحن التاــاع  ٖلــى الٖى
ــــض ب٣ــــغى أو اٖــــاعة أو تدمــــ  زؿــــاعة مــــثال مــــن بــــا  اإلاٗــــغوٝ ا خــــٌ ــا أو مــــن م٩ــــاعم ألازــــال١  الٖى ــاف بــــه واحبــ ــ ٩ٞــــان الٞى

ا  من ال هالة والٛغع   .بسالٝ ٣ٖىص التؤمحن ٞبجها مٗاوية تااعية باٖثها الغدذ اإلااص  ٞال ملٛتٟغ ٞيها ما ملٛتٟغ في التبٖر
٢يــاؽ ٚحـر صــخيذ ؛ ألنــه ٢يــاؽ مــ٘ الٟــاع١  -٢يـاؽ ٣ٖــىص التــؤمحن التاــاع  ٖلــى يــمان ا  هـى٫ ويــمان مــا لــا ياــ   -ح

أن الًــمان نــٕى مــن التبــٕر ي٣هــض بــه ؤلاخؿــان ا خــٌ بســالٝ التــؤمحن ٞبنــه ٣ٖــض مٗاويــة تااعيــة  :ومــن الٟــغو١ ،أيًــا
 ي٣هض منها أوال ال٨ؿ  اإلااص  ٞبن تغت  ٖهيه مٗغوٝ ٞهى تاب٘ ٚحر م٣هىص اليه وألاخ٩ام يغاعى ٞيها ألان  ال

 .التاب٘ ما صام تابٗا ٚحر م٣هىص اليه
 .ٞبنه ٢ياؽ م٘ الٟاع١ ٦ما ؾب٤ في الضلي  ٢بهه ،ال يصر -حن التااع  ٖلى يمان زُغ الُغي٢٤ياؽ ٣ٖىص التؤم -ٍ
ــا ملُٗــــ  مـــــن  -٢يــــاؽ ٣ٖــــىص التــــؤمحن التاــــاع  ٖلــــى نٓــــام الت٣اٖــــض  -  ــا ؛ ألن مــ ٚحــــر صـــــخيذ ٞبنــــه ٢يــــاؽ مــــ٘ الٟــــاع١ أيًــ

ه ما ٢ يته وعاعى في نٞغ ٠ من زضمة ألامـةالت٣اٖض خ٤ التزم به و ي ألامغ باٖتباعو مؿئىال ٖن ٖع وويـ٘ لـه  ،ام به اإلاْى
ــــــ٠ ــــى اإلاْى ــــاؽ ا ـ ــــغ  ال ــ ــــلخة أ٢ـ ــــه مهــ ــــى ٞيـ ــا عاعــ ــ ـــا   ،نٓامـ ــــن بـــ ــــض مــ ٖـ ـــام الت٣ا ٓـــ ــــيـ ن ــيها ٞهـ ــ ــــة ٞــ ــــة الخاحـ ــــى مٓ ــ ـــغا ا ـ ٓـــ ون

ٟيهــــا لـــى ىــــظا ال قـــبه بي ــــه ودـــحن التــــؤمحن الـــظ  ىــــى مـــن ٣ٖــــىص اإلاٗاويـــا  اإلااليــــة  ،اإلاٗاويـــا  اإلااليـــة بــــحن الضولـــة ومْى ٖو
ض بها اؾتٛال٫ الكغ٧ا  لهمؿتؤم حن وال٨ؿ  من وعائها بُغ١ ٚحر مكغوٖة ؛ ألن ما ملُٗ  في خالـة التااعية الكي ي٣ه

ٗـه  ٞـه و:ٗاونـا م ٟـاف إلاٗغو ها إلاـن ٢ـام بسضمـة ألامـة ؛ ٦ يرها وتهـٞغ الت٣اٖض ملٗتبر خ٣ا التزم به من خ٩ىما  مؿئىلة ٖن ٖع
٨غو و٢ُ٘ ال٨ثحر من ٞغاٚه في ؾبي  ا  .لنهىى مٗها باألمةحؼاف :ٗاونه مٗها ببضنه ٞو

ٓـام الٗا٢هـة  -٥ ٣ـىصو ٖلـى ن ٓـام التـؤمحن التاـاع  ٖو ٟـاع١  ،ال يصـر -٢يـاؽ ن ٟـغو١ ،ٞبنـه ٢يـاؽ مـ٘ ال أن ألانــ   :ومـن ال
مـن الـغخا وال٣غابـة الكـي تـضٖى ا ـى  -زُؤ أو قبه الٗمض -في تدم  الٗا٢هة لضية ال ُؤ وقبه الٗمض ما بينهما ودحن ال٣ات 

٣ــىص التــؤمحن تااعيــة اؾــتٛاللية ت٣ــىم ٖلــى مٗاويــا   ،اون واؾــضاف اإلاٗــغوٝ ولــى صون م٣ابــ ال هــغة والتىانــ  والتٗــ ٖو
 .مالية مدًة ال تمت ا ى ٖاَٟة ؤلاخؿان ودىاٖث اإلاٗغوٝ بههة

أن ألامان  :ومن الٟغو١ ،ٚحر صخيذ ؛ ألنه ٢ياؽ م٘ الٟاع١ أيًا -٢ياؽ ٣ٖىص التؤمحن التااع  ٖلى ٣ٖىص الخغاؾة  -٫
مـ  الخـاعؽ ،ه٣ٗـض فـي اإلاؿـؤلتحن وانمــا مدهـه فـي التـؤمحن ألا٢ؿـاٍ ومبهـٜ التــؤمحنلـيـ مدـال ل أمــا  ،وفـي الخغاؾـة ألاحـغة ٖو

 .ألامان ٞٛاية ونةياة واال إلاا اؾتد٤ الخاعؽ ألاحغة ٖ ض ييإ ا خغوؽ
ٖـن -م ٖـىى  ٟـٔ  ٢ياؽ التؤمحن ٖلى ؤلايضإ ال يصر ؛ ألنه ٢ياؽ م٘ الٟاع١ أيًا ٞبن ألاحغة فـي ؤلايـضإ  ٢يـام ألامـحن بد

ه بسالٝ التؤمحن ٞبن ما يضٞٗه اإلاؿتؤمن ال ي٣ابهه ٖم  من اإلائمن ملٗىص ا ى اإلاؿتؤمن بم ٟٗة انما   ءيف في خىػته يدَى
ٗـــىى ٖــــن الًــــمان ال يصـــر بــــ  ىــــى مٟؿـــض له٣ٗــــض وان حٗــــ  مبهـــٜ التــــؤمحن فــــي  ،ىـــى يــــمان ألامـــن والُمؤني ــــة وقــــٍغ ال

 .ه  ٞيها مبهٜ التؤمحن أو ػم ه ٞازته٠ ٖن ٣ٖض ؤلايضإ بؤحغم٣ابهة ألا٢ؿاٍ ٧ان مٗاوية تااعية ح
ــاع البــــز مـــ٘ الخا٦ــــة  -ن ًـــية تاــ ٖــــٝغ ب٣ ــا  ــا ،ال يصــــر -٢يـــاؽ التــــؤمحن ٖلـــى مــ ٟـــغ١ بينهمــ أن اإلا٣ــــيـ ٖهيـــه مــــن التــــؤمحن  :وال

 .ٞال يصر ال٣ياؽ ،واإلا٣يـ تؤمحن تااع  وىى مٗاويا  تااعية ،التٗاوني وىى :ٗاون مدٌ
وفــي الــضوعة الٗاقــغة   هـــ ىيئــة  ،ل٣ــغاع بؤ٦ثريــة ألانــىا  خكــ  يبدــث البــضي  ٖــن التــؤمحن التاــاع  ل٨ــن أحــ  انــضاع ا

و٢غع اإلات٣ٟىن ٖلى تدغيا التؤمحن  ،٦باع الٗهماف اَه٘ ا  هـ ٖلى ما أٖضو بٌٗ ال براف في البضي  ٖن التؤمحن التااع  
انــضاع ٢ــغاع زــام يتٗهــ٤ باــىاػ  -ٖبــض هللا بــن م يــ٘ مــا ٖــضا ًٞــيهة الكــيش  -٦مــا ٢ــغع ا  هـــ ،التاــاع  انــضاع ال٣ــغاع

 .التؤمحن التٗاوني بضيال ٖن التؤمحن التااع  
ي٤  .وآله وصخبه ،ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم ،وداهلل التٞى

 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة الٗاقغة
 ٖبض الغػا١ ٖٟيٟي
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 هللا زياٍٖبض  ...ٖبض هللا بن دمحم بن خميض ...ٖبض الٗؼيؼ بن باػ
 ٖبض الٗؼيؼ بن نالر ...ٖبض ا  يض خؿن ...دمحم الخغ٧ان
 ؾهيمان بن ٖبيض ...ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش ...نالر بن ٚهىن 
 عاقض بن ز حن ...ٖبض هللا بن ٚضيان ...دمحم بن حبحر
 ٖبض هللا بن م ي٘ ...نالر بن لخيضان ...ٖبض هللا بن ٢ٗىص
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 ( ثشؤ0ْ اٌزؤِني ًإػبدح اٌزؤِني2/5)02 ُلشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل
 1/545، ج 2ع  –مجلة املجمع 

 ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة ان٣ٗاص مئتمغو الثاني باضة من
 م1985 (٧انىن ألاو٫ اصملؿمبر 28 – 22ىـ /1406عدي٘ آلازغ  10-16

 لٗهماف اإلاكاع٦حن في الضوعة خى٫ مىيٕى التؤمحن واٖاصة التؤمحن،بٗض أن تاب٘ الٗغوى اإلا٣ضمة من ا
 وفٗض أن نا٢ل الضعاؾا  اإلا٣ضمة،

 وفٗض :ٗم٤ البدث في ؾاتغ نىعو وأنىاٖه، واإلاباصة الكي ي٣ىم ٖهيها والٛايا  الكي حهضٝ اليها،
 وفٗض ال ٓغ ٞيما نضع ٖن ا  ام٘ ال٣ٟهية والهيئا  الٗهمية بهظا الكؤن،

 يلي:٢غع ما 
: أن ٣ٖض التؤمحن التااع  ط  ال٣ؿِ الثابت الظ  تتٗام  به قغ٧ا  التؤمحن التااع  ٣ٖض ٞيه ٚغع ٦بحر مٟؿض 

،
أوال

.
،
ا  له٣ٗض. ولظا ٞهى خغام قٖغ

: أن ال٣ٗض البضي  الظ  يدترم أنى٫ التٗام  ؤلاؾالمي ىى ٣ٖض التؤمحن التٗاوني ال٣اتا ٖلى أؾاؽ التبٕر 
،
جانيا

اصة التؤمحن ال٣اتا ٖلى أؾاؽ التؤمحن التٗاوني.والتٗاون، و٦ظل  ٪ الخا٫ بالنؿبة إٖل
اصة التؤمحن،  : صٖىة الضو٫ ؤلاؾالمية لهٗم  ٖلى ا٢امة مئؾؿا  التؤمحن التٗاوني و٦ظل٪ مئؾؿا  :ٗاونية إٖل

،
جالثا

 . وهللا أٖهاخك  يتدغع الا٢تهاص ؤلاؾالمي من الاؾتٛال٫ ومن مسالٟة ال ٓام الظ  يغياو هللا لهظو ألامة
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 ثشؤْ ٌِػٌع0 اٌزؤِني اٌظذِ ًاعزخذاَ اٌجـبلبد اٌظذْخ (6/13) 0152 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة ٖكغة بضولة  (اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمياان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي 

ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى  2001صملؿمبر  (27-22ااإلاىا٤ٞ  ىـ 1422قىا٫  (12ا ى 7اال٩ىيت في الٟترة من  م. بٗض اَاٖل
وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع   (التؤمحن الهخي واؾتسضام البُا٢ا  الصخيةاا  م٘ بسهىم مىيٕى 

ضص من ال٣ٟهاف  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزبراته ٖو
 ٢غع ما يؤ:ي:

إلنضاع ال٣غاع ال ام به ا ى صوعة ٢اصمة من  (التؤمحن الهخي واؾتسضام البُا٢ا  الصخيةاتؤحي  ال ٓغ في مىيٕى 
 أح  مؼيض من الضعاؾة والبدث، ودسانة يبِ الهيٜ والكغوٍ

.٤  وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤْ اٌزؤِني اٌظذ1/16ِ) 0122 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الؿاصؾة ٖكغة بضفي ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م

 م.2005نيؿان اابغي (  14 - 9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1426عدي٘ ألاو٫  5 -نٟغ  30اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى التؤمحن الهخي، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي ص اع  بٗض اَاٖل

 خىله،
 ٢غع ما يلي:

 . :ٗغي٠ التؤمحن الهخي:1
ايته بضٞ٘ مبهٜ مدضص أو ٖضص من ألا٢ؿاٍ  ٣ٖض التؤمحن الهخي: اتٟا١ يهتزم بمىحبه ش و أو مئؾؿة تتٗهض بٖغ

 ل هة مٗي ة ٖلى أن تهتزم ته٪ ال هة بتُٛية الٗالج أو :ُٛية ت٩اليٟه زال٫ مضة مٗي ة.
 . أؾالي  التؤمحن الهخي:2

ن الهخي اما أن يتا ٖن َغي٤ مئؾؿة ٖالحية، أو ٖن َغي٤ قغ٦ة تؤمحن ت٣ىم بضوع الىؾيِ بحن اإلاؿتؤمن ودحن التؤمح
 اإلائؾؿة الٗالحية.

 . خ٨ا التؤمحن الهخي:3
 م٘  -أ 

،
 مٛتٟغا

،
 بالًىابِ الكي تاٗ  الٛغع ملؿحرا

،
ا  م٘ اإلائؾؿة الٗالحية ٞبنه حاتؼ قٖغ

،
اطا ٧ان التؤمحن الهخي مباقغا

جز٫ مجزلة الًغوعة لتٗه٤ طل٪ بدٟٔ ال ٟـ وال٣ٗ  والنؿ  وهي من الًغوعيا  الكي حاف   تىاٞغ
ُ
الخاحة الكي ت

 الكغيٗة بهيانرها. ومن الًىابِ اإلاكاع اليها:
حن.·   وي٘ مىانٟا  ص٢ي٣ة تدضص التزاما  ٧  من الُٞغ
 صعاؾة الخالة الصخية لهمؿتؤمن والاختماال  الكي يم٨ن التٗغى لها.· 
ما٫ الكي تا ت٣ضيمها وليـ بمبالٜ اٞترايية أ·  ن ت٩ىن اإلاُالبا  اإلاالية من اإلائؾؿة الٗالحية ا ى ال هة مغتبُة باأٖل

 ٦ما ي٣٘ في قغ٧ا  التؤمحن التااعية.
ية  -   ٤ الًىابِ الكٖغ اطا ٧ان التؤمحن الهخي ٖن َغي٤ قغ٦ة تؤمحن اؾالمي ا:ٗاوني أو ت٩اٞلي( تؼاو٫ نكاَها ٞو

 ( بكؤن التؤمحن واٖاصة التؤمحن، ٞهى حاتؼ.9/2ا9ا ا  م٘ في ٢غاعو ع٢ا الكي أ٢غى
اطا ٧ان التؤمحن الهخي ٖن َغي٤ قغ٦ة تؤمحن تااع  ٞهى ٚحر حاتؼ، ٦ما نو ٖلى طل٪ ٢غاع ا  م٘ اإلاكاع اليه  -ج
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 أٖالو.
 . ؤلاقغاٝ والغ٢ابة:4

٘ الٛبن ٖلى ال ها  ا  تهة ال٣يام باإلقغاٝ والغ٢ابة ٖلى ٖمهيا  ال تؤمحن الهخي بما يد٤٣ الٗضالة ويٞغ
 والاؾتٛال٫ وخماية اإلاؿتؤم حن.

 التىنيا :
 يىصءي ماهـ ا  م٘ بما يلي:

 أو بم٣اب  1
،
حر التؤمحن الهخي ماانا . صٖىة الخ٩ىما  ؤلاؾالمية وال مٗيا  ال حرية ومئؾؿا  ألاو٢اٝ ا ى تٞى

 ل٣ُإ ال ام.م اؾ  لٛحر ال٣اصعين ٖلى الخهى٫ ٖلى التؤمحن من ا
. ٖضم اؾتسضام البُا٢ا  الصخية اال من أصخابها إلاا في طل٪ من مسالٟة إلا٣تًيا  ال٣ٗىص، وما تتًم ه من ٚل 2

 وتضليـ.
 . التدظيغ من اؾافة اؾتسضام التؤمحن الهخي ٧اصٖاف اإلاغى أو ٦تمانه أو ت٣ضيا بيانا  مسالٟة لهىا٢٘.3
مي أو الت٩اٞلي( في صوعا  ا  م٘ ال٣اصمة في يىف ما تىنهت اليه اإلائتمغا  . اصعاج مىيٕى التؤمحن التٗاوني اؤلاؾال 4

ة الكي ْهغ  بٗض انضاع ا  م٘ ٢غاعو الؿاب٤.  وال ضوا  ألازحرة والتُبي٣ا  اإلات ٖى
 وهللا أٖها.

 
0 األدىبَ ًاٌؼٌاثؾ اٌششػْخ5/52) 181 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ  ( ثشؤْ اٌزؤِني اٌزؼبًِٔ

هـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الٗكغين بىىغان ان ما
 18-13ىـ، اإلاىا٤ٞ 1433من ط  ال٣ٗضة  2قىا٫ ا ى  26اال مهىعية ال ؼاتغية الضيم٣غاَية الكٗبية( زال٫ الٟترة من 

 م،2012ؾبتمبر اأيهى٫( 
ه ٖلى البدىث الىا ية، في ىظو بٗض اَاٖل : التؤمحن التٗاوني: ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ عصة ا ى أمانة ا  م٘ في مىيٕى
 الضوعة والضوعا  الؿاب٣ة،

 ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن مئتمغ 
،
التؤمحن التٗاوني: أبٗاصو وآٞا٢ه ومى٠٢ الكغيٗة ؤلاؾالمية » وفٗض اَالٖه أيًا

بٗمان ااإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية( بالتٗاون م٘ ال امٗة ألاعصنية، منها، الظ  ٣ٖضو مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي 
ة الب ٪  واإلا ٓمة ؤلاؾالمية لهتربية والٗهىم والث٣اٞة اؤلاملؿيؿ٩ى(، واإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  اًٖى مامٖى

ؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي م، وا2010ابغي   13-11ىـ، اإلاىا٤ٞ 1431عدي٘ الثاني  28-26ؤلاؾالمي لهت مية(، في الٟترة 
 صاع  خىله،
 ٢غع ما يؤ:ي:

: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ٢غاعو ط  الغ٢ا 
،
( بكؤن التؤمحن واٖاصة التؤمحن من أن ٣ٖض التؤمحن التااع  ط  9/2ا 9أوال

 له٣ٗض، ولظ
،
 مٟؿضا

،
 ٦بحرا
،
ا ٞهى ال٣ؿِ الثابت الظ  تتٗام  به قغ٧ا  التؤمحن التااع  ٣ٖض مٗاوية يتًمن ٚغعا

. وأن البضي  الظ  يت٤ٟ م٘ أنى٫ التٗام  ؤلاؾالمي ىى ٣ٖض التؤمحن التٗاوني ال٣اتا ٖلى أؾاؽ التبٕر 
،
ا مدغم قٖغ
 والتٗاون.

: نٓغا ا ى ؤلاق٩اال  الكي ْهغ  من زال٫ التُبي٣ا  اإلاتٗضصة في قغ٧ا  التؤمحن ؤلاؾالمية، وال٣ٗبا  ال٣انىنية 
،
جانيا

 واحهرها ٞبن طل٪ يتُه  ال غوج بتهىع مت٩ام  ٖن التؤمحن التٗاوني.ال ٓامية والغ٢ابية الكي 
 ومن جا ٞهى يىصءي بما يؤ:ي:
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أوال: ت٩هي٠ أمانة ا  م٘ بت٩ىين ل  ة من ال٣ٟهاف وال براف بالتٗاون م٘ مغا٦ؼ البدىث طا  الههة لهىنى٫ ا ى 
ية اإلابي ة ألؾـ التؤمحن التٗاوني، ٖلى أن يتًمن طل٪ الهيٜ  مكغوٕ مت٩ام  ينتٓا ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ

، مما يم ذ مغونة في التُبي٤ الٗملي، ومن ىظو ألاخ٩ام والًىابِ:
،
ا  اإلا٣بىلة قٖغ

 ( مٟهىم التؤمحن التٗاوني وخ٣ي٣ته من م ٓىع الكغيٗة ؤلاؾالمية.1ا
 ( اإلا٣اعنة بحن التؤمحن التٗاوني والتؤمحن التااع :2ا

 ودحن اإلاباصة الضولية لهتٗاون.اأ( اإلا٣اعنة بحن التؤمحن التٗاو 
،
ا  ني اإلا٣بى٫ قٖغ

 ودحن مباصة التؤمحن التااع .
،
ا  ا ( اإلا٣اعنة بحن التؤمحن التٗاوني اإلا٣بى٫ قٖغ

اف، 3ا لى وحه ال هىم تىني٠ الٗال٢ة بحن اإلاكتر٦حن في الٖى ( الٗال٢ا  بحن أَغاٝ التؤمحن التٗاوني وتىنيٟها، ٖو
اف ومن ت اٍ  به اصاعته. والٗال٢ة بحن الٖى

اف ومٗايحر ت٣ضيغو.4ا  ( أخ٩ام الٗىى اإلاؿتد٤ إلاضيغ الٖى
 ( أخ٩ام الٟاتٌ التؤميني والع ؼ خا٫ وحىصىما.5ا
ية.6ا اف التؤمحن التٗاوني ويىابُهما الكٖغ  ( الاقترا٥ والانسخا  من ٖو
اف التؤمحن التٗاوني.7ا ية لتهٟية ٖو  ( ألاخ٩ام الكٖغ
ية.( أخ٩ام اٖاصة التؤمحن ويىا8ا  بُه الكٖغ
 ( مبضأ اإلاكاع٦ة في الغدذ وال ؿاعة.9ا
 ( مبضأ الخهى٫ وما يتٗه٤ به.10ا
 ( مبضأ التدم  وما يتٗه٤ به.11ا

: ُي٣ضم م٣ترح اإلاكغوٕ الظ  تتىن  اليه الل  ة ا ى صوعة ا  م٘ ال٣اصمة، لهياٚة مكغوٕ ٢غاع في يىف ما ط٦غ في 
،
جانيا

 أٖالو.
،
 ال٣ٟغة جانيا
 وهللا أٖها

 
 ( ثشؤْ األدىبَ ًاٌؼٌاثؾ اٌششػْخ ألُعظ اٌزؤِني اٌزؼب6/51ًِٔ) 0522 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الخاصية والٗكغين 
مبر(  22-18ىـ، اإلاىا٤ٞ 1435 مدغم 19ا ى  15بمضي ة الغياى ااإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية( من:  :كغين الثاني انٞى

 م،2013
ؾـ التؤمحن التٗاوني الكي ٣ٖضىا ا  م٘ في 

ُ
ية أل ه ٖلى تىنيا  ال ضوة الٗهمية لؤلخ٩ام والًىابِ الكٖغ بٗض اَاٖل

٣ٗاصىا م، بمضي ة حضة، والكي حاف ان2013مايى  1-أبغي  30ىـ، اإلاىا٤ٞ 1434حماصي الثانية  21ا ى  20الٟترة من: 
 ل٣غاع ماهـ ا  م٘ ع٢ا: 

،
( الهاصع ٖن الضوعة الٗكغين الكي ان٣ٗض  بمضي ة وىغان اال مهىعية 2/20ا 187ت ٟيظا

 م،2012ؾبتمبر  18-13ىـ، اإلاىا٤ٞ 1433ط  ال٣ٗضة  2قىا٫ ا ى  26ال ؼاتغية الضيم٣غاَية الكٗبية( في الٟترة من: 
 ع  خىلها،وفٗض اؾتماٖه لهم ا٢كا  واإلاضاوال  الكي صا

 ٢غع ما يلي:
ية اإلاؿتمضة من ال٣غآن ال٨غيا والؿ ة  التؤمحن التٗاوني ٣ٖض حضيض أؾاؾه مبضأ التٗاون اإلا ًبِ بًىابُه الكٖغ

 ال بىية.
 وي ٣ؿا التؤمحن من خيث انكاإو ا ى ٢ؿمحن:
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 اَغ، أما من خيث اصاعته ألاو٫: تؤمحن تااع  حهضٝ ا ى تد٣ي٤ الغدذ في نيٛته التؤمينية من زال٫ اإلاٗاوية ٖلى ا 
 من قغ٦ة ٞبن الكغ٦ة :ؿرهضٝ الغدذ.

الثاني: تؤمحن اٚحر تااع ( ال حهضٝ ا ى تد٣ي٤ الغدذ؛ وانما حهضٝ ا ى تد٣ي٤ مهلخة اإلاكتر٦حن ٞيه باقترا٦ها في تدم  
 وحبر الًغع ٖنها.

والتؤمحن الت٩اٞلي، والتؤمحن التباص ي،  ويُه٤ ٖلى ال ٕى الثاني من التؤمحن مهُلخا  متٗضصة منها: التؤمحن التٗاوني،
 والتؤمحن ؤلاؾالمي.

 وى ا٥ ٞغو١ حىىغية بحن التؤمحن التٗاوني والتؤمحن التااع  من أىمها:
ا  من أٞغاص ا  تم٘ من زال٫ الاقترا٥ في تدم  1ا ة أو ٖضة مامٖى ( أن التؤمحن التٗاوني ؤلاؾالمي :ٗاون بحن مامٖى

ذ، لظل٪ ٞال ملٗض من ٣ٖىص اإلاٗاوية، والٛغع ٞيه مٛتٟغ. أما التؤمحن التااع  ٞهى ٣ٖض ا  اَغ وال حهضٝ ا ى الغد
مٗاوية ملؿرهضٝ الغدذ من اإلاٗاوية ٖلى ن٣  ا  اَغ من اإلائمن ا ى قغ٦ة التؤمحن، وت ُب٤ ٖهيه أخ٩ام اإلاٗاويا  

 اإلاالية الكي يئجغ ٞيها الٛغع.
مامٕى اإلاكتر٦حن في ن ضو١ التؤمحن التٗاوني، وال هة ؤلاصاعية، أما في ( أَغاٝ الٗال٢ة في التؤمحن التٗاوني ىا: 2ا

 التؤمحن التااع  ٞها الكغ٦ة وخمهة الىجات٤.
( اله ضو١، وتت٩ىن مىحىصاته من مامٕى اقترا٧ا  خمهة الىجات٤ وأعداح اؾةثماعاتها والاختياَا  اإلاٗتمضة. وأما في 3ا

 و١.التؤمحن التااع  ٞال يىحض مث  ىظا اله ض
( الكغ٦ة اإلاضيغة، وهي الكي تضيغ التؤمحن، من خيث اصاعة التُٛية وأٖما٫ التؤمحن واؾةثماع أمىا٫ اله ضو١. أما في 4ا

اتًه.  التؤمحن التااع  ٞالكغ٦ة هي اإلائم ة، وتمه٪ أ٢ؿاٍ التؤمحن ولها أعداخه ٞو
باٖتباعين مستهٟحن، وىما في التؤمحن التااع   ( خام  الىجي٣ة واإلائمن في التؤمحن التٗاوني في خ٣ي٣رهما واخض، ل٨ن5ا

، ٞاإلاكتر٥ ىى اإلائمن له واإلائمن ىى قغ٦ة التؤمحن.
،
 مستهٟان تماما

( ؤلاصاعة في التؤمحن التٗاوني ؾىاف ٧انت ىيئة م تسبة من بحن اإلاكتر٦حن أو قغ٦ة متسههة أو مئؾؿة ٖامة و٦يهة 6ا
(، ولها الخ٤ في الخهى٫ ٖلى أحغ م٣اب  طل٪ في خحن أجها َٝغ أنلي في التٗا٢ض ٖن ن ضو١ اإلاكتر٦حن اخمهة الىجات٤

 في التؤمحن التااع  وتتٗا٢ض باؾمها.
( ؤلاصاعة في التؤمحن التٗاوني ال تمه٪ أ٢ؿاٍ التؤمحن االاقترا٧ا (؛ ألن ألا٢ؿاٍ ممهى٦ة له ضو١ اإلاكتر٦حن اخمهة 7ا

 ٪ ألا٢ؿاٍ في م٣اب  التزامها بمبهٜ التٗىيٌ.الىجات٤(، أما الكغ٦ة في التؤمحن التااع  ٞبجها تمه
ىاتضىا 8ا  لخؿا  اله ضو١، وىى الٟاتٌ  -بٗض خؿا اإلاهغوٞا  والتٗىيًا -( الباقي من ألا٢ؿاٍ ٖو

،
يب٣  مه٩ا

 لهكغ٦ة 
،
الظ  ت٣غع لىاتذ اله ضو١ ٦يٟية التهٝغ ٞيه، وال يتهىع ىظا في التؤمحن التااع ؛ ألن ألا٢ؿاٍ تهبذ مه٩ا

 في التؤمحن التااع .بال٣ٗض و 
،
 وعددا

،
 ال٣بٌ، ٞهى ملٗتبر ايغاصا

( ٖىاتض اؾةثماع أنى٫ ألا٢ؿاٍ بٗض خؿا ت٩هٟة ؤلاصاعة لهكغ٦ة اإلاضيغة :ٗىص له ضو١ خمهة الىجات٤ في التؤمحن 9ا
 التٗاوني، و:ٗىص لهكغ٦ة في التؤمحن التااع .

ٝ في وحىو ال حر أو :ُٗ  لهمكتر٦حن في خي ه ( مىحىصا  اله ضو١ ٖ ض تهٟيه ن ضو١ التؤمحن التٗاوني تهغ 10ا
 (، في خحن أجها :ٗىص لهمؿاىمحن في التؤمحن التااع .13ا٦ما ىى مٟه  في اإلااصة 

ية، أما التؤمحن التااع  ٞهى 11ا تاوي ىيئاتها الكٖغ ( الكغ٦ة في التؤمحن التٗاوني مهتزمة بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية ٞو
 ٖلى زالٝ طل٪.

 تؤمحن التٗاوني م٘ التؤمحن التااع  في اٖتباع اإلاباصة ألاؾاؾية لهتؤمحن، وهي:( ملكتر٥ ال12ا
 بحن اإلائمن له  ا

،
أ( مبضأ اإلاهلخة التؤمينية: ىى الخ٤ ال٣انىني في التؤمحن والظ  ينكؤ من ٖال٢ة مالية مٗتبرة ٢انىنيا

 والشءيِف مىيىِٕ التؤمحن.
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في في ال٨ك٠ الض٢ي٤ وال٩ام  ل٩  الخ٣ات٤ ال ىىغية اإلاتٗه٣ِة  ( مبضأ خؿن ال ية: ىى الىاح  الُىعي الاياا ا
 بال ُغ اإلاُهى  التؤمحن ٖهيه، َهبت أم لا تُه .

ج( مبضأ الؿب  ال٣غي  اإلاباقغ: ىى طل٪ الؿب  الٟٗا٫ ال٩افي إلخضاث ؾهؿهة من الخىاصث ت٩ىن الؿب  في ال ةياة  ا
 حضيض مؿت٣  ي٣ُ٘ تغابِ ته٪ الؿهؿهة. الخانهة ٖنها بضون تضز  أ  ٖام  آزغ نا ءئ ٖن مهضع

 ص( مبضأ التٗىيٌ. ا
 ه( مبضأ اإلاكاع٦ة. ا
 و( مبضأ الخهى٫ والخ٣ى١. ا

 وي ٟغص التؤمحن التٗاوني بمباصة زانة منها:
 أ( الالتزام بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية في ٧اٞة اإلاٗامال  وال٣ٗىص. ا
  ( ٖضم التؤمحن ٖلى ا خغما . ا
 في أ  مٗامال  عدىية أزظا واُٖاف.ج( ٖضم الضزى٫  ا

ؾـ واإلاباصة لهتؤمحن التٗاوني ؤلاؾالمي:
ُ
يما يؤ:ي ٖغى ألبغػ ألا  ٞو
 اإلااصة ألاو ى: التٗغي٠

ة أش ام يتٗغيىن ل ُغ أو أزُاع مٗي ة ٖلى أن يضٞ٘ ٧  منها مبهٛا مّٗي ا  التؤمحن التٗاوني: ىى اقترا٥ مامٖى
ا ٖلى ؾبي  التٗاون له ضو١ ٚحر ىاصٝ ل ،٣ ا منها اطا تد٤٣ ال ُغ اإلاٗحن، ٞو هغدذ ؛ لتٗىيٌ ألايغاع الكي ٢ض تهي  أيًّ
مة.
ّ
 له٣ٗىص اإلابرمة والةكغيٗا  اإلا ٓ

 اإلااصة الثانية: أق٩ا٫ اصاعة ن ضو١ التؤمحن التٗاوني:
٤ أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية، ويم٨ن لهظا ال٨ و له، ويٗم  ٞو

ّ
يان أن يؤزظ يضيغ التؤمحن التٗاوني ٦ياٌن مؿت٣  مغز

 أق٩اال، من أبغػىا:
 أ( ىيئة مستاعة من خمهة وجات٤ التؤمحن. ا
  ( قغ٦ة متسههة في اصاعة التؤمحن. ا
ة من الضو٫ وت٩ىن تابٗة لها. ا  ج( مئؾؿة ٖامة تنكئها الضولة أو مامٖى

 اإلااصة الثالثة: الٗال٢ة بحن اله ضو١ وؤلاصاعة:
 اإلاضيغة ٦ما يؤ:ي:ت٩ىن الٗال٢ة بحن ن ضو١ التؤمحن وال هة 

٤ ٣ٖض الى٧الة بؤحغ، أو بٛحر أحغ.  اأ( في خا٫ اصاعة أٖما٫ التؤمحن؛ ٞبن الٗال٢ة ت٩ىن ٞو
٤ ٣ٖض  الى٧الة أو اإلاًاعدة. ٟٞي خا٫ الى٧الة اما أن ت٩ىن بؤحغ أو بضون  ا ( في خا٫ الاؾةثماع؛ ٞبن الٗال٢ة ت٩ىن ٞو

٤ نؿبة من الغدذ خؿ  الاتٟا١، أما ال ؿاعة ٞت٩ىن ٖلى ع  اإلاا٫، أحغ، وفي خا٫ اإلاًاعدة ٞبن ال هة اإلاضيغة :ؿتد
 ما لا ي٨ن ى ا٥ :ٗض أو ت٣هحر أو مسالٟة لهكغوٍ أو ألانٓمة.

 اإلااصة الغابٗة: ألاحغ ٖلى ؤلاصاعة:
 ألاحغ ٖلى ؤلاصاعة ي٩ىن ٖلى خالحن:

٣ا ألخ٩ام ٣ٖض الى٧الة ٞبنه  ياىػ أن ي٩ىن اإلا٣اب  أو ألاحغ الظ  تؤزظو اأ( في خا٫ اصاعة أٖما٫ التؤمحن التٗاوني ٞو
ا، أو نؿبة مئىية مٗهىمة من الاقترا٧ا .  ال هة اإلاضيغة مبهٛا م٣ُٖى

٣ا ل٣ٗض اإلاًاعدة تؤزظ ال هة اإلاضيغة ااإلاًاع ( نؿبة  ا ( في خا٫ اصاعة اؾةثماع مىحىصا  ن ضو١ اإلاكتر٦حن ٞو
٣ا ألخ٩ام  ا أو مئىية من ألاعداح، واطا ٧ان الاؾةثماع ٞو ٣ٖض الى٧الة ٞيم٨ن أن ي٩ىن ألاحغ أو الٗىى مبهٛا م٣ُٖى

 نؿبة من ألامىا٫ اإلاؿةثمغة.
ىاتض اؾةثماعاتها:  اإلااصة ال امؿة: مه٨ية الاقترا٧ا  ٖو
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:ّٗض الاقترا٧ا  ونافي ٖىاتض اؾةثماعاتها خ٣ى٢ا له ضو١ التؤمحن التٗاوني. وتدّضص خ٣ى١ خمهة الىجات٤ ٞيه بدؿ  
 وقغوٍ الاؾتد٣ا١ في التٗىيٌ، أو الٟاتٌ التؤميني.نٓام التؤمحن، 

ما٫ التؤمحن:  اإلااصة الؿاصؾة: اإلاغحٗية في ت٣ضيغ أحغ ال هة اإلاضيغة أٖل
٣ا إلاٗايحر ٖاصلة تًٗها حهة مؿت٣هة ٖن اصاعة التؤمحن، مث :   ت٣ضيغ الٗىى أو ألاحغ إلان يضيغ ٖمهية التؤمحن ي٩ىن ٞو

زال٫ التٟاوى بحن ممثلي اله ضو١ أو أية ىيئة يستاعوجها له ٓغ في مهالخها، ودحن  ىيئة الغ٢ابة ٖلى التؤمحن. أو من
 ال هة اإلاضيغة.

 اإلااصة الؿابٗة: مؿئولية اله ضو١:
يتدم  اله ضو١ التٗاوني أ  زؿاتغ مالية ؾىاف في الاؾةثماع أم في ألانكُة التؤمينية اال اطا ٧انت ته٪ ال ؿاتغ 

 سالٟة لهكغوٍ أو ألانٓمة من ال هة اإلاضيغة ٞبجها تتدمهها.ناقئة ٖن :ٗض أو ت٣هحر أو م
 اإلااصة الثام ة: الٟاتٌ التؤميني لهه ضو١:

ىاتض اؾةثماعاتها، وأ  ايغاصا  أزغي  الٟاتٌ التؤميني ىى الغنيض اإلاا ي اإلاتب٣  من مامٕى الاقترا٧ا  ا خههة، ٖو
ا  الالػمة، وخؿا حمي٘ اإلاهغوٞا  والالتزاما  بٗض ؾضاص التٗىيًا ، وا٢تُإ عنيض ا  هها  والاختياَي

 اإلاؿتد٣ة ٖلى اله ضو١.
ويم٨ن الاختٟاّ بالٟاتٌ التؤميني ٧هه لهه ضو١، أو تىػيٗه ٧هه أو بًٗه ٖلى خمهة الىجات٤ ٖلى ندى يد٤٣ الٗضالة، 

 وخؿ  لىاتذ اله ضو١.
 اإلااصة التاؾٗة: الع ؼ في ن ضو١ التؤمحن التٗاوني، وخاالته:

ع ؼ ن ضو١ التؤمحن التٗاوني ٖن ؾضاص الالتزاما  اإلاؿتد٣ة ياىػ لهكغ٦ة اإلاضيغة من ٚحر التزام أن تل ؤ ا ى  في خا٫
 الٗم  بىاخض أو أ٦ثر مما يؤ:ي:
 أ. الاؾتضانة من َٝغ جالث.

 من ال هة اإلاضيغة ا ى اله ضو١.
،
 خؿ ا

،
  . ؤلا٢غاى ٢غيا

٘ مبهٜ الاقترا٧ا ، اطا عضء  اإلاكاع٧ىن.  ج. ٞع
 الاتٟا١ م٘ مؿتد٣ي التٗىيٌ ٖلى تسٟيٌ مبالٜ التٗىيًا  أو ت٣ؿيُها. ص.

ية.  ٦ما يم٨ن الل ىف ا ى زياعا  أزغي تغاىا م اؾبة بٗض مىا٣ٞة ىيئة الغ٢ابة الكٖغ
 اإلااصة الٗاقغة: اٖاصة التؤمحن:

اٖاصة التؤمحن التٗاوني الهاصعة ( ياىػ لكغ٦ة التؤمحن التٗاوني أن تبرم ٣ٖىص اٖاصة التؤمحن، وتهتزم بؤن ت٩ىن أٖما٫ 1ا
٤ ما ت٣غعو ىيئة  ٖنها أو الىاعصة اليها مت٣ٟة م٘ أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية، وم٘ اإلاباصة ألاؾاؾية لهتؤمحن التٗاوني ٞو

ية.  الغ٢ابة الكٖغ
وألؾبا  ( تهتزم قغ٧ا  التؤمحن بؤن ت٩ىن اٖاصتها لهتؤمحن م٘ قغ٧ا  اٖاصة تؤمحن اؾالمية، وفي خا٫ :ٗظع طل٪ 2ا

مبرعة، ٞبن لها أن :ٗيض التؤمحن لضي قغ٧ا  اٖاصة التؤمحن الت٣هيضية ب٣ضع الخاحة، وو٣ٞا لهًىابِ الكي تًٗها ىيئة 
ية. وأ  يىابِ أزغي تغاىا م اؾبة، ومنها:  الغ٢ابة الكٖغ

 اأ( أن ت٣ه  النؿبة الكي :ؿ ض لكغ٧ا  اٖاصة التؤمحن الت٣هيض  ا ى أصن  خض مم٨ن.
ة اليها اال ٞيما يتىا٤ٞ م٘ أخ٩ام ا ( أال تى  حه ال هة اإلاضيغة لهتؤمحن التٗاوني اؾةثماع أ٢ؿاٍ اٖاصة التؤمحن اإلاضٖٞى

الكغيٗة ؤلاؾالمية، ٦ما ال ياىػ لها اإلاُالبة ب هي  من ٖاتض اؾةثماع ته٪ الكغ٧ا  اطا ٧انت مسالٟة لهكغيٗة 
 لها اؾةثماعا  ته٪ الكغ٧ا .ؤلاؾالمية، ٦ما ال ت٩ىن مؿئولة ٖن ال ؿاعة الكي تتٗغى 
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اج( أال تضٞ٘ قغ٦ة التؤمحن التٗاوني أية ٞىاتض عدىية ٖن اإلابالٜ ا ختٟٔ بها لضي قغ٧ا  اٖاصة التؤمحن الت٣هيض ، وال 
تؤزظ ٞىاتض عدىية ٖن اإلابالٜ الكي تدتٟٔ بها لضحها، ٖلى أن ي٩ىن الاختٟاّ لضي قغ٧ا  التؤمحن التٗاوني وليـ قغ٧ا  

اصة.  ؤلٖا
 اص( أن ي٩ىن الاتٟا١ م٘ قغ٧ا  اٖاصة التؤمحن الت٣هيض  أل٢هغ مضة مم٨ ة.

 اإلااصة الخاصية ٖكغة: الالتزام بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية:
 يا  ٖلى اصاعة التؤمحن أن تهتزم بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية في حمي٘ أٖما٫ التؤمحن ونكاَاته واؾةثماعاته.

ية:اإلااصة الثانية ٖكغة: الغ٢ابة ا  لكٖغ
٣ا إلاا وعص في ٢غاع مام٘ ال٣ٟه  ية، وحهاػ تض٢ي٤ قغعي ٞو يا  ٖلى منكؤة التؤمحن التٗاوني :ٗيحن ىيئة ع٢ابة قٖغ

ية في يبِ أٖما٫ الب ى٥ ؤلاؾالمية أىميرها، “( بكؤن 3/19ا 177ؤلاؾالمي الضو ي ط  الغ٢ا:  صوع الغ٢ابة الكٖغ
ية اإلاغ٦ؼية ان وحض .، وتسً٘ ىظو الهيئة في ”قغوَها، َغي٣ة ٖمهها  :ٗيينها وأٖمالها الغ٢ابية إلاىا٣ٞة الغ٢ابة الكٖغ

 اإلااصة الثالثة ٖكغة: تهٟية اله ضو١:
ؾـ ٖاصلة بٗض ؤلايٟاف 

ُ
٤ أ في خا٫ تهٟية ن ضو١ التؤمحن التٗاوني تىػٕ مىحىصاته ٖلى حها  ال حر أو اإلاكتر٦حن ٞو

ية، و ال ياىػ أن ملٗىص أ  بالتزاماته الٟ ية وال٣انىنية خؿ  لىاتذ اله ضو١  ودبقغاٝ الهيئة الٗامة لهغ٢ابة الكٖغ
  ءيف منها ا ى ال هة اإلاضيغة لهه ضو١.
ا :  اإلااصة الغابٗة ٖكغة: ٌٞ اإلا اٖػ

٤ ال ٓا وال٣ىانحن الؿاعية، وفي خا٫ خضوث  تدؿا ال الٞا  ال اقئة بحن قغ٦ة التؤمحن التٗاوني وخمهة الىجات٤ ٞو
 ا التد٨يا ٞبن :ٗظع طل٪ يدا٫ الجزإ ا ى ال ها  ال٣ًاتية ا  تهة.نؼإ يل ؤ ا ى الهلر ج

 اإلااصة ال امؿة ٖكغة: الٗال٢ة بحن اإلاكتر٦حن في ن ضو١ التؤمحن التٗاوني:
ة من ألاش ام ٞيما بينها بضٞ٘ مبالٜ مدضصة ل بر  الٗال٢ة بحن اإلاكتر٦حن في اله ضو١ هي ٖال٢ة :ٗاون مامٖى

٢ض يهي  أخضا منها، وىى :ٗاون مبني ٖلى اإلاؿامدة واإلاىاؾاة واباخة خ٣ى١ بًٗها  الًغع أو حه  ال ٟ٘ الظ 
بًٗا، وليـ مبنيا ٖلى اإلاٗاوية واإلاكاخة و٢هض التربذ، وفي مث  طل٪ ملٛتٟغ الٛغع ال٨ثحر وال ياغ  الغدا. ولهظا 

 قىاىض في الكٕغ منها:
  :ٗا ى: او:ٗاونىا ٖلى البر والت٣ىي(.أوال: ألامغ بالتٗاون ٖلى البر والت٣ىي، وفي ىظا ي٣ى٫ هللا

: خضيث ألاقٗغيحن: ٞٗن أفي مى ء  ألاقٗغ  هنع هللا يضر، ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ي: اان ألاقٗغيحن اطا أعمهىا في
،
الٛؼو أو ٢   جانيا

خض بالؿىية ٞها مني وأنا َٗام ٖيالها باإلاضي ة حمٗىا ما ٧ان ٖ ضىا في جى  واخض جا ا٢ةؿمىو بينها في اناف وا
ًيهة “منها(امت٤ٟ ٖهيه(. ٢ا٫ ال ىو  عخمه هللا، :ٗهي٣ا ٖلى ىظا الخضيث:  وفي ىظا الخضيث ًٞيهة ألاقٗغيحن، ٞو

ًيهة حمٗها في  ءيف ٖ ض ٢هرها في الخًغ، جا ت٣ؿا. وليـ اإلاغاص  ًيهة زهِ ألاػواص في الؿٟغ، ٞو ؤلايثاع واإلاىاؾاة، ٞو
حرىا، وانما اإلاغاص ى ا اباخة  بهظو ال٣ؿمة اإلاٗغوٞة في ٦ت  ال٣ٟه بكغوَها، وم ٗها في الغدىيا ، واقتراٍ اإلاىاؾاة ٚو

 (.16/62قغح ال ىو  ٖلى صخيذ مؿها: ”ابًٗها بًٗا ومىاؾاتها باإلاىحىص
 
َّ
: النهض أو اإلا اىضة: ٖ ىن البساع  عخمه هللا لظل٪ ب٣ىله: ا٦َِتا  الكغ٦ة، با : الكغ٦ة، ِفي الُ

،
ُغوِى جالثا ُٗ

ْ
ْهِض َوال اِم َوالنَّ َٗ

 
ْ
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ُ ْ
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َ
ا ل
َّ َ
 إلا
،
ة ًَ ْب
َ
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ة ًَ ْب
َ
ْو ٢
َ
 أ
،
ة
َ
ا٫ُ َوُيىَػُن ُمَااَػٞ

َ
 َما ُي٩
ُ
 ٢ِْؿَمة

َ
ْي٠
َ
ا َو٦ ،ً ْٗ ا َب

َ
ا َوَىظ ،ً ْٗ ا َب

َ
َ  َىظ
ُ
٧
ْ
ْن َيؤ
َ
ا أ ؾ،

 ِ٣
ْ
ِة َوال ًَّ ِٟ

ْ
َىِ  َوال

َّ
 الظ
ُ
ة
َ
ِلَ٪ ُمَااَػٞ

َ
ظ
َ
ة من اإلاؿاٞغين في حمي٘ ن٣ٟا  َو٦ ْمغ(، واإلا٣هىص منها: اقترا٥ مامٖى َغاُن ِفي التَّ

الؿٟغ جا ت٣ؿيمها ٖلى ال مي٘. ٢ا٫ ابن ح غ الٗؿ٣الني ما مل هه: النهض ب٨ؿغ ال ىن ودٟتدها ازغاج ال٣ىم 
 ما ت٩ىن اإلاكا

،
البا ٣ة، ي٣ا٫ ت اىضوا وناىض بًٗها بًٗا. ٚو ع٦ة بالٗغوى والُٗام ويضز  ن٣ٟاتها ٖلى ٢ضع ٖضص الٞغ
 (.5/128ٞيه الغدىيا ، ول٨ ه اٚتٟغ في النهض لثبى  الضلي  ٖلى حىاػو.اٞتذ الباع : 

 اإلااصة الؿاصؾة ٖكغة: اؾت٣اللية اله ضو١:
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ا  اإلاكتر٦حن أو ٚحرىا، من زال٫ م ده ش هية اٖتباعية   من تبٖر
،
 م٩ىنا

،
ي٩ىن ن ضو١ التؤمحن التٗاوني مؿت٣ال

انىن، أو من زال٫ ٞه  خؿابه ٖن خؿابا  ال هة اإلاضيغة تماما، ٦ما يم٨ن ت٩ىين و٠٢ ن٣ض  زحر  ٖلى ي٣غعىا ال٣
 أؾاؽ و٠٢ ال ٣ىص.

 اإلااصة الؿابٗة ٖكغة: الانسخا  من اله ضو١:
ية، ودما ال ٣ا له ٓام والكغوٍ والًىابِ ا  اػة من الهيئة الكٖغ  ت ٓا وجي٣ة التؤمحن التٗاوني خاال  الانسخا  ٞو

 يترت  ٖهيه ايغاع بارزغين.
 اإلااصة الثام ة ٖكغة: الاقترا٥ في التؤمحن:

( يم٨ن تدضيض الاقترا٥ خؿ  اإلاباصة الا٦تىاعية اإلابنية ٖلى ألاؾـ الٟ ية لئلخهاف، م٘ مغاٖاة ٧ىن ال ُغ جابتا أو 1ا
ه، ومضته، ومبهٜ التؤمحن.  متٛحرا، ومبضأ ت اؾ  الاقترا٥ م٘ ال ُغ نٟؿه، ونٖى

، ال متٗه٣ا بمدٌ اعاصة اإلاكتر٥، وأال ي٩ىن متٗه٣ا بمدغم. ا (  ملكتٍر في ال ُغ اإلائمن م ه أن ي٩ىن مدتم  الى٢ٕى
 اإلااصة التاؾٗة ٖكغة: الخهى٫:

تد  اصاعة اله ضو١ مد  اإلاكتر٥ ٞيه الظ  ٖىيته، ٖما لخ٣ه من يغع، في حمي٘ الضٖاوي والخ٣ى١ في مُالبة 
 ا تدهيهه لهه ضو١.اإلاةؿب  بالًغع، ويٗىص ما يت
 اإلااصة الٗكغون: التدم :

ا أو نؿبة من التٗىيٌ ٖن ألايغاع الكي و٢ٗت  ياىػ أن ملكتٍر في وجي٣ة التؤمحن أن يتدم  اإلائمن له مبهٛا م٣ُٖى
 ٖهيه من الٛحر، أو و٢ٗت م ه.

 اإلااصة الخاصية والٗكغون: مه٨ية ألا٢ؿاٍ:
ئظ تنتهي مه٨ية خمهة الىجات٤ بماغص صٞ٘ الاقترا٥. ود اف ٖلى ىظا ياىػ أن ت٩ىن مه٨ية الاقترا٧ا  لهه ضو١، وخين

 ي٩ىن ٧  واخض من خمهة الىجات٤ ٢ض ت اػ٫ ٖن مه٨يته في الاقترا٥، وي و في نٓام التؤمحن ٖلى أخض ال ياعين.
 جانيا: التىنيا :

ؾـ والكغوٍ ودسا1ا
ُ
نة ال ها  اإلاؿئولة ٖن انضاع ( اباٙل ال ها  اإلاٗ ية في الٗالا ؤلاؾالمي بهظو ألاخ٩ام وألا
 الهىاتذ وألانٓمة وقغ٧ا  التؤمحن التٗاوني واإلاهتمحن بهظا ألامغ.

ية ٖهيا مغ٦ؼية 3/19ا177( تٟٗي  ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: 2ا ( بسهىم صٖىة الضو٫ ؤلاؾالمية إلنكاف ىيئا  ع٢ابة قٖغ
ية في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية   والتؤمحن التٗاوني.تتى ى ؤلاقغاٝ ٖلى الهيئا  الكٖغ

( انكاف ماهـ قغعي صو ي تدت اقغاٝ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي، :ؿها في تؤؾيؿه مئؾؿا  البنية التدتية 3ا
 لهه اٖة اإلاالية ؤلاؾالمية، ومن أبغػىا:

 ىيئة ا خاؾبة واإلاغاحٗة لهمئؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية بممه٨ة البدغين.
 الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية باضة.

 هـ ال ضما  اإلاالية ؤلاؾالمية بمالحزيا.ما
 ا  هـ الٗام لهب ى٥ واإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية بممه٨ة البدغين.

ية الكي ت ٓا أٖما٫ التؤمحن التٗاوني، والٗم  اإلاهغفي ؤلاؾالمي،  ومن اإلاهام الغتيؿة لهماهـ انضاع اإلاٗايحر الكٖغ
ن ال ها  ؤلاقغاٞية والغ٢ابية بديث ت٩ىن بمثابة ال٣ىانحن الخا٦مة واٖتماص ته٪ اإلاٗايحر من ٢ب  ا  م٘، وتب يها م

 لٗم  اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية.
 ينؿ٤ بحن ىظا اإلا٣ترح وأمانة ا  م٘ في وي٘ الهىعة التٟهيهية لٗم  ىظا ا  هـ.

 نها:( أن ت٣ىم ألامانة الٗامة لهمام٘ بمؼيض من الضعاؾا  في بٌٗ ٢ًايا التؤمحن التٗاوني وم4ا
ة مضي التزامها باألؾـ اإلاٗتمضة في ىظا ال٣غاع.  ٖغى التااع  الضولية في التؤمحن التٗاوني ومٗٞغ
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صعاؾة حٗ  الٗىى الظ  ملُٗ  لل هة اإلاضيغة ٖلى اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن حؼفا أو نؿبة من الٟاتٌ التؤميني، وي٩ىن 
 قترا٧ا .طل٪ م٣اب  حمي٘ أٖمالها صون ا٢تُإ أ  مهغوٞا  لها من الا 

صعاؾة ال م٘ بحن نؿبة من مبهٜ الاقترا٧ا ، ونؿبة من الٟاتٌ، في ألاحغ الظ  تده  ٖهيه ال هة اإلاضيغة لهتؤمحن 
 م٣اب  اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن والظ  ي٩ىن خاٞؼا لها ٖلى تدؿحن ألاصاف.

 صعاؾة ألاؾاؽ الى٢ٟي لهتؤمحن ؤلاؾالمي من حمي٘ حىانبه.
٤ ؛؛  وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤْ اعزىّبي حبش لؼبّب اٌزؤِني اٌزؼبًِٔ ًدساعزيب11/55) 0512 اس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُلش

ؾـ 6/21/ 200وطل٪ ت ٟيظا ل٣غاع ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي ع٢ا: ا
ُ
ية أل ( بكؤن: ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ

باامٗة ؤلامام دمحم بن ؾٗىص ؤلاؾالمية، مضي ة  التؤمحن التٗاوني، الهاصع ٖن الضوعة الخاصية والٗكغين الكي ان٣ٗض 
مبر  22 – 18ىـ، اإلاىا٤ٞ 1435( مدغم 19-15في الٟترة ا (اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصيةاالغياى  م، بُه  ٣ٖض 2013نٞى

 التساط ال٣غاعا  والتىنيا  اإلا اؾبة ال انة 
،
نضوة زانة ببدث ٖضص من ال٣ًايا اإلاتٗه٣ة بالتؤمحن التٗاوني تمهيضا

 بها من ماهـ ا  م٘.
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي،اإلا ٣ٗض في صوعته الثانية والٗكغين بضولة 

 م.2015ماعؽ  25-22ىـ، اإلاىا1436:٤ٞحماصي آلازغة  5-2ال٩ىيت، زال٫ الٟترة من: 
ه ٖلى تىنيا  ال ضوة الكي ٣ٖض  في حضة باإلامه  19-٨15ة الٗغدية الؿٗىصية بهظا الٗ ىان في الٟترة من: بٗض اَاٖل

مبر  22 – 18ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1435مدغم   م، والكي تهض  إلا ا٢كة ال٣ًايا واإلاؿات  آلاتية:2013نٞى
تباعية الكي :ٗم  لخؿا  خمهة الىجات٤. ية وال٣انىنية لٗم  الص هية الٖا  تؤني  الكغوٍ والًىابِ الكٖغ

 ٢ضية اإلا ٓمة ل٣ٗض التؤمحن التٗاوني من خيث:تدضيض الٗال٢ا  التٗا
ت٨يي٠ الٗال٢ة الكي تام٘ بحن خمهة الىجات٤ ودحن اله ضو١ لتدضيض بضف ٖال٢ة الالتزام بالتبٕر تا با لكبهة الٗىصة  –

 في الهبة ٖ ض تىػي٘ الٟاتٌ.
 مؿئولياته اال٣غى الخؿن(.ت٨يي٠ الٗال٢ة بحن اإلاؿاىمحن وخمهة الىجات٤ في خا٫ ع ؼ خؿا  الاقترا٥ ٖن أصاف  –

 صعاؾة الٟاتٌ التؤميني من خيث:
 مضي ام٩انية ا٢تُإ حؼف من الٟاتٌ التؤميني اإلاتد٤٣ إلاىاحهة مساَغ الع ؼ في ن ضو١ التامحن التٗاوني. –
 مضي ام٩انية ا٢تُإ نؿبة مدضصة من الٟاتٌ التؤميني اإلاتد٤٣ إلاىاحهة مساَغ ال٩ىاعث الُبيٗية. – 
انية حٗ  الٗىى الظ  ملُٗ  لل هة اإلاضيغة ٖلى اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن حؼفا أو نؿبة من الٟاتٌ مضي ام٩ – 

 التؤميني، وي٩ىن طل٪ م٣اب  حمي٘ أٖمالها صون ا٢تُإ أ  مهغوٞا  لها من الاقترا٧ا .
هيه ال هة اإلاضيغة مضي ام٩انية ال م٘ بحن نؿبة من مبهٜ الاقترا٧ا ، ونؿبة من الٟاتٌ في ألاحغ الظ  تده  ٖ – 

 لهتؤمحن، م٣اب  اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن والظ  ي٩ىن خاٞؼا لها ٖلى تدؿحن ألاصاف.
صعاؾة ألاؾاؽ الى٢ٟي لهتؤمحن ؤلاؾالمي من حمي٘ حىانبه، م٘ بيان صاٞ٘ التاغدة اإلاُب٣ة في الكغ٧ا  طا  الٗال٢ة، 

ية.  ومضي اؾةيٟاف ىظو الُغي٣ة لهكغوٍ والًىابِ الكٖغ
ة مضي التزامها باألؾـ اإلاٗتمضة في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: اٖغى  ( 200/6/21التااع  الضولية في التؤمحن التٗاوني، ومٗٞغ

ية ألؾـ التؤمحن التٗاوني.  بكؤن ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ
 وفٗض صعاؾرها واإلا ا٢كة خىلها، انته  ا  هـ ٞيها ا ى ال٣غاعا  والتىنيا  التالية:

: ال٣غاعا  وهي
،
 تتمث  بثالجة مداوع: أوال
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 ا خىع ألاو٫: الٟاتٌ التؤميني
 مضي ام٩انية ا٢تُإ حؼف من الٟاتٌ التؤميني اإلاتد٤٣، إلاىاحهة مساَغ الع ؼ في ن ضو١ التامحن التٗاوني. –
 مضي ام٩انية ا٢تُإ نؿبة مدضصة من الٟاتٌ التؤميني اإلاتد٤٣، إلاىاحهة مساَغ ال٩ىاعث الُبيٗية. –
ة حٗ  الٗىى الظ  ملُٗ  لل هة اإلاضيغة ٖلى اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن حؼفا أو نؿبة من الٟاتٌ مضي ام٩اني – 

 التؤميني، وي٩ىن طل٪ م٣اب  حمي٘ أٖمالها صون ا٢تُإ أ  مهغوٞا  لها من الاقترا٧ا .
ال هة اإلاضيغة  مضي ام٩انية ال م٘ بحن نؿبة من مبهٜ الاقترا٧ا ، ونؿبة من الٟاتٌ في ألاحغ الظ  تده  ٖهيه – 

 لهتؤمحن م٣اب  اصاعتها لٗمهيا  التؤمحن والظ  ي٩ىن خاٞؼا لها ٖلى تدؿحن ألاصاف.
إل ٖلى تىنيا  ال ضوة يئ٦ض ماهـ ا  م٘ ٖلى الا٦تٟاف بما وعص في اإلااصتحن الغابٗة والؿاصؾة من ٢غاع  وفٗض الَا

 ل هة اإلاضيغة ال  ( وعأ  أن حٗ  الٗىى نؿبة من الٟاتٌ أو6/21ا 200ا  م٘ ع٢ا: 
،
حٗ  نؿبة من الٟاتٌ خاٞؼا

  يل ؤ اليه إلاا يثحر من مك٨ال  ٣ٞهية أو تُبي٣ية. 
 ا خىع الثاني: صعاؾة ألاؾاؽ الى٢ٟي لهتؤمحن ؤلاؾالمي من حمي٘ حىانبه، انرهت ال ضوة ٞيه ا ى ما يؤ:ي:

 ا ى ما وعص في اإلااصة الؿاصؾة ٖكغ من ٢غاع ا  م٘ ع٢ا:  
،
ية ألؾـ التؤمحن 6/21ا 200اؾة اصا ( بكؤن ألاخ٩ام الكٖغ

التٗاوني، والكي ت و ٖلى: أنه يم٨ن ت٩ىين و٠٢ ن٣ض  زحر  ٖلى أؾاؽ و٠٢ ال ٣ىص؛ يغي ا  هـ أنه يم٨ن 
 الاؾتٟاصة من الى٠٢ في تُبي٤ ال٣غاع الؿاب٤ من زال٫ ما يؤ:ي:

ي٘ ما يى٠٢ ٞيها من أمىا٫، وياىػ لهظو ياىػ انكاف ن اصي٤ و٢ٟية ت٩اٞهية ت٣ىم بتُٛية بٌٗ ألازُاع من ع 
 من ؤلانٟا١ من 

،
ا ا ، وال مان٘ قٖغ اله اصي٤ ٢بى٫ ألا٢ؿاٍ ا خضصة   ته٠ أنىإ التؤمحن، ٦ما ياىػ لها ٢بى٫ التبٖر

ة ٖلى ألاو٢اٝ  ا  اإلا٣ضمة؛ لتُٛية ىظو ألازُاع، وتتى ى ال ها  اإلاكٞغ أعداح ما و٠٢، ومن ألا٢ؿاٍ اإلا٣غعة، والتبٖر
٤ ما تغاو  في الضو٫ اإلاتٗضصة ودالتنؿي٤ م٘ ال ها  اإلاٗ ية به اٖة التؤمحن التٗاوني ت ٓيا ىظا ال ٕى من النكاٍ. ٞو

 بمباصة الٗضالة.
،
 لهمهلخة ومهتزما

،
 مد٣٣ا

 وصٖا مالفة اله ضو١ و٢ضعته ٖلى مىاحهة ا  اَغ الكي تا 
،
 ن٣ضيا

،
ياىػ ا٢تُإ حؼف من الٟاتٌ التؤميني لي٩ىن و٢ٟا

 تؤمحن ٖهيها.ال
ياىػ لكغ٧ا  التؤمحن ؤلاؾالمية انكاف ن ضو١ و٢ٟي بمؿاىما  ن٣ضية ت٣تُ٘ من الٟىاتٌ التؤمينيه ليؿتسضم عيٗه 

 في خاال  الع ؼ أو التٗثر لهظو الكغ٧ا  اإلاكاع٦ة في اله ضو١.
 
،
ٖن الهيٜ الكي بّينها ا  م٘ في  ود اف، ٖلى ىظا ٞيم٨ن الاؾتٟاصة من الى٠٢ في ماا٫ التؤمحن التٗاوني، ول٨ ه ليـ بضيال

 ٢غاعو.
ة مضي التزامها باألؾـ اإلاٗتمضة في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا:  ا خىع الثالث: ٖغى التااع  الضولية في التؤمحن التٗاوني، ومٗٞغ

ية ألؾـ التؤمحن التٗاوني.6/21ا 200  ( بكؤن ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ
ااع  الضولية، أن مٗٓا التااع  الضولية في تُبي٣ا  التؤمحن التٗاوني، الخٔ ا  هـ في يىف الضعاؾا  اإلاتٗه٣ة بالت

 6/21ا200تتىا٤ٞ م٘ ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: 
،
( في ٦ثحر من مماعؾاتها، ٚحر أنه تبحن أن ى ا٥ بٌٗ ا  الٟا  اإلاتمثهة أؾاؾا

 ٞيما يؤ:ي:
ية الضازهية في بٌٗ قغ٧ا  التؤمحن الت٩ : ٚيا  ىيئا  الغ٢ابة الكٖغ

،
 اٞلي.أوال

   الٟته ل٣غاع ماهـ ا  م٘ في صوعته الىاخضة 
،
: الؼام الكغ٦ة اإلاضيغة بال٣غى الخؿن، أو التزامها بظل٪ مؿب٣ا

،
جانيا

 والٗكغين في اإلااصة التاؾٗة.
: ٖضم ؤلاٞهاح ٖن آليا  واحغافا  التؤمحن التٗاوني لهمكتر٦حن أج اف التٗا٢ض.

،
 جالثا

: ت٣اؾا الٟاتٌ التؤميني ب
،
حن الكغ٦ة اإلاضيغة واإلاكتر٦حن، وطل٪ ألن الكغ٦ة ٢ض أزظ  خ٣ها في ألاحغة أو نؿبة من عابٗا

 ألاعداح ٖلى يىف ما تا اٖتماصو من ٣ٖض الى٧الة أو اإلاًاعدة.
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: ت اػ٫ خام  وجي٣ة التؤمحن ٖن عدذ اإلاًاعدة اطا ٢ّ  الغدذ ٖن مبهٜ مٗحن.
،
 زامؿا

: التىنيا 
،
 جانيا
 ويىصءي ا  م٘ بما يلي: 
: الٗم  ٖلى نكغ ما وعص في ٢غاع ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي ع٢ا:  

،
( و٢غاعو في ىظو الضوعة، 6/21ا 200أوال

ية ٖلى نُا١  الهظين ملك٨الن مغحٗية قامهة لهمباصة وألاؾـ الكي تد٨ا أٖما٫ التؤمحن التٗاوني من ال اخية الكٖغ
ية. واؾ٘، وتغحمته ا ى الٗضيض من الهٛا  ويضز  في طل٪  تىػيٗه ٖلى قغ٧ا  التؤمحن التٗاوني الٗامهة وىيئاتها الكٖغ

: التىنية لههيئا  الةكغيٗية الٗامهة في ماا٫ التؤمحن التٗاوني في الضو٫ الٗغدية وؤلاؾالمية، لتًمحن ما وعص في 
،
جانيا

 قغ 
،
.٢غاع  ماهـ ا  م٘ ؾالٟي الظ٦غ، في :كغيٗاتها وؤلاخالة ٖلى ا  م٘ باٖتباعو مغحٗا

،
 مٗتمضا

،
 ٖيا

اف التؤمحن ـ ان ضو١ خمهة الىجات٤  : التىنية بتًمحن الةكغيٗا  اإلا ٓمة لهتؤمحن التٗاوني ال و ٖلى م ذ ٖو
،
… جالثا

خؿا  التؤمحن اإلاؿت٣  ٖن خؿابا  الكغ٦ة( ـ ش هية خ٨مية تًا حمي٘ اإلاكتر٦حن في خؿابا  التؤمحن التٗاوني، 
(، ودديث ت و ته٪ الةكغيٗا  ٖلى من يمث  ىظو 6/21ا 200اع ا  م٘ ع٢ا: م٘ مالخٓة ما وعص بهظا ال هىم في ٢غ 

 الص هية ٖلى ندى ال يئص  ا ى تًاع  اإلاهالر.
: انضاع مٗايحر لخى٦مة مئؾؿا  وقغ٧ا  التؤمحن ؤلاؾالمية، بما يد٤٣ أىضاٝ وم٣انض ٢غاع ا  م٘ ع٢ا:

،
 200عابٗا
غاٝ طا  ا6/21ا  ما يته  بالٗال٢ة بحن ال هة اإلاضيغة ون ضو١ (، وىظا ال٣غاع يدٟٔ خ٣ى١ ألَا

،
لٗال٢ة زهىنا
حن.  التؤمحن، بما يًمن صعف تًاع  اإلاهالر، ويد٤٣ الٗضالة لهُٞغ

 وهللا :ٗا ى أٖها
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 خشَاْ اٌشتا يف اٌؼّالخ احلذَثح
 ثشؤْ اٌٌسق اٌنمذُ ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ لشاس 

 ىـ1393 / 8 / 17( وتاعيش 10ع٢ا ا
لى آله وصخبه ،والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو دمحم ،الخمض هلل وخضو  :وفٗض ،ٖو

ٗـام لهيئـة ٦بـاع الٗهمـاف  ،ٞب اف ٖلى تىنية عتيـ اصاعا  البدىث الٗهمية وؤلاٞتـاف والـضٖىة وؤلاعقـاص بضعاؾـة  -وألامـحن ال
ا ــى اإلاـــاصة الؿـــابٗة مـــن التدـــة ؾــحر الٗمـــ  فـــي الهيئـــة الكـــي  مىيــٕى الـــىع١ ال ٣ـــض  مـــن ٢بــ  ىيئـــة ٦بـــاع الٗهمـــاف ؛ اؾـــة اصا

أو من عتيـ  ،أو من أمينها ،أو بتىنية من الهيئة ،ت و ٖلى أن ما ياغ  بدثه في ماهـ الهيئة يتا بُه  من و ي ألامغ
ــــاص ــاف والـــــضٖىة وؤلاعقـ ــ ــــة وؤلاٞتـ ـــة  ،اصاعا  البدـــــىث الٗهميـ ــــن الهيئــ ٖـ ـــة  ــ ــــة اإلاتٟٖغ ــــة الضاتمـ ــــن الل  ـ ــــض -أو مـ ــــغي اصعاج  ٣ٞـ حــ

وفي ته٪ الضوعة  ،ىـ 1393 / 4 / 17ىـ و  1393 / 4 / 1اإلاىيٕى في حضو٫ أٖما٫ الهيئة لضوعتها الثالثة اإلا ٣ٗضة ٞيما بحن 
إل ٖلى البدث اإلا٣ضم ٖ ه من الل  ة الضاتمة لهبدىث الٗهمية وؤلاٞتاف  .حغي صعاؾة اإلاىيٕى بٗض الَا

ٗـض اؾــتٗغاى ألا٢ـىا٫ ال٣ٟهيــة الكـي ٢يهــ أو  ،أو ٞهىؾــا ،أو ٖغويــا ،ت فــي خ٣ي٣ـة ألاوعا١ ال ٣ضيــة مـن اٖتباعىــا أؾـ اصاوف
ية  ،أو ن٣ضا مؿت٣ال بظاته ،بضال ٖن طى  أو ًٞة  ،حـغي تـضاو٫ الـغأ  ٞيهـا -وما يترت  ٖلى ته٪ ألا٢ىا٫ من أخ٩ام قٖغ

٤ بـاإلحغافا  اإلاتسـظة مـن ٢بـ  وم ا٢كة ما ٖلى ٧  ٢ى٫ منها من ايغاصا . ٞتنتج ٖن طل٪ ٖضيض من الةؿـاإال  الكـي تتٗهـ
 :ال ها  اإلاهضعة لها

وخيث ان اإلاىيٕى من اإلاؿات  الكي ت٣سءي اإلااصة الٗاقغة من التدة ؾـحر ٖمـ  الهيئـة باالؾـتٗانة بالكـئون الا٢تهـاصية 
مٗهـــا  ٞـــبن ٖهيهــا أن :كــغ٥ فــي البدــث ،والاحتماٖيــة وألانٓمــة الٗامــة بمــا فــي طلـــ٪ ال٣ًــايا الب ٨يــة والتااعيــة والٗماليــة

٣ٞــض حــغي اؾــتضٖاف ؾــٗاصة مدــاٞٔ مئؾؿــة ال ٣ــض الٗغفــي الؿــٗىص   -واخــضا أو أ٦ثــر مــن اإلاتسههــحن فــي تهــ٪ الٗهــىم 
ــابغيه أخــــض ا  تهــــحن فــــي الٗهــــىم الا٢تهــــاصية ،الــــض٦تىع أنــــىع ٖلــــي ووحهــــت ا ــــى ؾــــٗاصته  ،وخًــــغ مٗــــه الــــض٦تىع ٖمــــغ قــ
 ألاؾئهة التالية:

ــا ىـــ  :ٗتبــــر مئؾؿــــة ال ٣ـــض وع١ ال ٣ــــض ال :1ؽ ــا بظاتــــه أم :ٗتبـــرو ؾــــ ضا  تتٗهــــض الضولـــة بــــضٞ٘ ٢يمرهــ ؿــــٗىص  ن٣ـــضا ٢اتمــ
ٞمـا مٗنـ  الالتـزام  ،واطا لـا يـغص مٗنـ  ىـظو الٗبـاعة ،٦ما ىى مضون ٖلى ٧  ٞئة مـن ٞئـا  أوعا١ ال ٣ـض الؿـٗىص  ،لخامهها

 ال   وى  ملٗني طل٪ التٗهض أن وع١ ال ٣ض الؿٗىص  مُٛ  بغياال  ًٞية أم ،بةس يهها ٖلى ٧  وع٢ة
ــّى فـــي زـــؼاتن مهـــضعحها2ؽ ٟـ ــاف مــــاص  مد ُـ ُــــاف  ،: ىـــ  ل٩ـــ  ٖمهـــة وع٢يـــة ٚ ــاف ٧امـــ  أم ٚ ُـ واطا ٧ـــان ٦ــــظل٪ ٞهـــ  ىـــى ٚ

لى لهتُٛية ،لهبٌٗ ٣ِٞ  وما ىى الخض ألاصن  لها  ،واطا ٧ان ُٚاف لهبٌٗ ٞما ىى الخض ألٖا
وله ى ا٥ حها  انضاع تسهت ٖن  ،وى  تىحض ٖمهة أل  صولة ما مُٛاة بالًٟة ،: ما نٕى ُٚاف الٗمال  الىع٢ية3ؽ 

 ٨ٞغة التُٛية اإلااصية مُه٣ا  
 ٞما هي م٣ىما  ىظو ال٣يمة  ،وانما ٢يمرها في أمغ زاعج ٖنها ،اإلاٗغوٝ أن الىع٢ة ال ٣ضية ال ٢يمة لها في طاتها :4ؽ
ــاف ال ٣ــــض بهــــٟة ٖامــــة :5ؽ ــــ  قــــغح نٓغيــــة ُٚــ ــاع الٗمهــــة الىع٢يــــة ٖلــــى الهــــٗيضي ،نٚغ ــا هــــي م٣ىمــــا  اٖتبــ ن الــــضو ي ومــ

 وا خلى 
حــرو ٞهــ  ٚحــر الــظى  ٞــٕغ ٖــن الــظى  باٖتبــاع أنــه ٢يمــة لــه ،: ىــ  الُٛــاف ال ي٩ــىن اال بالــظى 6ؽ  ،واطا ٧ــان بالــظى  ٚو

 وى  ي٨ٟي لهُٛاف مالفة ومتانة ا٢تهاصىا و٢ىتها ولى لا ي٨ن ل ٣ضىا عنيض 
ــا ملؿــــم  بالــــضي اع :7ؽ ــاعا  ،وال  يــــه ىــــ  ىــــى مُٛــــ  بالــــظى  ،مــ ــا ُٚــــي بــــهولــــظا ؾــــمي صي ــ ــا عمــــؼا إلاــ ومثهــــه الغيــــا٫  ،أو ح يهــ

ٓــة ٖلــى الةؿــميا  ال٣ضيمــة لهٗمــ  اإلاتضاولــة  الؿــٗىص  ىــ  ىــى مُٛــ  بًٟــة أم أن ىــظو الةؿــميا  ي٣هــض منهــا ا خاٞ
 ٞيما مسء  بٌٛ ال ٓغ ٖما هي مؿة ضة ٖهيه من طى  أو ًٞة  

 تٟإ الظى  اعتٟاٖا لا ملؿب٤ له نٓحر : ما الؿب  في ٖضم الث٣ة في ال ٣ض اإلاتضاو٫ اليىم مما أصي ا ى اع 8ؽ
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وأحــا  ؾــٗاصته ٖنهــا بىاؾــُة اإلاتــرحا ال٣اتــض الــض٦تىع أخمــض اإلاالــ٪ احابــة حــغي عنــض زالنــرها فــي مدًــغ ال هؿــة مـــ٘ 
 .و٢ض تىنهت بها ألا٦ثرية من الهيئة ا ى الا٢ت إ بما اعتؤته ٞيها من عأ  ،ؾٗاصته

٢غع ا  هـ  -٢يهت ٞيها ٖلى يىف ؤلايًاخا  الكي ط٦غىا ؾٗاصة ا خاٞٔ  جا بٗض اٖاصة ال ٓغ في ألا٢ىا٫ ال٣ٟهية الكي
 باأل٦ثرية ما يلي:

٦ما أقاع  ،بديث يه٣  ٢بىال ٖاما ٧ىؾيِ لهتباص٫ ،ب اف ٖلى أن ال ٣ض ىى ٧   ءيف ياغ  اٖتباعو في الٗاصة أو الانُالح
ٗــٝغ لـــه خــض َب ـــي والاوأمــا الـــضعىا والــضي اع ٞ :ا ــى طلـــ٪ قــيش ؤلاؾـــالم ابــن تيميـــة خيــث ٢ـــا٫ بـــ  مغحٗــه ا ـــى  ،قــغعي مـــا مل

ٗــاصة والانــُالح؛ وطلــ٪ ألنـــه فــي ألانــ  ال يتٗهـــ٤ اإلا٣هــىص بــه ٛـــغى أن ي٩ــىن مٗيــاعا إلاـــا يتٗــامهىن بــه ،ال والـــضعاىا  ،بــ  ال
ًـــة ا :ا ـــى أن ٢ـــا٫ ...بـــ  هـــي وؾــيهة ا ـــى التٗامـــ  بهــا ؛ ولهـــظا ٧انـــت أجمانــا ،والــضنانحر ال ت٣هـــض ل ٟؿــها لكـــي ال والىؾــيهة ا خ

 ،اىـ ا]مامٕى ٞتاوي قيش ؤلاؾالم ابـن تيميـة[ (ال بماصتها وال بهىعتها يده  بها اإلا٣هىص ٦يٟما ٧انت ،يتٗه٤ بها ٚغى
 .(.(251 / 29ا

ولـى أن ال ـاؽ أحـاػوا بيـنها ال هـىص خكـ  ي٩ـىن امن ٦تـا  الهـٝغ خيـث ٢ـا٫:  ،وط٦غ ندى طل٪ ؤلامام مال٪ في ] اإلاضونة [
ٖـــحن ل٨غىرهـــ ٓـــغةلهـــا ؾـــ٨ة و ــ ا]اإلاضونـــة ال٨بـــري[ (ا أن تبـــإ بالـــظى  والـــىع١ ن م٨تبـــة صاع  /تىػيـــ٘  (5 / 3لئلمـــام مالـــ٪ ا ،اىــ
 الباػ بم٨ة اإلا٨غمة.

