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.   وصحبه وسلم تسليما آلهعلى سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى  للهم صلا

في توضررررر   لجو ال وا ا المنل ي ل ررررر  جي في موقع الوسررررر   ان من دواعي سررررر و  ن ان   ون 

منلي المصررررررر يم الج         لذي  (Financial Education)و ضرررررررجطن في ت ن  التما ي ال ا

 سرررررتطدي  ررررر  لي المتجنم  ن والذ ن   تلون في التجنمت لنلم ت نا المنل ي المتوافاي مع ال ررررر  جي 

 اإلسالم ي.

و ممت هذا ال طد التوعوي لزمي ت و   ي لمن ت ررررتمت ع  ش ال رررر  جي الف ا  من فط  اقتصررررندي      

وتو  يطن ع م أسررررر ت   قن مي موا دهن وا تمنعي للن ي االف اد والمؤسررررسررررنا المنل ي في تو  ش 

لت  ت  الجمت ع م تخ  ق الم وة من خالت مزج ال طد اإل سررررن ي لمن ف ش  ،ع م تول د ال اود من ال اود

لتلا ق مانصررررررد ال رررررر  جي التي ت تاي مع اهداي ال    ي  ،المنت وااللت ن  مع طد تلمت المخن  ة 

 زمنا الم  ا ي والي   ي.االقتصند ي واال تمنع ي في  م   من ال والي والمتال

في ت و   الصررررررر نعي  الل ك الم  زي الج اقي طدي الدل ت الم المسرررررررنهمي في تلا ق  ؤ ي      

المصر ف ي اإلسرالم ي في الج ام من خالت ق ن  المصرن ي اإلسرالم ي لتل م م ت نا تسرالم ي ملت  ة 

 مطو  ولمن  توافق مع الت و   لضررررم طن المذ و ة في هذا الدل ت  من ا ت توف   خ ن اا متجددة ل 

 .اللنصت في الجمت المص في اإلسالمي

 وهللا المسدد للصواب.األهداف المرجوة منه لعمل نأمل ان يحقق هذا اوفي الختام 

 

 

 فريق العمل 

6/9/2020  

   مي ف  ق الجمت



 

 اٌّمذِخ

ضط٤ٔض جُٔظحسف جالعال٤ٓس ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُخظحتض ػٖ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٔظحسف جُطو٤ِذ٣س ُٝؼَ ٖٓ           

 جذشصٛح جالُطضجّ ذٔرحدب جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ٝجقٌحٜٓح ك٢ ؾ٤ٔغ ٓؼحٓالضٜح جُٔظشك٤س ٝجٗشططٜح

 جالعطػٔحس٣س ، ٝ ٝؾٞد ٤ٛثس سهحذس ششػ٤س ُِشهحذس ػ٠ِ جػٔحُٜح.

عطشجض٤ؿ٤س جالٖٝٓ ٛزج جُٔ٘طِن كوذ قشص جُر٘ي جُٔشًض١ جُؼشجه٢ ػٖٔ جُٜذف جُػح٢ٗ ُِخطس        

( ػ٠ِ دػْ ٝضط٣ٞش جُظ٘حػس جُٔظشك٤س جالعال٤ٓس ك٢ جُؼشجم ٗظشجً ُٔح ضطٔطغ ذٚ ٖٓ 6102-6161)

ػ٠ِ ض٤ٜثس جُظشٝف جُالصٓس ُ٘ؿحـ ٛزج جُ٘شحؽ ٖٓ خالٍ جطذجس جُؼٞجذؾ خظحتض ٓط٤ٔضز، ئر ػَٔ 

 .6102 ( ُغ٘س 34جُط٢ ض٘ظْ ػِٜٔح ٝجُط٢ ضْ ط٤حؿطٜح ك٢ ػٞء هحٕٗٞ جُٔظحسف جالعال٤ٓس سهْ )

ٝجعطٌٔحالً ُِذٝس جُز١ ٣ٔحسعٚ ٛزج جُر٘ي ٖٝٓ جؾَ ضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٠ِ ؽر٤ؼس جُخذٓحش جُٔوذٓس ٖٓ        

ٝجُز١ ٣ٜذف ج٠ُ ضؼش٣ق جُؿٜٔٞس ػٖ جذشص جُخذٓحش  هرَ جُٔظحسف جالعال٤ٓس ضْ جػذجد ٛزج جُذ٤َُ

َٓ جُؿٜٔٞس جُٔطٞجكشز ك٢ جُٔظحسف جالعال٤ٓس ٤ٔٓٝضجش ًَ ٜٓ٘ح، جالٓش جُز١ ع٤٘ؼٌظ ػ٠ِ ص٣حدز  ضؼح

 جإلعال٤ٓس.ٓغ جُٔظحسف 

        ً ٤ُٝظ ذذ٣الً ػٖ أ١ ضؼ٤ِٔحش جٝ ػٞجذؾ ضظذس  (Financial Education) ٣ؼذ ٛزج جُذ٤َُ ضؼش٣ل٤ح

ػٖ ٛزج جُر٘ي، ٝهذ جػطٔذ ك٢ جػذجدٙ جُٔؼح٤٣ش جُششػ٤س جُظحدسز ػٖ ٤ٛثس جُٔكحعرس ٝجُٔشجؾؼس ُِٔإعغحش 

( IFSBش جُظحدسز ػٖ ٓؿِظ جُخذٓحش جُٔح٤ُس جالعال٤ٓس)( ٝجُٔؼحAAOIFI٤٣جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس )

، كؼالً ػٖ (CIBAFI) ٝجُٔإعغحش جُٔح٤ُس جالعال٤ٓس ٝجالطذجسجش جُخحطس ذحُٔؿِظ جُؼحّ ُِر٘ٞى

 .جكؼَ جُٔٔحسعحش جُٔظشك٤س جُٔؼطٔذز
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 اٚالً: ٔجزح ػٓ االلتظبد االعالِٟ

 اإلعممالِٟ االلتظممبد ١ّ٠ممض ِممب ا٘ممُ اْ

 اٌحم١ممٟ االلتظمبد ثم١ٓ ِب اٌتٛاصْ ٘ٛ

٠تّثمممً رٌمممه ِمممٓ ٚ اٌّمممبٌٟ ٚااللتظمممبد

 اٌّب١ٌمممممممخ اٌّؤعغمممممممبد ل١مممممممبَ خمممممممالي

 ٌاللتظممممبد اٌّغممممبٔذ ثممممذٚس االعممممال١ِخ

 اٌّؼمممممبِالد ػمممممٓ ٚاالثتؼمممممبد اٌحم١ممممممٟ

 ِظمممممممبٌ  تخمممممممذَ ال اٌتمممممممٟ اٌشمممممممى١ٍخ

 .اٌّدتّغ

 ئ٠ؼجش االلتظبد اإلعمالِٟ ػمٓ ِجمبد 

اٌشش٠ؼخ اإلعمال١ِخ ٚاكىبِٙمب ٠ٚتىمْٛ 

ِٓ : 

 اٌّظبسف االعال١ِخ -1

 ششوبد اٌتب١ِٓ اٌتىبفٍٟ -2

 االعالِٟ اعٛاق ساط اٌّبي -3

   

   

اٌّظبسف االعال١ِخ -1  

ً القٌحّ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ذٜذف ضكو٤ن جُ ط٤ٔ٘س جالهطظحد٣س ك٢ ٢ٛ جُٔإعغحش جُٔظشك٤س جُط٢ ضؼَٔ ػ٠ِ ؾزخ جُٔٞجسد جُٔح٤ُس ٖٓ جكشجد جُٔؿطٔغ ٝضٞظ٤لٜح ٝكوح

 جُٔظحسف ضٔط٘غ ق٤ع ،(جُكو٤و٢ ُِ٘شحؽ ضحذؼس ٝجُ٘وذ٣س جُٔح٤ُس جُكشًس ضٌٕٞ ئر) جُكو٤و٢ ذحالهطظحد جُٞغ٤ن ذحسضرحؽٜح جإلعال٤ٓس جُٔح٤ُس جُٔؼحٓالش ضط٤ٔض ئرجُٔؿطٔغ، 

 :جعِٞذ٤ٖ ٝكن ذطٞظ٤لٜح ضوّٞ ذَ ذلحتذز ٝجالهطشجع جإلهشجع ػ٤ِٔس ػٖ جإلعال٤ٓس

 .(جُٔشحسًحش ػوٞد) ؾذ٣ذز غشٝجش خِن جؾَ ٖٓ جالعطػٔحس ػ٤ِٔحش -1

 (.جُر٤ٞع)  جُٔٞؾٞدز جُػشٝجش ضِي جٗطوحٍ ض٤غ٤ش جؾَ ٖٓ جُط٣َٞٔ ػ٤ِٔحش -2

  

 اٌّظبسف اٌتم١ٍذ٠خ اٌّظبسف اإلعال١ِخ اٌفمشاد

ظٜشش ٗط٤ؿس ضطٞسجش ضحس٣خ٤س ٝع٤حع٤س ٝجؾطٔحػ٤س ٝد٤٘٣س ك٢  إٌشأح

 جُرالد جإلعال٤ٓس ًٝحٕ جُذجكغ جألعحع٢ ُٜح د٤٘٣حً.

جُططٞس جُطحس٣خ٢ ُِ٘ظْ جُطو٤ِذ٣س ٝجُط٢ ظٜشش ػٖٔ 

 ًحٕ جخشٛح جُظشجكس.

ضوّٞ ػ٠ِ أعحط ضطر٤ن جقٌحّ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝجعطرؼحد جُلحتذز  أعبط اٌتؼبًِ

 جُٔظشك٤س ٖٓ جُٔؼحٓالش.

 ضوّٞ ػ٠ِ جعحط جُلحتذز جُٔظشك٤س.

ً جٝ  اال٠شاد ضطر٤ن هحػذز جُـْ٘ ذحُـشّ، أ١ هرٍٞ جُ٘حضؽ عٞجء ًحٕ سذكح

 خغحسز.

جال٣شجد جُٔر٢٘ ػ٠ِ أعحط جُلحتذز جُٔظشك٤س، ٣طْ 

 جُطكذ٣ذ ٝجالضلحم ٓغروحً.

عِؼس ٣طْ جالضؿحس ذٜح، ٣ٝطْ ضكو٤ن سذف ٖٓ جُلشم ذ٤ٖ  ٝع٤ِس ضٞعؾ ك٢ جُٔرحدالش ٝٓو٤حط ُِو٤ْ)ضؿحسز جُ٘وٞد(.  إٌمٛد

 جُلحتذز جُٔظشك٤س جُذجت٘س ٝجُٔذ٣٘س )ضأؾ٤ش جُ٘وٞد(.

 ػ٠ِ أعحط جإلهشجع ٓوحذَ كحتذز. جُر٤ٞع، جُٔشحسًحش،جُغِْ، جالعطظ٘حع، جالؾحسز...جُخ. أشىبي اٌت٠ًّٛ

 ك٢ طٞسز ضرشػحش. ك٢ طٞسز ضرشػحش، هشع قغٖ،صًحز. اٌتىبفً االختّبػٟ

ضخؼغ ُٔشجهرس ٤ٛثس جُشهحذس جُششػ٤س جُط٢ ضٜذف ُٔشجهرس ٓذٟ  ِغت٠ٛبد اٌشلبثخ

جإلعال٤ٓس ٝٓرحدتٜح، ٓطحذوس جػٔحٍ جُٔظشف القٌحّ جُشش٣ؼس 

 كؼالً ػٖ جُشهحذس ٖٓ هرَ جُر٘ي جُٔشًض١.

ضخؼغ جُٔظحسف جُطو٤ِذ٣س ج٠ُ جُشهحذس ٖٓ هرَ جُر٘ي 

 جُٔشًض١.

 

جُطو٤ِذ٣س ٝجُٔظحسف جإلعال٤ٓس جُٔظحسف ذ٤ٖ جالخطالكحش جذشص  
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اثشص ِجبدئ اٌظ١شفخ ٚاٌّب١ٌخ 

 االعال١ِخ

ضؼ٢٘ ذحٕ جُٔغطػٔش  لبػذح اٌغُٕ ثبٌغشَ: (1

ٓؼشع ُِشذف ٝجُخغحسز، ٝال ٣كن ُٚ جٕ 

٣ؼٖٔ ُ٘لغٚ جُـْ٘ ًحٓالً ٣ٝش٠ٓ ذحُـشّ 

           )جُٔخحؽش( ػ٠ِ جُطشف جالخش

 )ٓرذأ جعطكوحم جُؼحتذ ذطكَٔ جُٔخحؽشز(.

