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 الشركات املساهمة أسهمحكم املشاركة بشراء 

( بشأن مىضىع: الشركات احلديثة: 4/04) 031قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: 
 الشركات القابضة وأحكامها الشرعية

مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي الدولي اإلاىبثق غً مىظمت اإلاؤجمس ؤلاطالمي اإلاىػقد في  إن
هـ  1423ذو القػدة  13إلى  8دوزجه السابػت غؼسة بالدوحت )دولت قوس( في الفترة مً 

 م. 2003ماهىن الثاوي )ًىاًس(  16-11اإلاىافق 
سماث الحدًثت: بػد اهالغه غلى البحىر الىازدة إلى املجمؼ بخـىؾ مىكىع )الؼ

 الؼسماث القابلت وأحهامها الؼسغُت(
 وبػد اطخماغه إلى اإلاىاقؼاث التي دازث حىله

 قسز ما ًلي:
 أوال: الخػٍسف بالؼسماث الحدًثت:

جها وحؼنُلها غلى زؤوض أمىاى الؼسماء، 1 ـ ػسماث ألامىاى: هي الؼسماث التي حػخمد في جهٍى
م، وجهىن أطهمها قابلت للخداوى، وجىقظم بغم الىظس غً الصخـُت اإلاظخقلت لهل مظاه

 إلى:
ت قابلت  أ ـ ػسلت اإلاظاهمت: هي الؼسلت التي ًهىن زأض مالها مقظما إلى أطهم مدظاٍو

و فحها مظؤوال بمقداز حـخه في زأض اإلااى. هىن مل ػٍس  للخداوى، ٍو
داوى، ب ـ ػسلت الخىؿُت باألطهم: هي الؼسلت التي ًخهىن زأض مالها مً أطهم قابلت للخ

هىن الؼسماء فحها قظمحن: ػسماء مخلامىحن ومظؤولحن مظؤولُت جلامىُت ماملت غً  ٍو
 دًىن الؼسلت، وػسماء مىؿحن مظؤولُتهم محدودة بمقداز حــهم.

حـ ـ الؼسلت ذاث اإلاظؤولُت املحدودة: هي الؼسلت التي ًهىن زأطمالها مملىما لػدد محدود 
د غً غدد مػحن )ًخخ لف ذلو باخخالف القىاهحن( وجخحدد مظؤولُت مً الؼسماء ال ًٍص

 الؼسماء فحها بمقداز حـت مل واحد مجهم في زأض اإلااى، وال جهىن أطهمها قابلت للخداوى.
ـ ػسماث ألاشخاؾ: هي الؼسماث التي ًقىم لُانها غلى أشخاؾ الؼسماء فحها، حُث ًهىن 2

ثق مل واحد مجهم في ػسف بػلهم بػلا، ٍو  آلاخس، وجىقظم إلى: ألشخاؿهم اغخباز، َو
أ ـ ػسلت الخلامً: هي الؼسلت التي حػقد بحن شخـحن أو ألثر بقـد الاججاز، غلى أن 
هىهىن مظؤولحن مظؤولُت شخـُت وجلامىُت في حمُؼ  ًقدظمىا زأض اإلااى بُجهم، ٍو
أمىالهم الخاؿت أمام الدائىحن. وهي جقىم بـفت أطاطُت غلى اإلاػسفت الصخـُت بحن 

 الؼسماء.
و أو ألثر، ًهىهىن مظؤولحن  ب ـ ػسلت الخىؿُت البظُوت: هي الؼسلت التي حػقد بحن ػٍس

و واحد أو ألثر، ًهىهىن أصحاب حـف خازححن غً ؤلادازة  ومخلامىحن، وبحن ػٍس
ظمىن ػسماء مىؿحن، ومظؤولُتهم محدودة بمقداز حــهم في زأض اإلااى.  َو

ُت قاهىهُت، وجىػقد بحن شخـحن أو حـ ـ ػسلت املحاؿت: هي ػسلت مظخترة لِع لها شخـ
خفقىن غلى اقدظام ألازباح والخظائس  ألثر ًهىن لهل مجهم حـت مػلىمت في زأض اإلااى، ٍو
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الىاػئت غً غمل ججازي واحد أو ألثر ًقىم به الؼسماء أو أحدهم باطمه الخاؾ، وجهىن 
 اإلاظؤولُت محدودة في حق مباػس الػمل فحها.

سلت التي جملو أطهما أو حــا في زأطماى ػسلت أو ػسماث ـ الؼسلت القابلت: هي الؼ3
 أخسي مظخقلت غجها، بيظبت جمنجها قاهىها مً الظُوسة غلى إدازاتها وزطم خووها الػامت.

ـ الؼسلت مخػددة الجيظُاث: هي ػسلت جخهىن مً مجمىغت مً الؼسماث الفسغُت، لها 4
لخابػت له في دوى أخسي مخخلفت، مسلص أؿلي ًقؼ في إحدي الدوى، بِىما جقؼ الؼسماث ا

سجبى اإلاسلص مؼ الؼسماث الفسغُت مً خالى اطتراجُجُت  وجندظب في الغالب حيظُتها، ٍو
ت مػُىت.  اقخـادًت مخهاملت تهدف إلى جحقُق أهداف اطدثماٍز

زاهُا: ألاؿل في الؼسماث الجىاش إذا خلذ مً املحسماث واإلاىاوؼ الؼسغُت في وؼاهاتها، فئن 
ت أو الؼسماث التي جخػامل باملحسماث ماإلاخاحسة في مان أؿل  وؼاهها حساما مالبىىك السبٍى

س في مل أو بػم مػامالتها، فهي ػسماث محسمت ال ًجىش جملو  املخدزاث وألاغساق والخىاٍش
أطهمها وال اإلاخاحسة بها. لما ًخػحن أن جخلى مً الغسز والجهالت اإلافلُت للجزاع، وأي طبب 

ػت.مً ألاطباب ألاخ  سي التي جؤدي إلى بوالن الؼسلت أو فظادها في الؼَس
 زالثا: ًحسم غلى الؼسلت أن جـدز أطهم جمخؼ أو أطهم امخُاش أو طىداث قسق.

زابػا: في حالت وقىع خظازة لسأض اإلااى، فئهه ًجب أن ًخحمل مل ػٍسو حـخه مً الخظازة 
 بيظبت مظاهمخه في زأض اإلااى.
ت ًملو حـت ػائػت مً مىحىداتها بمقداز ما ًملنه مً خامظا: إن اإلاظاهم في الؼسل

أطهم، وجبقى ملنُت السقبت له إلى أن جيخقل إلى غحره ألي طبب مً ألاطباب، مً جخازج أو 
 غحره.

قت جحـُل شماة ألاطهم مً الؼسماء في الؼسماث القابلت  طادطا: فُما ًخػلق بوٍس
( في دوزجه السابػت، 3/4) 28ملجمؼ زقم: والؼسماث مخػددة الجيظُاث، ًساحؼ في ذلو قسازا ا

 ( في دوزجه الثالثت غؼسة.3/13) 120وزقم: 
 وهللا حػالى أغلم

 
(: بشأن حكم شراء أسهم الشركات 4/04) 78رقم:  اجملمع الفقهي اإلسالمي  قرار

 رف إذا كان يف بعض معامالهتا رباواملصا
هلل وحده، والـالة والظالم غلى مً ال هبي بػـده، طـُدها وهبِىـا ع وغلـى ولـه وصـحبه  الحمد
 وطلم.

أمـــا بػـــد: فـــئن مجلـــع املجمـــؼ الفقهـــي ؤلاطـــالمي، بسابوـــت الػـــالم ؤلاطـــالمي، فـــي دوزجـــه السابػـــت 
-هــــــــــ 1415مـــــــــً ػـــــــــػبان  20غؼـــــــــسة اإلاىػقـــــــــدة بمنـــــــــت اإلانسمـــــــــت، والتـــــــــي بـــــــــدأث ًـــــــــىم الظـــــــــبذ 

 في هرا اإلاىكىع وقسز ما ًلي: م؛ قد هظس21/1/1995
بمــــا أن ألاؿــــل فــــي اإلاػــــامالث الحــــل وؤلاباحــــت فــــئن ج طــــِع ػــــسلت مظــــاهمت ذاث أغــــساق  -1

 وأوؼوت مباحت أمس حائص ػسًغا.
مالخػامــل بالسبــا أو جـــيُؼ  ال خــالف فــي حسمــت ؤلاطــهام فــي ػــسماث غسكــها ألاطا ــ ي محــسم، -2

 املحسماث أو اإلاخاحسة فحها.
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م ػــــساء أطــــهم الؼــــسماث واإلاـــــازف إذا مــــان فــــي بػــــم مػامالتهــــا زبــــا، ومــــان ال ًجــــىش إلاظــــل -3
ا برلو.

ً
 اإلاؼتري غاإلا

إذا اػتري شخف وهى ال ٌػلم أن الؼسلت جخػامل بالسبا، زم غلم فالىاحب غلُه الخسوج  -4
م السبــا، وألن ػــساء  م فــي ذلــو وامــد، لػمــىم ألادلــت مــً النخــاب والظــىت فــي جحــٍس مجهــا. والخحــٍس

لؼــسماث التــي جخػامــل بالسبــا مــؼ غلــم اإلاؼــتري بــرلو، ٌػ ــي اػــتراك اإلاؼــتري هفظــه فــي أطــهم ا
الخػامــل بالسبــا، ألن الظــهم ًمثــل حــصًءا ػــائًػا مــً زأض مــاى الؼسلت،واإلاظــاهم ًملــو حـــت 
ػــــــائػت فــــــي مىحــــــىداث الؼــــــسلت، فهــــــل مــــــاى جقسكــــــه الؼــــــسلت بفائــــــدة، أو جقتركــــــه بفائــــــدة، 

ًباػــــسون ؤلاقــــساق والاقتــــراق بالفائــــدة ًقىمــــىن بهــــرا فللمظــــاهم هـــــِب مىــــه، ألن الــــرًً 
 الػمل هُابت غىه، والخىلُل بػمل املحسم ال ًجىش.

 وؿلى هللا غلى طُدها ع وغلى وله وصحبه، وطلم حظلًُما لثحًرا. والحمد هلل زب الػاإلاحن.
 ألاغلاء اإلاخحفظىن: مـوفى أحمد الصزقا )أجحفظ ألن اإلاىكىع ًحخاج لخفـُل(

 

( بشأن: املشاركة يف أسهم الشركات 8/8) 77جممع الفقه اإلسالمي رقم: قرار 
 املسامهة املتعاملة بالربا

 (5ؾ 2ج 9وع  73ؾ  1ج  7وع  1273ؾ  2، ج6مجلت املجمؼ )ع 
إن مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي اإلاىػقد في دوزة مؤجمسه الثامً ببىدز طحري بُجىان، 

سان )ًىهُى(  27 -21هـ اإلاىافق 1414محسم  7 -1بسوهاي داز الظالم مً   م،1993حٍص
بػد اهالغه غلى جىؿُاث الىدوة الاقخـادًت التي غقدتها ألاماهت الػامت للمجمؼ في حدة 

ب بالبىو ؤلاطالمي للخىمُت حىى حنم  بالخػاون مؼ اإلاػهد ؤلاطالمي للبحىر والخدٍز
 بحار اإلاػدة في جلو الىدوة،اإلاؼازلت في أطهم الؼسماث اإلاظاهمت اإلاخػاملت بالسبا، وألا 

 ألهمُت هرا اإلاىكىع وكسوزة اطخنماى حمُؼ حىاهبه وحغوُت مل جفـُالجه 
ً
وهظسا

 والخػسف إلى حمُؼ آلازاء فُه،
 قسز ما ًلي:

د مً البحىر فُه لُخمنً املجمؼ مً اجخاذ  أن جقىم ألاماهت الػامت للمجمؼ باطخنخاب اإلاٍص
 القساز اإلاىاطب في دوزة قادمت.

  اإلاىفق.وهللا

( بشأن: االستثمار يف األسهم والىحدات 4/9) 87قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: 
 االستثمارية

 (73ؾ  1ج 7وع 273ؾ  2ج 6وع  5ؾ 2، ج9مجلت املجمؼ )ع 
إن مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي اإلاىػقد في دوزة مؤجمسه الخاطؼ ب بي ظبي بدولت ؤلامازاث 

ل(  6 -1هـ اإلاىافق 1415ي القػدة ذ 6 -1الػسبُت اإلاخحدة مً   م،1995هِظان )أبٍس
بػد اهالغه غلى البحىر الىازدة إلى املجمؼ بخـىؾ مىكىع الاطدثماز في ألاطهم 

ت، التي جبحن مجها أن اإلاىكىع جلمً بحن غىاؿسه مظ لت ػساء أطهم  والىحداث الاطدثماٍز
ترق أو جىدع أمىالها بالفائدة الؼسماث، التي غسكها وأوؼوتها ألاطاطُت مؼسوغت لنجها جق
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وهي لم ًقؼ البذ في أمسها، بالسغم مً غقد هدوجحن لبحثها، وؿدوز قساز مبدئي فحها للمجمؼ 
د  في دوزجه الظابػت، زم قساز الحق في دوزجه الثامىت ب ن جقىم ألاماهت الػامت باطخنخاب اإلاٍص

 في دوزة قادمت، مً البحىر في هرا اإلاىكىع لُخمنً مً اجخاذ القساز اإلاىاطب
وبػد الؼسوع في اإلاىاقؼاث التي دازث حىله، جبحن أن اإلاىكىع ًحخاج إلى الدزاطاث 

 
ً
اإلاخػددة اإلاػمقت، لىكؼ اللىابى اإلاخػلقت بهرا الىىع مً الؼسماث الري هى ألالثر وقىغا

 داخل البالد ؤلاطالمُت وخازحها،
 قسز ما ًلي:

: ج حُل الىظس في هرا اإلاىكىع، غل
ً
د مً الدزاطاث وألابحار أوال ى أن ٌػد فُه مٍص

بخـىؿه وحظخىغب فُه الجىاهب الفىُت والؼسغُت. وذلو لُخمنً املجمؼ مً اجخاذ 
 القساز اإلاىاطب فُه حظب جىؿُت الدوزة الثامىت.