 .ُٚاف لهٗمال  الىع٢ية(
ــا فـــي التـــضاو٫  ــا له٣ـــيا ومؿـــتىصٖا  ،وخيـــث ان الـــىع١ ال ٣ـــض  يه٣ـــ  ٢بـــىال ٖامـ ويدمـــ  زهـــاتو ألاجمـــان مـــن ٧ىنـــه م٣ياؾـ

ٗـ ،لهثـروة والىا٢ــ٘  ،أن نـٟة الؿـ ضية ٞيهـا ٚحـر م٣هـىصة :وخيـث ْهـغ مـن اإلا ا٢كـة مـ٘ ؾـٗاصة ا خـاٞٔ ،امودـه ؤلابـغاف ال
ُـــاف ال يهـــؼم أن ي٩ــــىن قـــامال ل ميـــ٘ ألاوعا١ ال ٣ضيـــة ،ملكـــهض بـــظل٪ ويئ٦ـــضو ــٝغ حهــــا   ،٦مـــا ْهـــغ أن الٛ ٖـ بـــ  ياـــىػ فـــي 

ــاف ُـ ــا بـــضون ٚ ُـــاف ال يهـــؼم أن ي٩ـــىن طىبـــا ،ؤلانـــضاع أن ي٩ـــىن حـــؼف مـــن ٖمهرهـ ٖـــضة  ،وأن الٛ بـــ  ياـــىػ أن ي٩ـــىن مـــن أمـــىع 
ُـاف ٧هيـا أو حؼتيـا أل  ٖمهـة فـي الٗـالا ،٧الظى  والٗمال  الىع٢ية ال٣ىية ٦مـا اتطـر أن م٣ىمـا   ،وأن الًٟة ليؿت ٚ

ًـ٠ٗ  ،الىع٢ة ال ٣ضية ٢ىة ويٟٗا مؿتمضة مما ت٩ىن ٖهيه خ٩ىمرها من خا٫ ا٢تهاصية ٞت٣ىي الىع٢ة ب٣ـىة صولرهـا وت
 ا خهية؛ ٧البترو٫ وال٣ُن والهٝى لا :ٗتبر خك  آلان لضي أ  من حها  ؤلانضاع. وأن ال اما  ،بًٟٗها

هـغ صلـيال  ،وألا٢ـغ  ا ـى م٣انـض الكـغيٗة ،وخيث ان ال٣ى٫ باٖتباع مُه٤ الثم ية ٖهة في حغيان الغدا فـي ال ٣ـضين ىـى ألْا
ٟـة وأخمــض ٖـن ألاتمــة مالـ٪ وأفــي خ ي ٖـةعوي طلــ٪  :٢ـا٫ أبــى ب٨ـغ ،وىـى اخـضي الغوايــا   ٦مــا ىـى ازتيــاع  ،ٖـن أخمــض حما

حرىما.  بٌٗ ا خ٣٣حن من أى  الٗها؛ ٦كيش ؤلاؾالم ابن تيمية وتهميظو ابن ال٣يا ٚو
ــا: أن الــــىع١  ٞـــبن ىيئـــة ٦بـــاع الٗهمـــاف ت٣ـــغع بؤ٦ثريرهـ وخيـــث ان الثم يـــة متد٣٣ـــة بىيـــىح فـــي ألاوعا١ ال ٣ضيـــة ؛ لـــظل٪ ٧هــــه 

حرىا من ألاجمانال ٣ض  ملٗتبر ن٣ضا ٢اتما بظاته ٣٦يام ال ٣ضية  ٗـضص حهـا   ،في الظى  والًٟة ٚو ٗـضص بت وأنه أح اؽ تت
وى٨ـظا ٧ـ  ٖمهـة وع٢يـة حـنـ  ،وأن الىع١ ال ٣ـض  ألامغي٩ـي حـنـ ،بمٗن : أن الىع١ ال ٣ض  الؿٗىص  حنـ ،ؤلانضاع

ية آلاتية: ،مؿت٣  بظاته  وأنه يترت  ٖلى طل٪ ألاخ٩ام الكٖغ
يــه ٞيهــا يــه فــي ال ٣ــضين الــظى  والًٟــة وفــي ٚحرىمــا مــن ألاجمــان ٧ــالٟهىؽ٦مــا ياــ ،أوال: حغيــان الغدــا ب ٖى  ،غ  الغدــا ب ٖى

 :وىظا ي٣تسءي ما يلي
ٞــال  ،نؿــيئة مُه٣ــا -اأ( ال ياــىػ بيــ٘ بًٗــه بــبٌٗ أو بٛحــرو مــن ألاح ــاؽ ال ٣ضيــة ألازــغي مــن طىــ  أو ًٞــة أو ٚحرىمــا 

 ثر نؿيئة.ياىػ مثال بي٘ الضوالع ألامغي٩ي بسمؿة أعيهة ؾٗىصية أو أ٢  أو أ٦
ًـــه بـــبٌٗ متٟايـــال ٞـــال ياـــىػ مـــثال بيـــ٘  ،ؾـــىاف ٧ـــان طلـــ٪ نؿـــيئة أو يـــضا بيـــض ،ا ( ال ياـــىػ بيـــ٘ ال ـــنـ الىاخـــض م ـــه بٗ

 ٖكغة أعيهة ؾٗىصية وع١ بؤخض ٖكغ عياال ؾٗىصيا وع٢ا.
 انيـة بغيـا٫ ٞياـىػ بيـ٘ الهحـرة الؿـىعية أو الهب ،اطا ٧ـان طلـ٪ يـضا بيـض ،اج( ياىػ بي٘ بًٗه ببٌٗ مـن ٚحـر حنؿـه مُه٣ـا

وديـ٘ الـضوالع ألامغي٩ـي بثالجـة أعيهـة ؾـٗىصية أو أ٢ـ  أو أ٦ثـر اطا ٧ـان  ،أو أ٢  من طل٪ أو أ٦ثر ،وع٢ا ٧ان أو ًٞة ،ؾٗىص 
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ًـة بثالجـة أعيهـة ؾـٗىصية وع١ أو أ٢ـ  أو أ٦ثـر يـضا بيـض ؛ ألن  ،طل٪ يضا بيض ومثـ  طلـ٪ فـي ال ـىاػ بيـ٘ الغيـا٫ الؿـٗىص  الٟ
 حنؿه وال أجغ   غص الاقترا٥ في الاؾا م٘ الازتالٝ في الخ٣ي٣ة. طل٪ ملٗتبر بي٘ حنـ بٛحر

ــا مـــن ألاجمــــان  ًـــة أو ٧انـــت ت٨مــــ  ال هـــا  مـــ٘ ٚحرىــ ــا أصنــــ  ال هـــابحن مـــن طىــــ  أو ٞ ٛـــت ٢يمرهـ ــا اطا به ــا: وحـــى  ػ٧اتهــ جانيـ
 والٗغوى اإلاٗضة لهتااعة اطا ٧انت ممهى٦ة ألى  وحىبها.

 غ٧ا .جالثا: حىاػ حٗهها عأؽ ما٫ في الؿها والك
ي٤ ،وهللا أٖها  وآله وصخبه وؾها. ،ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم ،وداهلل التٞى

 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة الثالثة

 دمحم ألامحن الك ٣يُي امتى٠٢(
 ٖبض الغػا١ ٖٟيٟي ا ي وحهة نٓغ أزغي في ألاوعا١ ال ٣ضية أ٢ضم بها بيانا ان قاف هللا(.

 ...ٖبض هللا بن خميض امتى٠٢(
 ٖبض الٗؼيؼ بن باػ ...ٖبض الٗؼيؼ بن نالر ...ٖبض ا  يض خؿن -بض هللا زياٍ ٖ

 دمحم الخغ٧ان ...ؾهيمان بن ٖبيض ...ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش
 ...ٖبض هللا بن ٚضيان امتى٠٢(

 نالر بن ٚهىن  ...عاقض بن ز حن
 ...نالر بن لخيضان امتى٠٢(

 دمحم بن حبحر ...ٖبض هللا بن م ي٘

 
 ( دٌي اٌؼٍّخ اٌٌسلْخ6/2) 55سل0ُ  جملّغ اٌفميِ اإلعالِِا لشاس

الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم. أما بٗض: ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي 
ٗـض  ية، وف اإلا ا٢كـة واإلاضاولـة ٢ض اَه٘ ٖلـى البدـث اإلا٣ـضم اليـه فـي مىيـٕى الٗمهـة الىع٢يـة، وأخ٩امهـا مـن ال اخيـة الكـٖغ

 بحن أًٖاته ٢غع ما يلي:
: أنه ب اف ٖلى أن ألان  في ال ٣ض ىى الظى  والًٟة، ود اف ٖلى أن ٖهة حغيان الغدا ٞيهما هي مُه٤ الثم ية في أصر 

،
أوال

ألان . ألا٢ىا٫ ٖ ض ٣ٞهاف الكغيٗة. ودما أن الثم ية ال ت٣تهغ ٖ ض ال٣ٟهاف ٖلى الظى  والًٟة، وان ٧ان مٗضجهما ىى 
ــياف فــــي ىــــظا  ُم ألاقــ ــــىَّ

َ
٣
ُ
ــا ت ــا، وبهــ ــا، و٢امــــت م٣ــــام الــــظى  والًٟــــة فــــي التٗامــــ  بهــ ــ ــا أن الٗمهــــة الىع٢يــــة ٢ــــض أنــــبدت جم ، ودمــ

ٚـا  ٗـام بهـا، ع اف وؤلابـغاف ال الٗهغ، الزتٟاف التٗام  بالظى  والًٟة، وتُمئن ال ٟىؽ بتمىلها واصزاعىا، ويده  الٞى
أمـغ زـاعج ٖنهـا، وىـى خهـى٫ الث٣ـة بهـا، ٧ىؾـيِ فـي التـضاو٫ والتبـاص٫، وطلـ٪ ىـى ؾـغ  أن ٢يمرها ليؿت في طاتهـا، وانمـا فـي

م اَها بالثم ية. وخيث ان التد٣ي٤ في ٖهة حغيان الغدا فـي الـظى  والًٟـة ىـى مُهـ٤ الثم يـة، وهـي متد٣٣ـة فـي الٗمهـة 
ن٣ـض ٢ـاتا بظاتـه، لـه خ٨ـا ال ٣ـضين الىع٢ية، لظل٪ ٧هه، ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾـالمي، ي٣ـغع: أن الٗمهـة الىع٢يـة 

، ٦مـــا ياـــغ  طلـــ٪ فـــي ال ٣ـــضين مـــن 
،
 ونؿـــيئة

،
ًـــال يـــه، ٞ ــا ب ٖى ًـــة، ٞتاـــ  الؼ٧ـــاة ٞيهـــا، وياـــغ  الغدـــا ٖهيهـ مـــن الـــظى  والٟ

ا ٖهيهما، ودظل٪ تؤزـظ الٗمهـة الىع٢يـة أخ٩ـام ال ٣ـىص فـي  ا، باٖتباع الثم ية في الٗمهة الىع٢ية ٢ياؾ، الظى  والًٟة تمام،
 ما  الكي تٟغيها الكغيٗة ٞيها.٧  الالتزا

حرىمـا مـن ألاجمـان، ٦مـا ملٗتبـر الـىع١  ًـة ٚو ـا بظاتـه، ٣٦يـام ال ٣ضيـة فـي الـظى  والٟ ا ٢اتم، ا: ملٗتبر الـىع١ ال ٣ـض  ن٣ـض، جاني،
ا مستهٟة، تتٗضص بتٗضص حها  ؤلانضاع في البهضان ا  تهٟة، بمٗن  أن الىع١ ال ٣ض  الؿٗىص  حنـ،  ال ٣ض  أح اؾ،
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  وأن الـىع١
،
يـه ًٞــال ال ٣ـض  ألامغي٩ـي حـنـ. وى٨ـظا ٧ـ  ٖمهـة وع٢يـة حــنـ مؿـت٣  بظاتـه، ودـظل٪ ياـغ  ٞيهـا الغدـا ب ٖى

يه في ال ٣ضين الظى  والًٟة وفي ٚحرىما من ألاجمان. وىظا ٧هه ي٣تسءي ما يلي: ، ٦ما ياغ  الغدا ب ٖى
،
 ونؿيئة

ــا، اأ( ال ياـــىػ بيــــ٘ الــــىع١ ال ٣ـــض  بًٗــــه بــــبٌٗ، أو بٛحـــرو مــــن ألاح ــــاؽ ا ل ٣ضيـــة ألازــــغي، مــــن طىـــ  أو ًٞــــة أو ٚحرىمــ
 نؿيئة بضون ت٣ابٌ.

،
 بي٘ عيا٫ ؾٗىص  بٗمهة أزغي متٟايال

،
ا. ٞال ياىػ مثال  نؿيئة مُه٣،

ٞـــال  ا بيــض،  ، ؾـــىاف ٧ــان طلـــ٪ نؿــيئة أو يـــض،
،
ا ( ال ياــىػ بيــ٘ ال ـــنـ الىاخــض مـــن الٗمهــة الىع٢يـــة بًٗــه بـــبٌٗ متٟايــال

 بي٘ ٖكغة عياال  ؾٗىص
،
ا بيض.ياىػ مثال ا، نؿيئة أو يض،

،
 ؾٗىصية وع٢

،
ا، بؤخض ٖكغ عياال

،
 ية وع٢

ا بيـض، ٞياـىػ بيـ٘ الهحـرة الؿـىعية أو الهب انيـة بغيـا٫  ـا، اطا ٧ـان طلـ٪ يـض، اج( ياىػ بي٘ بًٗه ببٌٗ مـن ٚحـر حنؿـه مُه٣،
ًـة، أو أ٢ـ  مـن طلـ٪، أو أ٦ثـر. وديـ٘ الـضوالع ألامغي٩ـي بثالجـة عيـاال  ؾـٗىص ا ٧ـان أو ٞ

،
ية، أو أ٢ـ  مـن طلـ٪، أو ؾٗىص  وع٢

ًـة بثالجــة عيـاال  ؾــٗىصية وع١، أو أ٢ـ  مــن  ا بيـض، ومثــ  طلـ٪ فــي ال ـىاػ بيــ٘ الغيـا٫ الؿــٗىص  الٟ
أ٦ثـر، اطا ٧ــان طلـ٪ يــض،

ا بيض؛ ألن طل٪ ملٗتبر بي٘ حنـ بٛحر حنؿه، ال أجغ   غص الاقترا٥ في الاؾا م٘ الازتالٝ في الخ٣ي٣ة.  طل٪ أو أ٦ثر يض،
ا: وحى  ػ٧ا

،
ة ألاوعا١ ال ٣ضية، اطا بهٛت ٢يمرها أصن  ال هابحن من طى  أو ًٞة، أو ٧انـت ت٨مـ  ال هـا  مـ٘ ٚحرىـا جالث

 من ألاجمان والٗغوى اإلاٗضة لهتااعة.
يــ٤. ونـلى هللا ٖلـى ؾــيضنا  ٗـ  ألاوعا١ ال ٣ضيــة عأؽ مـا٫ فـي بيـ٘ الؿــها، والكـغ٧ا . وهللا أٖهـا. ودـاهلل التٞى ـا: حـىاػ ح ،ٗ عاب

لى آله و   صخبه وؾها.دمحم ٖو

 
 ( ثشؤ0ْ أدىبَ اٌنمٌد اٌٌسلْخ ًرغري لّْخ اٌؼٍّخ2/3) 51لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 1609م  3والٗضص ال امـ ج  1650/م 3، ج 3ٕ  –ماهة ا  م٘ 
 13-8ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث بٗمان ٖانمة اإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية من 

 م.1986:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ(  16 – 11ىـ /1407ٟغ ن
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى أخ٩ام ال ٣ىص الىع٢ية و:ٛحر ٢يمة الٗمهة،  بٗض اَاٖل

 ٢غع ما يلي:
ية اإلا٣غ  : بسهىم أخ٩ام الٗمال  الىع٢ية: أجها ن٣ىص اٖتباعية ٞيها نٟة الثم ية ٧امهة ولها ألاخ٩ام الكٖغ

،
عة أوال

 لهظى  والًٟة من خيث أخ٩ام الغدا والؼ٧اة والؿها وؾاتغ أخ٩امهما.
: بسهىم :ٛحر ٢يمة الٗمهة: تؤحي  ال ٓغ في ىظو اإلاؿؤلة خك  :ؿتىفى صعاؾة ٧  حىانبها لت ٓغ في الضوعة الغابٗة 

،
جانيا

   هـ.
 وهللا أٖها

 

  



64 

 خشَاْ اٌشتا يف اٌؼّالخ االفرتاظُح )اٌثُرىىَٓ(
 ( ثشؤْ اٌؼّالد اإلٌىرتًْٔخ8/52) 0531 فمو اإلعالِِ سلُلشاس رلّغ اٌ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة والٗكغين 
مبر  06 – 04ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1441عدي٘ أو٫  09 -07بضفي، زال٫ الٟترة من:   .م2019نٞى
ه ٖلى التىن يا  الهاصعة ٖن ال ضوة الٗهمية: لهٗمال  ؤلال٨ترونية، الكي ٣ٖضىا ا  م٘ باضة زال٫ الٟترة وفٗض اَاٖل

 :م، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله2019ؾبتمبر  10-9ىـ اإلاىا٤ٞ 1441مدغم  11-10من 
 :٢غع مايلي

: اإلاٟهىم وآليا  التٗام  وا  اَغ
،
  :أوال
رونية ٖام ملكم  بُا٢ا  الاتتمان، ودُا٢ا  مؿب٣ة الضٞ٘، والكي٩ا  خيث ان مٟهىم الٗمال  ؤلال٨ت .1

حرىا، ود اف ٖلى طل٪ انرهت اإلا ا٢كا  ا ى اؾتٗما٫ مهُلر الٗمال  الغ٢مية اإلاغمضة ااإلاكٟغة(، ومن  ؤلال٨ترونية ٚو
ا ما بينها من ٞغو١، مما يمحز ىظو الٗ مال  أجها أع٢ام مكٟغة، أقهغ ىظو الٗمال : البت٩ىين، وؤلاجحر يىم، والغيب  ٚع

وليـ لها ٦يان ماص  مهمىؽ، أو وحىص ٞحزياثي، ويتا تضاولها بحن أَغاٝ التٗام  بضون وؾيِ. ويُه٤ ٖلى ىظا 
وتهض١ ٖلى البت٩ىين،  (coins) التٗام  نٓام ال ض له ض. وته ٠ خؿ  ألابداث اإلا٣ضمة ا ى جالجة أنىإ: ألاو٫: ٖمال 

 (tokens) مث  الاليت ٧ىين، والبت٩ىين ٧اف، ؤلاجحر يىم والغيب ، الثالث: ال٣ؿاتا (altcoins) الثاني: بضات  الٗمال 
وهي أنى٫ ٢ابهة لالؾةبضا٫ والتضاو٫ بالؿه٘ والٗمال  اإلاكٟغة. ومن أبغػ ؾما  ال ٕى ألاو٫ الالمغ٦ؼية، و:ٗني ٖضم 

ا لؤلنىإ ألازغي. و 
،
أٚه  الٗمال  الغ٢مية اإلاكٟغة :ؿة ض ا ى وحىص حهة خ٩ىمية أو زانة :كٝغ ٖلى انضاعىا زالٞ

، وىظو الت٣ ية هي الكي تنتج الٗمهة وتدتٟٔ بالس   ال٩ام  لهتٗامال  بالٗمهة. (block chain) ت٣ ية ؾهؿ  ال٨ت 
هضع
ُ
  .ومن ؾما  البت٩ىين وحىص حض٫ خى٫ ش هية اإلا

ية اإلاتاخة ٖلى ؤلانترنت بك٩  مباقغ او يتا التٗام  بالٗمال  الغ٢مية اإلاكٟغة من زال٫ اإلا ها  ؤلال٨ترون .2
من زال٫ ؾماؾغة. وى ا٥ عؾىم تضٞ٘ لته٪ اإلا ها ، ويا  أن ي٩ىن ل٩  متٗام  مدٟٓة ال٨ترونية زانة ٖلى 
حهاػ الخاؾى  ال ام به، تىج٤ مه٨يته لهٗمال  الغ٢مية اإلاكٟغة الكي يمه٨ها وام٩انية التهٝغ ٞيها. ومن أبغػ ما يمحز 

  ها  وا خاٞٔ ؤلال٨ترونية ىى ام٩انية التٗام  بها بؤؾماف مؿتٗاعة وىى ما يُه٤ ٖهيه الٟٛهيةالتٗام  من اإلا
(anonymity).  

٢امت بٌٗ الضو٫ مث  مالحزيا ببلؼام الخهى٫ ٖلى الترازيو الالػمة من ال ها  اإلاٗ ية إلنكاف اإلا ها   .3
  .ػىا الةس ي  بببغاػ الهىية لهمتٗام ؤلال٨ترونية وويٗت يىابِ لهمتٗامهحن في ته٪ اإلا ها  وأبغ 

 ٖن اؾةبضا٫ الٗمال  الَى ية  .4
،
وعٚا انةكاع ىظو الٗمال  في الٗضيض من البالص في آالٝ ا خا٫ التااعية ًٞال

بها، و٢بىلها من بٌٗ ال ها  الخ٩ىمية، ٞبن الٗضيض من الضعاؾا  :كحر ا ى مساَغ ت٨ت ٠ التٗام  بالٗمال  
  .اإلاكٟغة( بهٟة ٖامة ومن أبغػىا الت٣هبا  الؿٗغيةالغ٢مية اإلاٗماو ا

ا: الخ٨ا الكغعي  جاني،
من زال٫ ألابداث اإلاٗغوية واإلا ا٢كا  الكي صاع  تبحن أن جمة ٢ًايا مئجغة في الخ٨ا الكغعي ال تؼا٫ مد   .1

  :نٓغ منها
  ثماع  أم أن  ع٢مي ماىية الٗمهة اإلاٗماو ااإلاكٟغة( ى  هي ؾهٗة أم م ٟٗة أم هي أن  ما ي اؾة .1.1
ا  .1.2 ،ٖ   .ى  الٗمهة اإلاكٟغة مت٣ىمة ومتمىلة قغ
:
،
ضم اؾت٣غاع التٗام  بها؛ ٞبن ا  هـ يىصءي  جالثا ا إلاا ؾب٤ وإلاا ي٨ت ٠ ىظو الٗمال  من مساَغ ٖٓيمة ٖو نٓغ،

  وهللا أٖها .بمؼيض من البدث والضعاؾة له٣ًايا اإلائجغة في الخ٨ا
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 ػمذ ششاء اٌزهة واٌفعح 
ثْغ احلٍِ اٌزىجْخ ًاٌفؼْخ اٌمذميخ ثبجلذّذح ِغ صّبدح ألجً يف ِغؤٌخ  اس ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ لش

 اٌظنؼخ
 ىـ03/1411/ 04( في ٢168غاع ع٢ا ا

 الخمض هلل، والهالة والؿالم ٖلى عؾىله وآله وصخبه، وفٗض: 
ىـ 26/2/1411ؾة والثالجحن اإلا ٣ٗضة ٞيمضي ةالُات٠ في اإلاضة من في صوعته الؿاص ماهـ ىيئة ٦باع الٗهماف بدث٣ٞض 
 بــــظى  أو ًٞــــة 6/3/1411ا ــــى 

،
ــا ــٙى اطا ٧ــــان طىبــ ــؤلة بيــــ٘ الخلــــي ال ضيــــض بىػنــــه مــــن الخلــــي اإلاؿــــتٗم  أو ٚحــــر اإلاهــ ــ مؿــ ىـــ

ؤلاؾـــالم  بًٟــة مــ٘ ػيــاصة فــي ٢يمــة ال ضيــض م٣ابــ  الهــ ٗة، واَهــ٘ ٖلــى البدــث اإلاٗــض فــي طلــ٪، ٦مــا اَهــ٘ ٖلــى ٦ــالم قــيش
 
،
 ، وفٗض البدث واإلا ا٢كة ٢غع ا  هـ ما يلي:وتهميظو ابن ال٣يا عخمهما هللا ٞيه أيًا

ًـة بدلـي  (1 يغي ا  هـ باإلحمإ وحى  التماج  بالىػن اطا بي٘ خلي من الظىببدلي من الظى  أو بيـ٘ خلـي مـن الٟ
 ة م٘ أخضىما.من الًٟة، وال ٖبرة ب٩ىن أخضىما ٢ضيا اله ٗة وآلازغ حضيضا من ٚحر ػياص

ٕ وحى  التماج  في بي٘ اإلاهٙى من الظى  اطا بي٘ بظى  ٚحر مهٙى و٦ظا اإلاهٙى من الًٟة  (2 يغي ا  هـ باإلحما
ة من ٚحر ػياصة م٘ أخضىما.  اطا بي٘ بًٟة ٚحر مهٚى

يــغي ا  هـــ باإلحمــإ وحــى  الت٣ــابٌ فــي ماهـــ ال٣ٗــض اطا بيــ٘ طىــ  بــظى  أو ًٞــة بًٟــة أو طىــ  بًٟــة أو  (3
ٖـــن ال بـــي نـــلى  هللا ٖهيـــه ًٞـــة بـــظ ٖـــن أبيـــه  ٟـــي  ى  ومـــن ألاصلـــة ٖلـــى طلـــ٪ مـــا عوي ٖبـــضالغخمن بـــن أفـــي ب٨ـــغة الث٣

ٗـــىا الـــظى  بالـــظى  ٗـــىا  وؾـــها أنـــه ٢ـــا٫:   ال تبي ًـــة اال ؾـــىاف بؿـــىاف ودي ٗـــىا الًٟـــة بالٟ اال ؾـــىاف بؿـــىاف، وال تبي
ِفــــي ما والهٟــــٔ إلاؿــــها. الــــظى  بالًٟــــة والًٟــــة بالــــظى  ٦يــــ٠ قــــئتا  عواو البســــاع  ومؿــــها فــــي صــــخيديه

َ
ــْن أ ــ َٖ َو

ــْضِعّ ِ 
ُ
 
ْ
ل
َ
يٍض ا ِٗ ِ  -هنع هللا يضر  -َؾــ

َّ
َّلل
َ
نَّ َعُؾــى٫َ ا

َ
ــا٫َ:  -ي  -أ

َ
ىا ا -٢  ٟ ِكــ

ُ
: 
َ
ــٍ ، َوال

ْ
 ِبِمث
،
ال
ْ
 ِمــث
َّ
َىِ  ِاال

َّ
َىَ  ِبالــظ

َّ
لـــظ
َ
ــىا ا ُٗ ِبي

َ
 ت
َ
ـــَها 4ال ًَ ْٗ ( َب

ــَىِع١َ 
ْ
ل
َ
ـــىا ا ُٗ ِبي

َ
 ت
َ
، َوال ٌٍ ــ

ْٗ ــى َب
َ
ل  ِبَ ـــاِحٍؼ  َٖ

،
اِتبــا
َ
ــىا ِمْنَهـــا ٚ ُٗ ِبي

َ
 ت
َ
، َوال ٌٍ ــ

ْٗ ـــى َب
َ
ل َٖ ــَها  ًَ ْٗ ىا َب  ٟ ِكـــ

ُ
: 
َ
ــٍ ، َوال

ْ
 ِبِمث
،
ال
ْ
 ِمــث
َّ
َىِع١ِ ِاال

ْ
 -ِبـــال

ـاِمِت  .عواو البساع  ومؿها في صـخيديهما  لهَّ
َ
 ْبـِن ا
َ
َبـاَصة ُٖ ـْن  َٖ ِ  -هنع هللا يضر  -َو

َّ
َّلل
َ
ـا٫َ َعُؾـى٫ُ ا

َ
ـا٫َ: ٢
َ
َىِ ،  - ي -٢

َّ
َىُ  ِبالـظ

َّ
لـظ
َ
ا

ِر 
ْ
ل ِ
ْ
ـُر ِبـاإلا
ْ
ل ِ
ْ
ْمِغ، َواإلا ْمـُغ ِبـالتَّ حِر، َوالتَّ ِٗ ـ

َّ
حُر ِبالك ِٗ ـ

َّ
، َوالك ُبّرِ

ْ
ُبر  ِبـال
ْ
ِة، َوال ًَّ ِٟ

ْ
 ِبال
ُ
ة ًَّ ِٟ
ْ
ا ِبَيـٍض، َوال ـٍ ، َؾـَىاف، ِبَؿـَىاٍف، َيـض،

ْ
 ِبِمث
،
ال
ْ
، ِمـث

ـْت 
َ
ٟ
َ
َته
ْ
ا ِاز
َ
ـِبط
َ
ـى  ٞ ُٗ ِبي

َ
ٞ 
ُ
ْنـَ اٝ

َ ْ َ
ا ِبَيـٍض َىـِظِو ألا ـاَن َيـض،

َ
ا ٧
َ
ُتْا ِاط
ْ
 ِقـئ
َ
ْيــ٠
َ
 َ ُمْؿـِهٌا . ؤلامــام َعَواوُ  –ا ٦

،
ًـا يٍض وعواو أي ِٗ ِفـي َؾــ

َ
ـْن أ َٖ

ـْضِعّ ِ 
ُ
 
ْ
ل
َ
ِ  -هنع هللا يضر  -ا

َّ
َّلل
َ
نَّ َعُؾــى٫َ ا

َ
ــن وػاص: يــضا بيــض، ٞمــن ػاص أو  اؾــتزاص ٣ٞـض أعفــ  آلازــظ واإلاُٗــي ٞيــه ؾــىاف .  –ي  - أ ٖو

الظى  بالظى  وػنا بىػن مثال بمث ، والًٟة بالًٟة وػنا بىػن مثال  -ي  -٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  -هنع هللا يضر  -ىغيغة أفي 
ــا  ــتزاص ٞهــــى عدــ ــا : الــــظى   عواو مؿـــها -بمثـــ ، ٞمــــن ػاص أو اؾــ حرىــ فــــي صــــخيده. ٣ٞــــى٫ ال بــــي ي فـــي ىــــظو ألاخاصيــــث ٚو

حر اإلاه ٘، وال ياىػ ال غوج  بالظى  والًٟة بالًٟة مثال بمث  ؾىاف بؿىاف  لٟٔ ٖام مُه٤ ملكم  امه ٘ ٚو
ٖن ٖمىم ىظو ألاخاصيث اال بضلي  من الكٕغ ولا يغص ٞيما نٗها ما يض٫  ٖلى زالٞها ٞتب٣  ٖلى ٖمىمها. و٢ىله:   

ٞـبط ٟـغ١. و٢ىلـه:    ٗـىا ٦يــ٠ يـضا بيـض  صليـ  ٖلـى وحـى  الت٣ـابٌ فـي ماهــ ال٣ٗـض ٢بـ  الت ا ازتهٟرهـظو ألاقـياف ٞبي
قــئتا اطا ٧ــان يــضا بيــض  صليــ  ٖلــى أنــه اطا بيــ٘ طىــ  بًٟــة أو ًٞــة بــظى  حــاػ التٟايــ  بينهمــا بكــٍغ الت٣ــابٌ 

 بماهـ ال٣ٗض. ونلى هللا وؾها وداع٥ ٖلى ٖبضو وعؾىله نبي ا دمحم وآله وصخبه.
 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة 
 ؾهيمان بن ٖبيض 

 الا يدًغ إلاغيه( زياٍٖبض هللا 
 الا يدًغ لؿٟغو( ... ٖبض الٗؼيؼ بن نالرٖبض الٗؼيؼ بن باػ... ام٘ التدٟٔ بالنؿبة له٣ٟغة الثانية( ٖبض ا  يض خؿن
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 ااٖتظع لٓغوٞه الصخية( ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش ..ٖبض الغػا١ ٖٟيٟي. ...
 ٖبض هللا بن ٚضيان ....عاقض بن ز حن.

 نالر بن لخيضان ...نالر بن ٞىػان الٟىػان... ٘ التدٟٔ بالنؿبة له٣ٟغة الثانية(ام ٖبض هللا بن م ي٘
... دمحم بن نالر الٗثيمحن  حبحر ابغاىيا دمحم بن عاقض بن ز حن .....ٚهىن.ٖلي بن  نالر بن  ...خؿن بن حٟٗغ الٗتمي

  يش... ٖبضهللا بن ٖبضالغخمن البؿام.... ٖبضالٗؼيؼ بن ٖبضهللا بن دمحم آ٫ الك
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 ( ثشؤ0ْ جتبسح اٌزىت، احلٌٍي اٌششػْخ الجزّبع اٌظشف ًاحلٌاٌخ1/2) 082 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (65، ج م 9ماهة ا  م٘ إ 

ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 
:  م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1 ىـ اإلاىا1415٤ٞال٣ٗضة  بٗض اَالٖه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى

ية الحتمإ الهٝغ والخىالة((، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،٢غع ما  ااتااعة الظى ، الخهى٫ الكٖغ
 يلي:

: بكؤن تااعة الظى :
،
 أوال
 ض٢ة، ٖلى أن يتا الت٣ابٌ با  هـ.ياىػ قغاف الظى  والًٟة بالكي٩ا  اإلاه –أ 
 م ه، ألنه ال ٖبرة  - 

،
تؤ٦يض ما طى  اليه ٖامة ال٣ٟهاف من ٖضم حىاػ مباصلة الظى  اإلاهٙى بظى  مهٙى أ٦ثر م٣ضاعا

في مباصلة الظى  بالظى  بال ىصة أو الهياٚة، لظا يغي ا  م٘ ٖضم الخاحة له ٓغ في ىظو اإلاؿؤلة مغاٖاة ل٩ىن ىظو 
يب٤ لها ماا٫ في التُبي٤ الٗملي، لٗضم التٗام  بالٗمال  الظىبية بٗض خهى٫ الٗمال  الىع٢ية مدهها، وهي  اإلاؿؤلة لا

 آزغ.
،
 اطا ٢ىدهت بالظى  :ٗتبر حنؿا

تاىػ اإلاباصلة بحن م٣ضاٍع من الظى  وم٣ضاٍع آزغ أ٢  م ه مًمىمة اليه حنـ آزغ، وطل٪ ٖلى اٖتباع أن الؼياصة  –ج 
 ابهة بال نـ آلازغ في الٗىى الثاني.في أخض الٗىيحن م٣

ية ٖنها ٣ٞض أعجيف اتساط ٢غاعا   –ص  بما أنَّ اإلاؿات  التالية تدتاج ا ى مؼيض من التهىعا  والبدىث الٟ ية والكٖغ
 ٞيها، بٗض اجبا  البيانا  الكي ي٣٘ بها التميحز بينها وهي:

 قغاف أؾها قغ٦ة :ٗم  في اؾتسغاج الظى  أو الًٟة. -
 ٪
 
ا قهاصا  تمث  م٣اصيغ مٗي ة م ه مىحىصة في زؼاتن ُمْهِضع الكهاصا  تمه

ّ
وتمهي٪ الظى  من زال٫ :ؿهيا و:ؿه

 بديث يتم٨ن بها من الخهى٫ ٖلى الظى  أو التهٝغ ٞيه مك  قاف.
ية الحتمإ الهٝغ والخىالة: : بكؤن الخهى٫ الكٖغ

،
 جانيا
، ؾىاف أ٧ان بضون م٣اب  أم الخىالا  الكي ت٣ضم مبالٛها بٗمهة ما ويٚغ  َالبه -أ

،
ا ا تدىيهها ب ٟـ الٗمهة حاتؼة قٖغ

بم٣اب  في خضوص ألاحغ الٟٗلي، ٞبطا ٧انت بضون م٣اب  ٞهي من ٢بي  الخىالة اإلاُه٣ة ٖ ض من لا ملكتٍر مضيىنية 
يته لهمُٗي أو لى٦يه  رزغ لتٞى

،
ه في بهض ا خا٫ اليه، وىا الخ ٟية، وهي ٖ ض ٚحرىا ؾٟتاة، وهي اُٖاف ش و ماال

ها يام ىن  آزغ. واطا ٧انت بم٣اب ، ٞهي و٧الة بؤحغ، واطا ٧ان ال٣اتمىن بة ٟيظ الخىالا  ملٗمهىن لٗمىم ال اؽ، ٞبجَّ
 ٖلى تًمحن ألاححر اإلاكتر٥.

،
 لهمبالٜ، حغيا

ٝغ وخىالة اطا ٧ان اإلاُهى  في الخىالة صٞٗها بٗمهة مٛايغة لهمبالٜ اإلا٣ضمة من َالبها، ٞبن الٗمهية تت٩ىن من ن - 
باإلاٗن  اإلاكاع اليه في ال٣ٟغة اأ(، وتاغ  ٖمهية الهٝغ ٢ب  التدىي ، وطل٪ بةؿهيا الٗمي  اإلابالٜ لهب ٪ وت٣ييض الب ٪ 
 له في صٞاتغو بٗض الاتٟا١ ٖلى ؾٗغ الهٝغ اإلاثبت في اإلاؿة ض اإلاؿها لهٗمي ، جا تاغ  الخىالة باإلاٗن  اإلاكاع اليه.

 وهللا أٖها
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 الخ واٌرداسج فُهاػمذ صشف اٌؼّ

( ثشؤْ ٌِػٌع ادلٌاػذح ثجْغ اٌؼّالد ثؼؼيب ثجؼغ، ًىً جيٌص أْ ّمٌَ ادلظشف، 1/13) 15سل0ُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس 
 أً اٌششوخ، ثرترْت ػٍّْبد ششاء ِغزمجٍِ ٌظبحل أدذ اٌؼّالء ثـٍت ِنو؟

لى آله وصخبه وؾها.الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا   ونبي ا دمحم نلى هللا ٖهيه ٖو
 أما بٗض:

ٞــبن ماهـــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي، بغابُــة الٗــالا ؤلاؾــالمي، فــي صوعتــه الثالثــة ٖكــغة، اإلا ٣ٗــضة بم٨ــة اإلا٨غمــة، والكــي 
 م8/2/1992ىـ اإلاىا٤ٞ 1412قٗبان  5بضأ  يىم الؿبت 

: بي٘ الٗمال  بًٗها ببٌٗ، وت  ىن  ا ى ال تاتج التالية:٢ض نٓغ في مىيٕى
ا.
،
: أن بي٘ ٖمهة بٗمهة أزغي ملٗتبر نٞغ

،
 أوال

ا. ،ٖ ية، وزانة الت٣ابٌ في ماهـ ال٣ٗض، ٞال٣ٗض حاتؼ قغ : اطا تا ٣ٖض الهٝغ بكغوَه الكٖغ
،
 جانيا

، مــ٘ الاتٟــا١ ٖلــى تؤحيــ  ٢ــبٌ البــضلحن أو أخــضىما ا ــى تــاعيش مٗهــىم فــي اإلاؿــت٣ب ، ب ــا: اطا تــا ٣ٖــض الهــٝغ
،
ديــث يــتا جالث

ـا فـي و٢ـت واخــض، فـي التـاعيش اإلاٗهـىم، ٞال٣ٗـض ٚحـر حــاتؼ، ألن الت٣ـابٌ قـٍغ لصـخة تمـام ال٣ٗـض، ولــا  ،ٗ تبـاص٫ الٗمهتـحن م
 يده .

ا. والخمض هلل ع  الٗاإلاحن. ا ٦ثحر، لى آله وصخبه وؾها :ؿهيم،  ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم ٖو
ًاف اإلاتدٟٓىن: نالر بن ٞىػان بن ٖبض هللا الٟىػ   انامتى٠٢(ألٖا

 
 [ ثشؤ0ْ االجتبس يف اٌؼّالد1(]2/11)0125 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة ان٣ٗاص مئتمغو الخاص  ٖكغ 
مبر( :كغين ألاو٫  19 -14ىـ، اإلاىا٤ٞ 1419عح   30-25باإلا امة في ممه٨ة البدغين، من   م.1998انٞى

ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  الاتااع في الٗمال  ، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  بٗض اَاٖل
 صاع  خىله.:
 ٢غع ما يلي:

( بكؤن ألاؾىا١ 1/7ا63( بكؤن ال ٣ىص الىع٢ية و:ٛحر ٢يمة الٗمهة، وع٢ا 9/3ا21أوال: التؤ٦يض ٖلى ٢غاعا  ا  م٘ ع٢ا 
( التٗام  بالٗمال ، وع٢ا 2الية ال٣ٟغة جالثا: التٗام  بالؿه٘ والٗمال  واإلائقغا  في ألاؾىا١ اإلا ٓمة ع٢ا ااإلا
 ج(.-1( بكؤن ال٣بٌ، ال٣ٟغة جانيا: ا4/6ا53

ا البي٘ آلاح  لهٗمال ، وال تاىػ اإلاىاٖضة ٖلى الهٝغ ٞيها. وىظا بضاللة ال٨تا  والؿ ة واحمإ  جانيا: ال ياىػ قٖغ
 ة.ألام

جالثا: ان الغدا والاتااع في الٗمال  والهٝغ صون التزام بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية، من أىا أؾبا  ألاػما  والت٣هبا  
 الا٢تهاصية الكي ٖهٟت با٢تهاصيا  بٌٗ الضو٫.

 التىنيا :
 ويىصءي ا  م٘ بما يلي:

ية ٖلى ألاؾىا١ اإلاالية، والؼامها بما ي ٓا أٖمالها ٤ أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية في الٗمال   وحى  الغ٢ابة الكٖغ ٞو
حرىا، ألن ىظو ألاخ٩ام هي نمام ألامان من ال٩ىاعث الا٢تهاصية.  ٚو
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٤ ؛؛  وهللا اإلاٞى
 .(431، م 1الٗضص الخاص  ٖكغ جا[ ماهة ا  م٘ 1]
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 حىُ اخرّاع اٌصشف واحلىاٌحاٌمثط يف ػمذ اٌصشف و
لْبَ اٌشْه ِمبَ اٌمجغ، يف طشف اٌنمٌد ثبٌزذًٌّ يف  -1ثشؤ0ْ ( 1/11) 66سل0ُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس 

 االوزفبء ثبٌمْذ يف دفبرش ادلظشف ػٓ اٌمجغ، ِٓ ّشّذ اعزجذاي ػٍّخ ثؼٍّخ أخشٍ ٌِدػخ يف ادلظشف. -5ادلظبسف. 

لى آله وصخبه وؾها. أما  ٗـض: ٞـبن ماهــ الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو ب
ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي، بغابُــة الٗــالا ؤلاؾــالمي، فــي صوعتــه الخاصيــة ٖكــغة اإلا ٣ٗــضة بم٨ــة اإلا٨غمــة، فــي الٟتــرة مــن يــىم 

ٞـ٤ 1409عح   20م ا ى يىم ألاخض 1989ٞبرايغ  19ىـ اإلاىا٤ٞ 1409عح  13ألاخض  ٓـغ فـي 1989ٞبرايـغ  26ىــ اإلاىا م ٢ـض ن
 : ٖـــن ال٣ـــبٌ بالكـــي٪، الـــظ  يةؿـــهمه مغيـــض التدىيـــ   نـــٝغ ال ٣ـــىص فـــي اإلا -1مىيـــٕى ، ىـــ  ملؿـــتٛن  ٞيـــه  ىـــ   -2هـــاٝع

ٗـض البدــث  ، ٖــن ال٣ـبٌ، إلاــن يغيـض اؾــةبضا٫ ٖمهـة بٗمهــة أزـغي مىصٖــة فـي اإلاهــٝغ  وف ٟـي بال٣يــض فـي صٞــاتغ اإلاهـٝغ ي٨ت
 والضعاؾة ٢غع ا  هـ باإلحمإ ما يلي:

غ قغو  : ي٣ىم اؾتالم الكي٪ م٣ام ال٣بٌ، ٖ ض تٞى
،
.أوال  َه في مؿؤلة نٝغ ال ٣ىص بالتدىي  في اإلاهاٝع

، فـي خ٨ــا ال٣ـبٌ إلاــن يغيـض اؾــةبضا٫ ٖمهـة بٗمهــة أزـغي، ؾــىاف ٧ـان الهــٝغ بٗمهــة  ٞـاتغ اإلاهــٝغ ـا: ملٗتبــر ال٣يـض فــي ص جاني،
 ملُٗيها الص و لهمهٝغ أو بٗمهة مىصٖة ٞيه.

ا. والخمض ا ٦ثحر، لى آله وصخبه وؾها :ؿهيم،  هلل ع  الٗاإلاحن. ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم ٖو
 عتيـ ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي: ٖبض الٗؼيؼ بن ٖبض هللا بن باػ

 نات  الغتيـ: ص.ٖبض هللا ٖمغ نهي٠
ًاف اإلاتدٟٓىن: نالر بن ٞىػان بن ٖبض هللا الٟىػان امتى٠٢ في اإلاؿالتحن(.  ألٖا

 
 جزّبع اٌظشف ًاحلٌاٌخ( ثشؤ0ْ جتبسح اٌزىت، احلٌٍي اٌششػْخ ال1/2) 82لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (65، ج م 9ماهة ا  م٘ إ 
ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 

 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيى  ية الحتمإ الهٝغ بٗض اَاٖل ٕ: ااتااعة الظى ، الخهى٫ الكٖغ
 ٢غع ما يلي: والخىالة((،وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
ية الحتمإ الهٝغ والخىالة: : بكؤن الخهى٫ الكٖغ

،
 جانيا
، ؾىاف أ -أ

،
ا ٧ان بضون م٣اب  أم الخىالا  الكي ت٣ضم مبالٛها بٗمهة ما ويٚغ  َالبها تدىيهها ب ٟـ الٗمهة حاتؼة قٖغ

بم٣اب  في خضوص ألاحغ الٟٗلي، ٞبطا ٧انت بضون م٣اب  ٞهي من ٢بي  الخىالة اإلاُه٣ة ٖ ض من لا ملكتٍر مضيىنية 
يته لهمُٗي أو لى٦يهه في بهض   رزغ لتٞى

،
ا خا٫ اليه، وىا الخ ٟية، وهي ٖ ض ٚحرىا ؾٟتاة، وهي اُٖاف ش و ماال

ها يام ىن  آزغ. واطا ٧انت بم٣اب ، ٞهي و٧الة بؤحغ، واطا ٧ان ال٣اتمىن بة ٟيظ الخىالا  ملٗمهىن لٗمىم ال اؽ، ٞبجَّ
 ٖلى تًمحن ألاححر اإلاكتر٥.

،
 لهمبالٜ، حغيا

اطا ٧ان اإلاُهى  في الخىالة صٞٗها بٗمهة مٛايغة لهمبالٜ اإلا٣ضمة من َالبها، ٞبن الٗمهية تت٩ىن من نٝغ وخىالة  - 
أ(، وتاغ  ٖمهية الهٝغ ٢ب  التدىي ، وطل٪ بةؿهيا الٗمي  اإلابالٜ لهب ٪ وت٣ييض الب ٪ باإلاٗن  اإلاكاع اليه في ال٣ٟغة ا

 له في صٞاتغو بٗض الاتٟا١ ٖلى ؾٗغ الهٝغ اإلاثبت في اإلاؿة ض اإلاؿها لهٗمي ، جا تاغ  الخىالة باإلاٗن  اإلاكاع اليه.
 وهللا أٖها
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 حىُ ػمذ تُغ اٌذَٓ
 (0 ثشؤْ ثْغ اٌذ2/12ّٓ) 86سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس

لى آله وصخبه وؾها، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا دمحم ٖو
ٗـــالا ؤلاؾـــالمي فـــي صوعتـــه ال امؿـــة ٖكـــغة اإلا ٣ٗـــضة بم٨ـــة اإلا٨غمـــة، الكـــي  ُـــة ال ٞـــبن ماهــــ ا  مـــ٘ ال٣ٟهـــي ؤلاؾـــالمي بغاب

ــ، اإلاى 1419/عحــــ /11بــــضأ  يــــىم الؿــــبت  ــ ــٕى بيــــ٘ الــــضين مــــن زــــال٫ البدــــىث 31/10/1998اٞــــ٤: ىـ م، ٢ــــض نٓــــغ فــــي مىيــ
ٗـــضص نــــىعو  اإلا٣ضمـــة مـــن ال بــــراف خـــى٫  ـــ تؤحيــــ  البـــت ٞيـــه، نٓــــغا لت ٗـــض اإلا ا٢كــــة والتـــضاو٫ عأي ا  هـ ، وف ــٕى ىـــظا اإلاىيــ

َـإل ٖلـى مـا  ية في خالة التدغيا، و٦ـظل٪ لال ٧ـان ٢ـض نـضع ال٣ضيمة واإلاٗانغة، ويغوعة البدث في ايااص البضات  الكٖغ
 من ٢غاعا  وتىنيا  بهظا الهضص ٖن ا  ام٘ وال ضوا  ال٣ٟهية.

و٢ض ٢غع ا  هـ: ت٩هي٠ ل  ة من أًٖاف ا  هـ وزبراته لضعاؾة ىظا اإلاىيٕى صعاؾة مؿتٟيًة، وت٣ضيا نتـاتج ىـظو 
 الضعاؾة ا ى ا  هـ في صوعته ال٣اصمة، وطل٪ من أصخا  الًٟيهة التالية أؾماإىا:

 يش الض٦تىع ب٨غ بن ٖبض هللا أبى ػيض عتيـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي بم ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اعتيؿا(ًٞيهة الك
 ًٞيهة الكيش ٖبض هللا البؿام ًٖى ىيئة ٦باع الٗهماف، وعتيـ ىيئة التميحز ؾاب٣ا اًٖىا(
 ىا(ًٞيهة الض٦تىع ٖبض ا خؿن بن ٖبض هللا آ٫ الكيش ٖميض اإلا٨تبا  في حامٗة أم ال٣غي اًٖ

 ًٞيهة الض٦تىع دمحم ٖلي ال٣غ  ًٖى ىيئة التضعيـ في ٧هية الا٢تهاص باامٗة اإلاه٪ ٖبض الٗؼيؼ اًٖىا(
 ًٞيهة الض٦تىع وىبة مهُٟ  الؼخيلي عتيـ ٢ؿا ال٣ٟه ؤلاؾالمي ومظاىبه في ٧هية الكغيٗة باامٗة صمك٤ اًٖىا(

 ٫ باامٗة ٢ُغاًٖىا(ًٞيهة الض٦تىع ٖلي مد ي الضين ال٣غو صاغي أؾتاط ال٣ٟه وألانى 
لى آله وصخبه وؾها :ؿهيما ٦ثحرا، والخمض هلل ع  الٗاإلاحن.  ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم، ٖو

 (0 ثشؤْ ٌِػٌع ثْغ اٌذ1/16ّٓ) 82سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
 الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو،

 أما بٗض:
ىـــ 26/10/1422-المي فــي صوعتــه الؿاصؾــة ٖكــغة اإلا ٣ٗــضة بم٨ــة اإلا٨غمــة، فــي اإلاــضة مــن ٞــبن ماهـــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــ

ٗـــض اؾـــتٗغاى البدـــىث الكـــي ٢ضمت،واإلا ا٢كـــا  10/1/2002-5الـــظ  يىا٣ٞـــه:  : ابيـــ٘ الـــضين(. وف ٓـــغ فـــي مىيـــٕى م، ٢ـــض ن
ٗـامال  مـن أن البيـ٘ فـي أنـهه خـال٫، ل٣ىلـه : ، وما ت٣غع في ٣ٞه اإلا َم اإلاؿتٟيًة خى٫ اإلاىيٕى َ٘ َوَخـغَّ َبْيـ

ْ
ُ ال
َّ
َخـ َّ اَّلل

َ
ٗا ى:اَوأ

ــا(]الب٣غة: دــ ــا، ٞــــبطا تد٣٣ــــت ألاع٧ــــان والكــــغوٍ وانتٟــــت 275الّغِ [. ول٨ــــن البيــــ٘ لــــه أع٧ــــان وقــــغوٍ البــــض مــــن تد٣ــــ٤ وحىصىــ
ا، و٢ض اتطر من البدىث اإلا٣ضمة أن بي٘ الـضين لـه نـىعٖضيضة؛ منهـا مـا ىـى حـاتؼ، ومنهـا مـا ىـى  اإلاىان٘ ٧ان البي٘ صخيد،

، ويامــ٘ الهـــىع م ؿـــاف،في نــىعة ّمـــا، مثــ  بيـــ٘ الــضين الغدـــى   م ــٕى
ّ
ــة وحـــىص أخــض نـــىعي الغدــا: عدـــا الًٟــ ، وعدــا الن اإلام ٖى

ٖـن  ٖـضم ال٣ـضعة ٖلـى الةؿـهيا وندـىو؛ لنهيـه ي  بانؿه، أو وحىص الٛغعالظ  يٟؿض البي٘؛ ٦ما اطا تغت  ٖلى بي٘ الـضين 
ٗـٌ منهـا بي٘ ال٩ا م بال٩ا م. وى ا٥ تُ ٗـٌ اإلاهـاٝع واإلائؾؿـا  اإلااليـة، ب بي٣ا  مٗانغة في ماا٫ الضيىن تتٗام  بها ب

.ود اف ٖلى طل٪ ٢غع ا  م٘ ما يلي: ية الىاحبة في البيٕى  ال ياىػ التٗام  به؛   الٟته لهكغوٍ والًىابِ الكٖغ
: من نىع بي٘ الضين ال اتؼة: بي٘ الضين لهمضين نٟؿه بثمن َخـا٫ّ؛ ألن قـغ 

،
ٍ الةؿـهيا متد٣ـ٤؛ خيـث ان مـا فـي طمتـه أوال

ا، ٞانتٟي اإلاان٘ من بي٘ الضين، الظ  ىى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الةؿهيا.  م٣بىى خ٨م،
ا: من نىع بي٘ الضين ٚحر ال اتؼة:  جاني،

ا، وىــى مــا يُهــ٤  -أ ،ٖ بيــ٘ الــضين لهمــضين بــثمن مئحــ  أ٦ثــر مــن م٣ــضاع الــضين؛ ألنــه نــىعة مــن نــىع الغدــا، وىــى مم ــٕى قــغ
 ضولة الضين(.ٖهيهاح
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بي٘ الضين لٛحر اإلاضين بثمن مئح  من حنؿه، أو من ٚحرحنؿه؛ ألجها من نىع بي٘ ال٩ا م بال٩ـا م اأ  الـضين بالـضين(  - 
ا. ،ٖ  اإلام ٕى قغ

ا: بٌٗ التُبي٣ا  اإلاٗانغة في التهٝغ في الضيىن:
،
 جالث
 (؛ إلاـــا ٞيــه مــن بيــ٘ الـــضين لٛحــر اإلاــضين ٖلـــى ال ياــىػ خؿــا ألاوعا١ التااعيــة االكـــي٩ا ، الؿــ ضا  ؤلاطنيــة، ال٨مبيــاال  -أ

 وحه ملكتم  ٖلى الغدا.
ا؛ القتمالها ٖلى الٟىاتض الغدىية. -  ،ٗ ،أو بي

،
ا، أو تضاوال  ال ياىػ التٗام  بالؿ ضا  الغدىية انضاع،

التااعيــة ال ياــىػ تىعيــ٤ اتهــ٨ي٪( الــضيىن بديــث ت٩ــىن ٢ابهــة لهتــضاو٫ فــي ؾــى١ جانىيــة؛ ألنــه فــي مٗنــ  خؿــا ألاوعا١  -ج
 اإلاكاعلخ٨مه في ال٣ٟغةاأ(.

ــا بـــالٗغوى االؿـــه٘( قـــغيُة  ـــا: يـــغي ا  مـــ٘ أن البـــضي  الكـــغعي لخؿـــا ألاوعا١ التااعيـــة، وديـــ٘ الؿـــ ضا ، ىـــى بيٗهـ ،ٗ عاب
ا مــــن قــــغاف  ،ٖ ــان٘ قــــغ ــا ٖ ــــض ال٣ٗــــض، ولــــى ٧ــــان جمــــن الؿــــهٗة أ٢ــــ  مــــن ٢يمــــة الىع٢ــــة التااعيــــة؛ ألنــــه ال مــ ــاث٘ اياىــ :ؿــــها البــ

 من مئح  أ٦ثر من جمنها الخا ي.الص و ؾهٗة بث
ٗـة مىحـىصا  اإلائؾؿـا  اإلااليـة ؤلاؾـالمية، مـن خيـث نؿـبة الـضيىن ٞيهـا،  ٖـن َبي ا: يىصءي ا  م٘ ببٖضاص صعاؾـة  زامؿ،

ي٤. ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم.  وما يترت  ٖلى طل٪ من حىاػ التضاو٫ أو ٖضمه. وهللا و ي التٞى

 (0 ثشؤْ فغخ اٌذّٓ يف اٌذّٓ.3/18) 122سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس 
لى آله وصخبه وفٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ٖو

ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته الثام ة ٖكغة اإلا ٣ٗضة بم٨ة اإلا٨غمة في الٟترة من 
: اٞسخ الضين في الضين(.12/4/2006-8ىـ الظ  يىا٣ٞه 10-14/3/1427  م ٢ض نٓغ في مىيٕى

إل ٖلى ٢ـغاع ا  مـ٘ بكـؤن مىيـٕى بيـ٘ الـضين فـي صوعتـه الؿاصؾـة ٖكـغة اإلا ٣ٗـضة فـي م٨ـة اإلا٨غمـة فـي اإلاـضة مـن  وفٗض الَا
 م والظ  حاف ٞيه ما نهه:10/1/2002-5ىـ الظ  يىا٣ٞه 21-26/10/1422

 ]جانيا: من نىع بي٘ الضين ٚحر ال اتؼة:
، وىــى مــا يُهــ٤ أ. 

،
ا بيـ٘ الــضين لهمــضين بــثمن مئحــ  أ٦ثـر مــن م٣ــضاع الــضين ؛ ألنــه نـىعة مــن نــىع الغدــا، وىــى مم ـٕى قــٖغ

 ٖهيه احضولة الضين(.[
ــــىث  ــــي البدــ ــــغ  فــ ــــي ط٦ــ ــــىع الكــ ــــي الهــ ــــغ فــ ــــ  وال ٓــ ــــة والتؤمــ ــــا  اإلاؿتٟيًــ ــــة، واإلا ا٢كــ ــــىث اإلا٣ضمــ ــــى البدــ ــــتمإ ا ــ ــــض الاؾــ وفٗــ

: اٞسخ الضين في  الضين( أو ما ملؿميه بٌٗ أى  الٗها ا٢ه  الضين( ٢غع ا  م٘ ما يؤ:ي: واإلا ا٢كا  في مىيٕى
 ٧ــ  مــا يٟســءي ا ــى ػيــاصة الــضين ٖلــى اإلاــضين م٣ابــ  الؼيــاصة فــي ألاحــ  أو ي٩ــىن 

،
ا ملٗــض مــن ٞســخ الــضين فــي الــضين اإلام ــٕى قــٖغ
 طعيٗة اليه ويضز  في طل٪ الهىع آلاتية:

ضاتن واإلاضين تنكؤ بمىحبها مضيىنية حضيضة ٖلى اإلاضين من أح  ؾضاص ٞسخ الضين في الضين ٖن َغي٤ مٗامهة بحن ال -1
اإلاضيىنيــة ألاو ــى ٧ههــا أو بًٗــها، ومــن أمثهرهــا: قــغاف اإلاــضين ؾــهٗة مــن الــضاتن بــثمن مئحــ  جــا بيٗهــا بــثمن خــا٫ مــن أحــ  

ــاف اإلاضي ٞـــال ياــىػ طلــ٪ مـــا صامــت اإلاضيىنيـــة ال ضيــضة مــن أحـــ  ٞو ىنيـــة ألاو ــى بكـــٍغ أو ؾــضاص الــضين ألاو٫ ٧هـــه أو بًٗــه. 
 أم
،
  ٖـٝغ أو مىاَــؤة أو احــغاف مــ ٓا ؛ وؾــىاف فـي طلــ٪ أ٧ــان اإلاــضين مىؾــغا

،
 أم مــئحال

،
 وؾــىاف أ٧ــان الــضين ألاو٫ خــاال

،
مٗؿـغا

 
،
ٟـ٤ الـضاتن واإلاـضين ٖلـى طلـ٪ فـي ٣ٖـض اإلاضيىنيـة ألاو٫ أم ٧ـان اتٟا٢ـا يغاص :ع ي  ؾضاصو من اإلاضيىنيـة ال ضيـضة، وؾـىاف ات

أ٧ــان طلــ٪ بُهــ  مــن الــضاتن أم بُهــ  مــن اإلاــضين. ويــضز  فــي اإلا ــ٘ مــا لــى ٧ــان احــغاف تهــ٪ اإلاٗامهــة بــحن  بٗــض طلــ٪، وؾــىاف
اف مضيىنيته. ٝغ آزغ ٚحر الضاتن اطا ٧ان بترتي  من الضاتن نٟؿه أو يمان م ه لهمضين من أح  ٞو  اإلاضين َو

ة في الظمة من ٚحر حنـ الضين ا ى أح  -2 م٣اب  الضين الظ  ٖهيه، ٞبن ٧انت الؿهٗة  بي٘ اإلاضين لهضاتن ؾهٗة مىنٞى
 من حنـ الضين ٞاإلا ٘ من با  أو ى.
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ة في الظمة. -3  أما ان ٧انت بم اٞ٘ ٖحن مٗي ة ٞياىػ. بي٘ الضاتن صي ه الخا٫ أو اإلائح  بم اٞ٘ ٖحن مىنٞى
 أم  -4

،
، ٞبن ٢بٌ البـض٫ فـي بي٘ الضاتن صين الؿها ٖ ض خهى٫ ألاح  أو ٢بهه لهمضين بضين مئح  ؾىاٌف أ٧ان ن٣ضا

،
ْٖغيا

 ماهـ ال٣ٗض حاػ. ويضز  في اإلا ٘ حٗ  صين الؿها عأؽ ما٫ ؾها حضيض.
مثــ  ؾـهٗته اإلاؿـها ٞيهــا مغابدـة ا ـى أحــ  بـثمن أ٦ثـر مــن  -اإلاؿـها اليـه  -أن يبيـ٘ الـضاتن فـي ٣ٖــض الؿـها ؾـهٗة لهمــضين  -5

 لضين الؿها.جمن الؿهٗة اإلاؿها ٞيها، م٘ قٍغ أن ملُٗيه الؿهٗة الكي باٖها ل
،
 ه ؾضاصا

لى آله وصخبه وؾها.  ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم ٖو

يف رلبي اٌمـبع اٌؼبَ  ثْغ اٌذّٓ ًعنذاد اٌمشع ًثذائٍيب اٌششػْخ ثشؤْ [1(]2/11)121لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 ًاخلبص

وعة ان٣ٗاص مئتمغو الخاص  ٖكغ ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في ص
مبر(  19 -14ىـ، اإلاىا٤ٞ 1419عح   30-25باإلا امة في ممه٨ة البدغين، من   م.1998:كغين ألاو٫ انٞى

ية في ماا٫  ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  بي٘ الضين وؾ ضا  ال٣غى ودضاتهها الكٖغ بٗض اَاٖل
 ا٢كا  الكي وحهت ألانٓاع ا ى أن ىظا اإلاىيٕى من اإلاىايي٘ اإلاهمة اإلاُغوخة في ال٣ُإ الٗام وال ام ، وفي يىف اإلا
 ٢غع ما يلي: ؾاخة اإلاٗامال  اإلاالية اإلاٗانغة.

أوال: أنه ال ياىػ بي٘ الضين اإلائح  من ٚحر اإلاضين ب ٣ض مع   من حنؿه أو من ٚحر حنؿه إلًٞاته ا ى الغدا، ٦ما ال 
. وال ٞغ١ في طل٪ بحن ٧ىن ياىػ بيٗه ب ٣ض مئح  من حنؿه 

،
ا أو ٚحر حنؿه ألنه من بي٘ ال٩ا ىف بال٩ا ىف اإلا هي ٖ ه قٖغ

 ٖن ٢غى أو بي٘ آح .
،
 الضين ناقئا

( بكؤن الؿ ضا  في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية 11/6ا60جانيا: التؤ٦يض ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 
لى ال٣ٟغة اجالثا( من ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 1990آطاع اماعؽ( 20 – 14ىـ اإلاىا٤ٞ 1410قٗبان  23 – 17بتاعيش  م. ٖو
ط   12-7بكؤن خؿا ازها( ألاوعا١ التااعية، في صوعة مئتمغو الؿاب٘ باإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية بتاعيش  64/2/7

 م.1992مايى  14 – 9ىـ اإلاىا٤ٞ 1412ال٣ٗضة 
 أزغي لبي٘ الضين وعأي 

،
تؤحي  البت ٞيها إلاؼيض من البدث، والُه  من ألامانة الٗامة جالثا: اؾتٗغى ا  م٘ نىعا

:ك٨ي  ل  ة لضعاؾة ىظو الهىع وا٢تراح البضات  اإلاكغوٖة لبي٘ الضين ليٗغى اإلاىيٕى جانية ٖلى ا  م٘ في صوعة 
 الخ٣ة.

 وهللا أٖها ؛؛
 (.53، م 1[ ماهة ا  م٘ االٗضص الخاص  ٖكغ ج1]
 

 ( ثشؤ0ْ ثْغ اٌذ1/11ّٓ) 128 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الؿابٗة ٖكغة بٗمان 

خؼيغان ايىنيى(  28 – 24ىـ، اإلاىا٤ٞ 1427حماصي آلازغة  2حماصي ألاو ى ا ى  28ااإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية( من 
ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بي٘ الضين، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي بٗض اَالٖه  م،2006

: بي٘ الضين وؾ ضا  اإلا٣اعية، والظ  نو ٖلى 4/11ا101واَالٖه ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا:  صاع  خىله، ( بكؤن مىيٕى
 ٖلى  حر حنؿه... الخ ،أنه  ال ياىػ بي٘ الضين اإلائح  من ٚحر اإلاضين ب ٣ض مع   من حنؿه أو من ٚ

،
إل أيًا وفٗض الَا

( بكؤن مىيٕى بُا٢ا  الاتتمان، والظ  ط٦غ  أن ٖلى اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية تا   5/15ا٢139غاع ا  م٘ ع٢ا: 
 ٢غع ما يلي: قبها  الغدا أو الظعاث٘ الكي تئص  اليه ٦ٟسخ الضين بالضين ،
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: ملّٗض من ٞسخ الضين بالضين اإلام ٕى ق
،
 ٧  ما ُيٟسءي ا ى ػياصة الضين ٖلى اإلاضين م٣اب  الؼياصة في ألاح  أو ي٩ىن أوال

،
ا ٖغ

طعيٗة اليه، ومن طل٪ ٞسخ الضين بالضين ٖن َغي٤ مٗامهة بحن الضاتن واإلاضين تنكؤ بمىحبها مضيىنية حضيضة ٖلى 
 أم م
،
، وطل٪ ٦كغاف اإلاضين ؾهٗة اإلاضين من أح  ؾضاص اإلاضيىنية ألاو ى ٧هها أو بًٗها، ؾىاف أ٧ان اإلاضين مىؾغا

،
ٗؿغا
 من الضاتن بثمن مئح  جا بيٗها بثمن خا٫ من أح  ؾضاص الضين ألاو٫ ٧هه أو بًٗه.

: من نىع بي٘ الضين ال اتؼة:
،
 جانيا
 ( بي٘ الضاتن صي ه لٛحر الضين في اخضي الهىع التالية:1ا

 ن، بؿٗغ يىمها.اأ( بي٘ الضين الظ  في الظمة بٗمهة أزغي خالة، تسته٠ ٖن ٖمهة الضي
 ا ( بي٘ الضين بؿهٗة مٗي ة.

 اج( بي٘ الضين بم ٟٗة ٖحن مٗي ة.
 ( بي٘ الضين يمن زهُة أٚهبها أٖيان وم اٞ٘ هي اإلا٣هىصة من البي٘.2ا

 ٦ما يىصءي ببٖضاص صعاؾا  مٗم٣ة الؾت٨ما٫ ب٣ية اإلاؿات  اإلاتٗه٣ة بهظا اإلاىيٕى وتُبي٣اته اإلاٗانغة. وهللا أٖها.
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 ػًٍ االٌرضاِاخ ادلاٌُح ذغري لُّح اٌؼٍّحو اٌرعخُأثش 
 ( ثشؤ0ْ رغري لّْخ اٌؼٍّخ2/2) 025 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (.1609م  3، ج5ماهة ا  م٘ إ 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو ى  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 

 م،1988مبر(٧انىن ألاو٫ اصملؿ 15
ًاف وال براف في مىيٕى :ٛحر ٢يمة الٗمهة، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع   ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة من ألٖا بٗض اَاٖل

 خىله،
إل ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  في الضوعة الثالثة، بؤن الٗمال  الىع٢ية ن٣ىص اٖتباعية ٞيها نٟة الثم ية (9/3ا 21وفٗض الَا

ية اإلا٣غعة لهظى  والًٟة من خيث أخ٩ام الغدا والؼ٧اة والؿها وؾاتغ أخ٩امها،٧امهة، ولها ألاخ٩ام ال  كٖغ
 ٢غع ما يلي:

٣سء  بؤمثالها، ٞال ياىػ عدِ الضيىن  -
ُ
اف الضيىن الثابتة بٗمهة ما، هي باإلاث  وليـ بال٣يمة، ألن الضيىن ت الٗبرة في ٞو

 أٖها. الثابتة في الظمة، أيا ٧ان مهضعىا، بمؿتىي ألاؾٗاع. وهللا
 

 ( ثشؤ0ْ لؼبّب اٌؼٍّخ6/8) 012 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (1609م  3ج  5والٗضص  1650م  3، ج3ماهة ا  م٘ إ 

 7 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من 
 م،1993يى( خؼيغان ايىن 27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٢ًايا الٗمهة،  بٗض اَاٖل
 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،

 ٢غع ما يلي:
: ياىػ أن تتًمن أنٓمة الٗم  والهىاتذ والترتيبا  ال انة ب٣ٗىص الٗم  الكي تتدضص ٞيها ألاحىع بال ٣ىص قٍغ 

،
أوال

 حىع، ٖلى أال ينكؤ ٖن طل٪ يغع لال٢تهاص الٗام.الغدِ ال٣يا ءي لؤل 
 إلاا ت٣ضعو حهة 

،
٣ا  لهتٛحر في مؿتىي ألاؾٗاع ٞو

،
واإلا٣هىص ى ا بالغدِ ال٣يا ءي لؤلحىع :ٗضي  ألاحىع بهىعة صوعية تبٗا

 ال برة والازتهام، والٛغى من ىظا التٗضي  خماية ألاحغ ال ٣ض  لهٗامهحن من انسٟاى ال٣ضعة الكغاتية إلا٣ضاع
 ألاحغ بٟٗ  التط ا ال ٣ض  وما ينتج ٖ ه من الاعتٟإ اإلاتزايض في اإلاؿتىي الٗام ألؾٗاع الؿه٘ وال ضما .