ضؼ٢٘ ذحٕ ٓح  لبػذح اٌخشاج ثبٌؼّبْ: (2

٣غطكوٚ جُٔظشف ٖٓ أسذحـ ٛٞ ٗظ٤ش 

ُطكِٔٚ ضرؼس جُٜالى )ػٔحٕ جُٔظشف ئػحدز 

جألٓٞجٍ ُِضذٕٞ ػ٘ذ ؽِرٚ( ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ 

 جُكغحذحش جُؿحس٣س ك٢ جُٔظحسف جإلعال٤ٓس.
ضؼ٢٘ ذحٕ جألطَ   لبػذح الػشس ٚال ػشاس: (3

ك٢ جُٔؼحٓالش جالهطظحد٣س جإلعال٤ٓس ٓشجػحز 

ش ٖٓ خالٍ ضؿ٘د جُكوٞم ٝجُٞجؾرح

 جالػشجس ذحُـ٤ش ٝجألٓٞجٍ ٝ جُٔؿطٔغ ًٌَ.
ضؼ٢٘ جُشكن ٝجُط٤غ٤ش ك٢  ( سفغ اٌحشج:4

 جُطؼحٓالش جُٔح٤ُس جالعال٤ٓس

 

دٚس اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ            

ػمممممممٛاثؾ  س اٌجٕمممممممه اٌّشومممممممضٞ اٌؼشالمممممممٟاطمممممممذ

اٌخبطممممممخ خممممممشا اد اٌتىبفممممممً اٌتممممممٟ تتؼممممممّٓ اال

ثبٔشمممممب  شمممممشوبد اٌتمممممب١ِٓ اإلعمممممالِٟ ٚخمممممبسٞ 

شممممممشوخ   تأعممممم١ظ سػب٠ممممممخ اٌؼّمممممً كب١ٌممممممبً ػٍمممممٝ

 ِمممٓ لجمممً اٌّظمممبسف االعمممال١ِخ اٌتىبفمممً اٌٛؽ١ٕمممخ

ٚاٌتمممٟ تؼمممذ اٚي شمممشوخ تمممب١ِٓ تؼّمممً ٚفمممك اكىمممبَ 

 .اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ِٚجبدئٙب فٟ اٌؼشاق

 

 

ششوبد اٌتب١ِٓ اٌتىبفٍٟ -2  

ه٤حّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالشخحص ذحُطٌحكَ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ك٢ ضكَٔ جُؼشس جُز١ ٣ظ٤د جقذْٛ جٝ  ٢ٛ جإلعال٢ٓ جُ٘ظحّ ك٢ ُِطح٤ٖٓ جألعحع٤س جُلٌشز جٕ    

 ٖٓ جُٔغطػٔش٣ٖ ٝجالكشجد ٝجُٔإعغحش ٔح٣سجًػش ذذكغ ضؼ٣ٞغ ٓ٘حعد ُِٔطؼشس ٝرُي ذذكغ جشطشجًحش ػ٠ِ جعحط جالُطضجّ ذحُطرشع، ق٤ع ٣طْ ق

 ػ٠ِ ُٜح جشطشجًحش دكغ ٖٓ خالٍ( جُطٌحك٢ِ جُطح٤ٖٓ) جإلعال٢ٓ ذحُطح٤ٖٓ خحطس ششًحش ؽش٣ن ػٖ رُي ض٘ظ٤ْ ٣ٝطْ ذْٜ، ضك٤ؾ جُط٢ جُٔخحؽش

 . ٜٓ٘ح جُٔإٖٓ جالخطحس ٝهٞع ؾشجء ٖٓ جُٔشطش٤ًٖ ذحقذ ضِكن جُط٢ جالػشجس ػٖ جُطؼ٣ٞغ خالُٜح ٖٓ ٖٓ ٣طْ ئر ذحُطرشع، جالُطضجّ أعحط

 جػٔحٍ ذادجسز ُِو٤حّ جُششًس ذطؼ٤٤ٖ خالُٜح ٖٓ جُضذٕٞ ٣وّٞ ئر ذأؾش، ًٝحُس أعحط ػ٠ِ ضٌٕٞ جُطٌحك٢ِ جُطح٤ٖٓ ٝششًس جُضذحتٖ ذ٤ٖ ٓح جُؼالهس جٕ

 .ٓؼحسذس ػوذ ؽش٣ن ػٖ ٣ٌٕٞ  جُششًس هرَ ٖٓ جالشطشجًحش أٓٞجٍ جعطػٔحس ذ٤٘ٔح ػ٘ٚ، ذذالً  جُطأ٤ٖٓ

 

٤ٛثس جُٔكحعرس ٝجُٔشجؾؼس ُِٔإعغحش جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس ٖٓ جذشص جُٔإعغحش جُط٢ ض٘ظْ جُؼَٔ جُٔظشك٢ ٝجُٔح٢ُ جإلعال٢ٓ ٢ٛ 

(AAOIFI( ٝٓؿِظ جُخذٓحش جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس )IFSB( ٝجُٔؿِظ جُؼحّ ُِر٘ٞى ٝجُٔإعغحش جُٔح٤ُس جالعال٤ٓس )CIBAFI) 
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االعال١ِخ االعتثّبس طىٛن ا١ّ٘خ  

ئضحقس جُلشطس أٓحّ جُر٘ٞى جُٔشًض٣س العطخذجّ جُظٌٞى جإلعال٤ٓس ػٖٔ  .1

 ً ُِٔ٘ظٞس جإلعال٢ٓ ذٔح ٣غحْٛ ك٢ جٓطظحص  أؽش جُغ٤حعس جُ٘وذ٣س ٝكوح

جُغ٤ُٞس، ٖٝٓ غْ خلغ ٓؼذالش جُطؼخْ، ٝئضحقس جُلشطس أٓحّ 

 جُٔإعغحش جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس إلدجسز جُغ٤ُٞس جُلحتؼس ُذ٣ٜح.

ضِر٤س جقط٤حؾحش جُذُٝس ك٢ ض٣َٞٔ ٓشحس٣غ جُر٤٘س جُطكط٤س ٝجُط٣ٞٔ٘س ذذال ٖٓ  .2

 .ؼحّجالػطٔحد ػ٠ِ ع٘ذجش جُخض٣٘س ٝجُذ٣ٖ جُ

 ضكغ٤ٖ سذك٤س جُٔإعغحش جُٔح٤ُس ٝجُششًحش ٝٓشجًضٛح جُٔح٤ُس. .3

ضؼَٔ جُظٌٞى ػ٠ِ ضكغ٤ٖ جُوذسز جالتطٔح٤ٗس ٝج٤ٌَُٜ جُط٢ِ٣ٞٔ  .4

 .ُِٔإعغحش جُٔظذسز ُِظٌٞى

جُٔغحػذز ك٢ ضط٣ٞش عٞم جُٔحٍ ٖٓ خالٍ ؽشـ جٝسجم ٓح٤ُس هحذِس  .5

 ُِطذجٍٝ.

 

االعالِٟ اعٛاق ساط اٌّبي -3  

ُِكظٍٞ ػ٠ِ جألٓٞجٍ جُالصٓس ُِٔششٝػحش جإلٗطحؾ٤س  ٓح٤ُس ٓطٞجكوس ٓغ جُشش٣ؼس٢ٛ جُٔؿحٍ جُز١ ٣طْ ٖٓ خالُٚ جطذجس أدٝجش 

ٝؿ٤شٛح ٝضذجٍٝ ٛزٙ جألدٝجش، ٝجٕ جُٜذف جألعحع٢ ُِغٞم جُٔح٢ُ ٛٞ ض٘ظ٤ْ ضذكن جألٓٞجٍ ٖٓ جُٞقذجش جالهطظحد٣س رجش 

طٌٞى جألٓٞجٍ جُلحتؼس ج٠ُ جُٞقذجش جالهطظحد٣س رجش جُكحؾس ج٠ُ ضذكوحش ٗوذ٣س ٖٓ ض٘ل٤ز ذشجٓؿٜح جالعطػٔحس٣س، ٝضؼذ 

 جالعطػٔحس جإلعال٤ٓس ٖٓ جذشص جألدٝجش جُٔح٤ُس جُٔغطخذٓس ك٢ جالعٞجم جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس.

 

 طىٛن االعتثّبس االعال١ِخ

ٛيي٢ ٝغييحتن ٓطغييح٣ٝس جُو٤ٔييس ضٔػييَ قظّظييح 

شحتؼس ك٢ ٤ٌِٓس أػ٤يحٕ جٝ ٓ٘يحكغ جٝ خيذٓحش 

جٝ ٗشيييييييحؽ جعيييييييطػٔحس١ جٝ خِييييييي٤ؾ ٓيييييييٖ 

ٝجُ٘وييييٞد ٝجُييييذ٣ٕٞ جُٔٞؾييييٞدجش ٝجُٔ٘ييييحكغ 

جُوحتٔس كؼالً جٝ جُط٢ ٣طْ جٗشحءٛح ٖٓ قظ٤ِس 

جالًططحخ ٝضظذس ٝكن ػوذ جإلطذجس ٝضأخيز 

 .جقٌحٓٚ ٝكوحً ُٔح ضكذدٙ ٗششز جإلطذجس

 

 خظبئض طىٛن االعتثّبس االعال١ِخ

 

ٝغ٤وس ضظذس ذحعْ ٓحٌُٜح جٝ ُكحِٜٓح، ذلثحش ٓطغح٣ٝس جُو٤ٔس إلغرحش قن  .1

 قوٞم ٝجُطضجٓحش ٓح٤ُس.ٓحٌُٜح ك٤ٔح ضٔػِٚ ٖٓ 

 ضٔػَ قظس شحتؼس ك٢ ٤ٌِٓس ٓٞؾٞدجش ٓخظظس ُالعطػٔحس.  .2

 ال ضٔػَ د٣٘حً ك٢ رٓس ٓظذسٛح ُكحِٜٓح. .3

 ضظذس ٝضطذجٍٝ ٝكوحً ُِششٝؽ ٝجُؼٞجذؾ جُششػ٤س.  .4

 ضذجُٜٝح ٣خؼغ ُششٝؽ ضذجٍٝ ٓح ضٔػِٚ.  .5

٣شحسى ٓح٤ٌُٜح ك٢ جُشذف قغد جالضلحم، ٣ٝطكِٕٔٞ جُخغحسز ذكغد ٓح   .6

 ٚ ًَ ْٜٓ٘ ٖٓ طٌٞى.٣ٌِٔ

ٓخحؽش جُظٌٞى أهَ ٖٓ جُغ٘ذجش ألٜٗح قظض شحتؼس ك٢ أطٍٞ   .7

 ك٢ رٓس جُؿٜس جُٔغطل٤ذز ٖٓ جإلطذجس. قو٤و٤س ٤ُٝغص د٣ٖ

 أٛاع طىٛن االعتثّبس االعال١ِخ

ضخطِق ؽر٤ؼس جُظٌٞى جالعال٤ٓس ٝ ضط٘ٞع 

ذحخطالف ؽر٤ؼس جُؼوذ جُششػ٢ جُز١ ضظذس 

جذشص  ٛزٙ جالٗٞجع  جُظٌٞى ػ٠ِ جعحعٚ ٖٝٓ 

 ٓح ٢ِ٣:

 طىٛن االخبسح. 

 طىٛن اٌّشاثحخ. 

 طىٛن اٌّشبسوخ. 

 طىٛن اٌّؼبسثخ. 

 ٍُطىٛن اٌغ. 

 طىٛن االعتظٕبع 
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 اٌغٕذاد اٌتدبس٠خ    االعال١ِخ اٌظىٛن         اٌّدبي د

 .هشٝع ٣وذٜٓح قِٔطٜح ُٔظذس جُغ٘ذجش ضٔػَ قظض ٤ٌِٓس شحتؼس ك٢ ٓٞؾٞدجش. اٌٍّى١خ 1

٣٘شة جُؼحتذ ٗط٤ؿس جالعطػٔحس ك٢ جُٔشحس٣غ جُط٢  اٌؼبئذ 2

ؽشقص ٖٓ جؾِٜح جُظٌٞى،ٝضٌٕٞ ٓؼشػس ُِشذف 

 .جٝ جُخغحسز

كحتذز غحذطس ٓؼٔٞٗس ػ٘ذ جُٔوشع جُز١ 

٣ٔػِٚ ع٘ذٙ ٝالضض٣ذ ٝالض٘وض، )٤ُغص 

 ُِخغحسز(.ٓؼشػس 

ػّبْ  3

 اٌّذ٠ش

ال ٣طكَٔ جُٔذ٣ش جُخغحسز ئال ك٢ قحُس جُطؼذ١ جٝ 

 جُطوظ٤شجٝ ٓخحُلس جُششٝؽ.

٣طكَٔ جُٔذ٣ش جُخغحسز ذك٤ع ٣ٌٕٞ 

 ػحٓ٘حً ُٜح.