ت إلغداد  : الاطخفادة مما جلمىخه ألابحار الثالزت غً الـىادًق وؤلاؿدازاث الاطدثماٍز
ً
زاهُا

 (.5/4) 30ى بىكػها في القساز الالئحت اإلاىص 
  وهللا اإلاىفق
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 ( حىل سىق األوراق املالية والبضائع )البىرصة(0/7) 31رقم:  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار
هلل وحـــــده، والــــــالة والظـــــالم غلـــــى مـــــً ال هبـــــي بػـــــده، طـــــُدها وهبِىـــــا ع. وبػـــــد: فـــــئن  الحمـــــد

مجلــــــع املجمــــــؼ الفقهــــــي ؤلاطــــــالمي، قــــــد هظــــــس فــــــي مىكــــــىع طــــــى  ألاوزا  اإلاالُــــــت والبلــــــائؼ 
)البىزؿــت(، ومــا ٌػقــد فحهــا مــً غقــىد: بًُػــا وػــساء غلــى الػمــالث الىزقُــت وأطــهم الؼــسماث، 

ــت وا ــل، وطــىداث القــسوق الخجاٍز لحهىمُــت، والبلــائؼ، ومــا مــان مــً هــره الػقــىد غلــى م ج 
ــــل. لمــــا اهلــــؼ مجلــــع املجمــــؼ غلــــى الجىاهــــب ؤلاًجابُــــت اإلافُــــدة لهــــره  ومــــا مــــان مجهــــا غلــــى مؤح 

 الظى  في هظس الاقخـادًحن واإلاخػاملحن فحها، وغلى الجىاهب الظلبُت اللازة فحها.
 ف ما الجىاهب ؤلاًجابُت اإلافُدة فهي:

: أن
ً
ً، وحػقـــد فحهـــا الػقـــىد الػاحلـــت أوال ا دائمـــت، حظـــهل جالشـــي البـــائػحن واإلاؼـــتًر

ً
هـــا جقـــُم طـــىق

 وآلاحلت، غلى ألاطهم والظىداث والبلائؼ.
ق هسح  ت، والحهىمُت، غً هٍس ل اإلاؤطظاث الـىاغُت، والخجاٍز ا: أنها حظهل غملُت جمٍى ًُ زاه

 ألاطهم وطىداث القسوق للبُؼ.
ـــــا: أنهـــــا حظـــــهل بُـــــؼ ألاطـــــهم

ً
، وطـــــىداث القـــــسوق للغحـــــر، والاهخفـــــاع بقُمتهـــــا، ألن الؼـــــسماث زالث

 اإلاـدزة لها، ال جـفي قُمتها ألصحابها.
حاتهـــا فـــي  زابًػــا: أنهـــا حظـــهل مػسفـــت محـــزان أطـــػاز ألاطـــهم، وطـــىداث القـــسوق والبلـــائؼ، وجمى 

ق حسلت الػسق والولب.  مُدان الخػامل، غً هٍس
 الظى  فهي:)ب( وأما الجىاهب الظلبُت اللازة في هره 

ـا، وال ػـساء   ُ : أن الػقىد آلاحلت التي ججسي في هـره الظـى ، لِظـذ فـي مػظمهـا بًُػـا حقُق
ً
أوال

ا، ألنها ال ًجسي فحها الخقابم بحن هسفي الػقد فُما ٌؼترن له الخقـابم فـي الػىكـحن   ُ حقُق
 أو في أحدهما ػسًغا.

ـــا: أن البـــائؼ فحهـــا، غالًبـــا ًبُـــؼ مـــا ال ًملـــو، مـــً غ ًُ مـــالث، أو أطـــهم، أو طـــىداث قـــسوق، أو زاه
بلائؼ، غلى أمل ػسائه مً الظى ، وحظلُمه في اإلاىغـد، دون أن ًقـبم الـثمً غىـد الػقـد، 

 لما هى الؼسن في الظلم.
ــا: أن اإلاؼــتري فحهــا غالًبــا، ًبُــؼ مــا اػــتراه وخــس قبــل قبلــه، وآلاخــس ًبُػــه أًًلــا وخــس قبــل 

ً
زالث

غلــى اليــ يء ذاجــه قبــل قبلــه، إلــى أن جيخهــي الـــفقت إلــى  قبلــه، وهنــرا ًخنــسز البُــؼ والؼــساء
ـــد أن ًدظـــلم اإلابُــــؼ مـــً البـــائؼ ألاوى، الـــري ًهــــىن قـــد بـــاع مــــا ال  اإلاؼـــتري ألاخحـــر الـــري قــــد ًٍس
ًملـو، أو أن ًحاطــبه غلــى فــس  الظـػس فــي مىغــد الخىفُــر، وهـى ًــىم الخـــفُت، بِىمــا ًقخـــس 

ً والبائػحن غحر ألاوى وألاخحر، غ لى قبم فس  الظػس في حالت الـسب،، أو دفػـه فـي دوز اإلاؼتًر
ً جماًما.  حالت الخظازة، في اإلاىغد اإلارمىز، لما ًجسي بحن اإلاقامٍس

زابًػا: ما ًقىم به اإلاخمىلىن، مً احخهاز ألاطـهم والظـىداث والبلـائؼ فـي الظـى ، للـخحنم فـي 
الػقــد بظــػس أقـــل،  البــائػحن الــرًً بــاغىا مــا ال ًملهــىن، غلــى أمــل الؼــساء قبــل مىغــد جىفُــر

 والدظلُم في حُىه، وإًقاغهم في الحسج.
خامًظــا: أن خوــىزة الظـــى  اإلاالُــت هــره جـــ حي مــً اجخاذهـــا وطــُلت للخــ زحر فـــي ألاطــىا  بــــفت 
ــا غلــى الػــسق والولــب الفػلُــحن مــً قبــل املحخــاححن إلــى   ُ غامــت، ألن ألاطــػاز فحهــا ال حػخمــد مل

ػــُاء لثحــرة بػلــها مفخػــل مــً اإلاهُمىــحن غلــى الظــى ، أو البُــؼ أو إلــى الؼــساء، وإهمــا جخــ زس ب 
ً للظلؼ، أو ألاوزا  اإلاالُت فحها، مئػاغت ماذبت أو هحىها، وهىـا جنمـً الخوـىزة  مً املحخنٍس
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املحظــىزة ػــسًغا، ألن ذلــو ًــؤدي إلــى جقلبــاث غحــر هبُػُــت فــي ألاطــػاز، ممــا ًــؤزس غلــى الحُــاة 
إلاثاى ال الحـس: ٌػمد لباز اإلامـىلحن إلـى هـسح مجمىغـت الاقخـادًت ج زحًرا طًِئا، وغلى طبُل ا

مــــً ألاوزا  اإلاالُــــت مــــً أطــــهم أو طــــىداث قــــسوق، فحهــــبى طــــػسها لنثــــرة الػــــسق، فِظــــازع 
ؿــغاز حملــت هــره ألاوزا  إلــى بُػهــا بظــػس أقــل، خؼــُت هبــىن طــػسها ألثــر مــً ذلــو وشٍــادة 

ادة غسكهم، فُػىد النباز  إلى ػـساء هـره ألاوزا  بظـػس خظازتهم، فحهبى طػسها مجدًدا بٍص
يخهـي ألامـس بخحقُـق مهاطـب للنبـاز، وإلحـا  خظـائس  أقل، بغُت زفـؼ طـػسها بنثـرة الولـب، ٍو
فادحت بالنثرة الغالبت، وهم ؿغاز حملت ألاوزا  اإلاالُت، هدُجـت خـداغهم بوـسح غحـر حقُقـي 

جــسي مثــل ذلــو أًًلــا فــي طــى  البلــائؼ. ولــرلو قــد أزــازث طــى    البىزؿــت ألوزا  ممازلــت، ٍو
 لبحًرا بحن الاقخـادًحن، والظبب في ذلـو أنهـا طـببذ فـي فتـراث مػُىـت، مـً جـاٍز  الػـالم 

ً
حدال

ً دون حهـــد،  الاقخــــادي، كـــُاع زـــسواث مـــخمت، فـــي وقـــذ قــــحر، بِىمـــا طـــببذ غ ـــى ل خـــٍس
حتى إنهم في ألاشماث النبحرة التي احخاحذ الػالم، هالب النثحرون بئلغائها، إذ جـرهب بظـباها 
ؼ، لمـــــــــا ًحـــــــــل فــــــــي الـــــــــصالشى  ـــــــــت، وبىقــــــــذ طــــــــَس زــــــــسواث، وججهــــــــاز أوكـــــــــاع اقخـــــــــادًت فــــــــي هاٍو

 والاهخظافاث ألازكُت.
ولــرلو ملــه، فــئن مجلــع املجمــؼ الفقهـــي ؤلاطــالمي، بػــد اهالغــه غلــى حقُقــت طـــى  ألاوزا  
اإلاالُـــت والبلـــائؼ )البىزؿـــت( ومـــا ًجـــسي فحهـــا مـــً غقـــىد غاحلـــت ووحلـــت غلـــى ألاطـــهم وطـــىداث 

ػت ؤلاطـالمُت ًقـسز القسوق،  والبلائؼ والػمالث الىزقُت، ومىاقؼتها فـي كـىء أحهـام الؼـَس
 ما ًلي:

: أن غاًت الظى  اإلاالُت )البىزؿت( هي إًجـاد طـى  مظـخمسة ودائمـت، ًخالشـى فحهـا الػـسق 
ً
أوال

مىــــــؼ اطـــــــخغالى املحتـــــــرفحن  والولــــــب، واإلاخػـــــــاملىن بًُػــــــا وػـــــــساء، وهــــــرا أمـــــــس حُــــــد ومفُـــــــد، ٍو
ظترطــــلحن الــــرًً ًحخــــاحىن إلــــى بُــــؼ أو ػــــساء، وال ٌػسفــــىن حقُقــــت ألاطــــػاز، وال للغــــافلحن واإلا

ٌػسفــــىن املحخــــاج إلــــى البُــــؼ، ومــــً هــــى محخــــاج إلــــى الؼــــساء. ولنــــً هــــره اإلاـــــ حت الىامــــحت، 
ًىالاهــا فــي ألاطــىا  اإلاــرمىزة )البىزؿــت(، أهـــىاع مــً الـــفقاث املحظــىزة ػــسًغا، واإلاقـــامسة، 

ض بالباهــل، ولــرلو ال ًمنــً إغوــاء حنــم ػــساي غــام بؼــ نها، والاطــخغالى، وأمــل أمــىاى الىــا
 بل ًجب بُان حنم اإلاػامالث التي ججسي فحها، مل واحدة مجها غلى حدة.

ــــا: أن الػقــــىد الػاحلــــت غلــــى الظــــلؼ الحاكــــسة اإلاىحــــىدة فــــي ملــــو البــــائؼ، التــــي ًجــــسي فحهــــا  ًُ زاه
ائصة، مـا لـم جنـً غقـىًدا القبم فُما ٌؼترن له القبم في مجلع الػقد ػسًغا، هـي غقـىد حـ

غلــى محـــسم ػـــسًغا، أمــا إذا لـــم ًنـــً اإلابُـــؼ فــي ملـــو البـــائؼ، فُجـــب أن جخــىافس فُـــه ػـــسون بُـــؼ 
 الظلم، زم ال ًجىش للمؼتري بػد ذلو بُػه قبل قبله.