.
،
 أو يدغم خالال

،
 وطل٪ ألن ألان  في الكغوٍ ال ىاػ اال الكٍغ الظ  يد  خغاما

 تُب٤ ٖهيها أخ٩ام الضيىن اإلابي ة في ٢غاع ا 
،
حغة وناع  صي ا

ُ
 (.4/5ا 42 م٘ ع٢ا ٖلى أنه اطا تغا٦مت ألا

: ياىػ أن يت٤ٟ الضاتن واإلاضين يىم الؿضاص 
،
ٖلى أصاف الضين بٗمهة مٛايغة لٗمهة الضين اطا ٧ان طل٪  –ال ٢بهه  –جانيا

ها يىم الؿضاص. و٦ظل٪ ياىػ في الضين ٖلى أ٢ؿاٍ بٗمهة مٗي ة، الاتٟا١ يىم ؾضاص أ  ٢ؿِ ٖلى أصاته  بؿٗغ نٞغ
 بٗمهة مٛايغة بؿٗغ نغ 

،
 ٞها في طل٪ اليىم.٧امال

ة في الظمة، م٘ مغاٖاة ال٣غاع الهاصع  ويكتٍر في حمي٘ ألاخىا٫ أن ال يب٣  في طمة اإلاضين  ءيف مما تمت ٖهيه اإلاهاٞع
 ( بكؤن ال٣بٌ.1/6ا 50ٖن ا  م٘ بغ٢ا 

ضٞ٘ 
ُ
: ياىػ أن يت٤ٟ اإلاتٗا٢ضان ٖ ض ال٣ٗض ٖلى :ٗيحن الثمن آلاح  أو ألاحغة اإلائحهة بٗمهة ت

،
مغة واخضة أو ٖلى جالثا

أ٢ؿاٍ مدضصة من ٖمال  متٗضصة أو ب٨مية من الظى  وأن يتا الؿضاص خؿ  الاتٟا١. ٦ما ياىػ أن يتا خؿ  ما 
 حاف في الب ض الؿاب٤.
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: الضين الخان  بٗمهة مٗي ة ال ياىػ الاتٟا١ ٖلى :س يهه في طمة اإلاضين بما ملٗاص٫ ٢يمة ته٪ الٗمهة من الظى  
،
عابٗا

 زغي، ٖلى مٗن  أن يهتزم اإلاضين بؤصاف الضين بالظى  أو الٗمهة ألازغي اإلات٤ٟ ٖلى ألاصاف بها.أو من ٖمهة أ
: تؤ٦يض ال٣غاع ع٢ا 

،
 ( الهاصع ٖن ا  م٘ بكؤن :ٛحر ٢يمة الٗمهة.4/5ا 42زامؿا

يحن والا٢تهاصيحن من اإلا هتزمحن بال٨ٟغ ويىصءي بما يلي: ٢يام ألامانة الٗامة بت٩هي٠ طو  ال٨ٟافة من الباخثحن الكٖغ
ا  ألازغي اإلاتٗه٣ة ب٣ًايا الٗمهة، لت ا٢ل في صوعا  ا  م٘ ال٣اصمة ان  ؤلاؾالمي ببٖضاص الضعاؾا  اإلاٗم٣ة لهمىيٖى

ا  ما يلي:  قاف هللا، ومن ىظو اإلاىيٖى
ٖلى أؾاؾها ام٩ان اؾتٗما٫ ٖمهة اٖتباعية مث  الضي اع ؤلاؾالمي ودسانة في مٗامال  الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية ليتا -أ

ت٣ضيا ال٣غوى واؾةيٟاإىا، و٦ظل٪ تثبيت الضيىن آلاحهة ليتا ؾضاصىا بدؿ  ؾٗغ التٗاص٫ ال٣اتا بحن ته٪ الٗمهة 
اف ٧الضوالع ألامغي٩ي. تباعية بدؿ  ٢يمرها، ودحن الٗمهة ألاح بية ا  تاعة لهٞى  الٖا

ية البضيهة ٖن الغدِ لهضيىن آلاحهة بمؿتىي اإلاتىؾِ  -   ال٣يا ءي لؤلؾٗاع.الؿب  الكٖغ
 مٟهىم ٦ؿاص ال ٣ىص الىع٢ية وأجغو في :ٗيحن الخ٣ى١ والالتزاما  آلاحهة. –ج 
 ٧اؾضة. –ص 

،
 خضوص التط ا الكي يم٨ن أن :ٗتبر مٗه ال ٣ىص الىع٢ية ن٣ىصا

٤  وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤ0ْ لؼبّب اٌؼٍّخ6/2) 082 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (1609م  3ج  5و ٕ  1650م  3ج  3و ٕ  351 م 65م  1، ج9ماهة ا  م٘ إ 
ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 

 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٢ًايا   الٗمهة،بٗض اَاٖل

وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صلت ٖلى أن ى ا٥ اتااىا  ٖضيضة بكؤن مٗال ة خاال  التط ا ال امذ الظ  
 يئص  ا ى الاجهياع ال٨بحر له٣ىة الكغاتية لبٌٗ الٗمال  منها:

 بتُبي٤ ٢غاع ا  م٘ الهاصع في الضوعة ال امؿ -أ
،
ة، ونهه: الٗبرة في أن ت٩ىن ىظو الخاال  الاؾتث اتية مكمىلة أيًا

اف الضيىن الثابتة بٗمهة ما هي باإلاث  وليـ بال٣يمة ألن الضيىن ت٣سء  بؤمثالها، ٞال ياىػ عدِ الضيىن الثابتة في  ٞو
 ٧ان مهضعىا بمؿتىي ألاؾٗاع.

،
 الظمة أيا
 تية له ٣ىص(.أن يُب٤ في ته٪ ألاخىا٫ الاؾتث اتية مبضأ الغدِ بمئقغ ت٩الي٠ اإلاٗيكة امغاٖاة ال٣ىة الكغا –  
 أن يُب٤ مبضأ عدِ ال ٣ىص الىع٢ية بالظى  امغاٖاة ٢يمة ىظو ال ٣ىص بالظى  ٖ ض نكىف الالتزام(. –ج 
حن االضاتن واإلاضين(. –ص   أن يئزظ في مث  ىظو الخاال  بمبضأ الهلر الىاح ، بٗض ت٣غيغ أيغاع الُٞغ
في الؿى١، ودحن تسٟيٌ الضولة ٖمهرها ببنضاع ٢غاع  التٟغ٢ة بحن انسٟاى ٢يمة الٗمهة ٖن َغي٤ الٗغى والُه  -ىـ 

تباع والانُالح.  نغيذ في طل٪ بما ٢ض يئص  ا ى :ٛحر اٖتباع ٢يمة الٗمال  الىع٢ية الكي أزظ  ٢ىتها بااٖل
 ٖن ؾياؾا  تتب اىا الخ٩ىما  ودحن الانسٟاى  –و 

،
التٟغ٢ة بحن انسٟاى ال٣ىة الكغاتية له ٣ىص الظ  ي٩ىن ناتاا

 ىن بٗىام  زاعحية.الظ  ي٩
 ألازظ في ىظو ألاخىا٫ الاؾتث اتية بمبضأ اوي٘ ال ىاتذ( الظ  ىى من ٢بي  مغاٖاة الٓغوٝ الُاعتة. –ػ 

 وفي يىف ىظو الاتااىا  اإلاتباي ة ا ختاحة لهبدث والتمديو.
 ٢غع ما يلي:
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: أن :٣ٗض ألامانة الٗامة لهمام٘ 
،
نضوة متسههة ملكاع٥ ٞيها  –ؤلاؾالمية بالتٗاون م٘ اخضي اإلائؾؿا  اإلاالية  –أوال

ٖضص من طو  الازتهام في الا٢تهاص وال٣ٟه، وتًا بٌٗ أًٖاف وزبراف ا  م٘، وطل٪ له ٓغ في الُغي٤ ألا٢ىم 
اف بما في الظمة من الضيىن والالتزاما  في ألاخىا٫ الاؾتث اتية اإلاكاع اليها أٖالو.  وألانلر الظ  ي٣٘ الاتٟا١ ٖهيه لهٞى

 :
،
 أن ملكتم  حضو٫ ال ضوة ٖلى:جانيا
 صعاؾة ماىية التط ا وأنىاٖه وحمي٘ التهىعا  الٟ ية اإلاتٗه٣ة به. –أ 
 صعاؾة آجاع التط ا الا٢تهاصية والاحتماٖية و٦يٟية مٗال رها ا٢تهاصيا. –  
 َغح الخهى٫ ال٣ٟهية إلاٗال ة التط ا من مث  ما ؾب٣ت ؤلاقاعة اليه في صيباحة ال٣غاع. –ج 

: ت
،
٘ نتاتج ال ضوة جالثا  ا ى ماهـ ا  م٘ في الضوعة ال٣اصمة. –م٘ أوعا٢ها وم ا٢كاتها  –ٞغ

٤  وهللا اإلاٞى

 
 ثشؤْ ٌِػٌع0 اٌزؼخُ ًرغري لّْخ اٌؼٍّخ (2/15) 0112 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية 
 .(م2000ؾبتمبر  28-23اىـ  1421ىـ ا ى ٚغة عح   1421حماصي آلازغة  25الٗغدية الؿٗىصية، من 

ه ٖلى البيان ال تامي له ضوة ال٣ٟهية الا٢تهاصية لضعاؾة ٢ًايا التط ا  بده٣اتها الثالث باضة، ابٗض اَاٖل
فٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف وتىنياتها وم٣ترخاتها، و  (و٧ىالاإلابىع، واإلا امة

ضص من ال٣ٟهاف  ا  م٘ وزبراته ٖو
 ٢غع ما يلي:

 ونهه: (4/5ا 42أوال: تؤ٦يض الٗم  بال٣غاع الؿاب٤ ع٢ا 
اف الضيىن الثابتة بٗمهة ما هي باإلاث  وليؿت بال٣يمة، ألن الضيىن ت٣سء  بؤمثالها، ٞال ياىػ  عدِ الضيىن الٗبرة في ٞو

 الثابتة في الظمة أيا ٧ان مهضعىا بمؿتىي ألاؾٗاع.
ها وطل٪ بؤن مل٣ٗض الضين بما  جانيا: يم٨ن في خالة التط ا التدٍى ٖ ض التٗا٢ض ببحغاف الضين بٛحر الٗمهة اإلاتى٢٘ ىبَى

 يلي:
 أ ـ الظى  والًٟة
   ـ ؾهٗة مثهية

 حـ ـ ؾهة من الؿه٘ اإلاثهية
 ص ـ ٖمهة أزغي أ٦ثر جباتا

 ىـ ـ ؾهة ٖمال 
 ويا  أن ي٩ىن بض٫ الضين في الهىع الؿاب٣ة بمث  ما و٢٘ به الضين، ألنه ال يثبت في طمة اإلا٣ترى اال ما ٢بًه ٞٗال.
اف بٗمهة  ة الكي يدضص ٞيها الٗا٢ضان الضين آلاح  بٗمهة ما م٘ اقتراٍ الٞى وتسته٠ ىظو الخاال  ٖن الخالة اإلام ٖى

 عابٗا. (6/8ا 75و بؿهة ٖمال ، و٢ض نضع في م ٘ ىظو الهىعة ٢غاع ا  م٘ ع٢ا أ (الغدِ بته٪ الٗمهةاأزغي 
ا الاتٟا١ ٖ ض ابغام ال٣ٗض ٖلى عدِ الضيىن آلاحهة بشءيف مما يلي:  جالثا: ال ياىػ قٖغ

 أ ـ الغدِ بٗمهة خؿابية
   ـ الغدِ بمئقغ ت٩الي٠ اإلاٗيكة أو ٚحرو من اإلائقغا .

 حـ ـ الغدِ بالظى  والًٟة.
 الغدِ بؿٗغ ؾهٗة مٗي ة. ص ـ
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 ىـ ـ الغدِ بمٗض٫ نمى ال اتج ال٣ىمي.
 و ـ الغدِ بٗمهة أزغي.
 ػ ـ الغدِ بؿٗغ الٟاتضة.

 ح ـ الغدِ بمٗض٫ أؾٗاع ؾهة من الؿه٘.
وطل٪ إلاا يترت  ٖلى ىظا الغدِ من ٚغع ٦ثحر وحهالة ٞاخكة بديث ال ملٗٝغ ٧  َٝغ ما له وما ٖهيه ٞيست  قٍغ 

ى  لصخة ال٣ٗىص. واطا ٧انت ىظو ألاقياف اإلاغدٍى بها ت دى م خى التهاٖض ٞبنه يترت  ٖلى طل٪ ٖضم اإلاٗهىمية اإلاُه
 التماج  بحن ما في الظمة وما يُه  أصاإو ومكغوٍ في ال٣ٗض ٞهى عدا.

 عابٗا: الغدِ ال٣يا ءي لؤلحىع وؤلاحاعا :
ىاػ الغدِ ال٣يا ءي لؤلحىع تبٗا لهتٛحر في مؿتىي ال٣ٟغة: أوال با (6/8ا 75أ ـ تؤ٦يض الٗم  ب٣غاع ماهـ ا  م٘ ع٢ا 

 ألاؾٗاع
  ـ ياىػ في ؤلاحاعا  الُىيهة لؤلٖيان تدضيض م٣ضاع ألاحغة ٖن الٟترة ألاو ى والاتٟا١ في ٣ٖض ؤلاحاعة ٖلى عدِ أحغة 

 الٟترا  الالخ٣ة بمئقغ مٗحن قغيُة أن تهحر ألاحغة مٗهىمة اإلا٣ضاع ٖ ض بضف ٧  ٞترة.
 التىنيا :

 صءي ا  م٘ بما يلي:يى 
ـ بما أن أىا أؾبا  التط ا ىى الؼياصة في ٦مية ال ٣ىص الكي تهضعىا ال ها  ال ٣ضية ا  تهة ألؾبا  متٗضصة 1

مٗغوٞة، نضٖى ته٪ ال ها  الٗم  ال اص ٖلى اػالة ىظا الؿب  من أؾبا  التط ا الظ  يًغ ا  تم٘ يغعا ٦بحرا، 
٪ لع ؼ اإلاحزانية أم إلاكغوٖا  الت مية، وفي الى٢ت نٟؿه ن صر الكٗى  وتا   التمىي  بالتط ا ؾىاف أ٧ان طل

ؤلاؾالمية بااللتزام ال٩ام  بال٣يا ؤلاؾالمية في الاؾرهال٥، لتبتٗض ماتمٗات ا ؤلاؾالمية ٖن أق٩ا٫ التبظيغ والتٝر 
 وؤلاؾغاٝ الكي هي من ال ماطج الؿهى٦ية اإلاىلضة لهتط ا.

ا  ـ ػياصة التٗاون الا٢تهاص  بح2 ن البهضان ؤلاؾالمية ودسانة في ميضان التااعة ال اعحية، والٗم  ٖلى اخال٫ مه ٖى
ته٪ البالص مد  مؿتىعصاتها من البهضان اله اٖية، والٗم  ٖلى ت٣ىية مغ٦ؼىا التٟاوضءي والت اٞ ءي تااو البهضان 

 اله اٖية.
ى مىحىصاتها وا٢تراح الىؾات  اإلا اؾبة ـ احغاف صعاؾا  ٖلى مؿتىي الب ى٥ ؤلاؾالمية لتدضيض آجاع التط ا ٖل3

لخمايرها وخماية اإلاىصٖحن واإلاؿةثمغين لضحها من آجاع التط ا، و٦ظل٪ صعاؾة واؾتدضاث اإلاٗايحر ا خاؾبية لٓاىغة 
 التط ا ٖلى مؿتىي اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية.

مي ٖلى التط ا وما له من تؤجحرا  مم٨ ة ـ احغاف صعاؾة خى٫ التىؾ٘ في اؾتٗما٫ أصوا  التمىي  والاؾةثماع ؤلاؾال 4
 ٖلى الخ٨ا الكغعي.

 ـ صعاؾة مضي حضوي الٗىصة ا ى ق٩  من أق٩ا٫ اعتباٍ الٗمهة بالظى  ٧ؤؾهى  لتا   التط ا.5
ـ اصعا٧ا ل٩ىن ت مية ؤلانتاج وػياصة الُا٢ة ؤلانتاحية اإلاؿتٗمهة ٞٗال من أىا الٗىام  الكي تئص  ا ى مداعدة التط ا في 6
ح  اإلاتىؾِ والُىي ، ٞبنه ينبغي الٗم  ٖلى ػياصة ؤلانتاج وتدؿي ه في البالص ؤلاؾالمية، وطل٪ ٖن َغي٤ وي٘ ألا 

ال ُِ واتساط ؤلاحغافا  الكي :ص ٘ ٖلى الاعتٟإ بمؿتىي ٧  من الاصزاع والاؾةثماع، خك  يم٨ن تد٣ي٤ ت مية 
 مؿتمغة.

بما ٞيها حمي٘ اإلاحزانيا  الٗاصية وؤلانماتية امحزانياتها الٗامة  ـ صٖىة خ٩ىما  الضو٫ ؤلاؾالمية لهٗم  ٖلى تىاػن 7
اع  (واإلاؿت٣هة الكي :ٗتمض ٖلى اإلاىاعص اإلاالية الٗامة في تمىيهها ٤ ؤلَا وطل٪ بااللتزام بت٣هي  ال ٣ٟا  وتغقيضىا ٞو

ىي  ؤلاؾالمية ال٣اتمة ٖلى ؤلاؾالمي، واطا اختاحت اإلاحزانيا  ا ى التمىي  ٞالخ  اإلاكغوٕ ىى الالتزام بؤصوا  التم
اإلاكاع٧ا  واإلاباملٗا  وؤلاحاعا . ويا  الامت إ ٖن الا٢تراى الغدى ، ؾىاف من اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية أم ٖن 
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 َغي٤ انضاع ؾ ضا  الضين.
ية ٖ ض اؾتسضام أصوا  الؿياؾة اإلاالية، ؾىاف منها ما يتٗه٤ بالتٛيحر في ؤلايغاصا8   الٗامة، ـ مغاٖاة الًىابِ الكٖغ

أم بالتٛيحر في ؤلانٟا١ الٗام، وطل٪ بتؤؾيـ ته٪ الؿياؾا  ٖلى مباصة الٗضالة واإلاهلخة الٗامة لهماتم٘، وعٖاية 
 ال٣ٟغاف وتدمي  ٖ ف ؤلايغاص الٗام لؤلٞغاص خؿ  ٢ضعاتها اإلاالية اإلاتمثهة في الضز  والثروة مٗا.

ا لهؿيا9 ؾتحن اإلاالية وال ٣ضية ووؾات  ؤلا٢ إ والؿياؾا  الا٢تهاصية ـ يغوعة اؾتسضام حمي٘ ألاصوا  اإلا٣بىلة قٖغ
وؤلاصاعية ألازغي، لهٗم  ٖلى تسهيو ا  تمٗا  ؤلاؾالمية من أيغاع التط ا، بديث تهضٝ ته٪ الؿياؾا  

 لتسٟيٌ مٗض٫ التط ا ا ى أصن  خض مم٨ن.
ئون ال ٣ضية، والتزامه بتد٣ي٤ ىضٝ ـ وي٘ الًمانا  الالػمة الؾت٣ال٫ ٢غاع اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼ  في اصاعة الك 10

الاؾت٣غاع ال ٣ض  ومداعدة التط ا، ومغاٖاة التنؿي٤ اإلاؿتمغ بحن اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼ  والؿهُا  الا٢تهاصية واإلاالية، 
 من أح  أىضاٝ الت مية الا٢تهاصية والاؾت٣غاع الا٢تهاص  وال ٣ض  وال٣ًاف ٖلى البُالة.

ا  الٗامة اطا لا تتد٤٣ ال ضوي الا٢تهاصية اإلاؿرهضٞة منها، وال ٓغ في ـ صعاؾة وتمديو اإلاكغوٖا  واإلائؾؿ 11
٤ اإلا هج ؤلاؾالمي، إلاا لظل٪ من أجغ في تدؿحن  ام٩انية تدىيهها ٚلى ال٣ُإ ال ام وازًاٖها لٗىام  الؿى١ ٞو

باف اإلاالية ٖن اإلاحزانية، مما ملؿها في تسٟي٠ التط ا.  ال٨ٟافة ؤلانتاحية وت٣هي  ألٖا
ىة اإلاؿهمحن أٞغاصا وخ٩ىما  ا ى التزام نٓام الكٕغ ؤلاؾالمي ومباصته الا٢تهاصية والتربىية وألازال٢ية ـ صٖ 12

 والاحتماٖية.
 تىنية:

غيها لضوعة ٢اصمة.  ـ وأما الخهى٫ اإلا٣ترخة لهتط ا ٣ٞض عأي ا  م٘ تؤحيهها ٖو
 وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها

 
 ( ثشؤْ اٌزؼخُ ًرغُّْش لّْخ اٌؼٍّخ5/52) 0531 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، في صوعته الغابٗة والٗكغين بضفي، زال٫ 
مبر  06 – 04ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1441عدي٘ أو٫  09 -07الٟترة من:   .م2019نٞى

ر ٢يمة الٗمهة، وفٗض اؾتماٖه ا ى وفٗض اَالٖه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم م ىيٕى التط ا و:ٛح 
 اإلا ا٢كا  اإلاىؾٗة الكي صاع  خىله

 :٢غع مايلي
: يئ٦ض ا  م٘ ٖلى ٢غاعو ع٢ا 

،
 .الهاصع في صوعته ال امؿة، اإلاتٗه٤ بالتط ا اليؿحر 42/4/5أوال

: التط ا اما ٞاخل 
،
 .راضءي واما ا ى ال٣ًاف أو التد٨ياحامذ( أو ملؿحر، ويغح٘ في ت٣ضيغ الٟاخل اما ا ى التاجانيا

: ٖ ض خهى٫ التط ا الٟاخل بٗض نكىف الضين ال مان٘ من اتٟا١ الضاتن واإلاضين ٖ ض الؿضاص ٖلى عص الضين 
،
جالثا

، وال ياىػ الاتٟا١ ٖلى طل٪ ٖ ض 
،
، وياىػ امًاإو ٢ًاف أو تد٨يما

،
حن نلخا بال٣يمة أو تىػي٘ الًغع بحن الُٞغ

 .التٗا٢ض
: يئ٦
،
 )115/9/12ض ا  م٘ ٖلى تىنيته للخ٩ىما  ؤلاؾالمية الىاعصة في ٢غاعو ع٢ا اعابٗا
 ونهها:

  :يى صءي ا  م٘ بما يلي
بما أن أىا أؾبا  التط ا ىى الؼياصة في ٦مية ال ٣ىص الكي تهضعىا ال ها  ال ٣ضية ا  تهة ألؾبا   -1

 متٗضصة مٗغوٞة، نضٖى ته٪ ال ها  الٗم  ال اص ٖلى اػالة ىظا الؿ
،
ب  من أؾبا  التط ا الظ  يًغ ا  تم٘ يغعا
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، وتا   التمىي  بالتط ا ؾىاف أ٧ان طل٪ لع ؼ اإلاحزانية أم إلاكغوٖا  الت مية. وفي الى٢ت نٟؿه ن صر 
،
٦بحرا

الكٗى  ؤلاؾالمية بااللتزام ال٩ام  بال٣يا ؤلاؾالمية في الاؾرهال٥، لتبتٗض ماتمٗات ا ؤلاؾالمية ٖن أق٩ا٫ التبظيغ 
 .ٝ وؤلاؾغاٝ الكي هي من ال ماطج الؿهى٦ية اإلاىلضة لهتط اوالتر 
ػياصة التٗاون الا٢تهاص  بحن البهضان ؤلاؾالمية ودسانة في ميضان التااعة ال اعحية، والٗم  ٖلى اخال٫  -2

ا  ته٪ البالص مد  مؿتىعصاتها من البهضان اله اٖية. والٗم  ٖلى ت٣ىية مغ٦ؼىا التٟاوضءي والت اٞ ءي تاا و مه ٖى
 .البهضان اله اٖية

احغاف صعاؾا  ٖلى مؿتىي الب ى٥ ؤلاؾالمية لتدضيض آجاع التط ا ٖلى مىحىصاتها وا٢تراح الىؾات  اإلا اؾبة  -3
لخمايرها وخماية اإلاىصٖحن واإلاؿةثمغين لضحها من آجاع التط ا. و٦ظل٪ صعاؾة واؾتدضاث اإلاٗايحر ا خاؾبية لٓاىغة 

 .الية ؤلاؾالميةالتط ا ٖلى مؿتىي اإلائؾؿا  اإلا
احغاف صعاؾة خى٫ التىؾ٘ في اؾتٗما٫ أصوا  التمىي  والاؾةثماع ؤلاؾالمي ٖلى التط ا، وما له من تؤجحرا   -4

 .مم٨ ة ٖلى الخ٨ا الكغعي
 .صعاؾة مضي حضوي الٗىصة ا ى ق٩  من أق٩ا٫ اعتباٍ الٗمهة بالظى ، ٧ؤؾهى  لتا   التط ا -5
 ل٩ىن ت مية ؤلانتاج  -6

،
 من أىا الٗىام  الكي تئص  ا ى مداعدة اصعا٧ا

،
وػياصة الُا٢ة ؤلانتاحية اإلاؿتٗمهة ٞٗال

التط ا في ألاح  اإلاتىؾِ والُىي ، ٞبنه ينبغي الٗم  ٖلى ػياصة ؤلانتاج وتدؿي ه في البالص ؤلاؾالمية، وطل٪ ٖن 
والاؾةثماع، خك  يم٨ن تد٣ي٤  َغي٤ وي٘ ال ُِ واتساط ؤلاحغافا  الكي :ص ٘ ٖلى الاعتٟإ بمؿتىي ٧  من الاصزاع

 .ت مية مؿتمغة
صٖىة خ٩ىما  الضو٫ ؤلاؾالمية لهٗم  ٖلى تىاػن محزانياتها الٗامة ابما ٞيها حمي٘ اإلاحزانيا  الٗاصية وؤلانماتية  -7

 ٤ اع واإلاؿت٣هة الكي :ٗتمض ٖلى اإلاىاعص اإلاالية الٗامة في تمىيهها(، وطل٪ بااللتزام بت٣هي  ال ٣ٟا  وتغقيضىا ٞو ؤلَا
 .ؤلاؾالمي

واطا اختاحت اإلاحزانيا  ا ى التمىي  ٞالخ  اإلاكغوٕ ىى الالتزام بؤصوا  التمىي  ؤلاؾالمية ال٣اتمة ٖلى اإلاكاع٧ا  
واإلاباملٗا  وؤلاحاعا . ويا  الامت إ ٖن الا٢تراى الغدى ، ؾىاف من اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية، أم ٖن َغي٤ 

 .انضاع ؾ ضا  الضين
ية ٖ ض اؾتسضام أصوا  الؿياؾة اإلاالية، ؾىاف منها ما يتٗه٤ بالتٛيحر في ؤلايغاصا  مغاٖاة  -8 الًىابِ الكٖغ

الٗامة، أم بالتٛيحر في ؤلانٟا١ الٗام، وطل٪ بتؤؾيـ ته٪ الؿياؾا  ٖلى مباصيف الٗضالة واإلاهلخة الٗامة لهماتم٘، 
 وعٖاية ال٣ٟغاف، وتدمي  ٖ ف ؤلايغاص الٗام لؤلٞغاص خؿ  ٢ضعا

،
 .تها اإلاالية اإلاتمثهة في الضز  والثروة مٗا

 لهؿياؾتحن اإلاالية وال ٣ضية ووؾات  ؤلا٢ إ والؿياؾا   -9
،
ا يغوعة اؾتسضام حمي٘ ألاصوا  اإلا٣بىلة قٖغ

الا٢تهاصية وؤلاصاعية ألازغي، لهٗم  ٖلى تسهيو ا  تمٗا  ؤلاؾالمية من أيغاع التط ا، بديث تهضٝ ته٪ 
 .٫ التط ا ا ى أصن  خض مم٨نالؿياؾا  لتسٟيٌ مٗض

وي٘ الًمانا  الالػمة الؾت٣ال٫ ٢غاع اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼ  في اصاعة الكئون ال ٣ضية، والتزامه بتد٣ي٤ ىضٝ  -10
الاؾت٣غاع ال ٣ض  ومداعدة التط ا، ومغاٖاة التنؿي٤ اإلاؿتمغ بحن اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼ  والؿهُا  الا٢تهاصية واإلاالية، 

 .ية الا٢تهاصية والاؾت٣غاع الا٢تهاص  وال ٣ض ، وال٣ًاف ٖلى البُالةمن أح  تد٣ي٤ أىضاٝ الت م
صعاؾة وتمديو اإلاكغوٖا  واإلائؾؿا  الٗامة اطا لا تتد٤٣ ال ضوي الا٢تهاصية اإلاؿرهضٞة منها، وال ٓغ  -11

٤ اإلا هج ؤلاؾالمي، إلاا لظل٪ من أ جغ في تدؿحن في ام٩انية تدىيهها ا ى ال٣ُإ ال ام، وازًاٖها لٗىام  الؿى١ ٞو
باف اإلاالية ٖن اإلاحزانية، مما ملؿها في تسٟي٠ التط ا  .ال٨ٟافة ؤلانتاحية وت٣هي  ألٖا

 وخ٩ىما  ا ى التزام نٓام الكٕغ ؤلاؾالمي، ومباصته الا٢تهاصية والتربىية وألازال٢ية  -12
،
صٖىة اإلاؿهمحن أٞغاصا

  وهللا أٖها .والاحتماٖية
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 مىد اٌرحىغػالج اٌرعخُ وذغري لُّح اٌؼٍّح تؼ
 ( ثشؤْ اٌزذٌؽ يف ادلؼبِالد ادلبٌْخ1/51) 0122 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الخاصية والٗكغين 

مبر(  22-18اإلاىا٤ٞ  ىـ،1435مدغم  19ا ى  15بمضي ة الغياى ااإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية( من:  :كغين الثاني انٞى
 م،2013

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى التدٍى في اإلاٗامال  اإلاالية،  بٗض اَاٖل
 وفٗض اؾتماٖه لهم ا٢كا  واإلاضاوال  الكي صاع  خىله،

 
 ٢غع ما يؤ:ي:

ا  تؤحي  انضاع ٢غاع في اإلاىيٕى إلاؼيض من البدث والضعؽ، ٖلى أن تة او٫ ا لبدىث والضعاؾا  ال٣اصمة تدَى
ا  الت٣هيضية. ية لهتدَى  اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، و٦ظل٪ البضات  الكٖغ

 ٤  .وهللا اإلاٞى
 

 ( ثشؤْ اٌزذٌؽ يف ادلؼبِالد ادلبٌْخ0 اٌؼٌاثؾ ًاألدىب8/53َ) 0552 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 

م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة والٗكغين ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن 
مبر 1 -أ٦تىدغ28ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1440نٟغ  23-19باإلاضي ة اإلا ىعة، زال٫ الٟترة من:   م.2018نٞى

وفٗض اَالٖه ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن ال ضوة الٗهمية: التدٍى في اإلاٗامال  اإلاالية: الًىابِ وألاخ٩ام، الكي ٣ٖضىا 
بالتٗاون م٘ صاتغة الكئون ؤلاؾالمية والٗم  ال حر  من زال٫  2016أبغي   27-26 م٘ ببماعة صفي زال٫ الٟترة من ا 

 م تضي ٣ٞه الا٢تهاص ؤلاؾالمي في صوعته الثانية، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله.
 

 ٢غع ما يلي:
: اإلا٣هىص باإلاهُلخا  ألاؾاؾية ااإلاٟاىيا(:

،
 أوال

:مٟهىم   التدٍى
 أ. مٟهىم التدٍى في مٗ او الٗام، ملٗني التُٛية والات٣اف، أو الى٢اية، ودمٗن  الخماية ٦ما وعص ٖ ض ال٣ٟهاف.

 . مٟهىم التدٍى في الانُالح اإلاا ي: ملٗني احغافا  م ٓمة إلصاعة ا  اَغ بتدييضىا أو الخض منها أو الٛائها، من زال٫ 
 ن٣هها ا ى َٝغ آزغ.
ملٗني الخماية من ا  اَغ وتسٟي٠ آجاعىا، صون خهغ مٟهىمه ٞيما “لتدٍى في اإلاٗن  الانُالحي ٞهى ج. أما مٟهىم ا

ىى قاث٘ من الٗمهيا  في ألاؾىا١ اإلاالية، الكي ي٣ىم أٚهبها ٖلى الغدا واإلاٗاوية ٖلى ا  اَغ. وتتًمن ىظو الهيٜ 
مهيا  اإلاباصلة Options( والازتياعا  اFutures( والكي :كتم  ٖلى: اإلاؿت٣بهيا  اDERIVATIVESاإلاكت٣ا  ا (، ٖو
( وفٌٗ ىظو الهيٜ ؾب٤ لهمام٘ أن ٢غع ٖضم مكغوٖيرها ب و ال٣غاع، مث  الازتياعا ، ومٗٓا Swapsاإلائ٢تة ا

 ”.اإلاؿت٣بهيا  واإلاباصال  اإلائحهة بمٟهىم ال٣غاع ال ام باألؾىا١ اإلاالية
 مٟهىم ال ُغ:
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 ومٗ او في الهٛة: اختما٫ الهال٥.
 في الانُالح اإلاا ي: اختما٫ ىال٥ اإلاا٫ أو و٢ٕى ال ؿاعة أو ٞىا  الغدذ أو ٧ىن صون مؿتىي اإلاتى٢٘.و
وال ُغ اإلاؿرهضٝ بهظا اإلاٗن  ال ي ٟ٪ ٖن النكاٍ الا٢تهاص ، و٢ض وعص  في الكغيٗة ؤلاؾالمية ٣ٖىص التىجي٣ا   

حرىما لخماية َغفي ال٣ٗض من مسا”الًمان“مث  الغىن وال٨ٟالة  ى  ٞيها، ٚو  ٚحر مٚغ
،
َغ اإلاٗاوية، وا  اَغ احماال

 ألن ٞيها :ٗغيٌ اإلاا٫ لههال٥.
 وأما الخماية ٞتٗٝغ بؤجها: اؾتسضام الىؾات  اإلاتاخة لهى٢اية من ال ؿغان أو ال ٣هان أو الته٠.

ما يلخ٤ بغأؽ  والخماية بهظا اإلاٗن  أٖا من يمان عأؽ اإلاا٫، من خيث ان الًمان ىى الالتزام من حهة مٗي ه بتدم 
حر اإلاباقغ.  اإلاا٫ من زؿاعة أو ته٠ أو ن٣هان؛ أما الخماية ٞهي و٢اية عأؽ اإلاا٫ ٞيكم  الًمان اإلاباقغ ٚو

: مى٠٢ الكغيٗة ؤلاؾالمية من التدٍى من ا  اَغ:
،
 جانيا

انض الكغيٗة التدٍى بمٗ او الٗام، ي٣هض به الى٢اية والخماية لهما٫ من ا  اَغ، وىى بهظا اإلاٗن  يت٤ٟ م٘ م٣
 ؤلاؾالمية في خٟٔ اإلاا٫.

الخ٨ا الكغعي في التُبي٣ا  الٗمهية، يتى٠٢ ٖلى مضي التزام نيٜ وآليا  التدٍى بكك  نىعىا بالًىابِ 
ية. ية، ويدتاج طل٪ ا ى تٟهي  ٧  نيٛة بالبدث، والتض٢ي٤ في مضي التزامها بالًىابِ الكٖغ  الكٖغ

ية لهيٜ التدٍى و  : الًىابِ الكٖغ
،
 أؾاليبه:جالثا

أن ال ت ُى  نيٜ التدٍى ٖلى الغدا أو ت٩ىن طعيٗة اليه، وأال :كتم  ٖلى الٛغع الٟاخل، إلاا في طل٪ من أ٧  أمىا٫ 
 ال اؽ بالباَ .

 أن ت٩ىن الهيٛة في خض طاتها مكغوٖة.
، ٦ما ىى مكا

،
ا ىض في ألاؾىا١ أن ال تئص  نيٛة التدٍى ا ى بي٘ الضيىن بٛحر ٢يمرها الاؾمية، وتباص٫ اإلام ٕى قٖغ

 اإلاالية الت٣هيضية.
( 1/7ا 63أن ال تئص  نيٜ التدٍى ا ى بي٘ الخ٣ى١ ا  غصة، مث  بيٕى الازتياعا  الكي أ٦ض ا  م٘ ٖلى م ٗها ب٣غاع ع٢ا 

 12ا (، و٦ظل٪ أال تئص  ا ى اإلاٗاوية ٖلى الالتزام مث  ألاحغ ٖلى الًمان الظ  م ٗه ا  م٘ ب٣غاعو ع٢ا  ٣ٞ2غة 
 (.12/2ا

، و٦ظل٪ مغاٖاة مآال  ته٪ ال٣ٗىص وآجاعىا في ال ىان   مغاٖاة م٣انض الكغيٗة ؤلاؾالمية، ٖ ض نياٚة ٣ٖىص التدٍى
.
،
ا  ا  تهٟة، ألن مغاٖاة اإلاآال  أن  مٗتبر قٖغ

ي ، أن ال تئص  ٣ٖىص التدٍى ا ى يمان عأؽ اإلاا٫ أو الغدذ اإلاتى٢٘، ؾىاف أ٧ان الًمان من اإلاضيغ أم اإلاًاع  أم الى٦
 وطل٪ في خاال  ٖضم التٗض  أو الت٣هحر أو مسالٟة الكغوٍ.

 لهمٗاوية.
،
 ال ياىػ أن ي٩ىن ال ُغ في خض طاته مدال

أن ي٩ىن اإلا٣هض من أصوا  التدٍى ا خاٞٓة ٖلى ؾالمة اإلاا٫، وليـ ألح  اإلا٣امغة ٖلى ٞغو٢ا  ألاؾٗاع 
 (.Speculationا

 التىنيا :
 يىصءي ا  هـ بما يلي:

 لت
،
ٗضص نيٜ التدٍى وأؾاليبه وآلياته في التُبي٣ا  الٗمهية في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، ول٩ىجها من اإلاؿات  نٓغا

اإلاؿتاضة، الكي تةؿ٘ لها ٢ىاٖض الاحرهاص في الكغيٗة ؤلاؾالمية الؿمدة، ٞبن ا  م٘ يىصءي أن :٣ٗض نضوا  ٖهمية 
ا  ومٗامال  التدٍى الكي تماعؾها اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية أو بالتٗاون م٘ اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية لضعاؾة أصو 

 أ٢غتها ىيئاتها، وطل٪ من أح  تد٣ي٤ مضي التزامها بالًىابِ والكغوٍ الكي أ٢غىا ا  م٘ في ٢غاعاته وتىنياته.
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ىا مام٘ ال٣ٟه خث ال٣اتمحن والٗامهحن في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية ٖلى الاؾتٟاصة من الهيٜ وال٣ٗىص الكي أ٢غ 
حرىما من ا  ام٘ اإلاٗتمضة، في نياٚة ٣ٖىص  ؤلاؾالمي الضو ي، وا  م٘ ال٣ٟهي التاب٘ لغابُة الٗالا ؤلاؾالمي، ٚو

التدٍى واإلاٗامال ، مث : الؿها، والؿها اإلاىاػ ، واإلاغابدة لآلمغ بالكغاف، والاؾته إ، والاؾته إ اإلاىاػ ، وزياع 
، وطل٪ بالًىابِ الكٖغ  ية الىاعصة في ته٪ ال٣غاعا .الكٍغ

 وهللا :ٗا ى أٖها

 
 ( ثشؤْ ػٍّْبد اٌزذٌؽ يف ادلؤعغبد ادلبٌْخ اإلعالِْخ2/52) 0538 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة والٗكغين 
مبر  06 – 04ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1441عدي٘ أو٫  09 -07ة من: بضفي، زال٫ الٟتر   .م2019نٞى

وفٗض اَالٖه ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن ال ضوة الٗهمية: ٖمهيا  التدٍى في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، الكي ٣ٖضىا 
 01 -ماعؽ ٤ٞ31 ىـ اإلاىا1440عح   25-24ا  م٘ باضة بالتٗاون م٘ و٠٢ ا٢غأ لئلنماف والةكٛي  زال٫ الٟترة من 

 :م، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله2019أبغي  
 :٢غع مايلي

أوال: التؤ٦يض ٖلى ال٣غاعا  الكي أنضعىا ا  م٘ التاب٘ إلا ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي بسهىم التدٍى في اإلاٗامال  اإلاالية. 
لى وحه ال هىم ٢غاع ا  م٘ ع٢ا:    اإلاالية: الًىابِ وألاخ٩ام، الهاصع في ( بكؤن التدٍى في اإلاٗامال 8/23ا 224ٖو

 -أ٦تىدغ28ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1440نٟغ  23-19الضوعة الثالثة والٗكغين باإلاضي ة اإلا ىعة، اإلا ٣ٗضة زال٫ الٟترة من: 
مبر 1  :م. بامي٘ ٣ٞغا  ال٣غاع وهي2018نٞى

 مٟهىم التدٍى -(1)
 مٟهىم ال ُغ -(2)
 مٟهىم الخماية -(3)
 ؾالمية من التدٍى من ا  اَغمى٠٢ الكغيٗة ؤلا  -(4)
ية لهيٜ التدٍى وأؾاليبه -(5)  .الًىابِ الكٖغ

 جانيا: مٗامال  التدٍى االخماية( باإلاٗن  الٗام
ى ا٥ حمهة من اإلاٗامال  يم٨ن أن ت٩ىن أؾاؾا لهيٜ التدٍى والخماية بمٗ او الٗام. وهي مد  الٗم  في اإلائؾؿا  

ا. و   :منهااإلاالية، وخ٨مها أجها حاتؼة قٖغ
1.  

،
ا التدٍى الا٢تهاص : الظ  ي٣ىم ٖلى الت ٕى في ألانى٫ ومداٞٔ الاؾةثماع وت ٕى الهيٜ. وال٣يام به مُهى  قٖغ

  .من أح  خؿن اصاعة اإلاىاعص
التدٍى التٗاوني: ال٣اتا ٖلى نيٜ الت٩اٞ  من زال٫ الضزى٫ في ٣ٖىص تؤمحن ت٩اٞلي بٛية التٗىيٌ ٖن ألايغاع  .2

ا ل ىاػ التؤمحن التٗاوني ٖلى وال ؿاتغ الكي ٢ ض :ٗترى اإلائؾؿة اإلاالية ؤلاؾالمية. وىظو الهيٛة ال اق٩ا٫ ٞيها قٖغ
 .( ٖلى حىاػ التؤمحن التٗاوني ونىعو21/6ا 200(، و9/2ا 9اإلاكغوٖا  و ألانى٫ الٗينية واإلاالية، و٢ض أ٦ض ال٣غاعان 

نلي ب ٟـ الكغوٍ واإلاىانٟا  تدتاٍ له اإلائؾؿة ٖن التدٍى التٗا٢ض  اإلاىاػ : وىى احغاف ٣ٖض مىاػ له٣ٗض ألا  .3
مساَغ ال٣ٗض ألانلي. مث  الؿها والؿها اإلاىاػ ، والاؾته إ والاؾته إ اإلاىاػ . ٦ما حاف  تىنيا  ٢غاع ا  م٘ 

ية ل ىاػ ال٣ٗىص اإلاىاػية ٖضم عدِ ال٣ٗض ألاو٫ بال٣ٗض 23/8ا 224ع٢ا  . ومن أىا الًىابِ الكٖغ ( بكؤن التدٍى
 ٖن آلازغ في حمي٘ خ٣ى٢ه والتزاماتهآلا 

،
 .زغ، ب  يا  أن ي٩ىن ٧  واخض منهما مؿت٣ال
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ال٣ٗىص اإلاغ٦بة: من زال٫ ال م٘ بحن ال٣ٗىص بٛغى التدٍى لهمساَغ ٖلى ؾبي  الا٢تران، وليـ ٖلى ؾبي   .4
ض اإلاهؼم، والى٧الة واإلاغ  ، وال ٖلى ؾبي  ٣ٖض في ٣ٖض. مث : ال م٘ بحن البي٘ والٖى ابدة، ومن أىا ته٪ الهيٜ ما الكٍغ

 :يلي
ال م٘ بحن اإلاغابدة واإلاكاع٦ة: من زال٫ ت٣ؿيا ا خٟٓة الاؾةثماعية ا ى حؼأين: ال ؼف ألاو٫ يسهو إلاغابدا  م٘  -أ

حها  طا  مالفة اتتمانية بغدذ مدضص، وال ؼف الثاني ملؿةثمغ في ٣ٖض مكاع٦ة، ٧اإلاتاحغة في ألاؾها، أو في خهو 
 .وبهظا يتد٤٣ التدٍى لغأؽ اإلاا٫ ب٣ٗض اإلاغابدة، م٘ اختما٫ ال ؿاعة في ال ؼف الثاني ٣ٖاعية، وندىىا،

غي٣ة التدٍى في ىظو ألاصاة ٦ؿاب٣رها، ل٨ن يتا التدٍى ب٣ٗض ؤلاحاعة بض٫  -  ال م٘ بحن ؤلاحاعة واإلاكاع٦ة: َو
اتض ملُٛي عأؽ اإلاا٫، والباقي ملؿةثمغ اإلاغابدة، مث  اؾةثماع حؼف من ا خٟٓة الاؾةثماعية في قغاف ن٩ى٥ احاعة طا  ٖ

 .في ٣ٖىص مكاع٦ة
ال م٘ بحن اإلاغابدة ودي٘ الٗغدىن: من زال٫ ت٣ؿيا عأؽ اإلاا٫ ا ى حؼأين: ال ؼف ألاو٫ ي٩ىن في مغابدا  م٘ حها   -ج

 في قغاف أؾها، ٞبطا اعتٟٗت ٢يمة ألاؾها أ
،
مسء  ٣ٖض طا  مالفة اتتمانية ودغدذ مٗحن، وال ؼف الثاني ياٗهه ٖغدىنا

الكغاف و٢بٌ ألاؾها جا باٖها ٞضٞ٘ الثمن ا ى الباث٘ وتد٤٣ لهه ضو١ عدذ، واطا لا يده  الاعتٟإ اإلاتى٢٘ ٞيٗض٫ 
ٖن اإلاسءي في ال٣ٗض ويسؿغ الٗغدىن، ويب٣  عأؽ اإلاا٫ مدميا ب٣ٗض اإلاغابدة. ويا  في ىظو الُغي٣ة مغاٖاة الًىابِ 

ية لبي٘ الٗغدىن، ومنها: الاختٟاّ  ضم تضاو٫ الٗغدىن الكٖغ  .بمد  الٗغدىن م ظ ابغام ال٣ٗض ا ى الةؿىية، ٖو
التدٍى باؾتٗما٫ زياع الكٍغ خماية من ن٩ى٫ الٗمي : مث  اإلاغابدة، وؤلاحاعة اإلا رهية بالتمهي٪. ٣ٞض أ٦ض   .5

ا ي٨ن ى ا٥ زياع ٢غاعا  ا  م٘ في مىيٕى اإلاىاٖضة بؤجها تاىػ بكٍغ ال ياع لهمتىاٖضين، ٧هيهما أو أخضىما، ٞبطا ل
ض اإلاهؼم من أخض َغفي ال٣ٗض باٖتباعو  ٞبجها ال تاىػ. وينبغي الت بيه ٖلى أن ا  م٘ في ٢غاعته الكي أقاع ٞيها ا ى حىاػ الٖى

ا ل ٩ى٫ الٗمي ، وخماية لتًغع اإلائؾؿة، ٞبنه ملُٗي ال ياع لهُٝغ آلازغ  .تدَى
 ةثماعالتدٍى باؾتٗما٫ الًمان لى٢اية عأؽ اإلاا٫ في الاؾ .6

ة ت ضعج يمن نيٜ الًمان لهتدٍى من مساَغ ال ؿاعة أو ٖضم الغدذ في اإلاكغوٖا  الاؾةثماعية،  ى ا٥ آليا  مت ٖى
 :و٢ض أ٦ض ا  م٘ في ٢غاعاته ٖلى حىاػىا. ومن ته٪ الهيٜ

تباع  اإلا ٟه  ٖن َغفي ال٣ٗض اطا ألؼم نٟؿه بال -(1)  تبٕر يمان الُٝغ الثالث: وىى الص و الُبي ي او الٖا
( ٖلى حىاػ ىظا الًمان بكٍغ أن ي٩ىن الًامن 4/3ا 30بالًمان في مكغوٕ مٗحن. و٢ض أ٦ض ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 

م ٟهال في ش هيته وطمته اإلاالية ٖن َغفي ال٣ٗض بالتبٕر بضون م٣اب  ل بر ال ؿاعة في مكغوٕ مٗحن، ٖلى أن ي٩ىن 
 
،
 مؿت٣ال

،
  .التزاما
( ن٣  ٖ ف ؤلاجبا  في 22/8ا 212ي ال ؿاعة: و٢ض أ٢غ ا  م٘ في ٢غاعو ع٢ا تدمي  اإلاًاع  ٖ ف اجبا  صٖى  -(2)

 لؤلن ، بكٍغ وحىص ٢غاتن تسال٠ أن  صٖىاو بٗضم التٗض 
،
 .صٖىي ال ؿاعة ا ى الب ٪ ااإلاًاع ( زالٞا

ا، ومنها ة قٖغ  :جالثا: مٗامال  التدٍى االخماية( باإلاٗن  الٗام اإلام ٖى
 بٗمهتحن مستهٟتحن بالكٍغ التدٍى بال٣غوى اإلاتباصلة .1

:ؿتسضم ىظو الهيٛة لهتدٍى من :ٛحر أؾٗاع الهٝغ وان٨كاٝ خؿابا  اإلاغاؾهحن. ٞبطا ٧ان لضي مئؾؿة مالية 
ٞاتٌ من ٖمهة مٗي ة ت٣ىم ب٣غيها إلائؾؿة أزغي م٣اب  أن ت٣ىم ته٪ اإلائؾؿة ألازغي بب٢غايها ٖمهة أزغي بداحة 

ا ويّٗض مد  اتٟا١ بحن اليها بكٍغ نغيذ أو يمني أو ٖغفي. و  ىى من ٢بي  ؤلا٢غاى بكٍغ ؤلا٢غاى، وىى ال ياىػ قٖغ
 .اإلاظاى  ال٣ٟهية بؿب  الغدِ بحن ال٣غيحن اأؾهٟني وأؾهٟ٪( ات٣ٟت آحا٫ ال٣غيحن أو ازتهٟت

ا  لًمان عأؽ اإلاا٫ في ألاؾها واله٩ى٥ .2  :تدَى
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ا  والاقتراَا  والتٗهضا  الكي تتًمنها ية وما  ى ا٥ حمهة من التدَى انضاعا  اله٩ى٥ تسال٠ الًىابِ الكٖغ
( بكؤن 3/20ا 188م، بكؤن ؾ ضا  اإلا٣اعية وؾ ضا  الاؾةثماع، وع٢ا 1988-(3/4ا 30أ٦ض ٖهيه ٢غاعا ا  م٘ ع٢ا: 

 :اؾت٨ما٫ مىيٕى اله٩ى٥ ؤلاؾالمية. ومنها
هضع امًاعدا، قغي٩ا مضيغا، و٦يال باالؾ -(1)

ُ
 .(ةثماعيمان ال٣يمة الاؾمية من ٢ب  اإلا

 .:ٗهض اإلاًاع  بب٢غاى مدٟٓة اله٩ى٥ لًمان خض مٗحن من تىػي٘ ألاعداح -(2)
اقتراٍ ٖضم تم٨ن خمهة اله٩ى٥ من التهٝغ مث  ٖضم التهٝغ في الٗحن اإلائحغة في خا٫ الع ؼ ٖن ؾضاص  -(3)

 .ألا٢ؿاٍ
ضم ٖضم ن٣  مه٨ية أنى٫ اله٩ى٥ لهمؿةثمغين أو خمهة اله٩ى٥ مما ملٗني ٖضم صزى  -(4) لها في يماجها ٖو

هضع ٚالبا
ُ
 .اؾتد٣ا١ الٗاتض، ألجها لا يتدمهىا الٛغم م٣اب  الٛ ا، ومما يض٫ ٖلى طل٪ ب٣اف ته٪ ألانى٫ في محزانية اإلا

اقتراٍ أن تتًمن نكغة ؤلانضاع ا٢غاى اإلاضيغ خمهة اله٩ى٥ في خا٫ ن٣و الغدذ الٟٗلي ٖن نؿبة مٗي ة،  -(5)
البا ما يغدِ ىظا الكٍغ بؤن الغدذ اطا تااوػ ته٪ النؿبة ٞيٗىص الؼاتض ٧هه لهمضيغ في ق٩  خاٞؼ  .ٚو

 عابٗا: أصوا  التدٍى البضيهة لهمكت٣ا  اإلاالية وخ٨مها الكغعي
 :ىظو ألاصوا  ا ى أنىإ عتيؿة وهييم٨ن ت٣ؿيا 

 ال ٕى ألاو٫: التدٍى من زُغ ت٣ه  أؾٗاع الهٝغ اإلاؿت٣بهية
 :ومن أىا مٗامالته 
حن ٖلى احغاف ٣ٖض نٝغ في اإلاؿت٣ب  .1  اإلاىاٖضة اإلاهؼمة بحن َٞغ

ضا مهؼما امىاٖضة مهؼمة( ٖلى احغاف ٣ٖض نٝغ في يىم مؿت٣بلي مدضص، ب ان ٖو ؿٗغ نٝغ نىعته: أن يتىاٖض َٞغ
 .مدضص

 :الخ٨ا الكغعي
، و٢ض نو ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  -اأ( ( بكؤن 11/5ا 102ال ياىػ اؾتٗما٫ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة نيٛة لهتدٍى في ٣ٖىص الهٝغ

ا البي٘ آلاح  لهٗمال ، وال تاىػ اإلاىاٖضة ٖلى الهٝغ ٞيها. وىظا عاح٘ ا ى أن  الاتااع في الٗمال ، بؤنه ال ياىػ قٖغ
ض، واإلاغابدة لآلمغ بالكغاف، أن 5/2ا 40مة :كبه ال٣ٗض، ٦ما وعص في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا اإلاىاٖضة اإلاهؼ  اف بالٖى ( بكؤن الٞى

 .اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في البي٘ :كبه البي٘ نٟؿه
( بكؤن اإلاىاٖضة واإلاىاَؤة 17/6ا 157ال تتىاٞغ في ىظو الهىعة الخاال  الاؾتث اتية الكي ط٦غىا ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  -ا (
في ىظو -ال٣ٗىص، وأحاػ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في خاال  اؾتث اتية، م٘ تؤ٦يض ال٣غاع ٖلى أن ال :كتم  اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في 

 .ٖلى الغدا -الخاال  الاؾتث اتية
ض مهؼم بكغوٍ مستهٟة ٖلى احغاف ٣ٖض نٝغ في  .2 ض اإلاهؼم بكغوٍ مدضصة ي٣ابهه ٖو ضان اإلات٣ابالن االٖى الٖى

 اإلاؿت٣ب (
ضا مهؼما ببي٘ مبهٜ من ٖمهة ما بؿٗغ مدضص في و٢ت مدضص في خا٫ ٧ان نىعته: أ ن ملٗض الُٝغ ألاو٫ الُٝغ الثاني ٖو

ض مهؼم  اتااو ؾٗغ الهٝغ في ٚحر مهلخته، أما اطا ٧ان في مهلخته ٞال ملٗض بشءيف. ٦ما ي٣ىم الُٝغ الثاني ببنضاع ٖو
ضص نٟؿه في خا٫ ٧ان اتااو ؾٗغ الهٝغ مسالٟا بؤن ملكتر  الٗمهة نٟؿها بالؿٗغ ا خضص نٟؿه في الى٢ت ا خ

 .إلاهلخته، أما اطا ٧ان متىا٣ٞا م٘ مهلخته ٞال ملٗض بشءيف
 :الخ٨ا الكغعي

ة  ، ألن خ٣ي٣رها :كبه اإلاىاٖضة اإلاهؼمة ٖلى الهٝغ اإلام ٖى ا لهتٛحر في أؾٗاع الهٝغ ىص اإلات٣ابهة تدَى ال تاىػ الٖى
٤ ما حاف في ٢غاعا  ا  م٘ أٖالو ا ٞو   .قٖغ

 .ؤلاياا  اإلامتض إلاضة مدضصة اإلاهؼم لهمىح  ببحغاف ٣ٖض نٝغ .3
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، ببي٘ ٖمهة، بؿٗغ مدضص، ودمبهٜ  نىعته: أن يهضع الُٝغ ألاو٫ اياابا ممتضا ا ى يىم مدضص ياغ  ٞيه ٣ٖض الهٝغ
ضا مهؼما أو ٚحر مهؼم ببنضاع ال٣بى٫ في خحن ألاح  اإلات٤ٟ ٖهيه  .مدضص. ويٗض الُٝغ آلازغ ٖو

 :كغعيالخ٨ا ال
ض مهؼم -اأ( ؛ القتراٍ الت٣ابٌ في ماهـ ال٣ٗض، ؾىاف ٢ابهه ٖو ال ياىػ تُبي٤ مبضأ ؤلاياا  اإلامتض ٖلى ٣ٖض الهٝغ

( بكؤن خ٨ا احغاف ال٣ٗىص بآال  الاتها٫ 3/6ا 52من الُٝغ آلازغ أم ال، وىى ما نو ٖهيه ٢غاع مام٘ ال٣ٟه ع٢ا 
 .(الخضيثة الب ض اعابٗا

ض مهؼم من الُٝغ آلازغ ٞهى بمثابة اإلاىاٖضة اإلاهؼمة، ب  ىى أقض اطا ٧ان الاياا  ا-ا ( إلامتض اإلاهؼم لهمىح  ي٣ابهه ٖو
 .لىحىص أخض ع٦ني ال٣ٗض وىى ؤلاياا 

 :احغاف ٖمهيكي تىع١ مت٣اب  .4
ف نىعته: احغاف مٗامهة تىع١ م ٓا ي٩ىن نةيارها اجبا  مضيىنية بمبهٜ الٗمهة ألاو ى اإلاُهى  صٞٗها، جا يتا احغا
مٗامهة تىع١ ٨ٖ ءي ي٩ىن نةيارها اجبا  مضيىنية بمبهٜ الٗمهة الثانية اإلاُهى  :ؿهمها. ٞينتج ٖن طل٪ نكىف 

 .مضيىنيتحن مت٣ابهتحن ٖلى َغفي اإلاٗامهة، ٧  واخضة منهما بٗمهة أزغي 
 :الخ٨ا الكغعي

ا ٞت٩ىن م ة. و٢ض نضع في خ٣ي٣ة التىع١ خيث ان ىظو اإلاٗامهة :ؿة ض في ىي٩هرها ٖلى ٖمهيا  التىع١ اإلام ٕى قٖغ م ٖى
 5/19ا 179وأنىاٖه ٢غاع ا  م٘ ع٢ا 

،
( خيث أ٦ض ٖلى انه ال ياىػ التىع٢ان ااإلا ٓا وال٨ٗ ءي( وطل٪ ألن ٞيهما تىاَئا

 لتدهي  ال ٣ض الخايغ بؤ٦ثر م ه في الظمة وىى عدا
،
، تدايال

،
ا  أو ٖٞغ

،
  .بحن اإلامى٫ واإلاؿتىع١، نغاخة أو يم ا

٣ا إلائقغ مت٤ٟ ٖهيهاإلاىاٖضة ا .5  .إلاهؼمة ٖلى احغاف مغابدة أو وييٗة مؿت٣بال ي٩ىن عددها أو زؿاعتها ٞو
حن ٖلى احغاف مٗامهة، مغابدة/ وييٗة من الُٝغ ألاو٫  نىعتها: تتا ىظو الٗمهية من زال٫ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة من َٞغ

عددها او زؿاعتها بم٣ضاع الٟغ١ اياابا / ؾهبا لهُٝغ الثاني، أو من الُٝغ الثاني لهُٝغ ألاو٫ في يىم مؿت٣بلي وي٩ىن 
 .في اليىم اإلاؿت٣بلي اإلات٤ٟ ٖلى اخةؿا  اإلائقغ ٞيه

 :الخ٨ا الكغعي
٣ا ل٣غاع ا  م٘ ع٢ا -اأ( حن، ٞو  .(5/2ا 40ألان  ٖضم حىاػ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة من َٞغ
٦ما ؾب٤ بيانه في ال٣ٟغة عابٗا،  157اعو ع٢ا ال تتىاٞغ في ىظو الهىعة الخاال  اإلاؿتث اة الكي أحاػىا ا  م٘ في ٢غ  -ا (
 ./أ1/1الب ض 
ض مهؼم بكغوٍ مستهٟة ٖلى احغاف ٖمهية  .6 ض مهؼم بكغوٍ مدضصة ي٣ابهه ٖو ضان اإلات٣ابالن اٖو الٖى

 )مغابدة/وييٗة في اإلاؿت٣ب 
ضا مهؼما ببحغاف ٖمهية مغابدة/ وييٗة في و٢ت م دضص في خا٫ ٧ان اتااو نىعته: أن ملٗض الُٝغ ألاو٫ الُٝغ الثاني ٖو

مئقغ ؾٗغ الهٝغ في ٚحر مهلخته، وأما اطا ٧ان اتااو مئقغ ؾٗغ الهٝغ مىا٣ٞا لـمهلخته ٞال ملٗض بشءيف. ٦ما 
ض مهؼم ببحغاف ٖمهية مغابدة / وييٗة في الى٢ت ا خضص نٟؿه في خا٫ ٧ان اتااو مئقغ  ي٣ىم الُٝغ الثاني ببنضاع ٖو

طا ٧ان مئقغ ؾٗغ الهٝغ مىا٣ٞا لـمهلخته ٞال ملٗض بشءيف. ويدةؿ  عدذ ؾٗغ الهٝغ مسالٟا إلاهلخته، وأما ا
٣ا لهمئقغ اإلات٤ٟ ٖهيه   .اإلاغابدة أو زؿاعة الىييٗة ٞو

 :الخ٨ا الكغعي
٤ ما حاف في ال٣ٟغة عابٗا، الب ض   ا ٞو ة قٖغ ضان اإلات٣ابالن، ألن خ٣ي٣رهما :كبه اإلاىاٖضة اإلاهؼمة اإلام ٖى   .5ال ياىػ الٖى

  ي: التدٍى من :ٛحر مئقغا  ؾٗغ الٟاتضة اإلاغتبُة بتدضيض نؿ  ألاعداح في الهيٜ ؤلاؾالميةال ٕى الثان
٣ا إلائقغ مت٤ٟ ٖهيه .1 حن ببحغاف ٣ٖض مغابدة أو وييٗة مؿت٣بال ي٩ىن عددها أو زؿاعتها ٞو   اإلاىاٖضة اإلاهؼمة من الُٞغ
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حن ٖلى احغاف ؾهؿهة ٖمهيا  مغابدة / وييٗة من  نىعتها: تتا ىظو الٗمهية من زال٫ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة من َٞغ
الُٝغ ألاو٫ لهُٝغ الثاني، أو من الُٝغ الثاني لهُٝغ ألاو٫ في ؾهؿهة أيام مؿت٣بهية، وي٩ىن عدذ ٧  ٖمهية أو 

  .زؿاعتها بم٣ضاع الٟغ١ اياابا / ؾهبا في ٧  يىم مؿت٣بلي. مت٤ٟ ٖلى اخةؿا  اإلائقغ ٞيه
 :الخ٨ا الكغعي

  .ا٫ اإلاىاٖضة اإلاهؼمة نيٛة لهتدٍى إلاباصلة أؾٗاع الٟاتضة الثابتة واإلاتٛحرةال ياىػ اؾتٗم -اأ(
ض، واإلاغابدة 5/2ا 40وىظا عاح٘ ا ى أن اإلاىاٖضة اإلاهؼمة :كبه ال٣ٗض، ٦ما وعص في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  اف بالٖى ( بكؤن الٞى

 .لآلمغ بالكغاف، أن اإلاىاٖضة اإلاهؼمة في البي٘ :كبه البي٘ نٟؿه
٦ما ؾب٤ بيانه في ال٣ٟغة عابٗا،  157تىاٞغ في ىظو الهىعة الخاال  اإلاؿتث اة الكي أحاػىا ا  م٘ في ٢غاعو ع٢ا ال ت -ا (
 ./أ1/1الب ض 
ض مهؼم بكغوٍ مستهٟة ٖلى احغاف ٖمهية  .2 ض اإلاهؼم بكغوٍ مدضصة الظ  ي٣ابهه ٖو ضان اإلات٣ابالن االٖى الٖى

  مغابدة/وييٗة في اإلاؿت٣ب (
ضا مهؼما ببحغاف ؾهؿهة ٖمهيا  مغابدة / وييٗة في أو٢ا  مدضص في  نىعته: أن ملٗض الُٝغ ألاو٫ الُٝغ الثاني ٖو

خا٫ ٧ان اتااو مئقغ ؾٗغ الٟاتضة مسالٟا إلاهلخته، وأما اطا ٧ان اتااو مئقغ ؾٗغ الٟاتضة مىا٣ٞا إلاهلخته ٞال ملٗض 
ض مهؼم ببحغاف ؾهؿهة ٖمهي ا  مغابدة / وييٗة في ألاو٢ا  ا خضصة نٟؿها بشءيف. ٦ما ي٣ىم الُٝغ الثاني ببنضاع ٖو

في خا٫ ٧ان اتااو مئقغ ؾٗغ الٟاتضة مسالٟا إلاهلخته، وأما اطا ٧ان اتااو مئقغ ؾٗغ الٟاتضة مىا٣ٞا إلاهلخته ٞال 
٣ا لهمئقغ اإلات٤ٟ ٖهيه  .ملٗض بشءيف. ويدةؿ  عدذ اإلاغابدة أو زؿاعة الىييٗة ٞو

 :الخ٨ا الكغعي
ضان اإلات٣ا ٤ ما حاف في ال٣ٟغة ع٢ا ال ياىػ الٖى ا ٞو ة قٖغ  .6بالن، ألن خ٣ي٣رهما :كبه اإلاىاٖضة اإلاهؼمة اإلام ٖى

 :احغاف ٖمهيا  تىع١ مت٣اب  .3
نىعته: احغاف مٗامهة تىع١ م ٓا ي٩ىن نةيارها اجبا  مضيىنية بؿٗغ الٟاتضة الثابتة اإلاُهىدة، جا احغاف مٗامهة تىع١ 

غ الٟاتضة اإلاتٛحرة. بديث تتا اإلا٣انة بحن اإلاضيىنيتحن في ٧  يىم من أيام ٨ٖ ءي ي٩ىن نةيارها اجبا  مضيىنية بؿٗ
آحالهما. وت٩ىن اإلا٣انة في طل٪ الخحن بضٞ٘ الٟغ١ ٣ِٞ. ويتا التىن  ا ى ؾٗغ الٟاتضة اإلاتٛحرة في مٗامهة التىع١ 

 :ببخضي َغ١ جالث
 .التٗا٢ض ٖلى التىع١ بؿٗغ متٛحر-(1)
ض بدؿا ٧  ما ػاص ٖن مئقغ ؾٗغ الٟاتضة في ٧  يىم ٢ؿِ مؿت٣بليالتٗا٢ض ٖلى التىع١ بؿٗغ -(2)  .جابت م٘ الٖى
التىع١ الضواع ببحغاف ؾهؿهة تىع٢ا  ٢هحرة ألاح ؛ ٧  واخض منها بؿٗغ جابت لةك٩  في النهاية مضيىنية بؿٗغ -(3)
 .متٛحر

 :الخ٨ا الكغعي
ا االتىع١( ة قٖغ  .٦4ما وعص في ال٣ٟغة الغابٗة الب ض  ٖضم ال ىاػ؛ ألن اإلاٗامهة ت٣ىم ٖلى نيٛة مم ٖى
ض اإلاهؼم من َٝغ واخض بضيال ٖن مٗامهة ال ياعا   ال ٕى الثالث: الٖى

ض مهؼم من َٝغ واخض ٖلى احغاف مٗامهة مغابدة لهُٝغ الثاني بم٣ضاع الٟغ١ ؤلاياافي في يىم مت٤ٟ  نىعته: انضاع ٖو
 .يٖهيه، أو زال٫ مضة مت٤ٟ ٖهيها مك  ما َه  الُٝغ الثان

ض اإلاهؼم يبإ ب٣يمة مدضصة تضٞ٘ ابتضاف   وىظا الٖى
ض  ضا مهؼما ملؿاو  الُٝغ الباث٘ لل ياع، والُٝغ الثاني الظ  يمه٪ ؤلالؼام بة ٟيظ الٖى والُٝغ ألاو٫ الظ  يهضع ٖو

 .ملؿاو  الُٝغ اإلاكتر  لل ياع
 الخ٨ا الكغعي
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ض اإلاهؼم تياى ٖن الٖى  .ال ياىػ الٖا
 :بكؤن ألاؾىا١ اإلاالية ومما نو ٖهيه ال٣غاع 63ؤلاؾالمي ع٢ا و٢ض نضع ٢غاع مام٘ ال٣ٟه 

: الازتياعا "
،
  :جانيا
تياى ٖن الالتزام ببي٘  ءيف مدضص مىنٝى أو قغاته  -أ نىعة ٣ٖىص الازتياعا : ان اإلا٣هىص ب٣ٗىص الازتياعا  الٖا

حنبؿٗغ مدضص زال٫ ٞترة ػم ية مٗي ة أوفي و٢ت مٗحن اما مباقغة أو من زال٫ ىيئة   .يام ة لخ٣ى١ الُٞغ
هي ٣ٖىص مؿتدضجة ال ت ًى   –٦ما تاغ  اليىم في ألاؾىا١ اإلاالية الٗاإلاية  –خ٨مها الكغعي: ان ٣ٖىص الازتياعا   - 

تياى   ياىػ الٖا
،
 ماليا
،
 وال م ٟٗة وال خ٣ا

،
ية اإلاؿماة. ودما أن اإلا٣ٗىص ٖهيه ليـ ماال تدت أ  ٣ٖض من ال٣ٗىص الكٖغ

. ودما أن ىظو ال٣ٗىص ال تاىػ ابتضاف، ٞال ياىػ تضاولهاٖ ه ٞبنه ٣ٖض ٚحر ح
،
ا  ”.اتؼ قٖغ

يه يىابِ التدٍى ال اتؼ في الكغيٗة:  أن ال تئص   ٦224ما نضع ٢غاع مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ع٢ا  بكؤن التدٍى ٞو
 2( ٣ٞغة 1/7ا 63ا نيٜ التدٍى ا ى بي٘ الخ٣ى١ ا  غصة، مث  بيٕى الازتياعا  الكي أ٦ض ا  م٘ ٖلى م ٗها ب٣غاع ع٢

 (  .12/2ا 12ا (، و٦ظل٪ أال تئص  ا ى اإلاٗاوية ٖلى الالتزام مث  ألاحغ ٖلى الًمان الظ  م ٗه ا  م٘ ب٣غاعو ع٢ا 
 التىنيا 

ية، والٗهماف والباخثحن ٖلى ال م٘ بحن مغاٖاة م٣انض  .1 ية، وىيئا  الٟتىي والغ٢ابة الكٖغ يىصءي ا  الـ الكٖغ
ية ال ؼتية له٣ٗىص ٖ ض الاحرهاص في ىي٩هة اإلا تاا  اإلاالية ؤلاؾالمية بهٟة  الكغيٗة ؤلاؾالمية، والًىابِ الكٖغ

ٖامة، ونياٚة ٣ٖىص التدٍى ٖلى وحه ال هىم، م٘ مغاٖاة مآال  ته٪ ال٣ٗىص وآجاعىا، ألن مغاٖاة اإلاآال  أن  
 
،
ا  .مٗتبر قٖغ

ؿا  ااإلاؿتىي ال ؼثي(، و٦ظل٪ ال ها  الكي تتى ى يىصءي ا  هـ اصاعا  الاؾةثماع وال ؼي ة ٖلى مؿتىي اإلائؾ .2
اٖضاص الؿياؾا  ال ٣ضية واإلاالية في الضو٫ اٖلى اإلاؿتىي ال٨لي( الخغم ٖلى تد٣ي٤ التىاػن بحن الالتزاما  والضيىن 
غا١ في الاؾتضانة الكي تئجغ ٖلى النكاٍ الا٢ته ضم ؤلٚا اص  من حهة، ودحن الثروة والنكاٍ الخ٣ي٣ي من حهة أزغي، ٖو

 .بىحه ٖام
 وهللا أٖها
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 ػًٍ ِا َؼشف تاٌظشوف اٌؽاسئح ػًٍ اٌؼمىد وظغ اجلىائح حىُ ذؽثُك
 ( ثشؤْ اٌظشًف اٌـبسئخ ًرؤصريىب يف احلمٌق ًاالٌزضاِبد اٌؼمذّخ.1/2) 53سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس

 . أما بٗض:الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم
ــِغى ٖلــى ماهـــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي مكــ٩هة مــا ٢ـض يُــغأ بٗــض ابــغام ٣ٖــىص التٗهــض وندىىــا مــن ال٣ٗــىص، طا   ُٖ ٣ٞـض 
ٗـاص٫،  ا ، من تبض٫ مٟاجم، في الٓغوٝ وألاخىا٫ طا  التؤجحر ال٨بحـر، فـي محـزان الت الت ٟيظ اإلاترادي، في مسته٠ اإلاىيٖى

ان اإلاتٗا٢ـ  منهمـا مـن خ٣ـى١، ومـا يدمهـه ايـاو مـن التزامـا ، الظ  بن  ٖهيه الُٞغ
ًّ
ضان خؿـاباتهما، ٞيمـا ملُٗيـه ال٣ٗـض ٦ـال

ٗـــاملي بـــالٓغوٝ الُاعتـــة. و٢ـــض ٖغيـــت مـــ٘ اإلاكـــ٩هة أمثهـــة لهـــا، مـــن وا٢ـــ٘ أخـــىا٫ التٗامـــ   ــٝغ الت ٗـ ممـــا ملؿـــم  اليـــىم فـــي ال
مثهـة ونٓاتغىــا ال٨ثحـرة. ٞمــن نــىع وأقـ٩اله، تىحــ  الت٨ٟحـر فــي خـ  ٣ٞهــي م اؾـ  ٖــاص٫، ي٣ســءي ٖلـى اإلاكــ٩هة فـي تهــ٪ ألا 

 ىظو اإلاك٩هة ألامثهة التالية:
حن، وخـــضص ٞيـــه ؾـــٗغ اإلاتـــر  -1 لـــى أن ٣ٖـــض م٣اولـــة ٖلـــى انكـــاف ب ايـــة ٦بحـــرة، يدتـــاج انكـــاإىا ا ـــى مـــضة َىيهـــة، تـــا بـــحن َـــٞغ

ٟـــة اإلاـــىاص ألاوليـــة مــن خضيـــض وأؾـــم ت و  ، و٧انــت ٧ه
،
أزكـــا  وؾـــىاىا، اإلا٨ٗــ  مـــن الب ـــاف و٦ؿـــىته، بمبهــٜ ماتـــة صي ـــاع مـــثال

ٗـة، أو خـاصث آزـغ زـال٫ الت ٟيـظ،  -لهمتر الىاخـض -وأحىع ٖما٫، تبهٜ ٖ ض ال٣ٗض ٗـت خـغ  ٚحـر متى٢ ا، ٞى٢ جمـانحن صي ـاع،
ا. ا حضًّ ا ياٗ  ت ٟيظ الالتزام مغى٣، ا ٦بحر، ،ٖ  ٢ُٗت الاتهاال  والاؾتحراص، واعتٟٗت بها ألاؾٗاع اعتٟا

ــــض أعػا١ ٖين -2 ــــض تىعيـ ــــي ٣ٖــ ا فـ ــــض، ــــى أن متٗهـ ــى لـ ــ ــا، ا ــ ــ ــــه وندىىـ ىا٦ـ ــــغوا  ٞو ًـ ــــيٌ وز ــــبن ودــ ــــبن ولـ ــــا وحـ ــــن لخـ ــا، مــ ــ ـ ــــة يىميًّ يـ
ٗـــة ٞيهــا أ٢ؿـــام صازهيــة، أو ا ــى صاع يـــياٞة خ٩ىميــة، بؤؾـــٗاع اتٟــ٤ ٖهيهــا فـــي ٧ــ  نـــ ٠ إلاــضة ٖـــام،  مؿةكــٟي، أو ا ــى حام

ان، أو ٞيًان، أو ػلؼا٫، أو حاف حغاص حغص ا خاني  الؼعاٖية، ٞاعت ٟٗت ألاؾٗاع ا ى ٞدضجت حاتدة في البالص، أو َٞى
 أيٗاٝ ٦ثحرة، ٖما ٧انت ٖهيه ٖ ض ٣ٖض التىعيض، ا ى ٚحر طل٪ من ألامثهة اإلاتهىعة في ىظا ا  ا٫. ٞما الخ٨ا

الكــغعي الـــظ  يىحبــه ٣ٞـــه الكــغيٗة فـــي مثــ  ىـــظو ألاخـــىا٫، الكــي أنـــبدت ٦ثحــرة الى٢ـــٕى فــي الٗهـــغ الخايــغ، الـــظ  تمحـــز 
ـــال٣ٗىص الطــــ مة ب٣يمــــة اإلااليـــــحن، ٧التٗهــــض ــاف  بـ ٞـــــتذ ألانٟــــا١ فــــي ال بــــا٫، وانكـــ مــــ٘ الخ٩ىمــــا  فـــــي قــــ٤ الُــــغ١ ال٨بحــــرة، و

ٗـا ، و٦ــظا اإلا٣ـاوال  الكــي  ٗـا  لــضواتغ الخ٩ىمـة أو لهؿــ٨ن ، واإلاؿةكـٟيا  الٗٓيمــة أو ال ام ال ؿـىع الٗٓيمــة، وا  م
البٗيــض  ٞهــ   :٣ٗـض مــ٘ مئؾؿــا ، أو قــغ٧ا  ٦بــري، لب ــاف مهــان٘ ضــ مة، وندــى طلـ٪ ممــا لــا ي٨ــن لــه وحــىص فــي اإلااضــءي

َـغوف التٛحـرا  ال٨بحـرة اإلاكـاع اليهـا، مهمـا ت٨بـض فـي  ٓـغوٝ و يب٣  اإلاتٗا٢ض اإلاهتزم ٖلى خضوص ٣ٖـضو وأؾـٗاعو، ٢بـ  تبـض٫ ال
الج، من ٣ٞه  ا بم٣تسء  ال٣ٗض وخضوصو في ألاؾٗاع وال٨ميا ، أو له مسغج ٖو

،
طل٪ من زؿاتغ ماخ٣ة أو ؾاخ٣ة، تمؿ٩

حن  و٢ـض الكغيٗة الخ٨يمة الؿمدة الٗاصلة ، ملٗيض ٦ٟكي اإلاحزان ا ـى التٗـاص٫، ويد٣ـ٤ ؤلانهـاٝ ب٣ـضع ؤلام٩ـان بـحن الُـٞغ
ٖـض الكـغيٗة طا   ، مـن ٣ٞـه اإلاـظاى ، واؾـتٗغى ٢ىا نٓغ ماهـ ا  مـ٘ فـي ال ٓـاتغ ال٣ٟهيـة طا  الهـهة بهـظا اإلاىيـٕى

ـا،  فـي ىـظا الكـؤن، ٦مـا عحـ٘ ا ـى آعاف الٗال٢ة، مما ملؿتؤنـ به، ويم٨ن أن يىصء  بالخ٨ا ال٣يا ءي، والاحرهاص الىاح  ٣ٞه،
 ٣ٞهاف اإلاظاى  ٞىحض ما يلي:

ٞـــان وندـــى  -1 ٗـــة، ٧ـــالخغ  والُى أن ؤلاحــاعة ياـــىػ لهمؿـــتؤحغ ٞســـ ها بـــالُىاعة الٗامـــة، الكـــي يتٗــظع ٞيهـــا اؾـــةيٟاف اإلا ٟ
ــا يــــض٫ ٖلــــى  -عخمهــــا هللا -طلــــ٪، بــــ  الخ ٟيــــة ــــظاع ال انــــة باإلاؿــــتؤحغ، ممــ ــا باأٖل ـــ ،ً ىن ٞســــخ ؤلاحــــاعة أي أن حـــــىاػ ملؿــــٚى

ٟـا١، وط٦ـغ ابـن عقـض فـي بضايــة  ـا بُغيـ٤ ألاولىيـة، ٞــيم٨ن ال٣ـى٫: انـه مدـ  ات ،ً ٞسـ ها بـالُىاعة الٗامـة م٣بـى٫ لـضحها أي
ُـــىاعة( أنـــه: اٖ ـــض  291م/2ا  رهـــض اج ٗـــة ال ماليـــة بمهـــغ( تدـــت ٖ ـــىان: اأخ٩ـــام ال ٗـــة ال ـــانجي ألاو ـــي باإلاُب مـــن َب

اطا أ٦غيــت ٞم ــ٘ ال٣دــِ مــن ػعاٖرهــا، أو اطا ػعٖهــا  -ن مــاف الؿــماف ٣ٞــِأ  البٗهيــة الكــي :كــغ  مــ -مالــ٪ أن أعى اإلاُــغ
أن ال٨ــغاف ي ٟســخ، و٦ــظل٪ اطا اؾــتٗظع  بــاإلاُغ، خكــ  ان٣ســء  ػمــن  -أ  بؿــببه -اإلا٨تــر  ٞهــا ي بــت الــؼعٕ إلا٩ــان ال٣دــِ

 الؼعاٖة، ٞها يتم٨ن اإلا٨تر  من ػعٖها( انته  ٦الم ابن عقض.
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( أنــه: ااطا خــضث زــٝى 30م/ 6  ؤلاحــاعة مــن اإلاٛنــي ااإلاُبــٕى مــ٘ الكــغح ال٨بحــر جوط٦ــغ ابــن ٢ضامــة اإلا٣ض ــءي فــي ٦تــا -2
ــغ البهــض، ٞــامت ٘ ال ــغوج ا ــى ألاعى اإلاؿــتؤحغة  ٖــام، يم ــ٘ مــن ؾــ٨ن  طلــ٪ اإلا٩ــان، الــظ  ٞيــه الٗــحن اإلاؿــتؤحغة، أو تدهَّ

ٗـة، ٞؤمـا اطا  لهـؼعٕ، أو ندـى طلـ٪: ٞهـظا يثبـت لهمؿـتؤحغ زيـاع الٟسـخ، ألنـه أمـغ ٚالـ  يم ـ٘ اإلاؿـتؤحغ مـن اؾـةيٟاف اإلا ٟ
ٖـــظع يســـتو بـــه، ال يم ـــ٘  ــا باإلاؿـــتؤحغ، مثـــ  أن يســـاٝ وخـــضو، ل٣ـــغ  أٖضاتـــه لـــا يمهـــ٪ الٟســـخ، ألنـــه  ـ ٧ـــان ال ـــٝى زانًّ

 اؾةيٟاف اإلا ٟٗة بال٩هية، ٞؤقبه مغيه(.
ُـالبحن اج -عخمـه هللا -و٢ـض نـو ؤلامـام ال ـىو  -3 ٖـظاع، ؾـىاف أ٧انـت (، أنـه ال ت ٟسـخ ؤلاحـاعة باأل 239م/ 5فـي عويـة ال

ــــة ٞ ـــــضم، أو ىه٨ــــت آال  تهـــــ٪  ــا لخٞغ ـــ
،
ــا ٞمــــغى، أو خانىت ــا اطا اؾــــتؤحغ صابـــــة لهؿــــٟغ ٖهيهـــ احــــاعة ٖــــحن أم طمـــــة، وطلــــ٪ ٦مـــ

ا ٞتٗظع الى٢ىص. ة، أو اؾتؤحغ خمام،  الخٞغ
ٖـن ال ـغوج مـ٘ الضابـة، أو أ٦ـغي صاعو و٧ـان أىهـه م ؿـاٞغين ٢ا٫ ال ىو : او٦ظا لى ٧ان الٗظع لهمئحغ، بؤن مغى، وع ؼ 

 ٞٗاصوا واختاج ا ى الضاع أو تؤى . ٢ا٫: ٞال ٞسخ في  ءيف من طل٪، اط ال زه  في اإلا٣ٗىص ٖهيه(. اىـ.
فـي ال ــىاتذ الكــي تاتــاح الثمـاع اإلابيٗــة ٖلــى ألاشــ اع باألؾـبا  الٗامــة، ٧ــالبرص وال ــغاص  -عخمهــا هللا -مـا يــظ٦غو الٗهمــاف -4

ىى ٖام، خيث ي٣غعون ؾ٣ٍى مـا ي٣ابـ  الهالـ٪ بـال ىاتذ مـن الـثمن، وهـي وقضة الخغ وألامُاع والغياح وندى طل٪، مما 
 ٢ًية ال ىاتذ اإلاكهىعة في الؿ ة وال٣ٟه.