 ػوذ هشِع ذلٞجتذ سذ٣ٞس. .ػوذ ٓر٢٘ ػ٠ِ أعحط ٓ٘طؽ جعال٢ٓ اٌؼمذ 4

 

 اٌّؼ١بس اٌششػٟ اٌخبص ثبٌظىٛن     

 

ضخؼيييغ طيييٌٞى جالعيييطػٔحس جإلعيييال٤ٓس جُييي٠ جألعيييظ 

ٝجالقٌحّ جُششػ٤س جُٞجسدز كي٢ جُٔؼ٤يحس  جُشيشػ٢ سهيْ 

جُظيييييحدس ػيييييٖ ٤ٛثيييييس جُٔكحعيييييرس ٝجُٔشجؾؼيييييس  (17)

 .(AAOIFI)ُِٔإعغحش جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس 

 دٚس اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ

جٗؿض ٛزج جُر٘ي ٓغٞدز هحٕٗٞ طٌٞى جالعطػٔحس جإلعال٤ٓس 

ض٘ظ٤ْ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس جألعحع٤س ك٢ جُظ٤شكس ٝجُٔح٤ُس  ٖٓ جؾَ

ٖٓ  جالعال٤ٓس ٝضْ ػشػٜح ػ٠ِ ٓؿِظ جُذُٝس ُـشع جهشجسٙ

 .هرَ جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س

 

جُطو٤ِذ٣س جُٔظحسف ك٢ جُطؿحس٣س ٝجُغ٘ذجش جالعال٤ٓس جُظٌٞى ذ٤ٖ جالخطالكحش جذشص  
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 ثب١ٔبً: اٌّحشِبد فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ

، ِٓ اُ٘ اٌخظبئض اٌتٟ ت١ّض اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ اعتجؼبد٘ب ٌٍّحشِبد ثحىُ اعتٕبد٘ب ٌٍشش٠ؼخ اٌغشا  

 :اٌّحشِبدٚاٌشىً اٌّٛػ  ادٔبٖ ٠ج١ٓ ٘زٖ 
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   المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء -1

ٖٔ ٓؼِّٞ ٝ ػضؼذ جُٔشجذكس ٖٓ ؽشم جُط٣َٞٔ جُط٢ ٣وّٞ ٖٓ خالُٜح جُٔظشف جالعال٢ٓ ذط٣َٞٔ جُضذحتٖ، ئر ٣وّٞ جُٔظشف ذششجء عِؼس ٝ ضٌِٜٔح ذ

ذغذجد جُػٖٔ ٓغ جُشذف ُِٔظشف ػ٠ِ شٌَ  الخ٤شػ٠ِ جٕ ٣وّٞ ج، ذحُػٖٔ جُز١ جشطشجٛح ذٚ ٓؼحكحً ج٤ُٚ سذف ٓؼِّٞ ضذٕٖٞٓ غْ ٣وّٞ ذر٤ؼٜح ج٠ُ  جُ

 .جهغحؽ 
 

 

 ً  : ػمٛد اٌت٠ًّٛ اإلعال١ِخثبٌثب

 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء .1

 االجارة واالجارة المنتهية بالتمليك  .2

)اٌغٍف( اٌغٍُ .3      

 االعتظٕبع ٚاالعتظٕبع اٌّٛاصٞ .4

 

األسس واالحكام 
الشرعية الخاصة 

بالمرابحة والمرابحة 
 لآلمر بالشراء

رقم   المعيار الشرعي

( الصادر عن 8)

(AAOIFI) 

 ششٚؽ طحخ ػمذ اٌّشاثحخ

  ٖٝؾٞخ جٗطلحء جُؼالهس جُطؼحهذ٣س ذ٤

ششؽحً  )جُرحتغ( جُضذٕٞ ٝ ٓٞسد جُغِؼس

ٍ إُٝظكس ػوذ جُٔشجذكس. ٝقط٠ ال ض

 .سذ١ٞجُٔؼحِٓس ج٠ُ ٓؿشد هشع 

  ٣ؿد ػ٠ِ جُٔظشف دكغ غٖٔ جُغِؼس

ٓرحششز ُِٔظذَّس ٖٓ جؾَ جؾط٘حخ 

جُشرٜس ك٢ ضكٍٞ جُٔؼحِٓس ج٠ُ ٓؿشد 

 ض٣َٞٔ ذلحتذز.

  ٝؾٞخ ه٤حّ جُٔظشف ذر٤حٕ جُشذف

 جألط٢ِ.الً ػٖ جُػٖٔ ظٓ٘ل

  ٣ؿد ػ٠ِ جُٔظشف ضِٔي جُغِؼس

  ٝهرؼٜح. 

  َجخطالف جُضذٕٞ ػٖ جُٔٞسد ٖٓ جؾ

 جُٔكشّ ششػحً.ضؿ٘د ذ٤غ جُؼ٤٘س 

  َٝؾٞخ ضكذ٣ذ جُػٖٔ ٝجُشذف ٖٓ جؾ

 .ٗل٢ جُؿٜحُس ٝجُـشس
 

ِٕغ إخشا  اٌّشاثحخ 

فٟ اٌز٘ت اٌّؤخٍخ 

 ٚاٌفؼخ

ي م )ص
 
ى العظ

 
ال المصطف  (ق 

ك٢ ٓرحدُس جُزٛد 

 ٝجُلؼس : ) ٣ذجً ذ٤ذ(

 ِششٚػ١خ اٌّشاثحخ

 هلالج لجلبي تؼبٌٝ

 ﴾ ٝجقَ هللا جُر٤غ ﴿ 

ي م )ص
 
ى العظ

 
ال المصطف  (ق 

 ) ال تبع ما لٌس عندن(

 

كييي٢ قحُيييس ٌٗيييٍٞ جُضذيييٕٞ 

٣ؿييد ػييٖ شييشجء جُغييِؼس 

جٕ ٣وطظش جُطؼ٣ٞغ ػ٠ِ 

ٓويييذجس جُليييشم ذييي٤ٖ ضٌِليييس 

جُغييِؼس ٝغٔييٖ ذ٤ؼٜييح ُـ٤ييش 

جُٞجػييييييذ ذحُشييييييشجء ، الٕ 

جُؼييئحٕ جُٔشيييشٝع  ٛيييٞ 

ٓيييح٣شكغ جُؼيييشس جُلؼِييي٢ 

كويييييييؾ، ٝالٕ جعيييييييطكوحم 

جُٔإعغس ُِشذف جُلحتيص ال 

٣ٌييييٕٞ ئال ذٞؾييييٞد ػويييييذ 

جُٔشجذكييس  ُٝييْ ٣ٞؾييذ كيي٢ 

 .ٛزٙ جُكحُس
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ال ٣ؿيييٞص ُِٔظيييشف 

كييشع ؿشجٓييس ػِيي٠ 

س ط٤ؿييييييييييجُضذييييييييييٕٞ ٗ

جُطحخ٤ش ذحُغيذجد، الٕ 

رُييييي ٣ؼييييذ ٓييييٖ سذييييأ 

جُؿح٤ِٛييييييس جُٔكييييييشّ 

 ششػحً.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اٌخطٛاد اٌؼ١ٍّخ ٌتمذ٠ُ خذِخ اٌّشاثحخ

ً  ضذٕٞضوذ٣ْ جُ .1 ُششجء عِؼس  ُِٔظشف ؽِرح

 .ٓٞطٞكس

 .ششجء جُغِؼس جُٔٞطٞكس جُٔظشف هرٍٞ  .2

ُششجء جُغِؼس جُٔٞطٞكس  ضذٕٞٝػذ ٖٓ جُضوذ٣ْ  .3

ك٢ قحُس )جُٔشجذكس  ذؼذ ضٌِٔٚ ُٜح جُٔظشفٖٓ 

 جُٔشًرس(.

 جً.ُِغِؼس جُٔٞطٞكس ٗوذ جُٔظشف ششجء .4

 ضذٕٞجُٔٞطٞكس ُِ جُغِؼسر٤غ ه٤حّ جُٔظشف ذ .5

 .ذأؾَ ٓغ ص٣حدز سذف ٓطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٜ٘ٔح

ه٤حّ جُضذٕٞ ذذكغ جُٔرحُؾ جُٔطشضرس ػ٤ِٚ ذحُطوغ٤ؾ  .6

 ٝقغد جالضلحم ٓغ جُٔظشف.

 

 أٛاع اٌّشاثحخ

 اٌّشاثحخ اٌجغ١طخ. .1

ٛٞ ذ٤غ جُغِغ ذشأط ٓحٍ ٓؼِّٞ ٝسذف ٓؼِّٞ   

دٕٝ ٝؾٞد ٝػذ عحذن ذحُششجء ٖٓ هرَ جُضذٕٞ 

  ُِٔظشف.

اٌّشاثحمممممخ ٌاِمممممش ثبٌشمممممشا  )اٌّشاثحمممممخ  .2

 اٌّشوجخ(.

ٛٞ جُر٤غ جُز١ ٣طلحٝع ذشأٗٚ ؽشكحٕ أٝ أًػش     

٣ٝطٞجػذجٕ ػ٠ِ ض٘ل٤ز ٛزج جُطلحٝع جُز١ ٣طِد 

ششجء عِؼس  ظشفٖٓ جُٔ جُضذٕٞذٔوطؼحٙ 

 ُضذٕٞ ذطوذ٣ْ ٝػذ ُِٔظشفج ٓغ ه٤حُّ٘لغٚ، 

٣ٌٕٞ ػوذ ذششجتٜح ٓ٘ٚ ٝضشذ٤كٚ ك٤ٜح، ػ٠ِ جٕ 

 .ُِغِؼس ظشفذؼذ ضِٔي جُٔ جُر٤غ
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 ارة واالجارة المنتهية بالتمليك االج -2

ٓوحذَ جؾشز ٓؼ٤٘س  ضذٕٞٝضحؾ٤شٛح ُِ )ػوحسجش جٝ ٓؼذجش( الطٍٞئر ٣وّٞ جُٔظشف ذٔٞؾرٚ ذششجء ج ٢ٛ ػرحسز ػٖ ػوذ ذ٤ٖ جُٔظشف ٝجُضذٕٞ،

ٙ ٥خش ٣ذكؼٜح جُٔغطأؾش ُِٔظشف ػ٠ِ جهغحؽ خالٍ ٓذز ٓكذدز، ٝ ك٢ قحُس جالؾحسز جُٔ٘ط٤ٜس ذحُط٤ِٔي كحٕ ٤ٌِٓس جُغِؼس ض٘طوَ ُِٔغطأؾش ػ٘ذ عذجد

 هغؾ. 
 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

اٌخبطخ ثبالخبسح ٚاالخبسح 

 إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه 

رقم   المعيار الشرعي

الصادر عن ( 9)

(AAOIFI) 

 

 االخبسح إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّهؽشق أتمبي اٌٍّى١خ فٟ ػمذ 

 اإلخبسح إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه ػٓ ؽش٠ك اٌٙجخ  .1

ٞ ػوذ جإلؾحسز جُط٢ ض٘طوَ ك٤ٜح ج٤ٌُِٔس ئ٠ُ جُٔغطأؾش ذاذشجّ ػوذ ٛرس ض٘ل٤زجً ٛ  

ُٞػذ عحذن ٝرُي ذٔؿشد عذجد جُوغؾ جإل٣ؿحس١ جألخ٤ش أٝ ذاطذجس ػوذ ٛرس 

دٕٝ قحؾس ئ٠ُ  -ضِوحت٤حً –ٓؼِن ػ٠ِ عذجد أهغحؽ جإلؾحسز ٝق٤٘ثز ض٘طوَ ج٤ٌُِٔس 

ش ٖٓ جُٔرحُؾ جُط٢ ضْ عذجدٛح ئذشجّ ػوذ ؾذ٣ذ ٝدٕٝ غٖٔ عٟٞ ٓح دكؼٚ جُٔغطأؾ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أهغحؽ ُإلؾحسز.                                                                                                               

 اإلخبسح إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه ػٓ ؽش٠ك اٌج١غ ثثّٓ سِضٞ ٠حذد فٟ اٌؼمذ .2

 ٣ٝطؼٖٔ جٓش٣ٖ:  ٛٞ جضلحم ٣غط٘ذ ئ٠ُ ػوذ ٖٝٓ غْ ٝػذ  

: ػوذ ٣٘ظْ ئؾحسز ٗحؾضز ٝضطكذد ك٤ٚ جإلؾحسز ٝٓذضٜح، كارج جٗطٜص ٓذز األٚي 

  .جإلؾحسز جٗلغخ ػوذ جإلؾحسز

 -ئرج سؿد جُٔغطأؾش ك٢ رُي –ٓذز جإلؾحسز : ٝػذ ذاذشجّ ػوذ ٣طْ ك٢ ٜٗح٣س اٌثبٟٔ

 ٝدكغ جُػٖٔ جُز١ جضلوح ػ٤ِٚ )جُػٖٔ جُشٓض١(.