ــا: أن الػقــىد الػاحلــت غلــى أطــهم الؼــسماث واإلاؤطظــاث، حــحن جهــىن جلــو ألاطــهم فــي ملــو 
ً
زالث

م ػــسًغا،  البــائؼ حــائصة ػــسًغا، مــا لــم جنــً جلــو الؼــسماث أو اإلاؤطظــاث مىكــىع حػاملهــا محــس 
ت، وػسماث الخمىز، فحُيئر ًحسم الخػاقد في أطهمها بًُػا وػساء.  لؼسماث البىىك السبٍى

زابًػــــا: أن الػقــــىد الػاحلــــت وآلاحلــــت، غلــــى طــــىداث القــــسوق بفائــــدة، بمخخلــــف أهىاغهــــا غحــــر 
 با املحسم.حائصة ػسًغا، ألنها مػامالث ججسي بالس 

خامًظــا: أن الػقــىد آلاحلــت ب هىاغهــا، التــي ججــسي غلــى اإلانؼــىف، أي غلــى ألاطــهم والظــلؼ التــي 
لِظــذ فــي ملــو البــائؼ، بالنُفُــت التــي ججــسي فــي الظــى  اإلاالُــت )البىزؿــت( غحــر حــائصة ػــسًغا؛ 

ظـلمه ه فُمـا بػـد، َو فــي  ألنهـا حؼـخمل غلـى بُـؼ الصـخف مـا ال ًملـو اغخمــاًدا غلـى أهـه طِؼـتًر
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َع ِغْىــَدَكِ.  ِْ ــ
َ
ِبــْؼ َمــا ل

َ
اإلاىغــد. وهــرا مىهــي غىــه ػــسًغا إلاــا صــد غــً زطــىى هللا ع أهــه قــاى: ِال ج

ـد بـً زابـذ، ي، أن الىبـي ؿـلى  ولرلو مـا زواه ؤلامـام أحمـد وأبـى داود بئطـىاد صـحُ،، غـً ٍش
 ًَ بخاع، حتى 

ُ
جاُز إلى ِزحاِلهم.هللا غلُه وطلم ههى أن جباع الظلؼ حُث ج  ُحىَشها الخ 

طادًطــا: لِظــذ الػقــىد آلاحلــت فــي الظــى  اإلاالُــت )البىزؿــت( مــً قبُــل بُــؼ الظــلم الجــائص فــي 
ػت ؤلاطالمُت، وذلو للفس  بُجهما مً وحهحن:  الؼَس

)ج( فـــي الظـــى  اإلاالُـــت )البىزؿـــت( ال ًـــدفؼ الـــثمً فـــي الػقـــىد آلاحلـــت فـــي مجلـــع الػقـــد، وإهمـــا 
مً إلــى مىغــد الخـــفُت، بِىمــا الــثمً فــي بُــؼ الظــلم ًجــب أن ًــدفؼ فــي مجلــع ًؤحــل دفــؼ الــث

 الػقد.
وقبـل  -وهـي فـي ذمـت البـائؼ ألاوى  -)د( في الظى  اإلاالُت )البىزؿـت( جبـاع الظـلػت اإلاخػاقـد غلحهـا

أن ًحىشهــــا اإلاؼــــتري ألاوى غــــدة بُىغــــاث، ولــــِع الغــــسق مــــً ذلــــو إال قــــبم أو دفــــؼ فــــسو  
ً غحــر الفػلُــحن، مخــاهسة مــجهم غلــى النظــب والــسب،، ماإلاقــامسة  ألاطـػاز بــحن البــائػحن واإلاؼــتًر

 طىاء بظىاء، بِىما ال ًجىش بُؼ اإلابُؼ في غقد الظلم قبل قبله.
وبىـــــاء غلـــــى مـــــا جقـــــدم، ًـــــسي املجمـــــؼ الفقهــــــي ؤلاطـــــالمي: أهـــــه ًجـــــب غلـــــى اإلاظـــــؤولحن فـــــي الــــــبالد 

 ًترمــــــىا أطــــــىا  البىزؿــــــت فــــــي بالدهــــــم حــــــسة،
 
جخػامــــــل لُــــــف حؼــــــاء مــــــً غقــــــىد  ؤلاطــــــالمُت، أال

 ًترمــىا للمخالغبــحن باألطــػاز فحهــا أن ًفػلــىا مــا 
 
وؿــفقاث، طــىاء أماهــذ حــائصة أو محسمــت، وأال

مىػــىن  ٌؼــاؤون، بــل ًىحبــىن فحهــا مساغــاة الوــس  اإلاؼــسوغت فــي الـــفقاث التــي حػقــد فحهــا، ٍو
خـــسب الػقـــىد غحـــر الجـــائصة ػـــسًغا، لُحىلـــىا دون الخالغـــب الـــري ًجـــس إلـــى الهـــىا زر اإلاالُـــت، ٍو

ػت  ـــق الؼـــَس ً، ألن الخحـــر مـــل الخحـــر فـــي التـــزام هٍس الاقخــــاد الػـــام، ٍو حـــق الىنبـــاث بـــالنثحًر
ـُبَل  ِبُػـىا الظ 

 
د
َ
ِبُػىُه َوال ج ـاج 

َ
ا ِؿـَساِهي ُمْظـَخِقًُما ف

َ
ن  َهـر

َ
ؤلاطالمُت في مل ش يء، قاى هللا حػـالى: )َوأ

 
ُ
ِلن

َ
ًْ َطِبُِلِه ذ ْم َغ

ُ
َ  ِبن َخَفس 

َ
ُقىَن( ألاوػام/ف خ 

َ
ْم ج

ُ
ن
 
َػل

َ
ْم ِبِه ل

ُ
ال  .153ْم َوؿ 

وهللا طــبحاهه هــى ولــي الخىفُــق، والهــادي إلــى طــىاء الظــبُل. وؿــلى هللا غلــى طــُدها وهبِىــا ع 
 وغلى وله وصحبه وطلم.
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 (: حكم التالعب يف سىق األوراق املالية3/01) 005رقم:  اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار
هلل وحــده، والـــالة والظــالم غلــى مــً ال هبــي بػــده، هبِىــا ع، وغلــى ولــه وصــحبه، أمــا  الحمــد

 بػد:
ً( اإلاىػقـدة فـي منــت  فـئن املجمـؼ الفقهـي ؤلاطــالمي بسابوـت الػـالم ؤلاطــالمي فـي دوزجـه )الػؼــٍس

م قــد هظــس 2010/دٌظــم ر 29-25هــــ التــي ًىافقهــا 1432محــسم  23-19اإلانسمــت فــي الفتــرة مــً 
مـل جــسف مخػمـد فهـدف إلـى خـداع  اإلاالُت( وهـى: )حنم الخالغب في طى  ألاوزا  في مىكىع

شائفـت غجهـا؛ مثـل وؼـس مػلىمـاث ماذبـت أو ملـللت،  اإلاخػاملحن غلى وزقـت مالُـت، بئًجـاد ؿـىزة
وؼــــــسها، أو الـــــخحنم فــــــي وقـــــذ وؼــــــسها، أو جصوٍـــــس الػــــــسوق أو  أو إخفـــــاء اإلاػلىمــــــاث الىاحـــــب

ً الخىفُــــرًحن، أو املحاطــــبحن واإلاــــدققحن، أو القــــدزة غلــــ الولبـــاث؛ ممــــً لهــــم ى ذلــــو؛ ماإلاــــدًٍس
 اإلاــالُحن، أو خ ــراء الاقخـــاد، أو مــدًسي ؿــىادًق الاطــدثماز، أو لبــاز مــالك ألاطــهم، املحللــحن

 او غحرهم.
اإلاىاقؼــاث،  وبػــد اطــخماع املجمــؼ إلــى غــدد مــً البحــىر التــي ألقُــذ مــً مخخــــحن، وبػــد

أكــــساز اقخـــــادًت لبحــــرة،  ي طــــى  ألاوزا  اإلاالُــــت ًــــؤدي إلــــىًؤلــــد املجمــــؼ غلــــى أن الخالغــــب فــــ
لــػف زقــت اإلاخــداولحن فحهــا، لــػف قــدزة الظــى ، ٍو ىقــل  ٍو ــدغىهم إلــى الاهـــساف غجهــا، ٍو ٍو

ـدغى إلـى الجؼـؼ بـحن  اإلاخاحسة في ألاطـىا  اإلاالُـت مـً مخـاهسة مؼـسوغت إلـى مقـامسة مىىغـت، ٍو
ؼ غحـــــر اإلا اإلاخػـــــاملحن، والومـــــؼ فـــــي الـــــسب، ـــــؤدي إلـــــى أن ًهـــــىن اإلاـــــاى دولـــــت بـــــحن الظـــــَس ؼـــــسوع، ٍو

الــــبالد إلــــى الظماطــــسة الػــــاإلاُحن الــــرًً لهــــم غساقــــت فــــي الخالغــــب فــــي  ألاغىُــــاء، وقــــد ًىقــــل زــــسوة
 أطىا  اإلااى.

ــــــس، وظلــــــم وأمــــــل ألمــــــىاى الىــــــاض  وألن الخالغــــــب فــــــي طــــــى  ألاوزا  اإلاالُــــــت غــــــؽ وخــــــداع وحغٍس
غجهـــــا؛ مـــــالىجؽ والغـــــ ن  إلاػـــــامالث اإلاىهـــــيبالباهـــــل، وفُـــــه إكـــــساز باإلاخػـــــاملحن، وجـــــدخل فُـــــه ا

ػت ؤلاطـــالمُت بالنخـــاب والظـــىت وؤلاحمـــاع، وال ًجـــىش للمظـــلم  وغحرهمـــا، فهـــى محـــسم فـــي الؼـــَس
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ْ
وزوي غقبــــت بــــً  وقىلــــه ع فُمــــا زواه مظــــلم: )مــــً غــــؽ فلــــِع مىــــا(.: (85ألاغــــساف)ُمــــؤ

)اإلاظـلم أخـى اإلاظـلم، وال ًحـل إلاظـلم بـاع مـً  زطىى هللا ع ًقىى: ، قاى: طمػذ-ي  -غامس 
 فُه غُب إال بِىه له(. )زواه

ً
  أحمد وأبى داود والحالم( أخُه بُػا

م، والىقـىف غىـد حـدوده، وأن  واملجمؼ إذ ًىص ي اإلاظلمحن بخقىي هللا، والػمل بؼسغه القٍى
-11الــدوزة الظــابػت فــي ) ه ًــرلس بقــسازه الـــادز فــيًحــب اإلاظــلم ألخُــه مــا ًحــب لىفظــه، فئهــ

اإلاالُــت والبلــائؼ )البىزؿــت(، ومــا ًجــسي  هـــ بؼــ ن طــى  ألاوزا 1404( زبُــؼ آلاخــس، طــىت 16
  فحها مً غقىد مؼسوغت أو محسمت.

 بما ًلي: ول حد مً الخالغب في طى  ألاوزا  اإلاالُت فئن املجمؼ ًىص ي
ً،أن جقــــــىم الجهــــــاث اإلاظــــــؤولت غــــــً الظــــــ -1 فهم  ى  فــــــي مــــــل دولــــــت بخىغُــــــت اإلاظــــــدثمٍس وحػــــــٍس

وجساقـــــب اإلاىاقـــــؼ الالنتروهُـــــت  ب طـــــالُب الخالغـــــب؛ وأن جحـــــد مـــــً اإلالـــــازباث غحـــــر اإلاؼـــــسوغت،
 وحغسي اإلالازبحن. والىطائل ؤلاغالمُت التي جيؼس الؼائػاث
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فهـــــا -2 فـــــا  أن حؼـــــمل أهظمـــــت الظـــــى  اإلاالُـــــت ولىائحهـــــا حـــــاالث الخالغـــــب اإلاخىقػـــــت، وحػٍس حػٍس
س  ٌظــــهل مػــــه الدؼــــافها ومحالمــــت اإلاخالغبــــحن فحهــــا، ووكــــؼ غقىبــــاث مافُــــت لــــسدغهم، وجوــــٍى

 وطائل فػالت لنؼف أطالُب الخالغب وؿىزه.
م اإلاخلـــــــسزًٍ، مثـــــــل إلغـــــــاء -3  أن حؼــــــمل أهظمـــــــت الظـــــــى  أطـــــــالُب ممنىـــــــت وغادلـــــــت لخػـــــــٍى

 الـفقاث التي زبذ فحها الخالغب وغىدة ألاطهم ملحافظ ماللها.
ب هــل الخ ـــرة  اإلاخػــاملىن فــي هــره الظــى  الـــرًً ال ٌػسفــىن قىاغــد الػمــل فحهــاأن ٌظــخػحن -4

 بما ًجسي فُه. واإلاػسفت في هرا الؼ ن ؛ ألن الخػامل في أي طى  ًخولب اإلاػسفت
اإلاالُـت وللظـلؼ  أن حظسع الجهاث اإلاظؤولت واإلاػىُت في إقامت طى  مالُـت إطـالمُت لـاوزا  -5

 اللىابى الؼسغُت.وللػمالث، جقىم غلى الػقىد و 
مخهامـل فـي  أن حظعى زابوـت الػـالم ؤلاطـالمي إلـى دزاطـت مؼـسوع بسهـامد اقخــادي إطـالمي -6

ت الخ ؿُلُت، وحىاهبه الػملُت الخوبُقُت.  حىاهبه الىظٍس
ومػاهــــد البحــــىر  وذلــــو بالخػــــاون مــــؼ املخخـــــحن مــــً ػــــسغُحن واقخـــــادًحن فــــي الجامػــــاث،

البحــىر والدزاطــاث الالشمــت، وغقــد  ىك ؤلاطــالمُت، وإحــساءومسالــصه، واملجــامؼ الفقهُــت والبىــ
 للىؿىى إلى ؿُاغت وامحت لهرا ال رهامد. اإلاؤجمساث والىدواث ووزغ الػمل ؛

 وؿلى هللا وطلم غلى هبِىا ع ووله وصحبه.