ٗـــة احاعتـــه 673م/افـــي مستهـــغ الٟتـــاوي  -عخمـــه هللا -وط٦ـــغ قـــيش ؤلاؾـــالم ابـــن تيميـــة -5 (: أن مـــن اؾـــتؤحغ مـــا ت٩ـــىن م ٟ
، أو خغ ، أو تدى٫ لٗامة ال اؽ، مث  الخمام والٟ ض١ وال٣يؿاعية، ٞ ٣هت اإلا  ٟٗة اإلاٗغوٞة، ل٣هة الؼدىن، أو ل ٝى

 ؾهُان وندىو ٞبنه يدِ ٖن اإلاؿتؤحغ من ألاحغة ب٣ضع ما ن٣و من اإلا ٟٗة.
ــا فـي الهـٟدة ا -6 ،ً ( مــن ال ـؼف الؿـاب٤ الـظ٦غ نٟؿــه: اولـى اؾـتؤحغ صابــة لحر٦بهـا، أو يدمـ  ٖهيهــا 92و٢ـا٫ ابـن ٢ضامـة أي

ٗـام مـن تهـ٪ الُغيـ٤،  ا ى م٩ان مٗحن، ٞان٣ُٗت الُغي٤ اليه، ل ٝى خاصث، أو ا٦تـري ا ـى م٨ـة ٞهـا يذـج ال ـاؽ طلـ٪ ال
ــاف  ــاني مــــن ٣ٞهــ ــا ا ــــى خــــحن ام٩ــــان اؾـــةيٟاف اإلا ٟٗــــة حــــاػ(. و٢ـــا٫ ال٩اؾــ ــا ٞســـخ ؤلاحــــاعة، وان أخــــ  اب٣افىـ ٞه٩ـــ  واخــــض منهمــ

ًـغع، وان ان٩ـاع (: اان الٟسخ في الخ٣ي٣ة امت 179م/ 4الخ ٟية في ؤلاحاعة من ٦تا  بضاث٘ اله اث٘ اج إ من التـزام ال
 ل٣هٗها، ٞؿ٨ن 

،
، ألنه ي٣تسءي أن من اقت٩  يغؾه، ٞاؾتؤحغ عحال الٟسخ ٖ ض تد٤٣ الٗظع زغوج ٖن ال٣ٗ  والكٕغ

ا(. ،ٖ  وقغ
،
 الىح٘ يابر ٖلى ال٣ه٘، وىظا ٢بيذ ٣ٖال

ة واإلاؿا٢اة واإلاٛاعؾ ظاع الُاعتة في اإلاؼاٖع  ة قبيه ما ط٦غوا في ؤلاحاعة.ىظا و٢ض ط٦غ ٣ٞهاف اإلاظاى ، في خ٨ا ألٖا
٢سء  عؾى٫ هللا ي، وأصخابه من بٗضو، و٢غع ٦ثحر من ٣ٞهاف اإلاظاى  في ال ىاتذ الكي تاتاح الثماع ببـرص أو نـ٣ي٘،  -7

هٟته أو حغاص، أو صوصة، وندى طل٪ من آلاٞا ، أجها :ؿ٣ِ من جمن الثماع الكي بيٗت ٖلى أش اعىا، ما ملٗاص٫ ٢يمة ما أت
 ال اتدة، وان ٖمت الثمغ ٧هه :ؿ٣ِ الثمن ٧هه.

ــاف اإلاــــظاى  مــــن ٢ىلــــه ىــــظا ٢اٖــــضة ٣ٞهيـــــة،  -8 ــَغاَع . و٢ــــض اتســــظ ٣ٞهــ ــَغَع وال ِيــ ــا جبــــت ٖ ــــه:  ال َيــ ٢ــــا٫ عؾــــى٫ هللا ي، ٞيمــ
ا ال تد ء ، في صٞ٘ الًغع  ىا ٖهيها أخ٩ام، ٖغ واػالته في مستهـ٠ ألابـىا . اٖتبروىا من صٖاتا ال٣ٟه ال٨بري ألاؾاؾية، ٞو

ٗـــا ى فـــي ٦تابـــه   ب٣ىلــه :
،
ًـــاف، ٖمـــال ــا لٗا٢ضيـــه ٢ ـــا ل ٓامــه الكـــغعي، ي٩ـــىن مهؼم، ،٣ وممــا القـــ٪ ٞيـــه أن ال٣ٗــض الـــظ  مل٣ٗـــض ٞو

٣ُىِص(]اإلااتضة: من آلايـة ُٗ
ْ
ىا ِبال
ُ
ْوٞ
َ
ِظيَن آَمُ ىا أ

َّ
َها ال ح 
َ
و الكـغعي [. ول٨ـن ٢ـىة ال٣ٗـض اإلاهؼمـة ليؿـت أ٢ـىي مـن الـ 1الٗؼيؼ: اَيا أ

ية، ومٗايحر خ٨مة الةكغي٘، أن اإلاك٣ة الكي ال  اإلاهؼم لهمساَبحن به ٧اٞة. و٢ض وحض ا  م٘، في م٣اييـ الت٩الي٠ الكٖغ
ٖــاصة بدؿــ  َبيٗتــه، ٦مكــ٣ة ال٣يــام فــي الهــالة، ومكــ٣ة ال ــٕى والُٗــل فــي الهــيام، ال :ؿــ٣ِ  ي ٟــ٪ ٖنهــا الت٩هيــ٠ 

ــا ا طا حــــاوػ  الخـــــضوص الُبيٗيــــة لهمكــــ٣ة اإلاٗتـــــاصة فــــي ٧ـــــ  ت٩هيــــ٠ بدؿـــــبه، الت٩هيــــ٠، وال تىحــــ  ٞيـــــه التسٟيــــ٠، ول٨نهـــ
غج في ال هـاص، ٞـبن  م  وألٖا أؾ٣ُته أو زٟٟته، ٦مك٣ة اإلاغيٌ في ٢يامه في الهالة، ومك٣ته في الهيام، و٦مك٣ة ألٖا

ا يـضٞ٘ الخـض اإلاغىــ٤ من ا اؾـتث اتيًّ ُـاعة الاؾــتث اثي، تىحـ  تـضبحر، هـا. و٢ـض نـو ٖلـى طلــ٪ اإلاكـ٣ة اإلاغى٣ـة ٖ ضتـظ بالؿـب  ال
ـــام أبــــى اســــخا١ الكــــاَبي ـــغيٗة ؤلامـ ـــة فــــي أخ٩ــــام الكـ ـــه ب٨ثحــــر مــــن ألامثهـ ـــه  -عخمــــه هللا -وأؾــــه  فــــي بيانــــه، وأ:ــــ  ٖهيـ فــــي ٦تابـ
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ااإلاىا٣ٞا  في أنى٫ الكغيٗة(. ٞيتطر مـن طلـ٪ أن ال ؿـاعة اإلاٗتـاصة فـي ت٣هبـا  التاـاعة، ال تـؤجحر لهـا ٖلـى ال٣ٗـىص، ألجهـا 
ٗـــة التاـــاعة وت ا، بمثـــ  تهـــ٪ ألاؾـــبا  الُاعتـــة مـــن َبي ٟـــ٪ ٖنهـــا، ول٨نهـــا اطا حـــاوػ  اإلاٗتـــاص اإلاـــؤلٝى ٦ثحـــر، ــا الكـــي ال ت  ٣هباتهـ

ا. وي٣ـــى٫ ابـــن ال٣ـــيا ا اؾـــتث اتيًّ ٟـــة الـــظ٦غ تىحـــ  ٖ ضتـــظ تــــضبحر، ٖـــالم اإلاـــى٢ٗحن(: اان هللا أعؾــــ   -عخمــــه هللا -آلان فـــي ٦تابـــه اا
عى، و٧ــ  أمــغ أزــغج مــن الٗــض٫ ا ــى ال ــىع، ومــن اإلاهــلخة ا ــى عؾـهه، وأنــؼ٫ ٦تبــه، بالٗــض٫ الــظ  ٢امــت بــه الؿــماوا  وألا 

ــــض  ــ. و٢هـ ــ ـــغو( اىــ ـــٕغ هللا وأمــ ـــثا قــ ــــه ٞــ ــــض٫ وأؾـــــٟغ وحهـ ٗـ ـــغ  صالتـــــ  ال ـــا ْهــ ــــءيف، وخيثمــ ــي  ـ ـــٕغ هللا فـــ ــــيـ مـــــن قــ ٨ٖؿـــــها، ٞهـ
يــة ال٣ٗــض، مهمــا ٧انــت  الٗا٢ــضين، انمــا ت٨كــ٠ ٖ ــه وتدــضصو ْــغوٝ ال٣ٗــض، وىــظا ال٣هــض ال يم٨ــن تااىهــه وألازــظ بدٞغ

 اتج، ٞمن ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٣ٞه الكغيٗة اأن الٗبرة في ال٣ٗىص لهم٣انض واإلاٗاني ال لؤللٟاّ واإلاباني(.ال ت
ــا فـي ال٣ٗـىص اإلاترازيــة الت ٟيـظ، ألحـ  اياــاص الخـ  الٗــاص٫  ،ٟ ٟـي أن َغيـ٤ التــضز  فـي مثـ  تهــ٪ ألاخـىا٫ اإلاٗغويـة آن وال يس

 الظ  يؼي  ال ىع انما ىى من ازتهام ال٣ًاف.
ــي ت حــــر َغيــــ٤ الخــــ  ال٣ٟهــــي الؿــــضيض، فــــي ىــــظو ال٣ًــــية اإلاؿــــتاضة ٟٞــــي  يــــىف ىــــظو ال٣ىاٖــــض وال هــــىم اإلاٗغويــــة، الكــ

 ألاىمية، ي٣غع ال٣ٟه ؤلاؾالمي ما يلي:
1-  

،
فــي ال٣ٗــىص اإلاترازيــة الت ٟيــظ ا٣ٗ٦ــىص التىعيــض والتٗهــضا  واإلا٣ــاوال ( اطا تبــضلت الٓــغوٝ الكــي تــا ٞيهــا التٗا٢ــض تبــضال

ـَر ألاويـا حَّ
َ
ٗـة خـحن التٗا٢ـض، ٞؤنـبذ بهـا ت ٟيــظ ٚ ا، بؤؾـبا  َاعتـة ٖامــة، لـا ت٨ـن متى٢ ا ٦بحـر، ٕ والت٩ـالي٠ وألاؾـٗاع، :ٛيحـر،

َـغ١ التاـاعة، ولـا ي٨ـن طلـ٪ نةياــة  الالتـزام ال٣ٗـض  يلخـ٤ بـاإلاهتزم زؿـاتغ حؿـيمة ٚحـر مٗتـاصة، مــن ت٣هبـا  ألاؾـٗاع فـي 
ٗـضي   ت٣هحر أو اىما٫ من اإلاهتزم في ت ٟيظ التزاماته، ٞبنه ، ود اف، ٖلـى الُهـ ، : يد٤ له٣اضءي في ىظو الخالة ٖ ض الت إػ

حن اإلاتٗا٢ـضين، ٦مـا ياـىػ  ُـٞغ الخ٣ى١ والالتزاما  ال٣ٗضية، بهىعة تىػٕ ال٣ضع اإلاتااوػ لهمتٗا٢ـض مـن ال ؿـاعة ٖلـى ال
ة ٖهيــه، وطلــ٪ مــ٘ لــه أن يٟســخ ال٣ٗــض، ٞيمــا لــا يــتا ت ٟيــظو م ــه، اطا عأي أن ٞســ ه أنــلر وأؾــه  فــي ال٣ًــية اإلاٗغويــ

 مـن ال ؿـاعة، الكـي تلخ٣ـه مـن ٞسـخ ال٣ٗــض، 
،
ـا م٣ٗـىال ٖـاص٫ لهمهتـزم لـه، نـاخ  الخـ٤ فـي الت ٟيـظ، يابـر لـه حانب، ٗـىيٌ  :

ا عأ  أى  ال برة الث٣ا . ،ٗ  بديث يتد٤٣ ٖض٫ بينهما، صون اعىا١ لهمهتزم، ويٗتمض ال٣اضءي في ىظو اإلاىاػنا  حمي
ـــا أن يمهــ  اإلا -2 ،ً ًـــغع اإلاهتــزم لـــه ويدــ٤ له٣اضــءي أي هتـــزم اطا وحــض أن الؿـــب  الُــاعة ٢ابــ  لهـــؼوا٫ فــي و٢ـــت ٢هــحر، وال يت

ا بهظا ؤلامها٫.  ٦ثحر،
ا لهٗض٫ الىاح  بحن َغفي ال٣ٗـض،  ىظا وان ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي يغي في ىظا الخ  اإلاؿتمض من أنى٫ الكغيٗة تد٣ي٣،

ًـــغع اإلاغىـــ٤ ألخـــض الٗا٢ـــضين، بؿـــب  ال يـــض لـــه ٞيـــه، وأ ــا له ـ ،ٗ ن ىـــظا الخـــ  أقـــبه بال٣ٟـــه الكـــغعي الخ٨ـــيا، وأ٢ـــغ  ا ـــى وم 
ي٤. ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم وآله وصخبه. ضلها. وهللا و ي التٞى  ٢ىاٖض الكغيٗة وم٣انضىا الٗامة ٖو
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 اٌششواخٔىاصي وِغائً 
 :أحىاَ األِالن ادلشرتوح 

 رـجْمبرو ادلؼبطشح يف األِالن ادلشرتوخ.( ثشؤْ دمٌق االسرفبق 2/18ً) 0111 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الثام ة ٖكغة في 
 م. 2007تمىػ ايىليى(  13م  9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1428حماصي آلازغة  29ا ى  24بىتغاحايا امالحزيا( من 

ه ٖلى البدىث الى  اعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى خ٣ى١ الاعتٟا١ وتُبي٣اته اإلاٗانغة في ألامال٥ بٗض اَاٖل
 اإلاكتر٦ة، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،٢غع ما يؤ:ي:

 الاعتٟا٢ا  متٗضصة ومتاضصة ومما ط٦غو ال٣ٟهاف ٢ضيما:
 اإلااف من ٣ٖاع ا ى آزغ.خ٤ الكغ : ىى نىدة الانتٟإ باإلااف لؿ٣يا الؼعٕ والخيىانا ، أو إلحغاف 

خ٤ اإلاؿي : ىى اؾالة اإلااف الٟاتٌ ٖن الخاحة، أو ٚحر الهالح من ألاعى اإلاغتٟٗة ا ى ألاعى اإلاغت٤ٟ بها، أو مغوعا بها 
 ا ى مهٝغ ٖام.

 خ٤ اإلاغوع: ىى ما يث  ألعى من خ٤، في اإلاغوع اليها ٖلى أعى أزغي مااوعة لها.
ٖلى من الب اف الظ  يت٩ىن من ب اتحن أو من أبنية متٗضصة متراصٞة ٞى١ بًٗها، خ٤ التٗلي أو الٗهى: ىى خ٤ ال ؼف ألا 

 في أن ملٗهى ويؿت٣غ ٖلى الب اف ألاؾٟ  م ه، واإلامهى٥ لٛحرو.
 جالثا: تنكؤ خ٣ى١ الاعتٟا١ باألؾبا  التالية:

.  اطن اإلاال٪ في ألامىا٫ ال انة، اما بُغي٤ اإلاٗاوية أو التبٕر
 الًغوعة.
  .اخياف اإلاىا

 ال ىاع وألامال٥ اإلاةكغ٦ة.
ا، ما لا تسال٠ نهىم الكغيٗة و٢ىاٖضىا  يم٨ن أن تدضث أؾبا  تنشءئ خ٣ى١ اعتٟا١ خضيثة، ت٩ىن مٗتبرة قٖغ

 الٗامة، مث  تمضيض أؾال٥ ال٨هغداف وأ٢ ية وأنابي  الهٝغ الهخي.
 عابٗا: ألاخ٩ام:

 وفي اإلاًاع التدغيا. ال٣اٖضة ال٩هية لخ٣ى١ الاعتٟا١ أن ألان  في اإلا اٞ٘ الخ ،
 أما اإلاياو ال انة ا خغػة ٞال :ؿتد٤ اال ٖ ض الًغوعة، ودثمن اإلاث .

خ٤ الاعتٟا١ بالكغ  أو باإلحغاف وداإلاؿي  جابت له٣ٗاع واإلاؼإع وندىىا، بما ي٣تًيه حغيان الٗٝغ والٗاصة، ومن طل٪: 
 ٝغ الهخي، م٣يضا طل٪ ٧هه بٗضم ؤلايغاع.الاعتٟا١ ببحغاف ألانابي  بٛغى :كٛي  اإلاهان٘ واإلاٗام  أو اله

 خ٤ التٗلي جابت لهاخبه، وله التهٝغ ٞيه بٗىى ودضونه بدؿ  ما ت٣تًيه ألاخ٩ام اإلا ٓمة له.
 زامؿا: الاعتٟا٢ا  اإلاٗانغة:

مما اؾت٣غ الٗٝغ اإلاٗانغ ٖلى حٗهه من خ٣ى١ الاعتٟا١ امغاع وؾات  ال ضما  الٗامة: ٧ىؾات  الاتها٫، وال٨هغداف، 
 واإلااف، والٛاػ، والهٝغ الهخي، والت٨يي٠ اإلاغ٦ؼ .

 ؾاصؾا: أخ٩ام الاعتٟا٢ا  اإلاٗانغة:
 مىا٠٢ الؿياعا  اطا ٧انت مىا٠٢ زانة ٧الب ايا  وألاؾىا١ وا خا٫ التااعية تةب٘ الٗحن الكي أبيذ الى٢ٝى من أحهها.

 وهللا أٖها.
 

  



93 

 ػمذ اٌرٍّه اٌضٍِٕ
 (time sharing( ثشؤْ ػمذ اٌزٍّه اٌضِين )8/18) 0112 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الثام ة ٖكغة في 
 م. 2007تمىػ ايىليى(  13م  9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1428حماصي آلازغة  29ا ى  24بىتغاحايا امالحزيا( من 
ه ٖلى ال  بدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٣ٖض التمه٪ الؼمنيبٗض اَاٖل

 (، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،time sharingا
 ٢غع ما يلي:

 أوال: :ٗغي٠ التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥:
، أو ٖلى ؾبي  الاؾةئااع إلا  اٞ٘ ىى ٣ٖض ٖلى تمه٪ خهو قاثٗة، اما ٖلى ؾبي  الكغاف لٗحن مٗهىمة ٖلى الكيٕى
ٖحن مٗهىمة إلاضص متٗا٢بة، أو الاؾةئااع إلا اٞ٘ ٖحن مٗهىمة لٟترة ما بديث يتا الانتٟإ بالٗحن اإلامهى٦ة أو اإلا ٟٗة 
اإلاؿتؤحغة باإلاهايؤة الؼمانية، أو اإلاهايؤة اإلا٩انية، م٘ تُبي٤ زياع التٗيحن في بٌٗ الخاال  الزتهام ٧  منها بٟترة 

 ػم ية مدضصة.
 ٪ الؼمني اإلاكتر٥:جانيا: أنىإ التمه

 ي ٣ؿا التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥ ا ى:
 بكغاف خهة قاثٗة ب٣ٗض البي٘ لالنتٟإ اإلاكتر٥ في مضص متٗا٢بة. (لهٗحن واإلا ٟٗةاتمه٪ تام 

 باؾةئااع خهة قاثٗة من اإلا ٟٗة ب٣ٗض ؤلاحاعة لالنتٟإ اإلاكتر٥ في مضص متٗا٢بة. (لهم ٟٗة ٣ِٞاتمه٪ نا٢و 
 :(التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥اإلابضأ  جالثا: الخ٨ا الكغعي

ا قغاف خهة مكاٖة في ٖحن واؾةئااع خهة مكاٖة في م ٟٗة مدضصة إلاضة م٘ الاتٟا١ بحن اإلاال٥ لهٗحن أو  ياىػ قٖغ
ػم يا أو م٩انيا ؾىاف ات٤ٟ ٖلى اإلاهايؤة بحن اإلاال٥ مباقغة أو من  (٢ؿمة اإلا اٞ٘ااإلا ٟٗة ٖلى اؾتسضامها بُغي٣ة اإلاهايؤة 

حر زال٫ ا ل هة اإلاى٧ى٫ اليها اصاعة اإلاه٨ية اإلاكتر٦ة، وال بؤؽ بتضاو٫ الخهة اإلاكاٖة بيٗا وقغاف وىبة واعجا وعى ا ٚو
ية ٞيما يمه٨ه اإلاتهٝغ النتٟاف اإلاان٘ الكغعي. ا  الكٖغ  طل٪ من التهٞغ

ية له٣ٗض، بيٗا ٧ان أو احاعة.  ملكتٍر لتُبي٤ اإلابضأ اإلاكاع اليه اؾةيٟاف اإلاتُهبا  الكٖغ
يا  في خالة ؤلاحاعة أن يهتزم اإلائحغ بت٩الي٠ الهيانة ألاؾاؾية الكي يتى٠٢ ٖهيها الانتٟإ، أما الهيانة الةكٛيهية  -ج

والضوعية ٞياىػ اقتراَها ٖلى اإلاؿتؤحغ، واطا ٢ام بها اإلائحغ ٞال يتدم  اإلاؿتؤحغ اال ت٩هٟة اإلاث  أو ما يت٤ٟ ٖهيه 
ان.  الُٞغ

اإلاال٪ باٖتباعىا من أٖباف اإلاه٨ية، وطل٪ بنؿبة خهته الؼمانية واإلا٩انية في اإلاه٨ية  أما في خالة البي٘ ٞيتدمهها
 اإلاكتر٦ة.

ال مان٘ من التباص٫ للخهو في التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥ بحن مال٩ي الٗحن أو اإلا ٟٗة ٖلى الكيٕى ؾىاف تا التباص٫  -ص
 مباقغة بحن اإلاال٥، أو ٖن َغي٤ الكغ٧ا  اإلاتسههة بالتباص٫.

 وهللا أٖها.
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 ادلشاسوح ادلرٕالصح ادلرعّٕح ٌٍىػذ ادلٍضَ ِٓ ؼشف واحذ
 ( ثشؤْ ٌِػٌع0 ادلشبسوخ ادلزنبلظخ يف ػٌء اٌؼمٌد ادلغزجذح2/13) 155لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

ثة ٖكغة بضولة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي ااإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي( اإلا ٣ٗض في صوعته الثال
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى  2001( صملؿمبر 27-22ىـ اإلاىا٤ٞ ا 1422( قىا٫ 12ا ى 7ال٩ىيت في الٟترة من ا م. بٗض اَاٖل

ا  م٘ بسهىم مىيٕى ااإلاكاع٦ة اإلات ا٢هة في يىف ال٣ٗىص اإلاؿتاضة( وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  
 وزبراتهخى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ 

 ٢غع ما يؤ:ي:
تؤحي  ال ٓغ في مىيٕى ااإلاكاع٦ة اإلات ا٢هة في يىف ال٣ٗىص اإلاؿتاضة( إلنضاع ال٣غاع ال ام به ا ى صوعة ٢اصمة من 

 أح  مؼيض من الضعاؾة والبدث
.٤  وهللا اإلاٞى

 
 ثشؤْ ادلشبسوخ ادلزنبلظخ ًػٌاثـيب اٌششػْخ (5/12) 0136 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

هـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗـض فـي صوعتـه ال مؿـة ٖكـغة بمؿـ٣ِ ان ما
مــان( مــن  ُٖ بٗــض اَالٖــه ٖلــى البدــىث الــىاعصة  م.2004آطاع امــاعؽ(  11- 6ىـــ، اإلاىاٞــ٤ 1425ا خــغم  19ا ــى  14اؾــهُ ة 

ية، وفٗض اؾـتماٖه ا ـى اإلا ا٢كـا  الكـي صاع  خىلـه،ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى اإلاكاع٦ة اإلات ا٢هة ويىابُها ا  لكٖغ
 ٢غع ما يؤ:ي:

حن فـي مكـغوٕ ط  صزـ  يتٗهـض ٞيهـا أخـضىما بكـغاف  (1ا َـٞغ ًـمن قـغ٦ة بـحن  اإلاكاع٦ة اإلات ا٢هة: مٗامهـة حضيـضة تت
 ؾىاف ٧ان الكغاف من خهة الُٝغ اإلاكتر  في الضز  أم من مىاعص أزغي.

،
 خهة الُٝغ آلازغ تضعياا

ٞـــان ويؿــــها ٞيـــه ٧ــــ  منهمـــا بدهــــة فـــي عأؽ مــــا٫ أؾـــاؽ ٢يـــام  (2ا اإلاكــــاع٦ة اإلات ا٢هـــة: ىــــى ال٣ٗـــض الــــظ  يبرمـــه الُغ
ٗـــض أن يـــتا ت٣ىيمهـــا، مـــ٘ بيـــان ٦يٟيـــة تىػيـــ٘ الـــغدذ، ٖلــــى أن  يـــان ب الكـــغ٦ة، ؾـــىاف أ٧ـــان اؾـــهامه بـــال ٣ىص أم باأٖل

 ب٣ضع خهته في الكغ٦ة. -ان وحض   -يتدم  ٧  منهما ال ؿاعة 
حن ٣ِٞ، بؤن يتمه٪ خهة الُٝغ آلازغ، ٖلى أن تستو اإلاكاع٦ة اإلا  (3ا ض مهؼم من أخض الُٞغ ت ا٢هة بىحىص ٖو

ي٩ــــىن لهُــــٝغ آلازــــغ ال يــــاع، وطلــــ٪ بــــببغام ٣ٖــــىص بيــــ٘ ٖ ــــض تمهــــ٪ ٧ــــ  حــــؼف مــــن الخهــــة، ولــــى بةبــــاص٫ اقــــٗاعين 
 باإلياا  وال٣بى٫.

ٓــــ  ٧ـــ  مــــن الكــــغي٨حن ياـــىػ ألخــــض أَــــغاٝ اإلاكـــاع٦ة اؾــــةئااع خهــــة قـــغي٨ه بــــؤحغة مٗهىمــــة وإلاـــضة مدــــضصة، وي (4ا
 ٖن الهيانة ألاؾاؾية بم٣ضاع خهته.

،
 مؿئوال

يت ٞيها الًىابِ آلاتية: (5ا زم ٞيها باألخ٩ام الٗامة لهكغ٧ا ، وعٖو
ُ
 اإلاكاع٦ة اإلات ا٢هة مكغوٖة اطا الت

حن خهة الُٝغ آلازغ بمث  ٢يمة الخهة ٖ ض انكـاف الكـغ٦ة، إلاـا فـي طلـ٪ مـن يـمان  -أ  ٖضم التٗهض بكغاف أخض الُٞغ
الكغي٪ خهة قغي٨ه، ب  ينبغي أن يتا تدضيض جمـن بيـ٘ الخهـة بال٣يمـة الؿـى٢ية يـىم البيـ٘، أو بمـا يـتا الاتٟـا١ ٖهيـه 

 ٖ ض البي٘.
ٖـاف اإلاكـاع٦ة  -   حن مهغوٞا  التؤمحن أو الهيانة وؾاتغ اإلاهغوٞا ، ب  تدّم  ٖلـى و ٖضم اقتراٍ تدّم  أخض الُٞغ

 ب٣ضع الخهو.
 كاع٦ة بنؿ  قاثٗة، وال ياىػ اقتراٍ مبهٜ م٣ُٕى من ألاعداح أو نؿبة من مبهٜ اإلاؿاىمة.تدضيض أعداح أَغاٝ اإلا -ج 
 الٟه  بحن ال٣ٗىص والالتزاما  اإلاتٗه٣ة باإلاكاع٦ة. -ص 
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حن في اؾترصاص ما ٢ضمه من مؿاىمة اتمىي (. -ىـ   م ٘ ال و ٖلى خ٤ أخض الُٞغ
 وهللا أٖها
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 ششوح ادلعاستحػمذ 
(0 ثشؤْ ٌِػٌع0 ىً جيٌص حتذّذ سثخ سة ادلبي يف ششوخ ادلؼبسثخ 2/12) 012 اإلعالِِ سلُ اجملّغ اٌفميِ لشاس

 دبمذاس ِؼني ِٓ ادلبي.
لى آله وصخبه وؾها.  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو

مي، في صوعته الغابٗة ٖكغة، اإلا ٣ٗضة بم٨ة اإلا٨غمة، أما بٗض: ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي، بغابُة الٗالا ؤلاؾال 
، و٢غع:21/1/1995 -ىـ1415من قٗبان 20والكي بضأ  يىم الؿبت   م: ٢ض نٓغ في ىظا اإلاىيٕى

ًـاعدة، وألنــه  ــا مـن اإلاــا٫، ألن ىـظا ية ــافى مـ٘ خ٣ي٣ــة اإلا
ا مٗي ، أنـه ال ياــىػ فـي اإلاًــاعدة أن يدـضص اإلاًــاع  لـغ  اإلاــا٫ م٣ـضاع،

ا بٟاتضة، وألن الغدذ ٢ض ال يؼيض ٖلى ما حٗ  لغ  اإلاا٫ ٞيؿتؤجغ به ٧هه، و٢ض تسؿغ اإلاًاعدة، أو ي٩ىن الغدذ ياٗهها ٢غ  ي،
ًـاعدة وال٣ـغى بٟاتـضة الـظ  تماعؾـه  -أ٢  مما حٗ  لغ  اإلاا٫، ٞيٛغم اإلاًاع . والٟغ١ ال ىىغ ، الـظ  يٟهـ  بـحن اإلا

ٟـ٤  ىى أن اإلاا٫ في يض اإلاًاع  أمانة، -الب ى٥ الغدىية  اطا :ٗضي أو ٢هـغ، والـغدذ ي٣ؿـا بنؿـبة قـاثٗة، مت
ّ
ال يًم ه اال

ا بـحن  ،ٖ ًـاعدة، أن ي٩ـىن الـغدذ مكـا ٖـالم: ٖلـى أن مـن قـغوٍ صـخة اإلا ٖهيها، بحن اإلاًاع  وع  اإلاا٫. و٢ض أحم٘ ألاتمـة ألا
 ع  اإلاا٫ واإلاًاع ، صون تدضيض ٢ضع مٗحن ألخض منهما. وهللا أٖها.

ا. والخمض هلل ع  الٗاإلاحن.ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم ا ٦ثحر، لى آله وصخبه، وؾها :ؿهيم،  ، ٖو
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 (0 ثشؤْ اٌزنؼْغ احلىِّ.2/16) 25سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
 الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، أما بٗض:

ىـ 26/10/1422-21م٨ة اإلا٨غمة، في اإلاضة من ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي في صوعته الؿاصؾة ٖكغة اإلا ٣ٗضة ب
ًـيٌ الخ٨مـي ت٣ـىيا اإلاىحـىصا  10/1/2002-5الظ  يىا٣ٞه  ًـيٌ الخ٨مـي، واإلاـغاص بالت  م، ٢ض نٓغ فـي مىيـٕى الت 

 بيــــ٘ الٗــــغوى وتدهــــي  الــــضيىن، وىــــى بــــضي  ٖــــن الت ًــــيٌ 
،
ــا لــــى تــــا ٞٗــــال ــا ال ٣ضيــــة، ٦مــ مــــن ٖــــغوى، وصيــــىن، ب٣يمرهــ

يـة الاؾـةثماع اإلاكـتر٦ة، ٧الهـ اصي٤ الاؾـةثماعية وندىىـا، وديـ٘ الخ٣ي٣ي، الظ  يتُه  ال تهـٟية النهاتيـة لهمنكـآ  وأٖو
، ٘ الضيىن، وفٗض اؾتٗغاى البدىث الكي ٢ضمت، واإلا ا٢كا  اإلاؿتٟيًة خى٫ اإلاىيٕى  ٧  اإلاىحىصا ، وتدهي  حمي

 ٢غع ا  هـ ما يلي:
ًـــــيٌ الخ٨مياالت٣ـــــىيا ا مـــــن الٗمـــــ  بالت  ،ٖ ــان٘ قـــــغ : ال مـــ

،
ــــتر٦ة، أو أوال ًـــــاعدة اإلاكـ ( مـــــن أحـــــ  تدضيـــــض أو تىػيـــــ٘ أعدـــــاح اإلا

ـــا، مـــ٘ تد٣ـــ٤ اإلابـــاعأة بـــحن الكـــغ٧اف نـــغاخة أو  ٖـــام، وي٩ـــىن ىـــظا التىػيـــ٘ جهاتيًّ الهـــ اصي٤ الاؾـــةثماعية، أو الكـــغ٧ا  بىحـــه 
 ِ٘  اليـــُض فـــي ُعُفــ

ُ٘ ــ
َ
ُ٣
ُ
ا، ومؿـــة ض طلــ٪ ال هـــىم الـــىاعصة فــي الت٣ـــىيا ٣٦ىلـــه ي:  ت

ُ٘ يــم ، يمــا ٢ِيَمُتـــه ُعُفـــ ِٞ ا، أْو 
ض، ِٖ َهـــا

َ
صي ـــاٍع ٞ

ا . عواو البســاع . و٢ىلــه ٖهيــه الهــالة والؿــالم:  ض، ِٖ َهــا
َ
الُنــُه فــي َماِلــه اْن ٧ــان لــه “صي ـاٍع ٞ

َ
س
َ
ــا لــه فــي ٖبــٍض ٞ َٖتــ٤ ِق٣ْه،

َ
َمــن أ

 
َ
ْؿـَ ى فــي ن

َ
 ٖــض٫ٍ، جـا مُلْؿة

َ
ْبـُض ٢ِيمـة َٗ يـه ال

َ
ه َٖ َم  ــّىِ

ُ
ــْن لـه َمـا٫ٌ ٢

ُ
ٞـبْن لـا َي٨ يــه . عواو مـا٫ٌ، 

َ
ه َٖ ـ٣ُى١ٍ 

ْ
ِهـيِ  الـظ  لـا مُلِٗتــ٤ْ ٚحـَر َمك

ــي فــــي خالــــة :ٛحــــر اإلاًــــاع   ــا ط٦ــــغو نــــاخ  اإلاٛنــ إلاىتــــه أو لــــؼوا٫ أىهيتــــه(، مــــ٘ ٖــــضم نًــــىى امؿــــها. ويؿــــتؤنـ لــــظل٪ بمــ
ية  ــٖغ ــ ــــا  الكـ ــــن التُبي٣ـ ٖـ  

،
ــــال ًـ ــــاع ، ٞ ًـ ــــا٫ ومـــــن يسهـــــ٠ اإلا ــــحن ع  اإلاـ ــــاعدة بـ ًـ ــــتمغاع اإلا ــــا الؾـ ــــىػ ت٣ىيمهـ ــاث٘، ٞياـ ًـــ الب

حر طل٪.الٗضيضة   لهت٣ىيا، مث  ت٣ىيا ٖغوى التااعة لهؼ٧اة، و٢ؿا ألامىا٫ اإلاكتر٦ة ٚو
ٖـن جالجـة،  ٗـضص  ٗـضصىا بديـث ال ي٣ـ  ال ا: يا  احغاف الت ًيٌ الخ٨مي من ٢ب  أى  ال برة في ٧  ماا٫، وينبغي : جاني،

 وفي خالة تباين ت٣ضيغاتها يهاع ا ى اإلاتىؾِ منها، وألان  في
 الؿى٢ية الٗاصلة. الت٣ىيا اٖتباع ال٣يمة

ي٤. ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم.  وهللا و ي التٞى

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُْ
 أعجبة ػذَ ٌِافميت ػٍَ وٌْ رٌصّغ اٌشثخ هنبئْب دبمزؼَ اٌزمٌُّ ى0ِ

ٟـــ٤ ٖهيـــه مـــن أن الــغدذ ال يهـــؼم اال بال٣ؿـــمة، و٢ـــض حـــاف ىـــظا فــي ٢ـــغاع مامـــ٘ ال٣ٟـــه ؤلاؾـــالمي باـــضو: -1  مسالٟتــه إلاـــا ىـــى مت
مُلؿــتد٤ الــغدذ بــالٓهىع، ويمهــ٪ بالت ًــيٌ، وال يهــؼم اال بال٣ؿــمة، وال٣ؿــمة ال يم٨ــن أن تــتا اال بٗــض الت ًــيٌ، وال “

   (الت ًيٌ الخ٨ميايم٨ن أن تتا م٘ ب٣اف الٗغوى وت٣ىيمها 
ٗـت الٗــغوى  تىػيـ٘ الـغدذ تىػيٗــا جهاتيـا يترتــ  ٖهيـه ْهــا، امـا ٖلــى ال ـاعج مـن أعدــا  اإلاـا٫، أو ٖلــى البـا٢حن مــنها -2 اطا بي

بســالٝ مــا ٢ىمــت بــه، و٢ــض اٖتــٝر ال٣ــغاع بهــظا الٓهــا ٞــؤعاص ٖضمــه بتد٣يــ٤ اإلابــاعفا ، ٨ٞيــ٠ تــتا اإلابــاعفا  بــحن أٖــغاٝ 
 أعدا  اإلاا٫ 

. اإلاؿــة ضا  الكــي اٖتمــض ٖهيهــا ال٣ــغاع لــيـ ٞيهــا مــا ي ُبــ٤ ٖلــى مىيــٖى ا، وانمــا هــي مــن حــىاػ الت٣ــىيا، وىــظا ال زــالٝ 3
 ٞيه.

  ألامحن الًغيغ.ص.الهضي٤ دمحم
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دغبة )ثشؤْ ٌِػٌع0اٌمشاع أً ادلؼبسثخ ادلشرتوخ يف ادلؤعغبد ادلبٌْخ  (2/13) 0153 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (االعزضّبس

اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة ٖكغة بضولة  (اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمياان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي 
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى  2001صملؿمبر  (27-22اىـ اإلاىا٤ٞ  1422قىا٫  (12ا ى 7اٟترة من ال٩ىيت في ال م. بٗض اَاٖل

خؿا  الاؾةثماع(( وفٗض اؾتماٖه ا ى اال٣غاى أو اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة في اإلائؾؿا  اإلاالية اا  م٘ بسهىم مىيٕى 
 راتهاإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزب

 ٢غع ما يؤ:ي:
 أوال:

ا ى ش و َبي ي أو مٗ ى   –مٗا أو بالتٗا٢   –أ ـ اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة: هي اإلاًاعدة الكي ملٗهض ٞيها مؿةثمغون ٖضيضون 
باؾةثماع أمىالها، ويُه٤ له ٚالبا الاؾةثماع بما يغاو مد٣٣ا لهمهلخة، و٢ض ي٣يض ب ٕى زام من الاؾةثماع، م٘ ؤلاطن 

ا بسهِ أمىالها بًٗها ببٌٗ، أو بماله، أو مىا٣ٞته أخيانا ٖلى سخ  أمىالها ٧هيا أو حؼتيا ٖ ض له نغاخة أو يم 
 الخاحة بكغوٍ مٗي ة.

ها ىا أعدا  اإلاا٫، والٗال٢ة بينها بما ٞيها اإلاًاع  اطا زهِ ماله بمالها هي اإلاكاع٦ة،    ـ اإلاؿةثمغون بمامٖى
أ٧ان ش ها َبيٗيا أو مٗ ىيا، مث  اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية،  واإلاتٗهض باؾةثماع أمىالها ىى اإلاًاع ، ؾىاف

ألنه ىى اإلا ٍى به اتساط ٢غاعا  الاؾةثماع وؤلاصاعة والت ٓيا، واطا ٖهض  (ال٣غاىاوالٗال٢ة بي ه ودينها هي اإلاًاعدة 
باالؾةثماع، وليؿت  اإلاًاع  ا ى َٝغ جالث باالؾةثماع ٞبجها مًاعدة جانية بحن اإلاًاع  ألاو٫ ودحن من ٖهض اليه

 .(أصخا  الخؿابا  الاؾةثماعيةاوؾاَة بي ه ودحن أعدا  ألامىا٫ 
حـ ـ ىظو اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة مبنية ٖلى ما ٢غعو ال٣ٟهاف من حىاػ :ٗضص أعدا  ألامىا٫، وحىاػ اقترا٥ اإلاًاع  مٗها في 

ية اإلا٣غعة لهمًاعدة، م٘ عأؽ اإلاا٫، واجها ال تسغج ٖن نىع اإلاًاعدة اإلاكغوٖة في خا٫ الالتزام ٞ يها بالًىابِ الكٖغ
 مغاٖاة ما تتُهبه َبيٗة الاقترا٥ ٞيها بما ال يسغحها ٖن اإلا٣تسء  الكغعي.

 جانيا: ومما تستو به اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة من ٢ًايا ٚالبا ما يؤ:ي:
 أ ـ زهِ ألامىا٫ في اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة:

أو بما٫ اإلاًاع  ألن طل٪ يتا بغياىا نغاخة أو يم ا، ٦ما أنه في ال مان٘ من زهِ أمىا٫ أعدا  اإلاا٫ بًٗها ببٌٗ 
خالة ٢يام الص و اإلاٗ ى  باإلاًاعدة وت ٓيا الاؾةثماع ال يسشء  ؤلايغاع ببًٗها، لتٗحن نؿبة ٧  واخض في عأؽ 

 اإلاا٫، وىظا ال هِ يؼيض الُا٢ة اإلاالية لهتىؾ٘ في النكاٍ وػياصة ألاعداح.
 ضة مٗي ة، وتى٢يت اإلاًاعدة:  ـ لؼوم اإلاًاعدة ا ى م

حن ٞس ه، وى ال٪ خالتان ال يثبت ٞيهما خ٤ الٟسخ وىما:  ألان  أن اإلاًاعدة ٣ٖض ٚحر الػم ويد٤ أل  من الُٞغ
 اطا قٕغ اإلاًاع  في الٗم  خيث تهبذ اإلاًاعدة الػمة ا ى خحن الت ًيٌ الخ٣ي٣ي أو الخ٨مي. (1ا
اف، إلاا في ؤلازال٫ من ٖغ٢هة مؿحرة اطا :ٗهض ع  اإلاا٫ أو اإلاًاع  بٗضم الٟ (2ا سخ زال٫ مضة مٗي ة، ٞينبغي الٞى

 الاؾةثماع زال٫ ته٪ اإلاضة.
حن، بديث تنتهي بانرهاف مضتها صون الل ىف ا ى َه  الٟسخ من  ا من تى٢يت اإلاًاعدة باتٟا١ الُٞغ وال مان٘ قٖغ

ض الى٢ت ا خضص، وال يدى٫ طل٪ صون أخضىما، وي٣تهغ أجغ التى٢يت ٖلى اإلا ٘ من الضزى٫ في ٖمهيا  حضيضة بٗ
 تهٟية الٗمهيا  ال٣اتمة.
 في اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة (ال مغاحـ ـ تىػي٘ الغدذ بُغي٣ة 
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ا خحن تىػي٘ ألاعداح من اؾتسضام َغي٣ة ال مغ ال٣اتمة ٖلى مغاٖاة مبهٜ ٧  مؿةثمغ ومضة ب٣اته في  ال مان٘ قٖغ
ي تد٣ي٤ الٗاتض خؿ  م٣ضاعىا ومضة ب٣ائها، ٞاؾتد٣ا٢ها خهة الاؾةثماع، ألن أمىا٫ اإلاؿةثمغين ؾاىمت ٧هها ف

مت اؾبة م٘ اإلابهٜ والؼمن ىى أٖض٫ الُغ١ إليها٫ مؿتد٣اتها اليها، ألن صزى٫ خهة اإلاؿةثمغين في اإلاًاعدة 
 اإلاكتر٦ة بدؿ  َبيٗرها مىا٣ٞة يم ا ٖلى اإلاباعأة ٖما يتٗظع الىنى٫ اليه، ٦ما أن من َبيٗة اإلاكاع٦ة اؾتٟاصة

الكغي٪ من عدذ ما٫ قغي٨ه، وليـ في ىظو الُغي٣ة ما ي٣ُ٘ اإلاكاع٦ة في الغدذ وهي مكمىلة بالغيا بالنؿ  الكاثٗة 
 ال اتاة ٖنها.

ة لخماية خ٣ى١ أعدا  اإلاا٫   (ل  ة اإلاكاع٦حناص ـ تؤلي٠ ل  ة متُٖى
ع اإلاٗه ة م ه واإلاىا٤ٞ ٖهيها منها خ٣ى٢ا ٖلى اإلاًاع  تتمث  في قغوٍ الاؾةثما (أعدا  ألامىا٫اخيث ان لهمؿةثمغين 

ة تستاع منها لخماية ته٪ الخ٣ى١ ومغا٢بة  ا من تؤلي٠ ل  ة متُٖى بالضزى٫ في اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة، ٞبنه ال مان٘ قٖغ
 ت ٟيظ قغوٍ اإلاًاعدة اإلات٤ٟ ٖهيها صون أن تتضز  في ٢غاعته الاؾةثماعية اال ٖن َغي٤ اإلاكىعة ٚحر اإلاهؼمة لهمًاع .

 حن الاؾةثماع:ىـ ـ أم
اإلاغاص بؤمحن الاؾةثماع أ  مهٝغ أو مئؾؿة مالية طا  صعحة ٖالية في التهني٠ وزبرة ومالفة مالية، ملٗهض اليه :ؿها 

ألامىا٫ واإلاؿة ضا  اإلامثهة لهمىحىصا  لي٩ىن مئتم ا ٖهيها، وإلا ٘ اإلاًاع  من التهٝغ ٞيها بما يسال٠ قغوٍ 
ا، بك لي٩ىن اإلاؿاىمىن  (اإلائؾؿة أو اإلاًاعدةاٍغ أن ي٩ىن طل٪ مهغخا به في ال ٓام اإلاًاعدة، وال مان٘ من طل٪ قٖغ

ٖلى بي ة، وفكٍغ أال يتضز  أمحن الاؾةثماع في ال٣غاعا ، ول٨ن ي٣تهغ ٖمهه ٖلى الخٟٔ والتثبت من مغاٖاة ٢يىص 
ية والٟ ية.  الاؾةثماع الكٖغ

 و ـ وي٘ مٗض٫ لغدذ اإلاًاعدة وخىاٞؼ لهمًاع :
ا من وي٘ مٗض٫ متى٢٘ لهغدذ، وال و ٖلى أنه اطا ػاص الغدذ اإلاتد٤٣ ٖن ته٪ النؿبة ملؿتد٤ اإلاًاع  ال مان٘ قٖغ

حن، مهما ٧ان م٣ضاع الغدذ.  حؼفا من ته٪ الؼياصة، وىظا بٗض أن يتا تدضيض نؿبة عدذ ٧  من الُٞغ
 ؾؿة اإلاالية(:اإلاهٝغ أو اإلائ اػ ـ تدضيض اإلاًاع  في خا٫ اصاعة اإلاًاعدة من ٢ب  الص و اإلاٗ ى  

في خا٫ اصاعة اإلاًاعدة من ٢ب  ش و مٗ ى  ٧اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية، ٞبن اإلاًاع  ىى الص و اإلاٗ ى ، 
بهٝغ ال ٓغ ٖن أ  :ٛحرا  في ال مٗية الٗمىمية أو ماهـ ؤلاصاعة أو ؤلاصاعة الت ٟيظية، وال أجغ ٖلى ٖال٢ة أعدا  اإلاا٫ 

ماصام مت٣ٟا م٘ ال ٓام اإلاٗهن واإلا٣بى٫ بالضزى٫ في اإلاًاعدة اإلاكتر٦ة، ٦ما ال تتؤجغ باإلاًاع  اطا خه  :ٛحر في أ  منها 
اإلاًاعدة باالنضماج بحن الص و اإلاٗ ى  اإلاضيغ لها م٘ ش و مٗ ى  آزغ، واطا اؾت٣  أخض ٞغوٕ الص و اإلاٗ ى  

 ا تنته مضتها.وناع  له ش هية مٗ ىية مٛايغة ٞبنه يد٤ ألعدا  اإلاا٫ ال غوج من اإلاًاعدة ولى ل
ماله ٞبنه يتدم  ن٣ٟاتها، ٦ما يتدم  حمي٘ ال ٣ٟا   ٟيه ٖو ودما أن الص و اإلاٗ ى  يضيغ اإلاًاعدة من زال٫ مْى

 ٚحر اإلاباقغة، ألجها :ُٛ  باؼف من خهته في الغدذ.
ث  من ملؿتٗحن وال تتدم  اإلاًاعدة اال ال ٣ٟا  اإلاباقغة الكي تسهها، و٦ظل٪ ن٣ٟا  ما ال يا  ٖلى اإلاًاع  ٖمهه، م

يٟي  بها من زاعج حهاػو الْى
 ح ـ الًمان في اإلاًاعدة وخ٨ا يمان اإلاًاع 

ية أو  اإلاًاع  أمحن وال يًمن ما ي٣٘ من زؿاعة أو ته٠ اال بالتٗض  أو الت٣هحر، بما ملكم  مسالٟة الكغوٍ الكٖغ
ًاعدة الٟغصية واإلاكتر٦ة، وال يتٛحر ٢يىص الاؾةثماع ا خضصة الكي تا الضزى٫ ٖلى أؾاؾها، ويؿتى  في ىظا الخ٨ا اإلا

بضٖىي ٢ياؾها ٖلى ؤلاحاعة اإلاكتر٦ة، أو باالقتراٍ والالتزام. وال مان٘ من يمان الُٝغ الثالث َب٣ا إلاا وعص في ٢غاع 
 (9ا٣ٞغة  (5/4ا 30ا  م٘ ع٢ا 
 وهللا أٖها
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 ّبسّخ يف ادلظبسف اإلعالِْخ.(0 ثشؤْ محبّخ احلغبثبد االعزض3/16) 21سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
 الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، أما بٗض:

ىـ 26/10/1422-21ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي في صوعته الؿاصؾة ٖكغة اإلا ٣ٗضة بم٨ة اإلا٨غمة، في اإلاضة من 
ٓـــغ فـــي مىيـــٕى خمايـــة الخؿـــابا  الا 10/1/2002-5الـــظ  يىا٣ٞـــه مـــن:  ٗـــض م، ٢ـــض ن ؾـــةثماعية فـــي اإلاهـــاٝع ؤلاؾـــالمية، وف

، ٢غع ما يلي:  اؾتٗغاى البدىث الكي ٢ضمت، واإلا ا٢كا  اإلاؿتٟيًة خى٫ اإلاىيٕى
ــــغوٕ، اطا  ــــغ مُهـــــى  ومكـ ــاثي والٗالجـــــي أمـ ــ ــا الى٢ـ ــ ــاٝع ؤلاؾـــــالمية بىحهيهـ ــــي اإلاهـــ ــــةثماعية فـ ــــابا  الاؾـ : ان خمايـــــة الخؿـ

،
أوال

 ٤٣ م٣هض الكغيٗة في خٟٔ اإلاا٫.اؾتسضمت لتد٣ي٣ه الىؾات  اإلاكغوٖة؛ ألنه يد
ـا: ياــ  ٖلـى اإلاهــاٝع ؤلاؾـالمية أن تةبــ٘ فـي أج ــاف اصاعتهـا ألمــىا٫ اإلاؿـةثمغين ؤلاحــغافا  والىؾـات  الى٢اتيــة اإلاكــغوٖة  جاني،

 واإلاٗغوٞة في الٗٝغ اإلاهغفي، لخماية الخؿابا  الاؾةثماعية، وت٣هي  ا  اَغ.
ا: اطا و٢٘ اإلاهٝغ اإلاًاع  في زؿاعة

،
٘ يئ٦ض ال٣غاع الؿاصؽ له في صوعته الغابٗة ٖكغة،اإلا ٣ٗضة بتاعيش: جالث ، ٞبن ا  م
ٗـــضي 20/8/1415 ىـــ، وال٣اضــءي بــؤن: اال ؿـــاعة فــي مــا٫ اإلاًــاعدة ٖلـــى ع  اإلاــا٫ فــي مالــه، وال ملؿـــؤ٫ ٖنهــا اإلاًــاع  اال اطا :

ا في التٗام  به(.
،
 ٖلى اإلاا٫ أو ٢هغ في خٟٓه، ودظ٫ الٗ اية اإلاُهىدة ٖٞغ

 ،ٗ ية الكي عاب ٘ ال ها  الٗهمية، واإلاالية،والغ٢ابية، ٖلى الٗم  ٖلى تُىيغ اإلاٗايحر وألاؾـ ا خاؾبية الكٖغ ا: يدث ا  م
ٟـغيِ، ٦مـا يدـث الخ٩ىمـا  ٖلـى انـضاع ألانٓمـة والتٗهيمـا  الالػمـة  ٗـض  أو الت يم٨ن من زاللها التد٣ـ٤ مـن و٢ـٕى الت

 لظل٪.
ــــخا  الخ ــــىا٫ أصــ ــــا  ألامــ ــــىػ ألعدــ ــا: ياــ ــ ــ ــــا، زامؿ، ــ ــا :ٗاونيًّ ــ ــ ــــةثماعية تؤمي ، ــاباتها الاؾــ ــ ــــى خؿــ ــــؤمحن ٖلــ ــــةثماعية التــ ــــابا  الاؾــ ؿــ

 ىـ.1398بالهيٛة الىاعصة في ال٣غاع ال امـ لهمام٘ في صوعته ألاو ى من ٖام 
ي٤. ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم.  وهللا و ي التٞى

 

 ًرلبٌظ اإلداسح ػّب حيذس ِٓ اخلغبسح.(0 ثشؤْ ِذٍ ِغئٌٌْخ ادلؼبسة 6/12) 82سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
لى آله وصخبه وؾها..  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو

 أما بٗض:
ٗـة ٖكــغة، اإلا ٣ٗــضة بم٨ــة اإلا٨غمــة، والكــي  ُـة الٗــالا ؤلاؾــالمي، فــي صوعتــه الغاب ٞـبن ماهـــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي، بغاب

ٓـــغ فـــي ىــظا اإلاىيـــٕى وأنـــضع ال٣ـــغاع التـــا ي: ال ؿـــاعة فـــي مـــا٫ 21/1/1995-ىــــ1415قـــٗبان20لؿـــبت بــضأ  يـــىم ا م: ٢ـــض ن
 اطا :ٗــضي ٖلــى اإلاــا٫، أو ٢هــغ فــي خٟٓــه، ألن مــا٫ اإلاًــاعدة 

ّ
ًـاعدة ٖلــى ع  اإلاــا٫ فــي مالــه، وال ملؿــؤ٫ ٖنهــا اإلاًــاع ، اال اإلا
 فـي خالـة ممهى٥ لهاخبه، واإلاًاع  أمحن ٖهيه ما صام في يضو، وو٦ي  ف

ّ
ًـم ان، اال ي التهٝغ ٞيه، والى٦ي  وألامحن ال ي

ـــ  تباعيــــة، ىــــى ماهــ ــحر. واإلاؿــــئى٫ ٖمـــا يدــــضث فــــي الب ـــى٥، واإلائؾؿــــا  اإلااليــــة، طا  الص هـــية الٖا ٗـــض ، أو الت٣هــ الت
تباعية، والخاال  الكي ملؿؤ٫ ٞي  ها ماهـؤلاصاعة، ألنه ىى الى٦ي  ٖن اإلاؿاىمحن في اصاعة الكغ٦ة،واإلامث  لهص هية الٖا

ــا اإلاًــــاع  االصــــ و الُبي ــــي(،  ـــ الخــــاال  الكــــي ملؿــــؤ٫ ٞيهــ ٟـ ــي ن ٖـــن ال ؿــــاعة الكــــي تدــــضث فــــي مــــا٫ اإلاًــــاعدة، هــ ؤلاصاعة 
 أمــام أعدـا  اإلاــا٫ ٖــن ٧ــ  مــا يدـضث فــي مــا٫ اإلاًــاعدة، مـن زؿــاعة بتٗــّضٍ أو ت٣هــحر م ــه، أو 

،
ٞي٩ـىن ماهـــ ؤلاصاعة مؿــئىال

ٟي اإلائؾؿــــة، ويــــمان ماهـــــ ؤلاصاعة ي٩ــــ ــحر مــــن أخــــض مـــن مــــْى ىن مــــن أمـــىا٫ اإلاؿــــاىمحن، جــــا اطا ٧ــــان التٗــــض  أو الت٣هــ
ٟحن، ٞٗلى ماهـ ؤلاصاعة مداؾبته، أما اطا ٧ان التٗض  أو ال٣هحر من ماهـ ؤلاصاعة نٟؿه، ٞمن خ٤ اإلاؿاىمحن  اإلاْى

 أن يداؾبىو.
ا. والخمض هلل ع  الٗا ا ٦ثحر، لى آله وصخبه وؾها :ؿهيم،  إلاحنونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم، ٖو
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( ثشؤْ ػّبْ اٌجنه ٌٍّخبؿش اٌنبشئخ ػٓ عٌء اعزضّبس أٌِاي اٌؼّالء ًرؼٌّؼيُ 8/55) 0515 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 ػٓ األػشاس اٌنبمجخ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ من م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الثانية والٗكغين بضولة 

 م.2015( ماعؽ 25-22ىـ اإلاىا٤ٞ ا1436حماصي آلازغ (5-2اإلاضة ا ال٩ىيت زال٫
ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى يمان الب ٪ لهمساَغ ال اقئة ٖن ؾىف اؾةثماع  بٗض اَاٖل

 أمىا٫ الٗمالف و:ٗىيًها ٖن ألايغاع ال احمة، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله، 
 ٢غع ما يلي:

 
،
ال ؿاعة( ال٨لي أو ال ؼثي ألمىا٫ اإلاىصٖحن وأصخا  ا: اإلا٣هىص بًمان الب ٪ ىى تدم  الب ٪ تبٗة الهال٥ أوال

 الخؿابا  الاؾةثماعية.
: نٟة وي٘ يض الب ٪ ٖلى ألامىا٫ اإلاىصٖة لضيه: تضوع يض الب ٪ بحن:

،
 جانيا

ر  وال٣ابٌ ٖلى ؾىم الكغاف واإلاغتهن والٛان  يض الًمان: وهي خياػة اإلاا٫ لهتمه٪ أو إلاهلخة الخاتؼ، مث : يض اإلاكت
 واإلاال٪ واإلا٣ترى.

في ىظا  –وي ضعج تدت يض الًمان من خؿابا  الب ٪ الىصاث٘ تدت الُه  االخؿابا  ال اعية(، ويئ٦ض ا  م٘ 
( بكؤن ما وعص في الىصاث٘، ٣ٞغة أوال، من أن الىصاث٘ تدت الُه  االخؿابا  9/3ا ٢86غاعو ع٢ا:  –ال هىم 

ال اعية(، ؾىاف أ٧انت لضي الب ى٥ ؤلاؾالمية هي ٢غوى باإلا ٓىع ال٣ٟهي، خيث ان اإلاهٝغ اإلاةؿها لهظو الىصاث٘ يضو 
 بالغص ٖ ض الُه .

،
ا  يض يمان لها وىى مهؼم قٖغ

، ببطن من ع  اإلاا٫، ٦يض اإلاىَصٕ، واإلاؿتٗحر، واإلاؿتؤحغ، والكغي٪،
،
واإلاًاع   يض ألامانة: وهي خياػة اإلاا٫ نيابة ال تمه٩ا
 وناْغ الى٠٢، والىصءي، وندىىا.

 –وي ضعج تدت أنىإ يض ألامانة من خؿابا  الب ٪ ؤلاؾالمي: الخؿابا  الاؾةثماعية في الب ٪، ؤلاؾالمي. ويئ٦ض ا  م٘ 
 بؤخ٩ام “  من أن:  –ما وعص في ٢غاعو الؿاب٤ ٣ٞغة جانيا  -بهظا ال هىم

،
الىصاث٘ الكي :ؿها لهب ى٥ اإلاهتزمة ٞٗهيا

الكغيٗة ؤلاؾالمية ب٣ٗض اؾةثماع ٖلى خهة من الغدذ هي عأؽ ما٫ مًاعدة، وت ُب٤ ٖهيها أخ٩ام اإلاًاعدة اال٣غاى( 
 “.في ال٣ٟه ؤلاؾالمي الكي منها ٖضم حىاػ يمان اإلاًاع  االب ٪( لغأؽ ما٫ اإلاًاعدة 
: ال ياىػ لهب ٪ اإلاًاع  أن يًمن الهال٥ اال ؿاعة( ال٨لي أو ال ؼثي في

،
خؿابا  الاؾةثماع، اال اطا :ٗضي أو  جالثا

٤ ما ت٣تًيه ال٣ىاٖض الٗامة الكغيٗة. ومن خاال  التٗض :  ٢هغ أو زال٠ الكغوٍ ٞو
ية الكي ت و ٖهيها ال٣ٗىص أو الاتٟا٢يا  ال انة بٟتذ خؿابا  الاؾةثماع بؤنىاٖها  ٖضم التزام الب ٪ بالًىابِ الكٖغ

 ا  تهٟة.
ية والتااعية الهاصعة من الهيئا  ؤلاقغاٞية اإلاؿئولة ٖن ت ٓيا قئون مسالٟة ألانٓمة وال٣ىانحن وألا  ٖغاٝ اإلاهٞغ

 الٗم  اإلاهغفي ما لا ت٨ن متٗاعية م٘ أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية.
 ٖضم احغاف صعاؾا  ال ضوي التمىيهية ال٩اٞية لهمتٗامهحن.

 ازتياع الهيٜ وآلاليا  ٚحر اإلا اؾبة لهٗمهيا .
 وؤلاحغافا  اإلا هىم ٖهيها في الب ٪.ٖضم اتبإ التٗهيما  

غاٝ اإلاٗمى٫ بها في ىظا ال هىم. ٤ ما ت٣تًيه ألٖا  ٖضم أزظ الًمانا  ال٩اٞية ٞو
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 بالكٍغ ؛   الٟته إلا٣تسء  ٣ٖض اإلاًاعدة، وبهظا يئ٦ض ا  م٘ ٖلى ما وعص 
،
: ال ياىػ تًمحن الب ٪ بهٟته مًاعدا

،
عابٗا

ال ياىػ أن :كتم  نكغة ؤلانضاع “( في ن٩ى٥ اإلا٣اعية من أنه 4/5ا 30ع٢ا  و٦ظل٪ ما حاف في ٢غاعو 86في ٢غاعو ع٢ا 
أو ن٩ى٥ اإلا٣اعية ٖلى نو بًمان ٖام  اإلاًاعدة عأؽ اإلاا٫ أو يمان عدذ م٣ُٕى أو منؿى  ا ى عأؽ اإلاا٫، ٞبن 

َ  قٍغ الًمان واؾتد٤ اإلاًاع  عدذ مًاعدة اإلاث .
َ
 َبُ
،
 أو يم ا

،
 و٢٘ ال و ٖلى طل٪ نغاخة

 لؤلن ، بكٍغ وحىص ٢غاتن تسال٠ أن  صٖىاو بٗضم زام
،
: ينت٣  ٖ ف ؤلاجبا  في صٖىي ال ؿاعة ا ى الب ٪ زالٞا

،
ؿا

 التٗض . ومما ي٣ى  الٗم  بهظا ألان :
أ. اطا حغي ٖٝغ ال اؽ بٗضم ٢بى٫ ٢ى٫ اإلاًاع  االب ٪( خك  ي٣يا البي ة ٖلى نض١ اصٖاته بٗضم التٗض  أو 

 الت٣هحر.
ٖلى ألامحن: واإلاغاص بها عجخان الٓن بٗضم نض٢ه ااإلاًاع ( في اصٖاته ٖضم التٗض  أو الت٣هحر. اط ان   . جبى  الرهمة

 من اإلاتى٢٘ من اإلاًاع  خٟٔ عإوؽ ألامىا٫ اإلاؿةثمغة من ال ؿاعة، وتد٣ي٤ ألاعداح واإلا٩اؾ .
ين من ال ؿاعة ٖ ض اصٖاف اإلاًاع   . جبى  اإلاهلخة ل ٣  ٖ ف ؤلاجبا  ا ى اإلاًاع  االب ٪(، خماية ألمىا٫ اإلاؿةثمغ 

 أو ىال٥ أمىا٫ اإلاؿةثمغين.
: حىاػ تبٕر الب ٪ اإلاًاع  باؼف من خهته بالغدذ صون قٍغ في ٣ٖض اإلاًاعدة.

،
 ؾاصؾا

: ال ها  اإلا ٍى بها تدضيض مؿئولية اؾافة الب ٪ في اؾةثماع أمىا٫ أصخا  خؿابا  ؤلاؾةثماع هي حها  
،
ؾابٗا

 متٗضصة، منها:
ؤلاقغاٞية مث  الب ى٥ اإلاغ٦ؼية، ؾىاف أ٧انت مئؾؿة مالية اؾالمية أو مئؾؿة ت٣هيضية لضحها ل ان ال ها  

 متسههة في الٗم  اإلاهغفي ؤلاؾالمي.
ا  مث  اإلاغ٦ؼ ؤلاؾالمي الضو ي لهمهالخة والتد٨يا بضفي. ٌ اإلا اٖػ  مغا٦ؼ اإلاهالخة والتد٨يا ٞو

٤ ما ىى مؿت٣غ في مه ة اإلا غاحٗة، و٢ض اٖتبر  ىظو اإلاؿئولية من مؿئولية اإلاغاح٘ ال اعجي في مغا٢بى الخؿابا  ٞو
من مٗايحر ا خاؾبة الهاصع ٖن ىيئة ا خاؾبة واإلاغاحٗة لهمئؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية بممه٨ة  5اإلاٗياع ع٢ا: 

ية.  البدغين، ويم٨ن أن ملؿ ض ألامغ ا ى ىيئا  الغ٢ابة الكٖغ
: ي٣تهغ التٗىيٌ ٖن ال ؿاتغ في 

،
ؾىاف أ٧انت ال ؿاعة ٧هية أو حؼتية -الخؿابا  الاؾةثماعية ٖلى الًغع الٟٗليجام ا

 صون يمان الغدذ الٟاتت االٟغنة البضيهة( ألنه ماغص تى٢٘ ٚحر ٢اتا
 يىصءي ا  م٘ بار:ي:

ىالها خغم الب ى٥ ؤلاؾالمية ٖلى بظ٫ الٗ اية في اؾةثماع أمىا٫ اإلاىصٖحن واتبإ ٧اٞة ألاؾالي  وآلاليا  لخماية أم
 وصعف ا  اَغ ٖنها وانكاف اله اصي٤ وت٩ىين الاختياَيا  وا  هها  الالػمة لظل٪.