 اإلخبسح إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه ػٓ ؽش٠ك اٌج١غ ثجم١خ األلغبؽ .3

ػرحسز ػٖ ػوذ ئؾحسز ٣طشضد ػ٤ِٚ ضطر٤ن أقٌحّ جإلؾحسز ًِٜح، ٓغ ٝػذ ٖٓ   

جُٔحُي ذأٗٚ ع٤ر٤غ جُٔٞؾٞد ئ٠ُ جُٔغطأؾش ك٢ أ١ ٝهص ٣شؿد ك٢ أغ٘حء ٓذز 

جإلؾحسز ٓغ ضكذ٣ذ جُػٖٔ ذأٗٚ ذو٤س أهغحؽ جإلؾحسز ق٤ٖ جُشؿرس ك٢ جُششجء ٝق٤ٜ٘ح 

ً ذحُ٘غرس ُرو٤س جُٔذز ُ ذخٍٞ ًَ ٖٓ جُٔ٘لؼس ٝجُؼ٤ٖ ك٢ ٣ؼطرش ػوذ جإلؾحسز الؿ٤ح

 .ِٓي جُٔغطأؾش، ػ٠ِ إٔ ٣٘ظْ ػ٤ِٔس جٗطوحٍ ج٤ٌُِٔس ػوذجً ُِر٤غ

 اإلخبسح إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه ػٓ ؽش٠ك اٌج١غ اٌتذس٠دٟ .4

ذإٔ ٣ر٤غ ئ٠ُ جُٔغطأؾش أؾضجء ٖٓ  )جُٔإؾش( ٛٞ ػوذ ٣شضرؾ ذٞػذ ٖٓ جُٔحُي   

ؾ٤ٔغ جُٔٞؾٞدجش، ٝرُي ذطكذ٣ذ  جُٔٞؾٞدجش جُٔإؾشز ذحُطذس٣ؽ ئ٠ُ إٔ ٣طْ ض٤ٌِٔٚ

غٖٔ ئؾٔح٢ُ ُِٔٞؾٞدجش ٝضوغ٤ٔٚ ػ٠ِ ٓذز ػوذ جإلؾحسز ٝض٤ٌٖٔ جُٔغطأؾش ٖٓ 

ًَ كطشز ذؿضء ٗغر٢ ٖٓ جُػٖٔ جإلؾٔح٢ُ ذك٤ع  ٔٞؾٞدجشضِٔي ؾضء ٗغر٢ ٖٓ جُ

٣غطٌَٔ ٤ٌِٓس جُٔٞؾٞدجش ٓغ جٗطٜحء ٓذز ػوذ جإلؾحسز ٝالذذ أ٣ؼح ٖٓ ػوذ ذ٤غ 

الذذ ٖٓ ض٘حهض ٓوذجس جألؾشز ٓغ ضضج٣ذ ٗغرس ٤ٌِٓس  ٌَُ ؾضء ك٢ ق٤٘ٚ، ًٔح

 جُٔغطأؾش ك٢ جُٔٞؾٞدجش جُٔإؾشز
 

 ػمذ االخبسح ػمذ الصَ

 هلالج لجلبي تؼبٌٝ

 ﴾أٝكٞج ذحُؼوٞد  ﴿ 

 

 

 

ِششٚػ١خ االخبسح ٚاالخبسح 

 إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه

 

  هلالج لجلبي تؼبٌٝ

 ﴾هحُص ئقذجٛٔح ٣ح أذص جعطأؾشٙ ﴿

      هلالج لجلبي تؼبٌٝ           

 ﴾ ُٞ شثص الضخزش ػ٤ِٚ جؾشجً  ﴿
 

٣ؿيييييييد ضكذ٣يييييييذ ٓيييييييذز 

جالؾييييييييحسز الٕ ػييييييييذّ 

جُطكذ٣ييذ ٣ييٞسظ جُؿٜحُييس 

 .ٖٝٓ غْ جُٔ٘حصػس

 

 اٌتأ١ِٓ ػٍٝ اٌّٛخٛداد

ُطلييحد١ قييحالش جُ٘ييضجع ذيي٤ٖ 

جُٔييييإؾش ٝجُٔغيييييطأؾش ٣يييييطْ 

جُطيييأ٤ٖٓ ػِييي٠ جُٔٞؾيييٞدجش 

ذؼوذ ضيأ٤ٖٓ ضويغ ضٌِلطيٚ ػِي٠ 

ػييحضن جُٔييإؾش ٓييح ُييْ ٣يي٘ض 

 .جالضلحم ػ٠ِ خالف رُي
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 الخطوات العملية لتقديم خدمة
 االجارة المنتهية بالتمليك

ذطِد ج٠ُ جُٔظشف إلعطثؿحس  ضذ٣ٕٞطوذّ جُ .1

أطَ ٓؼ٤ٖ )ػوحس ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ( ذؼذ إٔ 

٣شطش٣ٚ جُر٘ي ٝ ٣ذكغ غٔ٘ٚ. ٝ ٣كذد ك٢ ؽِرٚ 

 .جألطَ جُٔشجد جعطثؿحسٙ ٝ ٓذز جُطأؾ٤ش
 ه٤حّ جُٔظشف ذذسجعس جُطِد. .2
ذحُٔٞجكوس  ضذٕٞك٢ قحُس جُٔٞجكوس ٣طْ ئذالؽ جُ .3

ٝجُششٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُؼوذ )ػ٠ِ 

 ٔػحٍ: ٓذز جال٣ؿحس ، جُوغؾ.... جُخ(.عر٤َ جُ
ٝجُضذٕٞ  ضٞه٤غ ػوذ جإلؾحسز ذ٤ٖ جُٔظشف  .4

 .ٝكن جُششٝؽ جُٔطلن ػ٤ِٜح
ذط٤ٌِٔٚ  ضذُِٕٞ ٔظشفضٞه٤غ ٝػذ ٖٓ جُ .5

 .جألطَ جُٔغطأؾش ػ٘ذ ٜٗح٣س ٓذز جُطأؾ٤ش
ػ٘ذ ٜٗح٣س ٓذز جُطأؾ٤ش ٣ط٘حصٍ جُٔظشف  .6

 .ُِٔغطأؾش ػٖ جألطَ
 

 لتقديم خدمةالخطوات العملية 
 التشغيلية االجارة 

 شييييييييشجء جُٔظييييييييشف جألطييييييييٍٞ .1

ذٜييييييذف  )ػوييييييحسجش جٝ ٓؼييييييذجش(

ضأؾ٤شٛيييح، ٝ رُيييي قغيييد دسجعيييطٚ 

 ُٔططِرحش جُغٞم.

 ػشع جألطٍٞ جُٔشطشجز ُِطأؾ٤ش. .2

جُطلحٝع ٓح ذ٤ٖ جُٔظشف ٝ  .3

( ضذحتٖجُٔغطأؾش٣ٖ جُٔكط٤ِٖٔ)جُ

 قط٠ جُٞطٍٞ ج٠ُ ئضلحم.

 .ضٞه٤غ ػوذ جُطأؾ٤ش ٓغ جُٔغطأؾش .4

٣ركع  ،ٜٗح٣س ٓذز جُطأؾ٤شػ٘ذ  .5

خش أٝ هذ آجُٔظشف ػٖ ٓغطأؾش 

 .٣ؿذد جُؼوذ ٓغ جُٔغطأؾش جُغحذن
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-11- 

 ِٕتدبد اعال١ِخ ِمتشكخ  

جإلؾحسز جُٔٞطٞكس ك٢  ٣طْ ضوذ٣ْ ٛزج جُٔ٘طؽ ػ٠ِ جعحط ػوذ :ٚاٌّذاسط ِٕتح ت٠ًّٛ اٌتؼ١ٍُ فٟ اٌدبِؼبد

، ك٤غطأؾش جُٔظشف جإلعال٢ٓ ضِي جُٔ٘لؼس )خذٓس  جٝ جُٔذسعس ؿحٓؼسجُوذ ٛٞ جُٔ٘لؼس جُط٢ ضوذٜٓح ٝٓكَ جُؼ جُزٓس،

، ٝذؼذ رُي ٣وّٞ جُٔظشف جإلعال٢ٓ ذطأؾ٤ش ضِي جُٔ٘لؼس ُِطِرس ٍَ  . جُطؼ٤ِْ( ذؼوذ ٓغطو

 

 جإلؾحسز ُِخذٓحش جُٔٞطٞكس ك٢  ػوذ٣طْ ػ٠ِ أعحط   جُغلشسقالش   ئٕ ض٣َٞٔ : خذِبد اٌغفش ت٠ًِّٕٛتح

ذطوذ٣ْ جُٔ٘حكغ  ٔظشف، ٣ِطضّ ك٤ٚ جُجُٔظشف ٝجُضذٕٞجُزٓس، ذاذشجّ ػوذ ئؾحسز خذٓحش ٓٞطٞكس ك٢ جُزٓس ذ٤ٖ 

جُط٢ ضغطِضٜٓح جُشقِس ٖٓ ٓٞجطالش ٝعٌٖ ٝض٘والش، ٝٓح ٣شحذٜٜح ٖٓ ٗلوحش ضؼطرش ػٖٔ جُٔ٘لؼس، ذؼوٞد ٓغ ًَ 

س ُٔوذ٢ٓ جُخذٓحش، ٓغ ض٤ٌِق جُٔإؾش٣ٖ ذطغ٤ِْ ضِي جُٔ٘حكغ ئ٠ُ ٖٓ ٣كذدْٛ ؽشف ٖٓ ٓوذ٤ٜٓح، ٝرُي ذأؾشز ٓؼؿِ

 س.                              ؾشز ٓإؾِحذ جُضذحتٖ جُشجؿر٤ٖ ك٢ جُغلش، ْٝٛ ٖٓ ضؼحهذ ٓؼْٜ ٖٓ ٔظشفجُ

 ك٢ جُكؽ ٝجُؼٔشز(.  جؾحسز خذٓحش جُغلش *)٣ٌٖٔ ضطررن     



 

 

  

)اٌغٍف( اٌغٍُ  -3  

( جُز١ ج٤ُٚػحؾَ، ج١ جٗٚ ٓؼحِٓس ٓح٤ُس ٣طْ ذٔٞؾرٜح ضؼؿ٤َ دكغ جُػٖٔ)ضوذ٣ٔٚ ٗوذجً( ٖٓ ؽشف جُٔشطش١)جُٔغِْ( ج٠ُ جُرحتغ )جُٔغِْ ذػٖٔ ٛٞ ذ٤غ آؾَ 

 ؾَ ٓؼِّٞ.آ٣ِطضّ ذطغ٤ِْ ذؼحػس ٓؼرٞؽس ذظلحش ٓكذدز ك٢ 

 شروط عقد السلم

  :)ٗششٚؽ اٌّج١غ)اٌّغٍُ ف١  
ً ك٢ جُزٓس .1 )ال  جٕ ٣ٌٕٞ د٣٘حً ٓٞطٞكح

عِؼس ٓٞؾٞدز ق٤ٖ ٣ؿٞص جُغِْ ك٢ 

 (.جذشجّ جُؼوذ

 جٕ ٣ٌٕٞ ٓٔح ٣٘ؼرؾ ذحُٞطق. .2

جٕ ضكذد ٓٞجطلحضٚ جُٔإغشز ك٢  .3

  جُو٤ٔس)ؾ٘غٚ،ٗٞػٚ،ٓوذجسٙ(.

  جٕ ٣ٌٕٞ جؾَ جُطغ٤ِْ ٓؼِّٞ. .4

 .جُوذسز ػ٠ِ جُطغ٤ِْ .5

جألطَ جٕ ٣كذد ٌٓحٕ جُطغ٤ِْ، كحرج ُْ  .6

 .٣كذد جػطرش ٌٓحٕ جُؼوذ ٌٓحٗحً ُِطغ٤ِْ

 

  :ّٓششٚؽ اٌث  
جٕ ٣ٌييييييييٕٞ ٓؼِٞٓييييييييحً ػِيييييييي٠ ؿييييييييشجس  .1

 جُٔؼحٝػحش ؾ٤ٔؼٜح.

،قط٠ ال ٣ٌٕٞ جٕ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓؼؿالً  .2

) ك٢ قحُس ٛ٘حى ػشٝسز ُذكغ  د٣٘حً ذذ٣ٖ

جُػٖٔ ػ٠ِ دكؼحش كحٗٚ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؼٔذ 

 ج٠ُ ئذشجّ ػوٞد عِْ ٓ٘لظِس ٓططح٤ُس(.
 

 الخطوات العملية لبيع السلم

ششجء جُٔظشف عِؼس ٓٞطٞكس ك٢  .1

جُزٓس ػٖ ؽش٣ن ػوذ جُغِْ ذػٖٔ 

 قحٍ)ٗوذجً( ٣غِٔٚ ُِرحتغ.

ك٢ جُٔٞػذ  ٔظشفُِ ٣غِْ جُرحتغ جُغِؼس .2

 جُٔإؾَ جُٔطلن ػ٤ِٚ ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ.