 ( بشأن: األسىاق املالية01/6) 59قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: 
 (73ؾ 1ج 7ع 1273ؾ  2، ج6مجلت املجمؼ )ع 

إن مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي اإلاىػقد في دوزة مؤجمسه الظادض بجدة في اإلاملنت الػسبُت 
 م،1990وذاز )مازض( 20-14هـ اإلاىافق 1410ػػبان  23-17الظػىدًت مً 

بػد اهالغه غلى ألابحار والخىؿُاث والىخائد اإلاقدمت في هدوة ألاطىا  اإلاالُت اإلاىػقدة في 
م بالخػاون بحن هرا املجمؼ  1989/  10/ 24 – 20هـ /  1410بُؼ الثاوي ز  24 – 20السبان 

ب بالبىو ؤلاطالمي للخىمُت، وباطخلافت وشازة ألاوقاف  واإلاػهد ؤلاطالمي للبحىر والخدٍز
 والؼؤون ؤلاطالمُت باإلاملنت اإلاغسبُت،

ػت ؤلاطالمُت مً الحث غلى النظب الحالى واطدثم از اإلااى وفي كىء ما هى مقسز في الؼَس
وجىمُت اإلادخساث غلى أطع الاطدثماز ؤلاطالمي القائم غلى اإلاؼازلت في ألاغباء وجحمل 

 املخاهس، ومجها مخاهس اإلادًىهُت،
وإلاا لاطىا  اإلاالُت مً دوز في جداوى ألامىاى وجيؼُى اطدثمازها، ولهىن الاهخمام بها 

ت والبحث غً أحهامها ًلبي حاحت ماطت لخػٍسف الىاض بفقه دً جهم في اإلاظخجداث الػـٍس
خالشى مؼ الجهىد ألاؿُلت للفقهاء في بُان أحهام اإلاػامالث اإلاالُت وبخاؿت أحهام الظى   ٍو
ً أن  ت التي جدُ، للمظدثمٍس وهظام الحظبت غلى ألاطىا ، وحؼمل ألاهمُت ألاطىا  الثاهٍى

ى جىظُف ٌػاودوا دخىى الظى  ألاولُت وحؼهل فسؿت ل حـىى غلى الظُىلت وحصجؼ غل
 بئمهان الخسوج مً الظى  غىد الحاحت، وبػد الاهالع غلى ما جىاولخه البحىر 

ً
اإلااى زقت

 قسز ما ًلي: اإلاقدمت بؼ ن هظم وقىاهحن ألاطىا  اإلاالُت القائمت وولُاتها وأدواتها،
: إن الاهخمام باألطىا  اإلاالُت هى مً جمام إقامت الىاحب في حفظ اإلااى وجىمُخه باغخبا

ً
ز أوال

ما ٌظخدبػه هرا مً الخػاون لظد الحاحاث الػامت وأداء ما في اإلااى مً حقى  دًيُت أو 
ت.  دهٍُى
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: إن هره ألاطىا  اإلاالُت 
ً
هي في حالتها الساهىت لِظذ  –مؼ الحاحت إلى أؿل فنستها  –زاهُا

ب الىمىذج املحقق ألهداف جىمُت اإلااى واطدثمازه مً الىحهت ؤلاطالمُت. وهرا الىكؼ ًخول
برى حهىد غلمُت مؼترلت مً الفقهاء والاقخـادًحن إلاساحػت ما جقىم غلُه مً أهظمت، وما 

ػت ؤلاطالمُت.  حػخمده مً ولُاث وأدواث وحػدًل ما ًيبغي حػدًله في كىء مقسزاث الؼَس
ت وإحسائُت، ولرا ٌظدىد الالتزام بها إلى  : إن فنسة ألاطىا  اإلاالُت جقىم غلى أهظمت إداٍز

ً
زالثا
 أو قاغدة جو

ً
بُق قاغدة اإلاـالد اإلاسطلت فُما ًىدزج جحذ أؿل ػساي غام وال ًخالف هـا

ػسغُت، وهي لرلو مً قبُل الخىظُم الري ًقىم به ولي ألامس في الحَسف واإلاسافق ألاخسي 
ولِع ألحد مخالفت جىظُماث ولي ألامس أو الخحاًل غلحها ما دامذ مظخىفُت اللىابى 

 وألاؿىى الؼسغُت.
ىص   ي بما ًلي:ٍو

اطخنماى الىظس في ألادواث والـُغ اإلاظخخدمت في ألاطىا  اإلاالُت بنخابت الدزاطاث 
 وألابحار الفقهُت والاقخـادًت الهافُت

 وهللا اإلاىفق
 

 ( بشأن: األسىاق املالية0/7)63قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: 
 (5ؾ 2الخاطؼ ج والػدد 73ؾ  1والػدد الظابؼ ج  1273ؾ  2، ج6مجلت املجمؼ )ع 

إن مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي اإلاىػقد في دوزة مؤجمسه الظابؼ بجدة في اإلاملنت الػسبُت 
 م، 1992أًاز )ماًى(  14 – 9هـ اإلاىافق 1412ذي القػدة  12-7الظػىدًت مً 

بػد اهالغه غلى البحىر الىازدة إلى املجمؼ بخـىؾ مىكىع ألاطىا  اإلاالُت ألاطهم، 
 لظلؼ، بواقت الائخمان،الاخخُازاث، ا

 وبػد اطخماغه إلى اإلاىاقؼاث التي دازث حىله،
 قسز ما ًلي:

: ألاسهم:
ً
 أوال
 ؤلاطهام في الؼسماث: -1
بما أن ألاؿل في اإلاػامالث الحل فئن ج طِع ػسلت مظاهمت ذاث أغساق وأوؼوت  -أ

 مؼسوغت أمس حائص.
محسم، مالخػامل بالسبا أو إهخاج ال خالف في حسمت ؤلاطهام في ػسماث غسكها ألاطا  ي  –ب 

 املحسماث أو اإلاخاحسة بها.
 باملحسماث، مالسبا وهحىه، بالسغم مً أن  –ج 

ً
ألاؿل حسمت ؤلاطهام في ػسماث جخػامل أحُاها

 أوؼوتها ألاطاطُت مؼسوغت.
 (:under writingكمان ؤلاؿداز ) -2

ن حمُؼ ؤلاؿداز مً كمان ؤلاؿداز: هى الاجفا  غىد ج طِع ػسلت مؼ مً ًلتزم بلما
ألاطهم، أو حصء مً ذلو ؤلاؿداز، وهى حػهد مً اإلالتزم بااللخخاب في مل ما جبقى مما لم 

، إذا مان حػهد اإلالتزم بااللخخاب بالقُمت ؤلاطمُت 
ً
ًنخدب فُه غحره، وهرا ال ماوؼ مىه ػسغا

جىش أن ًحـل اإلالتزم غلى مقابل غً غمل ًؤدًه  -غحر اللمان-بدون مقابل لقاء الخػهد، ٍو
ق ألاطهم.  مثل إغداد الدزاطاث أو حظٍى
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 جقظُى طداد قُمت الظهم غىد الالخخاب: -3
 مً أداء قظى مً قُمت الظهم اإلانخدب فُه، وج حُل طداد بقُت ألاقظان، 

ً
ال ماوؼ ػسغا

ادة زأض اإلااى، وال ًترجب غلى  ألن ذلو ٌػخ ر مً الاػتراك بما عجل دفػه، والخىاغد غلى ٍش
روز ألن هرا ٌؼمل حمُؼ ألاطهم، وجظل مظؤولُت الؼسلت بهامل زأض مالها اإلاػلً ذلو مح

 باليظبت للغحر، ألهه هى القدز الري حـل الػلم والسكا به مً اإلاخػاملحن مؼ الؼسلت.
 الظهم لحامله: -4

بما أن اإلابُؼ في )الظهم لحامله( هى حـت ػائػت في مىحىداث الؼسلت وأن ػهادة الظهم 
 مً إؿداز أطهم في الؼسلت  هي وزُقت

ً
إلزباث هرا الاطخحقا  في الحـت فال ماوؼ ػسغا

قت وجداولها.  بهره الوٍس
 محل الػقد في بُؼ الظهم: -5

إن املحل اإلاخػاقد غلُه في بُؼ الظهم هى الحـت الؼائػت مً أؿىى الؼسلت، وػهادة 
 الظهم غبازة غً وزُقت ل حق في جلو الحـت.

 ألاطهم اإلامخاشة: -6
ال ًجىش إؿداز أطهم ممخاشة، لها خـائف مالُت جؤدي إلى كمان زأض اإلااى أو كمان قدز 

 مً السب، أو جقدًمها غىد الخـفُت، أو غىد جىشَؼ ألازباح.
ت. جىش إغواء بػم ألاطهم خـائف جخػلق باألمىز ؤلاحسائُت أو ؤلاداٍز  ٍو

ت: -7 قت زبٍى  الخػامل في ألاطهم بوٍس
بقسق زبىي ًقدمه الظمظاز أو غحره للمؼتري لقاء زهً الظهم، إلاا  ال ًجىش ػساء الظهم -أ

في ذلو مً اإلاساباة وجىزُقها بالسهً وهما مً ألاغماى املحسمت بالىف غلى لػً ومل السبا 
 ومىمله وماجبه وػاهدًه.

 مً الظمظاز بئقساكه الظهم  -ب
ً
 بُؼ طهم ال ًملنه البائؼ وإهما ًخلقى وغدا

ً
ال ًجىش أًلا

قىي اإلاىؼ إذا اػترن إقباق الثمً في مى  غد الدظلُم، ألهه مً بُؼ ما ال ًملو البائؼ، ٍو
 للظمظاز لُيخفؼ به بئًداغه بفائدة ل حـىى غلى مقابل ؤلاقساق.

 :هبُؼ ألاطهم أو زهى -8
ًجىش بُؼ الظهم أو زهىه مؼ مساغاة ما ًقض ى به هظام الؼسلت، لما لى جلمً الىظام 

 أو
ً
غ البُؼ مولقا ت اإلاظاهمحن القدامى في الؼساء، ولرلو ٌػخ ر  حظَى  بمساغاة أولٍى

ً
مؼسوها

 الىف في الىظام غلى إمهان السهً مً الؼسماء بسهً الحـت اإلاؼاغت.
 إؿداز أطهم مؼ زطىم إؿداز: -9

 ما 
ً
إن إكافت وظبت مػُىت مؼ قُمت الظهم، لخغوُت مـاٍزف ؤلاؿداز، ال ماوؼ مجها ػسغا

.دامذ هره اليظبت مقدز 
ً
 مىاطبا

ً
 ة جقدًسا

 إؿداز أطهم بػالوة إؿداز أو حظم )خـم( إؿداز: -10
ادة زأض ماى الؼسلت إذا أؿدزث بالقُمت الحقُقُت لاطهم  ًجىش إؿداز أطهم حدًدة لٍص

م الخ راء ألؿىى الؼسلت  –القدًمت   أو بالقُمت الظىقُت. –حظب جقٍى
 كمان الؼسلت ػساء ألاطهم: -11

د مً البحث والدزاطت.ًسي املجلع ج حُل إؿ  داز قساز في هرا اإلاىكىع لدوزة قادمت إلاٍص
 جحدًد مظؤولُت الؼسلت اإلاظاهمت املحدودة: -12
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 مً إوؼاء ػسلت مظاهمت ذاث مظؤولُت محدودة بسأض مالها، ألن ذلو 
ً
ال ماوؼ ػسغا

 مػلىم للمخػاملحن مؼ الؼسلت وبحـىى الػلم ًيخفي الغسز غمً ًخػامل مؼ الؼسلت.
 مً أن جهىن مظؤولُت بػم اإلاظاهمحن غحر محدودة باليظبت للدائىحن  لما

ً
ال ماوؼ ػسغا

بدون مقابل لقاء هرا الالتزام. وهي الؼسماث التي فحها ػسماء مخلامىىن وػسماء محدودو 
 اإلاظؤولُت.

 حـس جداوى ألاطهم بظماطسة مسخـحن، واػتران زطىم للخػامل في أطىاقها: -13
ت املخخـت أن جىظم جداوى بػم ألاطهم ب ن ال ًخم إال بىاطوت ًجىش ل جهاث السطمُ

طماطسة مخـىؿحن ومسخـحن برلو الػمل ألن هرا مً الخـسفاث السطمُت املحققت 
 إلاـالد مؼسوغت.

ت اإلاخػامل في ألاطىا  اإلاالُت ألن هرا مً ألامىز  ولرلو ًجىش اػتران زطىم لػلٍى
 وغت.الخىظُمُت اإلاىىهت بخحقُق اإلاـالد اإلاؼس 

ت: -14  حق ألاولٍى
د مً البحث والدزاطت.  ًسي املجلع ج حُل البذ في هرا اإلاىكىع إلى دوزة قادمت إلاٍص

 ػهادة حق الخملو: -15
د مً البحث والدزاطت.  ًسي املجلع ج حُل البذ في هرا اإلاىكىع إلى دوزة قادمت إلاٍص

: الاختيارات:
ً
 ثاهيا

 ؿىزة غقىد الاخخُازاث: -أ
ىد الاخخُازاث الاغخُاق غً الالتزام ببُؼ ش يء محدد مىؿىف أو ػسائه إن اإلاقـىد بػق

بظػس محدد خالى فترة شمىُت مػُىت أو في وقذ مػحن إما مباػسة أو مً خالى هُئت كامىت 
 لحقى  الوسفحن.