صٖىة الضو٫ ؤلاؾالمية ا ى انضاع ٢ىانحن :ٗن  ببنكاف مئؾؿا  لًمان أمىا٫ اإلاىصٖحن، أواحغاف :ٗضيال  ٖلى 
٤ ما ال٣ىانحن ال اعية ٖلى أؾاؽ التؤمحن الت٩اٞلي :كتر٥ ٞيه اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾ المية، وتضاع ىظو اله اصي٤ ٞو

ية ألؾـ التؤمحن 6/21ا 200ت اوله مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي في ٢غاعو ع٢ا:  ( بكؤن ألاخ٩ام والًىابِ الكٖغ
 التٗاوني.

 وهللا :ٗا ى أٖها
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 صىىن ادلشاسوح )عٕذاخ ادلماسظح = اٌمشاض(
 بي طىٌن ادلشبسوخ0 ِىٌٔبد ٌِجٌداذتب( ثشؤ0ْ اعزى2/11ّ) 126لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الؿابٗة ٖكغة بٗمان 
خؼيغان ايىنيى(  28 – 24ىـ، اإلاىا٤ٞ 1427حماصي آلازغة  2حماصي ألاو ى ا ى  28ااإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية( من 

 م،2006
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم اؾت٨ما٫ ال ٓغ في ن٩ى٥ اإلاكاع٦ة: م٩ىنا  مىحىصاتها، وفٗض بٗض  اَاٖل

 اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
إل ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  ( بكؤن ؾ ضا  اإلا٣اعية، اإلاكتم  ٖلى اإلاباصة الٗامة الكي :ؿغ  ٖلى حمي٘ 5/4ا30وفٗض الَا

( بكؤن ن٩ى٥ ؤلاحاعة، و٢غاع ا  م٘ 3/15ا137غاٖاة ما بحن اله٩ى٥ من ٞغو١، و٢غاع ا  م٘ ع٢ا اله٩ى٥، م٘ م
، الٗ هغ الثالث(،11/6ا60ع٢ا 

،
 ( بم ٘ ؾ ضا  الضين، اإلاكاع اليه اال٣ٟغة أوال

 بٟتاوي ٖضص من ال ضوا  واإلاهت٣يا ، ومنها نضوة البر٦ة الٗكغون، واإلاهت٣  ألاو٫ 
،
لكغ٦ة الغاحخي،  وفٗض ؤلاخاَة ٖهما

وخه٣ة الٗم  الكي ٣ٖضتها ىيئة ا خاؾبة واإلاغاحٗة لهمئؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، واإلاٗياع الكغعي بكؤن ألاوعا١ 
 اإلاالية، واإلاٗياع الكغعي بكؤن ن٩ى٥ الاؾةثماع الهاصعين ٖن ا  هـ الكغعي بالهيئة،

قحر اليها في ٢غاع 
ُ
و بكؤن ؾ ضا  اإلا٣اعية اطا ٧انت اله٩ى٥ تمث  مىحىصا  وخيث ان ا  م٘ لا يهضع الالتدة الكي أ

مستهُة ما بحن أٖيان وم اٞ٘ ون٣ىص وصيىن، ودما أن مىحىصا  مٗٓا اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية :كتم  ٖلى أٖيان 
 وم اٞ٘ ت٣  ٖن الضيىن وال ٣ىص،

 ٢غع ما يلي:
ض ببنضاعىا اعحاف انضاع ٢غاع في ىظا اإلاىيٕى إلاؼيض من الضعاؾة، ويىصءي ب٣ٗ ضاص الالتدة الكي ٖو ض نضوة متسههة إٖل

 (.5/4ا30في ٢غاعو ع٢ا 
 وهللا أٖها.

 ( ثشؤ0ْ عنذاد ادلمبسػخ ًعنذاد اٌزنّْخ ًاالعزضّبس12/3) 55لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 1809/م 3، ج 4ٕ  –ماهة ا  م٘ 

 
 13-8بٗمان ٖانمة اإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية من  ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث

 م.1986:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ(  16 – 11ىـ /1407نٟغ 
ه ٖلى البدث اإلا٣ضم في مىيٕى ؾ ضا  اإلا٣اعية وؾ ضا  الت مية والاؾةثماع واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي  بٗض اَاٖل

 صاع  خىله،
 ٖلى زُة ا  م٘ في وحى  اٖضاص ٖضص من الضعا

،
 ؾا  في اإلاىيٕى الىاخض،وحغيا

 ألىمية ىظا اإلاىيٕى ويغوعة بدث اؾت٨ما٫ حمي٘ حىانبه و:ُٛية ٧  تٟهيالته والتٗٝغ ٖلى حمي٘ آلاعاف 
،
ونٓغا
 ٞيه،

 ٢غع ما يلي:
ضاص ٖضص من البدىث ٞيه ليتم٨ن ا  م٘ من اتساط ال٣غاع اإلا اؾ   أن ت٣ىم ألامانة الٗامة لهمام٘ بت٩هي٠ من تغاو إٖل

 الغابٗة. في صوعته
 وهللا أٖها
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 ( ثشؤ0ْ عنذاد ادلمبسػخ ًعنذاد االعزضّبس2/2) 32لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (1809م  3، ج4ماهة ا  م٘ إ 
حماصي  23-18انَّ ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

 م،1988قباٍ اٞبرايغ( 11-6ىـ اإلاىا1408٤ٞآلازغ 
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة في مىيٕى ؾ ضا  اإلا٣اعية وؾ ضا  الاؾةثماع، والكي ٧انت خهيهة ال ضوة الكي  بٗض اَاٖل

ىـ 1408مدغم  9-6أ٢امها ا  م٘ بالتٗاون م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  بالب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية بتاعيش 
 له٣غاع ع٢ا ام 1987أيهى٫  8-2اإلاىا٤ٞ 

،
( اإلاتسظ في الضوعة الثالثة لهمام٘ وقاع٥ ٞيها ٖضص من أًٖاف 10/3ت ٟيظا

حرو من اإلاغا٦ؼ الٗهمية والا٢تهاصية، وطل٪ لؤلىمية البالٛة لهظا اإلاىيٕى ويغوعة  ا  م٘ وزبراته وداخثي اإلاٗهض ٚو
 اؾت٨ما٫ حمي٘ حىانبه،

 ت مية اإلاىاعص الٗامة ٖن َغي٤ احتمإ اإلاا٫ والٗم ، لهضوع الٟٗا٫ لهظو الهيٛة في ػياصة ال٣ضعا  ٖلى
حرىا،  وفٗض اؾتٗغاى التىنيا  الٗكغ الكي انرهت اليها ال ضوة وم ا٢كرها في يىف ألابداث اإلا٣ضمة في ال ضوة ٚو

 
 ٢غع ما يلي:

 له٩ى٥ اإلا٣اعية:
،
ا : من خيث الهيٛة اإلا٣بىلة قٖغ

،
 أوال
٣ىم ٖلى تاؼتة عأؽ ما٫ ال٣غاى ااإلاًاعدة( ببنضاع ن٩ى٥ مه٨ية بغأؽ ما٫ ؾ ضا  اإلا٣اعية هي أصاة اؾةثماعية ت -1

 قاثٗة في عأؽ ما٫ 
،
اإلاًاعدة ٖلى أؾاؽ وخضا  مةؿاوية ال٣يمة ومس هة بؤؾماف أصخابها باٖتباعىا يمه٩ىن خهها
 ٥ اإلا٣اعية.اإلاًاعدة وما يتدى٫ اليه، بنؿبة مه٨ية ٧  منها ٞيه. ويًٟ  :ؿمية ىظو ألاصاة الاؾةثماعية ن٩ى 

 لؿ ضا  اإلا٣اعية بىحه ٖام ال بض أن تتىاٞغ ٞيها الٗ انغ التالية: -2
،
ا  الهىعة اإلا٣بىلة قٖغ

 الٗ هغ ألاو٫:
أنَّ يمث  اله٪ مه٨ية خهة قاثٗة في اإلاكغوٕ الظ  أنضع  اله٩ى٥ إلنكاته أو تمىيهه، و:ؿتمغ ىظو اإلاه٨ية َيهة 

 اإلاكغوٕ من بضايته ا ى جهايته.
حرىا، م٘ مالخٓة أنَّ وتغت  ٖهي  لهمال٪ في مه٨ه من بي٘ وىبة وعىن واعث ٚو

،
ا ا  اإلا٣غعة قٖغ ها حمي٘ الخ٣ى١ والتهٞغ

 اله٩ى٥ تمث  عأؽ ما٫ اإلاًاعدة.
 الٗ هغ الثاني:

ي٣ىم ال٣ٗض في ن٩ى٥ اإلا٣اعية ٖلى أؾاؽ أنَّ قغوٍ التٗا٢ض تدضصىا نكغة ؤلانضاع وأنَّ ؤلاياا  ملٗبر ٖ ه الا٦تتا  
 و اله٩ى٥، وأن ال٣بى٫ :ٗبر ٖ ه مىا٣ٞة ال هة اإلاهضعة.في ىظ

 في ٣ٖض ال٣غاى ااإلاًاعدة( من خيث بيان مٗهىمية 
،
ا والبض أن :كتم  نكغة ؤلانضاع ٖلى حمي٘ البيانا  اإلاُهىدة قٖغ

 ية.عأؽ اإلاا٫ وتىػي٘ الغدذ م٘ بيان الكغوٍ ال انة بظل٪ ؤلانضاع ٖلى أن تت٤ٟ حمي٘ الكغوٍ م٘ ألاخ٩ام الكٖغ
 الٗ هغ الثالث:

 ٞيه من اإلاًاع  ٖ ض 
،
أن ت٩ىن ن٩ى٥ اإلا٣اعية ٢ابهة لهتضاو٫ ب٘ انرهاف الٟترة ا خضصة لال٦تتا  باٖتباع طل٪ مؤطونا

 نكىف الؿ ضا  م٘ مغاٖاة الًىابِ التالية:
1-  

،
ٞبنَّ تضاو٫ ن٩ى٥ اإلا٣اعية اطا ٧ان ما٫ ال٣غاى ا  تم٘ بٗض الا٦تتا  و٢ب  اإلاباقغة في الٗم  باإلاا٫ ما يؼا٫ ن٣ىصا

. ُب٤ ٖهيه أخ٩ام الهٝغ
ُ
 ملٗتبر مباصلة ن٣ض ب ٣ض وت

 تُب٤ ٖلى تضاو٫ ن٩ى٥ اإلا٣اعية أخ٩ام التٗام  بالضيىن. -2
،
 اطا أنبذ ما٫ ال٣غاى صيىنا
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يان واإلا اٞ٘ ٞبنه ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ اإلا٣اعي -ج ة اطا ناع ما٫ ال٣غاى مىحىصا  مستهُة من ال ٣ىص والضيىن وألٖا
 ٞتراعى 

،
 أو صيىنا

،
 وم اٞ٘. أما اطا ٧ان الٛال  ن٣ىصا

،
 لهؿٗغ اإلاتراضء  ٖهيه، ٖلى أن ي٩ىن الٛال  في ىظو الخالة أٖيانا

،
٣ا ٞو

ية الكي ؾتبينها التدة تٟؿحرية تىي٘ و:ٗغى ٖلى ا  م٘ في الضوعة ال٣اصمة.  في التضاو٫ ألاخ٩ام الكٖغ
 في س ال  ال هة اإلاهضعة.وفي حمي٘ ألاخىا٫ يتٗحن :س ي  التضاو٫ أنى 
،
 ليا

 الٗ هغ الغاب٘:
أنَّ من يته٣  خهيهة الا٦تتا  في اله٩ى٥ الؾةثماعىا وا٢امة اإلاكغوٕ بها ىى اإلاًاع ، أ  ٖام  اإلاًاعدة، وال يمه٪ 
من اإلاكغوٕ اال بم٣ضاع ما ٢ض ملؿها به بكغاف بٌٗ اله٩ى٥، ٞهى ع  ما٫ بما أؾها به، باإلياٞة ا ى أنَّ اإلاًاع  
 قغي٪ في الغدذ بٗض تد٣٣ه بنؿبة الخهة ا خضصة له في نكغة ؤلانضاع، وت٩ىن مه٨يته في اإلاكغوٕ ٖلى ىظا ألاؾاؽ.
لى مىحىصا  اإلاكغوٕ هي يض أمانة ال يًمن اال بؿب  من  وأنَّ يض اإلاًاع  ٖلى خهيهة الا٦تتا  في اله٩ى٥ ٖو

ية.  أؾبا  الًمان الكٖغ
التضاو٫: ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ اإلا٣اعية في أؾىا١ ألاوعا١ اإلاالية، ان وحض ،  م٘ مغاٖاة الًىابِ الؿاب٣ة في -3

 لٓغوٝ الٗغى والُه  ويسً٘ إلعاصة الٗا٢ضين. ٦ما ياىػ أن يتا التضاو٫ ب٣يام 
،
٣ا ية، وطل٪ ٞو بالًىابِ الكٖغ

٫ مضة مدضصة بكغاف ىظو ال هة اإلاهضعة في ٞترا  صوعية مٗي ة ببٖالن أو اياا  يىحه ا ى ال مهىع تهتزم بم٣تًاو زال
 لٓغوٝ الؿى١ 

،
٣ا اله٩ى٥ من عدذ ما٫ اإلاًاعدة بؿٗغ مٗحن، ويدؿن أن :ؿتٗحن في تدضيض الؿٗغ بؤى  ال برة، ٞو

الن ٖن الالتزام بالكغاف من ٚحر ال هة اإلاهضعة من مالها ال ام، ٖلى ال دى  واإلاغ٦ؼ اإلاا ي لهمكغوٕ. ٦ما ياىػ ؤلٖا
 اإلاكاع اليه.

:كتم  نكغة ؤلانضاع أو ن٩ى٥ اإلا٣اعية ٖلى نو بًمان ٖام  اإلاًاعدة عأؽ اإلاا٫ أو يمان عدذ  ال ياىػ أن -4
َ  قٍغ الًمان واؾتد٤ اإلاًاع  عدذ 

َ
 َبُ
،
م٣ُٕى أو منؿى  ا ى عأؽ اإلاا٫، ٞبن و٢٘ ال و ٖلى طل٪ نغاخة أو يم ا

 مًاعدة اإلاث .
 ال ياىػ أن :كتم  نكغة ؤلانضاع وال ن٪ اإلا٣اعية الها -5

،
 أو مًاٞا

،
صع ب اف ٖهيها ٖلى نو يهؼم بالبي٘ ولى ٧ان مٗه٣ا

 بالبي٘ وفي ىظو الخالة ال يتا البي٘ اال ب٣ٗض بال٣يمة اإلا٣ضعة من 
،
ضا لهمؿت٣ب . وانما ياىػ أن يتًمن ن٪ اإلا٣اعية ٖو

حن.  ال براف ودغيا الُٞغ
 يئص  ا ى اختما٫ ٢ُ٘ الكغ٦ة في الغدذ ال ياىػ أن تتًمن نكغة ؤلانضاع وال اله٩ى٥ اإلاهضعة ٖلى أؾاؾها ن -6

،
ها

.
،
 ٞبن و٢٘ ٧ان ال٣ٗض باَال

 ويترت  ٖلى طل٪:
ٖضم حىاػ اقتراٍ مبهٜ مدضص لخمهة اله٩ى٥ أو ناخ  اإلاكغوٕ في نكغة ؤلانضاع ون٩ى٥ اإلا٣اعية الهاصعة ب اف  -أ

 ٖهيها.
وليـ ؤلايغاص أو الٛهة. ويٗٝغ م٣ضاع الغدذ،  أن مد  ال٣ؿمة ىى الغدذ بمٗ او الكغعي، وىى الؼاتض ٖن عأؽ اإلاا٫ –  

اما بالت ًيٌ أو بالت٣ىيا لهمكغوٕ بال ٣ض، وما ػاص ٖن عأؽ اإلاا٫ ٖ ض ال ٣يٌ أو الت٣ىيا ٞهى الغدذ الظ  يىػٕ بحن 
 لكغوٍ ال٣ٗض.

،
٣ا ام  اإلاًاعدة، ٞو  خمهة اله٩ى٥ ٖو

 وتدت ت -ج
،
 هٝغ خمهة اله٩ى٥.أن ملٗض خؿا  أعداح وزؿاتغ لهمكغوٕ وأن ي٩ىن مٗه ا

 أو  -7
،
ملؿتد٤ الغدذ بالٓهىع، ويمه٪ بالت ًيٌ أو الت٣ىيا وال يهؼم اال بال٣ؿمة. ودالنؿبة لهمكغوٕ الظ  يضع ايغاصا
ة تدت  ٚهة ٞبنه ياىػ أن تىػٕ ٚهته، وما يىػٕ ٖلى َغفي ال٣ٗض ٢ب  الت ًيٌ االتهٟية( ملٗتبر مبالٜ مضٖٞى

 الخؿا .
8-  

،
ا من ال و في نكغة ؤلانضاع ٖلى ا٢تُإ نؿبة مٗي ة في جهاية ٧  صوعة، اما من خهة  ليـ ى ا٥ ما يم ٘ قٖغ

خمهة اله٩ى٥ في ألاعداح في خالة وحىص ت ًيٌ صوع ، واما من خههها في ؤلايغاص أو الٛهة اإلاىػٖة تدت الخؿا  
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 وويٗها في اختياَي زام إلاىاحهة مساَغ زؿاعة عأؽ اإلاا٫.
9-  

،
ا ض َٝغ جالث م ٟه  في ليـ ى ا٥ ما يم ٘ قٖغ من ال و في نكغة ؤلانضاع أو ن٩ى٥ اإلا٣اعية ٖلى ٖو

ش هيته وطمته اإلاالية ٖن َغفي ال٣ٗض بالتبٕر بضون م٣اب  بمبهٜ مسهو ل بر ال ؿغان في مكغوٕ مٗحن، ٖلى أن 
 في نٟاط 

،
ا اف بالتزامه ليـ قَغ  ٖن ٣ٖض اإلاًاعدة، بمٗن  أن ٢يامه بالٞى

،
 مؿت٣ال

،
ال٣ٗض وتغت  أخ٩امه ٖهيه ي٩ىن التزاما

اف بالتزاماتها  بحن أَغاٞه، ومن جا ٞهيـ لخمهة اله٩ى٥ أو ٖام  اإلاًاعدة الضٞ٘ ببُالن اإلاًاعدة أو الامت إ ٖن الٞى
اف بما تبٕر به، بذ ة أنَّ ىظا الالتزام ٧ان مد  اٖتباع في ال٣ٗض.  بها بؿب  ٖضم ٢يام اإلاتبٕر بالٞى

: اؾتٗغى ماهـ ا  م٘ 
،
أعف٘ نيٜ أزغي اقتمهت ٖهيها تىنيا  ال ضوة الكي أ٢امها ا  م٘، وهي م٣ترخة جانيا

 لالؾتٟاصة منها في اَاع :ٗمحر الى٠٢ واؾةثماعو صون ؤلازال٫ بالكغوٍ الكي يداٞٔ ٞيها ٖلى تؤبيض الى٠٢ وهي:
ٟىنه لتٗمحر الى٠٢ -أ  .ا٢امة قغ٦ة بحن حهة الى٠٢ ب٣يمة أٖيانه ودحن أعدا  اإلاا٫ بما يْى
 ا ى من ملٗم  ٞيها بتٗمحرىا من ماله بنؿبة من الغي٘. –٧ؤن  جابت  –ت٣ضيا أٖيان الى٠٢  - 
 :ٗمحر الى٠٢ ب٣ٗض الاؾته إ م٘ اإلاهاٝع ؤلاؾالمية، ل٣اف بض٫ من الغي٘. -ج
 ايااع الى٠٢ بؤحغة ٖينية هي الب اف ٖهيه وخضو، أو م٘ أحغة ملؿحرة. -ص

هض و٢ض ات٤ٟ عأ  ماهـ ا  م٘ م٘ تىني ة ال ضوة بكؤن ىظو الهيٜ من خيث خاحرها ا ى مؼيض من البدث وال ٓغ، ٖو
٣ض نضوة لهظو الهيٜ لٗغى  ية أزغي لالؾةثماع، ٖو ا ى ألامانة الٗامة الاؾت٨تا  ٞيها، م٘ البدث ٖن نيٜ قٖغ

 نتاتاها ٖلى ا  م٘ في صوعته ال٣اصمة.
 وهللا أٖها
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 ّحاٌششواخ ادلغاه أعهُحىُ ادلشاسوح تششاء 
( ثشؤْ ٌِػٌع0 اٌششوبد احلذّضخ0 اٌششوبد اٌمبثؼخ ًأدىبِيب 2/12) 132لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 اٌششػْخ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة ٖكغة بالضوخة 
 م. ٧2003انىن الثاني اي ايغ(  16-11ىـ اإلاىا٤ٞ  1423طو ال٣ٗضة  13ا ى  8اصولة ٢ُغ( في الٟترة من 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى االكغ٧ا  الخضيثة: الكغ٧ا  ال٣ابًة وأخ٩امها  بٗض اَاٖل
ية(  الكٖغ

 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله
 ٢غع ما يلي:

 أوال: التٗغي٠ بالكغ٧ا  الخضيثة:
ا٫: هي الكغ٧ا  الكي :ٗتمض في ت٩ىينها و:ك٨يهها ٖلى عإوؽ أمىا٫ الكغ٧اف، بٌٛ ال ٓغ ٖن الص هية ـ قغ٧ا  ألامى 1

 اإلاؿت٣هة ل٩  مؿاىا، وت٩ىن أؾهمها ٢ابهة لهتضاو٫، وت ٣ؿا ا ى:
 أ ـ قغ٦ة اإلاؿاىمة: هي الكغ٦ة الكي ي٩ىن عأؽ مالها م٣ؿما ا ى أؾها مةؿاوية ٢ابهة لهتضاو٫، وي٩ىن ٧  قغي٪ ٞيها

 مؿئوال بم٣ضاع خهته في عأؽ اإلاا٫.
  ـ قغ٦ة التىنية باألؾها: هي الكغ٦ة الكي يت٩ىن عأؽ مالها من أؾها ٢ابهة لهتضاو٫، وي٩ىن الكغ٧اف ٞيها ٢ؿمحن: 

قغ٧اف متًام حن ومؿئولحن مؿئولية تًام ية ٧امهة ٖن صيىن الكغ٦ة، وقغ٧اف مىنحن مؿئوليرها مدضوصة بم٣ضاع 
 خههها.
ة طا  اإلاؿئولية ا خضوصة: هي الكغ٦ة الكي ي٩ىن عأؾمالها ممهى٧ا لٗضص مدضوص من الكغ٧اف ال يؼيض ٖن ٖضص حـ ـ الكغ٦

مٗحن ايسته٠ طل٪ بازتالٝ ال٣ىانحن( وتتدضص مؿئولية الكغ٧اف ٞيها بم٣ضاع خهة ٧  واخض منها في عأؽ اإلاا٫، وال 
 ت٩ىن أؾهمها ٢ابهة لهتضاو٫.

ا  الكي ي٣ىم ٦ياجها ٖلى أش ام الكغ٧اف ٞيها، خيث ي٩ىن ألش انها اٖتباع، ويٗٝغ ـ قغ٧ا  ألاش ام: هي الكغ2٧
 بًٗها بًٗا، ويث٤ ٧  واخض منها في آلازغ، وت ٣ؿا ا ى:

أ ـ قغ٦ة التًامن: هي الكغ٦ة الكي :٣ٗض بحن ش هحن أو أ٦ثر ب٣هض الاتااع، ٖلى أن ي٣ةؿمىا عأؽ اإلاا٫ بينها، 
هية وتًام ية في حمي٘ أمىالها ال انة أمام الضات حن. وهي ت٣ىم بهٟة أؾاؾية وي٩ىنىن مؿئولحن مؿئولية ش 
ة الص هية بحن الكغ٧اف.  ٖلى اإلاٗٞغ

  ـ قغ٦ة التىنية البؿيُة: هي الكغ٦ة الكي :٣ٗض بحن قغي٪ أو أ٦ثر، ي٩ىنىن مؿئولحن ومتًام حن، ودحن قغي٪ 
ؿمىن قغ٧اف مىنحن، ومؿئوليرها مدضوصة بم٣ضاع واخض أو أ٦ثر، ي٩ىنىن أصخا  خهو زاعححن ٖن ؤلاصاعة وي

 خههها في عأؽ اإلاا٫.
حـ ـ قغ٦ة ا خانة: هي قغ٦ة مؿتترة ليـ لها ش هية ٢انىنية، وت ٣ٗض بحن ش هحن أو أ٦ثر ي٩ىن ل٩  منها خهة 

ىم به الكغ٧اف مٗهىمة في عأؽ اإلاا٫، ويت٣ٟىن ٖلى ا٢ةؿام ألاعداح وال ؿاتغ ال اقئة ٖن ٖم  تااع  واخض أو أ٦ثر ي٣
 أو أخضىا باؾمه ال ام، وت٩ىن اإلاؿئولية مدضوصة في خ٤ مباقغ الٗم  ٞيها.

ـ الكغ٦ة ال٣ابًة: هي الكغ٦ة الكي تمه٪ أؾهما أو خهها في عأؾما٫ قغ٦ة أو قغ٧ا  أزغي مؿت٣هة ٖنها، بنؿبة 3
 تم٨نها ٢انىنا من الؿيُغة ٖلى اصاعاتها وعؾا زُُها الٗامة.

ية، لها مغ٦ؼ أنلي ي٣٘ في اخضي ـ الكغ٦ة متٗضص4 ة من الكغ٧ا  الٟٖغ ة ال نؿيا : هي قغ٦ة تت٩ىن من مامٖى
الضو٫، بي ما ت٣٘ الكغ٧ا  التابٗة له في صو٫ أزغي مستهٟة، وت٨ةؿ  في الٛال  حنؿيرها، ويغتبِ اإلاغ٦ؼ م٘ الكغ٧ا  
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ية من زال٫ اؾتراتياية ا٢تهاصية مت٩امهة تهضٝ ا ى تد٣ي٤ أىضاٝ اؾ  ةثماعية مٗي ة.الٟٖغ
ية في نكاَاتها، ٞبن ٧ان أن  نكاَها خغاما  جانيا: ألان  في الكغ٧ا  ال ىاػ اطا زهت من ا خغما  واإلاىان٘ الكٖغ
غاى وال  اػيغ في ٧  أو بٌٗ  ٧الب ى٥ الغدىية أو الكغ٧ا  الكي تتٗام  با خغما  ٧اإلاتاحغة في ا  ضعا  وألٖا

ىػ تمه٪ أؾهمها وال اإلاتاحغة بها. ٦ما يتٗحن أن تسهى من الٛغع وال هالة اإلاًٟية مٗامالتها، ٞهي قغ٧ا  مدغمة ال يا
 لهجزإ، وأ  ؾب  من ألاؾبا  ألازغي الكي تئص  ا ى بُالن الكغ٦ة أو ٞؿاصىا في الكغيٗة.

 جالثا: يدغم ٖلى الكغ٦ة أن تهضع أؾها تمت٘ أو أؾها امتياػ أو ؾ ضا  ٢غى.
لغأؽ اإلاا٫، ٞبنه يا  أن يتدم  ٧  قغي٪ خهته من ال ؿاعة بنؿبة مؿاىمته في عأؽ عابٗا: في خالة و٢ٕى زؿاعة 

 اإلاا٫.
زامؿا: ان اإلاؿاىا في الكغ٦ة يمه٪ خهة قاثٗة من مىحىصاتها بم٣ضاع ما يمه٨ه من أؾها، وتب٣  مه٨ية الغ٢بة له 

 ا ى أن تنت٣  ا ى ٚحرو أل  ؾب  من ألاؾبا ، من تساعج أو ٚحرو.
يتٗه٤ بُغي٣ة تدهي  ػ٧اة ألاؾها من الكغ٧اف في الكغ٧ا  ال٣ابًة والكغ٧ا  متٗضصة ال نؿيا ،  ؾاصؾا: ٞيما

 ( في صوعته الثالثة ٖكغة.3/13ا 120( في صوعته الغابٗة، وع٢ا: 3/4ا 28يغاح٘ في طل٪ ٢غاعا ا  م٘ ع٢ا: 
 وهللا :ٗا ى أٖها

 
ْ يف ثؼغ ُ ششاء أعيُ اٌششوبد ًادلظب(0 ثشؤْ دى2/12) 18سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس سف إرا وب

 ِؼبِالذتب سثب
لى آله وصخبه وؾها.  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو

مـة، أما بٗض: ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي، بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي، في صوعته الغابٗة ٖكـغة اإلا ٣ٗـضة بم٨ـة اإلا٨غ 
 م؛ ٢ض نٓغ في ىظا اإلاىيٕى و٢غع ما يلي:21/1/1995-ىـ 1415من قٗبان  20والكي بضأ  يىم الؿبت 

ا. -1 ،ٖ  بما أن ألان  في اإلاٗامال  الخ  وؤلاباخة ٞبن تؤؾيـ قغ٦ة مؿاىمة طا  أٚغاى وأنكُة مباخة أمغ حاتؼ قغ
 ام  بالغدا أو تهني٘ ا خغما  أو اإلاتاحغة ٞيها.ال زالٝ في خغمة ؤلاؾهام في قغ٧ا  ٚغيها ألاؾا ءي مدغم،٧التٗ -2
ا بظل٪. -3

،
 ال ياىػ إلاؿها قغاف أؾها الكغ٧ا  واإلاهاٝع اطا ٧ان في بٌٗ مٗامالتها عدا، و٧ان اإلاكتر  ٖاإلا

اطا اقـــتري شـــ و وىـــى ال ملٗهـــا أن الكـــغ٦ة تتٗامـــ  بالغدـــا، جـــا ٖهـــا ٞالىاحـــ  ٖهيـــه ال ـــغوج منهـــا. والتدـــغيا فـــي طلـــ٪  -4
لٗمـىم ألاصلـة مـن ال٨تـا  والؿـ ة فـي تدـغيا الغدـا، وألن قـغاف أؾـها الكـغ٧ا  الكـي تتٗامـ  بالغدـا مـ٘ ٖهـا اإلاكـتر  واضـر، 

ا مـــن عأؽ مـــا٫ الكغ٦ة،واإلاؿـــاىا  ،ٗ ــاث ا قـ بـــظل٪، ملٗنـــي اقـــترا٥ اإلاكـــتر  نٟؿـــه فـــي التٗامـــ  بالغدـــا، ألن الؿـــها يمثـــ  حـــؼف،
الكـــغ٦ة بٟاتـــضة، أو ت٣تريـــه بٟاتـــضة، ٞههمؿـــاىا نهـــي  يمهـــ٪ خهـــة قـــاثٗة فـــي مىحـــىصا  الكـــغ٦ة، ٩ٞـــ  مـــا٫ ت٣غيـــه 

 م ه، ألن الظين يباقغون ؤلا٢غاى والا٢تراى بالٟاتضة ي٣ىمىن بهظا الٗم  نيابة ٖ ه، والتى٦ي  بٗم  ا خغم ال ياىػ.
ا. والخمض هلل ع  الٗاإلاحن. ا ٦ثحر، لى آله وصخبه، وؾها :ؿهيم،  ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم ٖو

ًاف اإلاتدٟ  ٓىن: مهُٟ  أخمض الؼع٢ا اأتدٟٔ ألن اإلاىيٕى يدتاج لتٟهي (ألٖا
 

 ( ثشؤ0ْ ادلشبسوخ يف أعيُ اٌششوبد ادلغبمهخ ادلزؼبٍِخ ثبٌشثب8/8) 11لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (5م 2ج 9ٕو  73م  1ج  7ٕو  1273م  2، ج6ماهة ا  م٘ إ 

 7 -1و الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغ 
 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 
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ه ٖلى تىنيا  ال ضوة الا٢تهاصية الكي ٣ٖضتها ألامانة الٗامة لهمام٘ في حضة بالتٗاون م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي  بٗض اَاٖل
خ٨ا اإلاكاع٦ة في أؾها الكغ٧ا  اإلاؿاىمة اإلاتٗامهة بالغدا، وألابداث لهبدىث والتضعي  بالب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية خى٫ 

 اإلاٗضة في ته٪ ال ضوة،
 ألىمية ىظا اإلاىيٕى ويغوعة اؾت٨ما٫ حمي٘ حىانبه و:ُٛية ٧  تٟهيالته والتٗٝغ ا ى حمي٘ آلاعاف ٞيه،

،
 ونٓغا

 ٢غع ما يلي:
ٞيه ليتم٨ن ا  م٘ من اتساط ال٣غاع اإلا اؾ  في صوعة أن ت٣ىم ألامانة الٗامة لهمام٘ باؾت٨تا  اإلاؼيض من البدىث 

 ٢اصمة.
.٤  وهللا اإلاٞى

 ( ثشؤ0ْ االعزضّبس يف األعيُ ًاٌٌدذاد االعزضّبسّخ2/2) 81لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (73م  1ج 7ٕو 273م  2ج 6ٕو  5م 2، ج9ماهة ا  م٘ إ 

ط   6 -1غو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتم
 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى الاؾةثماع في ألاؾها والىخضا  الاؾةثماعية، الكي تبحن  بٗض اَاٖل
أؾها الكغ٧ا ، الكي ٚغيها وأنكُرها ألاؾاؾية مكغوٖة ل٨نها  منها أن اإلاىيٕى تًمن بحن ٖ انغو مؿؤلة قغاف

ا من ٣ٖض نضوتحن لبدثها، ونضوع ٢غاع مبضثي ٞيها  ت٣ترى أو تىصٕ أمىالها بالٟاتضة وهي لا ي٣٘ البت في أمغىا، بالٚغ
ؼيض من البدىث في ىظا لهمام٘ في صوعته الؿابٗة، جا ٢غاع الخ٤ في صوعته الثام ة بؤن ت٣ىم ألامانة الٗامة باؾت٨تا  اإلا

 اإلاىيٕى ليتم٨ن من اتساط ال٣غاع اإلا اؾ  في صوعة ٢اصمة،
وفٗض الكغوٕ في اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله، تبحن أن اإلاىيٕى يدتاج ا ى الضعاؾا  اإلاتٗضصة اإلاٗم٣ة، لىي٘ الًىابِ 

 صاز  البالص ؤلاؾالمية
،
ا  وزاعحها، اإلاتٗه٣ة بهظا ال ٕى من الكغ٧ا  الظ  ىى ألا٦ثر و٢ٖى

 ٢غع ما يلي:
، ٖلى أن ملٗض ٞيه مؼيض من الضعاؾا  وألابداث بسهىنه و:ؿتٖى  ٞيه ال ىان   : تؤحي  ال ٓغ في ىظا اإلاىيٕى

،
أوال

ية. وطل٪ ليتم٨ن ا  م٘ من اتساط ال٣غاع اإلا اؾ  ٞيه خؿ  تىنية الضوعة الثام ة.  الٟ ية والكٖغ
: الاؾتٟاصة مما تًم ته ألابداث الثال

،
ضاص الالتدة اإلاىصء  بىيٗها في جانيا جة ٖن اله اصي٤ وؤلانضاعا  الاؾةثماعية إٖل
 (.5/4ا 30ال٣غاع 

٤  وهللا اإلاٞى
  



11

0 

 ( دٌي عٌق األًساق ادلبٌْخ ًاٌجؼبئغ )اٌجٌسطخ(1/1) 32سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
ٗـضو، ؾـيضنا ونبي ـا دمحم ٗـض: ٞـبن ماهــ ا  مـ٘ ال٣ٟهـي ؤلاؾـالمي، الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى مـن ال نبـي ب . وف

ــا وقــــغاف ٖلــــى الٗمــــال   ــ ،ٗ ــا مــــن ٣ٖــــىص: بي ــا مل٣ٗــــض ٞيهــ ــاث٘ االبىعنــــة(، ومــ ــٕى ؾــــى١ ألاوعا١ اإلااليــــة والبًــ ٢ــــض نٓــــغ فــــي مىيــ
الىع٢ية وأؾها الكغ٧ا ، وؾ ضا  ال٣غوى التااعية والخ٩ىمية، والبًاث٘، وما ٧ان من ىظو ال٣ٗىص ٖلى مع َّ ، وما 

ٓـــــغ الا٢تهـــــاصيحن ٧ــــان من ــي ن ـــ ا  مــــ٘ ٖلـــــى ال ىانــــ  ؤلاياابيـــــة اإلاٟيـــــضة لهــــظو الؿـــــى١ فــ ــا اَهـــــ٘ ماهـــ ـــــ . ٦مــ ــا ٖلــــى مئحَّ هـــ
لى ال ىان  الؿهبية الًاعة ٞيها.  واإلاتٗامهحن ٞيها، ٖو

 ٞؤما ال ىان  ؤلاياابية اإلاٟيضة ٞهي:
ا صاتمة، :ؿه  تالقي الباثٗحن واإلاكترين، و:٣ٗض ٞيها 

،
: أجها ت٣يا ؾى٢

،
ال٣ٗىص الٗاحهة وآلاحهة، ٖلى ألاؾها والؿ ضا  أوال

 والبًاث٘.
ا: أجها :ؿه  ٖمهية تمىي  اإلائؾؿا  اله اٖية، والتااعية، والخ٩ىمية، ٖن َغي٤ َغح ألاؾها وؾـ ضا  ال٣ـغوى  جاني،

 لهبي٘.
ٟـــإ ب٣يمرهــا، ألن الكــغ٧ا  اإلاهـــضعة ل ــا: أجهــا :ؿـــه  بيــ٘ ألاؾــها، وؾـــ ضا  ال٣ــغوى لهٛحــر، والانت

،
هــا، ال تهــٟي ٢يمرهـــا جالث

 ألصخابها.
حاتهــا فــي ميــضان التٗامــ ، ٖــن َغيــ٤  ــة محــزان أؾــٗاع ألاؾــها، وؾــ ضا  ال٣ــغوى والبًــاث٘، وتمى  ــا: أجهــا :ؿــه  مٗٞغ ،ٗ عاب

 خغ٦ة الٗغى والُه .
 ا ( وأما ال ىان  الؿهبية الًاعة في ىظو الؿى١ ٞهي:
: أن ال٣ٗىص آلاحهة الكي تاغ  في ىـظو الؿـى١، ليؿـت

،
ـا، ألجهـا ال ياـغ  ٞيهـا  أوال ـا، وال قـغاف خ٣ي٣يًّ ـا خ٣ي٣يًّ ،ٗ فـي مٗٓمهـا بي

ا. ،ٖ  الت٣ابٌ بحن َغفي ال٣ٗض ٞيما ملكتٍر له الت٣ابٌ في الٗىيحن أو في أخضىما قغ
ــا يبيــ٘ مــا ال يمهــ٪، مــن ٖمــال ، أو أؾــها، أو ؾــ ضا  ٢ــغوى، أو بًــاث٘، ٖلــى أمــ  قــغاته مــن  ــا: أن البــاث٘ ٞيهــا، ٚالب، جاني،

ض، صون أن ي٣بٌ الثمن ٖ ض ال٣ٗض، ٦ما ىى الكٍغ في الؿها. الؿى١،  و:ؿهيمه في اإلاٖى
ًـه، وى٨ـظا يت٨ـغع البيــ٘  ــا رزـغ ٢بـ  ٢ب ،ً ٗـه أي ًـه، وآلازـغ يبي ـا، يبيـ٘ مـا اقــتراو رزـغ ٢بـ  ٢ب ـا: أن اإلاكـتر  ٞيهـا ٚالب،

،
جالث

ر الـظ  ٢ـض يغيـض أن يةؿـها اإلابيـ٘ مـن البـاث٘ والكغاف ٖلى الشءيف طاته ٢ب  ٢بًه، ا ى أن تنتهي الهـ٣ٟة ا ـى اإلاكـتري ألازحـ
ــا  ــــض الت ٟيــــظ، وىـــى يــــىم التهــــٟية، بي مــ ــا ال يمهــــ٪، أو أن يداؾـــبه ٖلــــى ٞــــغ١ الؿــــٗغ فـــي مٖى ألاو٫، الـــظ  ي٩ــــىن ٢ــــض بـــإ مــ
ٗـه فـي خالـة ال ؿـاعة، فـي  ٞـغ١ الؿـٗغ فـي خالـة الـغدذ، أو صٞ ي٣تهغ صوع اإلاكترين والباثٗحن ٚحر ألاو٫ وألازحـر، ٖلـى ٢ـبٌ 

ا.اإلا ض اإلاظ٧ىع، ٦ما ياغ  بحن اإلا٣امغين تمام،  ٖى
ًـاث٘ فـي الؿـى١، لهـتد٨ا فـي البـاثٗحن الـظين بـاٖىا مـا ال  ا: ما ي٣ـىم بـه اإلاتمىلـىن، مـن اخت٩ـاع ألاؾـها والؿـ ضا  والب ،ٗ عاب

ض ت ٟيظ ال٣ٗض بؿٗغ أ٢ ، والةؿهيا في خي ه، واي٣اٖها في الخغج.  يمه٩ىن، ٖلى أم  الكغاف ٢ب  مٖى
ـــا: أ ُـــىعة الؿـــى١ اإلااليـــة ىـــظو تـــؤ:ي مـــن اتساطىـــا وؾـــيهة لهتـــؤجحر فـــي ألاؾـــىا١ بهـــٟة ٖامـــة، ألن ألاؾـــٗاع ٞيهـــا ال زامؿ، ن ز

ــا ٖلــى الٗــغى والُهــ  الٟٗهيــحن مــن ٢بــ  ا ختــاححن ا ــى البيــ٘ أو ا ــى الكــغاف، وانمــا تتــؤجغ بؤقــياف ٦ثحــرة بًٗــها  :ٗتمـض ٧هيًّ
لهؿه٘، أو ألاوعا١ اإلاالية ٞيها، ٧بقاٖة ٧اطبـة أو ندىىـا، وى ـا ت٨مـن مٟتٗ  من اإلاهيم حن ٖلى الؿى١، أو من ا خت٨غين 

ا  ا، ألن طلــ٪ يــئص  ا ــى ت٣هبــا  ٚحــر َبيٗيــة فــي ألاؾــٗاع، ممــا يــئجغ ٖلــى الخيــاة الا٢تهــاصية تــؤجحر، ،ٖ ال ُــىعة ا خٓــىعة قــغ
ــــة مــــن ألاوعا١ اإلا ــاع اإلامــــىلحن ا ـــى َــــغح مامٖى لــــى ؾــــبي  اإلاثــــا٫ ال الخهــــغ: ملٗمــــض ٦بــ ا، ٖو اليــــة مــــن أؾــــها أو ؾــــ ضا  ؾـــيئ،

٢ــغوى، ٞيهـــبِ ؾــٗغىا ل٨ثـــرة الٗــغى، ٞيؿـــإع نــٛاع خمهـــة ىـــظو ألاوعا١ ا ــى بيٗهـــا بؿــٗغ أ٢ـــ ، زكــية ىبـــٍى ؾـــٗغىا 
ٗـىص ال٨بـاع ا ـى قـغاف ىـظو ألاوعا١ بؿـٗغ أ٢ـ ،  ا بؼيـاصة ٖغيـها، ٞي أ٦ثر من طل٪ وػياصة زؿاعتها، ٞيهبِ ؾـٗغىا ماـضص،

ٞـــ٘ ؾــــٗغىا ب٨ثـــرة الُهــــ ، وينت هـــي ألامــــغ بتد٣يـــ٤ م٩اؾـــ  له٨بــــاع، والخـــا١ زؿــــاتغ ٞاصخـــة بــــال٨ثرة الٛالبـــة، وىــــا بٛيـــة ع
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ا في ؾى١ البًاث٘.  ،ً نٛاع خمهة ألاوعا١ اإلاالية، نةياة زضاٖها بُغح ٚحر خ٣ي٣ي ألوعا١ مماجهة، وياغ  مث  طل٪ أي
ا بــحن الا٢تهــاصيحن، والؿــب  فــي طلــ٪ أجهــا ؾــببت  ٦بحــر،

،
فــي ٞتــرا  مٗي ــة، مــن تــاعيش  ولـظل٪ ٢ــض أجــاع  ؾــى١ البىعنــة حــضال

الٗــالا الا٢تهــاص ، يــيإ جـــغوا  ضــ مة، فــي و٢ـــت ٢هــحر، بي مــا ؾــببت ٚنـــ  لآلزــغين صون حهــض، خكـــ  اجهــا فــي ألاػمـــا  
ٗـــالا، َالـــ  ال٨ثحـــرون ببلٛائهـــا، اط تـــظى  بؿـــببها جـــغوا ، وتنهـــاع أويـــإ ا٢تهـــاصية فـــي ىاويـــة،  ال٨بحـــرة الكـــي احتاخـــت ال

 الؼالػ٫ والانسؿاٞا  ألاعيية.ودى٢ت ؾغي٘، ٦ما يده  في 
ٗـض اَالٖــه ٖلــى خ٣ي٣ــة ؾـى١ ألاوعا١ اإلااليــة والبًــاث٘ االبىعنــة(  ولـظل٪ ٧هــه، ٞــبن ماهــ ا  مــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــالمي، ب
وما ياغ  ٞيها من ٣ٖىص ٖاحهة وآحهة ٖلى ألاؾها وؾ ضا  ال٣غوى، والبًاث٘ والٗمال  الىع٢ية، وم ا٢كرها في يىف 

 مية ي٣غع ما يلي:أخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾال 
ــا  ،ٗ ٗـامهىن بي : أن ٚايـة الؿـى١ اإلااليـة االبىعنــة( هـي اياـاص ؾـى١ مؿــتمغة وصاتمـة، يتالقـى ٞيهـا الٗــغى والُهـ ، واإلات

،
أوال

ٛـــاٞهحن واإلاؿترؾـــهحن الـــظين يدتــاحىن ا ـــى بيـــ٘ أو قـــغاف، وال  حن له وقــغاف، وىـــظا أمـــغ حيــض ومٟيـــض، ويم ـــ٘ اؾـــتٛال٫ ا ختــٞر
ٞـــىن خ٣ي٣ـــة ألاؾـــٗاع ٞـــىن ا ختـــاج ا ـــى البيـــ٘، ومـــن ىـــى مدتـــاج ا ـــى الكـــغاف. ول٨ـــن ىـــظو اإلاهـــلخة الىاضـــخة، ملٗغ ، وال ملٗغ

ا، واإلا٣ــــامغة، والاؾــــتٛال٫، وأ٧ــــ  أمــــىا٫  ،ٖ ــا فــــي ألاؾــــىا١ اإلاــــظ٧ىعة االبىعنـــة(، أنــــىإ مــــن الهــــ٣ٟا  ا خٓــــىعة قـــغ يىا٦بهـ
ٖـــام بكـــؤجها، بـــ  ياـــ  بيـــان َـــ ، ولـــظل٪ ال يم٨ـــن اُٖـــاف خ٨ـــا قـــغعي  ٗـــامال  الكـــي تاـــغي ٞيهـــا، ٧ـــ   ال ــاؽ بالبا خ٨ـــا اإلا

 واخضة منها ٖلى خضة.
ا: أن ال٣ٗىص الٗاحهة ٖلى الؿه٘ الخايغة اإلاىحـىصة فـي مهـ٪ البـاث٘، الكـي ياـغ  ٞيهـا ال٣ـبٌ ٞيمـا ملكـتٍر لـه ال٣ـبٌ  جاني،

ــا اطا لـــا ي٨ـــن اإلابيـــ٘ فـــي ا، أمـ ،ٖ ا ٖلـــى مدـــغم قـــغ ا، هـــي ٣ٖـــىص حـــاتؼة، مـــا لـــا ت٨ـــن ٣ٖـــىص، ،ٖ مهـــ٪ البـــاث٘،  فـــي ماهــــ ال٣ٗـــض قـــغ
 ٞيا  أن تتىاٞغ ٞيه قغوٍ بي٘ الؿها، جا ال ياىػ لهمكتر  بٗض طل٪ بيٗه ٢ب  ٢بًه.

ا، مــا لــا  ،ٖ ــا: أن ال٣ٗــىص الٗاحهــة ٖلــى أؾــها الكــغ٧ا  واإلائؾؿــا ، خــحن ت٩ــىن تهــ٪ ألاؾــها فــي مهــ٪ البــاث٘ حــاتؼة قــغ
،
جالث

ا، ٦كـــغ  ،ٖ م قــغ ٧ا  الب ـــى٥ الغدىيـــة، وقـــغ٧ا  ال مـــىع، ٞدينئـــظ ت٨ــن تهـــ٪ الكـــغ٧ا  أو اإلائؾؿـــا  مىيـــٕى :ٗامههـــا مدـــغَّ
ا وقغاف. ،ٗ  يدغم التٗا٢ض في أؾهمها بي

ٗـــامال   ا، ألجهـــا م ،ٖ ـــا: أن ال٣ٗـــىص الٗاحهـــة وآلاحهـــة، ٖلـــى ؾـــ ضا  ال٣ـــغوى بٟاتـــضة، بمستهـــ٠ أنىاٖهـــا ٚحـــر حـــاتؼة قـــغ ،ٗ عاب
 تاغ  بالغدا ا خغم.

ــا، الكــــي تاــــغ  ٖلــــى اإلا ــا: أن ال٣ٗــــىص آلاحهــــة بؤنىاٖهــ ــ ـــاث٘، زامؿ، ــه٘ الكــــي ليؿــــت فــــي مهــــ٪ البــ ، أ  ٖلــــى ألاؾــــها والؿــ ٨كــــٝى
ا  ا؛ ألجهـا :كـتم  ٖلـى بيـ٘ الصـ و مـا ال يمهـ٪ اٖتمـاص، ،ٖ بال٨يٟية الكـي تاـغ  فـي الؿـى١ اإلااليـة االبىعنـة( ٚحـر حـاتؼة قـغ

ا إلاا صر ٖن عؾى٫ هللا ي ،ٖ ض. وىظا م هي ٖ ه قغ ـَ ٖلى أنه ؾيكتريه ٞيما بٗض، ويؿهمه في اإلاٖى ـْي
َ
ْ٘ َمـا ل ِب

َ
 أنه ٢ا٫:  ال ت
ْ ــَض٥َ . و٦ــظل٪ مــا عواو ؤلامــام أخمــض وأبــى صاوص ببؾــ اص صــخيذ، ٖــن ػيــض بــن جابــت، هنع هللا يضر، أن ال بــي ي نهــ  أن  تبــإ الؿــه٘ ِٖ

ااُع ا ى ِعخاِلها. بتإ، خك  َيُدىَػىا الت 
ُ
 خيث ت

ــا: ليؿــت ال٣ٗــىص آلاحهــة فـــي ا لؿــى١ اإلااليــة االبىعنــة( مـــن ٢بيــ  بيــ٘ الؿــها ال ـــاتؼ فــي الكــغيٗة ؤلاؾــالمية، وطلـــ٪ ؾاصؾ،
 لهٟغ١ بينهما من وحهحن:

ــض  اج( فــي الؿــى١ اإلااليــة االبىعنــة( ال يــضٞ٘ الــثمن فــي ال٣ٗــىص آلاحهــة فــي ماهـــ ال٣ٗــض، وانمــا يئحــ  صٞــ٘ الــثمن ا ــى مٖى
 هـ ال٣ٗض.التهٟية، بي ما الثمن في بي٘ الؿها يا  أن يضٞ٘ في ما

و٢بــ  أن يدىػىــا اإلاكــتر  ألاو٫  -وهــي فــي طمــة البــاث٘ ألاو٫  -اص( فــي الؿــى١ اإلااليــة االبىعنــة( تبــإ الؿــهٗة اإلاتٗا٢ــض ٖهيهــا
ــا ، ولــيـ الٛــغى مــن طلــ٪ اال ٢ــبٌ أو صٞــ٘ ٞــغو١ ألاؾــٗاع بــحن البــاثٗحن واإلاكــترين ٚحــر الٟٗهيــحن، مســاَغة  ٖــضة بيٖى

 ة ؾىاف بؿىاف، بي ما ال ياىػ بي٘ اإلابي٘ في ٣ٖض الؿها ٢ب  ٢بًه.منها ٖلى ال٨ؿ  والغدذ، ٧اإلا٣امغ 
 يتر٧ـــــىا أؾـــــىا١ 

َّ
ــي الـــــبالص ؤلاؾـــــالمية، أال ــا ت٣ـــــضم، يـــــغي ا  مــــ٘ ال٣ٟهـــــي ؤلاؾـــــالمي: أنـــــه ياـــــ  ٖلـــــى اإلاؿــــئولحن فـــ ــاف ٖلـــــى مـــ ود ــ
 
َّ
 يتر٧ـىا لهمتالٖبـحن البىعنة في بالصىا خغة، تتٗام  ٦ي٠ :كاف من ٣ٖىص ون٣ٟا ، ؾىاف أ٧انـت حـاتؼة أو مدغمـة، وأال
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باألؾــٗاع ٞيهــا أن يٟٗهــىا مــا ملكــاإون، بــ  يىحبــىن ٞيهــا مغاٖــاة الُــغ١ اإلاكــغوٖة فــي الهــ٣ٟا  الكــي :٣ٗــض ٞيهــا، ويم ٗــىن 
ٗـــــام، ويلخـــــ٤  ــاص ال ٖـــــ  الـــــظ  ياــــغ ا ـــــى ال٩ـــــىاعث اإلااليـــــة، ويســــغ  الا٢تهـــ ا، ليدىلـــــىا صون التال ،ٖ ال٣ٗــــىص ٚحـــــر ال ـــــاتؼة قــــغ

ي ال ٨با  بال٨ثحرين، ألن  َِ ا ِنـَغا
َ
نَّ َىـظ
َ
ٗـا ى: اَوأ ال حر ٧  ال حر في التزام َغي٤ الكغيٗة ؤلاؾالمية في ٧ـ   ـءيف، ٢ـا٫ هللا :

ْا 
ُ
٨
َّ
ه َٗ
َ
ْا ِبِه ل

ُ
ا٦ ْا َونَّ

ُ
ِل٨
َ
ْن َؾِبيِهِه ط َٖ ْا 

ُ
١َ ِب٨ غَّ

َ
َتٟ
َ
ُبَ  ٞ ىا الؿ  ُٗ ِب

َّ
ة
َ
ىُو َوال ت ُٗ ِب اتَّ

َ
ا ٞ ٣ُىَن( ألانٗام/ُمْؿَت٣ِيم، تَّ

َ
 .153ت

لى آله وصخبه وؾها.وهللا ؾ ي٤، والهاص  ا ى ؾىاف الؿبي . ونلى هللا ٖلى ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو  بدانه ىى و ي التٞى
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 (0 دىُ اٌزالػت يف عٌق األًساق ادلبٌْخ3/52) 112سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
لى آله و   صخبه، أما بٗض:الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو

 23-19ٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته االٗكغين( اإلا ٣ٗـضة فـي م٨ـة اإلا٨غمـة فـي الٟتـرة مـن 
 اإلااليــة( وىــى: م ٢ــض نٓــغ فــي مىيــٕى اخ٨ــا التالٖــ  فــي ؾــى١ ألاوعا2010١/صملؿــمبر 29-25ىــــ الكــي يىا٣ٞهــا 1432مدـغم 

ٟـة ٖنهــا؛ مثـ  نكــغ مٗهىمـا  ٧اطبــة أو  ٕ اإلاتٗــامهحن ٖلـى وع٢ــة ماليـة، ببياـاص نــىعة٧ـ  تهـٝغ متٗمــض حهـضٝ ا ــى زـضا ػات
ـــا  الىاحــــ  ــاف اإلاٗهىمـ ــههة، أو ازٟــ  نكــــغىا، أو الــــتد٨ا فــــي و٢ــــت نكــــغىا، أو تؼويــــغ الٗــــغوى أو الُهبــــا ؛ ممــــن لهــــا مًــ

ليحن، أو زبـــراف الا٢تهـــاص، أو مـــضيغ  اإلاـــا ال٣ـــضعة ٖلـــى طلـــ٪؛ ٧اإلاـــضيغين الت ٟيـــظيحن، أو ا خاؾـــبحن واإلاـــض٣٢حن، أو ا خههـــحن
 او ٚحرىا. ن اصي٤ الاؾةثماع، أو ٦باع مال٥ ألاؾها،

ٗـض ٖـ   وفٗض اؾتمإ ا  م٘ ا ى ٖضص من البدىث الكي أل٣يت من متسههـحن، وف اإلا ا٢كـا ، يئ٦ـض ا  مـ٘ ٖلـى أن التال
ــــى ــــئص  ا ــ ــــة يـ ــــى١ ألاوعا١ اإلااليــ ــــي ؾــ ــــى١  فـ ــــضعة الؿــ ــــ٠ٗ ٢ــ ــــرة، ويًــ ــــاصية ٦بحـ ــــغاع ا٢تهــ ــــا،أيــ ــــضاولحن ٞيهــ ــــة اإلاتــ ــــ٠ٗ ج٣ــ ًـ  ، وي

ٖـــة، ويــضٖى ا ـــى  ويــضٖىىا ا ــى الانهـــغاٝ ٖنهــا، وي ٣ـــ  اإلاتــاحغة فـــي ألاؾــىا١ اإلااليـــة مــن مســـاَغة مكــغوٖة ا ـــى م٣ــامغة م ى
الؿــغي٘ ٚحــر اإلاكـــغوٕ، ويــئص  ا ــى أن ي٩ـــىن اإلاــا٫ صولــة بـــحن ألٚا يــاف، و٢ــض ي ٣ـــ   ال كــ٘ بــحن اإلاتٗـــامهحن، والُمــ٘ فــي الـــغدذ

 ا ى الؿماؾغة الٗاإلايحن الظين لها ٖغا٢ة في التالٖ  في أؾىا١ اإلاا٫. البالص جغوة
ٗـامهحن،  يـه ايـغاع باإلات َـ ، ٞو هـا وأ٧ـ  ألمـىا٫ ال ـاؽ بالبا ٚـل وزـضإ و:ٛغيـغ، ْو وألن التالٖ  فـي ؾـى١ ألاوعا١ اإلااليـة 

ــــي ـــامال  اإلا هــ ٗـــ ــــه اإلا ــ وتـــــضز  ٞيــ ــ ـــغيٗة ؤلاؾــ ــــي الكـــ ـــغم فـ ــــى مدـــ ــا، ٞهــ ــ حرىمــ ــــبن ٚو ـــال ال والٛــ ـــا؛ ٧ــ ــــ ةٖنهـــ ـــا  والؿــ  المية بال٨تـــ
ىا ِبَهـا
ُ
ْضل
ُ
ِ  َوت َِ َبا

ْ
ْا ِبال
ُ
ْا َبْيَ ٨

ُ
٨
َ
ْمَىال
َ
ىا أ
ُ
ه
ُ
٧
ْ
ؤ
َ
 ت
َ
ىا  وؤلاحمإ، وال ياىػ لهمؿها ؤلا٢ضام ٖهيه؛ ل٣ىله :ٗا ى:} َوال

ُ
ه
ُ
٧
ْ
ـاِم ِلَتـؤ

َّ
ُخ٩
ْ
ـى ال
َ
ِا 

ُمــىَنر االب٣ــغة 
َ
ه ْٗ
َ
ــُتْا :
ْ
ن
َ
ِا َوأ
ْ
ج ِ
ْ
ــاِؽ ِبــاإل ْمــَىا٫ِ ال َّ

َ
ــا ِمــْن أ ِغي٣،

َ
ِؿــُضوا ِفــي 188ٞ ْٟ

ُ
 ت
َ
ــَياَفُىْا َوال

ْ
ق
َ
ــاَؽ أ ُؿــىا ال َّ

َ
ْبس
َ
 ت
َ
(. و٢ىلــه :ٗــا ى: } َوال

ْ ــُتْا ُمــْئِمِ حَنر
ُ
ــْا ِاْن ٦

ُ
٨
َ
ْحــٌر ل
َ
ــْا ز
ُ
ِل٨
َ
ِخَها ط

َ
ــَض ِاْنــال ْٗ ْعِى َب

َ ْ
ــغاٝ)ألا  و٢ىلــه ي ٞيمــا عواو مؿــها: امــن ٚــل ٞهــيـ م ــا(.: (85ألٖا

  ، ٢ــا٫: ؾــمٗت عؾــى٫ هللا ي ي٣ــى٫:- هنع هللا يضر -وعوي ٣ٖبــة بــن ٖــامغ 
،
ااإلاؿــها أزــى اإلاؿــها، وال يدــ  إلاؿــها بــإ مــن أزيــه بيٗــا

  أخمض وأبى صاوص والخا٦ا( ٞيه ٖي  اال بي ه له(. اعواو
ه ال٣ىيا، والى٢ٝى ٖ ض زيه ما يد  خضوصو، وأن يد  اإلاؿها أل  وا  م٘ اط يىصءي اإلاؿهمحن بت٣ىي هللا، والٗم  بكٖغ

اإلااليـة  ىــ بكـؤن ؾـى١ ألاوعا1404١( عديـ٘ آلازـغ، ؾـ ة 16-11الـضوعة الؿـابٗة فـي ا ل ٟؿه، ٞبنه يظ٦غ ب٣غاعو الهاصع فـي
  والبًاث٘ االبىعنة(، وما ياغ  ٞيها من ٣ٖىص مكغوٖة أو مدغمة.

 بما يلي: وللخض من التالٖ  في ؾى١ ألاوعا١ اإلاالية ٞبن ا  م٘ يىصءي
يــة اإلاؿــةثمغين،أن ت٣ــىم ا -1 ٗــغيٟها بؤؾــالي  التالٖــ ؛ وأن تدــض مــن  ل هــا  اإلاؿــئولة ٖــن الؿــى١ فــي ٧ــ  صولــة بتٖى و:

المية الكي تنكغ الكاثٗا  اإلاًاعدا  ٚحر اإلاكغوٖة،  و:ٛغ  اإلاًاعدحن. وتغا٢  اإلاىا٢٘ الال٨ترونية والىؾات  ؤلٖا
ٖـ  اإلاتى  -2 ٗـة، و:ٗغيٟهـاأن :كـم  أنٓمـة الؿـى١ اإلااليـة ولىاتدهـا خـاال  التال ٗـه ا٦ةكـاٞها ومدا٦مــة  ٢ ٟـا ملؿـه  م :ٗغي

 لغصٖها، وتُىيغ وؾات  ٞٗالة ل٨ك٠ أؾالي  التالٖ  ونىعو. اإلاتالٖبحن ٞيها، ووي٘ ٣ٖىدا  ٧اٞية
ٛـاف -3 ًـغعين، مثــ  ال اصلـة لتٗــىيٌ اإلات الهــ٣ٟا  الكـي جبــت ٞيهـا التالٖــ   أن :كـم  أنٓمـة الؿــى١ أؾـالي  مم٨ ــة ٖو

ىصة ألاؾها  خاٞٔ  مال٦ها. ٖو
ٞـىن ٢ىاٖــض الٗمــ  ٞيهـا-4 ــة فـي ىــظا الكــؤن ؛ ألن  أن ملؿـتٗحن اإلاتٗــامهىن فـي ىــظو الؿـى١ الــظين ال ملٗغ بؤىــ  ال بـرة واإلاٗٞغ

ة  بما ياغ  ٞيه. التٗام  في أ  ؾى١ يتُه  اإلاٗٞغ
ــٕغ ال هــــا  اإلاؿــــئولة واإلاٗ يــــة فــــي ا٢امــــة ؾــــى١ ماليــــة اؾــــالمية لــــؤلوعا١ -5 ـــة ولهؿــــه٘ ولهٗمــــال  أن :ؿــ  ، ت٣ــــىم ٖلـــــى اإلااليـ

ية.  ال٣ٗىص والًىابِ الكٖغ
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مت٩امـ  فـي حىانبـه ال ٓغيـة التؤنـيهية،  أن :ؿ ى عابُة الٗالا ؤلاؾالمي ا ى صعاؾة مكغوٕ بغنامج ا٢تهاص  اؾالمي -6
 وحىانبه الٗمهية التُبي٣ية.

يحن وا٢تهــــاصيحن فــــي ال امٗــــا ، ــٖغ ا  ــــام٘ ال٣ٟهيــــة ومٗاىــــض البدــــىث ومغا٦ــــؼو، و  وطلــــ٪ بالتٗــــاون مــــ٘ ا  تهــــحن مــــن قــ
٣ض اإلائتمغا  وال ـضوا  ووعف الٗمـ  ؛ والب ى٥ ؤلاؾالمية، واحغاف لهىنـى٫ ا ـى نـياٚة  البدىث والضعاؾا  الالػمة، ٖو
 واضخة لهظا البرنامج.

 ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم وآله وصخبه.

 ( ثشؤ0ْ األعٌاق ادلبٌْخ12/6) 22لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (73م 1ج 7ٕ 1273م  2، ج6م٘ إ ماهة ا  

 23-17ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 
 م،1990آطاع اماعؽ( 20-14ىـ اإلاىا٤ٞ 1410قٗبان 

ه ٖلى ألابداث والتىنيا  وال تاتج اإلا٣ضمة في نضوة ألاؾىا١ اإلاالية اإلا ٣ٗض عدي٘ الثاني  24 – 20ة في الغداٍ بٗض اَاٖل
م بالتٗاون بحن ىظا ا  م٘ واإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  بالب ٪ ؤلاؾالمي  1989/  10/ 24 – 20ىـ /  1410

 لهت مية، وداؾتًاٞة وػاعة ألاو٢اٝ والكئون ؤلاؾالمية باإلامه٨ة اإلاٛغدية،
ى ال٨ؿ  الخال٫ واؾةثماع اإلاا٫ وت مية اإلاضزغا  ٖلى أؾـ وفي يىف ما ىى م٣غع في الكغيٗة ؤلاؾالمية من الخث ٖل

باف وتدم  ا  اَغ، ومنها مساَغ اإلاضيىنية،  الاؾةثماع ؤلاؾالمي ال٣اتا ٖلى اإلاكاع٦ة في ألٖا
وإلاا لؤلؾىا١ اإلاالية من صوع في تضاو٫ ألامىا٫ وتنكيِ اؾةثماعىا، ول٩ىن الاىتمام بها والبدث ٖن أخ٩امها يهبي خاحة 

لتٗغي٠ ال اؽ ب٣ٟه صينها في اإلاؿتاضا  الٗهغية ويتالقى م٘ ال هىص ألانيهة له٣ٟهاف في بيان أخ٩ام اإلاٗامال   ماؾة
اإلاالية ودسانة أخ٩ام الؿى١ ونٓام الخؿبة ٖلى ألاؾىا١، و:كم  ألاىمية ألاؾىا١ الثانىية الكي تةيذ لهمؿةثمغين أن 

 ببم٩ان ال غوج من  ملٗاوصوا صزى٫ الؿى١ ألاولية و:ك٩  ٞغنة للخهى٫ 
،
ي٠ اإلاا٫ ج٣ة ٖلى الؿيىلة و:ص ٘ ٖلى تْى

إل ٖلى ما ت اولته البدىث اإلا٣ضمة بكؤن نٓا و٢ىانحن ألاؾىا١ اإلاالية ال٣اتمة وآلياتها  الؿى١ ٖ ض الخاحة، وفٗض الَا
 ٢غع ما يلي: وأصواتها،

: ان الاىتمام باألؾىا١ اإلاالية ىى من تمام ا٢امة الىاح  في خٟٔ
،
اإلاا٫ وت ميته باٖتباع ما ملؿتةبٗه ىظا من  أوال

 التٗاون لؿض الخاحا  الٗامة وأصاف ما في اإلاا٫ من خ٣ى١ صينية أو صنيىية.
: ان ىظو ألاؾىا١ اإلاالية 

،
هي في خالرها الغاى ة ليؿت ال مىطج ا خ٤٣ ألىضاٝ  –م٘ الخاحة ا ى أن  ٨ٞغتها  –جانيا

مية. وىظا الىي٘ يتُه  بظ٫ حهىص ٖهمية مكتر٦ة من ال٣ٟهاف والا٢تهاصيحن ت مية اإلاا٫ واؾةثماعو من الىحهة ؤلاؾال 
إلاغاحٗة ما ت٣ىم ٖهيه من أنٓمة، وما :ٗتمضو من آليا  وأصوا  و:ٗضي  ما ينبغي :ٗضيهه في يىف م٣غعا  الكغيٗة 

 ؤلاؾالمية.
: ان ٨ٞغة ألاؾىا١ اإلاالية ت٣ىم ٖلى أنٓمة اصاعية واحغاتية، ولظا ملؿة 

،
ض الالتزام بها ا ى تُبي٤ ٢اٖضة اإلاهالر جالثا

ية، وهي لظل٪ من ٢بي  الت ٓيا الظ  ي٣ىم   أو ٢اٖضة قٖغ
،
اإلاغؾهة ٞيما ي ضعج تدت أن  قغعي ٖام وال يسال٠ نها

ية  به و ي ألامغ في الخَغٝ واإلاغا٤ٞ ألازغي وليـ ألخض مسالٟة ت ٓيما  و ي ألامغ أو التداي  ٖهيها ما صامت مؿتٞى
ية.الًىابِ   وألانى٫ الكٖغ

 ويىصءي بما يلي:
اؾت٨ما٫ ال ٓغ في ألاصوا  والهيٜ اإلاؿتسضمة في ألاؾىا١ اإلاالية ب٨تابة الضعاؾا  وألابداث ال٣ٟهية والا٢تهاصية 

 ال٩اٞية
٤  وهللا اإلاٞى
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 ( ثشؤ0ْ األعٌاق ادلبٌْخ1/1)63لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (5م 2والٗضص التاؾ٘ ج 73م  1لؿاب٘ ج والٗضص ا 1273م  2، ج6ماهة ا  م٘ إ 

ط   12-7ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 
 م، 1992أياع امايى(  14 – 9ىـ اإلاىا٤ٞ 1412ال٣ٗضة 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ألاؾىا١ اإلاالية  ألاؾها، الازتياعا ، الؿه٘، بُا٢ة بٗض اَاٖل
 الاتتمان،

 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٢غع ما يلي:

: ألاسهم:
ً
 أوال
 ؤلاؾهام في الكغ٧ا : -1
 بما أن ألان  في اإلاٗامال  الخ  ٞبن تؤؾيـ قغ٦ة مؿاىمة طا  أٚغاى وأنكُة مكغوٖة أمغ حاتؼ. -أ
 قغ٧ا  ٚغيها ألاؾا ءي مدغم، ٧التٗام  بالغدا أو انتاج ا خغما  أو اإلاتاحغة بها. ال زالٝ في خغمة ؤلاؾهام في –  
ا من أن أنكُرها ألاؾاؾية  –ج   با خغما ، ٧الغدا وندىو، بالٚغ

،
ألان  خغمة ؤلاؾهام في قغ٧ا  تتٗام  أخيانا

 مكغوٖة.
 (:under writingيمان ؤلانضاع ا -2

قغ٦ة م٘ من يهتزم بًمان حمي٘ ؤلانضاع من ألاؾها، أو حؼف من طل٪ يمان ؤلانضاع: ىى الاتٟا١ ٖ ض تؤؾيـ 
، اطا ٧ان :ٗهض 

،
ا ؤلانضاع، وىى :ٗهض من اإلاهتزم باال٦تتا  في ٧  ما تب٣  مما لا ي٨تة  ٞيه ٚحرو، وىظا ال مان٘ م ه قٖغ

ٚحر -ى م٣اب  ٖن ٖم  يئصيهاإلاهتزم باال٦تتا  بال٣يمة ؤلاؾمية بضون م٣اب  ل٣اف التٗهض، وياىػ أن يده  اإلاهتزم ٖل
 مث  اٖضاص الضعاؾا  أو :ؿىي٤ ألاؾها. -الًمان

 ت٣ؿيِ ؾضاص ٢يمة الؿها ٖ ض الا٦تتا : -3
 من أصاف ٢ؿِ من ٢يمة الؿها اإلا٨تة  ٞيه، وتؤحي  ؾضاص ب٣ية ألا٢ؿاٍ، ألن طل٪ ملٗتبر من الاقترا٥ 

،
ا ال مان٘ قٖغ

وال يترت  ٖلى طل٪ مدظوع ألن ىظا ملكم  حمي٘ ألاؾها، وتٓ   بما ع   صٞٗه، والتىاٖض ٖلى ػياصة عأؽ اإلاا٫،
مؿئولية الكغ٦ة ب٩ام  عأؽ مالها اإلاٗهن بالنؿبة لهٛحر، ألنه ىى ال٣ضع الظ  خه  الٗها والغيا به من اإلاتٗامهحن م٘ 

 الكغ٦ة.
 الؿها لخامهه: -4

قهاصة الؿها هي وجي٣ة إلجبا  ىظا  بما أن اإلابي٘ في االؿها لخامهه( ىى خهة قاثٗة في مىحىصا  الكغ٦ة وأن
 من انضاع أؾها في الكغ٦ة بهظو الُغي٣ة وتضاولها.

،
ا  الاؾتد٣ا١ في الخهة ٞال مان٘ قٖغ

 مد  ال٣ٗض في بي٘ الؿها: -5
ان ا خ  اإلاتٗا٢ض ٖهيه في بي٘ الؿها ىى الخهة الكاثٗة من أنى٫ الكغ٦ة، وقهاصة الؿها ٖباعة ٖن وجي٣ة للخ٤ في 

 ته٪ الخهة.
 ألاؾها اإلامتاػة: -6

ال ياىػ انضاع أؾها ممتاػة، لها زهاتو مالية تئص  ا ى يمان عأؽ اإلاا٫ أو يمان ٢ضع من الغدذ أو ت٣ضيمها ٖ ض 
 التهٟية، أو ٖ ض تىػي٘ ألاعداح.

 وياىػ اُٖاف بٌٗ ألاؾها زهاتو تتٗه٤ باألمىع ؤلاحغاتية أو ؤلاصاعية.
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 التٗام  في ألاؾها بُغي٣ة عدىية: -7
ال ياىػ قغاف الؿها ب٣غى عدى  ي٣ضمه الؿمؿاع أو ٚحرو لهمكتر  ل٣اف عىن الؿها، إلاا في طل٪ من اإلاغاباة وتىجي٣ها  -أ

ما٫ ا خغمة بال و ٖلى لٗن آ٧  الغدا ومى٧هه و٧اتبه وقاىضيه.  بالغىن وىما من ألٖا
 من الؿمؿا - 

،
ضا  بي٘ ؾها ال يمه٨ه الباث٘ وانما يته٣  ٖو

،
ض الةؿهيا، ألنه من ال ياىػ أيًا ع بب٢غايه الؿها في مٖى

بي٘ ما ال يمه٪ الباث٘، وي٣ىي اإلا ٘ اطا اقتٍر ا٢باى الثمن لهؿمؿاع لينتٟ٘ به ببيضاٖه بٟاتضة للخهى٫ ٖلى م٣اب  
 ؤلا٢غاى.