ذؼذ ضغِْ جُغِؼس ٣وّٞ جُٔظشف ذر٤غ  .3

جُغِؼس جُط٢ جشطشجٛح ذحُغِْ ج٠ُ جُٔغطل٤ذ 

جقذٟ جُٜ٘حت٢ ذػٖٔ جػ٠ِ ٖٓ خالٍ 

ػحٍ جُؼوٞد جإلعال٤ٓس )ػ٠ِ عر٤َ جُٔ

ذٞؾٞد ٝػذ  جُٔشجذكس، ذ٤غ جُٔغحٝٓس(

ٓغرن ٖٓ جُٔشطش١ جٝ ذذٕٝ ٝؾٞد ٛزج 

جُٞػذ ذاذشجّ ػوذ جُر٤غ ٓرحششز جٝ ػٖ 

جُرحتغ ك٢ ػوذ جُضذٕٞ  ؽش٣ن ض٤ًَٞ

 جُغِْ جالٍٝ.

٣غِْ جُٔظشف جُغِؼس ذؼذ جذشجّ ػوذ  .4

 ذ٤ؼٜح ُِٔشطش١ جُٜ٘حت٢.
 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

  ثبٌغٍُاٌخبطخ 

رقم   الشرعي المعيار

الصادر عن (  11)

(AAOIFI) 

ال ٣ؿييٞص ذ٤ييغ جُٔغييِْ 

ك٤ييٚ هرييَ هرؼييٚ،الٗٚ 

ٓييٖ هر٤ييَ ذ٤ييغ جُييذ٣ٖ 

 ً  .جُٔٔ٘ٞع ششػح

ي م )ص
 
ى العظ

 
ال المصطف  (ق 

)ٖٓ أعيِق كي٢ شي٢ 

، كل٢ ٤ًَ ٓؼِّٞ، ٝ 

ٝصٕ ٓؼِيييييّٞ، جُييييي٠ 

 جؾَ ٓؼِّٞ(

ال ٣ؿييٞص كييشع شييشؽ 

ؾضجتي٢ كي٢ جُغيِْ، الٕ 

جُٔغييِْ ك٤ييٚ ػرييحسز ػييٖ 

د٣ييييييييييٖ، ٝال ٣ؿييييييييييٞص 

 جشيييطشجؽ جُض٣يييحدز ػ٘يييذ

 .جُطحخ٤ش

جغ سأط اٌّبي فٟ ِدٍظ اٌؼمذ،ٚلذ عّٟ عٍّبً ٌّب ف١ٗ ِٓ تمذ٠ُ سأط اٌّبي، فبرا تأخش ٌُ ٠ىٓ ل٠دت 

عٍّبً، الْ تأخ١ش دفغ سأط اٌّبي ػٓ ِدٍظ اٌؼمذ ٚاٌتفشق ِٓ غ١ش تمبثغ ٠دؼً اٌؼمذ د٠ٕبً ثذ٠ٓ ٚ٘ٛ 

 ِٕٟٙ ػٕٗ. 
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االعتظٕبع ٚاالعتظٕبع اٌّٛاصٞ  -3  

 ه٤حّ جُضذٕٞ )جُٔغطظ٘غ( ذطوذ٣ْ ؽِد ُِٔظشف )جُظحٗغ( ٖٓ جؾَ ه٤حّ جالخ٤ش ذظ٘حػس عِؼس ٓكذدز  -:االعتظٕبع

( ٓوحذَ غٖٔ ٣طلن ػ٤ِٚ جُطشكحٕ جٓح ٓوغطحً جٝ -جعطظ٘حع ٓٞجص١ -جُٔٞجطلحش )ذحٌٓحٕ جُٔظشف جالعطؼحٗس ذظحٗغ آخش

 ٓإؾالً. 

 :ٞجُٔظشف ك٤ٚ ٣ٌٕٞ( جُٔغطظ٘غ) جُضذٕٞ ٓغ جألٍٝ ػوذ٣ٖ ئذشجّ خالٍ ٖٓ ضطْ ط٤ـس ٢ٛ  -االعتظٕبع اٌّٛاص  ً  طحٗؼح

ً  جُٔظشف ك٤ٚ ٣ٌٕٞ جُٔوحٍٝ ٓغ ٝجُػح٢ٗ  جُؼوذ٣ٖ، ك٢ جُػٖٔ أخطالف ؽش٣ن ػٖ جُؼ٤ِٔس ٛزٙ ك٢ جُشذف ٣ٝطكون ٓغطظ٘ؼح

( جُٔغطظ٘غ) ٝجُضذٕٞ جُٔظشف ذ٤ٖ ٣ٌٕٞ جُز١ ج٥خش جُؼوذ أٓح قحالً  ٝجُٔوحٍٝ جُٔظشف ذ٤ٖ جُؼوذ ٣ٌٕٞ جُـحُد ٝك٢

 .ٓإؾالً  ٣ٌٕٞ

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

اٌخبطخ ثبالعتظٕبع 

 ٚاالعتظٕبع اٌّٛاصٞ 

رقم   المعيار الشرعي

الصادر عن (  11)

(AAOIFI) 

 ِدبالد تطج١ك االعتظٕبع

 جُكذ٣ػيييييييييييييييييييييييييييييييس جُظييييييييييييييييييييييييييييييي٘حػحش 

ٓخطِييييييييييق  ُطحتشجش،جُوطحسجش،جُغييييييييييلٖ،)ج

 جُٔؼذجش ٝج٥الش جُٔظ٘ٞػس(.

  ٝٗكٞٛح)جُٔؿٔؼيييحش جٗشيييحء جُٔريييح٢ٗ جُٔخطِليييس

جُغييييييييييي٤ٌ٘س، جُٔغطشيييييييييييل٤حش، جُٔيييييييييييذجسط، 

 جُطشم..ٝؿ٤شٛح(.

  ٓخطِييييق جُظييييي٘حػص جُطييييي٢ ٣ٌٔيييييٖ ػيييييرطٜح

ذحُٔويييح٤٣ظ ٝجُٔٞجطيييلحش جُذه٤وس)جُظييي٘حػحش 

جُطك٤ِ٣ٞيييييس،هطحع جُظييييي٘حػس جالعيييييطخشجؾ٤س، 

جُظ٘حػحش جُـزجت٤س ذٔح ضشَٔ ػ٤ِٚ ٓيٖ ضؼ٤ِيد 

 ٝقلع ُِٔ٘طٞؾحش جُطر٤ؼ٤س(.
 

 االستصناعالخطوات العملية لبيع 

ذطِد ط٘غ ٓ٘طؽ )ذ٘ح٣س ػ٠ِ  ضذ٣ٕٞطوذّ جُ .1

عر٤َ جُٔػحٍ( ذٔٞجطلحش ٓؼ٤٘س ٝده٤وس،  

ك٤رشّ جُٔظشف ٓؼٚ ػوذ جعطظ٘حع ٣كذد ك٤ٚ 

 جُػٖٔ ٝآؾحٍ ضغذ٣ذٙ ٝ ٓٞػذ ضغِْ جُٔ٘طؽ.
٣وّٞ جُٔظشف ذطٞه٤غ ػوذ جعطظ٘حع ٓٞجٍص  .2

٣طِد ك٤ٚ  )جُٔوحٍٝ( ٓغ جُظحٗغ جُٜ٘حت٢

ط٘غ جُٔ٘طؽ ذ٘لظ جُٔٞجطلحش جُٔكذدز ك٢ 

جُؼوذ جالٍٝ ٌُٖٝ ذذٕٝ ٝؾٞد سذؾ ذ٤ٖ 

جُؼوذ٣ٖ ٣ٝطْ جالضلحم ػ٠ِ غٖٔ جهَ ك٢ جُؼوذ 

جُػح٢ٗ قط٠ ٣كون جُٔظشف سذكٚ ٖٓ 

 جُٔؼحِٓس، ٣ٝغذد ك٢ جُطٞجس٣خ جُٔطلن ػ٤ِٚ.
٣وّٞ جُظحٗغ جُٜ٘حت٢ )جُٔوحٍٝ( ذظ٘غ جُٔ٘طؽ  .3

 جُٔٞػذ جُٔطلن ػ٤ِٚ.ٝضغ٤ِٔٚ ُِٔظشف ك٢ 
غ٤ِٔٚ ج٠ُ طذؼذ ضغِْ جُٔظشف جُٔ٘طؽ ٣وّٞ ذ .4

جُضذٕٞ ك٢ جُٔٞػذ جُٔكذد ك٢ ػوذ 

جالعطظ٘حع جالٍٝ ٣ٌٕٝٞ ٛزج جُٔٞػذ أذؼذ 

ٖٓ ٓٞػذ جُطغِْ ٖٓ جُظحٗغ جُٜ٘حت٢ ك٢ ػوذ 

 .جالعطظ٘حع جُٔٞجص١
 

 اٌغٍُ                     االعتظٕبع              اٌفمشاد د
عمد على عٌن موصوفة فً الذمة اشترط فٌها  اشتشاؽ اٌؼًّ 1

 العمل فال ٌجري إال فٌما ٌتطلب صناعة

عمد على عٌن موصوفة فً الذمة لم 
 .ٌشترط فٌها العمل

٣طْ ضغ٤ِْ  ًحَٓ جُٔرِؾ ك٢ ٓؿِظ جُؼوذ، ٝال  ئٌٓح٤ٗس ضوغ٤ؾ جُٔرِؾ جُخحص ذحُؼوذ ِجٍغ اٌؼمذ 2

 ٣ؿٞص جُطوغ٤ؾ.

ال ٣ؿييييييٞص جٕ ٣ٌييييييٕٞ 

ٓكَ ػوذ جالعطظي٘حع 

ٓٞؾييييٞد قيييي٤ٖ جذييييشجّ 

 .جُؼوذ

٣ؿيييد جٕ ٣ٌيييٕٞ غٔيييٖ 

جالعطظيييي٘حع ٓؼِٞٓييييحً 

 .ٗل٤حً ُِؿٜحُس ٝجُـشس

ال ٣ؿٞص ص٣حدز جُػٖٔ 

ُطٔذ٣ذ أؾَ جُغذجد، 

 الٕ رُي ٖٓ جُشذح

٣ؿٞص ُِٔظشف جخز 

جُؼيئحٗحش جُٔ٘حعييرس 

الٗيييييييٚ كييييييي٢ ٛيييييييزٙ 

جُؼييييئحٗحش ضٞغ٤ييييين 

ُِكويييييٞم ٝال ضخيييييَ 

 ذٔطوؼ٠ جُؼوذ.

٣ؿييييييييٞص ُِٔظييييييييشف 

ذظيييييييلطٚ ٓغطظييييييي٘ؼحً 

جذيييشجّ ػويييذ جعطظييي٘حع 

ٓييٞجٍص ٓييغ ؽييشف جخييش 

ذيييييي٘لظ جُٔٞجطييييييلحش 

شييييش٣طس جٕ ال ٣ٞؾييييذ 

 سذؾ ذ٤ٜ٘ٔح.

 اٌفشٚلبد ث١ٓ االعتظٕبع ٚاٌغٍُ
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 ساثؼبً: ػمٛد اٌج١غ

ػمذ اٌج١غ: ٠مظذ ثٗ اٌتٍّه ثؼٛع ػٍٝ ٚخٗ اٌذٚاَ  

 ػذح أٛاع ٌؼمذ اٌج١غ ِٓ اثشص٘ب ِب ٠ٍٟ:ٕٚ٘بن 

 ث١غ اٌّغبِٚخ .1

 ث١غ اٌت١ٌٛخ .2

 ث١غ اٌحط١طخ .3

 ث١غ إٌغ١ئخ .4

 

 

 
 

 اركان صحة عقد البيع

٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓؼِٞٓحً اٌثّٓ:  .1

 ٝال ٣ؿٞص جُر٤غ ذػٖٔ ٓؿٍٜٞ.

ٛٞ جُش٢ جُز١ ؾؼَ ٓكَ اٌّثّٓ:  .2

 ُؼوذ جُر٤غ )أ١ جُٔؼوٞد ػ٤ِٚ(.

ٝٛٔح جُرحتغ ٝجُٔشطش١ اٌؼبلذاْ: .3

٣ٝشطشؽ ُظكس جُؼوذ جٕ ٣طٞجكشج ػ٠ِ 

 جال٤ِٛس.

٢ٛٝ جال٣ؿحخ ٝجُورٍٞ  اٌظ١غخ:.4

جُظحدسجٕ ػٖ ؽشك٢ جُؼوذ ٣ٝؼرش ػ٘ٚ 

ذحُشػح جُز١ ٣ؼذ أعحط طكس ػوذ 

جُر٤غ، ًٔح هحٍ جُٔظطل٠ جُؼظ٤ْ )ص( 

 ""جٗٔح جُر٤غ ػٖ ضشجٍع 

 

 

ث١غ اٌّغبِٚخ .1  

ه٤حّ جُٔظشف ذر٤غ جُغِؼس جُط٢ ٣ٌِٜٔح ج٠ُ جُضذٕٞ دٕٝ ذ٤حٕ عؼشٛح جألط٢ِ ٝسذف جُٔظشف 

ك٤ٜح، ٝٛٞ جُر٤غ جُٔؼشٝف ك٢ )جألعٞجم ٝجُٔطحؾش...جُخ( ٝضأخز جُٔغحٝٓس ؾ٤ٔغ جقٌحّ جُٔشجذكس 

 ٝٓوذجس سذف جُٔظشف. ِؼس٣طؼِن ذزًش جُػٖٔ جالط٢ِ ُِغئال ك٤ٔح 

 المساومةبيع  المرابحةبيع  الفقرات
ث١بْ ثّٓ ششا  اٌّظشف 

 ٌٍغٍؼخ فٟ اٌؼمذ

٣ؿد ػ٠ِ جُٔظشف ذ٤حٕ غٖٔ 

 ششجء جُغِؼس

ال ٣ؿد ذ٤حٕ غٖٔ ششجء جُغِؼس 

 ٖٓ هرَ جُٔظشف

 ف٠ّظبساٌشعَٛ ٚاٌث١بْ 
٣ؿد ذ٤حٕ سعّٞ ٝٓظحس٣ق 

 جُٔظشف جُٔطؼِوس ذحُغِؼس.