 حنمها الؼساي: -ب
ت ال هي غقىد مظخحدز –لما ججسي الُىم في ألاطىا  اإلاالُت الػاإلاُت  –إن غقىد الاخخُازاث 

 جىلىي جحذ أي غقد مً الػقىد الؼسغُت اإلاظماة.
 ًجىش الاغخُاق غىه فئهه غقد غحر 

ً
 مالُا

ً
 وال مىفػت وال حقا

ً
وبما أن اإلاػقىد غلُه لِع ماال

.
ً
 حائص ػسغا

 وبما أن هره الػقىد ال ججىش ابخداًء فال ًجىش جداولها.
: التعامل بالسلع والعمالت واملؤشرات في ألاسواق ا

ً
 ملنظمة:ثالثا

 الظلؼ: -1
 ًخم الخػامل بالظلؼ في ألاطىا  اإلاىظمت بئحدي أزبؼ هس  هي الخالُت:

قت ألاولى:  الوٍس
أن ًخلمً الػقد حق حظلم اإلابُؼ وحظلم الثمً في الحاى مؼ وحىد الظلؼ أو إًـاالث 

 ممثلت لها في ملو البائؼ وقبله.
 بؼسون البُؼ اإلاػسوفت.

ً
 وهرا الػقد حائص ػسغا

ق  ت الثاهُت:الوٍس
 أن ًخلمً الػقد حق حظلم اإلابُؼ وحظلم الثمً في الحاى مؼ إمهانهما بلمان هُئت الظى .

 بؼسون البُؼ اإلاػسوفت.
ً
 وهرا الػقد حائص ػسغا
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قت الثالثت:  الوٍس
أن ًهىن الػقد غلى حظلُم طلػت مىؿىفت في الرمت في مىغد وحل ودفؼ الثمً غىد 

 ًقخض ي أ
ً
 بالدظلُم والدظلم.الدظلُم وأن ًخلمً ػسها

ً
 ن ًيخهي فػال

منً أن ٌػدى لِظخىفي ػسون الظلم اإلاػسوفت،  وهرا الػقد غحر حائص لخ حُل البدلحن، ٍو
 فئذا اطخىفى ػسون الظلم حاش.

 قبل قبلها.
ً
 ولرلو ال ًجىش بُؼ الظلػت اإلاؼتراة طلما

قت السابػت:  الوٍس
ىغد وحل ودفؼ الثمً غىد أن ًهىن الػقد غلى حظلُم طلػت مىؿىفت في الرمت في م

 ًقخض ي أن ًيخهي بالدظلُم والدظلم الفػلُحن، بل 
ً
الدظلُم دون أن ًخلمً الػقد ػسها

 ًمنً جـفُخه بػقد مػالع.
.
ً
 في أطىا  الظلؼ، وهرا الػقد غحر حائص أؿال

ً
 وهرا هى الىىع ألالثر ػُىغا

 الخػامل بالػمالث: -2
 بئحدي الوس  ألازبؼ اإلارمىزة في الخػامل بالظلؼ. ًخم الخػامل بالػمالث في ألاطىا  اإلاىظمت

قخحن الثالثت والسابػت.  وال ًجىش ػساء الػمالث وبُػها بالوٍس
قخان ألاولى والثاهُت فُجىش فحهما ػساء الػمالث وبُػها بؼسن اطدُفاء ػسون  أما الوٍس

 الـسف اإلاػسوفت.
 الخػامل باإلاؤػس: -3

قت إح ـائُت خاؿت ًقـد مىه مػسفت حجم الخغحر في اإلاؤػس هى زقم حظابي ًحظب بوٍس
 طى  مػُىت، وججسي غلُه مباٌػاث في بػم ألاطىا  الػاإلاُت.

 وال ًجىش بُؼ وػساء اإلاؤػس ألهه مقامسة بحخت وهى بُؼ ش يء خُالي ال ًمنً وحىده.
 البدًل الؼساي للمػامالث املحسمت في الظلؼ والػمالث: -4

الػمالث غلى أطاض اإلاػامالث الؼسغُت وبخاؿت بُؼ ًيبغي جىظُم طى  إطالمُت للظلؼ و 
 الظلم والـسف، والىغد بالبُؼ في وقذ وحل، والاطخـىاع، وغحرها.

سي املجمؼ كسوزة القُام بدزاطت وافُت لؼسون هره البدائل وهسائق جوبُقها في طى   ٍو
 إطالمُت مىظمت.

: بطاقة الائتمان:
ً
 رابعا

فها: -أ  حػٍس
بىاء غلى غقد  –مظدىد ٌػوُه مـدزه لصخف هبُعي أو اغخبازي  ... بواقت الائخمان هي

  –بُجهما 
ً
ًمنىه مً ػساء الظلؼ أو الخدماث ممً ٌػخمد اإلاظدىد دون دفؼ الثمً حاال
لخلمىه التزام اإلاـدز بالدفؼ. ومً أهىاع هرا اإلاظدىد ما ًمنً مً سحب هقىد مً 

 اإلاـازف. ولبواقاث الائخمان ؿىز:
سحب أو الدفؼ بمىحاها مً حظاب حاملها في اإلاـسف ولِع مً حظاب مجها ما ًهىن ال-

اإلاـدز فخهىن برلو مغواة. ومجها ما ًهىن الدفؼ مً حظاب اإلاـدز زم ٌػىد غلى حاملها 
 في مىاغُد دوزٍت.

ت غلى مجمىع السؿُد غحر اإلادفىع خالى فترة محددة مً جاٍز  - ومجها ما ًفسق فىائد زبٍى
  ًفسق فىائد.اإلاوالبت. ومجها ما ال
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- .
ً
 غلى حاملها ومجها ما ال ًفسق فُه اإلاـدز زطما

ً
ا  طىٍى

ً
 وألثرها ًفسق زطما

 الخنُُف الؼساي لبواقاث الائخمان: -ب
بػد الخداوى قسز املجلع ج حُل البذ في الخنُُف الؼساي لبواقاث الائخمان وحنمها إلى 

د مً البحث والدزاطت.  دوزة قادمت إلاٍص
 وهللا أغلم
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 ( بشأن: تطبيقات شرعية إلقامة السىق اإلسالمية5/8) 74ر جممع الفقه اإلسالمي رقم: قرا
 (373ؾ  2، ج8مجلت املجمؼ )ع 

إن مجلع مجمؼ الفقه ؤلاطالمي اإلاىػقد في دوزة مؤجمسه الثامً ببىدز طحري بُجىان، 
سان )ًىهُى(  27 -21هـ اإلاىافق 1414محسم  7 -1بسوهاي داز الظالم مً   م،1993حٍص

بػد اهالغه غلى البحىر الىازدة إلى املجمؼ بخـىؾ مىكىع ))جوبُقاث ػسغُت إلقامت 
 إلاىكىغاث ألاطىا  اإلاالُت، وألاوزا  اإلاالُت 

ً
الظى  ؤلاطالمُت(( التي ماهذ اطخنماال

ؤلاطالمُت التي طبق بحثها في الدوزاث الظابقت، وال طُما في دوزة مؤجمسه الظابؼ بجدة، وفي 
تي أقامها لهرا الغسق للىؿىى إلى مجمىغت مىاطبت مً ألادواث اإلاؼسوغت الىدواث ال

حقق  لظى  اإلااى، حُث إنها الىغاء الري ٌظخىغب الظُىلت اإلاخىافسة في البالد ؤلاطالمُت، ٍو
ت، والخهافل والخىاشن، والخهامل للدوى ؤلاطالمُت،  ألاهداف الخىمٍى

ُفُت ؤلافادة مً الـُغ التي بها جنخمل وبػد اطخماغه إلى اإلاىاقؼاث التي دازث حىى ل
الظى  ؤلاطالمُت، وهي ألاطهم، والـهىك والػقىد الخاؿت إلقامت الظى  ؤلاطالمُت غلى 

 أطع ػسغُت،
 

 قسز ما ًلي:
: ألاطهم:

ً
 أوال

(، بؼ ن ألاطىا  اإلاالُت: ألاطهم، 1/7( )63أؿدز مجمؼ الفقه ؤلاطالمي قسازه زقم )
ػمالث، وبحن أحهامها مما ًمنً ؤلافادة مجها إلقامت طى  اإلااى والاخخُازاث، والظلؼ، وال

 ؤلاطالمُت.
: الـهىك )الظىداث(:

ً
 زاهُا

 طىداث اإلاقازكت وطىداث الاطدثماز: -أ
 ( بؼ ن ؿهىك اإلاقازكت.5/4) 30أؿدز مجمؼ الفقه ؤلٍاطالمي قسازه زقم 

 44ها قساز املجمؼ زقم ؿهىك الخ ححر، أو ؤلاًجاز اإلاىخهي بالخملُو. وقد ؿدز بخـىؿ -ب
 في طى  اإلااى ؤلاطالمُت في هوا  اإلاىافؼ.6/5)

ً
 هُبا

ً
 (، وبرلو جؤدي هره الـهىك دوزا

: غقد الظلم:
ً
 زالثا

واطؼ املجاى إذ إن اإلاؼتري ٌظخفُد مىه في اطدثماز  –بؼسوهه  –بما أن غقد الظلم 
ج. مؼ الخ لُد غلى قساز فائم أمىاله لخحقُق السب،، والبائؼ ٌظخفُد مً الثمً في الىخا

( بؼ ن غدم حىاش بُؼ اإلاظلم فُه قبل قبله وهـه: ))ال ًجىش بُؼ 1/7) 63املجمؼ زقم 
 قبل قبلها((.

ً
 الظلػت اإلاؼتراة طلما

: غقد الاطخـىاع:
ً
 زابػا

 ( بؼ ن غقد الاطخـىاع.3/7) 65أؿدز املجمؼ قسازه زقم 
: البُؼ آلاحل:

ً
 خامظا

أخسي مً ؿُغ الاطدثماز، جِظس غملُاث الؼساء، حُث البُؼ آلاحل ؿُغت جوبُقُت 
، ودفؼ الثمً بػد أحل، لما ٌظخفُد 

ً
ٌظخفُد اإلاؼتري مً جىافس الحـىى غلى الظلؼ حاال

ادة الثمً، وجهىن الىدُجت احظاع جىشَؼ الظلؼ وزواحها في املجخمؼ.  البائؼ مً ٍش
: الىغد واإلاىاغدة:

ً
 طادطا
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ه زقم  ( بؼ ن الىغد، واإلاىاغدة في اإلاسابحت ل مس 3/5و2) 41-40أؿدز املجمؼ قساٍز
 بالؼساء.

ىص ي بما ًلي:  ٍو
دغىة الباحثحن مً الفقهاء والاقخـادًحن إلغداد بحىر ودزاطاث في اإلاىكىغاث التي لم 

 في طى  اإلااى 
ً
ًخم بحثها بـىزة مػمقت، لبُان مدي إمهاهُت جىفُرها، والاطخفادة مجها ػسغا

 ؤلاطالمُت وهي:
 ك اإلاؼازلت بهل أهىاغها.ؿهى  -أ

 ؿُاغت ؿهىك مً ؤلاًجاز أو الخ ححر اإلاىخهي بالخملُو. -ب
ًْ الظلم، والخىلُت والؼسلت فُه، والحوُوت غىه واإلاـالحت غلُه  -ج الاغخُاق غً َدً

 وهحى ذلو.
 اإلاىاغدة في غحر بُؼ اإلاسابحت، وباألخف اإلاىاغدة في الـسف. –د 
 بُؼ الدًىن. -هـ 
 طى  اإلااى )مػاوكت أو هحىها(. الـ د في –و 
 اإلاقاّؿت. –ش 

 وهللا اإلاىفق
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  (12) رقم الشرعي املعيار

 ((2)والسهدات (1)األسهم) املالية األوراق

  املعيار نطاق  -2

 ،دبثا   لكثا اتسثار ار ايهثا ،يطبق ىذا ادلعيار على األسهم من حيث  إدثرارىا داثرادذلا
دحكثثم إاثث ام اكعاثثتق ادلسثثاابلي   ،د اكسثثلم ايهثثا ،درىنهثثا ،دإق اضثثها ،دإةارهتثثا ،دادلاثثاة هب  ثثا

 .دعاتق اتخايار دعاتق ادلباقتت عليها

ك ا يطبق ىذا ادلعيار على اكسثنرات اكثت ارثرر ادا ثرهب راتيث  مثن حيث  حكثم إدثرارىا 
 .ا  ادت يطبق ىذا ادلعيار على دكتك  اتسار ار ؛ ألن ذلا معيارا خاد ،دارادذلا

  األسهم إصدار أحكام -1

 ،(3)جيتز إدرار األسهم إلا كان اكغ ض اكذي أنشثت  اكشث ك  مثن أةلثو مشث دعا  2/1
أد  ،مرثثر ارثثنيم اخل ثثتر ،أبن ت يكثثتن اكغثث ض مثثن إنشثثا ها اكاعامثثر   أمثثتر زل مثث 

اثثثكن كثثثان غ ضثثثها غثثثإ مشثثث د  حثثث م إنشثثثا   ،أد اكاعامثثثر بكثثث ب ،اتذبثثثار   اخلنثثثازي 
 .دح م ابعا كذكا إدرار األسهم اكت ااكتن منها ىذه اكش ك  ،اكش ك 