 بي٘ ألاؾها أو عىن: -8
 ياىػ بي٘ الؿها أو عى ه م٘ مغاٖاة ما ي٣سء  به نٓام الكغ٦ة، ٦ما لى تًمن ال ٓام :

،
 أو مكغوَا

،
ؿىيٜ البي٘ مُه٣ا

بمغاٖاة أولىية اإلاؿاىمحن ال٣ضام  في الكغاف، و٦ظل٪ ملٗتبر ال و في ال ٓام ٖلى ام٩ان الغىن من الكغ٧اف بغىن 
 الخهة اإلاكاٖة.

 انضاع أؾها م٘ عؾىم انضاع: -9
 ما 
،
ا صامت ىظو النؿبة م٣ضعة ان اياٞة نؿبة مٗي ة م٘ ٢يمة الؿها، لتُٛية مهاعي٠ ؤلانضاع، ال مان٘ منها قٖغ

.
،
 م اؾبا

،
 ت٣ضيغا
 انضاع أؾها بٗالوة انضاع أو خؿا ازها( انضاع: -10

خؿ  ت٣ىيا  –ياىػ انضاع أؾها حضيضة لؼياصة عأؽ ما٫ الكغ٦ة اطا أنضع  بال٣يمة الخ٣ي٣ية لؤلؾها ال٣ضيمة 
 أو بال٣يمة الؿى٢ية. –ال براف ألنى٫ الكغ٦ة 

 يمان الكغ٦ة قغاف ألاؾها: -11
 يغي ا  هـ تؤحي  انضاع ٢غاع في ىظا اإلاىيٕى لضوعة ٢اصمة إلاؼيض من البدث والضعاؾة.

 تدضيض مؿئولية الكغ٦ة اإلاؿاىمة ا خضوصة: -12
 من انكاف قغ٦ة مؿاىمة طا  مؿئولية مدضوصة بغأؽ مالها، ألن طل٪ مٗهىم لهمتٗامهحن م٘ الكغ٦ة 

،
ا ال مان٘ قٖغ

 تٗام  م٘ الكغ٦ة.وددهى٫ الٗها ينتٟي الٛغع ٖمن ي
 من أن ت٩ىن مؿئولية بٌٗ اإلاؿاىمحن ٚحر مدضوصة بالنؿبة لهضات حن بضون م٣اب  ل٣اف ىظا الالتزام. 

،
ا ٦ما ال مان٘ قٖغ

 وهي الكغ٧ا  الكي ٞيها قغ٧اف متًام ىن وقغ٧اف مدضوصو اإلاؿئولية.
 :خهغ تضاو٫ ألاؾها بؿماؾغة مغزهحن، واقتراٍ عؾىم لهتٗام  في أؾىا٢ها -13

ياىػ لل ها  الغؾمية ا  تهة أن ت ٓا تضاو٫ بٌٗ ألاؾها بؤن ال يتا اال بىاؾُة ؾماؾغة مسهىنحن ومغزهحن 
ا  الغؾمية ا خ٣٣ة إلاهالر مكغوٖة.  بظل٪ الٗم  ألن ىظا من التهٞغ

ة  بتد٣ي٤ اإلاهالر و٦ظل٪ ياىػ اقتراٍ عؾىم لًٗىية اإلاتٗام  في ألاؾىا١ اإلاالية ألن ىظا من ألامىع الت ٓيمية اإلا َى
 اإلاكغوٖة.

 خ٤ ألاولىية: -14
 يغي ا  هـ تؤحي  البت في ىظا اإلاىيٕى ا ى صوعة ٢اصمة إلاؼيض من البدث والضعاؾة.

 قهاصة خ٤ التمه٪: -15
 يغي ا  هـ تؤحي  البت في ىظا اإلاىيٕى ا ى صوعة ٢اصمة إلاؼيض من البدث والضعاؾة.

: الاختيارات:
ً
 ثاهيا
 اعا :نىعة ٣ٖىص الازتي -أ

تياى ٖن الالتزام ببي٘  ءيف مدضص مىنٝى أو قغاته بؿٗغ مدضص زال٫ ٞترة ػم ية  ان اإلا٣هىص ب٣ٗىص الازتياعا  الٖا
حن.  مٗي ة أو في و٢ت مٗحن اما مباقغة أو من زال٫ ىيئة يام ة لخ٣ى١ الُٞغ
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 خ٨مها الكغعي: - 
هي ٣ٖىص مؿتدضجة ال ت ًى  تدت أ  ٣ٖض من  –ية ٦ما تاغ  اليىم في ألاؾىا١ اإلاالية الٗاإلا –ان ٣ٖىص الازتياعا  

ية اإلاؿماة.  ال٣ٗىص الكٖغ
.
،
ا تياى ٖ ه ٞبنه ٣ٖض ٚحر حاتؼ قٖغ  ياىػ الٖا

،
 ماليا
،
 وال م ٟٗة وال خ٣ا

،
 ودما أن اإلا٣ٗىص ٖهيه ليـ ماال

 ودما أن ىظو ال٣ٗىص ال تاىػ ابتضاف، ٞال ياىػ تضاولها.
: التعامل بالسلع والعمالت وا

ً
 ملؤشرات في ألاسواق املنظمة:ثالثا
 الؿه٘: -1

 يتا التٗام  بالؿه٘ في ألاؾىا١ اإلا ٓمة ببخضي أعف٘ َغ١ هي التالية:
 الُغي٣ة ألاو ى:

 أن يتًمن ال٣ٗض خ٤ :ؿها اإلابي٘ و:ؿها الثمن في الخا٫ م٘ وحىص الؿه٘ أو ايهاال  ممثهة لها في مه٪ الباث٘ و٢بًه.
 بكغوٍ ال

،
ا  بي٘ اإلاٗغوٞة.وىظا ال٣ٗض حاتؼ قٖغ

 الُغي٣ة الثانية:
 أن يتًمن ال٣ٗض خ٤ :ؿها اإلابي٘ و:ؿها الثمن في الخا٫ م٘ ام٩اجهما بًمان ىيئة الؿى١.

 بكغوٍ البي٘ اإلاٗغوٞة.
،
ا  وىظا ال٣ٗض حاتؼ قٖغ

 الُغي٣ة الثالثة:
ض آح  وصٞ٘ الثمن ٖ ض الةؿهيا وأن ة في الظمة في مٖى   أن ي٩ىن ال٣ٗض ٖلى :ؿهيا ؾهٗة مىنٞى

،
ا يتًمن قَغ

 بالةؿهيا والةؿها.
،
 ي٣تسءي أن ينتهي ٞٗال

وىظا ال٣ٗض ٚحر حاتؼ لتؤحي  البضلحن، ويم٨ن أن ملٗض٫ ليؿتىفي قغوٍ الؿها اإلاٗغوٞة، ٞبطا اؾتىفى قغوٍ الؿها 
 حاػ.

 ٢ب  ٢بًها.
،
 و٦ظل٪ ال ياىػ بي٘ الؿهٗة اإلاكتراة ؾهما

 الُغي٣ة الغابٗة:
ض آح  وصٞ٘ الثمن ٖ ض الةؿهيا صون أن يتًمن ال٣ٗض أن ي٩ىن ال٣ٗض ٖلى :ؿهيا ؾهٗة  ة في الظمة في مٖى مىنٞى

 ي٣تسءي أن ينتهي بالةؿهيا والةؿها الٟٗهيحن، ب  يم٨ن تهٟيته ب٣ٗض مٗا٦ـ.
،
ا  قَغ

.
،
 في أؾىا١ الؿه٘، وىظا ال٣ٗض ٚحر حاتؼ أنال

،
ا  وىظا ىى ال ٕى ألا٦ثر قيٖى

 التٗام  بالٗمال : -2
   في ألاؾىا١ اإلا ٓمة ببخضي الُغ١ ألاعف٘ اإلاظ٧ىعة في التٗام  بالؿه٘.يتا التٗام  بالٗمال 

 وال ياىػ قغاف الٗمال  وديٗها بالُغي٣تحن الثالثة والغابٗة.
 أما الُغي٣تان ألاو ى والثانية ٞياىػ ٞيهما قغاف الٗمال  وديٗها بكٍغ اؾةيٟاف قغوٍ الهٝغ اإلاٗغوٞة.

 التٗام  باإلائقغ: -3
ة ح ا التٛحر في ؾى١ مٗي ة، وتاغ  ٖهيه اإلائقغ ىى ع٢ا  خؿافي يدؿ  بُغي٣ة اخهاتية زانة ي٣هض م ه مٗٞغ

 مباملٗا  في بٌٗ ألاؾىا١ الٗاإلاية.
 وال ياىػ بي٘ وقغاف اإلائقغ ألنه م٣امغة بدتة وىى بي٘  ءيف زيا ي ال يم٨ن وحىصو.

 البضي  الكغعي لهمٗامال  ا خغمة في الؿه٘ والٗمال : -4
ض  ينبغي ت ٓيا ، والٖى ية ودسانة بي٘ الؿها والهٝغ ؾى١ اؾالمية لهؿه٘ والٗمال  ٖلى أؾاؽ اإلاٗامال  الكٖغ

حرىا.  بالبي٘ في و٢ت آح ، والاؾته إ، ٚو
غات٤ تُبي٣ها في ؾى١ اؾالمية م ٓمة.  ويغي ا  م٘ يغوعة ال٣يام بضعاؾة واٞية لكغوٍ ىظو البضات  َو
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: بطاقة الائتمان:
ً
 رابعا
 :ٗغيٟها: -أ
يم٨ ه من قغاف  –ب اف ٖلى ٣ٖض بينهما  –.. بُا٢ة الاتتمان هي مؿة ض ملُٗيه مهضعو لص و َبي ي أو اٖتباع  .

 لتًم ه التزام اإلاهضع بالضٞ٘. ومن أنىإ ىظا اإلاؿة ض ما 
،
الؿه٘ أو ال ضما  ممن ملٗتمض اإلاؿة ض صون صٞ٘ الثمن خاال
. ولبُا٢ا  الاتتمان ن  ىع:يم٨ن من سخ  ن٣ىص من اإلاهاٝع

منها ما ي٩ىن السخ  أو الضٞ٘ بمىحبها من خؿا  خامهها في اإلاهٝغ وليـ من خؿا  اإلاهضع ٞت٩ىن بظل٪ مُٛاة. -
 ومنها ما ي٩ىن الضٞ٘ من خؿا  اإلاهضع جا ملٗىص ٖلى خامهها في مىاٖيض صوعية.

اإلاُالبة. ومنها ما ال يٟغى ومنها ما يٟغى ٞىاتض عدىية ٖلى مامٕى الغنيض ٚحر اإلاضٕٞى زال٫ ٞترة مدضصة من تاعيش -
 ٞىاتض.
- .

،
 ٖلى خامهها ومنها ما ال يٟغى ٞيه اإلاهضع عؾما

،
 ؾ ىيا

،
 وأ٦ثرىا يٟغى عؾما

 الت٨يي٠ الكغعي لبُا٢ا  الاتتمان: - 
بٗض التضاو٫ ٢غع ا  هـ تؤحي  البت في الت٨يي٠ الكغعي لبُا٢ا  الاتتمان وخ٨مها ا ى صوعة ٢اصمة إلاؼيض من البدث 

 ؾة.والضعا
 وهللا أٖها
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 ( ثشؤ0ْ رـجْمبد ششػْخ إللبِخ اٌغٌق اإلعالِْخ2/8) 12لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 (373م  2، ج8ماهة ا  م٘ إ 

 7 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من 
 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 

ية إل٢امة الؿى١ ؤلاؾالمية(( الكي ٧انت  ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ااتُبي٣ا  قٖغ بٗض اَاٖل
ا  ألاؾىا١ اإلاالية، وألاوعا١ اإلاالية ؤلاؾالمية الكي ؾب٤ بدثها في الضوعا  الؿاب٣ة، وال ؾيما في صوعة   إلاىيٖى

،
اؾت٨ماال

ة م اؾبة من ألاصوا  اإلاكغوٖة لؿى١ مئتمغو الؿاب٘  باضة، وفي ال ضوا  الكي أ٢امها لهظا الٛغى لهىنى٫ ا ى مامٖى
اف الظ  ملؿتٖى  الؿيىلة اإلاتىاٞغة في البالص ؤلاؾالمية، ويد٤٣ ألاىضاٝ الت مىية، والت٩اٞ   اإلاا٫، خيث اجها الٖى

 والتىاػن، والت٩ام  لهضو٫ ؤلاؾالمية،
٢كا  الكي صاع  خى٫ ٦يٟية ؤلاٞاصة من الهيٜ الكي بها ت٨تم  الؿى١ ؤلاؾالمية، وهي ألاؾها، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا

ية،  واله٩ى٥ وال٣ٗىص ال انة إل٢امة الؿى١ ؤلاؾالمية ٖلى أؾـ قٖغ
 

 ٢غع ما يلي:
: ألاؾها:

،
 أوال

زتياعا ، والؿه٘، والٗمال ، (، بكؤن ألاؾىا١ اإلاالية: ألاؾها، والا 1/7( ا63أنضع مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٢غاعو ع٢ا ا
 ودحن أخ٩امها مما يم٨ن ؤلاٞاصة منها إل٢امة ؾى١ اإلاا٫ ؤلاؾالمية.

: اله٩ى٥ االؿ ضا (:
،
 جانيا
 ؾ ضا  اإلا٣اعية وؾ ضا  الاؾةثماع: -أ

 ( بكؤن ن٩ى٥ اإلا٣اعية.5/4ا 30أنضع مام٘ ال٣ٟه ؤلٍاؾالمي ٢غاعو ع٢ا 
(، ودظل٪ تئص  ىظو 6/5ا 44تمهي٪. و٢ض نضع بسهىنها ٢غاع ا  م٘ ع٢ا ن٩ى٥ التؤححر، أو ؤلايااع اإلا تهي بال - 

 في ؾى١ اإلاا٫ ؤلاؾالمية في نُا١ اإلا اٞ٘.
،
 َيبا
،
 اله٩ى٥ صوعا

: ٣ٖض الؿها:
،
 جالثا

واؾ٘ ا  ا٫ اط ان اإلاكتر  ملؿتٟيض م ه في اؾةثماع ٞاتٌ أمىاله لتد٣ي٤ الغدذ،  –بكغوَه  –بما أن ٣ٖض الؿها 
( بكؤن ٖضم حىاػ بي٘ اإلاؿها ٞيه ٢ب  1/7ا 63يض من الثمن في ال تاج. م٘ التؤ٦يض ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا والباث٘ ملؿتٟ

 ٢ب  ٢بًها((.
،
 ٢بًه ونهه: ااال ياىػ بي٘ الؿهٗة اإلاكتراة ؾهما

: ٣ٖض الاؾته إ:
،
 عابٗا

 ( بكؤن ٣ٖض الاؾته إ.3/7ا 65أنضع ا  م٘ ٢غاعو ع٢ا 
: البي٘ آلاح :

،
 زامؿا
آلاح  نيٛة تُبي٣ية أزغي من نيٜ الاؾةثماع، تيؿغ ٖمهيا  الكغاف، خيث ملؿتٟيض اإلاكتر  من تىاٞغ  البي٘

، وصٞ٘ الثمن بٗض أح ، ٦ما ملؿتٟيض الباث٘ من ػياصة الثمن، وت٩ىن ال ةياة ا:ؿإ تىػي٘ 
،
الخهى٫ ٖلى الؿه٘ خاال
 الؿه٘ وعواحها في ا  تم٘.
ض واإلاىاٖضة: : الٖى

،
 ؾاصؾا

ض، واإلاىاٖضة في اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف.3/5و2ا 41-40٘ ٢غاعيه ع٢ا أنضع ا  م  ( بكؤن الٖى
 ويىصءي بما يلي:

ا  الكي لا يتا بدثها بهىعة مٗم٣ة،  ضاص بدىث وصعاؾا  في اإلاىيٖى صٖىة الباخثحن من ال٣ٟهاف والا٢تهاصيحن إٖل
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 في ؾى١ اإلاا٫ ؤلا 
،
ا  ؾالمية وهي:لبيان مضي ام٩انية ت ٟيظىا، والاؾتٟاصة منها قٖغ

 ن٩ى٥ اإلاكاع٦ة ب٩  أنىاٖها. -أ
 نياٚة ن٩ى٥ من ؤلايااع أو التؤححر اإلا تهي بالتمهي٪. - 
تياى ٖن َصيْن الؿها، والتىلية والكغ٦ة ٞيه، والخُيُة ٖ ه واإلاهالخة ٖهيه وندى طل٪. -ج  الٖا
. –ص   اإلاىاٖضة في ٚحر بي٘ اإلاغابدة، وداألزو اإلاىاٖضة في الهٝغ
 الضيىن.بي٘  -ىـ 
 الهلر في ؾى١ اإلاا٫ امٗاوية أو ندىىا(. –و 
 اإلا٣اّنة. –ػ 

٤  وهللا اإلاٞى
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 اٌششوغ يف اٌثُغ
 حىُ ذعّني ششغ خضائٍ يف اٌؼمىد

 ثشؤْ اٌششؽ اجلضاِئ ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ لشاس 
 .ىـ1394 /8 /31( وتاعيش 25ع٢ا ا

لى آله وصخبه وفٗض ،الم ٖلى من ال نبي بٗضو دمحموالهالة والؿ ،الخمض هلل وخضو  :ٖو
ٗـــة   هــــ ىيئـــة ٦بـــاع الٗهمـــاف اإلا ٣ٗـــضة ٞيمـــا بـــحن  ــا ت٣ـــغع فـــي الـــضوعة الغاب ــ مـــن /1393 / 11 /14و  10 /28ٞب ـــاف ٖلـــى مـ ىــ

بــة فــي صعاؾــة مىيــٕى االكــٍغ ال ؼاثــي( ٣ـــضة اإلا ٗ ،٣ٞــض حــغي اصعاحـــه فــي حــضو٫ أٖمــا٫ الهيئــة فــي صوعتهــا ال امؿــة -الٚغ
 .ىـ في مضي ة الُات٠ 1394 / 8 /22و  5ٞيما بحن 

إل ٖلى البدث اإلاٗض فـي طلـ٪ مـن ٢بـ  الل  ـة الضاتمـة لهبدـىث الٗهميـة  جا حغي صعاؾة اإلاىيٕى في ىظو الضوعة بٗض الَا
 .وؤلاٞتاف

٢كـة تىحيـه ٢ياؾـه وم ا ،واؾتٗغاى اإلاؿات  الكي يم٨ن أن ي٣اؽ ٖهيها الكـٍغ ال ؼاثـي ،وفٗض مضاولة الغأ  واإلا ا٢كة
ٞـىا بـال٣ٗىص ر اؾــىعة اإلااتـضة آلايـة  :وتؤمـ  ٢ىلـه :ٗــا ى ،ٖلـى تهـ٪ اإلاؿـات  وؤلايــغاص ٖهيـه ( ومــا عو  1} يـا أحهـا الــظين آم ـىا أو

ــــه ــ ــــن ٢ىلــ ــ ـــه ي مــ ــ ــــغوَها»  :ٖ ـــ ــ ــــى قــ ــ ــــهمىن ٖلــ ــ ــــالال  ،اإلاؿــ ــ ـــغم خــ ــ ــ ــا أو خـ ــ ــ ــــ  خغامــ ــ ا أخــ ـــَغ ــ ــ ــــية « اال قـ ــ ــــى صاوص ألا٢ًــ ــ ــــجن أبــ ــ اؾــ
ــــ ض3594ا ــــ  ا (،مؿـ ــــن خ بــ ــــض بـ ــــغ هنع هللا يضر2/366أخمـ ــــى٫ ٖمـ ــــى٫  :(( ول٣ـ ــــى ال٣ــ ــــاص ٖلـ تمـ ــــغوٍ( والٖا ــــض الكــ ــــى١ ٖ ـ ــــاَ٘ الخ٣ـ ام٣ــ

ُـــ  اال مــا ص٫ الكـــٕغ ٖلــى تدغيمـــه وابُالــه نهـــا أو  ،مــن أن ألانـــ  فــي الكـــغوٍ الصــخة :الصــخيذ وأنـــه ال يدــغم منهــا ويب
 .٢ياؾا

 :ا ىواؾتٗغاى ما ط٦غو أى  الٗها من ت٣ؿيا الكغوٍ في ال٣ٗىص 
اؾـــضة ،صـــخيدة ًـــيه ال٣ٗـــض ؛ ٧اقـــتراٍ الت٣ـــابٌ :أخـــضىا :وت٣ؿـــيا الصـــخيدة ا ـــى جالجـــة أنـــىإ ،ٞو وخهـــى٫  ،قـــٍغ ي٣ت
 .الثمن
 ،أو نــٟة فــي اإلاـــثمن ،أو ال٨ٟيـــ  بــه ،أو الــغىن ،قــٍغ مــن مهـــلخة ال٣ٗــض ؛ ٧اقــتراٍ نــٟة فـــي الــثمن ؛ ٧التؤحيــ  :الثــاني

 .٩٦ىن ألامة ب٨غا
ــ :الثالـــث ًـــاو ؛ ٧اقـــتراٍ البـــاث٘  ،ولـــيـ مـــن م٣تســـء  ال٣ٗـــض وال مـــن مهـــلخته ،ةقـــٍغ ٞيـــه م ٟٗـــة مٗهىمـ وال م اٞيـــا إلا٣ت

 .ؾ٨ن  الضاع قهغا
 :وت٣ؿيا الٟاؾضة ا ى جالجة أنىإ

 .أو ندى طل٪ ،أو احاعة ،اقتراٍ أخض َغفي ال٣ٗض ٖلى الُٝغ الثاني ٣ٖضا آزغ ؛ ٦بي٘ :أخضىا
 .أو أال يبي٘ أو حه  وال ملٗت٤ ،ي اإلابي٘ أال زؿاعة ٖهيه٧ؤن ملكتٍر ف ،اقتراٍ ما ي افي م٣تسء  ال٣ٗض :الثاني
 .بٗت٪ ان حاف ٞالن :٣٦ىله ،الكٍغ الظ  يتٗه٤ به ال٣ٗض :الثالث

هـىع أنــه مــن الكــغوٍ الكــي :ٗتبـر مــن مهــلخة ال٣ٗــض ،ودتُبيـ٤ الكــٍغ ال ؼاثــي ٖهيهــا اط ىـى خــاٞؼ إل٦مــا٫ ال٣ٗــض فــي  ،ْو
ٖـن ابـن ؾـحرينوالاؾتئ اؽ بمـا عواو الب ،و٢ته ا خضص له  ،أصزـ  ع٧ابـ٪ :أن عحـال ٢ـا٫ ل٨غيـه :سـاع  فـي ]صـخيده[ بؿـ ضو 

ٗـا ٚحـر م٨ـغوو ٞهـى  :٣ٞـا٫ قـغيذ ،ٞبن لا أعخ  مٗ٪ يىم ٦ظا و٦ظا ٞه٪ ماتة صعىـا ٞهـا يسـغج امـن قـٍغ ٖلـى نٟؿـه َاث
 .ٖهيه(

٣ٞــا٫ قــغيذ  ،ٞهــا يجــم ،٪ بيــ٘ان لــا آتــ٪ ألاعفٗــاف ٞهــيـ بينــي ودي ــ :أن عحــال بــإ َٗامــا و٢ــا٫ :و٢ــا٫ أيــى  ٖــن ابــن ؾــحرين
ٟـــت( ٣ٞســـء  ٖهيـــه :لهمكـــتر   ٖـــن طلـــ٪ ٞهـــى فـــي م٣ابهـــة ؤلازـــال٫ بـــااللتزام ،اأنـــت أزه ًـــال  خيـــث ان ؤلازـــال٫ بـــه مٓ ـــة  ،ٞو
ًـغع  ٖـ  بد٣ـى١ ٖبـاص هللا ،وتٟىيـت اإلا ـاٞ٘ ،ال وؾــب   ،وفـي ال٣ـى٫ بتصـخيذ الكـٍغ ال ؼاثـي ؾـض ألبـىا  الٟىضـء  والتال
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اف ب ىا بال٣ٗىص ر اؾىعة اإلااتـضة  :الٗهىص وال٣ٗىص   تد٣ي٣ا ل٣ىله :ٗا ىمن أؾبا  الخٟؼ ٖلى الٞى } يا أحها الظين آم ىا أٞو
 (1آلاية 

 :لظل٪ ٧هه ٞبن ا  هـ ي٣غع باإلحمإ
ــٍغ ال ؼاثـــي الـــظ  ياـــغ  اقـــتراَه فـــي ال٣ٗـــىص قـــٍغ صـــخيذ مٗتبــــر ٖـــظع فــــي  ،ياـــ  ألازـــظ بـــه ،أن الكـ ــا لـــا ي٨ـــن ى ـــا٥  مـ

اؤلازال٫ بااللتزام اإلاىح  ل  .ٞي٩ىن الٗظع مؿ٣ُا لىحىده خك  يؼو٫ ،ه ملٗتبر قٖغ
ـا ية ،بديـث يـغاص بـه الرهضيـض اإلاـا ي ،واطا ٧ان الكٍغ ال ؼاثي ٦ثحرا ٖٞغ ٖـض الكـٖغ ٖـن م٣تسـء  ال٣ىا ٞياـ   -وي٩ـىن بٗيـضا 
 .أو لخ٤ من مًغة ،ٖلى خؿ  ما ٞا  من م ٟٗة ،الغحٕى في طل٪ ا ى الٗض٫ وؤلانهاٝ

ٖـن َغيــ٤ أىــ  ال بــرة وال ٓــغ ؛ ٖمــال ب٣ىلــه :ٗــا ىويغحـ٘ ت٣ــضيغ طلــ٪ ٖ ــض الازــت } واطا خ٨مــتا  :الٝ ا ــى الخــا٦ا الكــغعي 
ـــغم ٨ا قــــ آن ٢ــــىم ٖلــــى أال :ٗــــضلىا  :( و٢ىلــــه ؾــــبدانه58بــــحن ال ــــاؽ أن تد٨مــــىا بالٗــــض٫ ر اؾــــىعة النؿــــاف آلايــــة  } وال ياـ
ــــة  ــ ــــضة آلايــ ــ ــــىعة اإلااتــ ــ ــــىي ر اؾــ ــ ــــغ  لهت٣ــ ــ ــــى أ٢ــ ــ ــــضلىا ىــ ــ ـــه ي8اٖــ ــ ــ ــــغاع »  :(. ود٣ىلـ ــ ــــغع وال يــ ــ ــــام « ال يــ ــ ـــه ألاخ٩ــ ــ ــ ــــن ماحـ ــ ــــجن ابــ ــ اؾــ

 .((5/327(،مؿ ض أخمض بن خ ب  ا2340ا
لى آله وصخبه وؾها ي٤ ونلى هللا ٖلى دمحم، ٖو  .وداهلل التٞى

 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة ال امؿة

 ٖبض الٗؼيؼ بن ٖبض هللا بن باػ
 ٟيٖبض الغػا١ ٖٟي ...ٖبض هللا زياٍ ...ٖبض هللا بن خميض
 ٖبض الٗؼيؼ بن نالر ...ٖبض ا  يض خؿن ...دمحم الخغ٧ان
 ؾهيمان بن ٖبيض ...ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش ...نالر بن ٚهىن 
 عاقض بن ز حن ...ٖبض هللا بن ٚضيان ...دمحم بن حبحر
 ٖبض هللا بن م ي٘ ...نالر بن لخيضان ...
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 ع0 اٌششؽ اجلضاِئثشؤْ ٌِػٌ (3/15) 0122 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة 

 .(م2000ؾبتمبر  28-23اىـ  1421ىـ ا ى ٚغة عح   1421حماصي آلازغة  25الٗغدية الؿٗىصية، من 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ ب وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  (الكٍغ ال ؼاثياسهىم مىيٕى بٗض اَاٖل

ضص من ال٣ٟهاف  صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزبراته ٖو
 ٢غع ما يلي:

أوال: الكٍغ ال ؼاثي في ال٣انىن ىى اتٟا١ بحن اإلاتٗا٢ضين ٖلى ت٣ضيغ التٗىيٌ الظ  ملؿتد٣ه من قٍغ له ٖن الًغع 
  ٟظ الُٝغ آلازغ ما التزم به أو تؤزغ في ت ٟيظوالظ  يلخ٣ه اطا لا ي

ونهه: ال ياىػ  (2/9ا 85جانيا: يئ٦ض ا  هـ ٢غاعته الؿاب٣ة بالنؿبة لهكٍغ ال ؼاثي الىاعصة في ٢غاعو في الؿها ع٢ا 
التؤزحر.  الكٍغ ال ؼاثي ٖن التؤزحر في :ؿهيا اإلاؿها ٞيه ألنه ٖباعة ٖن صين، وال ياىػ اقتراٍ الؼياصة في الضيىن ٖ ض

ا حؼاتيا بم٣تسء  ما ات٤ٟ ٖهيه  (3/7ا 65و٢غاعو في الاؾته إ ع٢ا  ونهه: ياىػ أن يتًمن ٣ٖض الاؾته إ قَغ
ونهه: اطا تؤزغ اإلاكتر  اإلاضين في  (2/6ا 51الٗا٢ضان ما لا ت٨ن ى ا٥ ْغوٝ ٢اىغة. و٢غاعو في البي٘ بالت٣ؿيِ ع٢ا 

ض ا خضص ٞال ياىػ ا  لؼامه أ  ػياصة ٖلى الضين بكٍغ ؾاب٤ أو بضون قٍغ ألن طل٪ عدا مدغم.صٞ٘ ألا٢ؿاٍ بٗض اإلاٖى
 جالثا: ياىػ أن ي٩ىن الكٍغ ال ؼاثي م٣ترنا بال٣ٗض ألانلي ٦ما ياىػ أن ي٩ىن في اتٟا١ الخ٤ ٢ب  خضوث الًغع 

ألانلي ٞيها صي ا ٞبن عابٗا: ياىػ أن ملكتٍر الكٍغ ال ؼاثي في حمي٘ ال٣ٗىص اإلاالية ماٖضا ال٣ٗىص الكي ي٩ىن الالتزام 
 ىظا من الغدا الهغيذ.

٣ض  –مثال  –ود اف ٖلى ىظا ٞياىػ ىظا الكٍغ  ٣ض التىعيض بالنؿبة لهمىعص، ٖو في ٣ٖىص اإلا٣اوال  بالنؿبة لهم٣او٫، ٖو
 الاؾته إ بالنؿبة لههان٘ اطا لا ي ٟظ ما التزم به أو تؤزغ في ت ٟيظو.

ؿاع أو في البي٘ بالت٣ؿيِ بؿ –مثال  –وال ياىػ  ب  تؤزغ اإلاضين ٖن ؾضاص ألا٢ؿاٍ اإلاتب٣ية ؾىاف ٧ان بؿب  ؤلٖا
 اإلاماَهة، وال ياىػ في ٣ٖض الاؾته إ بالنؿبة لهمؿته ٘ اطا تؤزغ في أصاف ما ٖهيه.

زامؿا: الًغع الظ  ياىػ التٗىيٌ ٖ ه ملكم  الًغع اإلاا ي الٟٗلي، وما لخ٤ اإلاًغوع من زؿاعة خ٣ي٣ية، وما ٞاته 
 ٦ض، وال ملكم  الًغع ألاصفي أو اإلاٗ ى .من ٦ؿ  مئ 

ؾاصؾا: ال ملٗم  بالكٍغ ال ؼاثي اطا أجبت من قٍغ ٖهيه أن ازالله بال٣ٗض ٧ان بؿب  زاعج ٖن اعاصته، أو أجبت أن 
 من قٍغ له لا يلخ٣ه أ  يغع من ؤلازال٫ بال٣ٗض.

حن أن :ٗض٫ في م٣ضاع التٗىيٌ اطا وحض  مبرعا لظل٪، أو ٧ان مبالٛا  ؾابٗا: ياىػ لهمد٨مة ب اف ٖلى َه  أخض الُٞغ
 ٞيه.

 تىنيا :
ـ يىصءي ا  م٘ ب٣ٗض نضوة متسههة لبدث الكغوٍ والتضابحر الكي ت٣ترح لهمهاٝع ؤلاؾالمية لًمان خهىلها ٖلى 

 الضيىن اإلاؿتد٣ة لها.
 وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها
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 حىُ ذعّني ششغ خضائٍ ػًٍ اٌرأخش يف عذاد اٌذَٓ
( ثشؤْ ٌِػٌع ىً جيٌص ٌٍّظشف أْ ّفشع غشاِخ جضئْخ ػٍَ ادلذّٓ ثغجت 8/11) 61سل0ُ ٌفميِ اإلعالِِ اجملّغ ا لشاس 

 رؤخشه ػٓ عذاد اٌذّٓ يف ادلذح احملذدح ثْنيّب؟
لى آله وصخبه وؾها.  الخمض هلل، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو ، ؾيضنا ونبي ا دمحم ٖو

 أما بٗض:
ٗـــالا ؤلاؾـــالمي، فـــي صوعتـــه الخاصيـــة ٖكـــغة، اإلا ٣ٗـــضة بم٨ـــة اإلا٨غمـــة، فـــي ٞـــبن ماهــــ ا  مـــ٘ ال٣ٟهـــي  ُـــة ال ؤلاؾـــالمي، بغاب

ٞـــ٤  1409عحـــ   13الٟتـــرة مـــن يـــىم ألاخـــض  ــ اإلاىا ٞـــ٤ 1409عحـــ   20م ا ـــى يـــىم ألاخـــض 1989ٞبرايـــغ  19ىــ ــ اإلاىا ٞبرايـــغ  26ىــ
 م ٢ض نٓغ في مىيٕى1989

ونــىعته ٦مــا  -عتــيـ ٢ؿــا الــضٖىة وؤلاعقــاص فــي الؼع٢ــاف بــاألعصن  -الؿــئا٫ اإلاُــغوح مــن ًٞــيهة الكــيش يىؾــ٠ البر٢ــاو  
الخ٤ بـان يٟـغى ٖلـى اإلاـضين ٚغامـة ماليـة  -أ  الب ٪ -يلي: ااطا تؤزغ اإلاضين ٖن ؾضاص الضين، في اإلاضة ا خضصة، ٞه  له 

ض ا خضص بينهما  (.  حؼاتية بنؿبة مٗي ة، بؿب  التؤزحر ٖن الؿضاص في اإلاٖى
 ؾة ٢غع ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي باإلحمإ ما يلي:وفٗض البدث والضعا

 مــن اإلاـــا٫، ٚغامــة ماليـــة حؼاتيــة مدـــضصة، أو بنؿـــبة 
،
ٛـــا أن الــضاتن اطا قـــٍغ ٖلــى اإلاـــضين، أو ٞــغى ٖهيـــه، أن يــضٞ٘ لـــه مبه

اف به، ب  وال يد ، ؾىاف ض ا خضص بينهما، ٞهى قٍغ أو ٞغى باَ ، وال يا  الٞى  مٗي ة، اطا تؤزغ ٖن الؿضاص في اإلاٖى
 ٧ان الكاٍع ىى اإلاهٝغ أو ٚحرو، الن ىظا بٗي ه ىى عدا ال اىهية الظ  نؼ٫ ال٣غآن بتدغيمه.

ي٤.  وهللا و ي التٞى
، والخمض هلل ع  الٗاإلاحن.

،
 ٦ثحرا
،
لى آله وصخبه وؾها :ؿهيما  ونلى هللا ٖلى ؾيضنا دمحم، ٖو

 
 فىائذ اٌثٕىن ػًٍ اٌرأخش يف عذاد اٌذَىْحىُ 

( ثشؤ0ْ دىُ اٌزؼبًِ ادلظشيف ثبٌفٌائذ ًدىُ اٌزؼبًِ ثبدلظبسف 12/5)12ِِ سل0ُ لشاس رلّغ اٌفمو اإلعال
 اإلعالِْخ

 313و  535/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 
 16-10ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة ان٣ٗاص مئتمغو الثاني باضة من 

 م.1985ألاو٫ اصملؿمبر(  ٧انىن  28– 22ىـ /1406عدي٘ آلازغ 
 بٗض أن ٖغيت ٖهيه بدىث مستهٟة في التٗام  اإلاهغفي اإلاٗانغ،

وفٗض التؤم  ٞيما ٢ضم وم ا٢كة م ا٢كة مغ٦ؼة أبغػ  آلاجاع الؿيئة لهظا التٗام  ٖلى ال ٓام الا٢تهاص  الٗالمي، 
لى اؾت٣غاعو زانة في صو٫ الٗالا الثالث،  ٖو

 وفٗض التؤم  ٞيما حَغو ىظا ال ٓ
،
 واضخا

،
 و٧هيا
،
ام من زغا  نةياة اٖغايه ٖما حاف في ٦تا  هللا من تدغيا الغدا حؼتيا

بضٖىته ا ى التىدة م ه، وا ى الا٢تهاص ٖلى اؾتٗاصة عإوؽ أمىا٫ ال٣غوى صون ػياصة وال ن٣هان ٢  أو ٦ثر، وما حاف 
 من تهضيض بدغ  مضمغة من هللا وعؾىله لهمغابحن،

 ٢غع ما يلي:
: أن ٧ 

،
اف به م٣اب  تؤحيهه، و٦ظل٪ الؼياصة أو  أوال ػياصة أو ٞاتضة ٖلى الضين الظ  خ  أحهه وع ؼ اإلاضين ٖن الٞى

.
،
ا  الٟاتضة ٖلى ال٣غى م ظ بضاية ال٣ٗض. ىاتان الهىعتان عدا مدغم قٖغ



12

5 

: أن البضي  الظ  يًمن الؿيىلة اإلاالية واإلاؿاٖضة ٖلى النكاٍ الا٢تهاص  خؿ  الهىعة الكي يغتً
،
يها ؤلاؾالم جانيا

ية.  لؤلخ٩ام الكٖغ
،
٣ا  ىى التٗام  ٞو

: ٢غع ا  م٘ التؤ٦يض ٖلى صٖىة الخ٩ىما  ؤلاؾالمية، والتم٨حن إل٢امرها في ٧  بهض اؾالمي لتُٛي خاحة اإلاؿهمحن 
،
جالثا

 ٧ي ال ملٗيل اإلاؿها في ت ا٢ٌ بحن وا٢ٗه وم٣تًيا  ٣ٖيضته. وهللا أٖها.
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اٌثائغ تاألخً حٍىي األلغاغ  مغُػ َرعّٓ ششغحىُ ذعّني ششغ خضائٍ يف تُغ اٌر
 لثً ِىاػُذها ػٕذ ذأخش ادلذَٓ ػٓ أداء تؼعها

 ثشؤْ ٌِػٌع0 ِشىٍخ ادلزؤخشاد يف ادلؤعغبد ادلبٌْخ اإلعالِْخ (1/12) 0133 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 ٣ٗض في صوعته الغابٗة ٖكغة بالضوخة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا

 م. 2003 (ي ايغا٧انىن الثاني  16-11ىـ اإلاىا٤ٞ  1423طو ال٣ٗضة  13ا ى  8في الٟترة من  (اصولة ٢ُغ
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  وفٗض  (مك٩هة اإلاتؤزغا  في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالميةابٗض اَاٖل

 الكي صاع  خىله اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا 
 ٢غع ما يلي:

أوال: ان أؾهى  مٗال ة مك٩هة اإلاتؤزغا  الكي تىاحهها اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية تسته٠ ٖن ألاؾهى  الظ  
:ؿتسضمه الب ى٥ الت٣هيضية، خيث ان الب ى٥ الت٣هيضية تتٗام  بالٟاتضة ا خغمة، لظا ٞبن من اإلا اؾ  التؤ٦يض ٖلى 

 في يىف ما يؤ:ي:تدغيا الٟىاتض الب ٨ية 
ات٠ الب ى٥ الت٣هيضية:  أ ـ ْو

ان ال٣ىانحن اإلا ٓمة لٗم  الب ى٥ يم ٗها من الٗم  في ماا٫ الاؾةثماع ال٣اتا ٖلى الغدذ وال ؿاعة، ٞهي تته٣  الىصاث٘ 
اتٟها ـ ٦ما ي٣ى٫ ال٣انىنيىن والا٢تهاصيىن ـ في ؤلا٢غاى والا٢تراى بٟات ضة، من ال مهىع بهٟرها ٢غويا، وتدهغ ْو

 وزه٤ الاتتمان بب٢غاى ته٪ الىصاث٘ بٟاتضة.
  : الٗال٢ة بحن الب ى٥ الت٣هيضية واإلاىصٖحن:

ان الت٨يي٠ الكغعي وال٣انىني لهٗال٢ة بحن اإلاىصٖحن والب ى٥ ىى ٖال٢ة ا٢تراى ال و٧الة، وىظا ىى ما ت٣غعو ال٣ىانحن 
و آزغ في اؾةثماع مبهٜ من اإلاا٫ ممهى٥ لهالر وأنٓمة الب ى٥، ألن الى٧الة في الاؾةثماع ٣ٖض يٟىى بم٣تًاو ش 

اإلاى٧ ، م٣اب  أحغ مدضص بمبهٜ م٣ُٕى أو نؿبة من اإلاا٫ اإلاؿةثمغ، و٢ض ان٣ٗض ؤلاحمإ ٖلى أن اإلاى٧  يمه٪ اإلاا٫ 
هيه ٚغمه  (عددهااإلاؿةثمغ، وله ٚ مه  ، ولهى٦ي  ألاحغة ا خضصة في ٣ٖض الى٧الة اطا ٧انت الى٧الة بؤحغ، (زؿاعتهاٖو

لى طل٪ ٞال ت٩ىن الب ى٥ و٦يهة ٖن اإلاىصٖحن في اؾةثماع وصاثٗها، ألن ىظو الىصاث٘ بت٣ضيمها ا ى الب ٪ الت٣هيض   ٖو
ة.  ويمانه لها ت٩ىن ٢غويا يمه٪ التهٝغ ٞيها، م٘ التزامه بغصىا، وال٣غى يغص بمثهه صون أ  ػياصة مكتَر

ا:  حـ ـ ٞىاتض الب ى٥ الت٣هيضية من الغدا ا خغم قٖغ
ا في ال٨تا  والؿ ة، وىى ما تًاٞغ  ٖهيه ال٣غاعا  والٟتاوي م ظ ان  ٞىاتض الب ى٥ ٖلى الىصاث٘ من الغدا ا خغم قٖغ

م، وخًغو زمؿة  1965ىـ / مايى  1385اإلائتمغ ؤلاؾالمي الثاني   م٘ البدىث ؤلاؾالمية اإلا ٣ٗض بال٣اىغة في ا خغم 
حن ل مـ وجالجحن صولة اؾالمية، ونو في ب ضو ألاو٫ ٖلى أن: الٟاتضة وجمانىن ٣ٞيها من ٦باع ٖهماف ألامة، ويا ممثه

 ٖلى أنىإ ال٣غوى ٧هها عدا مدغم.
 و:ٗا٢بت بٗض طل٪ ٢غاعا  وتىنيا  مئتمغا  ٖضة منها:

والظ  خًغو أ٦ثر من  (م 1976ىـ /  1396ااإلائتمغ الٗالمي ألاو٫ لال٢تهاص ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في م٨ة اإلا٨غمة ٖام  -1
٣هاف وزبراف في الا٢تهاص والب ى٥، و٢ض أ٦ض ٖلى خغمة ٞىاتض الب ى٥.جال  جماتة من ٖهماف ٞو
 و٢ض أ٦ض ٖلى اإلاٗن  نٟؿه. (م 1983ىـ /  1403ااإلائتمغ الثاني لهمهاٝع ؤلاؾالمية اإلا ٣ٗض في ال٩ىيت  -2
ىـ  1406و الثاني باضة في عدي٘ آلازغ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة مئتمغ  -3

والظ  نو ٖلى أن: ٧  ػياصة أو ٞاتضة ٖلى الضين الظ  خ  أحهه وع ؼ  (10/2ا 10م في ٢غاعو ع٢ا  1985/ صملؿمبر 
ا. اف به م٣اب  تؤحيهه، و٦ظل٪ الٟاتضة ٖلى ال٣غى م ظ بضاية ال٣ٗض، ىاتان الهىعتان عدا مدغم قٖغ  اإلاضين ٖن الٞى

٣هي ؤلاؾالمي التاب٘ لغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في م٨ة اإلا٨غمة الظ  أ٦ض في صوعته التاؾٗة اإلا ٣ٗضة ٖام ا  م٘ الٟ -4
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ا. (م 1986ىـ /  1406ا  ٖلى أن ٧  ما حاف ٖن َغي٤ الٟىاتض الغدىية ىى ما٫ خغام قٖغ
با  ال٣غى بٟاتضة، وال٣غى ألنه من  (أ،  ال  ة ؤلاٞتاف باألػىغ الكي أ٦ض  ٖلى خغمة ٖىاتض قهاصا  الاؾةثماع  -5

 بٟاتضة عدا، والغدا خغام.
م( ت و ٖلى أن: 1989ىـ / ٞبرايغ  1409عح  اٞتىي ًٞيهة اإلاٟكي ـ آنظا٥ ـ الكيش الض٦تىع دمحم ؾيض َ ُاو  في  -6

 ايضإ ألامىا٫ في الب ى٥ أو ا٢غايها أو الا٢تراى منها بؤ  نىعة من الهىع م٣اب  ٞاتضة مدضصة م٣ضما خغام.
ًاٝ ا ى ٧  ما ؾب٤ ط٦غو ٞتاوي الٗضيض من الهيئا  الٗهمية: ٧ا  ام٘ ال٣ٟهية في البهضان ؤلاؾالمية، ول ان الٟتىي، ي

تاوي أى  الٗها وا  تهحن في قئون الا٢تهاص وأٖما٫ الب ى٥ في الٗالا ؤلاؾالمي،  وال ضوا  واإلائتمغا  الٗهمية، ٞو
ها احماٖا مٗانغا ال تاىػ مسالٟته ٖلى تدغيا ٞىاتض الب ى٧.٥هها أ٦ض  ٖلى ىظا اإلاٗن  بديث :ك٩  في ما  مٖى

 ص ـ تدضيض ٖاتض الاؾةثماع بمبهٜ م٣ُٕى أو بنؿبة من عأؽ اإلاا٫ م٣ضما:
ية، خيث ان الغدذ لهم٣ترى وال ؿاعة ٖهيه في  من اإلا٣غع أن ٣ٖض ال٣غى بٟاتضة يسته٠ ٖن ٣ٖض اإلاًاعدة الكٖغ

عواو أخمض افي الغدذ، وتدم  لل ؿاعة ان و٢ٗت، ل٣ىله ي: ال غاج بالًمان. ال٣غى، أما اإلاًاعدة ٞهي مكاع٦ة 
. أ : ما يتده  من ٖىاتض ونماف وػياصا  انما يد  إلان يتدم  تبٗة الته٠ والهال٥ (وأصخا  الؿجن بؿ ض صخيذ

. ٦ما أن ال بي ي ٢ض: نه  (ٛ ا بالٛغمالاوالتٗي ، و٢ض اؾتسهو ال٣ٟهاف من ىظا الخضيث ال٣اٖضة ال٣ٟهية اإلاكهىعة: 
 (عواو أصخا  الؿجناٖن عدذ ما لا يًمن. 

و٢ض و٢٘ ؤلاحمإ من ال٣ٟهاف ٖلى مضي ال٣غون وفي حمي٘ اإلاظاى  بؤنه ال ياىػ تدضيض عدذ الاؾةثماع في اإلاًاعدة وؾاتغ 
، أو بنؿبة من اإلابهٜ اإلاؿةثمغ  ألن في طل٪ يمانا لؤلن  وىى مسال٠ لؤلصلة  (إلاا٫عأؽ ااالكغ٧ا  بمبهٜ م٣ُٕى

ية الصخيدة، ويئص  ا ى ٢ُ٘ اإلاكاع٦ة في الغدذ وال ؿاعة الكي هي م٣تسء  الكغ٦ة واإلاًاعدة. وىظا ؤلاحمإ  الكٖغ
: أحم٘ من يدٟٔ ٖ ه من أى  الٗها (3/34اجابت م٣غع اط لا ت ٣  أ  مسالٟة له، وفي طل٪ ي٣ى٫ ابن ٢ضامة في اإلاٛني 

 اطا قٍغ أخضىما أو ٦الىما ل ٟؿه صعاىا مٗهىمة. وؤلاحمإ صلي  ٢اتا ب ٟؿه. (اإلاًاعدةالى ابُا٫ ال٣غاى ٖ
وان ا  م٘ وىى ي٣غع طل٪ باإلحمإ يىصءي اإلاؿهمحن بال٨ؿ  الخال٫ وأن ياتنبىا ال٨ؿ  الخغام َاٖة هلل :ٗا ى 

 ولغؾىله ي.
 جانيا: الضيىن اإلاتؤزغ ؾضاصىا:

بسهىم الكٍغ ال ؼاثي في ال٣ٗىص: يئ٦ض ا  هـ ٢غاعاته الؿاب٣ة بالنؿبة لهكٍغ ال ؼاثي الىاعصة في ٢غاعو في  (أا
ونهه: ال ياىػ الكٍغ ال ؼاثي ٖن التؤزحر في :ؿهيا اإلاؿها ٞيه، ألنه ٖباعة ٖن صين، وال ياىػ  (2/9ا 85الؿها ع٢ا 

ونهه: ياىػ أن ي٩ىن الكٍغ  (4/12ا 109و في الكٍغ ال ؼاثي ع٢ا: اقتراٍ الؼياصة في الضيىن ٖ ض التؤزحر، و٢غاع 
ال ؼاثي في حمي٘ ال٣ٗىص اإلاالية ما ٖضا ال٣ٗىص الكي ي٩ىن الالتزام ألانلي ٞيها صي ا، ٞبن ىظا من الغدا الصخيذ، ود اف 

٢ؿاٍ اإلاتب٣ية، ؾىاف أ٧ان ٖلى ىظا ال ياىػ الكٍغ ال ؼاثي ـ مثال ـ في البي٘ بالت٣ؿيِ بؿب  تؤزغ اإلاضين ٖن ؾضاص ألا
ؿاع أو اإلاماَهة، وال ياىػ في ٣ٖض الاؾته إ بالنؿبة لهمؿته ٘ اطا تؤزغ في أصاف ما ٖهيه.  بؿب  ؤلٖا

 في ٣ٞغاته آلاتية: (2/6ا 51يئ٦ض ا  م٘ ٖلى ٢غاعو الؿاب٤ في مىيٕى البي٘ بالت٣ؿيِ ع٢ا  ( ا
ض ا خضص ٞال ياىػ الؼامه أ  ػياصة ٖلى الضين بكٍغ ؾاب٤، أو جالثا: اطا تؤزغ اإلاكتر  اإلاضين في صٞ٘ ألا٢ؿاٍ  ٖن اإلاٖى

، ألن طل٪ عدا مدغم.  بضون قٍغ
ا اقتراٍ التٗىيٌ في خالة  عابٗا: يدغم ٖلى اإلاضين اإلاليف أن يماَ  في أصاف ما خ  من ألا٢ؿاٍ، وم٘ طل٪ ال ياىػ قٖغ

 التؤزغ ٖن ألاصاف.
ا أن ملكتٍر الباث٘ با ألح  خهى٫ ألا٢ؿاٍ ٢ب  مىاٖيضىا ٖ ض تؤزغ اإلاضين ٖن أصاف بًٗها ماصام زامؿا: ياىػ قٖغ
 اإلاضين ٢ض عضءي بهظا الكٍغ ٖ ض التٗا٢ض.

ؾاصؾا: ال يد٤ لهباث٘ الاختٟاّ بمه٨ية اإلابي٘ بٗض البي٘، ول٨ن ياىػ لهباث٘ أن ملكتٍر ٖلى اإلاكتر  عىن البي٘ ٖ ضو 
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 لًمان خ٣ه في اؾةيٟاف ألا٢ؿاٍ اإلائحهة.
غوعة اٖت اف اإلاهاٝع ؤلاؾالمية بمٗال ة أؾبا  تؤزحر ؾضاص الضيىن ٧االىتمام باإلاغابدا  وال٣ٗىص آلاحهة، ومن ي (جا

ضم ألازظ بالًمانا  ال٩اٞية. (٦ضعاؾة ال ضوي اٖضم ألازظ بالىؾات  الٟ ية   ٖو
 جالثا: يىصءي ا  هـ بما يؤ:ي:

٢تهاص  ؤلاؾالمي ويىابُه، وأن ت٣ىم باإلنالخا  الٟ ية أن تهتزم اإلاهاٝع ؤلاؾالمية في مؿحرتها باإلا هج الا (أا
وؤلاصاعية الالػمة لتد٣ي٤ اإلاؼيض من الت٣ضم من زال٫ الاؾةثماعا  اإلاباقغة واإلاكاع٧ا  لتد٣ي٤ الت مية الا٢تهاصية 

 والاحتماٖية، وهي من أىا ٚايا  وأىضاٝ اإلاهاٝع واإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية.
ليا  بضيهة إلاك٩هة اإلاتؤزغا  في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، وت٣ضيا صعاؾة ٞيها لٗغيها ٖلى أن يتا البدث ٖن آ ( ا

 ا  هـ في صوعة الخ٣ة
 وهللا :ٗا ى أٖها
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 حىُ ذعّني ششغ خضائٍ يف اٌؼمذ مبصادسج اٌؼشتىْ ػٕذ ػذَ إمتاَ اٌصفمح
 ( ثشؤ0ْ ثْغ اٌؼشث3/8ٌْ) 015 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 (641م  1، ج8ا  م٘ إ ماهة 
 7 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من 

 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بي٘ الٗغدىن،  بٗض اَاٖل

 ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،وفٗض اؾتماٖه ا 
 ٢غع ما يلي:

 من اإلاا٫ ا ى الباث٘ ٖلى أنه ان أزظ الؿهٗة اخةؿ  اإلابهٜ من  -1
،
اإلاغاص ببي٘ الٗغدىن بي٘ الؿهٗة م٘ صٞ٘ اإلاكتر  مبهٛا

 الثمن وان تغ٦ها ٞاإلابهٜ لهباث٘.
كتٍر لصخته ٢بٌ أخض البضلحن في ماهـ وياغ  ماغي البي٘ ؤلاحاعة، ألجها بي٘ اإلا اٞ٘. ويؿةثن  من البيٕى ٧  ما مل

( وال ياغ  في اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف في مغخهة  ال٣ٗض االؿها( أو ٢بٌ البضلحن امباصلة ألامىا٫ الغدىية والهٝغ
 اإلاىاٖضة ول٨ن ياغ  في مغخهة البي٘ التالية لهمىاٖضة.

يّض  ٞترة الانتٓاع بؼمن مدضوص. ويدةؿ   -2
ُ
 من الثمن اطا تا الكغاف، وي٩ىن ياىػ بي٘ الٗغدىن اطا ٢

،
الٗغدىن حؼفا

 من خ٤ الباث٘ اطا ٖض٫ اإلاكتر  ٖن الكغاف.
 وهللا أٖها
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اٌرؼىَط ادلادٌ ػٓ اٌعشس ادلؼٕىٌ أو ادلادٌ غري ادلثاشش إٌاذح ػٓ اجلٕاَح أو تخرب اٌعشس 
 اٌشىىي اٌىُذَح

ُ ػٓ اٌؼشس ادلؼنٌُ أً ادلبدُ غري ادلجبشش اٌنبرج ػٓ اجلنبّخ أً (0 اٌزؼٌّغ ادلبد1/55) 153سل0ُ  اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس
 اٌشىٌٍ اٌىْذّخ

لى آله وصخبه، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو
م٨ة اإلا٨غمة في الٟترة مـن ٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته االثانية والٗكغين( اإلا ٣ٗضة في 

ــ الكــي يىا٣ٞهــا 1436عحــ   21-24 م ٢ــض نٓــغ فــي مىيــٕى االتٗــىيٌ اإلاــاص  ٖــن الًــغع اإلاٗ ـــى  أو 2015/مــايى 13-10ىــ
 اإلااص  ٚحر اإلاباقغ ال اتج ٖن ال  اية أو الك٩ىي ال٨يضية(...

 ٢غع ا  م٘ ما يلي:
، وا٢امة نضوة زانة الؾت٨م ٘ حىانبه، ملكاع٥ ٞيها مستهىن من اتؤحي  اتساط ٢غاع في اإلاىيٕى ا٫ البدث ٞيه من حمي

حرىا.  عحا٫ ال٣ًاف ٚو
 ونلى هللا ٖلى وؾها نبي ا دمحم وآله وصخبه.(.

  



13

1 

 اٌشفؼح: حك
 لشاس ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ادلٍّىخ اٌؼشثْخ اٌغؼٌدّخ  يف ِغؤٌخ اٌشفؼخ فّْب ال دتىٓ لغّزو ِٓ اٌؼمبس

 ىـ 13/4/1396( وتاعيش 44ع٢ا ا
 تٗه٤ بمؿؤلة الكٟٗة ٞيما ال يم٨ن ٢ؿمته من ال٣ٗاعاإلا

 الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو دمحم، وآله وصخبه، وفٗض:
ُـات٠ فـي ال هـ٠ ألاو٫ مـن قـهغ  ٞب اف ٖلى ما ت٣غع في الضوعة الؿابٗة   هـ ىيئـة ٦بـاع الٗهمـاف، اإلا ٣ٗـضة فـي مضي ـة ال

ــ مــــن اصعاج1395قـــٗبان ٖــــام  ــؤلة الكـــٟٗة بــــاإلاغا٤ٞ ال انــــة فـــي حــــضو٫ أٖمـــا٫ الــــضوعة الثام ــــة ٣ٞـــض حــــغي صعاؾــــة  ىــ مؿــ
 اإلاؿؤلة اإلاظ٧ىعة في صوعة ا  هـ الثام ة اإلا ٣ٗضة في ال ه٠ ألاو٫ من قهغ عدي٘ آلازغ في مضي ة الغياى.

 ٦ما حغي صعاؾة مؿؤلة الكٟٗة ٞيما ال تم٨ن ٢ؿمته من ال٣ٗاع.
ٗـ َـإل ٖلــى البدـث اإلا ٗـض الا ض فــي امؿـؤلة الكــٟٗة ٞيمـا ال تم٨ـن ٢ؿــمته مـن ال٣ٗــاع( مـن ٢بـ  الل  ــة الضاتمـة لهبدــىث وف

 الٗهمية وؤلاٞتاف.
ًاف، وتباص٫ وحها  ال ٓغ ٢غع ا  هـ باأل٦ثرية:  وفٗض تضاو٫ الغأ  واإلا ا٢كة من ألٖا
 أن الكٟٗة تثبت بالكغ٦ة في اإلاغا٤ٞ ال انة ؛ ٧البئر، والُغي٤، واإلاؿي ، وندىىا.

تثبــت الكـٟٗة ٞيمــا ال تم٨ــن ٢ؿـمته مــن ال٣ٗــاع ؛ ٧البيـت، والخــانى  الهـٛحرين وندىىمــا ؛ لٗمــىم ألاصلـة فــي طلــ٪ ؛  ٦مـا
ًـــغع ٖــــن الكــــغي٪ فــــي اإلابيـــ٘، وفــــي خــــ٤ اإلابيــــ٘، وألن ال هــــىم  ولـــضزى٫ طلــــ٪ تدــــت م ــــاٍ ألازـــظ بالكــــٟٗة، وىــــى صٞــــ٘ ال

ية فــي مكــغوٖية الكــٟٗة تة ــاو٫ طلــ٪، ومــن طلــ٪ مــا عواو الت رمــظ  ببؾــ اصو ا ــى ابــن ٖبــاؽ  : أن ال بــي نــلى هللا الكــٖغ
(( وفي عواية الُداو  ببؾ اصو 1371اؾجن الترمظ  ألاخ٩ام ا« الكغي٪ قٟي٘، والكٟٗة في ٧   ءيف » ٖهيه وؾها ٢ا٫: 

. ٢ــا٫ الخــاٞٔ: خــضيث حــابغ ال بــؤؽ بغواتــه، وإلاــا «٢ســء  بالكــٟٗة فــي ٧ــ   ــءيف » ا ــى حــابغ بــن ٖبــض هللا  : أن ال بــي ي: 
ٗـــة ببؾـــ اصىا ا ـــى حـــابغ بـــن ٖبـــض هللا  ال ـــاع أخـــ٤ بكـــٟٗة حـــاعو » ٢ـــا٫: ٢ـــا٫ عؾـــى٫ هللا ي:  -   -عوي ؤلامـــام أخمـــض وألاعف
ــــضا  ــا واخـــ ــ ـــان َغي٣همــ ــ ــا، اطا ٧ــ ــ ـــان ٚاتبــ ــ ـــا، وان ٧ــ ــ ـــغ بهـ ــ ٓـ ــــغ٦ة ا« ينت ــــاع  الكــ ــــخيذ البســـ ــــا٢اة 2363اصــ ــــها اإلاؿـــ ــــخيذ مؿــ (،صـــ

(،ؾـــجن ابـــن ماحـــه 3518(،ؾـــجن أبـــى صاوص البيـــٕى ا4701(،ؾـــجن النؿـــاثي البيـــٕى ا1370(،ؾـــجن الترمـــظ  ألاخ٩ـــام ا1608ا
(( ٢ــا٫ فــي ] البهــٙى [: وعحالــه ج٣ــا ، وإلاــا 2628(،ؾــجن الــضاعمي البيــٕى ا3/310(،مؿــ ض أخمــض بــن خ بــ  ا2499ألاخ٩ــام ا

٢ســء  عؾــى٫ » صاوص والترمــظ  فــي ] ؾــ نهما [ ببؾــ اصىا ا ــى حــابغ بــن ٖبــض هللا   ٢ــا٫: عوي البســاع  فــي ] صــخيده [ وأبــى 
ٞـــــال قـــــٟٗة  ت الُــــغ١  ٗـــــت الخــــضوص ونـــــٞغ ٞـــــبطا و٢ ــا لـــــا ي٣ؿــــا،  اصــــخيذ البســـــاع  الكـــــٟٗة « هللا ي بالكــــٟٗة فـــــي ٧ــــ  مـــ

(،ؾــجن أبـــى صاوص 4701(،ؾـــجن النؿــاثي البيـــٕى ا1370(،ؾــجن الترمـــظ  ألاخ٩ــام ا1608(،صــخيذ مؿــها اإلاؿـــا٢اة ا2138ا
 (.2628(،ؾجن الضاعمي البيٕى ا3/399(،مؿ ض أخمض بن خ ب  ا2499(،ؾجن ابن ماحه ألاخ٩ام ا3514البيٕى ا

ــ٤  ووحــه الاؾــتضال٫ بــظل٪: مــا ط٦ــغو ابــن ال٣ــيا عخمــه هللا فــي ٦تابــه: ] اٖــالم اإلاــى٢ٗحن [: أن ال ــاع اإلاكــتر٥ مــ٘ ٚحــرو فــي مٞغ
ٞـــ٤ ال انــة ال ملٗتبـــر زــام مــا ، مثـــ : أن ي٩ــىن َغي٣همـــا واخــضا، أو أن ملكـــتر٧ا فــي قــغ  أو مؿـــي ، أو ندــى طلـــ٪ مــن اإلاغا

م٣اؾما م٣اؾمة ٧هية، ب  ىى قغي٪ ل اعو في بٌٗ خ٣ى١ مه٨ه، واطا ٧ان َغي٣هما واخضا لا ت٨ن الخضوص ٧هها وا٢ٗة، 
 تهؼم أو يتًمن تهغي٠ الُغ١. اىـ. ب  بًٗها خان ، وفًٗها م ت٠، اط و٢ٕى الخضوص من ٧  وحه ملؿ

ي٤، ونلى هللا ٖلى دمحم، وآله وصخبه وؾها(.  وداهلل التٞى
 ىيئة ٦باع الٗهماف
 عتيـ الضوعة الثام ة

 ٖبض الٗؼيؼ بن ٖبض هللا بن باػ
 ٖبض الغػا١ ٖٟيٟي ..ٖبض هللا زياٍ. ..ٖبض هللا بن خميض.
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 بض الٗؼيؼ بن نالرٖ ..ٖبض ا  يض خؿن. ..دمحم الخغ٧ان  ي وحهة نٓغ.
 ؾهيمان بن ٖبيض ..ابغاىيا بن دمحم آ٫ الكيش. ...

 عاقض بن ز حن ..ٖبض هللا بن ٚضيان. ..نالر بن ٚهىن.
٣ة.  ٖبض هللا بن م ي٘ ..نالر بن لخيضان. ..دمحم بن حبحر  ي وحهة نٓغ مٞغ

 وحهة نٓغ ا  الٟحن
ــــٟٗة ال ــــى: أن الكــ ــــ٤ ىـ ٞـ ــــي اإلاغا ـــغ٦ة فــ ــــٟٗة بالكــ ــــى الكــ ــــبة ا ـ ــــت بالنؿـ ـــاٖة، وال تثبــ ـــغ٦ة مكــ ــــتر٥ قـــ ـــاع اإلاكـ ــــي ال٣ٗــ  تثبـــــت اال فــ

ي٤.  باالقترا٥ في اإلاغا٤ٞ، ٦ما ىى اإلاكهىع من مظى  ؤلامام أخمض بن خ ب  عخمه هللا، وداهلل التٞى
  ...ًٖى ا  هـ دمحم بن ٖلي الخغ٧ان ..ًٖى ا  هـ. دمحم بن ابغاىيا بن حبحر
  



13

3 

  أو اٌرحاوُ إىل لأىْ وظؼٍاشرتاغ اٌرحىُُ حىُ ذعّني ششغ يف اٌؼمذ ت
(0 اشرتاؽ اٌزذىُْ أً اٌزذبوُ إىل لبٌْٔ ًػؼِ خمبٌف ٌٍششّؼخ 1/52) 0113 سلُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ لشاس

 اإلعالِْخ
لى آله وصخبه، أما بٗض:  الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، نبي ا دمحم، ٖو

 23-19بُة الٗالا ؤلاؾالمي في صوعته االٗكغين( اإلا ٣ٗـضة فـي م٨ـة اإلا٨غمـة فـي الٟتـرة مـن ٞبن ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي بغا
التدا٦ا ا ى ٢انىن وي ي  م ٢ض نٓغ في مىيٕى ااقتراٍ التد٨يا أو2010/صملؿمبر 29-25ىــ الكي يىا٣ٞها 1432مدغم 

ٟـ٤ الٗا٢ـضان ٞـٌ الت ـإػ بينهمـا ال٣ٗـض بينهمـا ٖلـ ٖ ـض تدغيـغ مسال٠ لهكغيٗة ؤلاؾالمية( وىى أن يت ٗـا فـي  ان  -ى أن يغح
. ا ى -خه  نؼإ 

،
  ٢انىن وي ي مسال٠ لهكغيٗة ؤلاؾالمية ٢ًاف، أو تد٨يما
، واؾتماٖه ا ى  اإلا ا٢كا  ٢غع ما يلى: وفٗض اَإل ا  م٘ ٖلى البدىث اإلا٣ضمة في ىظا اإلاىيٕى

: أنه من اإلاٗهىم من الضين بالًغوعة أن تدا٦ا اإلاؿهمحن انما
،
ـ   ي٩ىن لكٕغ أوال  ُيْئِمُ ىَن َخكَّ

َ
َ٪ ال  َوَعّدِ

َ
ال
َ
هللا، ٢ا٫ :ٗا ى: } ٞ

اراا ْؿِهيم،
َ
ُمىا : ِ
ّ
ْيَت َوُيَؿه ًَ

َ
ا ٢ ا ِممَّ ِؿِهْا َخَغح، ُٟ

ْ
ن
َ
 َيِاُضوا ِفي أ

َ
اَّ ال
ُ
َ َغ َبْيَنُهْا ج

َ
يَما ش ِٞ ُمى٥َ  ِ

ّ
 (.65لنؿافُيَد٨

: ود اف ٖلى طل٪ ٞبن اقتراٍ التد٨يا ال ياىػ اال
،
و:ٗا ى، وىظا ما ألؼم هللا به ٖبـاصو اإلاـئم حن؛  ا ى قٕغ هللا ؾبدانه جانيا

ـــاص ـــان والةؿــــهيا والان٣يـ ـــة ؤلايمـ ـــه ٖالمـ ــى  ألنـ ــا ياــــغ  فــــي ىــــظا الؼمــــان مــــن بٗــــٌ اإلاؿــــهمحن مــــن اقــــتراٍ التدــــا٦ا ا ــ هللا، ومــ
ية الهغيدة الصخيدة، الىيٗية ا  الٟة لهكغيٗة أمغ يتٗاعى م٘ ال٣ىانحن اىػ لهمؿها ٞٗهه، وال وال ي ألاصلة الكٖغ

ــِؼ٫َ ِمــْن 
ْ
ن
ُ
ْيــَ٪ َوَمـا أ

َ
ــِؼ٫َ ِال
ْ
ن
ُ
ُهــْا آَمُ ـىا ِبَمــا أ جَّ

َ
ُمــىَن أ ُٖ ـِظيَن َيْؼ

َّ
ــى ال
َ
ــَغ ِا 
َ
ــْا ت
َ
ل
َ
ٗـا ى:} أ ــى ال٣بـى٫ بــه، ٢ــا٫ :

َ
ُمىا ِا 
َ
ْن َيَتَدــا٦

َ
ْبِهـَ٪ ُيِغيــُضوَن أ

َ
٢

يْ 
َّ
ُغوا ِبِه َوُيِغيُض الك ُٟ

ْ
ْن َي٨
َ
ِمُغوا أ

ُ
ْض أ
َ
ىِ  َو٢

ُ
اٚ
َّ
ار االنؿافالُ يض، ِٗ  َب

،
ال
َ
ُهْا َيال

َّ
ه ًِ ْن ُي

َ
اُن أ
َ
ُ60). 

مـــه ٞبنـــه ال ياـــىػ  
ّ
َـــغاٝ الجـــزإ ازتيـــاع مد٨ ــٝغ مـــن أ َـ ــا ٧ـــان مـــن خـــ٤ ٧ـــ   : إلاـ

،
ـــا ٚحـــر  جالثـــا

ّ
لهمؿـــها ال٣بـــى٫ بازتيـــاع مد٨

  ال٣ًاف و٢ت التد٨يا وو٢ت الخ٨ا. أن مؿها؛ ألن قٍغ ا خ٨ا أن ي٩ىن من أى 
: اإلاؿــــهمىن الــــظين ي٣

،
ــا ــا  يمــــىن فــــي ماتمٗــــا  أو صو٫ ٚحــــر اؾــــالمية ياــــىػ لهــــاعابٗــ ٖ ــــض الًــــغوعة أو الخاحــــة اإلاجزلــــة مجزلرهــ

 لؤليــغاع ٖــنها، وطلــ٪ مــا لــا ت٨ــن لــضحها ىيئــة تد٨ــيا التدـا٦ا ا ــى ا خــا٦ا ال٣انىنيــة فــي بهــضاجها
،
 لخ٣ــى٢ها وصٞٗــا

،
 خٟٓــا

 اؾالمية يم٨ن التدا٦ا اليها.
: يضٖى ا  م٘ ال٣ٟهي ٢اصة الٗالا

،
مغا٦ـؼ تد٨ـيا اؾـالمية بالكـغوٍ اإلاٗتبـرة  ؤلاؾـالمي واإلاؿـئولحن ٞيـه ا ـى ا٢امـة زامؿا

 
،
، وت٣ىية ال٣اتا منها؛ لت٩ىن مغحٗا

،
ا  لهتدا٦ا ٖ ض ال هىمة في ال٣ٗىص، م٘ بظ٫ ال هض في أن ت٩ىن ته٪ اإلاغا٦ؼ ٖلى قٖغ

 ال ت ٢ــضع ٖــا٫ مــن ال٨ٟايــة، والخيــاص والتسهــو، و:ٗتمــض آليــا  ٖاليــة اإلاؿــتىي بديــث
،
ؤزــظ احــغافا  ال٣ًــايا ٞيهــا و٢تــا

.
،
 َىيال

: يئ٦ـــض ا  مــــ٘ ٖلـــى أىميــــة ؤلاؾـــغإ فـــي انكــــاف مد٨مـــة الٗــــض٫ الضوليـــة
،
ــا ــــ٤  ؾاصؾـ ٖــــا  ٖلـــى ٞو ؤلاؾـــالمية لهٟهــــ  فـــي الجزا

 الكغيٗة ؤلاؾالمية.
لى آله وصخبه أحمٗحن.  ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم ٖو

 

 ؤ0ْ ِجذأ اٌزذىُْ يف اٌفمو اإلعالِِ( ثش8/2) 021 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (5م  4، ج9ماهة ا  م٘ إ 

ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 
م٘ بسهىم مىيٕى بٗض اَالٖه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا   م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 

 ٢غع ما يلي: وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله، مبضأ التد٨يا في ال٣ٟه ؤلاؾالمي،
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ٍة بينهما، بد٨ٍا مهؼم، يُب٤ الكغيٗة  : التد٨يا اتٟا١ َغفي زهىمة مٗي ة، ٖلى تىلية من يٟه  في م اٖػ
،
أوال

ا  الضولية. وىى مكغوٕ ؾىاف أ٧ان بحن ألاٞغاص أم في ماا٫ ؤلاؾالمية.  اإلا اٖػ
حن الغحٕى ٞيه ما لا ملكٕغ  حن ا خت٨محن والخ٨ا، ٞياىػ ل٩  من الُٞغ : التد٨يا ٣ٖض ٚحر الػم ل٩  من الُٞغ

،
جانيا

ما صام لا يهضع خ٨مه، وال ياىػ له أن  –ولى بٗض ٢بىله  –الخ٨ا في التد٨يا، وياىػ للخ٨ا أن ملٗؼ٫ نٟؿه 
حن، ألن ا  لغيا مغتبِ بص هه.ملؿتسه٠ ٚحرو صون اطن الُٞغ

: ال ياىػ التد٨يا في ٧  ما ىى خ٤ هلل :ٗا ى ٧الخضوص، وال ٞيما اؾتهؼم الخ٨ُا ٞيه اجبا  خ٨ا أو نٟيه بالنؿبة 
،
جالثا

ا ٖهيه، ٧الهٗان، لتٗه٤ خ٤ الىلض به، وال ٞيما ي 
َ
 ٟغص ال٣ًاف صون ٚحرو بال ٓغ ٞيه.لٛحر اإلاتدا٦محن ممن ال والية للَخ٨

 ا ٞيما ال ياىػ ٞيه التد٨يا ٞد٨مه باَ  وال ي ٟظ.ٞبطا ٢سء  الخ٨
: ملكتٍر في الخ٨ا بدؿ  ألان  تىاٞغ قغوٍ ال٣ًاف.

،
 عابٗا

ا َىاٖية، ٞبن أف  أخض ا خت٨محن، ٖغى ألامغ ٖلى ال٣ًاف لت ٟيظو، وليـ 
ّ
خ٨
ُ
: ألان  أن يتا ت ٟيظ خ٨ا ا 

،
زامؿا

 لخ
،
، أو مسالٟا

،
 بي ا
،
.له٣ًاف ن٣ًه، ما لا ي٨ن حىعا  ٨ا الكٕغ

: اطا لا ت٨ن ى ا٥ مدا٦ا صولية اؾالمية، ياىػ اخت٩ام الضو٫ أو اإلائؾؿا  ؤلاؾالمية ا ى مدا٦ا صولية ٚحر 
،
ؾاصؾا

.
،
ا ، إلاا ىى حاتؼ قٖغ

،
 اؾالمية، تىنال
 ويىصءي بما يلي:

ًاف في م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي ا ى اؾت٨ما٫ ؤلاحغافا  الالػمة إل٢امة مد٨مة ال ٗض٫ ؤلاؾالمية صٖىة الضو٫ ألٖا
 الضولية، وتم٨ينها من أصاف مهامها اإلا هىم ٖهيها في نٓامها.