ال ٣ؿد ذ٤حٕ سعّٞ ٝٓظحس٣ق 

 ذحُغِؼس.  جُٔطؼِوس جُٔظشف 

 ٛٞ جُر٤غ جُز١ ٣كذد ك٤ٚ سأط جُٔحٍ ٗلغٚ ًػٖٔ ذال سذف جٝ خغحسز )أ١ جُر٤غ ذػٖٔ جُششجء ذال ص٣حدز(.ث١غ اٌت١ٌٛخ:  .2

 ذحُػٖٔ جألٍٝ ٓغ قؾ هذس ٓؼِّٞ ٓ٘ٚ ) أ١ جُر٤غ ذػٖٔ جهَ ٖٓ غٖٔ جُششجء(.ٛٞ جُر٤غ ث١غ اٌحط١طخ:  .3

جالؾحٍ ٝجُز١ ضؼؿَ ك٤ٚ جُغِؼس ٓغ ضأؾ٤َ جُػٖٔ ٣ٌٕٝٞ جُطغذ٣ذ ػ٠ِ شٌَ أهغحؽ ٓؼِٞٓس ٝك٢ ٛٞ ٗٞع ٖٓ ذ٤ٞع ث١غ إٌغ١ئخ )اٌج١غ ثبٌتمغ١ؾ(:  .4

 أٝهحش ٓكذدز.

 ِمبسٔخ ث١ٓ ث١غ اٌّشاثحخ ٚث١غ اٌّغبِٚخ

ال ٠دٛص ِّبسعخ ث١غ إٌغ١ئخ )اٌج١غ ثبٌتمغ١ؾ( فٟ اٌغٍغ اٌتٟ ٠شتشؽ اٌتمبثغ ف١ٗ فٟ ِدٍظ اٌؼمذ )ػٍٝ 

 اٌز٘ت ٚاٌفؼخ(.إٌمٛد ٚ عج١ً اٌّثبي
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ً خ  : ػمٛد االعتثّبسبِغب

 اٌّؼبسثخ. .1

 اٌّشبسوخ. .2

 

 

 

 

اٌّؼبسثخ -1  

جُٔحٍ(  ٝجُٔظشف )جُٔؼحسخ( جُز١ ٣ؼِٖ جُورٍٞ جُؼحّ ُطِي  سخض٘ؼوذ ذ٤ٖ أطكحخ قغحذحش جألعطػٔحس) جقذٟ ػوٞد جالعطػٔحس جإلعال٤ٓس جُط٢ 

ٓخحُلطٚ  جٝ جُٔؼحسخٝجُطوظ٤ش ٖٓ هرَ طؼذ١ جُجألٓٞجٍ ُِو٤حّ ذحعطػٔحسٛح ٝجهطغحّ جُشذف قغد جالضلحم ٝضك٤َٔ جُخغحسز ُشخ جُٔحٍ ئال ك٢ قحالش 

ً ذ٤ٖ جُٔظشف ذظلطٚ طحقد س ،ُِششٝؽ كاٗٚ ٣طكَٔ ٓح ٗشأ ذغررٜح أط جُٔحٍ ذحألطحُس ػٖ ٗلغٚ أٝ ذح٤ُ٘حذس ػٖ أطكحخ قغحذحش ٝض٘ؼوذ أ٣ؼح

 .جالعطػٔحس ٝذ٤ٖ جُكشك٤٤ٖ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ أطكحخ جألػٔحٍ ٖٓ صسجػ٤٤ٖ ٝضؿحس ٝط٘حػ٤٤ٖ

 

 انواع المضاربة

 اٌّؼبسثخ اٌّطٍمخ .1

 سخ جُٔحٍ ٣وّٞ ك٤ٜحجُط٢  جُٔؼحسذس ٢ٛ

 )جُٔظشف( جُٔؼحسخذطل٣ٞغ )جُضذٕٞ( 

ك٢ إٔ ٣ذ٣ش ػ٤ِٔحش جُٔؼحسذس دٕٝ إٔ 

٣و٤ذٙ ذو٤ٞد ٝئٗٔح ٣ؼَٔ ك٤ٜح ذغِطحش 

ضوذ٣ش٣س ٝجعؼس ٝرُي جػطٔحدجً ػ٠ِ غوطٚ ك٢ 

ً ُألػشجف جُؿحس٣س ك٢  أٓحٗطٚ ٝخرشضٚ ٝكوح

ٓؿحٍ جُ٘شحؽ جالعطػٔحس١ ٓٞػٞع 

 .جُٔؼحسذس

 

 اٌّؼبسثخ اٌّم١ذح .2

 جُطيي٢ ٣و٤ييذ ك٤ٜييح سخ جُٔييحٍ جُٔؼييحسذس ٛيي٢

  )جُٔظيييييييييشف( ٔؼيييييييييحسخجُ )جُضذيييييييييٕٞ(

 ٓؿيحٍذحالعطػٔحس ك٢ ٓششٝع ٓؼ٤ٖ  جٝ كي٢ 

ذٔييح ال ٣ٔ٘ييغ  ٝذٌييَ ٓييح ٣ييشجٙ ٓ٘حعييرحً  ٓؼيي٤ٖ

 .جُٔؼحسخ ػٖ جُؼَٔ
 

 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

  بٌّؼبسثخاٌخبطخ ث

رقم   المعيار الشرعي
الصادر عن   (13)

(AAOIFI) 

٣ؿيييييييد جٕ ٣ٌيييييييٕٞ 

سجط جُٔييحٍ ٓؼِٞٓييحً 

س ُِؿٜحُييس ػِٔييحً ٗحك٤يي

ٓييييٖ ق٤ييييع جُظييييلس 

 ٝجُٔوذجس.

 ٌؼّبٔبدا

ال ػييييييئحٕ ػِييييييي٠ 

جُٔؼييييييييحسخ جال جرج 

جُٔؼييحسذس ػوييذ ؿ٤ييش  ضؼذٟ أٝ هظش. 

الصّ،الٕ جُٔؼييحسخ 

ٓطظيييشف كييي٢ ٓيييحٍ 

ؿ٤يييييشٙ ذأرٗيييييٚ كٜيييييٞ 

ًح٤ًُٞييييَ، ٝجًُٞحُييييس 

 .ػوذ ؿ٤ش الصّ

٣ؼييذ ػوييذ جُٔؼييحسذس 

ذيييييحؽالً كييييي٢ قحُيييييس 

جشيييييييييييطشجؽ جقيييييييييييذ 

ُ٘لغٚ ٓرِـيحً جُطشك٤ٖ 

   .ٓوطٞػح

جُٔؼحسخ جٓي٤ٖ ػِي٠ 

ٓييح كيي٢ ٣ييذٙ ٓييٖ ٓييحٍ 

جُٔؼييحسذس، ٝأالطيييَ 

كيي٢ جالٓيي٤ٖ ال ٣ؼيئٖ 

ٓييح ٣طؼييشع ُييٚ جُٔييحٍ 

ٓيٖ ٛييالى، ٝجٗٔييح ٣وييغ 

جُٜيييييالى ػِييييي٠ ٓيييييحٍ 

 جُٔؼحسذس.

٣ؿيييييييييييٞص جخيييييييييييز 

جُؼييييييئحٗحش ٓيييييييٖ 

جُٔؼييييحسخ ذوظييييذ 

جعيييييييطخذجٜٓح كييييييي٢ 

قييييييييحالش ضؼييييييييذ١ 

جُٔؼيييييييييييييييحسخ جٝ 

 ضوظ٤شٙ. 
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 الشروط العملية لعقد المضاربة

جال٣ؿحخ ٝجُورٍٞ )ذ٤ٖ سخ جُٔحٍ ٝجُٔؼحسخ( ٝجُِزجٕ ٣طشخ ػ٤ِٜٔح جالغش  .1

 جُششػ٢ ُِؼوٞد.

 ٣شطشؽ جال٤ِٛس ك٢ جُؼحهذجٕ ) سخ جُٔحٍ( ٝ)جُٔؼحسخ(. .2

 جٕ ٣ٌٕٞ سجط جُٔحٍ ٓؼِٞٓحً )جٕ ًحٕ ٗوذجً جٝ ػ٤٘حً( .3

جألطَ إٔ ػوذ جُٔؼحسذس ؿ٤ش الصّ ٣ٝكن أل١ ٖٓ جُطشك٤ٖ كغخٚ ئال ك٢  .4

 -قحُط٤ٖ ال ضػرص ك٤ٜٔح قن جُلغخ ٝٛٔح: 

 .خ ك٢ جُؼَٔ كطظرف جُٔؼحسذس الصٓسئرج ششع جُٔؼحس  -أ

ئرج أضلن جُطشكحٕ ػ٠ِ ضأه٤ص جُٔؼحسذس كال ٣كن ئٜٗحتٜح هرَ رُي جُٞهص ئال  -خ

 ذحضلحم جُطشك٤ٖ.

جُٔؼحسذس ٖٓ ػوٞد جألٓحٗحش ٝجُٔؼحسخ أ٤ٖٓ ػ٠ِ ٓح ك٢ ٣ذٙ ٖٓ ٓحٍ  .5

 سخحُلٓك٢ ئدجسز أٓٞجٍ جُٔؼحسذس أٝ  ك٢ قحُس جُطؼذ١ ٝجُطوظ٤ش ئال ،جُٔؼحسذس

ٝجقذجً أٝ أًػش ٖٓ رُي كوذ أطرف ػحٓ٘حً ُشأط  ضكونكارج   ششٝؽ ػوذ جُٔؼحسذس

 جُٔحٍ.

ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالسذحـ ٣شطشؽ عالٓس سأط جُٔحٍ هرَ ضٞص٣غ جألسذحـ ٣ٝؿد جٕ  .6

ً ُِؿٜحُس )ج١ ٗغرس ٓشحػس ٖٓ جُشذف ً ٗحك٤ح ً ػِٔح ٤ُٝظ ٖٓ  ٣ٌٕٞ جُطٞص٣غ ٓؼِٞٓح

 (% ُِضذ31ٕٞ%  ُِٔظشف،  21ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ: ، سجط جُٔحٍ

 السث  فٟ اٌّؼبسثخ اال ثؼذ عالِخ سأط اٌّبي

ي م )ص
 
ى العظ

 
ال المصطف  (ق 

)ٓػَ جُٔظ٢ِ ًٔػَ جُطحؾش ال ٣خِض ُٚ سذكٚ قط٠  

ضورَ ٗحكِطٚ قط٠ أط ٓحُٚ، ًزُي جُٔظ٢ِ ال س٣خِض ُٚ 

(٣إد١ جُلش٣ؼس  
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ضٜييذف جُٔؼييحسذس جُيي٠ ض٤غيي٤ش 

جُطؼيييييحٕٝ جالعيييييطػٔحس١ ذييييي٤ٖ 

ٔحٍ جُز٣ٖ ال ٣شؿرٕٞ جسذحخ جُ

ذحعييييطػٔحس أٓييييٞجُْٜ ذأٗلغييييْٜ 

ٝذيييييي٤ٖ جٛييييييَ جُخرييييييشز كيييييي٢ 

جالعطػٔحسجش جُيز٣ٖ ال ٣ؿيذٕٝ 

 . جُٔحٍ جٌُحك٢



 

 

 

 

  

اٌّشبسوخ -2  

٢ٛ ضوذ٣ْ جُٔظشف ٝجُضذٕٞ جُٔحٍ ذ٘غد ٓطغح٣ٝس أٝ ٓطلحٝضس ٖٓ أؾَ ئٗشحء ٓششٝع ؾذ٣ذ أٝ 

جُٔغحٛٔس ك٢ ٓششٝع هحتْ، ذك٤ع ٣ظرف ًَ ٝجقذ ٜٓ٘ٔح ٓطٌِٔحً قظس ك٢ سأط جُٔحٍ ذظلس 

ًَ شش٣ي ك٢ غحذطس أٝ ٓط٘حهظس ٝٓغطكوحً ُ٘ظ٤رٚ ٖٓ جألسذحـ، ٝضوغْ جُخغحسز ػ٠ِ هذس قظس 

 سأط جُٔحٍ ٝال ٣ظف جشطشجؽ خالف رُي.