جيتز إضاا  نسب  معين  إذل قي   اكسثهم عنثر اتكااثات كاغطيث  مرث داات ا دثرار  2/2
( اشثنن 22رقثم  . دينظ  ادلعيار اكشث ع  الا اكنسب  ماررهب ااري ا مناسبا ما قام 

 .4/2/2/2( داكش كات احلرير  اكبنر    ادلشارك اكش ك

                                                           

 ىت حر  اكش يا   متةتقات اكش ك ، شلرل  ارا قاار كلارادل.  السهم: (2 
ىت درق  ماكي  ارررىا ادلنشآت اكاجاري  داحلكتمات، كاارتض دبتةبها أمتاًت آلةال طتيل  مااار  السند: (2 

 اا رهب راتي  ارام حلاملها ارد  قدري ، دقر اررر خبرم من قي اها اتمسي . 
م إلا كان اكغ ض اكذي أنشت  اكش ك  من أةلو مش دعاً: ىت مسانر ةتاز ش ك  مسانر ةتاز إدرار األسه (3 

ادلسامه ، دىت ع تم األقك  اكراك  على دةتت اكتاا  بكعاتق داكش دط، دع تم األقك  اكراك  على إبح  اكش ك ، دع تم 
  ةتاز اتشرتاك اني اثنني انكر   األقك  اكراك  على إبح  اكعنان دادلطارا  دادلساقاهب دادلزارع ، اكن اكعنان أدر

دباكيه ا دارنيه ا، ك ا أن كالًّ من ادلطارا  دادلساقاهب دادلزارع  أدر   ةتاز اتشرتاك بدلال من ةانب داكع ر من 
ةانب آخ ، ستا  أكان زلر اكعار من اكنارين، ك ا   ادلطارا ، أم كان من األعيان اكرااا  اكت ان   بكع ر عليها،  

   ادلساقاهب دادلزارع ، داألقك    لكا كلو معلتم .  ك ا
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جيثثثتز إدثثثرار أسثثثهم ةريثثثرهب كثثثزرقهب رأس مثثثال اكشثثث ك  إلا أدثثثررت بكاي ثثث  اكعاقكثثث   2/3
دإمثثا بكاي ثث  اكسثثتقي   ،كألسثثهم اكارديثث  إمثثا حسثثب ااثثتج اخلثثاا  دلتةثثتقات اكشثث ك 

اشثثثنن ( 22سثثثتا  اعثثثالدهب إدثثثرار أد حسثثثم إدثثثرار. دينظثثث  ادلعيثثثار اكشثثث ع  رقثثثم  
 .4/2/2/3اكش ك   ادلشارك ( داكش كات احلرير  اكبنر 

، دىثثت اتادثثاد عنثثر (4)جيثثتز ضثث ان ا دثثرار إلا كثثان اثثردن ماااثثر كاثثا  اكطثث ان 2/4
أتسثثيا اكشثث ك  مثثم مثثن يلاثثزم اشثث ا  صبيثثم ا دثثرار مثثن األسثثهم أد اشثث ا  ةثثز  مثثن 

  كثر مثا اباثى شلثا  لكا ا درار، دىت اعهر من ادللازم بتكااات بكاي ث  اتمسيث 
دل يكااب ايو غثإه، د جيثتز احلرثتل علثى ماااثر عثن اكع ثر مرثر إعثراق اكرراسثات 
أد اسثتيق األسثثهم، سثتا  قثثام  ثذه األع ثثال ادلاعهثر بتكااثثات أد غثإه إلا دل يكثثن 

( اشثنن اكشث ك   ادلشثارك ( 22ىذا ماااال عن اكط ان. دينظ  ادلعيار اكش ع  رقم  
 .4/2/2/4  اكبنر داكش كات احلرير

شث يط   ،جيتز ااسيط قي   اكسهم عنر اتكااات أبقا  قسط دأتةير ااي  األقساط 2/5
د أن اباى مسؤدكي  اكشث ك  ااي ث  األسثهم  ،أن يكتن اكااسيط شامال صبيم األسهم

( اشثنن اكشثث ك   ادلشثارك ( داكشثث كات 22ادلكااثب  ثثا. دينظث  ادلعيثثار اكشث ع  رقثثم  
 .4/2/2/5احلرير  اكبنر 

ت جيثثتز إدثثرار أسثثثهم شلاثثازهب ذلثثثا خرثثا ىل ماكيثثث  اثثؤقي إذل إعطا هثثثا األدكتيثث  عنثثثر  2/6

. دجيثثثتز إعطثثثا  اعثثثص األسثثثهم خرثثثا ىل ااعلثثثق (5)اكارثثدي  أد عنثثثر اتزيثثثم األرب 
بألمثثثثثتر ا ة ا يثثثثث  أد ا قاريثثثثث ، ب ضثثثثثاا  إذل حاثثثثثتد األسثثثثثهم اكعاقيثثثثث  مرثثثثثر حثثثثثق 

                                                           

مسانر ةتاز ض ان ا درار اردن مااار أنو اعهر ت يؤخذ منو مااار، دىت أخذ اكعتض عنو، دقر درر  (4 
( اشنن األستاد 2/7  63ق ار رل م اكداو ا سالم  اكردرل رقم  [اشنن لكا ق ار رل م اكداو ا سالم  اكردرل. 

 . ]ادلاكي  
مسانر عرم ةتاز إدرار األسهم ادل اازهب ماكيًا أن أبمتر غإ إة ا ي  أن لكا يؤقي إذل قطم اتشرتاك    (5 

( اشنن األستاد ادلاكي  2/7  63ق ار رل م اكداو ا سالم  اكردرل رقم  [اك اح، ددقت  اكظلم على اكش كا  اآلخ ين. 
[ . 
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( اشثنن اكشثث ك   ادلشثارك ( احلريرث  اكبنثثر 22  اكارثتي . دينظث  ادلعيثار اكشثث ع  رقثم
4/2/2/24. 

دىث  اكثت اعطثى كلشث يا عتضثا عثن أسثه و اكثت  (6)ت جيتز إدرار أسهم اكا ام  2/7
دسبنحثو اثرت عثن  ،رقت إكيو قي اها اثررجييا مثن خثالل األرب    أثنثا  قيثام اكشث ك 

لكثثثثثا سثثثثثهم سباثثثثثم خيتكثثثثثو احلاثثثثثتد اكثثثثثت ألسثثثثثهم رأس ادلثثثثثال إت   األرب  داقاسثثثثثام 
حيثث  يعطثى ماكثثا أسثهم اكا اثثم نرثيبا مثثن األرب   ،متةثتقات اكشث ك  عنثثر حلهثا

أقر شلا يعطاه ماكا أسثهم رأس ادلثال، ك ثا ت يكثتن دلاكثا سثهم اكا اثم نرثيب   
ر أن يسثثات  أدثثحات أسثثهم رأس ادلثثال قي ثث  متةثثتقات اكشثث ك  عنثثر حلهثثا إت اعثث

( اشثثثنن اكشثثث ك   ادلشثثثارك ( داكشثثث كات 22أسثثثه هم. دينظثثث  ادلعيثثثار اكشثثث ع  رقثثثم  
 .4/2/2/25احلرير ، اكبنر 

دثيا  اربث  شث عا ملكيث  ادلسثاىم حلرث   –دما ياتم ماامها  –اعر شهاقهب األسهم  2/8
 ،أد ألمث ه ،ثياث  بسثم ادلاكثاد جيتز أن اكتن ىذه اكت  ،شا ع    متةتقات اكش ك 

 .(7)أد حلاملها 

  األسهم تداول أحكام -3

ك ثثا ديرثثر حرثث  شثثا ع      ،ديرثثر اكسثثهم حرثث  شثثا ع    رأس مثثال شثث ك  ادلسثثامه  3/2
 ،دمنثثاام ،متةتقاهتثثا دمثثا يرتاثثب عليهثثا مثثن حاثثتد عنثثر ربثثتل رأس ادلثثال إذل أعيثثان

 دزلر اكعار عنر ارادل األسهم ىت ىذه احلر  اكشا ع . ،دقيتن دحنتىا

                                                           

ن ما أيخذه أدحات ىذه األسهم  طدا ها ىت حاهم   اك اح، مسانر عرم ةتاز إدرار أسهم اكا ام: أ (6 
 دألن إطدا ىا دتري، دعليو يباتن ماككني ذلا دمساحاني عنر اكاردي . 

مسانر ةتاز أن اكتن األسهم امسي ، أد إلني ، أد حلاملها ىت أن اكشار  قر رغب   اتثيق احلاتد دحدظها  (7 
إبدرار أسهم مكاتت عليها  -  بت اكش كات –شكاًل معيناً، اكلا مت لكا  بككااا  دغإىا، دككنو دل حيرق كذكا

أمسا  اكش كا  كان لكا= =ةا زاً، ك ا أنو إلا مت لكا اكااا  أمسا  اكش كا    سجالت خاد ، أد   إشعارات، أد 
 اكن لكا ةا ز.  -ت   دكتك دت   غإىا –أبي ط يا  أخ ى، أد دل اكاب األمسا  أدالً 
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جيتز ش ا  أسهم اكش كات ادلسامه  دايعها حات أد آةال اي ا جيثتز ايثو اكانةيثر إلا   3/2

سثثثتا  أكثثثان اسثثثار ارا  أي اقانثثثا  اكسثثثهم  ،(8)كثثثان غثثث ض دنشثثثاط اكشثثث ك  مباحثثثا 
 (.اارر رحبو( أم مااة هب  أي اارر اتساداقهب من ا دد األسعار

 ا سهام أد اكاعامر ألةر اكاغيإ  3/3

جيثثتز ا سثثهام أد اكاعامثثر ألةثثر اكاغيثثإ دلثثن كثثان كثثو اكاثثررهب علثثى اكاغيثثإ بزبثثال قثث ار  

مثم  (9)اكاحتل دااا كلش يع    أدل اةا ا  كلج عي  اكع تمي  أد بكسثع  كلاغيثإ 
كبنثثا اكااليثثري ( اشثثنن ربثثتل ا6دينظثث  ادلعيثثار اكشثث ع  رقثثم   .3/4/6م اعثثاهب اكبنثثر 

 إذل مر ف إسالم .

 ،ادلسامه  أد اكاعامر  اتسار ار أد ادلااة هب(   أسهم ش كات أدر نشاطها حثالل 3/4
 .دككنها اتق  أد اارتض ادا رهب

األدثثر ح مثث  ادلسثثامه  داكاعامثثر  اتسثثار ار أد ادلاثثاة هب(   أسثثهم شثث كات ااعامثثر  
ديسثار  مثن ىثذا  ،دثر نشثاطها مباحثاأحياان بك ب أد حنثته مثن ام مثات مثم كثتن أ

 : (10)احلكم ادلسامه  أد اكاعامر  اتسار ار أد ادلااة هب( بكش دط اآلاي  

                                                           

مسانر ةتاز ايم دش ا  أسهم اكش كات ادلسامه  إلا كان نشاط اكش ك  مباحًا ىت أن األسهم ملا اكش يا،  (8 
كو أن يار ف ايها دبا يشا  من ايم أد ىب  أد غإ لكا، ت سي ا دقر ألن كر داحر من اكش كا  دبرر ىذا اكار ف، 

 من خالل قبتذلم كنظام اكش ك ، دقختذلم ايها على لكا. 
مسانر ةتاز ادلسامه  دلن كان قاقرًا على اكاغيإ، أد يسعى كلاغيإ، ىت أن لكا دسيل  كاغيإ ادلنك ، دمن  (9 

بت األم  بدلع دف داكنه  عن ادلنك  اكذي قك  عليو األقك  ادلعااهب. دقر دررت اذكا ااتى من نردهب األستاد 
 . ] 2992نتا ا  -ىث 2422ادلنعارهب اردك  اكبح ين   صباقى األدذل  [ادلاكي  

مسانر اسارنا  اكاعامر أبسهم ش كات أدر نشاطها حالل دككن اتق  أن اارتض بكدا رهب ىت اطبيق قاعرهب  (20 
( 4/204انظ : اكد دد كلا ا    .رام احل ج داحلاة  اكعام ، دع تم اكبلتى، دم اعاهب قتاعر اككر هب داكال  داكغلب 

-42 – 28،2( دقتاعر األحكام   مراحل األانم  4/2804( دأحكام اكا آن تان اكع يب  2/37دادلتاااات  
( داكبيان داكاحرير 6/244دةتاز اكاعامر مم من كان غاكب أمتاكو حالًت. انظ : ارا م اكرنا م   .(45
انظ :  .داتعا اق على مسنك  اد يق اكردا  عنر اعص اكداها  (.2/235( دادلنرتر   اكاتاعر  28/294-295 

( داك دض  3/25( داكش   اككبإ مم اكرستق   2/439( دعار اجلتاى  اكر ين   90-6/89ااح اكاري   
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 ،أن ت انرثثىل اكشثث ك    نظامهثثا األساسثث  أن مثثن أىثثرااها اكاعامثثر بكثث ب 3/4/2
 .أد اكاعامر بم مات كاخلنزي  دحنته

سثثثتا  أكثثثان ق ضثثثا طتيثثثر األةثثثر أم  ،أت يبلثثثمج إصبثثثارل ادلبلثثثمج ادلاثثثرتض بكثثث ب 3/4/2
(  Market Cap% مثثن اكاي ثث  اكسثثتقي    30ق ضثثا قرثثإ األةثثر، 

 جمل ت  أسهم اكش ك  عل ا أبن اتقرتاض بك ب ح ام مه ا كان مبلغو.