٤   وهللا اإلاٞى
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 ػمذ اٌمشض
 حىُ احرغاب اٌرىٍفح اٌفؼٍُح يف ػمذ اٌمشض ػًٍ ادلمرتض

 ( ثشؤ0ْ اعزفغبساد اٌجنه اإلعالِِ ٌٍزنّْخ1/3) 013 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 55ص  1العدد الثالث ج و  525/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 

 13-8ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث بٗمان ٖانمة اإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية من 
 م.1986 (:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ 16 – 11ىـ /1407نٟغ 

 :٢غع ما يليبٗض صعاؾة مؿتٟيًة وم ا٢كا  واؾٗة ل مي٘ الاؾتٟؿاعا  الكي ت٣ضم بها الب ٪ ا ى ا  م٘،
 بسهىم أحىع زضما  ال٣غوى في الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية: ( أا

: ياىػ أزظ أحىع ٖن زضما  ال٣غوى ٖلى أن ي٩ىن طل٪ في خضوص ال ٣ٟا  الٟٗهية.
،
 أوال

.
،
ا : ٧  ػياصة ٖلى ال ضما  الٟٗهية مدغمة ألجها من الغدا ا خغم قٖغ

،
 جانيا
 

 اٌرىصُف اٌفمهٍ ٌٍحغاب اجلاسٌ أٔه ػمذ لشض
 ( ثشؤ0ْ اٌٌدائغ ادلظشفْخ )دغبثبد ادلظبسف(3/2) 086 شاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُل
 (667م  1، ج9ماهة ا  م٘ إ 

ط   6 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو التاؾ٘ بؤفي ْبي بضولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة من 
 م،1995نيؿان اأبغي (  6 -1ىـ اإلاىا٤ٞ 1415ال٣ٗضة 

،) ية اخؿابا  اإلاهاٝع ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى الىصاث٘ اإلاهٞغ  بٗض اَاٖل
 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،

 ٢غع ما يلي:
: الىصاث٘ تدت الُه  االخؿابا  ال اعية( ؾىاف أ٧انت لضي الب ى٥ ؤلاؾالمية أو الب ى٥ الغدىية هي ٢غوى 

،
أوال
 بالغص ٖ ض الُه . وال يئجغ باإلا

،
ا  ٓىع ال٣ٟهي، خيث ان اإلاهٝغ اإلاةؿها لهظو الىصاث٘ يضو يض يمان لها وىى مهؼم قٖغ

.
،
 ٖلى خ٨ا ال٣غى ٧ىن الب ٪ ااإلا٣ترى( مهيئا

حن بدؿ  وا٢٘ التٗام  اإلاهغفي: ية ت ٣ؿا ا ى نٖى : ان الىصاث٘ اإلاهٞغ
،
 جانيا
الخا٫ في الب ى٥ الغدىية، هي ٢غوى عدىية مدغمة ؾىاف أ٧انت من نٕى الىصاث٘  الىصاث٘ الكي تضٞ٘ لها ٞىاتض، ٦ما ىى -أ

حر.  تدت الُه  االخؿابا  ال اعية(، أم الىصاث٘ ألح ، أم الىصاث٘ ببقٗاع، أم خؿابا  التٞى
 بؤخ٩ام الكغيٗة ؤلاؾالمية ب٣ٗض اؾةثماع ٖلى خهة من الغدذ –  

،
هي عأؽ  الىصاث٘ الكي :ؿها لهب ى٥ اإلاهتزمة ٞٗهيا

ما٫ مًاعدة، وت ُب٤ ٖهيها أخ٩ام اإلاًاعدة اال٣غاى( في ال٣ٟه ؤلاؾالمي الكي منها ٖضم حىاػ يمان اإلاًاع  االب ٪( 
 لغأؽ ما٫ اإلاًاعدة.

: ان الًمان في الىصاث٘ تدت الُه  االخؿابا  ال اعية( ىى ٖلى اإلا٣تريحن لها ااإلاؿاىمحن في الب ى٥( ما صامىا 
،
جالثا

عداح اإلاتىلضة من اؾةثماعىا، وال ملكتر٥ في يمان ته٪ الخؿابا  ال اعية اإلاىصٖىن في خؿابا  الاؾةثماع، ي ٟغصون باأل 
 ألجها لا ملكاع٧ىا في ا٢ترايها وال اؾتد٣ا١ أعداخها.

: ان عىن الىصاث٘ حاتؼ، ؾىاف أ٧انت من الىصاث٘ تدت الُه  االخؿابا  ال اعية( أم الىصاث٘ الاؾةثماعية، وال ي
،
تا عابٗا

الغىن ٖلى مبالٛها اال ببحغاف يم ٘ ناخ  الخؿا  من التهٝغ ٞيه َيهة مضة الغىن. واطا ٧ان الب ٪ الظ  لضيه 
الخؿا  ال اع  ىى اإلاغتهن لؼم ن٣  اإلابالٜ ا ى خؿا  اؾةثماع ، بديث ينتٟي الًمان لهتدى٫ من ال٣غى ا ى 
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 الن
،
 تٟإ اإلاغتهن االضاتن( ب ماف الغىن.ال٣غاى ااإلاًاعدة( ويؿتد٤ أعداح الخؿا  ناخبه تا با

 ٖهيه بحن الب ٪ والٗمي .
،
: ياىػ الد ؼ من الخؿابا  اطا ٧ان مت٣ٟا

،
 زامؿا

: ألان  في مكغوٖية التٗام  ألامانة والهض١ باإلٞهاح ٖن البيانا  بهىعة تضٞ٘ الهبـ أو ؤلاحهام وتُاب٤ 
،
ؾاصؾا

نؿبة لهب ى٥ تااو ما لضحها من خؿابا  التها٫ ٖمهها باألمانة الىا٢٘ وتنس ا م٘ اإلا ٓىع الكغعي، ويتؤ٦ض طل٪ بال
 لهتٛغيغ بظو  الٗال٢ة.

،
 اإلاٟترية وصٞٗا
  وهللا أٖها
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 حىُ ادلٕافغ إٌاجتح تغثة ػمذ اٌمشض
 ( ثشؤْ ادلضاّب اٌيت مينذيب ادلظشف ٌؼّالء احلغبة اجلبسُ ِٓ ادلنظٌس اٌششػ6/53ِ) 0555 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ن ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة والٗكغين ا
مبر 1 -أ٦تىدغ28ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1440نٟغ  23-19باإلاضي ة اإلا ىعة، زال٫ الٟترة من:   م.2018نٞى

يم دها اإلاهٝغ لٗمالف الخؿا  ال اع  وفٗض اَالٖه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى اإلاؼايا الكي 
 من اإلا ٓىع الكغعي، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  اإلاىؾٗة الكي صاع  خىله،

 ٢غع ما يلي: 
: :ٗغي٠ الخؿا  ال اع :

،
 أوال

ويةيذ به الخ٤ بسخبها في أ  و٢ت، ودىؾات   -ؤلاؾالمي أو الت٣هيض -ىى س   لهمبالٜ الكي ي٣ضمها الٗمي  لهب ٪ 
منها ٦تابة الكي٩ا  والخىالا ، اياٞة لهسخ  ال ٣ض  اإلاباقغ، وت٩ىن ته٪ اإلابالٜ اإلاىصٖة مًمىنة في طمة مٗغوٞة 

 اإلاهٝغ ملؿتٗمهها لٟاتضته ٦ما ملكاف خؿبما ت ٓمه ال٣ىانحن.
: ت٨ييٟه الكغعي:

،
 جانيا

ية لهىصاث٘ في الخؿا  ال اع  ومنها: ة من الت٨ييٟا  الكٖغ ت٨ييٟها ٖلى أجها وصملٗة  بٗض أن نٓغ ا  م٘ في مامٖى
 من ال٣ٗىص، زهو ا ى 

،
خ٣ي٣ية مًمىنة باالؾتٗما٫، أو أنه ٣ٖض حضيض مؿت٣ ، أو م ٓىمة :ٗا٢ضية تنتٓا ٖضصا

ية في االخؿا  ال اع ( والظ  نو ٞيه ٖلى أن الىصاث٘ تدت 3/9ا 86التؤ٦يض ٖلى ٢غاعو ع٢ا  ( بكؤن الىصاث٘ اإلاهٞغ
 أ٧انت لضي الب ى٥ ؤلاؾالمية أو الب ى٥ الغدىية هي ٢غوى باإلا ٓىع ال٣ٟهي.الُه  االخؿابا  ال اعية( ؾىاف 

ية لٗمالف الخؿا  ال اع  تدت الُه : : الخ٨ا الكغعي لهمؼايا اإلاهٞغ
،
 جالثا

ية:  :ٗغي٠ اإلاؼايا اإلاهٞغ
ية ى ا: الخ٣ى١ ؤلاياٞية الكي يم دها الب ٪ ألصخا  الخؿابا  ال اعية تدت  الُه ، من أح  اإلاغاص باإلاؼايا اإلاهٞغ

 حظبها و:ص يٗها ٖلى ٞتذ الخؿابا  أو الاؾتمغاع ٞيها.
ان؛  وهي بدؿ  َبيٗة نٟٗها والٛغى اإلا٣هىص منها نٖى

 أخضىما: ما ٧ان ل ٟ٘ الٗمي  وخضو،
حن   ”.اإلاهٝغ والٗمي ”الثاني: ما ٧ان ل ٟ٘ الُٞغ

 اإلاؼايا الكي ت٩ىن ل ٟ٘ الٗمي  وخضو: –ال ٕى ألاو٫  -أ
 يا الكي ت٩ىن ل ٟ٘ الٗمي  وخضو ا ى ٢ؿمحن: مؼايا مٗ ىية ومؼايا ماصية.ت ٣ؿا اإلاؼا

اإلاؼايا اإلاٗ ىية، هي اإلا اٞ٘ وال ضما  الكي يم دها الب ٪ لهٗمي ، ولا يبرػ ٞيها ما ملكبه الٗالوة اإلاالية ٖلى م٣ضاع  -(1ا
صية صوعية، ود٨ك٠ خؿا  صوع ، الىصملٗة، مث : أًٞهية ال ضمة في ٞغوٕ الب ٪، و٦ظا تؼويض الٗمي  بنكغة اعقا

 وفكهاصة مالفة، ودبُا٢ة اإلاؼايا الضولية لههغاٝ آلا ي وندىىا.
؛ ألجها ال :ٗتبر من ٢بي  الؼياصة اإلاالية الغدىية الكي يهتزم اإلا٣ترى بضٞٗها 

،
ا وخ٨ا ىظا ال ٕى من اإلاؼايا ال ىاػ قٖغ

إلا٣غى ا ى اإلاؿت٣غى الؾةيٟاف خ٣ه اإلاا ي، لهم٣غى ػياصة ٖلى مبهٜ ال٣غى، وانما ىى ت٣ضيا مؿاٖضة من ا
 ٞيؿتصخ  ٞيها خ٨ا ؤلاباخة ألانهية النتٟاف الضلي  اإلاان٘.

يان واإلا اٞ٘ وال ٣ىص الؼاتضة ٖلى اإلابهٜ اإلاثبت في الخؿا  ال اع  يبرػ ٞيها ما ملكبه الٗالوة  -(2ا اإلاؼايا اإلااصية، وهي ألٖا
 اتية وأحهؼة ال٨ترونية وتظا٦غ الُحران وندىىا.اإلااصية م٣اب  ؤلا٢غاى، ٦ت٣ضيا أحهؼة ٦هغد

، اطا ٧انت بؿب  ؤلا٢غاى، ودال ٓغ 
،
ا وخ٨ا ىظا ال ٕى من اإلاؼايا ؾىاف أ٧انت مكغوَة أم ٚحر مكغوَة؛ىى اإلا ٘ قٖغ

 لد مه ومضته باٖتباعىا من حنـ الؼياصة الغدىية الكي يهتزم اإلا٣ترى بضٞٗها ا ى اإلا٣غى ػياصة ٖلى مبهٜ ال٣غى.
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ؾىاف أ٧ان في الخؿا  ال اع  أو خؿا  اإلاًاعدة أو في التمىي  -ا اطا ٧انت :ُٗ  ل٩  ٖمي  حضيض ي٨ؿبه الب ٪ أم
حرو  لئلباخة ألانهية، َاإلاا أجها ال  -ٚو

،
الن والةؿىي٤، و٦ؿ  الؼداتن والٗمالف، وت٩ىن مباخة تُبي٣ا ٞهي من ن٣ٟا  ؤلٖا

 تغتبِ بسهىم ؤلا٢غاى بذ مه ومضته.
حن  –لثاني ال ٕى ا -   وهي ٢ؿمان:”الب ٪ والٗمي ”اإلاؼايا الكي ي٩ىن ال ٟ٘ ٞيها لهُٞغ

 أخضىما: ماله ٖال٢ة بٗمهيا  السخ  وؤلايضإ. والثاني: ما ال ٖال٢ة له بظل٪.
1-  ُ٘ اإلاؼايا الكي يم دها الب ٪ لهٗمي  مما له ٖال٢ة بٗمهيا  ؤلايضإ والسخ  من الخؿا  ال اع  تدت الُه  وال ٟ
؛ ألنه ت٣ضيا مؿاٖضة من ٞيها 

،
ا حن، مث : زضمة صٞتر الكي٩ا  ودُا٢ة الهٝغ آلا ي؛ ٞد٨مها ال ىاػ قٖغ لهُٞغ

اإلا٣غى ا ى اإلاؿت٣غى الؾةيٟاف خ٣ه اإلاا ي، ٖلى أن اإلا ٟٗة الكي ياّغىا ال٣غى لهم٣غى ال تستو به وخضو، ب  :ٗا 
حن من ٚحر يغع لىاخض منهما، والكٕغ ال يِغص بتدغيا اإلاهالر الكي ال مًغة  اإلا٣غى واإلا٣ترى، وألن ٞيها مهلخة لهُٞغ

ٞيها، ٦ما أن ىظا ال ٕى من اإلاؼايا ليـ بم هىم ٖلى تدغيمه، وال ىى في مٗن  اإلا هىم ٞىح  اب٣اإو ٖلى ؤلاباخة 
 ألانهية.

حن، وال ٖال٢ة لها بٗمهيا  ؤلايضإ والسخ  من الخؿا  ال ا -2 ع  تدت الُه ، اإلاؼايا الكي ي٩ىن ٞيها ال ٟ٘ لهُٞغ
ية بؤؾٗاع تٟايهية أ  أصن  من الكي :ُٗ  لٛحرىا، مما يتٗه٤ بؿٗغ نٝغ  مث : ت٣ضيا بٌٗ ال ضما  اإلاهٞغ

تماصا  وانضاع بُا٢ا  الاتتمان وزُابا   الٗمال  وعؾىم الخىالا  وأحىع ن اصي٤ خٟٔ ألامانا  وعؾىم ٞتذ الٖا
 حغ نٟٗا.الًمان وندى طل٪، ٞهي مدغمة ألجها صازهة في ٢غى 

 وهللا :ٗا ى أٖها
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 ػاللح تُغ اٌىفاء تاٌمشض
 ( ثشؤ0ْ ثْغ اٌٌفبء2/1) 66لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (9م  3، ج7ماهة ا  م٘ إ 
ط   12-7ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 

 م، 1992أياع امايى(  14 – ٤9 ىـ اإلاىا1412ٞال٣ٗضة 
اف، ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بي٘ الٞى  بٗض اَاٖل

اف، وخ٣ي٣ته:  بي٘ اإلاا٫ بكٍغ أن الباث٘ مك  عص الثمن يغي  وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ بي٘ الٞى
 اإلاكتر  اليه اإلابي٘ ،

 ٢غع ما يلي:
: ان خ٣ي٣ة ىظا الب

،
(، ٞهى تداي  ٖلى الغدا، وفٗضم صخته ٢ا٫ حمهىع الٗهماف.أوال

،
 ي٘ ا٢غى حغ نٟٗا
.
،
ا : ان ىظا ال٣ٗض ٚحر حاتؼ قٖغ

،
 جانيا

 وهللا أٖها
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 حىُ أخز فائذج ػًٍ اٌغٕذاخ ادلؤخٍح
 ( ثشؤ0ْ اٌغنذاد11/6) 62لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 (73م 1ج 7ٕ 1273م  2، ج6ماهة ا  م٘ إ 
 23-17ام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الؿاصؽ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من ان ماهـ م
 م،1990آػاع اماعؽ(20-14ىـ اإلاىا٤ٞ 1410قٗبان 

ه ٖلى ألابداث والتىنيا  وال تاتج اإلا٣ضمة في نضوة ألاؾىا١ اإلاالية اإلا ٣ٗضة في الغداٍ  عدي٘ الثاني  24 – 20بٗض اَاٖل
م بالتٗاون بحن ىظا ا  م٘ واإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  بالب ٪ ؤلاؾالمي  1989/  10/ 24 – 20/ ىـ  1410

 لهت مية، وداؾتًاٞة وػاعة ألاو٢اٝ والكئون ؤلاؾالمية باإلامه٨ة اإلاٛغدية،
إل ٖلى أن الؿ ض قهاصة يهتزم اإلاهضع بمىحبها أن يضٞ٘ لخامهها ال٣يمة الاؾمية ٖ ض الا  ؾتد٣ا١، م٘ صٞ٘ وفٗض الَا

 
،
ة أم مبهٛا ٞاتضة مت٤ٟ ٖهيها منؿىدة ا ى ال٣يمة الاؾمية لهؿ ض، أو تغتي  نٟ٘ مكغوٍ ؾىاف أ٧ان حىاتؼ تىػٕ بال٣ٖغ

،
،
 أم خؿما

،
ا  ٢غع ما يلي: م٣ُٖى

 من خيث 
،
ا  م٘ ٞاتضة منؿىدة اليه أو نٟ٘ مكغوٍ مدغمة قٖغ

،
 بضٞ٘ مبهٛا

،
: ان الؿ ضا  الكي تمث  التزاما

،
ؤلانضاع أوال

أو الكغاف أو التضاو٫، ألجها ٢غوى عدىية ؾىاف أ٧انت ال هة اإلاهضعة لها زانة أو ٖامة تغتبِ بالضولة. وال أجغ لةؿميرها 
.
،
 أو ٖمىلة أو ٖاتضا

،
 أو عيٗا

،
 اؾةثماعية أو اصزاعية أو :ؿمية الٟاتضة الغدىية اإلاهتزم بها عددا

،
 قهاصا  أو ن٩ى٧ا

 الؿ ضا
،
: تدغم أيًا

،
 ياغ  بيٗها بؤ٢  من ٢يمرها الاؾمية، ويؿتٟيض جانيا

،
  طا  ال٩ىدىن الهٟغ  باٖتباعىا ٢غويا

 لهظو الؿ ضا .
،
 أصخابها من الٟغو١ باٖتباعىا خؿما

قتٍر ٞيها نٟ٘ أو ػياصة بالنؿبة   مٕى اإلا٣غيحن، أو 
ُ
 ا
،
 الؿ ضا  طا  ال ىاتؼ باٖتباعىا ٢غويا

،
 ٦ما تدغم أيًا

،
جالثا

 ٖن قبهة ال٣ماع.لبًٗها ال ٖلى ا
،
 لتٗيحن، ًٞال

: من البضات  لهؿ ضا  ا خغمة 
،
  –عابٗا

،
 أو قغاف، أو تضاوال

،
الؿ ضا  أو اله٩ى٥ ال٣اتمة ٖلى أؾاؽ اإلاًاعدة  –انضاعا

، وانما ت٩ىن لها نؿبة من عدذ ىظا  إلاكغوٕ أو نكاٍ اؾةثماع  مٗحن، بديث ال ي٩ىن إلاال٨يها ٞاتضة أو نٟ٘ م٣ُٕى
. ويم٨ن الاؾتٟاصة في  اإلاكغوٕ ب٣ضع

،
ما يمه٩ىن من ىظو الؿ ضا  أو اله٩ى٥ وال ي الىن ىظا الغدذ اال اطا تد٤٣ ٞٗال

 ( لهظا ا  م٘ بكؤن ؾ ضا  اإلا٣اعية.5/4ا 30ىظا من الهيٛة الكي تا اٖتماصىا بال٣غاع ع٢ا 
 وهللا أٖها
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 تؽالاخ اإللشاض )اٌثؽالاخ االئرّأُح(
 ( ثشؤ0ْ ثـبلبد االئزّب2/8ْ) 18سل0ُ  لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ

 (571م  290، ج8ماهة ا  م٘ إ 
 7 -1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثامن بب ضع ؾحر  بياىان، بغونا  صاع الؿالم من 

 م،1993خؼيغان ايىنيى(  27 -21ىـ اإلاىا٤ٞ 1414مدغم 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا    م٘ بسهىم مىيٕى بُا٢ا  الاتتمان،بٗض اَاٖل

 وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ألىمية ىظا اإلاىيٕى ويغوعة اؾت٨ما٫ حمي٘ حىانبه و:ُٛية ٧  تٟهيالته والتٗٝغ ا ى حمي٘ آلاعاف ٞيه،

،
 ونٓغا

 ٢غع ما يلي:
ماهـ ا  م٘ من اتساط ال٣غاع اإلا اؾ  في أن ت٣ىم ألامانة الٗامة لهمام٘ باؾت٨تا  اإلاؼيض من البدىث ٞيه ليتم٨ن 

 صوعة ٢اصمة.
٤  وهللا اإلاٞى

 ( ثشؤ0ْ ثـبلخ االئزّب2/12ْ) 26لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 
 ج م( 10ٕو  571م  2، ج8ماهة ا  م٘ إ 

٫ الٟترة من ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الٗاقغ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية زال
 م،1997تمىػ ايىليى(  3 -خؼيغان ايىنيى(  – 28ىـ اإلاىا٤ٞ 1418نٟغ  23-28

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بُا٢ة الاتتمان، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  خى٫  بٗض اَاٖل
 اإلاىيٕى من ال٣ٟهاف والا٢تهاصيحن،

 ٢غع ما يلي:
 اف مسر ميضاني ل مي٘ نماطج الكغوٍ والاتٟا٢يا  لهبُا٢ا  الكي تهضعىا الب ى٥.ت٩هي٠ ألامانة الٗامة احغ  -أ
ية لها، وطل٪  –   غو٢ها ويبِ الت٨ييٟا  الكٖغ :ك٨ي  ل  ة ت٣ىم بضعاؾة نيٜ البُا٢ا  لتدضيض زهاتهها ٞو

حر اإلاهاصع الٗغدية وألاح بية ٖن أنىإ البُا٢ا .  بٗض تٞى
ٕ في يىف التدًحرا  الؿاب٣ة واٖضاص نتاتج مت٩امهة ٖ ه لٗغيها ٖلى الضوعة ٣ٖض خه٣ة بدث إلا ا٢كة اإلاىيى  –ج 

 ال٣اصمة.
 ويىصءي بما يلي:

ية ٞيما يتٗه٤ باإلاٗامال  ال اتؼة  -أ يغوعة اٖاصة نياٚة اإلاهُلخا  الا٢تهاصية طا  الٗال٢ة وألابٗاص الكٖغ
 وا خغمة بما ي اؾ  خ٣ي٣رها، وي٨ك٠ ٖن ماىيرها.

مية وايثاع ما له وح
ْ
 ما ت٩ىن له آجاع ُخ٨

،
ىص في اإلاهُلر الكغعي ٖلى ٚحرو، بديث يترسخ لٟٓه ومٗ او، زهىنا

ية، لت٣ىيا نياٚة اإلاهُلخا  الا٢تهاصية، وانس امها م٘ اإلاهُلخا  ال٣ٟهية، واؾتسغاحها من تغاث ألامة  قٖغ
ية.  ومٟاىيمها الكٖغ

 ى٥ من انضاع بُا٢ا  ؤلاتتمان الغدىية، نيانة لؤلمة من م اقضة ال ها  اإلاٗ ية في البالص ؤلاؾالمية م ٘ الب - 
ني وأمىا٫ ألاٞغاص.  لال٢تهاص الَى

،
 الى٢ٕى في مؿة ٣٘ الغدا ا خغم، وخٟٓا

ية ومالية وا٢تهاصية ت٩ىن مؿئوليرها خماية ألاٞغاص من اؾتٛال٫ الب ى٥ وا خاٞٓة ٖلى  -ج ايااص ىيئة قٖغ
ية، وا ني، ووي٘ لىاتذ ُمْد٨مة لخماية ا  تم٘ خ٣ى٢ها، في خضوص ألاخ٩ام الكٖغ لؿياؾة اإلاالية لخماية الا٢تهاص الَى
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 وألاٞغاص من اؾتٛال٫ الب ى٥ لتٟاص  ال تاتج الىزيمة اإلاترتبة ٖلى طل٪.
٤  وهللا اإلاٞى

 
 ( ثشؤ0ْ ٌِػٌع ثـبلبد االئزّبْ غري ادلغـبح5/15) 128لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

ؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلا 
 م(.2000ؾبتمبر  28-23ىـ ا 1421ىـ ا ى ٚغة عح   1421حماصي آلازغة  25الٗغدية الؿٗىصية، من 
: األاؾىا١ اإلاالية بسهىم بُا٢ة الاتتمان 65/1/7ب اف ٖلى ٢غاع ا  هـ ع٢ا  ( خيث ٢غع البت في الت٨يي٠ في مىيٕى

 الكغعي لهظو البُا٢ة وخ٨مها في صوعة ٢اصمة.
، وفٗض اَالٖه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم 102/4/10واقاعة ا ى ٢غاع ا  هـ في صوعته الٗاقغة ع٢ا 

اف والا٢تهاصيحن، مىيٕى ابُا٢ا  الاتتمان ٚحر اإلاُٛاة( وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله من ال٣ٟه
ه ا ى :ٗغي٠ بُا٢ة الاتتمان في ٢غاعو ع٢ا   الظ  ملؿتٟاص م ه :ٗغي٠ بُا٢ة الاتتمان ٚحر اإلاُٛاة بؤنه: 63/1/7وعحٖى

مؿة ض ملُٗيه مهضعو االب ٪ اإلاهضع( لص و َبي ي أو اٖتباع  اخام  البُا٢ة( ب اف ٖلى ٣ٖض بينهما يم٨ ه من 
اإلاؿة ض االتاحغ( صون صٞ٘ الثمن خاال لتًم ه التزام اإلاهضع بالضٞ٘، وي٩ىن  قغاف الؿه٘، أو ال ضما ، ممن ملٗتمض

الضٞ٘ من خؿا  اإلاهضع، جا ملٗىص ٖلى خامهها في مىاٖيض صوعية، وفًٗها يٟغى ٞىاتض عدىية ٖلى مامٕى الغنيض ٚحر 
 اإلاضٕٞى بٗض ٞترة مدضصة من تاعيش اإلاُالبة، وفًٗها ال يٟغى ٞىاتض.

 ٢غع ما يلي:
ال ياىػ انضاع بُا٢ة الاتتمان ٚحر اإلاُٛاة وال التٗام  بها اطا ٧انت مكغوَة بؼياصة ٞاتضة عدىية، خك  ولى ٧ان  أوال:

 َال  البُا٢ة ٖاػما ٖلى الؿضاص يمن ٞترة الؿماح ا  اني.
 جانيا: ياىػ انضاع البُا٢ة ٚحر اإلاُٛاة اطا لا تتًمن قٍغ ػياصة عدىية ٖلى أن  الضين.

 ٪:ويتٟٕغ ٖلى طل
ة ٖ ض ؤلانضاع أو التاضيض بهٟرها أحغا ٞٗهيا ٖلى ٢ضع ال ضما   أ ـ حىاػ أزظ مهضعىا من الٗمي  عؾىما م٣ُٖى

 اإلا٣ضمة م ه.
  ـ حىاػ أزظ الب ٪ اإلاهضع من التاحغ ٖمىلة ٖلى مكتريا  الٗمي  م ه، قغيُة أن ي٩ىن بي٘ التاحغ بالبُا٢ة يمث  

 الؿٗغ الظ  يبي٘ به بال ٣ض.
ا اطا لا يترت  ٖهيه ػياصة عدىية، جالثا: ا لسخ  ال ٣ض  من ٢ب  خام  البُا٢ة ا٢تراى من مهضعىا، وال خغج ٞيه قٖغ

ة الكي ال تغتبِ بمبهٜ ال٣غى أو مضته م٣اب  ىظو ال ضمة. و٧  ػياصة ٖلى ال ضما   وال ملٗض من ٢بيهها الغؾىم اإلا٣ُٖى
ا، ٦ما نو   (.1/3ا 13( و 10/2ا 13ٖلى طل٪ ا  م٘ في ٢غاعو ع٢ا الٟٗهية مدغمة، ألجها من الغدا ا خغم قٖغ

 عابٗا: ال ياىػ قغاف الظى  والًٟة و٦ظا الٗمال  ال ٣ضية بالبُا٢ة ٚحر اإلاُٛاة
 وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها

 
 ( ثشؤْ ثـبلبد االئزّب2/12ْ) 132لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته ال امؿة ٖكغة بمؿ٣ِ ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ 
مان( من  ُٖ  م.2004آطاع اماعؽ(  11-6ىـ، اإلاىا٤ٞ 1425ا خغم  19ا ى  14اؾهُ ة 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بُا٢ا  الاتتمان، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  بٗض اَاٖل
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 صاع  خىله.
، وهي ال٣غاع وفٗض اؾ ( اإلاكتم  6/7ا63تدًاعو ما ؾب٤ انضاعو ٖن ماهـ ا  م٘ من ٢غاعا  بكؤن ىظا اإلاىيٕى

( اإلاكتم  ٖلى بيان خ٨ا انضاع البُا٢ة ٚحر اإلاُٛاة 2/12ا108ٖلى :ٗغي٠ بُا٢ا  الاتتمان، ونىعىا، وال٣غاع 
م٣ضمي ال ضما  ال٣ابهحن لهبُا٢ة، والسخ  والتٗام  بها، والغؾىم اإلاغتبُة بها، والخؿا االٗمىلة( ٖلى التااع و 

 ال ٣ض ، وقغاف الظى  أو الًٟة أو الٗمال  بها.
 ٢غع ما يؤ:ي:

 اأ( ياىػ انضاع بُا٢ا  الاتتمان اإلاُٛاة، والتٗام  بها، اطا لا تتًمن قغوَه صٞ٘ الٟاتضة ٖ ض التؤزغ في الؿضاص.
( بكؤن الغؾىم، والخؿا ٖلى التااع وم٣ضمي ال ضما ، 2/12ا108ا ( ي ُب٤ ٖلى البُا٢ة اإلاُٛاة ما حاف في ال٣غاع 
 والسخ  ال ٣ض  بالًىابِ اإلاظ٧ىعة في ال٣غاع.

 اج( ياىػ قغاف الظى  أو الًٟة أو الٗمال  بالبُا٢ة اإلاُٛاة.
 .
،
ا أما اص( ال ياىػ م ذ اإلائؾؿا  خام  البُا٢ة امتياػا  مدغمة، ٧التؤمحن التااع  أو صزى٫ ألاما٦ن ا خٓىعة قٖغ
.
،
ا  م ده امتياػا  ٚحر مدغمة مث  أولىية الخهى٫ ٖلى ال ضما  أو التسٟيٌ في ألاؾٗاع، ٞال مان٘ من طل٪ قٖغ

اىـ( ٖلى اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية الكي ت٣ضم بضات  لهبُا٢ة ٚحر اإلاُٛاة أن تهتزم في انضاعىا وقغوَها بالًىابِ 
ية، وأن تتا   قبها  الغدا أو الظعاث٘ ا  لكي تئص  اليه، ٦ٟسخ الضين بالضين.الكٖغ

 وهللا أٖها
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 ادلراخشج تاذلاِش ٔىع ِٓ االٔرفاع احملشَ تاٌمشض
 (0 ثشؤْ ادلزبجشح ثبذلبِش.1/18) 125سل0ُ اجملّغ اٌفميِ اإلعالِِ  لشاس 

لى آله وصخبه. أما بٗ  ض:الخمض هلل وخضو، والهالة والؿالم ٖلى من ال نبي بٗضو، ؾيضنا ونبي ا دمحم، ٖو
ٞبن ماهـ ا  م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالمي، بغابُة الٗالا ؤلاؾالمي، في صوعته الثام ة ٖكغة اإلا ٣ٗضة بم٨ة اإلا٨غمة، في الٟترة 

: ااإلاتــاحغة بالهــامل(، والكــي :ٗنــي: اصٞــ٘ 2006ابغيــ  12-8ىـــ، الــظ  يىا٣ٞــه 14/3/1427-10مــن  م، ٢ــض نٓــغ فــي مىيــٕى
 مــــن ٢يمـــة

،
 ملؿـــحرا

،
 أو ٚحـــرو ]، بــــضٞ٘  اإلاكـــتر  [ الٗميـــ  ] حــــؼفا

،
ا ــٞغ ]، وي٣ــــىم الىؾـــيِ [ مهــ

،
ــا ٚـــ  قــــغافو ملؿّم [ىامكـ ــا يغ مــ

 بمبهٜ ال٣غى(.
،
 الباقي ٖلى ؾبي  ال٣غى، ٖلى أن تب٣  ال٣ٗىص اإلاكتراة لضي الىؾيِ، عى ا

، عأي ا  هـــ أن ىــظو اإلاٗامهــة :كــتم   وفٗــض الاؾــتمإ ا ــى البدــىث الكــي ٢ــضمت، واإلا ا٢كــا  اإلاؿتٟيًــة خــى٫ اإلاىيــٕى
 ى آلا:ي:ٖل
 فــــي الٗمــــال  الغتيؿــــة، أو ألاوعا١ اإلااليــــة األاؾــــها 1ا

،
ــا ( اإلاتــــاحغة االبيــــ٘ والكــــغاف بهــــضٝ الــــغدذ(، وىــــظو اإلاتــــاحغة تــــتا ٚالبــ

٣ــىص اإلاؿـــت٣بهيا ، والتاــاعة فـــي مئقــغا  ألاؾـــىا١  والؿــ ضا (، أو بٗــٌ أنـــىإ الؿــه٘، و٢ـــض :كــم  ٣ٖـــىص ال يــاعا ، ٖو
 الغتيؿة.

َـٝغ آزـغ ان ٧ـان ( ال٣غى، وىـى اإلابهـٜ الـ2ا ، أو بىاؾـُة 
،
ا ظ  ي٣ضمـه الىؾـيِ لهٗميـ  مباقـغة ان ٧ـان الىؾـيِ مهـٞغ

.
،
ا  الىؾيِ ليـ مهٞغ

ــٝغ فـــي 3ا ( الغدـــا، وي٣ـــ٘ فـــي ىـــظو اإلاٗامهـــة مـــن َغيـــ٤ اعؾـــىم التبييـــت(، وهـــي الٟاتـــضة اإلاكـــغوَة ٖلـــى اإلاؿـــةثمغ اطا لـــا يتهـ
.اله٣ٟة في اليىم نٟؿه، والكي ٢ض ت٩ىن نؿبة مئىية من ال٣غ 

،
ا  م٣ُٖى

،
 ى، أو مبهٛا

ٖـن َغي٣ــه، وهـي نؿـبة متٟــ٤ 4ا ( الؿمؿـغة، وهـي اإلابهـٜ الــظ  يدهـ  ٖهيـه الىؾــيِ نةياـة متـاحغة اإلاؿــةثمغ االٗميـ ( 
 ٖهيها من ٢يمة البي٘ أو الكغاف.

 بمبهــٜ ال٣ـغى، واُٖاتـه ال5ا
،
خـ٤ فــي ( الـغىن، وىـى الالتـزام الـظ  و٢ٗــه الٗميـ  ببب٣ـاف ٣ٖـىص اإلاتــاحغة لـضي الىؾـيِ عى ـا

بيــ٘ ىـــظو ال٣ٗــىص واؾـــةيٟاف ال٣ــغى اطا ونـــهت زؿــاعة الٗميـــ  ا ـــى نؿــبة مدـــضصة مــن مبهـــٜ الهــامل، مـــا لــا ي٣ـــا الٗميـــ  
 بؼياصة الغىن بما ي٣اب  انسٟاى ؾٗغ الؿهٗة.

 لؤلؾبا  آلاتية:
،
ا  ويغي ا  هـ أن ىظو اإلاٗامهة ال تاىػ قٖغ

: مــا اقــتمهت ٖهيــه مــن الغدــا الهــغيذ، اإلاتمثــ  فــي 
،
الؼيــاصة ٖلــى مبهــٜ ال٣ــغى، اإلاؿــماة اعؾــىم التبييــت(، ٞهــي مــن الغدــا أوال
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ٖـن َغي٣ـه، يـئص  ا ـى ال مـ٘ بـحن ؾـه٠ ومٗاويـة االؿمؿـغة(،  : أن اقـتراٍ الىؾـيِ ٖلـى الٗميـ  أن ت٩ـىن تااعتـه 
،
جانيـا

 فــي ٢ــى٫ 
،
ا الخــضيث عواو أبــى صاوص “ال يدــ  ؾــه٠ وديــ٘... “الغؾــى٫  : وىـى فــي مٗنــ  ال مــ٘ بــحن ؾــه٠ وديــ٘ اإلا هــي ٖ ــه قــٖغ

( و٢ــا٫: خـضيث خؿــن صـخيذ. وىــى بهـظا ي٩ــىن ٢ـض انتٟــ٘ مـن ٢غيــه، و٢ـض اتٟــ٤ ال٣ٟهـاف ٖلــى 3/526( والترمـظ  ا3/384ا
 ٞهى من الغدا ا خغم.

،
 أن ٧  ٢غى حغ نٟٗا

: أن اإلاتاحغة الكي تتا في ىظو اإلاٗامهة في ألاؾىا١ الٗاإلاية 
،
، ومـن جالثا

،
ا  ما :كتم  ٖلى ٦ثحر من ال٣ٗىص ا خغمـة قـٖغ

،
ٚالبا

 طل٪:
( فـي صوعتـه 60. اإلاتاحغة في الؿ ضا ، وهـي مـن الغدـا ا خـغم، و٢ـض نـو ٖلـى ىـظا ٢ـغاع مامـ٘ ال٣ٟـه ؤلاؾـالمي باـضة ع٢ـا ا1

 الؿاصؾة.
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ٗــالا ؤلاؾــالمي فــي . اإلاتــاحغة فــي أؾــها الكــغ٧ا  صون تميحــز، و٢ــض نــو ال٣ــغاع الغابــ٘ لهمامــ٘ ال٣ٟهــي ؤلاؾــال 2 مي بغابُــة ال
ــــ ة  ــــغة ؾـ ــــة ٖكـ ٗـ ــــه الغاب ٗـــــٌ 1415صوعتـ ـــغم، أو ب ــــءي مدــ ــــها ألاؾا ـ ــــي ٚغيـ ـــغ٧ا  الكـ ــــها الكــ ــــي أؾـ ـــاحغة فـ ــــة اإلاتــ ــــى خغمـ ــــ ٖلـ ىــ

 مٗامالتها عدا.
3.  صون ٢بٌ قغعي يُاحز التهٝغ

،
 . بي٘ وقغاف الٗمال  يتا ٚالبا

٣ــــىص اإلاؿــــت٣بهيا ، و٢ــــض نــــو ٢ــــغا4 ( فــــي صوعتــــه 63ع مامــــ٘ ال٣ٟــــه ؤلاؾــــالمي باــــضة ع٢ــــا ا. التاــــاعة فــــي ٣ٖــــىص ال يــــاعا  ٖو
تيـــاى   ياــىػ الٖا

،
 ماليــا
،
 وال م ٟٗــة وال خ٣ــا

،
، ألن اإلا٣ٗــىص ٖهيـــه لــيـ مــاال

،
ا الؿاصؾــة، أن ٣ٖــىص ال يــاعا  ٚحــر حــاتؼة قــٖغ

 ٖ ه.. ومثهها ٣ٖىص اإلاؿت٣بهيا  وال٣ٗض ٖلى اإلائقغ.
. . أن الىؾيِ في بٌٗ الخاال  يبي٘ ما ال يمه٪، ودي٘ ما5

،
ا  ال يمه٪ مم ٕى قٖغ

لــى   الٗميــ  ااإلاؿــةثمغ( ٖو
،
ــغاٝ اإلاتٗامهــة، وزهىنــا : إلاــا :كــتم  ٖهيــه ىــظو اإلاٗامهــة مــن أيــغاع ا٢تهــاصية ٖلــى ألَا

،
عابٗــا

 مـــن زـــضإ 
،
ــا ٞـــة، ومـــا :كـــتم  ٖهيـــه ٚالبـ لـــى ا  اػ ا٢تهـــاص ا  تمـــ٘ بهـــٟة ٖامـــة. ألجهـــا ت٣ـــىم ٖلـــى التىؾـــ٘ فـــي الـــضيىن، ٖو

ع وناــــل وت٣هبــــا  ٢ىيــــة وؾــــغيٗة لؤلؾــــٗاع، بهــــضٝ الثــــراف الؿــــغي٘ والخهــــى٫ ٖلــــى مــــضزغا  وتًــــهي  وقــــاثٗا ، واخت٩ــــا
آلازغين بُغ١ ٚحر مكغوٖة، مما ياٗهها من ٢بي  أ٧  اإلاا٫ بالباَ ، اياٞة ا ى تدى٫ ألامىا٫ في ا  تم٘ من ألانكُة 

، و٢ــض تـــ
،
ٞـــا  ٚحــر اإلاثمـــغة ا٢تهــاصيا ٟــة تلخـــ٤ الا٢تهــاصية الخ٣ي٣يــة اإلاثمـــغة ا ــى ىــظو ا  اػ ئص  ا ــى ىــؼا  ا٢تهـــاصية ٖ ي

 ٞاصخة.
،
 با  تم٘ زؿاتغ وأيغاعا

 
،
ــاعا ــ ــــضث آجــ ــبهته، وال تدــ ــ ــا أو قــ ــ ــــمن الغدــ ــــي ال تتًــ ــــغوٖة الكــ ــــ  اإلاكــ ــــغ١ التمىيــ ــــإ َــ ــــة باتبــ ــــا  اإلااليــ ــــ٘ اإلائؾؿــ ــــءي ا  مــ ويىصــ

ي٤. ية وندىىا، وهللا و ي التٞى  ا٢تهاصية ياعة بٗمالئها أو باال٢تهاص الٗام ٧اإلاكاع٧ا  الكٖغ
لى آله وصخبه وؾها.  ونلى هللا ٖلى نبي ا دمحم ٖو
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 حىُ مجؼُاخ ادلىظفني
 يف دىُ مجؼْبد ادلٌظفني ًغريىُ ىـ56/25/1212ًربسّخ  162لشاس سلُ 

لــى آلـــه وصــخبه ومـــن  الخمــض هلل ع  الٗــاإلاحن، والهـــالة والؿــالم ألاتمـــان ألا٦مــالن ٖلـــى زحــر ال هـــ٤ أحمٗــحن، نبي ـــا دمحم ٖو
 ىم الضين. أما بٗض:اىتضي بهضيه ا ى ي

ُـات٠ ابتـضاف مـن  ٗـة والثالجـحن اإلا ٣ٗـضة فـي مضي ـة ال ٓـغ ماهــ ىيئـة ٦بـاع الٗهمـاف فـي صوعتـه الغاب ىــ ٣ٞ16/02/1410ـض ن
ٗـــام إلصاعا  26/02/1410ا ـــى  حـــرىا ا ـــى ؾـــماخة الـــغتيـ ال ٟحن مضعؾـــحن ٚو ٗـــٌ اإلاـــْى ــ فـــي الاؾـــتٟتافا  اإلا٣ضمـــة مـــن ب ىــ

ٟحن البدـىث الٗهميــة وؤلاٞتــاف والــضٖى  ة وؤلاعقـاص، وا خالــة مــن ؾــماخته ا ـى ا  هـــ ٖــن خ٨ــا مـا ملؿــم  بامٗيــا  اإلاــْى
 ونىعتها:

ٟحن ملٗمهـىن فــي الٛالـ  فــي حهــة واخـضة َمضعؾــة أو صاتـغة أو ٚحرىمــا ٖلـى أن يــضٞ٘ ٧ـ  واخــض مــنها  ٟـ٤ ٖــضص مـن اإلاــْى  أن يت
 فـــي الٗــضص إلاـــا يضٞٗــه آلازـــغون، وطلــ٪ ٖ ـــض جهايــة 

،
 مــن اإلاـــا٫ مؿــاويا

،
٧ـــ  قــهغ، جـــا ُيــضٞ٘ اإلابهـــٜ ٧هــه لىاخـــض مــنها، وفـــي مبهٛــا

 الكهغ الثاني ُيضٞ٘ رزغ، وى٨ظا.. خك  يةؿها ٧  واخض منها مث  ما :ؿهمه من ٢بهه ؾىاف بؿىاف صون ػياصة أو ن٣و .
. جـا حــغ  

،
ٗـا ٖـضو ًٞــيهة الكـيش ٖبـض هللا بـن ؾـهيمان اإلا يـ٘ فـي خ٨ــا ال٣ـغى الـظ  ياـغ نٟ ٦مـا اَهـ٘ ٖلـى البدـث الـظ  أ

ــــ  مـــــض ــــة الكـــــي تدهـ ٗـ ــــن التٗامـــــ ؛ ألن اإلا ٟ ــٕى مـ ــــظا ال ـــ ــا يم ـــــ٘ ىـ ــ ـــة مـ ــــضىا باأل٦ثريــ ٗـ ـــ ب ــــغ لهماهـــ ـــا  لـــــا يٓهـ اوال  وم ا٢كــ
 
،
ٗـا ٗـة مؿـاوية لهـا، وألن ٞيـه مهـلخة لهـا حمي  من ماله وانما يده  اإلا٣ترى ٖلـى م ٟ

،
لهم٣غى ال ت ٣و اإلا٣ترى قيئا

ٟـ٘ رزـغ. والكـٕغ اإلا ُهـغ ال يـغص بتدـغيا اإلاهـالر الكـي ال مًـغة ٞيهـا ٖلـى أخـض، بـ  مـن ٚحـر يـغع ٖلـى واخـض مـنها أو ػيـاصة ن
 وعص بمكغوٖيرها.

لى آله وصخبه. ي٤، ونلى هللا وؾها ٖلى نبي ا دمحم ٖو  وداهلل التٞى
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 اإلخاسج ػمذ ٔىاصي وِغائً
 ( ثشؤ0ْ اعزفغبساد اٌجنه اإلعالِِ ٌٍزنّْخ1/3) 013 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 55ص  1والعدد الثالث ج  525/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 
 13-8ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث بٗمان ٖانمة اإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية من 

 م.1986 (:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ 16 – 11ىـ /1407نٟغ 
  ٪ ا ى ا  م٘،بٗض صعاؾة مؿتٟيًة وم ا٢كا  واؾٗة ل مي٘ الاؾتٟؿاعا  الكي ت٣ضم بها الب

 ٢غع ما يلي:
 ا ( بسهىم ٖمهيا  ؤلايااع:

.
،
ا ض من الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية ببيااع اإلاٗضا  ا ى الٗمي  بٗض تمه٪ الب ٪ لها أمغ م٣بى٫ قٖغ : ان الٖى

،
 أوال

: ان تى٦ي  الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية أخض ٖمالته بكغاف ما يدتاحه طل٪ الٗمي  من مٗضا  وآليا  وندىى
،
ا مما ىى جانيا

مدضص ألاوناٝ والثمن لخؿا  الب ٪ بٛية أن يئحغو الب ٪ ته٪ ألاقياف بٗض خياػة الى٦ي  لها، ىى تى٦ي  م٣بى٫ 
، وألاًٞ  أن ي٩ىن الى٦ي  بالكغاف ٚحر الٗمي  اإلاظ٧ىع اطا تيؿغ طل٪.

،
ا  قٖغ

: ان ٣ٖض ؤلايااع يا  أن يتا بٗض التمه٪ الخ٣ي٣ي لهمٗضا  وأن يبرم ب٣ٗض 
،
ض.جالثا  م ٟه  ٖن ٣ٖض الى٧الة والٖى

ض بهبة اإلاٗضا  ٖ ض انرهاف أمض ؤلاحاعة حاتؼ ب٣ٗض م ٟه . : ان الٖى
،
 عابٗا

 لهمٗضا  ما لا ي٨ن طل٪ بتٗض أو ت٣هحر من اإلاؿتؤحغ 
،
: ان تبٗة الهال٥ والتٗي  ت٩ىن ٖلى الب ٪ بهٟته مال٩ا

،
زامؿا

 ٞت٩ىن التبٗة ٖ ضتظ ٖهيه.
: ان ن٣ٟا  التؤمحن 

،
 لضي الكغ٧ا  ؤلاؾالمية، ٧هما أم٨ن طل٪، يتدمهها الب ٪.ؾاصؾا
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 ػمذ اٌصُأح  ٌه حىُ ػمذ اإلخاسج
 [ ثشؤ0ْ ػمذ اٌظْبٔخ1(]6/11)0123 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعة ان٣ٗاص مئتمغو الخاص  ٖكغ 

مبر(  19 -14ىـ، اإلاىا٤ٞ 1419عح   30-25امة في ممه٨ة البدغين، من باإلا   م.1998:كغين ألاو٫ انٞى
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  ٣ٖض الهيانة ، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع   بٗض اَاٖل

 خىله،
 ٢غع ما يلي:

خ٩ام الٗامة له٣ٗىص. ويسته٠ ت٨ييٟه وخ٨مه بازتالٝ أوال: ٣ٖض الهيانة ىى ٣ٖض مؿتدضث مؿت٣  ت ُب٤ ٖهيه ألا 
نىعو، وىى في خ٣ي٣ته ٣ٖض مٗاوية يترت  ٖهيه التزام َٝغ بٟدو وانالح ما تدتاحه آلة أو أ   ءيف آزغ من 
 انالخا  صوعية أو َاعتة إلاضة مٗهىمة في م٣اب  ٖىى مٗهىم. و٢ض يهتزم ٞيه الهاتن بالٗم  وخضو أو بالٗم  واإلاىاص.

 يا: ٣ٖض الهيانة له نىع ٦ثحرة، منها ما تبحن خ٨مه، وهي:جان
. ٣ٖض نيانة ٚحر م٣ترن ب٣ٗض آزغ يهتزم ٞيه الهاتن بت٣ضيا الٗم  ٣ِٞ، أو م٘ ت٣ضيا مىاص ملؿحرة ال ملٗتبر الٗا٢ضان 1

ا، بكٍغ أن ي٩ى   في الٗاصة. ىظا ال٣ٗض ي٨ي٠ ٖلى أنه ٣ٖض احاعة ٖلى ٖم ، وىى ٣ٖض حاتؼ قٖغ
،
ن الٗم  لها خؿابا

 مٗهىما وألاحغ مٗهىما.
. ٣ٖض نيانة ٚحر م٣ترن ب٣ٗض آزغ يهتزم ٞيه الهاتن بت٣ضيا الٗم ، ويهتزم اإلاال٪ بت٣ضيا اإلاىاص. ت٨يي٠ ىظو الهىعة 2

 وخ٨مها ٧الهىعة ألاو ى.
 . الهيانة اإلاكغوَة في ٣ٖض البي٘ ٖلى الباث٘ إلاضة مٗهىمة.3

، وىى حاتؼ   ؾىاف أ٧انت الهيانة من ٚحر ت٣ضيا اإلاىاص أم م٘ ت٣ضيمها.ىظا ٣ٖض احتم٘ ٞيه بي٘ وقٍغ
 . الهيانة اإلاكغوَة في ٣ٖض ؤلاحاعة ٖلى اإلائحغ أو اإلاؿتؤحغ.4

، وخ٨ا ىظو الهىعة أن الهيانة اطا ٧انت من ال ٕى  ىظا ٣ٖض احتم٘ ٞيه احاعة وقٍغ
، وال ياىػ  الظ  يتى٠٢ ٖهيه اؾةيٟاف اإلا ٟٗة ٞبجها تهؼم مال٪ الٗحن اإلائحغة من ٚحر  قٍغ

 اقتراَها ٖلى اإلاؿتؤحغ، أما الهيانة الكي ال يتى٠٢ ٖهيها اؾةيٟاف اإلا ٟٗة، ٞياىػ اقتراَها
 ٖلى أ  من اإلائحغ أو اإلاؿتؤحغ اطا ٖينت :ٗي ا ناٞيا لل هالة.

 وى ا٥ نىع أزغي يغي ا  م٘ اعحافىا إلاؼيض من البدث والضعاؾة.
لهيانة :ٗيي ا ناٞيا لل هالة اإلائصية ا ى الجزإ، و٦ظل٪ تبيحن اإلاىاص اطا ٧انت ٖلى جالثا: ملكتٍر في حمي٘ الهىع أن :ٗحن ا

 الهاتن، ٦ما ملكتٍر تدضيض ألاحغة في حمي٘ الخاال .
 وهللا أٖها ؛؛

 .(5، م 2الٗضص الخاص  ٖكغ جا[ ماهة ا  م٘ 1]

 خ( ثشؤْ اعزىّبي ٌِػٌع ػمٌد اٌظْب2/52ٔ) 182 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الٗكغين بىىغان 

 18-13ىـ، اإلاىا٤ٞ 1433من ط  ال٣ٗضة  2قىا٫ ا ى  26اال مهىعية ال ؼاتغية الضيم٣غاَية الكٗبية( زال٫ الٟترة من 
 م،2012ؾبتمبر اأيهى٫( 
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ه ٖلى البد : ٣ٖىص الهيانة، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  بٗض اَاٖل ىث الىاعصة ا ى أمانة ا  م٘ في مىيٕى
تباع ما أنضعو ا  م٘ في ال٣غاع ط  الغ٢ا  ( بسهىم ٣ٖض الهيانة في صوعته الخاصية 6/11ا103خىله، م٘ ألازظ في الٖا

 ٖكغة،
 ٢غع ما يؤ:ي:

: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ال٣غاع ط  الغ٢ا 
،
( ؾال٠ الظ٦غ من أّن ٣ٖض الهيانة يترت  ٖهيه التزام َٝغ 6/11ا103أوال

بٟدو وانالح ما تدتاحه آلالة أو أ   ءيف آزغ من انالخا  صوعية أو َاعتة إلاضة مٗهىمة في م٣اب  ٖىى مٗهىم، 
 و٢ض يهتزم ٞيه الهاتن بالٗم  وخضو أو بالٗم  واإلاىاص.

: بالنؿبة لهىع ٣ٖىص الهيانة الكي أعح
،
ؤ ا  م٘ انضاع خ٨ا ٞيها في ٢غاعو ؾال٠ الظ٦غ عأي ا  م٘ تؤحيهها لتدغيغ جانيا

 الهىع وتدضيض أخ٩امها، وإلاؼيض من البدث والضعاؾة في صوعة ٢اصمة.
 وهللا أٖها
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 ػمذ ادلماوٌح ٌه حىُ ػمذ اإلخاسج إرا مل َمذَ ادلىاد
 مبًٌخ ًاٌزؼّري0 دمْمزو، رىْْفو، طٌسهثشؤْ ٌِػٌع0 ػمذ ادل (1/12) 0152 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة ٖكغة بالضوخة 
 م. 2003 (ي ايغا٧انىن الثاني  16-11ىـ اإلاىا٤ٞ  1423طو ال٣ٗضة  13ا ى  8في الٟترة من  (اصولة ٢ُغ

ه ٖلى الب  (٣ٖض اإلا٣اولة والتٗمحر: خ٣ي٣ته، ت٨ييٟه، نىعوادىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى بٗض اَاٖل
وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله، ومغاٖاة ألصلة الكٕغ و٢ىاٖضو وم٣انضو، وعٖاية لهمهالر الٗامة في 

ا .  ال٣ٗىص والتهٞغ
تذ مااال  واؾٗة لهتمىي  والنهىى باال٢تهاص ونٓغا إلاا ألىمية ٣ٖض اإلا٣اولة وصوعو ال٨بحر في تنكيِ  اله اٖة، ٞو

 ؤلاؾالمي.
 ٢غع ما يلي:

يه بم٣تًاو بؤن يه ٘ قيئا أو يئص  ٖمال م٣اب  بض٫ يتٗهض به الُٝغ آلازغ،  (1ا ٣ٖض اإلا٣اولة: ٣ٖض يتٗهض أخض َٞغ
، أو ٢ضم اإلا٣او٫ الٗم  وىى وىى ٣ٖض حاتؼ ؾىاف ٢ضم اإلا٣او٫ الٗم  واإلااصة وىى اإلاؿم  ٖ ض ال٣ٟهاف الاؾته إ

 اإلاؿم  ٖ ض ال٣ٟهاف باإلحاعة ٖلى الٗم .
 بكؤن مىيٕى الاؾته إ. (3/7ا 65اطا ٢ضم اإلا٣او٫ اإلااصة والٗم  ٞي ُب٤ ٖلى ال٣ٗض ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  (2ا
 اطا ٢ضم اإلا٣او٫ الٗم  ٣ِٞ ٞيا  أن ي٩ىن ألاحغ مٗهىما. (3ا
 لُغ١ آلاتية:ياىػ الاتٟا١ ٖلى تدضيض الثمن با (4ا
 الاتٟا١ ٖلى جمن بمبهٜ احما ي ٖلى أؾاؽ وجات٤ الُٗافا  وا  ُُا  واإلاىانٟا  ا خضصة بض٢ة. (أا
ب٣ا لهغؾىما   ( ا الاتٟا١ ٖلى تدضيض الثمن ٖلى أؾاؽ وخضة ٢ياؾية يدضص ٞيها جمن الىخضة وال٨مية، َو

 والتهميما  اإلات٤ٟ ٖهيها.
أؾاؽ ؾٗغ الت٩هٟة الخ٣ي٣ية، ونؿبة عدذ مئىية، ويهؼم في ىظو الخا٫ أن ي٣ضم الاتٟا١ ٖلى تدضيض الثمن ٖلى  (جا

ٗها لل هة ا خضصة في ال٣ٗض،  اإلا٣او٫ بيانا  و٢ىاتا مالية ص٢ي٣ة ومٟههة، ودمىانٟا  مدضصة بالت٩الي٠ يٞغ
 ويؿتد٤ خينئظ الت٩هٟة باإلياٞة لهنؿبة اإلات٤ٟ ٖهيها.

ا (5ا حؼاتيا بم٣تسء  مما ات٤ٟ ٖهيه الٗا٢ضان، ما لا ي٨ن ى ا٥ ْغوٝ ٢اىغة،  ياىػ أن يتًمن ٣ٖض اإلا٣اولة قَغ
 (3/12ا 109ويُب٤ في ىظو الخا٫ ٢غاع ا  م٘ في الكٍغ ال ؼاثي ع٢ا 

ياىػ في ٣ٖض اإلا٣اولة تؤحي  الثمن ٧هه أو ت٣ؿيُه ا ى أ٢ؿاٍ رحا٫ مٗهىمة أو خؿ  مغاخ  انااػ الٗم  اإلات٤ٟ  (6ا
 ٖهيها.
 ا١ ٖلى التٗضيال  وؤلاياٞا .ياىػ الاتٟ (7ا
 اطا أحغي اإلا٣او٫ :ٗضيال  أو اياٞا  ببطن ع  الٗم  صون الاتٟا١ ٖلى أحغة ٞههم٣او٫ ٖىى مثهه. (8ا
اطا أحغي اإلا٣او٫ :ٗضيال  أو اياٞا  صون اتٟا١ ٖهيها ٞال ملؿتد٤ ٖىيا ػاتضا ٖن اإلاؿم ، وال ملؿتد٤ ٖىيا ٖن  (9ا

 التٗضيال  أو ؤلاياٞا .
من اإلا٣او٫ اطا :ٗضي أو ٍٞغ أو زال٠ قغوٍ ال٣ٗض، ٦ما يًمن الٗيى  وألازُاف الكي يةؿب  ٞيها، وال يً (10ا

 يًمن ما ٧ان بؿب  من ع  الٗم  أو ب٣ىة ٢اىغة
 اطا قٍغ ع  الٗم  ٖلى اإلا٣او٫ أن ي٣ىم بالٗم  ب ٟؿه ٞال ياىػ له أن يت٤ٟ م٘ م٣او٫ آزغ من الباَن. (11ا
لٗم  ٖلى اإلا٣او٫ أن ي٣ىم بالٗم  ب ٟؿه حاػ له أن يت٤ٟ م٘ م٣او٫ من الباَن، ما لا ي٨ن اطا لا ملكٍغ ع  ا (12ا

 الٗم  بٗي ه م٣هىصا أصاإو من اإلا٣او٫ نٟؿه لىن٠ ممحز ٞيه مما يسته٠ بازتالٝ ألاحغاف.
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٤ ال٣ٗض. اإلا٣او٫ مؿئو٫ ٖن ٖم  م٣اوليه من الباَن وتٓ  مؿئولية اإلا٣او٫ ألانلي تااو ع  الٗم  ٢اتمة (13ا  ٞو
 ال ي٣ب  في ٣ٖض اإلا٣اولة اقتراٍ نٟي الًمان ٖن اإلا٣او٫. (14ا
 ياىػ اقتراٍ الًمان لٟترة مدضصة. (15ا
 ال ي٣ب  في ٣ٖض اإلا٣اولة اقتراٍ البرافة من الٗيى  َيهة ٞترة الًمان اإلا هىم ٖهيها في ال٣ٗض. (16ا

 تىنيا :
 ، أ  ب اف وتمه٪ واصاعة ون٣  ومه٨يةB. O. Tمث  ما ملؿم : يىصءي ا  م٘ بضعاؾة بٌٗ نيٜ ٣ٖىص اإلا٣اوال  من 

 وهللا :ٗا ى أٖها
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 حىُ ػمذ اٌفُذَه
  ( ثشؤْ ػمٌد اٌفْذّه3/52) 0535 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الغابٗة والٗكغين 
مبر  06 – 04ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1441عدي٘ أو٫  09 -07ضفي، زال٫ الٟترة من: ب  .م2019نٞى

وفٗض اَالٖه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٣ٖىص الٟيضي٪، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  اإلاىؾٗة 
 :٢غع مايلي الكي صاع  خىله،

ة نماطج ل٣ٗىص انكاتية ى ضؾية تهضٝ ا ى يبِ الٗال٢ة بحن ناخ  ٖم  أو من ي٣ىم  ٣ٖىص الٟيضي٪: هي مامٖى
 
،
م٣امه، ومن ي٣ىمىن بة ٟيظ ىظا ال٣ٗض، إلنااػ مكغوٕ تتٗضص ٖ انغ ؤلانكاف ٞيه بديث يتا :ؿهيمه حاىؼا

ٖض له
ُ
 .لالؾتٗما٫ ٞيما أ

 
،
ية وطل٪ ٢ياؾا ،اطا تا ٞيه التزام باألخ٩ام والًىابِ الكٖغ

،
ا له ٖلى ٣ٖىص  يغي ا  م٘ أن ىظا ال٣ٗض حاتؼ قٖغ

الاؾته إ وؤلاحاعة، و٦ظل٪ ال٣ٗىص الكي يتدى٫ ٞيها الغيا بتٛحر مد  ال٣ٗض و٢ت ؾغيانه ٦يال ينكؤ ٖن طل٪ التٛحر 
نؼإ أو مكاخ ة، وطل٪ لؿب٤ التراضءي ٖلى خ٨ا، وطل٪ بالل ىف لهتد٨يا اإلا٣بى٫ من أَغاٞه، وألن ما ٢ض يدضث ٞيه 

اف، وانما ىى :ٗىيٌ لؤليغاع الكي ٢ض تلخ٤ أخض أَغاٞه من ػياصة مالية ٖلى اإلات٤ٟ ٖهيه، لي ـ م٣ابال لهتؤزحر في الٞى
 .بؿب  من الُٝغ ألازغ، أو بؿب  :ٛحر ْغوٝ الت ٟيظ أو ت٩هٟته
 وهللا أٖها
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 (b.o.tاٌثٕاء واٌرشغًُ واإلػادج )حىُ ػمذ 
( يف رؼّري األًلبف ًادلشافك b.o.tًْ ًاإلػبدح )( ثشؤْ رـجْك ٔظبَ اٌجنبء ًاٌزشغ8/12) 185 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 اٌؼبِخ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته التاؾٗة ٖكغة في اماعة 

 م،2009ابغي ( نيؿان ا 30 - 26ىـ، اإلاىا٤ٞ 1430حماصي ألاو ى  5ا ى  1الكاع٢ة اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( من 
اصة ا ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى تُبي٤ نٓام الب اف والةكٛي  وؤلٖا ( في :ٗمحر b.o.tبٗض اَاٖل

 ألاو٢اٝ واإلاغا٤ٞ الٗامة، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٢غع ما يؤ:ي:

اصة: اتٟا١ مال٪ أو م1ا ن يمثهه م٘ ممى٫ اقغ٦ة اإلاكغوٕ( ٖلى ا٢امة منكؤة ( ي٣هض ب٣ٗض الب اف والةكٛي  وؤلٖا
 أو خؿ  الاتٟا١، زال٫ ٞترة مت٤ٟ ٖهيها ب٣هض اؾترصاص عأؽ اإلاا٫ اإلاؿةثمغ م٘ 

،
واصاعتها، و٢بٌ الٗاتض منها، ٧امال

 تد٣ي٤ ٖاتض م٣ٗى٫، جا :ؿهيا اإلانكؤة نالخة لؤلصاف اإلاغحى منها.
اصة ٣ٖض مؿتد2ا ضث، ٞهى وان قابه في بٌٗ نىعو التٗا٢ضا  وأصوا  الاؾةثماع ( ٣ٖض الب اف والةكٛي  وؤلٖا

 اإلاٗهىصة ٣ٞها، ٞبنه ٢ض ال يتُاب٤ م٘ أ  منها.
اصة في :ٗمحر ألاو٢اٝ واإلاغا٤ٞ الٗامة.3ا  ( ياىػ ألازظ ب٣ٗض الب اف والةكٛي  وؤلٖا

 ويىصءي بما يلي:
اص• ة بٛغى يبِ أخ٩امها ا  تهٟة ونياٚرها في ت٨ثي٠ البدث ال٣ٟهي خى٫ حمي٘ نىع ٣ٖىص الب اف والةكٛي  وؤلٖا

 نهىم ملؿه  ٖ ض التٟاوى والتدا٦ا الغحٕى اليها والب اف ٖهيها. وهللا أٖها.
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 (time sharing)  ػمذ اٌرٍّه اٌضٍِٕ اإلجياس ادلؤلد
 (time sharing( ثشؤْ ػمذ اٌزٍّه اٌضِين )8/18) 0112 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ل٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الثام ة ٖكغة في ان ماهـ مام٘ ا
 م. 2007تمىػ ايىليى(  13م  9ىـ، اإلاىا٤ٞ 1428حماصي آلازغة  29ا ى  24بىتغاحايا امالحزيا( من 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ٣ٖض التمه٪ الؼمني  بٗض اَاٖل
 (، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،time sharingا

 ٢غع ما يلي:
 أوال: :ٗغي٠ التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥:

، أو ٖلى ؾبي  الاؾةئااع إلا اٞ٘  ىى ٣ٖض ٖلى تمه٪ خهو قاثٗة، اما ٖلى ؾبي  الكغاف لٗحن مٗهىمة ٖلى الكيٕى
ٟترة ما بديث يتا الانتٟإ بالٗحن اإلامهى٦ة أو اإلا ٟٗة ٖحن مٗهىمة إلاضص متٗا٢بة، أو الاؾةئااع إلا اٞ٘ ٖحن مٗهىمة ل

اإلاؿتؤحغة باإلاهايؤة الؼمانية، أو اإلاهايؤة اإلا٩انية، م٘ تُبي٤ زياع التٗيحن في بٌٗ الخاال  الزتهام ٧  منها بٟترة 
 ػم ية مدضصة.

 جانيا: أنىإ التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥:
 ي ٣ؿا التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥ ا ى:

 بكغاف خهة قاثٗة ب٣ٗض البي٘ لالنتٟإ اإلاكتر٥ في مضص متٗا٢بة. (لهٗحن واإلا ٟٗةاتمه٪ تام 
 باؾةئااع خهة قاثٗة من اإلا ٟٗة ب٣ٗض ؤلاحاعة لالنتٟإ اإلاكتر٥ في مضص متٗا٢بة. (لهم ٟٗة ٣ِٞاتمه٪ نا٢و 

 :(التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥اجالثا: الخ٨ا الكغعي إلابضأ 
ا قغاف خهة مكاٖة في ٖ حن واؾةئااع خهة مكاٖة في م ٟٗة مدضصة إلاضة م٘ الاتٟا١ بحن اإلاال٥ لهٗحن أو ياىػ قٖغ
ػم يا أو م٩انيا ؾىاف ات٤ٟ ٖلى اإلاهايؤة بحن اإلاال٥ مباقغة أو من  (٢ؿمة اإلا اٞ٘ااإلا ٟٗة ٖلى اؾتسضامها بُغي٣ة اإلاهايؤة 

حر زال٫ ال هة اإلاى٧ى٫ اليها اصاعة اإلاه٨ية اإلاكتر٦ة، وال بؤؽ بتضاو٫ الخ هة اإلاكاٖة بيٗا وقغاف وىبة واعجا وعى ا ٚو
ية ٞيما يمه٨ه اإلاتهٝغ النتٟاف اإلاان٘ الكغعي. ا  الكٖغ  طل٪ من التهٞغ

ية له٣ٗض، بيٗا ٧ان أو احاعة.  ملكتٍر لتُبي٤ اإلابضأ اإلاكاع اليه اؾةيٟاف اإلاتُهبا  الكٖغ
ة الكي يتى٠٢ ٖهيها الانتٟإ، أما الهيانة الةكٛيهية يا  في خالة ؤلاحاعة أن يهتزم اإلائحغ بت٩الي٠ الهيانة ألاؾاؾي -ج

والضوعية ٞياىػ اقتراَها ٖلى اإلاؿتؤحغ، واطا ٢ام بها اإلائحغ ٞال يتدم  اإلاؿتؤحغ اال ت٩هٟة اإلاث  أو ما يت٤ٟ ٖهيه 
ان.  الُٞغ

واإلا٩انية في اإلاه٨ية أما في خالة البي٘ ٞيتدمهها اإلاال٪ باٖتباعىا من أٖباف اإلاه٨ية، وطل٪ بنؿبة خهته الؼمانية 
 اإلاكتر٦ة.

ال مان٘ من التباص٫ للخهو في التمه٪ الؼمني اإلاكتر٥ بحن مال٩ي الٗحن أو اإلا ٟٗة ٖلى الكيٕى ؾىاف تا التباص٫  -ص
 مباقغة بحن اإلاال٥، أو ٖن َغي٤ الكغ٧ا  اإلاتسههة بالتباص٫.

 وهللا أٖها.
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 اٌرّىٍَُح اإلخاسج أحىاَ
 ( ثشؤ0ْ اٌزؤجري ادلنزيِ ثبٌزٍّْه، ًادلشاحبخ ٌآلِش ثبٌششاء، ًرغري لّْخ اٌؼٍّخ8/2) 033 ِ سلُلشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِ

حماصي  23-18ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الغاب٘ باضة في اإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية من 
 م،1988قباٍ اٞبرايغ( 11-6ىـ اإلاىا1408٤ٞآلازغ 

 ٢غع ما يلي:
: تؤحي  ال ٓغ في ٧  من مىيٕى التؤححر اإلا تهي بالتمهي٪، ومىيٕى اإلاغابدة لآلمغ بالكغاف، و٦ظل٪ تؤحي  البت في أو 
،
ال

 مىيٕى :ٛحر ٢يمة ال ٣ض، للخاحة الؾتٟياف حىانبه، ا ى الضوعة ال٣اصمة.
حن، واؾتدًاع ما ٢ضم من أبداث ف : ت٩هي٠ ألامانة الٗامة اؾةيٟاف صعاؾة اإلاىيٖى

،
ي مىيٕى التؤححر اإلا تهي جانيا

-ىـ1407بالتمهي٪، وما نضع ٞيه من ٢غاعا  ٖن ال ضوة ال٣ٟهية ألاو ى لبيت التمىي  ال٩ىيكي، الكي ٣ٖض  ٖام 
 م، بالتٗاون بحن اإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  لهب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية، وا  م٘ اإلاه٩ي للخًاعة ؤلاؾالمية.1987

 وهللا أٖها
 

 ( ثشؤ0ْ اإلجيبس ادلنزيِ ثبٌزٍّْه6/2)022 اٌفمو اإلعالِِ سلُلشاس رلّغ 
 (.2593م 4، ج 5ماهة ا  م٘ إ 

-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو٫  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 
 م،٧1988انىن ألاو٫ اصملؿمبر( 15

ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة من ألا  ًٖاف وال براف في مىيٕى ؤلايااع اإلا تهي بالتمهي٪، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي بٗض اَاٖل
 صاع  خىله،

إل ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  ( في الضوعة الثالثة، بكؤن ؤلاحابة ٖن اؾتٟؿاعا  الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية، 1/3ا13وفٗض الَا
 ٣ٞغة ا ( بسهىم ٖمهيا  ؤلايااع،

 ٢غع ما يلي:
:... ألاْو ى 

،
 الا٦تٟاف ٖن نىع ؤلايااع اإلا تهي بالتمهي٪ ببضات  أزغي منها البضيالن التاليان:أوال

 األاو٫(: البي٘ باأل٢ؿاٍ م٘ الخهى٫ ٖلى الًمانا  ال٩اٞية.
اف حمي٘ ألا٢ؿاٍ ؤلايااعية اإلاؿتد٣ة زال٫  االثاني(: ٣ٖض احاعة م٘ اُٖاف اإلاال٪ ال ياع لهمؿتؤحغ بٗض الانرهاف من ٞو

 من ألامىع التالية: اإلاضة في واخض
 مّض مضة ؤلاحاعة.

 اجهاف ٣ٖض ؤلاحاعة وعص الٗحن اإلاؤحىعة ا ى ناخبها.
 قغاف الٗحن اإلاؤحىعة بؿٗغ الؿى١ ٖ ض انرهاف مضة ؤلاحاعة.