 انواع المشاركة

 اٌّشبسوخ اٌثبثتخ .1
٢ٛ جُٔشحسًس جُط٢ ضرو٠ ك٤ٜح قظس جُشش٣ي ك٢ 

سأط ٓحٍ جُٔشحسًس ؽٞجٍ أؾِٜح جُٔكذد ك٢ 

 جُؼوذ.

                         اٌّشبسوخ إٌّت١ٙخ ثبٌت١ٍّه .2

  )اٌّشبسوخ اٌّتٕبلظخ(
٢ٛ جُٔشحسًس جُط٢ ٣ؼط٢ ك٤ٜح جُٔظشف جُكن 

ُِشش٣ي ج٥خش ك٢ ششجء قظس جُٔظشف 

ً ذك٤ع ضط٘حهض قظس جُٔظشف ٝضض٣ذ  ضذس٣ؿ٤ح

قظس جُشش٣ي ج٥خش ئ٠ُ إٔ ٣٘لشد ذ٤ٌِٔس ؾ٤ٔغ 

سأط جُٔحٍ، ٝئٕ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس ضطٌٕٞ ٖٓ جُششًس 

ك٢ أٍٝ جألٓش، غْ جُر٤غ ٝجُششجء ذ٤ٖ جُشش٤ٌ٣ٖ، 

شًس ؿ٤ش ٓشطشؽ ك٤ٜح جُر٤غ ٝالذذ جٕ ضٌٕٞ جُش

ٝجُششجء، ٝئٗٔح ٣طؼٜذ جُشش٣ي ذزُي ذٞػذ ٓ٘لظَ 

ػٖ جُششًس ًٝزُي ٣وغ جُر٤غ ٝجُششجء ذؼوذ 

ٓ٘لظَ ػٖ جُششًس، ٝال ٣ؿٞص إٔ ٣شطشؽ أقذ 

 جُؼوذ٣ٖ ك٢ ج٥خش 

 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

 بٌّشبسوخاٌخبطخ ث

رقم   المعيار الشرعي
الصادر عن   (12)

(AAOIFI) ِضا٠ب ط١غخ اٌّشبسوخ 

جعطـالٍ جُغ٤ُٞس جُضجتذز ػحدز ك٢ جُٔظحسف  .1

 ٓح٤ُس.جإلعال٤ٓس ٓغ ضكو٤ن ػٞجتذ 

ٓشحسًس جُٔخحؽش ذ٤ٖ أطكحخ سؤٝط  .2

جألٓٞجٍ ٝضٞك٤ش جُؿٜٞد ذغرد ضٞص٣غ 

 جُٔغإ٤ُٝحش ذ٤ٖ جُششًحء.

جُٜ٘ٞع ذحهطظحد٣حش جُؼحُْ جإلعال٢ٓ  .3

العطػٔحس سجط ٓحُٚ ٝذحُطح٢ُ خذٓس جُٔؿطٔغ 

 ٝجألٓس.

ٓغ ضكو٤ن جُط٤ٌق ٝجُطالؤّ جُٔغطٔش  .4

جُوذسز  ح٢ُٓغطؿذجش جُٞجهغ ٝجُك٤حز ٝذحُط

 ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جالصٓحش ٝجُظشٝف جُطحستس.
 

٣ؿد ضكذ٣ذ قظس 

ًييييَ شييييش٣ي كيييي٢ 

 سأط جُٔحٍ. 

 اٌؼّبٔبد

ال ٣ؿييٞص ػيئحٕ أ١ 

شيييش٣ي ُيييشأط ٓيييحٍ 

شييييييييييش٣ي آخييييييييييش، 

ٝجُغييرد جٕ جُشييشًس 

ٓر٤٘يييس ػِييي٠ جألٓحٗيييس 

٢ٌُٝ ال ٣ظيرف ػويذ 

جُٔشييييييحسًس ػ٤ِٔييييييس 

 هشع ٓؼٕٔٞ.

ال ٣ؿٞصضك٤ٔيييييييييَ 

جقيييييييذ جُشيييييييشًحء 

ٓظيييييييييييييييييشٝكحش 

جُطييييييييييييييييييييأ٤ٖٓ جٝ 

 .جُظ٤حٗس

ال ٣ؿيييييٞص ضكذ٣يييييذ 

جُيييييييييشذف ذٔرِيييييييييؾ 

ٓوطيييٞع أٝ ذ٘غيييرس 

 ٖٓ سجط جُٔحٍ

ال ٣ؿٞص جُطأؾ٤َ ك٢ 

ضكذ٣ذ ٗغد جألسذحـ 

الؽشجف جُششًس 

ج٠ُ ٓح ذؼذ قظٍٞ 

 جُشذف.

ال ٣ؿيييييٞص جالضليييييحم ػِييييي٠ 

ضك٤ٔيييييَ جقيييييذ جألؽيييييشجف 

جُخغحسز جٝ ضك٤ِٜٔح ذ٘غيد 

ٓخطِلييس ػييٖ قظييض ًييَ 

 ؽشف ذشأط جُٔحٍ. 

ال ٣ؿييٞص ضٞص٣ييغ جُييشذف 

هريييييييييييييييَ جهططيييييييييييييييحع 

جُٔظييشٝكحش ٝجُ٘لوييحش 

)ال سذييف ئال ذؼييذ ٝهح٣ييس 

 سأط جُٔحٍ(

ال ٠دٛص تخظ١ض اخش ِحذد ٌّٓ ٠غتؼبْ ثٗ ِٓ اٌششوب  فٟ اإلداسح فٟ ػمذ اٌّشبسوخ الٔٗ لذ ٠ؤدٞ 

اٌخغبسح ثمذس ساط ِبٌٗ فٟ كبٌخ ٚلٛػٙب، ٚأّب ٠دٛص فٟ كبٌخ إٌٝ ػّبْ ساط ِبٌٗ ٚػذَ تحًّ 

 تى١ٍف اكذ اٌششوب  ثّٙبَ اإلداسح ثؼمذ ِٕفظً  ك١ث ٕ٘ب ال ٠ّثً طفخ اٌشش٠ه ثً أٗ أخ١ش خبص.
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 الخطوات العملية لصيغة المشاركة 

ٓشحسًس جُٔظشف ٝجُضذٕٞ ك٢ سجط ٓحٍ  .1

 جُٔششٝع ٣ٝلٞع جقذ جُششًحء ذحدجسز جُٔششٝع.

أ٤ٓ٘حً  جُشش٣ي جُٔلٞع الدجسز جُٔششٝع ٣ٌٕٞ .2

 ػ٠ِ ٓح ك٢ ٣ذٙ ٖٓ أٓٞجٍ ُِششًس.

٣طْ جُؼَٔ ك٢ جُٔششٝع ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جُشذف  .3

ٝئٗؿحص أٛذجف جُٔششٝع ٝذحُطح٢ُ ض٤ٔ٘س جُٔحٍ، 

أٛذجكٚ ٣ٝؿ٢٘ جألسذحـ أٝ ٝهذ ٣كون جُٔششٝع 

 ضٌٕٞ ٗطحتؿٚ عِر٤س.

٣طْ ضٞص٣غ جالسذحـ قغد جالضلحم ، ٝك٢ قحُس  .4

قذٝظ جُخغحسز ك٤طْ ضوغ٤ٜٔح ػ٠ِ هذس قظس ًَ 

 شش٣ي ك٢ سأط جُٔحٍ.

ك٢ قحُس جُٔشحسًس جُٔط٘حهظس ٣طْ جالضلحم ك٢  .5

جُؼوذ ػ٠ِ ؽش٣وس ذ٤غ جُٔظشف ُكظطٚ ج٠ُ 

س جُؿضء جُٔرحع ج٠ُ جُضذٕٞ )جُشش٣ي( ٝض٘طوَ ٤ٌِٓ

 جُضذٕٞ.
 

 ػمٛد تذخً ػّٓ ط١غخ اٌّشبسوخ

 :دكغ جألسع ُٖٔ ٣ضسػٜح ٣ٝؼَٔ ك٤ٜح، ٝجُضسع ذ٤ٖ  اٌّضاسػخ

 جُؼحَٓ ٝٓحُي جألسع.

 :٢ٛ دكغ شؿش ٓـشٝط ٓؼِّٞ ُٚ غٔش ٓأًٍٞ ُٖٔ ٣ؼَٔ  اٌّغبلبح

 ػ٤ِٚ قط٠ ٣رِؾ ضٔحّ ٗؼؿٚ ٗظ٤ش ؾضء ٓؼِّٞ ٖٓ غٔشٙ.

 :دكغ جسع ٤ُظ ك٤ٜح شؿش ُٔذز ٓؼِٞٓس ُٖٔ ٣ـشط ك٤ٜح  اٌّغبسعخ

 شؿشجً، ػ٠ِ جٕ ٓح ٣كظَ ٖٓ جُـشجط ٝجُػٔحس ٣ٌٕٞ ذ٤ٜ٘ٔح

ضط٤ٔض ٛزٙ جُظ٤ـس ذحُٔشحسًس ك٢ جألسذحـ ٝجُخغحتش، ئر ٣طْ جالضلحم 

ذ٤ٖ جألؽشجف ػ٠ِ جُشذف، جٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُخغحسز كطٌٕٞ ذكغد 

 قظس ًَ ْٜٓ٘ ك٢ سجط جُٔحٍ
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 كغبثبد اٌضثبئٓ -1

ضٞكش جُٔظحسف جالعال٤ٓس جٗٞجع ٓخطِلس ُِكغحذحش ٝ جُط٢ ضطٞجكن ٓغ جقٌحّ 

 -، ٖٝٓ جْٛ ٛزج جُكغحذحش ٢ٛ:جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس  ٝٓرحدتٜح

جُط٢ ٣طْ ج٣ذجػٜح ك٢ جُٔظحسف  ٢ جالٓٞجٍٛ اٌحغبثبد اٌدبس٠خ: اٚالً:

ٕ جْٛ ٤ٓضز ُٜزج جُكغحذحش ٛٞ ججالعال٤ٓس دٕٝ جٕ ٣ٌٕٞ ٛذكٜح جالعطػٔحس، ٝ

جُكن ك٢ جُغكد ٓ٘ٚ ك٢ ج١ ٝهص، كؼالً ػٖ ػذّ ٓشحسًطٚ ذحالسذحـ ٝجٕ 

  جُكغحذحش ك٢ جُٔظحسف جالعال٤ٓس ٛٞجُط٤٤ٌق جُششػ٢ ُٜزج جُ٘ٞع ٖٓ 

 .جُوشع جُكغٖ

٣ؼذ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُكغحذحش ٖٓ جْٛ  جُٞعحتَ كغبثبد االعتثّبس:  ثب١ٔبً:

٣طْ جعطػٔحس جٓٞجُْٜ ذٔح  رجُط٢ ضغطؼِٜٔح جُٔظحسف جالعال٤ٓس ُؿزخ جُضذحتٖ،ئّ 

٣طٞجكن ٓغ جقٌحّ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ٝٓرحدتٜح، ٣ٝؿذس جالشحسز ج٠ُ جٕ ٛ٘حى 

 -ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٛزج جُكغحذحش ٢ٛٝ ًٔح ٣حض٢:

 كغبثبد االعتثّبس اٌّطٍمخ - أ

٢ٛ جُكغحذحش جُط٢ ٣ؼط٢ أطكحذٜح جُكن ُِٔظشف ك٢ جعطػٔحسٛح ػ٠ِ 

ً دٕٝ ضو٤٤ذْٛ ذحعط ػٔحسٛح ك٢ ٓششٝع ٓؼ٤ٖ أٝ جُٞؾٚ جُز١ ٣شجٙ ٓ٘حعرح

ُـشع ٓؼ٤ٖ أٝ ذ٤ٌل٤س ٓؼ٤٘س، ًٔح أْٜٗ ٣أرٕٗٞ ُٚ ذخِطٜح ذأٓٞجُٚ جُزجض٤س 

)قوٞم أطكحخ ج٤ٌُِٔس( أٝ جألٓٞجٍ جُط٢ ُٚ قن جُطظشف جُٔطِن ك٤ٜح 

)جُكغحذحش جُؿحس٣س( ٖٝٓ جُٔوشس إٔ ٗطحتؽ جالعطػٔحس ُٜزٙ جُكغحذحش جُٔطِوس 

 ذحُٔحٍ أٝ ذحُؿٜذ.ضؼٞد ػ٠ِ ٓؿٔٞع جُٔشحس٤ًٖ ك٤ٜح 

 كغبثبد االعتثّبس اٌّم١ذح -ة

جُط٢ ٣و٤ذ أطكحذٜح جُٔظشف ذرؼغ جُششٝؽ ٓػَ إٔ  جُكغحذحش ٢ٛ

٣غطػٔشٛح ك٢ ٓششٝع ٓؼ٤ٖ، أٝ ُـشع ٓؼ٤ٖ أٝ إٔ ٣خِطٜح ذأٓٞجُٚ، ًٔح هذ 

٣ٌٕٞ ضو٤٤ذ أطكحخ ٛزٙ جُكغحذحش ُِٔظشف ذأٓٞس أخشٟ ؿ٤ش جُٔ٘غ ٖٓ 

حس ٓػَ جشطشجؽ ػذّ جُر٤غ ذحألؾَ أٝ ذذٕٝ ًل٤َ جُخِؾ أٝ ضكذ٣ذ ٓؿحٍ جالعطػٔ

أٝ سٖٛ، أٝ جشطشجؽ جُر٤غ ذشذف ال ٣وَ ػٖ ًزج أٝ جشطشجؽ جعطػٔحس جُٔظشف 

 .ُطِي جُكغحذحش ذ٘لغٚ دٕٝ جعطػٔحسٛح ػٖ ؽش٣ن ٓؼحسذس ضح٤ُس ٓغ جُـ٤ش

 