سثثثتا  كانثثث  مثثثرهب ا يثثثرا   قرثثثإهب أد  ،أت يبلثثثمج إصبثثثارل ادلبلثثثمج ادلثثثتق  بكثثث ب 3/4/3
(  Market Capاكسثثثتقي    % مثثثن اكاي ثثث  30 ،ماتسثثثط  أد طتيلثثث 

 جمل ت  أسهم اكش ك  عل ا أبن ا يرا  بك ب ح ام مه ا كان مبلغو.

% مثن إصبثارل  5أن ت ياجادز ماثرار ا يث اق اكنثاان مثن عنرث  زلث م نسثب   3/4/4
ستا  أكان ىذا ا ي اق انذبا عن شلارس  نشاط زل م أم عن  ،إي اقات اكش ك 

ارثثا  عثثن اعثثص ا يثث اقات ايجاهثثر   مع ااهثثا سبليثثا مثث م. إلا دل يثثام ا 
 .دي اعى ةانب اتحاياط

 ي ةم   ربرير ىذه اكنسب إذل آخ  ميزاني  أد م كز مارل مرقق. 3/4/5

جيثثثب اكثثثا لىل شلثثثا خيثثثىل اكسثثثهم مثثثن ا يثثث اق امثثث م اكثثثذي خثثثاكط عتا ثثثر الثثثا  3/4/6
 :اكش كات دااا دلا أييت

ستا  أكثان انذبثا مثن اكنشثاط –جيب اكا لىل من ا ي اق ام م  3/4/6/2
علثثثثى مثثثثثن كثثثثثان ماككثثثثثا  –أم مثثثثثن اكدتا ثثثثثر  ،أد اكا ليثثثثا امثثثثث م

 ،كألسهم ستا  أكان مسار  ا أم مااة ا حني هنايث  اكدثرتهب ادلاكيث 
ستا  أكان  راعي   ،دكت دةب األقا  عنر اكاتا م ادلاكي  اكنها ي 

ايثث  دعليثثو اثثال يلثثزم مثثن ب  األسثثهم قبثثر هن .أم سثثنتي  أم غإىثثا
 اكدرتهب ادلاكي  اكا لىل.

                                                                                                                                                                      

دعلى لكا ااادى معظم ىيتات اكداادى داك قاا  اكش عي  كلبنتك  .(29/48( درل ت  اكداادى  3/420-425 
 . ] ىث23/8/2422، 485منها ىيت  اك اةح    ق ارىا رقم  [ ا سالمي .



23 

 

زلثثثر اكثثثا لىل ىثثثت مثثثا خيثثثىل اكسثثثهم مثثثن ا يثثث اق امثثث م، سثثثتا   3/4/6/2
 أدزع  أرب  أم دل اتز ، دستا  أرحب  اكش ك  أم خس ت.

ت يلثثثثزم اكتسثثثثيط أد اكتكيثثثثر أد ادلثثثثري  اكثثثثا لىل مثثثثن ةثثثثز  مثثثثن  3/4/6/3
 ع تكاو أد أة او؛ اكت ى  حق ذلم نظإ ما قامتا او من ع ر.

يثثثام اكاتدثثثر إذل مثثثا جيثثثب علثثثى ادلاعامثثثر اكثثثا لىل منثثثو ااسثثث    3/4/6/4
رل ثثثثت  ا يثثثث اق امثثثث م كلشثثثث ك  ادلاعامثثثثر   أسثثثثه ها علثثثثى عثثثثرق 

اي  ج ما خيىل كر سهم مث يط ت اكناان  ،أسهم الا اكش ك 
اث قا كثان أد مؤسسث  –  عرق األسهم ادل لتك  كذكا ادلاعامر 

ماثثثثرار مثثثثا جيثثثثب  دمثثثثا نثثثثان اهثثثثت –أد دثثثثنردقا أد غثثثثإ لكثثثثا 
 اكا لىل منو.

أبي  –اكتاةب اكا لىل منو  –ت جيتز اتنادا  بكعنر  ام م  3/4/6/5
دةو من دةته اتنادا  دت اكاحايثر علثى لكثا أبي ط يثق كثان 

 دكت ارام اكط ا ب.

اام مسؤدكي  اكا لىل من ا ي اق ام م كراحل دةثته اخلثإ علثى  3/4/6/6
أمثثثا    ،سثثثها أد   حثثثال إقارهتثثثاادلؤسسثثث    حثثثال اعاملهثثثا كند

حاكثثثث  دسثثثثاطاها اعليهثثثثا أن زبثثثثإ ادلاعامثثثثر  كيثثثث  اكثثثثا لىل مثثثثن 
دكل ؤسسثث  أن ااثثرم ىثثذه  ،اكعنرثث  امثث م حثث  ياثثتم  ثثا يندسثثو

 اخلرم  أبة  أد قدن أة  دلن ي غب من ادلاعاملني.

اطبثثق ادلؤسسثث  اكطثثتااط ادلثثذكترهب سثثتا  أقامثث  اندسثثها اثثذكا أم اتاسثثثط   3/4/7
دستا  أكان اكاعامر كندسها أم كغإىا على سبير اكاتسط أد ا قارهب  ،غإىا

 كألمتال كاكرناقيق أد على سبير اكتكاك  عن اكغإ.

اثثكلا  ،جيثثب اسثثا  ار م اعثثاهب ىثثذه اكطثثتااط طثثتال اثثرتهب ا سثثهام أد اكاعامثثر 3/4/8
 اخال  اكطتااط دةب اخل دج من ىذا اتسار ار.
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ياثثثثثث ض راثثثثثثتي مثثثثثثن اكس سثثثثثثار أد غثثثثثثإه  ايثثثثثثم اذلثثثثثثام   ت جيثثثثثثتز شثثثثثث ا  األسثثثثثثهم 3/5

MARGIN  )(11) ك ثثثثا ت جيثثثثتز رىثثثثن اكسثثثثهم كثثثثذكا اكاثثثث ض. دينظثثثث  ادلعيثثثثار
 .4/2/2/6( اشنن اكش ك   ادلشارك ( د اكش كات احلرير  اكبنر 22اكش ع  رقم  

دت  ،SHORT SALE  )(12)ت جيتز ايم أسهم ت ديلكها اكبا م  اكبيم اكارإ  3/6
دينظ  ادلعيار اكش ع   .  دعر من اكس سار إبق اضو إرىا   متعر اكاسليمأث  كالا
 .4/2/2/7( اشنن اكش ك   ادلشارك ( د اكش كات احلرير  اكبنر 22رقم  

جيثثتز دلشثثرتي اكسثثهم أن يارثث ف ايثثو بكبيثثم دحنثثته إذل طثث ف آخثث  اعثثر سبثثام ع ليثث   3/7
( SETTLEMENTنهثا   كثو  اكبيم دانااال اكطث ان إكيثو دكثت دل يثام اكاسثجير اك

(13). 

جيثثتز كلجهثثات اك مسيثث  ادل ارثث  انظثثيم اثثرادل األسثثهم أبت يثثام إت اتاسثثط  مساسثث هب  3/8
دينظثثث  ادلعيثثثار  .كاحايثثثق مرثثثاحل مشثثث دع  ،سلرتدثثثني دمثثث خىل ذلثثثم اثثثذكا اكع ثثثر

 .4/2/2/8( اشنن اكش ك   ادلشارك ( د اكش كات احلرير  اكبنر 22اكش ع  رقم  

 .(14)جيتز إق اض أسهم اكش كات  ت 3/9

دت اث د   لكثا اثني أن اكثتن متةثتقات  ،(15)جيتز رىن األسهم ادلباحث  شث عا 3/20
اكشثث ك  ناثثتقا أد أعيثثاان أد قيثثتان ؛ أد مشثثا ل  علثثى اكناثثتق داألعيثثان داكثثريتن سثثتا  

 أم دل يكن. مم م اعاهب ش دط ايم األسهم عنر اكاسيير. ،أكان ايها دنف غاكب

                                                           

مسانر عرم ةتاز ش ا  األسهم اا ض راتي من اكس سار أد غإه ىت ما   لكا من ادل ابهب. داتثياها  (22 
 بك ىن ىت من األع ال ام م  بكنىل على كعن آكر اك ب دمتكلو دكاابو دشاىريو. 

 ديلكها اكبا م أن يرتاب على لكا ايم ما كيا   ض ان اكبا م دت   ملكو، دىت مسانر عرم ةتاز ايم أسهم ت (22 
  منه  عنو ش عاً.

مسانر ةتاز اكار ف   األسهم ددل يام اكاسجير اكنها   ذلا ىت انااال اكط ان إذل ادلشرتي دلكا بكابص  (23 
 احلك   اكذي خيتكو اكار ف اي ا اشرتاه. 

مراًل ذلا  –بكنظ  إذل ما اش لو–عرم ةتاز إق اض أسهم اكش كات ىت أن األسهم دق  اك ق كيس   مسانر (24 
 دق  اكا ض اسبب اكاغإ ادلسا   دلتةتقات اكش ك . 
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 .(16)ت جيتز اكسلم   األسهم 3/22

 (18)( علثثثثثى األسثثثثثهم  FUTURES)  (17)ت جيثثثثثتز إاثثثثث ام عاثثثثثتق ادلسثثثثثاابليات3/22
 .5/2( اشنن ايت  اكسلم   األستاد ادلنظ   اكبنر 20دينظ  ادلعيار اكش ع  رقم  

دينظ   (20)( على األسهم  OPTIONS)  (19)ت جيتز إا ام عاتق اتخايارات3/23
 .5/2( اشنن ايت  اكسلم   األستاد ادلنظ   اكبنر 20رقم   ادلعيار اكش ع 

                                                                                                                                                                      

مسانر ةتاز رىن األسهم ىت أن اكااعرهب ادلا رهب أن جيتز رىن كر ما جيتز ايعو، داألسهم جيتز ايعها اجاز  (25 
رتق اك ىن اتسايراد بكرين؛ كلاتدر إذل اسايدا و من شبن اك ىن، إن اعذر اسايداؤه من لم  رىنها؛ دكذكا ألن ما

 اك اىن، دىت األم  اكذي ياحاق ا ىن األسهم، اكان ةا زاً. 
مسانر عرم ةتاز اكسلم   األسهم ىت أن زلر اكسلم ىت اكرين ت اكعني، دأسهم اكش كات ت ياناى ايها إت  (26 

الل لك  اسم اكش ك  اكت ي اق اكسلم ايها، دلكا جيعر اكسهم عينًا معين ، ت قينًا   اكذم ، الم اكن اكاعيني من خ
زلاًل كعار اكسلم أداًل، ك ا أن اكسلم   األسهم ياط ن ايم األعيان غإ ادل لتك  دلكا ت جيتز، ك ا أنو ت يؤمن 

  م على اكاسليم عنر حلتل األةر. اناطا  أسهم اكش ك  ادلعين  من اكستد، دعرم قررهب اكبا
عار ملزم قانتانً، يام إة اؤه   قاع  اكارادل كبترد  ادلساابليات، كبيم أد ش ا  سلع  أد  العقد املستقبلي: (27 

أقاهب ماكي    زمن تحق   ادلساابر. ديام ان يطو ابعًا كك ي  دنتعي  متضتعو، مم لك  اتريخ دمكان اكاسليم. أما 
 اكعنر  ادلاغإ اكتحير ايو، ايام مع ااو   قاع  اكارادل. اكر ن اهت 

مسانر عرم ةتاز إا ام اكعاتق ادلساابلي  على األسهم: أن الا اكعاتق ااط ن اشرتاط أتةير اسليم ادلبيم  (28 
مساابلياً،  األسهم اكت أا م عليها عاراً  -  اكغاكب–ادلعني دىت األسهم دىذا زل م ت جيتز، مث إن اكبا م ت ديلا 

ايكتن ب عًا دلا ىت شللتك كغإه، دىت شلا ت خالف اني أىر اكعلم   عرم ةتازه، دىت أيطًا قاخر قختًت أدكيًا   
اكنرتص اكش عي  اكرااا  عن ادلرطدى ملسو هيلع هللا ىلص اكراك  على رب ج ايم ا نسان ما ت ديلا، ك ا أن غاكب اكعاتق ادلساابلي  

تي  اكناري  اني ادلاعاقرين، دىذا ق ار ظاى  إلا كان لكا مش دطًا   اكعار، دإن كان غإ مش دط   اناه  بكاس
اكعار اهت نت  منو، مث إن ادلارتق من اكعاتق اكابص، د  اكعاتق ادلساابلي  كيا اكابص مارتقًا كل اعاقرين أداًل، 

 رهب، إت ادل اط هب داناظار اخلسارهب اكت ساام أبحر اكط اني اكان ايها اكازام دشغر كذم  كر داحر منه ا بكرين اال اا
 ت زلاك . 