: ى ا٥ نىع مستهٟة لئليااع اإلا تهي بالتمهي٪ ت٣غع تؤحي  ال ٓغ ٞيها ا ى صوعة ٢اصمة، بٗض ت٣ضيا نماطج ل٣ٗىصىا 
،
جانيا
 ن ما يديِ بها من مالبؿا  و٢يىص بالتٗاون م٘ اإلاهاٝع ؤلاؾالمية، لضعاؾرها وانضاع ال٣غاع في قؤجها. وهللا أٖها.وديا
 

 لشاس رلٍظ ىْئخ وجبس اٌؼٍّبء يف ٌِػٌع اإلجيبس ادلنزيِ ثبٌزٍّْه

 (1) ىـ6/11/1252[ ًربسّخ 128فشاس سلُ ]

 نيب بعده ، نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو ، وبعد:احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال      
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فإن جملس ىيئة كبار العلماء درس موضوع اإلجيار ادلنتهي ابلتمليك يف دوراتو التاسعة واألربعني ، واخلمسني ، واحلادية      
، واطلع على البحوث واخلمسني ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إىل الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 

ادلعدة يف ادلوضوع من ِقبل عدد من الباحثني ، ويف دورتو الثانية واخلمسني ادلنعقدة يف مدينة الرايض ابتداء من اتريخ 
ىـ ، استأنف دراسة ىذا ادلوضوع ، وبعد البحث وادلناقشة رأى اجمللس ابألكثرية أن ىذا العقد غري جائز شرعاً 92/01/0291

 دلا أييت :
أنو جامع بني عقدين على عني واحدة غري مستقر على أحدمها ومها خمتلفان يف احلكم متنافيان فيو ، فالبيع يوجب  أواًل :     

انتقال العني مبنافعها إىل ادلشًتي ، وحينئٍذ ال يصح عقد اإلجارة على ادلبيع ؛ ألنو ملك للمشًتي ، واإلجارة توجب انتقال 
جر ، وادلبيع مضمون على ادلشًتي بعينو ومنافعو ، فتلفو عليو عينًا ومنفعة ، فال يرجع بشيء منهما منافع العني فقط إىل ادلستأ

 على البائع ، والعني ادلستأجرة من ضمان مؤجرىا ، فتلفها عليو عيناً ومنفعة ، إال أن حيصل من ادلستأجر تعٍد أو تفريط.
ار مقسط يستويف بو قيمة ادلعقود عليو ، يعده البائع أجرة من اجل أن يتوثق أن األجرة تقدر سنواًي أو شهراًي مبقد اثنيًا :     

حبقو حيث ال ديكن للمشًتي بيعو ، مثال ذلك : إذا كانت قيمة العني اليت وقع عليها العقد مخسني ألف رايل ، وأجرهتا شهرايً 
حىت تبلغ القيمة ادلقدرة ، فإن أعسر ابلقسط ألف رايل حسب ادلعتاد جعلت األجرة ألفني ، وىي يف احلقيقة قسط من الثمن 

بناء على أنو استوىف ادلنفعة ، وال خيفى ما يف ىذا من الظلم واإلجلاء إىل االستدانة إيفاء القسط األخري مثاًل سحبت منو 
 األخري.

شغولة منهكة ، ورمبا يؤدي إىل إن ىذا العقد وأمثالو أدى إىل تساىل الفقراء يف الديون حىت أصبح ذمم كثري منهم م اثلثاً :     
 إفالس بعض الدائنني ؛ لضياع حقوقهم يف ذمم الفقراء.

 
ويرى اجمللس أن يسلك ادلتعاقدان طريقًا صحيحًا وىو أن يبيع الشيء ويرىنو على مثنو ، وحيتاط لنفسو ابالحتفاظ بوثيقة      

 العقد واستمارة السيارة ، وحنو ذلك.
 على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم.وهللا ادلوفق ، وصلى هللا 

 وممن و٢٘ ٖلى ىظا البيان من ىيئة ٦باع الٗهماف
 الكيش ٖبض الٗؼيؼ بن ٖبض هللا آ٫ الكيش.

 الكيش نالر اللخيضان
 ص/ نالر الٟىػان.

 الكيش دمحم بن نالر الٗثيمحن
 الكيش ب٨غ بن ٖبض هللا أبى ػيض.

 (.972-972)صـ  ـهية ابلتمليك يف ضـوء الفـقه اإلسالمياإلجـارة املنتخالد الـحايف يف كتابو اإلاهضع: 
 

 ثشؤْ ٌِػٌع0 اإلجيبس ادلنزيِ ثبٌزٍّْه ًطىٌن اٌزؤجري (2/15) 0112 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي في صوعته الثانية ٖكغة بالغياى في اإلامه٨ة 

 .(م2000ؾبتمبر  28-23اىـ  1421ىـ ا ى ٚغة عح   1421حماصي آلازغة  25لٗغدية الؿٗىصية، من ا
ه ٖلى ألابداث اإلا٣ضمة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى  وفٗض  (ؤلايااع اإلا تهي بالتمهي٪، ون٩ى٥ التؤححرابٗض اَاٖل

ضص من ال٣ٟهافاؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خى٫ اإلاىيٕى بمكاع٦ة أًٖاف ا  م٘ وزبر   .اته ٖو
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 ٢غع ما يلي:
 ؤلايااع اإلا تهي بالتمهي٪

ة ما يلي:  أوال: يابِ الهىع ال اتؼة واإلام ٖى
 أ ـ يابِ اإلا ٘: أن يغص ٣ٖضان مستهٟان في و٢ت واخض ٖلى ٖحن واخضة في ػمن واخض.

   ـ يابِ ال ىاػ:
ض وحىص ٣ٖضين م ٟههحن ملؿت٣  ٧  منهما ٖن آلازغ ػمانا بديث ي٩ىن ابغا م ٣ٖض البي٘ بٗض ٣ٖض ؤلاحاعة، أو وحىص ٖو

ض في ألاخ٩ام.  بالتمهي٪ في جهاية مضة ؤلاحاعة، وال ياع يىاػ  الٖى
 أن ت٩ىن ؤلاحاعة ٞٗهية وليؿت ؾاتغة لهبي٘.

أن ي٩ىن يمان الٗحن اإلائحغة ٖلى اإلاال٪ ال ٖلى اإلاؿتؤحغ، ودظل٪ يتدم  اإلائحغ ما يلخ٤ الٗحن من يغع ٚحر نا ءئ من 
 اإلاؿتؤحغ أو تٟغيُه، وال يهؼم اإلاؿتؤحغ بشءيف اطا ٞاتت اإلا ٟٗة.:ٗض 

اطا اقتم  ال٣ٗض ٖلى تؤمحن الٗحن اإلائحغة ٞيا  أن ي٩ىن التؤمحن :ٗاونيا اؾالميا ال تااعيا ويتدمهه اإلاال٪ اإلائحغ 
 وليـ اإلاؿتؤحغ.

 ض ؤلاحاعة وأخ٩ام البي٘ ٖ ض تمه٪ الٗحن.يا  أن تُب٤ ٖلى ٣ٖض ؤلاحاعة اإلا رهية بالتمهي٪ أخ٩ام ؤلاحاعة َىا٫ مضة ٣ٖ
 ت٩ىن ن٣ٟا  الهيانة ٚحر الةكٛيهية ٖلى اإلائحغ ال ٖلى اإلاؿتؤحغ َىا٫ مضة ؤلاحاعة

ة:  جانيا: من نىع ال٣ٗض اإلام ٖى
أ ـ ٣ٖض احاعة ينتهي بتمه٪ الٗحن اإلائحغة م٣اب  ما صٞٗه اإلاؿتؤحغ من أحغة زال٫ اإلاضة ا خضصة صون ابغام ٣ٖض حضيض، 

 بديث ت ٣ه  ؤلاحاعة في جهاية اإلاضة بيٗا ته٣اتيا.
  ـ احاعة ٖحن لص و بؤحغة مٗهىمة، وإلاضة مٗهىمة، م٘ ٣ٖض بي٘ له مٗه٤ ٖلى ؾضاص حمي٘ ألاحغة اإلات٤ٟ ٖهيها زال٫ 

 اإلاضة اإلاٗهىمة أو مًاٝ اليه و٢ت في اإلاؿت٣ب .
ىى آزغ مضة اغ، وي٩ىن مئحال ا ى أح  َىي  مدضص حـ ـ ٣ٖض احاعة خ٣ي٣ي وا٢ترن به بي٘ بسياع الكٍغ لهالر اإلائح

 (٣ٖض ؤلايااع
 .وىظا ما تًم ته الٟتاوي وال٣غاعا  الهاصعة من ىيئا  ٖهمية، ومنها ىيئة ٦باع الٗهماف باإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية

 جالثا: من نىع ال٣ٗض ال اتؼة 
ة مٗهىمة في مضة مٗهىمة، وا٢ترن به ٣ٖض ىبة أ ـ ٣ٖض احاعة يم٨ن اإلاؿتؤحغ من الانتٟإ بالٗحن اإلائحغة م٣اب  أحغ 

 ٤ ض بالهبة بٗض ؾضاص ٧ام  ألاحغة اوطل٪ ٞو الٗحن لهمؿتؤحغ، مٗه٣ا ٖلى ؾضاص ٧ام  ألاحغة وطل٪ ب٣ٗض مؿت٣ ، أو ٖو
 (في صوعته الثالثة 13/1/3ما حاف في ٢غاع ا  م٘ بالنؿبة لههبة ع٢ا 

اف حمي٘ ألا٢ؿاٍ ؤلايااعية اإلاؿتد٣ة زال٫ اإلاضة   ـ ٣ٖض احاعة م٘ اُٖاف اإلاال٪ ال ياع لهمؿتؤح غ بٗض الانرهاف من ٞو
٤ ٢غاع ا  م٘ ع٢ا افي قغاف الٗحن اإلاؤحىعة بؿٗغ الؿى١ ٖ ض انرهاف مضة ؤلاحاعة   (في صوعته ال امؿة (6/5ا 44وطل٪ ٞو

ض ببي٘  حـ ـ ٣ٖض احاعة يم٨ن اإلاؿتؤحغ من الانتٟإ بالٗحن اإلائحغة م٣اب  أحغة مٗهىمة في مضة مٗهىمة وا٢ترن به ٖو
ان  الٗحن اإلائحغة لهمؿتؤحغ بٗض ؾضاص ٧ام  ألاحغة بثمن يت٤ٟ ٖهيه الُٞغ

ص ـ ٣ٖض احاعة يم٨ن اإلاؿتؤحغ من الانتٟإ بالٗحن اإلائحغة م٣اب  أحغة مٗهىمة في مضة مٗهىمة ويُٗي اإلائحغ لهمؿتؤحغ 
٤  خ٤ ال ياع في تمه٪ الٗحن اإلائحغة في أ  و٢ت قاف، ٖلى أن يتا البي٘ في و٢ته ب٣ٗض حضيض بؿٗغ الؿى١ اوطل٪ ٞو

 أو خؿ  الاتٟا١ في و٢ته. ((6/5ا ٢44غاع ا  م٘ الؿاب٤ ع٢ا 
عابٗا: ى ا٥ نىع من ٣ٖىص التؤححر اإلا تهي بالتمهي٪ مد  زالٝ وتدتاج ا ى صعاؾة :ٗغى في صوعة ٢اصمة ان قاف هللا 

 :ٗا ى.
 ـ ن٩ى٥ التؤححر
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 مىيٕى ن٩ى٥ التؤححر إلاؼيض من البدث والضعاؾة ليُغح في صوعة الخ٣ة.ـ يىصءي ا  م٘ بتؤحي  
 وهللا ؾبدانه و:ٗا ى أٖها
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 حىُ ذصىُه ػمىد اإلخاسج وتُؼها
 ثشؤْ طىٌن اإلجبسح (3/12) 0131 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ض في صوعته ال امؿة ٖكغة بمؿ٣ِ ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗ
 م،2004آطاع اماعؽ(  11 - 6ىـ، اإلاىا٤ٞ 1425ا خغم  19ا ى  14اؾهُ ة ٖمان( من 

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى ن٩ى٥ ؤلاحاعة، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع   بٗض اَاٖل
 ٢غع ما يؤ:ي: خىله،
لى مبضأ الته٨ي٪ اأو الةؿنيض أو التىعي٤( الظ  ي٣هض به انضاع أوعا١ مالية ٢ابهة ( ت٣ىم ٨ٞغة ن٩ى٥ ؤلاحاعة 1ٖا

يان واإلا اٞ٘ الكي يتٗه٤ بها  . والٛغى من ن٩ى٥ ؤلاحاعة تدىي  ألٖا
،
لهتضاو٫، مبنية ٖلى مكغوٕ اؾةثماع  يضّع صزال

ّغٞت بؤجها ٣ٖض ؤلاحاعة ا ى أوعا١ مالية ان٩ى٥( يم٨ن أن تاغ  ٖهيها ٖمهيا  التباص٫ في  ُٖ لى طل٪  ؾى١ جانىية. ٖو
 في مه٨ية أٖيان أو م اٞ٘ طا  صز ((.

،
 قاثٗة

،
 ااؾ ضا  طا  ٢يمة مةؿاوية، تمث  خهها

 من ال ٣ىص، وال ىى صين ٖلى حهة مٗ ية 2ا
،
 مدضصا

،
ؾىاف أ٧انت ش هية َبيٗية أو  -( ال يمث  ن٪ ؤلاحاعة مبهٛا

  -اٖتباعية 
،
( من مه٨ية ٖحن اؾتٗمالية، ٣ٗ٦اع أو َاتغة أو بازغة، أو  وانما ىى وع٢ة مالية تمث  حؼفا

،
 اؾهما

،
قاثٗا

يان الاؾتٗمالية  ة من ألٖا  ب٣ٗض ؤلاحاعة. -اإلاتماجهة أو اإلاتباي ة  -مامٖى
،
 مدضصا

،
 اطا ٧انت مئحغة، تضّع ٖاتضا

ه٨يرها بال٣يض في س   ( يم٨ن له٩ى٥ ؤلاحاعة أن ت٩ىن اؾمية، بمٗن  أجها تدم  اؾا خام  اله٪، ويتا انت٣ا٫ م3ا
مٗحن، أو ب٨تابة اؾا خامهها ال ضيض ٖهيها، ٧هما :ٛحر  مه٨يرها، ٦ما يم٨ن أن ت٩ىن ؾ ضا  لخامهها، بديث تنت٣  

 اإلاه٨ية ٞيها بالةؿهيا.
يان اإلائحغة وتضاولها 4ا مث  مه٨ية ألٖا

ُ
يان الكي يصر أن ت٩ىن  -( ياىػ انضاع ن٩ى٥ ت اطا تىاٞغ  ٞيها قغوٍ ألٖا

 
،
اتغة ودازغة ندى طل٪، ماصام اله٪ يمث  مه٨ية أٖيان خ٣ي٣ية مئحغة، من قؤجها أن  - ل٣ٗض ؤلاحاعة مدال م٣ٗاع َو

.
،
 مٗهىما

،
 تضعَّ ٖاتضا

بيٗها في الؿى١ الثانىية أل  م ةكغ، بالثمن الظ  يت٣ٟان ٖهيه، ؾىاف ٧ان  -أو اله٩ى٥  -( ياىػ إلاال٪ اله٪ 5ا
 أم أ٢  أم أ٦ثر من الثم

،
يان لٗىام  الؿى١ االٗغى والُه (.مؿاويا  ل ًٕى أجمان ألٖا

،
 ن الظ  اقتري به، وطل٪ نٓغا

 منها ما يترت   -وىى ألاحغة  -( ملؿتد٤ مالُ٪ اله٪ خهته من الٗاتض 6ا
،
في آلاحا٫ ا خضصة في قغوٍ ؤلانضاع م ٣ىنا

٤ أخ٩ام ٣ٖض ؤلاحاعة.  ٖلى اإلائحغ من ن٣ٟة ومئنة، ٖلى ٞو
 في اإلا اٞ٘ الكي مه٨ها ( ياىػ لهمؿتؤحغ ا7ا

،
 قاثٗة

،
لظ  له خ٤ ؤلاحاعة من الباَن أن يهضع ن٩ى٥ احاعة تمث  خهها

باالؾةئااع ب٣هض احاعتها من الباَن، ويكتٍر ل ىاػ طل٪ أن يتا انضاع اله٩ى٥ ٢ب  ابغام ال٣ٗىص م٘ اإلاؿتؤحغين، 
بغمت ال٣ٗىص م٘ اإلاؿتؤحغين، ٞال ياىػ انضاع  ؾىاف تا ؤلايااع بمث  أحغة ؤلاحاعة ألاو ى أو أ٢  منها أو أ٦ثر. أما

ُ
اطا أ

 لهُمهضع ٖلى اإلاؿتؤحغين.
،
ِ  صيىنا

ّ
 اله٩ى٥، ألجها تمث

 أو 8ا
،
يان اإلائحغة ٧هيا ( ال ياىػ أن يًمن مهضع اله٩ى٥ أو مضيغىا أن  ٢يمة اله٪ أو ٖاتضو، واطا ىه٨ت ألٖا

 ٞبن ٚغمها ٖلى خمهة اله٩ى٥.
،
 حؼتيا

 ويىصءي بما يؤ:ي:
ض نضوة متسههة لضعاؾة الخ٨ا في الهىع التُبي٣ية الكي اقتمهت ٖهيها بٌٗ البدىث، ولا يتًمن ىظا ال٣غاع ٣ٖ· 

 لها، وطل٪ بالتنؿي٤ م٘ اإلائؾؿا  اإلاالية اإلاٗ ية، ليهضع ا  م٘ ٢غاعو ٞيها في يىف نتاتج ته٪ ال ضوة. ومن أبغػ 
،
خ٨ما

 ته٪ الهىع:
يان ا (1ا يان.الخ٨ا في انضاع ن٩ى٥ بمه٨ية ألٖا  إلائحغة احاعة م رهية بالتمهي٪ ٖلى من اقتريت م ه ته٪ ألٖا
٤. خ٨ا انضاع اله٩ى٥ وتضاولها في احاعة اإلاىنٝى في الظمة. (2ا  وهللا اإلاٞى
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 ( ثشؤْ اٌظىٌن اإلعالِْخ )اٌزٌسّك( ًرـجْمبذتب ادلؼبطشح ًرذاًذلب2/12) 118 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
المي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة اإلائتمغ ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته التاؾٗة ٖكغة في اماعة ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾ

 م،2009نيؿان اابغي (  30 - 26ىـ، اإلاىا٤ٞ 1430حماصي ألاو ى  5ا ى  1الكاع٢ة اصولة ؤلاماعا  الٗغدية اإلاتدضة( من 
ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم مىيٕى اله٩ى٥ ؤلا  ؾالمية االتىعي٤( وتُبي٣اتها اإلاٗانغة بٗض اَاٖل

 وتضاولها، وفٗض اؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٢غع ما يؤ:ي:

: اإلا٣هىص بالتىعي٤، والته٨ي٪:
،
 أوال

 
،
التىعي٤ الت٣هيض  تدىي  الضيىن ا ى أوعا١ مالية اؾ ضا ( مةؿاوية ال٣يمة ٢ابهة لهتضاو٫، وىظو الؿ ضا  تمث  صي ا

.بٟاتضة لخ
،
ا  امهها في طمة مهضعىا وال ياىػ انضاع ىظو الؿ ضا  وال تضاولها قٖغ

 قاثٗة في مه٨ية 
،
أما الته٨ي٪ االتىعي٤ ؤلاؾالمي( ٞهى انضاع وجات٤ أو قهاصا  مالية مةؿاوية ال٣يمة تمث  خهها
 
،
يان واإلا اٞ٘ وال ٣ىص والضيىن( ٢اتمة ٞٗال  أو ؾيتا انكاإىا من مىحىصا  اأٖيان أو م اٞ٘ أو خ٣ى١ أو زهيِ من ألٖا

٤ ٣ٖض قغعي وتؤزظ أخ٩امه.  خهيهة الا٦تتا ، وتهضع ٞو
: زهاتو اله٩ى٥:

،
 جانيا
 ( يمث  اله٪ خهة قاثٗة في مه٨ية خ٣ي٣ية.1ا
 ( يهضع اله٪ ٖلى أؾاؽ ٣ٖض قغعي، ويؤزظ أخ٩امه.2ا
 ( انتٟاف يمان اإلاضيغ ااإلاًاع  أو الى٦ي  أو الكغي٪ اإلاضيغ(.3ا
له٩ى٥ في اؾتد٣ا١ الغدذ بالنؿبة ا خضصة وتدّم  ال ؿاعة ب٣ضع الخهة الكي يمثهها اله٪، ويم ٘ ( أن :كتر٥ ا4ا

.  من ٢يمته الاؾمية أو ٖلى مبهٜ م٣ُٕى
،
 خهى٫ ناخبه ٖلى نؿبة مدضصة مؿب٣ا

 ( تدم  مساَغ الاؾةثماع ٧امهة.5ا
باف والتبٗا  اإلاترتبة ٖلى مه٨ية اإلاىحىصا  اإلامثهة في 6ا باف مهاعي٠ اؾةثماعية أو ( تدم  ألٖا اله٪، ؾىاف ٧انت ألٖا

 في ال٣يمة، أو مهغوٞا  الهيانة، أو اقترا٧ا  التؤمحن.
،
ا  ىبَى

: أخ٩ام اله٩ى٥:
،
 جالثا
( ال ياىػ أن يتٗهض مضيغ اله٩ى٥ بب٢غاى خمهة اله٩ى٥ أو بالتبٕر ٖ ض ن٣و الغدذ الٟٗلي ٖن الغدذ اإلاتى٢٘، وله 1ا
 ملٗتبر ٧التٗهض. -ع بٗض ْهىع نةياة الاؾةثما -

،
ا  أن يتبٕر بالٟغ١، أو أن ي٣غيه، وما يهحر ٖٞغ

( مضيغ اله٩ى٥ أمحن ال يًمن ٢يمة اله٪ اال بالتٗض  أو الت٣هحر أو مسالٟة قغوٍ اإلاًاعدة أو اإلاكاع٦ة أو 2ا
 الى٧الة في الاؾةثماع.

ٟاف ب٣يمرها الؿى 3ا ٟاف.( ال ياىػ اَٟاف اله٩ى٥ ب٣يمرها الاؾمية ب  ي٩ىن الَا  ٢ية أو بال٣يمة الكي يت٤ٟ ٖهيها ٖ ض ؤلَا
( يغاعى في اله٩ى٥ من خيث ٢ابهيرها لهتضاو٫ الالتزام بالًىابِ اإلا هىم ٖهيها في ٢غاع مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي 4ا

 ( التالية:3/4ا30الضو ي ع٢ا: 
.ا  ٞتُب٤ أخ٩ام الهٝغ

،
 أ( اطا ٧انت م٩ىنا  اله٩ى٥ ال تؼا٫ ن٣ىصا

 ٦ما ىى الخا٫ في بي٘ اإلاغابدة ٞيُب٤ ٖلى تضاو٫ اله٩ى٥ أخ٩ام الضين، من  ( اطا ان٣هبت اإلاا
،
ىحىصا  لتهبذ صيىنا
 خيث اإلا ٘ اال باإلاث  ٖلى ؾبي  الخىالة.

يان واإلا اٞ٘ ٞبنه ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ اإلا٣اعية ا ج( اطا ناع ما٫ ال٣غاى مىحىصا  مستهُة من ال ٣ىص والضيىن وألٖا
 لهؿٗغ اإلاتراضء  ٖهيه

،
٣ا  ٞتراعى ٞو

،
 أو صيىنا

،
 وم اٞ٘. أما اطا ٧ان الٛال  ن٣ىصا

،
، ٖلى أن ي٩ىن الٛال  في ىظو الخالة أٖيانا
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ية الكي ؾتبينها التدة تٟؿحرية تىي٘ و:ٗغى ٖلى ا  م٘ في الضوعة ال٣اصمة.  في التضاو٫ ألاخ٩ام الكٖغ
 في س ال  ال هة اإلاهضعة

،
 .وفي حمي٘ ألاخىا٫ يتٗحن :س ي  التضاو٫ أنىليا

: ال ياىػ أن يتسظ ال٣ى٫ بال ىاػ طعيٗة أو خيهة لته٨ي٪ الضيىن وتضاولها ٧ؤن يتدى٫ نكاٍ اله ضو١ ا ى 
،
عابٗا

 اإلاتاحغة بالضيىن الكي نكؤ  ٖن الؿه٘، وياٗ   ءيف من الؿه٘ في اله ضو١ خيهة لهتضاو٫.
: التُبي٣ا  اإلاٗانغة لهه٩ى٥:

،
 زامؿا

 من أن الكغيٗة ؤلاؾالمية ٢اص
،
عة ٖلى اؾةيٗا  اإلاؿتاضا  ومنها الخ  ل٩  ما يُغأ والخ٨ا ٖلى ٧  ما ملؿتاض، انُال٢ا

ية :ؿتٖى  ال٣ضعا  الا٢تهاصية ال٨بحرة ٣ٞض   ألصاة تمىيهية قٖغ
،
 من أن اله٩ى٥ ؤلاؾالمية :ٗتبر ابت٩اعا

،
وانُال٢ا

أو في تمىي  مىاعص الب ى٥ :ٗضص  مااال  تُبي٤ اله٩ى٥ ومنها اؾتسضامها أصاة ٞاٖهة من أصوا  الؿياؾة ال ٣ضية 
ؤلاؾالمية أو اؾةثماع ٞاتٌ ؾيىلرها، وفي اٖماع اإلامته٩ا  الى٢ٟية، وتمىي  اإلاكغوٖا  الخ٩ىمية، وام٩انية اؾتسضام 
 ٖن مىحىصا  صاعة لهضز .

،
 ىظو اله٩ى٥ في ال ص هة اإلائ٢تة قغيُة أن ي٩ىن ٖاتض ىظو اله٩ى٥ حميٗها ناقئا

 يىصءي ا  م٘ بما يلي:
ية.( ي1ا  غوعة التزام اإلاهاٝع ؤلاؾالمية بالبدث ٖن خهى٫ تهبي الخاحا  الا٢تهاصية وتهتزم باألخ٩ام الكٖغ
 في نااح ٖمهيا  2ا

،
 خيىيا

،
اع ال٣انىني لٗمهية الته٨ي٪ ىى أخض اإلا٣ىما  ألاؾاؾية الكي تئص  صوعا ( خيث ان ؤلَا

اع ال٣انىني اإلا اؾ  الته٨ي٪ ٞبن مما يد٤٣ طل٪ الضوع ٢يام الؿهُا  الةكغيٗية في  ًاف ببيااص ؤلَا الضو٫ ألٖا
والبيئة ال٣انىنية اإلاالتمة والخا٦مة لٗمهية الته٨ي٪ من زال٫ انضاع :كغيٗا  ٢انىنية تغعى ٖمهيا  الته٨ي٪ 

ية بك٩  ٖملي. وهللا أٖها.  بمسته٠ حىانبها وتد٤٣ ال٨ٟافة الا٢تهاصية واإلاهضا٢ية الكٖغ
 

 ( ثشؤْ اعزىّبي ٌِػٌع اٌظىٌن اإلعالِْخ3/52) 188 ُلشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الٗكغين بىىغان 

 18-٤13 ىـ، اإلاىا1433ٞمن ط  ال٣ٗضة  2قىا٫ ا ى  26اال مهىعية ال ؼاتغيــة الضيم٣غاَية الكٗبية( زال٫ الٟترة من 
 م،2012ؾبتمبر اأيهى٫( 

: اله٩ى٥ ؤلاؾالمية، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع   ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى أمانة ا  م٘ في مىيٕى بٗض اَاٖل
 خىله،

 ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن نضوة: اله٩ى٥ ؤلاؾالمية: ٖغى وت٣ىيا، الكي ٣ٖضىا مام٘ ال٣ٟه 
،
وفٗض اَالٖه أيًا
و ي باضة في عخا  مٗهض أبداث الا٢تهاص ؤلاؾالمي احامٗة اإلاه٪ ٖبض الٗؼيؼ( بالتٗاون مٗه وم٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي الض

ة الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية( زال٫ الٟترة  ىـ، 1431حماصي آلازغة  11-10ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  اًٖى مامٖى
تباع ما أنضعو ا  م2010مايى  25-24اإلاىا٤ٞ  ( بكؤن اله٩ى٥ ؤلاؾالمية 4/19ا 178٘ في ال٣غاع م، م٘ ألازظ في الٖا

حرو من ال٣غاعا ، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي  االتىعي٤( وتُبي٣اتها اإلاٗانغة وتضاولها في صوعته التاؾٗة ٖكغة، ٚو
 صاع  خىله،
 ٢غع ما يؤ:ي:

: يىابِ ٖامة:
،
 أوال
ؼ الت مية وصٖا النكاَا  الخ٣ي٣ية وا٢امة ( يا  أن تد٤٣ اله٩ى٥ ؤلاؾالمية م٣انض الةكغي٘ من خيث: :ٗؼي1ا

حن.  الٗضالة بحن الُٞغ
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، وما يترت  ٖهيها من 2ا
،
 و٢انىنا

،
ا ( يا  أن تد٤٣ ال٣ٗىص ال انة باله٩ى٥ م٣تًاىا من خيث جبى  اإلاه٨ية قٖغ

اليه من  ال٣ضعة ٖلى التهٝغ وتدم  الًمان. ٦ما يا  زهى ال٣ٗىص من الخي  والهىعية، والتؤ٦ض من ؾالمة ما تئو٫
ية.  ال اخية الكٖغ

( يا  أن تتًمن وجات٤ اله٩ى٥ آلاليا  الالػمة لًبِ التُبي٤ والتؤ٦ض من زهىو من الخي  والهىعية ومٗال ة 3ا
ال ه  ا ختم . ٦ما يا  ال٣يام باإلاغاحٗة الضوعية لهتؤ٦ض من ؾالمة اؾتسضام خهيهة اله٩ى٥ في الٛغى ا خضص 

.إلنضاعىا، ومن تُبي٤ حمي٘ م٣ت
،
ا  ًيا  ال٣ٗىص ٖلى الىحه اإلا٣هىص قٖغ

( يا  أن :ؿتىفي اله٩ى٥ ؤلاؾالمية الٟغو١ ال ىىغية بينها ودحن الؿ ضا  الغدىية من خيث الهي٩هة والتهميا 4ا
 والتر٦ي ، وأن ي ٨ٗـ طل٪ ٖلى آليا  :ؿىي٤ اله٩ى٥ و:ؿٗحرىا.

: التٗهضا :
،
 جانيا
 يتٗهض بؤ  مما يؤ:ي: ( ال ياىػ لهمًاع  أو الكغي٪ أو الى٦ي  أن1ا

 بما يئص  ا ى يمان عأؽ اإلاا٫ أو ا ى ن٣ض 
،
اأ( قغاف اله٩ى٥ أو أنى٫ اله٩ى٥ ب٣يمرها الاؾمية أو ب٣يمة مدضصة ؾهٟا

 خا٫ ب ٣ض مئح  أ٦ثر م ه. ويؿةثن  من طل٪ خاال  التٗض  والتٟغيِ الكي :ؿتىح  يمان خ٣ى١ خمهة اله٩ى٥.
ٗاتض الٟٗلي ٖلى اله٩ى٥ ٖن اإلاتى٢٘ بما يئص  ا ى ؾه٠ ودي٘ أو ٢غى ا ( ا٢غاى خمهة اله٩ى٥ ٖ ض ن٣و ال

 بٟاتضة. وياىػ ت٩ىين اختياَي من ألاعداح ل بر ال ٣و ا ختم .
حرىا، من زال٫ التؤمحن التٗاوني أو الت٩اٞلي اإلا ًبِ ب٣ىاٖض 2ا ( ياىػ التدٍى من مساَغ عأؽ اإلاا٫ في اله٩ى٥ ٚو

 الكغيٗة اإلاُهغة.
: احاع 
،
 ة ألان  ٖلى باثٗه:جالثا

ه من أحغة  ض بالتمهي٪ بما مامٖى ال ياىػ بي٘ أن  بثمن ن٣ض  بكٍغ أن ملؿتؤحغ الباث٘ ىظا ألان  احاعة م٣غونة بٖى
، ولظا ال ياىػ 

،
ا ، ألن ىظا من الٗي ة ا خغمة قٖغ

،
 أو يم يا

،
وجمن يتااوػ الثمن ال ٣ض ، ؾىاف ٧ان ىظا الكٍغ نغيدا

 الهيٛة. انضاع ن٩ى٥ مبنية ٖلى ىظو
: احاعة اإلاىنٝى في الظمة:

،
 عابٗا
ية، وياىػ انضاع ن٩ى٥ مبنية ٖلى 1ا ة في الظمة بما ال يسال٠ ٢ىاٖض اإلاٗامال  الكٖغ يان اإلاىنٞى ( ياىػ احاعة ألٖا

 طل٪.
 ( يتر٦ؼ اق٩ا٫ ىظو الهيٛة في أمغين:2ا

 اأ( خ٨ا تؤحي  ألاحغة ٖن ماهـ ال٣ٗض.
 ٝ في الظمة ٢ب  :ٗحن مد  ؤلاحاعة.ا ( خ٨ا تضاو٫ ن٩ى٥ احاعة اإلاىنى 

ويىصءي ا  م٘ أن ت٣ىم أمانة ا  م٘ بةك٨ي  ٞغي٤ من الٗهماف وال براف لضعاؾة ىظو الهيٛة في يىف ما ؾب٤ وت٣ضيا 
 صعاؾة مٟههة ٢ب  ان٣ٗاص ا  م٘ في صوعته ال٣اصمة.

: تضاو٫ ألاوعا١ اإلاالية، من ن٩ى٥ أو أؾها أو وخضا :
،
 زامؿا

 مىحىصا  الىع٢ة اإلاالية له ٣ىص أو الضيىن، ٞيسً٘ تضاولها ألخ٩ام الهٝغ أو بي٘ الضين. ( اطا تمدًت1ا
يان أو اإلا اٞ٘ أو الخ٣ى١، ٞياىػ التضاو٫ بالؿٗغ اإلات٤ٟ ٖهيه.2ا  ( اطا تمدًت مىحىصا  الىع٢ة اإلاالية لؤٖل
يان وا3ا  من ال ٣ىص والضيىن وألٖا

،
 إلا اٞ٘ والخ٣ى١، ٞهها خاالن:( اطا ٧انت مىحىصا  الىع٢ة اإلاالية زهيُا

، ٞياىػ  ، وت٩ىن الىع٢ة اإلاالية متًم ة إلاه٨ية اإلاتبٕى
،
ا  إلاا يصر أن ي٩ىن متبٖى

،
اأ( أن ت٩ىن ال ٣ىص والضيىن تابٗة

 خينئظ تضاو٫ الىع٢ة اإلاالية صون مغاٖاة نؿبة ال ٣ىص والضيىن ا ى اإلاىحىصا .
. ٞيسً٘ التضاو٫ خينئظ ألخ٩ام الٛهبة.ا ( انتٟاف تبٗية ال ٣ىص والضيىن أو ٖضُم تًمن ا  لىع٢ة اإلاالية إلاه٨ية اإلاتبٕى
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( اطا ٧انت الكغ٦ة أو اإلاكغوٕ الظ  تمثهه الىع٢ة اإلاالية لا يبضأ الٗم  الٟٗلي أو ٧ان تدت التهٟية، ٞيسً٘ 4ا
 التضاو٫ ألخ٩ام الٛهبة.

 ، أو الٗم ، أو النكاٍ. ٦ما ْهغ ( ْهغ من زال٫ البدىث اإلا٣ضمة أن التبٗية ٢ض تثبت من زال٫ مه٨ية 5ا
ّ
اإلاكٛ

 للخاحة لتدضيض مٗايحر التبٗية وتدغيغ خاالتها، وتدضيض مٗايحر الٛهبة وتدغيغ خاالتها، 
،
ا:ؿإ مٗياع الٛهبة. ونٓغا

يىصءي ا  م٘ أن ت٣ىم أمانته بةك٨ي  ٞغي٤ من الٗهماف وال براف لضعاؾة ىظو اإلاٗايحر في يىف ما ؾب٤ وت٣ضيا صعاؾة 
 هة ٢ب  ان٣ٗاص ا  م٘ في صوعة ٢اصمة.مٟه

: أجغ ال٣غاعا  ٖلى ال٣ٗىص الؿاب٣ة:
،
 ؾاصؾا

( ال٣غاعا  الكي تهضع ٖن ا  م٘ :ؿغ  من خحن نضوعىا وال تئجغ ٖلى ما ؾب٣ها من ال٣ٗىص ومن حمهرها اله٩ى٥ 1ا
.
،
ا  الكي نضع  باحرهاص أو ٞتىي مٗتبرة قٖغ

اإلاُهغة في حمي٘ قئوجها وأٖمالها بدؿ  الُىؾ٘ والُا٢ة ل٣ىله :ٗا ى:  ( الىاح  ٖلى اإلاؿهمحن اتبإ الكغيٗة2ا
ُتْا( ]التٛابن:  ْٗ

َ
َ َما اْؾَتُ

َّ
٣ُىا اَّلل اتَّ

َ
َها( ]الب٣غة: 16اٞ َٗ  ُوْؾ

َّ
ا ِاال ؿ، ْٟ

َ
ُ ن
ّ
 اَّلل
ُ
٠ ِ
ّ
ه
َ
 ُي٩
َ
[، وما ٖضا طل٪ 258[، و٢ىله ح  قؤنه: اال

٘ الع ؼ والتسهو من أخ٩ام  ٞبن هللا :ٗا ى ملٟٗى ٖما ع ؼ ٖ ه اإلا٩هٟىن. ويا  ٖلى اإلاؿهمحن الؿ ي اإلاؿتمغ لٞغ
 الًغوعة لت٨تم  خ٨مة الكغيٗة و:ؿت٣يا خياة ا  تم٘ اإلاؿها ٖلى ما قٕغ هللا :ٗا ى.

 وهللا أٖها
 

 ( ثشؤْ اعزىّبي ٌِػٌع اٌظىٌن اإلعالِْخ5/51) 0126 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعته الخاصية والٗكغين ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو 

مبر(  22-18ىـ، اإلاىا٤ٞ 1435مدغم  19-15بمضي ة الغياى ااإلامه٨ة الٗغدية الؿٗىصية( من:  :كغين الثاني انٞى
 م،2013

ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى ا  م٘ بسهىم اؾت٨ما٫ مىيٕى اله٩ى٥ ؤلاؾالمية، ودسانة في مىيٕى  بٗض اَاٖل
ة في الظمة ٢ب  :ٗيحن مد   ة في الظمة، وخ٨ا تضاو٫ ن٩ى٥ ؤلاحاعة اإلاىنٞى خ٨ا تؤحي  ألاحغة في ؤلاحاعة اإلاىنٞى

 ال٣ٗض، ومٗايحر التبٗية والٛهبة وخاالتهما.
 وفٗض اؾتماٖه لهم ا٢كا  واإلاضاوال  الكي صاع  خىله،

 ٢غع ما يؤ:ي:
: خ٨ا تؤحي  ألاحغة في ؤلاح

،
ة في الظمة:أوال  اعة اإلاىنٞى
ة في الظمة :ع ي  ألاحغة وت٣ؿيُها وتؤحيهها.1  . ياىػ في احاعة اإلا اٞ٘ اإلاىنٞى
ن اإلاؿتؤحغ من 2

َّ
ة في الظمة الا بتم٨حن اإلاؿتؤحغ من اإلا ٟٗة. ٞبطا لا ُيم٨ . ال :ؿتد٤ ألاحغة في احاعة اإلا اٞ٘ اإلاىنٞى

 ٤ ألاحغة.اؾةيٟاف اإلا ٟٗة في ألاح  اإلات٤ٟ ٖهيه ال :ؿتد
 . ياىػ في احاعة ال ضما  االكي ٞيها ٖم ( :ع ي  ألاحغة وت٣ؿيُها وتؤحيهها.3
4.

،
ا  . يا  أال يئص  ما ؾب٤ ا ى بي٘ الضين بالضين، أو ا ى عدذ ما لا يًمن، أو ا ى بي٘ ما ليـ ٖ ض الباث٘ اإلا هي ٖنها قٖغ

: خ٨ا تضاو٫ ن٩ى٥ احاعة اإلاىنٝى في الظمة ٢ب  :ٗيحن م
،
 د  ال٣ٗض:جانيا
 (.3/20ا 188. يئ٦ض ا  م٘ ٢غاعو ط  الغ٢ا: 1
ة في الظمة ٢ب  :ٗيحن الٗحن الكي :ؿتىفى منها اإلا ٟٗة.2 يان اإلاىنٞى  . ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية م اٞ٘ ألٖا
. ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية ال ضما  الكي :ؿتىفى من َٝغ مىنٝى في الظمة ٢ب  :ٗيحن الُٝغ الظ  :ؿتىفى 3
 ال ضمة اال بمغاٖاة يىابِ التهٝغ في الضيىن. ٞبطا :ٗحن الُٝغ حاػ تضاو٫ اله٩ى٥. م ه
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ة في الظمة ٢ب  البضف الخ٣ي٣ي لهشءيف 4 . ال ياىػ تضاو٫ اله٩ى٥ الكي تمث  أٖيانا :ؿته ٘ م٘ تؤححرىا احاعة مىنٞى
 اإلاؿته ٘.

: من خاال  انضاع اله٩ى٥:
،
 جالثا
 ( بامي٘ ٣ٞغاته اإلاتسظ في الضوعة الٗكغين لهمام٘.3/20ا 188. يئ٦ض ا  م٘ ٢غاعو طا الغ٢ا 1
يان 2 . اطا ٧انت اله٩ى٥ تمث  مىحىصا  مكغوٕ أو نكاٍ اؾةثماع  مٗحن، تستهِ ٞيها ال ٣ىص والضيىن وألٖا

 من ال٣غاع  3واإلا اٞ٘، تُب٤ ٖهيها ال٣ٟغة 
،
 إلاا يلي:188أ من الب ض زامؿا

،
٣ا  . ٞو

ضا  مدٟٓة أو ن ضو١ اؾةثماع  :كتم  ٖلى أٖيان وم اٞ٘ وصيىن ون٣ىص اطا ٧انت أ. ال ياىػ انضاع ن٩ى٥ أو وخ
، ٞبطا قمهت مه٨ية خمهة  يان واإلا اٞ٘ وال هاػ ؤلاصاع  والنكاٍ الا٢تهاص  اإلاتبٕى الضيىن وال ٣ىص مؿت٣هة ٖن ألٖا

ض له ٣ىص
ّ
 الا٢تهاص  اإلاىل

َ
والضيىن وناع لها ٦يان قغعي  اله٩ى٥ أو خمهة الىخضا  ال هاػ ؤلاصاع  ال٣اتا بالنكاٍ

 و٢انىني مؿت٣  ٞياىػ ٖ ضتظ انضاع ىظو اله٩ى٥ أو الىخضا  وتضاولها.
  . النكاٍ الا٢تهاص  اإلا٣هىص بال٣ٟغة الؿاب٣ة ىى الٗم  الظ  يىلض الضيىن وال ٣ىص ٖلى ندى مكغوٕ.

ل٣غاعا  الكي تهضع ٖن ا  م٘ :ؿغ  من . يئ٦ض ا  م٘ ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة ؾاصؾا من ال٣غاع اإلاكاع اليه وهي: اا3
.)
،
ا  خحن نضوعىا وال تئجغ ٖلى ما ؾب٣ها من ال٣ٗىص ومن حمهرها اله٩ى٥ الكي نضع  باحرهاص أو ٞتىي مٗتبرة قٖغ

 . بالنؿبة إلاٗياع  الٛهبة والتبٗية عأي ا  م٘ تؤحي  انضاع ٢غاع ٞيهما، ويىصءي باؾت٨تا  أبداث ٞيهما.4
 وهللا أٖها

 ( ثشؤْ الرتادبد اٌٍجنخ اٌيت شىٍزيب أِبٔخ اجملّغ ٌجذش ثؼغ لؼبّب اٌظىٌن15/53)0558 اٌفمو اإلعالِِ سلُ لشاس رلّغ
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة والٗكغين 

مبر  1 -أ٦تىدغ28اإلاىا٤ٞ: ىـ، 1440نٟغ  23-19باإلاضي ة اإلا ىعة، زال٫ الٟترة من:   م.2018نٞى
 2016صملؿمبر  8ىـ اإلاىا٤ٞ 1438عدي٘ ألاو٫  9بٗض ٖغى ما وعص بمدًغ احتمإ الل  ة الٗهمية لهمام٘ بتاعيش 

 اإلاك٩هة لبدث اإلاالخٓا  الىاعصة ٖلى بٌٗ ٢غاعا  اله٩ى٥ ٖلى ماهـ ا  م٘، 
 ٢غع ما يلي:

هحن لهبدث وصعاؾة اإلاؿؤلتحن التاليتحن ٖلى أن تسغج ال ضوة بتىنيا  ٣ٖض نضوة ٖهمية ملؿت٨ت  ٞيها ٖضص من ا  ت
 ٖهمية :ٗغى ٖلى ماهـ ا  م٘ في الضوعة ال٣اصمة واإلاؿؤلتان ىما:

 ٦ما وعص في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: 
،
ا  (.4/19ا 178اإلاؿؤلة ألاو ى: ى  احاعة ألان  ٖلى باثٗه ملٗض من بيٕى الٗي ة ا خغمة قٖغ

مضي ام٩انية التٗهض ببَٟاف اله٩ى٥ في ؤلاحاعة اإلا رهية بالتمهي٪ ب٣يمرها الاؾمية، وإلااطا ال ت٩ىن ب٣يمرها اإلاؿؤلة الثانية: 
الاؾمية ب اف ٖلى أن اإلاهضع لهه٩ى٥ واإلاؿتٟيض ٢ض تغاييا ٖلى طل٪ ٖ ض انضاع اله٩ى٥، ٦ما وعص في ٢غاع ا  م٘ 

 (.3/20ا 188ع٢ا: 
 وهللا :ٗا ى أٖها
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 اإلفالط أحىاَ اإلػغاس و
 ( ثشؤْ أدىبَ اإلػغبس ًاإلفالط يف اٌششّؼخ اإلعالِْخ1/52) 186 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الٗكغين بىىغان 
 18-13ىـ، اإلاىا٤ٞ 1433من ط  ال٣ٗضة  2قىا٫ ا ى  26ٟترة من اال مهىعية ال ؼاتغيــة الضيم٣غاَية الكٗبية( زال٫ ال

 م،2012ؾبتمبر اأيهى٫( 
ؿاع وؤلاٞالؽ في الكغيٗة ؤلاؾالمية وألانٓمة  : أخ٩ام ؤلٖا ه ٖلى البدىث الىاعصة ا ى أمانة ا  م٘ في مىيٕى بٗض اَاٖل

 اإلاٗانغة، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،
 ٢غع ما يؤ:ي:

 
،
ؿاع واإلاضين اإلاٗؿغ:أوال  : :ٗغي٠ ؤلٖا
( من ٢غاع ا  م٘ ط  الغ٢ا: 1ا

،
ؿاع الظ  يىح  2/7ا 64( م٘ مغاٖاة ما وعص في ال٣ٟغة اؾابٗا ( بكؤن يابِ ؤلٖا

 ٖن ال٣يام ب ٣ٟاته الىاحبة وؾضاص صيىنه. 
،
ؿاع ىى: ون٠ ٖاعى يلخ٤ بالص و ي٩ىن مٗه ٖاحؼا ؤلانٓاع، ٞبن ؤلٖا

 ىظا الىن٠.واإلاٗؿغ ىى من لخ٤ به 
 ( يابِ ؤلاٞالؽ: ىى ٖضم ٦ٟاية أمىا٫ اإلاضين لؿضاص ما ٖهيه من صيىن. واإلاٟهـ ىى من اته٠ بهظا الىن2.٠ا

ؿاع وؤلاٞالؽ ٖ ض ال٣ٟهاف: : أبغػ الٟغو١ بحن ؤلٖا
،
 جانيا
 بها، بسالٝ ؤلاٞالؽ ٞبنه ال يتد1٤٣ا

،
 بدالة اليؿاع و٢ض ال ي٩ىن مؿبى٢ا

،
ؿاع ٢ض ي٩ىن مؿبى٢ا اال اطا ٧ان  ( ؤلٖا

 بدالة اليؿاع.
،
 مؿبى٢ا

( ُيذ غ ٖلى اإلاٟهـ بٗض الخ٨ا ببٞالؾه، أما اإلاٗؿغ ٞبنه ُي ٓغ ا ى خحن ميؿغة، اطا أجبت اٖؿاعو بُغ١ مٗتبرة 2ا
ى َمْيَؿَغٍة( ] الب٣غة: 

َ
 ِا 
ٌ
َغة ِٓ  َ
َ
ْؿَغٍة ٞ ُٖ و 

ُ
اَن ط
َ
، ل٣ىله :ٗا ى: اَوِان ٧

،
ا  [. 280قٖغ
 في خالة الاختيا٫ أو التضليـ ( ال يد٨ا ال٣اضءي بدبـ 3ا

،
اإلاٗؿغ ٖ ضما يثبت اٖؿاعو، أما اإلاٟهـ ٞبنه ُيدبـ :ٗؼيغا

 أو ؤلاىما٫ والت٣هحر.
ؿاع ٢ض ي٩ىن ِبَضْيٍن أو خ٤ قغعي ٧ال ٣ٟة، بسالٝ ؤلاٞالؽ ٞال ي٩ىن اال ِبَضْين.4ا  ( ؤلٖا

: أخ٩ام ؤلاٞالؽ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي:
،
 جالثا
ا  الًاعة بها. وي٩ىن م ٘ اإلاٟهـ ( م ٘ اإلاٟهـ من التهٝغ 1ا في أمىاله بما يًغ الضات حن،بؤ  نٕى من أنىإ التهٞغ

 من التهٝغ واجهاإو بد٨ا ال٣اضءي.
 ( حىاػ م ٘ اإلاٟهـ من الؿٟغ، اطا ٧ان الؿٟغ يئص  ا ى يغع ْاىغ بد٣ى١ الضات حن.2ا
 ( ؾ٣ٍى آحا٫ الضيىن اإلائحهة الكي ٖلى اإلاٟهـ.3ا
 تو ببيــ٘ أمىا٫ اإلاٟهـ، بما ىى أنلر وأنٟ٘ لهضاتـن واإلاضيـن و٢ؿـمة جمنها، واطا ْهغ لهمٟهـ ( ٢يام ال٣اضءي ا 4ا

اف بما ىى با١ من صيىجها.  ما٫ حضيض حاػ لهضات حن مُالبته بالٞى
 ( خ٤ الضاتن في اؾـــترصاص ٖحن ماله الظ  ياضو يمن أمىا٫ اإلاٟهـ، اطا ٧ان با٢يا ٖلى خاله، ولا ملؿتٝى جم ه.5ا
: :ٛغيا اإلاضين اإلاىؾغ اإلاماَ :ع 

،
 ابٗا

ا، بكؤن البي٘ بالت٣ؿيِ من تدغيا 2/6ا51يئ٦ض ا  م٘ ٖلى ما وعص في ٢غاعو الؿاب٤ ط  الغ٢ا  ،ٗ  وعاب
،
( الب ضين: جالثا

 ٞغى ٚغامة أو اقتراٍ التٗىيٌ ٖلى اإلاضين اإلاىؾغ اإلاماَ ، م٘ حىاػ تدميهه اإلاهغوٞا  ال٣ًاتية.
:
،
 زامؿا

ؿاع وؤلاٞالؽ لضوعة ٢اصمة:يغي ا  م٘ ت  ؤحي  ال ٓغ في ال٣ًايا التالية، في مىيٕى ؤلٖا
.1ا  ( اإلاؿات  ال٣ٟهية اإلاتٗه٣ة بدماية اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية، ومنها مؿؤلة التؤمحن ٖلى الضيىن، والالتزام بالتبٕر
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ا  اإلاٟهـ واإلاٗؿغ في ٞترة الغيبة.2ا  ( أخ٩ام تهٞغ
 واإلائؾؿا  اإلاالية في يىف ألانٓمة اإلاٗانغة. ( أخ٩ام اٞالؽ الكغ٧ا 3ا
 إلاهُهخي 4ا

،
ؿاع ٢ض يغص في بٌٗ ال٣ىانحن الىيٗية قامال ؿاع ااإلاضني( خيث يلخٔ أن مهُلر ؤلٖا ( مىيٕى ؤلٖا

ؿاع في ال٣ٟه ؤلاؾالمي.  ؤلاٞالؽ وؤلٖا
 وهللا أٖها

 
الط يف اٌششّؼخ اإلعالِْخ ًاألٔظّخ ( ثشؤْ أدىبَ اإلػغبس ًاإلف5/53) 0518 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 ادلؼبطشح )اعزىّبي ِب عجك(
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة والٗكغين 

مبر 1-أ٦تىدغ28ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1440نٟغ  23-19باإلاضي ة اإلا ىعة، زال٫ الٟترة من:   م.2018نٞى
ؿاع وؤلاٞالؽ في الكغيٗة ؤلاؾالمية وألانٓمة وفٗض اَ الٖه ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن ال ضوة الٗهمية: أخ٩ام ؤلٖا

اإلاٗانغة الكي ٣ٖضىا مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي باضة بالتٗاون م٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي لهبدىث والتضعي  اًٖى 
ة الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية( زال٫ الٟترة  مبر31مامٖى م، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  2017بر صملؿم1-نٞى

 خىله،
 ٢غع ما يلي:

: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: 
،
ؿاع واإلاضين اإلاٗؿغ، ويغاعي الٗٝغ 1( ٣ٞغة ا1/20ا 186أوال ( من :ٗغي٠ ؤلٖا

ؿاع.  في تدضيض تُبي٣ا  ؤلٖا
: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة ا

،
 بسهىم يابِ ؤلاٞالؽ، م٘ مغاٖاة مايلي: ( من ال٣غاع الؿاب2٤جانيا

 ال ي٩ىن ؤلاٞالؽ اال بد٨ا ٢ًاثي.
تباع  ٖلى الؿىاف.  أخ٩ام ؤلاٞالؽ تاغي ٖلى الص و الُبي ي والٖا

( من ال٣غاع الؿاب٤ ؤلاقاعة اليه.
،
، وعابٗا

،
، وجالثا

،
: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ال٣ٟغا : اجانيا

،
 جالثا

ؿاع وؤلا  : من مؿات  ؤلٖا
،
 ٞالؽ في اإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية ما يلي:عابٗا
ية اطا ٧انت ألانى٫ الكي تمه٨ها اإلائؾؿة أو 1  من ال اخية الكٖغ

،
. التٗثر ٖن الؿضاص ىى اٖؿاع، وال ملٗتبر اٞالؾا

الكغ٦ة تٟي بضيىجها، ولهضاتن الل ىف ا ى ال٣ًاف إلنضاع خ٨ا بالتٟهيـ، و٦ظل٪ لهكغ٦ة أو اإلائؾؿة اإلاضي ة الل ىف 
 (.Restructuring ى ال٣ًاف إللؼام الضات حن باإلنٓاع اا
ؿاع ا:ٗثر( الكغ٧ا  واإلائؾؿا  اإلاالية ؤلاؾالمية:2  . من الخهى٫ اإلا٣ترخة إلاٗال ة ؤلٖا

 أ. بظ٫ أن  ما ي مٗحن، أو م ٟٗة ٖحن مٗي ة لؿضاص الضين اإلاؿتد٤.
ة اإلاضي ة من زال٫ انضاع أؾها ٖاصية ملؿاىا  . تدىي  الضيىن ا ى أؾها اعؾمهة( ٖن َغي٤ ػياصة عأؽ ما٫ الكغ٦

 ٞيها الضاتن بضي ه اإلاؿتد٤ ٖلى الكغ٦ة، ٞيهبذ مال٩ا لخهة في الكغ٦ة ومىحىصاتها بم٣ضاع ما ٧ان له من صين اإلاضي ة.
. اتٟا١ الكغ٦ة أو اإلائؾؿة اإلاضنية م٘ الضاتن ٖلى ؤلانٓاع خؿ  ما تغاو حهة زبحرة مٗتمضة بت٣ضيغ أويإ الكغ٦ة 3

 أو اإلائؾؿة وتدضيض قغوٍ ؤلانٓاع ان لؼم ألامغ.
 تىنيا  ٖامة:

،
 جانيا

ؿاع ا:ٗثر( في اإلائؾؿا  اإلاالية بما يدٟٔ  يىصءي ا  هـ بضعاؾا  مىؾٗة مؿتٟيًة للخهى٫ الٗمهية إلاٗال ة الٖا
غاٝ.  خ٣ى١ حمي٘ ألَا
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ومضي حن م٘ مغاٖاة خٟٔ خ٣ى١  يىصءي ا  هـ بؤىمية ؾن أنٓمة و٢ىانحن تدمي اإلاتٗامهحن م٘ الكغ٦ة من صات حن
غاٝ طا  الٗال٢ة لتصخيذ أوياٖها اإلاالية.  ألَا

لى وحه ال هىم ال ها  ال٣ًاتية بالٗ اية باإلاباصة ال٣ًاتية اإلاىا٦بة  يىصءي ا  هـ ال ها  طا  الٗال٢ة ٖو
ؿاع وؤلاٞالؽ.  لهتُىعا  اإلاٗانغة في ماا٫ ؤلٖا
ؿاع وؤلاٞالؽ ٖلى الكغ٧ا  طا  اإلاؿئولية ا خضوصة، يىصءي ا  هـ أمانة ا  م٘ باؾت٨ما٫ صعاؾة م ىيٕى أجغ ؤلٖا

.
،
 بما في طل٪ خالة اٖؿاع أو اٞالؽ الكغ٦ة ا خضوصة اإلاؿئولية م٘ ٧ىن مال٨ها الغتيـ ما ػا٫ مىؾغا

 وهللا :ٗا ى أٖها
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 حىُ اٌرصشف يف ادلاي احملشَ إٌاذح ػٓ ػىائذ اٌشتا
 ( ثشؤ0ْ اعزفغبساد اٌجنه اإلعالِِ ٌٍزنّْخ1/3) 13لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سل0ُ 

 55ص  1والعدد الثالث ج  525/ص 2، ج 2ع  –مجلة املجمع 
 13-8ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو الثالث بٗمان ٖانمة اإلامه٨ة ألاعصنية الهاقمية من 

 م.1986:كغين ألاو٫ اأ٦تىدغ(  16 – 11ىـ /1407نٟغ 
 ؾة مؿتٟيًة وم ا٢كا  واؾٗة ل مي٘ الاؾتٟؿاعا  الكي ت٣ضم بها الب ٪ ا ى ا  م٘،بٗض صعا

 ٢غع ما يلي:
 اىـ( بسهىم التهٝغ في ٞىاتض الىصاث٘ الكي يًُغ الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية إليضاٖها في اإلاهاٝع ألاح بية:

ىاؾُة الٟىاتض اإلا اغة من ايضاٖاته. ولظا يدغم ٖلى الب ٪ أن يدمي ال٣يمة الخ٣ي٣ية ألمىاله من آجاع تظبظ  الٗمال  ب
حر اإلاؿاٖضا   اجة، وتٞى حر وؾات  ؤلٚا يا  أن تهٝغ ته٪ الٟىاتض في أٚغاى ال ٟ٘ الٗام ٧التضعي  والبدىث، وتٞى
ًاف وت٣ضيا اإلاؿاٖضة الٟ ية لها، و٦ظل٪ لهمئؾؿا  الٗهمية واإلاٗاىض واإلاضاعؽ وما يته  بنكغ  اإلاالية لهضو٫ ألٖا

ة ؤلا   ؾالمية.اإلاٗٞغ
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 لىاػذ ػاِح يف ادلؼاِالخ ادلاٌُح
 اٌؼشف ادلؼررب ششػا  

 ( ثشؤ0ْاٌؼشف2/2) 021 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ
 (2921م  4، ج5ماهة ا  م٘ إ 

 
-10ىـ اإلاىا1409٤ٞحماصي ألاو٫  6-1ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي اإلا ٣ٗض في صوعة مئتمغو ال امـ بال٩ىيت من 

 م،1988و٫ اصملؿمبر(٧انىن ألا  15
، واؾتماٖه لهم ا٢كا  الكي صاع  خىله، ًاف وال براف في مىيٕى الٗٝغ ه ٖلى البدىث اإلا٣ضمة من ألٖا  بٗض اَاٖل

 
 ٢غع ما يلي:

 أو ٚحر مٗتبر.
،
ا  قٖغ

،
: يغاص بالٗٝغ ما اٖتاصو ال اؽ وؾاعوا ٖهيه من ٢ى٫ أو ٞٗ  أو تغ٥، و٢ض ي٩ىن مٗتبرا

،
 أوال

، ا : الٗٝغ
،
، ٞهى مٗتبر في خ٤ ال مي٘.جانيا

،
، ٞهى مٗتبر ٖ ض أىهه، وان ٧ان ٖاما

،
 ن ٧ان زانا

 ىى ما اؾتام٘ الكغوٍ آلاتية:
،
ا : الٗٝغ اإلاٗتبر قٖغ

،
 جالثا
 أو ٢اٖضة من ٢ىاٖض الكغيٗة ٞبنه ٖٝغ ٞاؾض. -أ 

،
يا  قٖغ

،
 أن ال يسال٠ الكغيٗة، ٞبن زال٠ الٗٝغ نها

  -  
،
 امؿتمغا

،
غصا
َّ
. (أن ي٩ىن الٗٝغ مُ

،
 أو ٚالبا

. -ج   ٖ ض انكاف التهٝغ
،
 أن ي٩ىن الٗٝغ ٢اتما

 أن ال يهغح اإلاتٗا٢ضان بسالٞه، ٞبن نغخا بسالٞه ٞال ملٗتض به. -ص 
: ليـ له٣ٟيه 

،
  –عابٗا

،
 ٧ان أو ٢اييا

،
غاٝ. وهللا  –مٟتيا ال مىص ٖلى اإلا ٣ى٫ في ٦ت  ال٣ٟهاف من ٚحر مغاٖاة تبض٫ ألٖا

 أٖها.
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  ادلؼاِالخ ادلاٌُحاٌغٍثح واٌرثؼُح يف
( ثشؤْ اٌغٍجخ ًاٌزجؼْخ يف ادلؼبِالد ادلبٌْخ0 دبالذتّب، ًػٌاثـيّب، ًششًؽ 12/55) 0512 لشاس رلّغ اٌفمو اإلعالِِ سلُ

 حتمميّب
ان ماهـ مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثانية والٗكغين بضولة 

 م.2015ماعؽ  25-22ىـ، اإلاىا1436:٤ٞحماصي آلازغة  5-2، زال٫ الٟترة من: ال٩ىيت
: الٛهبة والتبٗية في اإلاٗامال  اإلاالية، خاالتهما،  ه ٖلى التىنيا  الهاصعة ٖن ال ضوة الٗهمية خى٫ مىيٕى بٗض اَاٖل

صملؿمبر  18-17ا٤ٞ ىـ، اإلاى 1436نٟغ  26-25ويىابُهما، وقغوٍ تد٣٣هما، اإلا ٣ٗضة باضة زال٫ الٟترة من: 
(، وال٣غاع ع٢ا: 30م، وفٗض صعاؾة ما وعص بالتىنيا  والغحٕى ا ى ٢غاعا  ا  م٘ طا  الههة، وهي ال٣غاع ع٢ا: ا2014
اصة 196(، وال٣غاع ع٢ا: ا188ا (، تبحن لهمام٘ أن ىظا اإلاىيٕى بداحة ا ى التنؿي٤ بحن ٢غاعا  ا  م٘ طا  الههة إٖل

 نياٚة تىنيا  ال ضوة.
غى ما تتىن  اليه الل  ة ٖلى ا  هـ في الضوعة  ويغي  ت٩هي٠ أمانة ا  م٘ بةك٨ي  ل  ة ٖهمية من ا  تهحن ٖو

 ال٣اصمة.
 وهللا :ٗا ى أٖها

 
( ثشؤْ اٌغٍجخ ًاٌزجؼْخ يف ادلؼبِالد ادلبٌْخ دبالذتّب ًػٌاثـيّب ًششًؽ 12/53) 556سل0ُ رلّغ اٌفمو اإلعالِِ لشاس 

 حتمميّب
٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي اإلا بث٤ ٖن م ٓمة التٗاون ؤلاؾالمي، اإلا ٣ٗض في صوعته الثالثة والٗكغين ان ماهـ مام٘ ال

مبر  1 -أ٦تىدغ28ىـ، اإلاىا٤ٞ: 1440نٟغ  23-19باإلاضي ة اإلا ىعة، زال٫ الٟترة من:   م.2018نٞى
امال  اإلاالية خاالتهما ويىابُهما وفٗض اَالٖه ٖلى الهياٚة النهاتية لتىنيا  ال ضوة الٗهمية: الٛهبة والتبٗية في اإلاٗ

ة الب ٪ ؤلاؾالمي لهت مية باضة في الٟترة من  وقغوٍ تد٣٣هما، الكي نٓمها مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي م٘ مامٖى
 214م، و٢ض تمت اٖاصة الهياٚة ب اف ٖلى ٢غاع ا  م٘ ع٢ا: 2014صملؿمبر  18-17ىـ اإلاىا٤ٞ 1436نٟغ  25-26
لتبٗية في اإلاٗامال  اإلاالية خالرهما ويىابُهما وقغوٍ تد٣٣هما الهاصع في صوعة مئتمغ ( بكؤن الٛهبة وا22/10ا

ماعؽ  25-22ىـ اإلاىا٤ٞ 1436حماصي آلازغة  2-5ا  م٘ الثانية والٗكغين الكي ان٣ٗض  بضولة ال٩ىيت زال٫ الٟترة من 
 ٢غع ما يلي: م، واؾتماٖه ا ى اإلا ا٢كا  الكي صاع  خىله،2015

، 188، 30ا وعص في ٢غاعا  مام٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الضو ي بسهىم مىيٕى الٛهبة والتبٗية اطوا  ألاع٢ام ب اف ٖلى م
 ٢غع ما يلي: ، 30( ودسانة ال٣غاع ع٢ا 196

: التؤ٦يض ٖلى ما وعص في ال٣ٟغتحن اأ( و ا ( من الٗ هغ الثالث في ال٣غاع ع٢ا 
،
اإلاكاع اليه أٖالو بسهىم ألامىا٫  30أوال

بٗض الا٦تتا  و٢ب  مباقغة الٗم ، ٞبن تضاو٫ الىع٢ة اإلاالية األاؾها أو اله٩ى٥ أو الىخضا ( في ىظو  اإلاتامٗة
. و٦ظل٪ اطا تدىلت اإلاىحىصا  ا ى صيىن ٞتُب٤ في التضاو٫  الخالة ملٗتبر مباصلة ن٣ض ب ٣ض ٞتُب٤ ٖهيها أخ٩ام الهٝغ

 أخ٩ام التهٝغ في الضيىن.
: ان ٢اٖضة التبٗية اتبٗية

،
ا وهي ت و ٖلى أن التاب٘ تاب٘، أو ما يةب٘ الشءيف يؤزظ  جانيا ( م٣غعة قٖغ التاب٘ لهمتبٕى

.  خ٨مه، ٞياىػ الٗم  بها في تضاو٫ ألاوعا١ اإلاالية، بكٍغ تد٤٣ اإلاتبٕى
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ويابِ تد٤٣ اإلاتبٕى ىى: وحىص النكاٍ والٗم  وال٨يان اإلاؿئو٫ ااإلائؾؿة أو الكغ٦ة( ٖن ت٣هي  اإلاا٫. ٞياىػ 
الىع٢ة اإلاالية بضون اٖتباع لنؿبة ال ٣ىص والضيىن يمن مىحىصاتها؛ اط هي :ٗض تابٗة في ىظو الخالة  خينئظ تضاو٫ 

 في حمي٘ مغاخ  التضاو٫.
،
 لؤلن  اإلاتبٕى وليؿت مؿت٣هة، م٘ مغاٖاة أن يٓ  ألان  اإلاتبٕى ٢اتما
 ت٣ه  ٞيه ألامىا٫،

،
 تااعيا

،
: اطا ٧انت ألاوعا١ اإلاالية ال تمث  نكاَا

،
وانما هي ٖباعة ٖن اإلاه٨ية الكاثٗة في بٌٗ  جالثا

التمىيال  اإلا٣ضمة من ٢ب  مئؾؿة مالية؛ ٞبن ا  م٘ يئ٦ض ٖلى ما وعص في مُه٘ ال٣ٟغة اج( من الٗ هغ الثالث من 
يان واإلا اٞ٘ ون٣ىص ٢30غاع ا  م٘ ع٢ا ا ( من أنه اطا ٧انت مىحىصا  الىع٢ة اإلاالية مستهُة من ال ٣ىص والضيىن وألٖا

 صيىن ناقئة ٞيها ٞياىػ تضاولها بالؿٗغ اإلات٤ٟ ٖهيه ٖلى أن ت٩ىن الٛهبة في ىظو الخالة لؤلٖيان واإلا اٞ٘.و 
يان واإلا اٞ٘ ٖن ال ه٠ ا  %(.50ويابِ طل٪ أن تؼيض ألٖا

: ال ياىػ أن يتسظ ال٣ى٫ باىاػ التضاو٫ ألاوعا١ اإلاالية 
،
الضيىن  طعيٗة أو خيهة لته٨ي٪ -ب اف ٖلى ٢اٖضة التبٗية-عابٗا

 وتضاولها ٧ؤن ت٩ىن م٩ىنا  الىع٢ة اإلاالية صيىنا ون٣ىصا أييٟت اليها أٖيان وم اٞ٘ ل ٗهها ٚالبة لهتم٨ن من تىعي٣ها.
 تُبي٣ا  ل٣اٖض:ي الٛهبة والتبٗية في تضاو٫ ألاوعا١ اإلاالية:

: اله٩ى٥ والىخضا  الاؾةثماعية:
،
 أوال
٫ اله٩ى٥ يا  مغاٖاة أن ي٩ىن ال٣ٗض الظ  تهضع اله٩ى٥ في اَاع تُبي٤ ٢اٖض:ي الٛهبة والتبٗية في تضاو  .1

 ي افي م٣تًاو أو يسال٠ أخ٩امه.
،
ا ية، وأال يتًمن قَغ يا ألع٧انه وقغوَه الكٖغ  ٖلى أؾاؾه مؿتٞى

بكؤن اؾت٨ما٫ مىيٕى  196التؤ٦يض ٖلى ما وعص من التُبي٣ا  بسهىم ن٩ى٥ ؤلاحاعة في ٢غاع ا  م٘ ع٢ا  .2
 (.4( ود ض ا3( ود ض ا2اله٩ى٥ ؤلاؾالمية ب ض ا

يان أو اإلا اٞ٘ أو ال ضما ، بٗض ٢ٟ  با  الا٦تتا   .3 ياىػ تضاو٫ اله٩ى٥ اطا ٧ان الٛال  ٖلى مىحىصاتها ألٖا
 ،
،
ية ل٣ٗض الهٝغ اطا ٧انت اإلاىحىصا  ن٣ىصا ودضف النكاٍ، أما ٢ب  بضف النكاٍ ٞتراعى الًىابِ الكٖغ

.وتُبي٤ أخ٩ام التهٝغ في الضيىن اطا ٧انت اإلاى 
،
 حىصا  صيىنا

يان، ٞبطا أٖيض   .4 يان ااإلاىحىصا ( اإلاٗي ة ٢ب  اٖاصة احاعة ته٪ ألٖا ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية م اٞ٘ ألٖا
 لؤلحغة، وهي خينئظ صين في طمة اإلاؿتؤحغ الثاني، ٞيسً٘ التضاو٫ خينئظ ألخ٩ام 

،
ؤلاحاعة ٧ان اله٪ ممثال

 ويىابِ التهٝغ في الضيىن.
ة في الظمة ٢ب  :ٗيحن الٗحن الكي :ؿتىفى منها اإلا ٟٗة.  ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية .5 يان اإلاىنٞى م اٞ٘ ألٖا

 و٢ب  :ؿهيمها اال بمغاٖاة يىابِ التهٝغ في الضيىن. ٞبطا :ٗينت حاػ تضاو٫ اله٩ى٥.
ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية ال ضما  الكي :ؿتىفى من َٝغ مٗحن ٢ب  اٖاصة احاعة ته٪ ال ضما ، ٞبطا أٖيض   .6

 لؤلحغة، وهي خينئظ تهبذ صي ا في طمة اإلاؿتؤحغ الثاني، ٞيسً٘ التضاو٫ خينئظ ؤلاحاعة ٧
،
ان اله٪ ممثال

 ألخ٩ام ويىابِ التهٝغ في الضيىن.
ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ مه٨ية ال ضما  الكي :ؿتىفى من َٝغ مىنٝى في الظمة ٢ب  :ٗيحن الُٝغ الظ   .7

 يىن. ٞبطا :ٗحن الُٝغ حاػ تضاو٫ اله٩ى٥.:ؿتىفى م ه ال ضمة اال بمغاٖاة يىابِ التهٝغ في الض
ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ الاؾته إ اطا نضع  من الهان٘ أو تدىلت ال ٣ىص ا ى أٖيان ممهى٦ة لخمهة اله٩ى٥ في  .8

 في اؾته إ مىاػ أو تا :ؿهيا الٗحن اإلاه ٗة 
،
مضة الاؾته إ، أما اطا صٞٗت خهيهة اله٩ى٥ جم ا

ا  في الضيىن.لهمؿته ٘ بمٗن  أن جمن الاؾته إ أن  في طمته ٞبن تضاولها يسً٘ ألخ٩ام التهٞغ
،
 بذ صي ا

 ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ الؿها ألجها من ٢بي  بي٘ الضيىن ٞتسً٘ ألخ٩ام التهٝغ في الضيىن. .9
 ال ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ اإلاغابدة بٗض بي٘ بًاٖة اإلاغابدة لهمكتر  و:ؿهيمها له؛ ألنه من ٢بي  بي٘ الضيىن. .10
إلاكاع٦ة ون٩ى٥ اإلاًاعدة ون٩ى٥ الى٧الة باالؾةثماع بٗض ٢ٟ  با  الا٦تتا  واؾةيٟاف ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ ا .11

 أٖالو.
،
٤ ما وعص في جالثا  يىابِ ألان  اإلاتبٕى ٞو
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 ياىػ تضاو٫ ن٩ى٥ ؤلاحاعة الةكٛيهية وؤلاحاعة اإلا رهية بالتمهي٪ بٗض تمه٪ اإلائحغ لهٗحن اإلاغاص تؤححرىا. .12
: ألاؾها:

،
 جانيا

(، 4بكؤن ألاؾىا١ اإلاالية ودسانة ال٣ٟغا  ا 63ص في ال٣غاعا  اإلاكاع اليها أٖالو، و٢غاع ا  م٘ ع٢ا م٘ مالخٓة ما وع 
 (. ٞبنه مما ينبغي مغاٖاته في انضاع ألاؾها ما يلي:13(، ا8(، ا7(، ا5ا

 ال ياىػ تضاو٫ أؾها الكغ٧ا  اطا ٧انت مىحىصاتها صيىنا ٣ِٞ اال بمغاٖاة أخ٩ام التهٝغ في الضيىن.
 ياىػ تضاو٫ أؾها الكغ٧ا  اطا ٧انت مىحىصاتها ن٣ىصا ٣ِٞ، ؾىاف في ٞترة الا٦تتا  أو بٗض طل٪ ٢ب  أن يتدى٫ ال

 %.10حؼف من عأؽ اإلاا٫ ا ى مىحىصا  جابتة بنؿبة 
اطا ٧انت مىحىصا  الؿها م٩ىنة من أٖيان وم اٞ٘ ون٣ىص وصيىن، ولا تتد٤٣ الٛهبة لؤلٖيان واإلا اٞ٘ ٖلى الضيىن 

ىص بؤن ٧انتا مةؿاويتحن، أو ٧ان الٛال  ال ٣ىص والضيىن، أو :ٗظع الٗها بها ٞيٗم  ب٣اٖضة التبٗية. ويابُها وال ٣
تد٤٣ اإلاتبٕى وىى: النكاٍ والٗم  وال٨يان اإلاؿئو٫ اال هاػ ؤلاصاع ( ٖن ت٣هي  اإلاا٫. ٞياىػ خينئظ تضاو٫ الؿها 

ط هي :ٗض تابٗة في ىظو الخالة لؤلن  اإلاتبٕى وليؿت مؿت٣هة، بضون اٖتباع لنؿبة ال ٣ىص والضيىن يمن مىحىصاتها؛ ا
 في حمي٘ مغاخ  التضاو٫.

،
 م٘ مغاٖاة أن يٓ  ألان  اإلاتبٕى ٢اتما

 وهللا :ٗا ى أٖها