كش ا  أد ايم ش   معني  كاألسهم أد اكسلم أد  -دكيا اتكازام–عار يام دبتةبو منح احلق  عقد االختيار: (29 
 ا احلق. اكع الت أد ادلؤش ات أد اكريتن( ار ن زلرق دلرهب زلرقهب دت اكازام داقم ايو إت على ب م ىذ

اكذي ىت زلر عاتق اتخايار –مسانر عرم ةتاز إا ام عاتق اتخايار على األسهم ىت أن حق اتخايار  (20 
ت يرخر   احلاتد اكت جيتز ايعها؛ دلكا أنو حق غإ اثا  كلبا م أداًل، دإمنا يام  -ادلاعامر  ا   األستاد ادلاكي 

علق دبال، دإمنا ياعلق اش   رل ق دىت حق اكبيم أد اكش ا ، دإلا كان  احلاتد إنشاؤه بكعار، ك ا أنو اعر إنشا و ت يا
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( علثثى األسثثهم أد عتا ثثرىا SWAPSادلؤقاثث    (21)ت جيثثتز إاثث ام عاثثتق ادلبثثاقتت3/24
(22). 

ت جيتز إةارهب األسهم ستا  أكان ك ىنهثا أم كغث ض ايثم ادلسثانة  ذلثا دإعثاقهب مرلهثا 3/25
أم  ظهثثار قثثتهب ادل كثثز ادلثثارل  ،حهثثاك ثثا جيثث ي   أسثثتاد اكبتردثثات، أم كاثثبص أرب

 كل سانة  أم كغإ لكا.

ذبتز إعارهب األسهم كغث ض رىنهثا أد اارثر مثنح أربحهثا كل سثاعإ ك ثا جيث ي عليثو 3/26
 اكع ر   أستاد اكبتردات. دكيا كل ساعإ ايعها إت عنر انديذ اك ىن.

ااثثثط، سثثثتا    اثثثرتهب ت جيثثثتز اثثثرادل أسثثثهم اكشثثث كات إلا كانثثث  متةتقاهتثثثا ناثثثتقا 3/27
أد اعر لكا قبر أن اثزادل اكشث ك  نشثاطها أد عنثر اكارثدي  إت بكاي ث   ،اتكااات

 اتمسي  داش ط اكااااص.

ت جيثتز اثرادل أسثهم اكشث كات إلا كانثث  متةتقاهتثا قيثتان ااثط إت دب اعثاهب أحكثثام 3/28
 اكار ف   اكريتن.

إلا كانث  متةثتقات اكشث كات مشثا ل  علثى أعيثان دمنثاام دناثتق دقيثتن اي الثثف 3/29
حكم اثرادل أسثه ها حبسثب األدثر ادلابثت  دىثت غث ض اكشث ك  دنشثاطها ادلع ثتل 
                                                                                                                                                                      

كحق –اكرااا  ت جيتز ايعها إلا دل ااعلق دبال كحق اكشدع ، دحق احلطان ، دحق اكاراص، ااحلاتد غإ اكرااا  
 ر منه  عنو، ك ا أن من بت أدذل، يطاف كذكا أن اكاعامر   عاتق اتخايار قا م على اكغ ر، داكغ -اتخايار

اكاعامر   عاتق اتخايار قا م على اكا ار دادليس  بكنسب  دلشرتي= =حق اتخايار دب عو على اكستا ، دلكا   
احلاتت اكت اناه  بكاستي  اكناري  اني اكط اني، مث إن عار اتخايار يرخر   ايم ا نسان ما ت ديلا، إلا كان 

 لا األسهم أد اكسلع  اكت اكازم ابيعه ا، دايم ما ت ديلا زل م ش عاً. زل ر اخايار اكش ا  ت دي
: ىت اتاداد اني ط اني على ادلاايط    اتريخ تحق دلعرل اكعا ر على سهم عقد مبادلة عوائد األسهم (22 

 معني، أد رل تع  من األسهم دبعرل اكعا ر على سهم، أد أدر مارل آخ . 
ام عاتق ادلباقتت على عتا ر األسهم ىت أن الا اكعاتق ااط ن اك ب انتعيو إلا كان  مسانر عرم ةتاز إا   (22 

اكناتق من ع ل  داحرهب، أد رب اكنسيت  ااط إلا كان  من ع لاني، دايم اكرين بكرين ألنو عار مؤةر ايو اكعتضان، 
اتق اماسب  على اكد د اني معررل اكعا ر داكغ ر جلهاك  مارار اكناتق عنر اكاعاقر، داكا ار ألن ادلارتق من ىذه اكع

على األسهم دكيا اكااااص اكذي ىت مارتق اكعاتق، اكان أحر اكعاقرين غامنًا داآلخ  غارمًا دتار، دىذا حايا  
 اكا ار، دكر داحر من ىذه امالي  كاف دحره   رب ج ىذا اكنت  من اكعاتق، اكيف  ا رلا ع ؟ 
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اثثثو، اثثثكلا كثثثان غ ضثثثها دنشثثثاطها اكاعامثثثر   األعيثثثان دادلنثثثاام داحلاثثثتد اثثثكن اثثثرادل 
اكثريتن شثث يط  أت ااثثر أسثه ها ةثثا ز قدن م اعثثاهب أحكثام اكرثث ف أد اكارثث ف   

% مثثن إصبثثارل متةثثتقات 30اكاي ثث  اكسثثتقي  كألعيثثان دادلنثثاام داحلاثثتد عثثن نسثثب  
اكشثثث ك  اكشثثثامل  كألعيثثثان دادلنثثثاام داحلاثثثتد داكسثثثيتك  اكناريثثث  دمثثثا   حك هثثثا  أي 
قيتن اكش ك  على اكغإ دحسابهتا اجلاري  كرى اكغإ د اكسثنرات اكثت سبلكهثا دسبرثر 

اكنظثثث  عثثثن ماثثثرار اكسثثثيتك  اكناريثثث  داكثثثريتن ككتهنثثثا حينتثثثذ اتاعثثث   قيثثثتان (. ارثثث ف
(23). 

                                                           

هم اكش كات ادلشا ل  على ناتق أد قيتن قدن م اعاهب أحكام اكر ف أد اكار ف   مسانر ةتاز ارادل أس (23 
اكريتن دكت كان  أكر  من اكنرف؛ ىت أهنا اتاع ، ديغاد    اكاتاام ما ت يغاد    غإىا ككن إلا كان  األعيان 

ار ف   اكريتن، ألن األعيان دادلناام أقر من اكرل  اكنو ت جيتز ارادل األسهم إت دب اعاهب أحكام اكر ف أد اك
دادلناام   ىذه احلاك  قليل  اال ديكن اعابار اكريتن داكناتق اتاع  ذلا، ااكتن مارتقهب بكعار أداك  ايشرتط ايها 

 اكش دط اكت اشرتط ايها كت كان  مد قهب.
ىت اكاعامر   األعيان  دمسانر ةتاز ارادل أسهم اكش كات ادلشا ل  على قيتن دناتق إلا كان غ ض اكش ك  دنشاطها

 دادلناام قدن نظ  إذل نسب  اكريتن داكناتق ىت ما أييت: 

)من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي ابعه إال أن يشرتط  املبترتاع  حري  اان ع   رض  هللا عنه ا:  -1
يانثادل صبيثم مادق عليو. ااحلري  نىل علثى ةثتاز لكثا قدن نظث  إذل ةثنا اكثر ن، دع ثتم كدثيف امثالا   احلثري  

أحتاكثو؛ ناثراً كثان أد قينثثاً أد ع ضثاً، قلثياًل أد كرثإاً، ديثثرل علثى أن كتنثو قينثاً أد ناثثراً أد قلثياًل أد كرثإاً   مااالث  شبثثن 
 اكعبر غإ معار او   احلكم؛ ألنو حينتذ اتام غإ مارتق بكعار أداك .

  اجملا ثثم عليثثو عنثثران أن ادلباثثا  إلا اشثثرتط دقثر ردى ا مثثام ماكثثا ىثثذا احلثثري    ادلتطثثن مث قثال: ااألمثث 
مال اكعبر اهت كو، ناراً كان أد قيناً أد ع ضاً يعلم أد ت يعلم، دإن كان كلعبر من ادلثال أكرث  شلثا اشثرتى اثو، كثان شبنثو 

 ناراً أد قيناً أد ع ضاً. انظ : ادلتطن.

هتا للبرتائ  إال أن يشرتط  املبترتاع  )من ابتاع خناًل بعد أن تؤبر فثمر حري  اان ع   رض  هللا عنه ا:  -2
ااحلثري  قكيثر علثى ةثتاز اشثرتاط ادلشثرتي كلر ث هب مطلاثاً سثتا  اثرأ دثالحها أد دل ايثرل، مثم ثبثتت اكنهث    مادق عليثو.

 الحه ) هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بي  الثمر حىت يبدو صعن ايم اكر  هب قبر ارد دالحها ك ا   حري  ةاا  هنع هللا يضر: 
 دلا كان  اكر  هب اتاع  ألدلها دىت اكن ر اغاد  ايها ما دل يغاد  أد كان  مساال  بكعار. ككن  مادق عليو.

من اكاتاعر اكداهي  ادلا رهب عنر أىر اكعلم أن  اكااام اتام(، داكناظ    ىذه اكااعرهب دما اد   عنهثا مثن  -3
ادير دبج تعها: أن اكااام يابم أدلو، دأنو ت يد ق حبكثم، دأنثو قتاعر، دما اين عليها من ا د ، يررك أن ىذه اكاتاعر 

 ديلا دبلا أدلو، دأنو يغاد    اكاتاام ما ت يغاد    األدتل ادلابتع .
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أت يا ثثذ لريعثث  كارثثكيا اكثثريتن داثثرادذلا  3/28يشثثرتط كاطبيثثق مثثا درق   اكبنثثر 3/20
 اطم ةز  من األعيان دادلناام إذل اكريتن حيل  كاركيا اكرين.

  السهدات إصدار حكم -4

دى  اكت ااط ن اشرتاط رق ادلبلمج ادلارتض  (24)ي  حي م إدرار صبيم أنتا  اكسنرات اك ات 
أم قاعث   ،ستا  أقاع  ىثذه اكثزرقهب عنثر سثراق أدثر اكاث ض ،دزرقهب على أي دةو كان

أم سثثنتي ، أم غثإ لكثثا، دسثتا  أكانثث  ىثذه اكثثزرقهب سبرثر نسثثب  مثثن  ،علثى أقسثثاط شثه ي 
رات لات اككتاثثتن أم خرثث ا منهثثا، ك ثثا   اكسثثن ،ك ثثا   أنثثتا  اكسثثنرات  ،قي ثث  اكسثثنر

ستا  أكان  اكسنرات خادث  أم  ، اكعا ر( اكرد ي. درب م كذكا اكسنرات لات اجلتا ز
 عام  أم حكتمي .

  السهدات تداول حكم -5

 .(25)ت جيتز ارادل اكسنرات اك اتي  ايعا دش ا  درىنا دحتاك  دغإ لكا  

                                                                                                                                                                      

 دمن ادلسا ر اكت ا عها أىر اكعلم على ىذه اكااعرهب ما أييت: 

ر ث هب قلثياًل، قثال   ابعي  مثا دل يثام دثالحو مثن اكر ث  دلثا مت دثالحو، دإن كثان اكثذي دثلح مثن اك (أ)
.. ددال  اعص شب هب شج هب   اساان دال  ذلا أن كلشج  ددال  كسا   اكنت  اكذي   .اكشاف اكانا ا ما نروا

 (.3/287  .. دإمنا دح مم ما ارا دالحو ابعاً كو.ا.اكبساان اكتاحر
ب اذىب، ايم اكرار ادل ته سادها بكذىب اذىب، أد بكدط  ادط ، دايم اكسلف امل  بكذى (ب)

 . اخل.  .دايم اكلنب النب، أد لات اكرتف ارتف
مسانر رب ج إدرار اكسنرات اك اتي  : أهنا سبرر   حايااها ق ضا، دينطبق عليها مع  اكا ض   حايااو  (24 

اكش عي ، ددلا كان كر ق ض اشرتط  ايو اكزرقهب اهت رب، دكان إدرار اكسنرات قا  ا على ا ق اض ادا رهب كان 
 إدرارىا زل ما ش عا. 

ر من ح م  إدرارىا؛ اسبب اشا اذلا على اك ب؛ دلكا أن كديف اكارادل مسانر رب ج ارادل اكسنرات: ما اا   (25 
يدير مع  اتسا  ار داناقر اكسنر من ير إذل ير زل اًل ادتا ره اك اتي ، دىذا يعين أن مشرتي اكسنر يظر قا ناً كلش ك  

 قي إذل لكا زل ماً. ادلرررهب، دياااضى على قينو اتا ر راتي ، دلكا زل م   ش   هللا، اكان اكارادل ادلؤ 
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 .للسهدات الشرعي البديل-6

( 27دينظثث  ادلعيثثثار اكشثثث ع  رقثثثم   ،اتسثثثار اري اكبثثرير اكشثثث ع  كلسثثثنرات ىثثت اكرثثثكتك 
 اشنن دكتك  اتسار ار.

 تاريخ سريان املعيار   -7

 م. 2005يناي   2ىث أد 2426ام م  2جيب اطبيق ىذا ادلعيار اعابارا من  

 