 

 عبدعبً: اثشص اٌخذِبد اٌّظشف١خ فٟ اٌّظبسف االعال١ِخ 

 ثطبلبد االئتّبْ .6     كغبثبد اٌضثبئٓ      .1

 اٌدؼبٌخ .7   اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس     .2

 شٙبداد اال٠ذاع ٚشٙبداد االعتثّبس .8   خطبثبد اٌؼّبْ       .3

  اٌخذِبد اٌّظشف١خ االعال١ِخ اٌتٟ                                                         .9   االػتّبداد اٌّغتٕذ٠خ .4

          اٌّظشف١خاٌحٛاالد . 5

 

                      

 
 

 ال تٕطٛٞ ػٍٝ ِذا٠ٕخ اٚ خذِبد اعتثّبس٠خ

 خذِبد اعتثّبس٠خ اخشٜ . 11

اٌتى١١ف اٌفمٟٙ ٌٍحغبثبد 

 اٌدبس٠خ 

ٝدجتيييييغ ذيييييحُٔؼ٠٘  ال ضؼطريييييش

جُلوٜيييي٢ ذييييَ ٛيييي٢ هييييشٝع 

ضيييذخَ كييي٢ ِٓيييي جُٔظيييشف 

٣ٝكييين ُيييٚ جُطظيييشف ك٤ٜيييح 

٣ٌٝييٕٞ ػييحٓ٘حً ُٜييح ِٓطضٓييحً 

ٝكوييحً  ذييشد ٓػِٜييح ػ٘ييذ جُطِييد

 )اٌخشاج ثبٌؼّبْ(.ُوحػذز 

 

ال ٣ؿٞص جُغكد ػ٠ِ 

جٌُٔشييييييييييٞف كيييييييييي٢ 

جُكغيييييحذحش جُؿحس٣يييييس 

)جُغيييكد ذيييأًػش ٓيييٖ 

جُشطيي٤ذ( ٓوحذييَ كحتييذز 

)سذييح( ٣ٝؿييٞص ذييذٜٝٗح 

 شع قغٖ(.)ه

ال ٣ؿييييييييييٞص ضك٣ٞييييييييييَ 

جُكغيييحخ جُؿيييحس١ جُييي٠ 

قغييحخ جعييطػٔحس١ ذييأغش 

سؾؼيي٢. ٣ٝؿييٞص ُِلطييشز 

 جُوحدٓس.

اٌتى١١ف اٌفمٟٙ ٌحغبثبد 

 االعتثّبس

ض٤ٌيييييق ػِييييي٠ جٜٗيييييح ػويييييذ 

ٓؼييييحسذس ذيييي٤ٖ أطييييكحخ 

جُٞدجتييغ) سخ جُٔييحٍ( ٝذيي٤ٖ 

جُٔظيييييييييييشف ذٞطيييييييييييلٚ 

 ٓؼحسذحً.
 

٣ؿييييد ضكذ٣ييييذ أعييييظ 

ضٞص٣يييييغ جُيييييشذف ذييييي٤ٖ 

جُٔظيييشف ٝأطيييكحخ 

قغيييييييييييييييييييييييييييييييييحذحش 

 .جالعطػٔحسػ٘ذ جُطؼحهذ
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اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس -2  

٢ٛ ػوذ ٣وّٞ ذٔٞؾرٚ جُضذٕٞ )طحقد قغحخ جالعطػٔحس( ذطؼ٤٤ٖ جُٔظشف جإلعال٢ٓ)٤ًًَٞ( 

 .سعّٞ ٝقغد ًَ قحُس ُِو٤حّ ذحالعطػٔحس ٤ٗحذس ػٖ جُٔإًَ ُوحء

 

 أٔٛاع اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس   

: ٢ٛ جًُٞحُس جُط٢ اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس اٌّم١ذح .1

ٓو٤ذز ذ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ جالعطػٔحس جٝ ذٌٔحٕ  ضٌٕٞ

 ٓؼ٤ٖ جٝ ذو٤ٞد أخشٟ.

٢ٛ جًُٞحُس جُط٢  اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس اٌّطٍمخ: .2

ال ضٞؾذ ك٤ٜح ه٤ٞد، ئر ضخؼغ ُِؼشف ٝذٔح ك٤ٚ 

  ًَ.ٞٓظِكس جُٔ

 اخشح اٌٛوبٌخ     

ٌجب تحدٌد اجرة الوكالة بحٌث 
تكون معلومة اما بمبلغ ممطوع او 

 .المال المستثمربنسبة من 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

بٌٛوبٌخ اٌخبطخ ث

 ثبالعتثّبس

 رلم  المعٌار الشرعً
الصادر عن   (46)

(AAOIFI) 

 ِجٍغ االعتثّبس،ِذتٗ، ٚ سثحٗ

٣كذد ٓرِؾ جالعطػٔحس ٝٓذضٚ، عٞجء ًحٕ جُٔرِؾ  .1

 ٣وذّ دكؼس ٝجقذز جٝ ػ٠ِ ػذز دكؼحش.

٣طكَٔ جًَُٔٞ جُٔظشٝكحش جُٔطؼِوس  .2

ذحالعطػٔحسٓػَ:)جُ٘وَ، جُطخض٣ٖ، جُؼشجتد، 

جُظ٤حٗس، جُطح٤ٖٓ( ٝال ٣ؿٞص جشطشجؽٜح ػ٠ِ 

ج٤ًَُٞ ٝال ضأؾ٤َ دكؼٜح جٝ سذؾ دكؼٜح ذ٘طحتؽ 

جالعطػٔحس، ٣ٝطكَٔ ج٤ًَُٞ جرج ًحٕ شخظ٤س 

 ٓؼ٣ٞ٘سً جُٔظشٝكحش جُٔطؼِوس ذٔٞظ٤لٚ ٝ جؾٜضضٚ.

ًَُِٔٞ ئال جرج قذد سذف ٓطٞهغ ُشذف ًِٚ قن ا .3

ً جٝ ؾضت٤حً  ٝجٕ ٓح صجد ػ٤ِٚ ٣غطكوٚ ج٤ًَُٞ ٤ًِح

ج٠ُ جألؾشز  حكسذحػطرحسٙ قحكضجً ٝرُي ذحالػ

 جُٔؼِٞٓس.

٣ؿٞص ٤ًَُِٞ ذٔٞجكوس جًَُٔٞ ضؿ٤٘د ؾضء ٖٓ  .4

جُشذف ُط٣ٌٖٞ جقط٤حؽ٢ ٓؼذٍ جألسذحـ، ٝرُي 

 .ُٔظكِس جًَُٔٞ

 ػّبْ اٌٛو١ً ثبالعتثّبس

ج٤ًَُٞ ذحالعطػٔحس ٣ذ جٓحٗس، كال ٣ؼٖٔ ئال ٣ذ  .1

ذحُطؼذ١ جٝجُطوظ٤ش جٝ ٓخحُلس ششٝؽ جًُٞحُس 

ٝه٤ٞدٛح، ٓح ُْ ضٌٖ جُٔخحُلس ج٠ُ ٓح ٛٞ جكؼَ 

ُٔظِكس جًَُٔٞ، ٓػَ جُر٤غ ذأًػش ٖٓ جُػٖٔ 

جُٔكذد ُِر٤غ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣وطظش جُؼٔحٕ 

ػ٠ِ جطَ جُٔرِؾ جُٔغطػٔش ئرج قظِص خغحسز ، 

 جُشذف جُٔطٞهغ. ٝال ٣ؼٖٔ

أرج قظَ سذف جٝ ص٣حدز ك٢ جُو٤ٔس ك٢ قحٍ  .2

جُٔخحُلس ج٠ُ ٓح ٛٞ جكؼَ كٜٞ ًَُِٔٞ دٕٝ 

 ئخالٍ ذكن ج٤ًَُٞ ك٢ جُكحكض ئٕ ٝؾذ.
 

ؾ٤ٔيييييغ جُيييييشذف قييييين 

ًُِٔٞيييييَ جال ئرج قيييييذد 

سذكيييحً ٓطٞهؼيييحً ٝجٕ ٓيييح 

صجد ػ٤ِيييييييٚ ٣غيييييييطكوٚ 

ج٤ًَُٞ ٤ًِيحً جٝ ؾضت٤يحً، 

ُالؾيييييييشز  ذحإلػيييييييحكس

 جُٔؼِٞٓس.

 اٌٛوبٌخ ثبالعتثّبس

ضٌييٕٞ الصٓيييس عيييٞجء ًحٗيييص 

ذأؾش جٝ ٖٓ ؿ٤ش أؾش الٜٗيح 

ال ضويييغ ئال ذطؼٜيييذ جُطيييشك٤ٖ 

ذؼييييذّ جُلغييييخ خييييالٍ ٓييييذز 

 ٓكذدز.

جرج جٗطٜييص ٓييذز جًُٞحُييس كييحٕ 

جغييش جالٗطٜييحء ٣وطظييش ػِيي٠ 

ػييذّ جُييذخٍٞ كيي٢ ػ٤ِٔييحش 

جعطػٔحس ؾذ٣يذز دٕٝ ضظيل٤س 

جغحس جُؼ٤ِٔيحش جُغيحذوس ػِي٠ 

 جٗطٜحء جُٔذز.

٣ؿٞص ه٤حّ جُٔظحسف جإلعال٤ٓس ذط٤ًَٞ جُٔإعغحش جُطو٤ِذ٣س ذحعطػٔحس 

جألٓٞجٍ شش٣طس جعطخذجّ ػوٞد ششػ٤س ٓؼطٔذز ٖٓ هرَ ج٤ُٜثحش 

 جُششػ٤س ُِٔظحسف جالعال٤ٓس.
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خطبثبد اٌؼّبْ  - 3  

 جُٔظشف ذٔوطؼحٙ ٣طؼٜذ جُضذٕٞ ؽِد ػ٠ِ ذ٘حءً  جُٔظشف ٖٓ ٣ظذس ًطحذ٢ ضؼٜذ ٛٞ

 ٝرُي جُٔغطل٤ذ، ٣غ٠ٔ غحُع ؽشف ضؿحٙ ٓرِؾ قذٝد ك٢( جالطذجس ؽحُد)جُضذٕٞ ذٌلحُس

 ً  ٣ٝؿٞص ٓؼ٤٘س، ٓذز خالٍ جُػحُع جُطشف ضؿحٙ ذحُطضجٓٚ جٌُٔلٍٞ جُضذٕٞ ٛزج ُٞكحء ػٔحٗح

 .جال٠ُٝ جُٔذز جٗطٜحء هرَ جخشٟ ُٔذز جُؼٔحٕ ضٔذ٣ذ

 اُ٘ خظبئض خطبثبد اٌؼّبْ

 ٤ُغص ٓوظٞدز ُزجضٜح.  .1
جٕ ٣طؼٖٔ خطحخ جُؼٔحٕ ضكذ٣ذ جُو٤ٔس ٝٓذز ٣ؿد  .2

جُظالق٤س ٝجُٔغطل٤ذ، ذحالػحكس ج٠ُ ضكذ٣ذ ٓٞػٞع 

جُؼٔحٕ جٝ جُـشع ٓ٘ٚ ) ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ال 

جُكظش:ػٔحٕ جُذخٍٞ ك٢ ٓ٘حهظس، ػٔحٕ ض٘ل٤ز 

ٓوحُٝس ٓرح٢ٗ، ػٔحٕ ٓوذّ ُِؿٔحسى ُِكظٍٞ ػ٠ِ 

 جكشجؼ ٓإهص جٝ ؿ٤شٙ(.
٣٘ض ك٤ٚ ػ٠ِ جٕ هذ ٣طؼٖٔ ششٝؽ ُغش٣حٗٚ كوذ   .3

جُٔظشف ٣ذكغ جُٔرِؾ جُٔؼٕٔٞ ػ٘ذ جٍٝ ٓطحُرس 

ٖٓ جُطشف جُػحُع خالٍ ٓذز طالق٤س جُؼٔحٕ 

دٕٝ جُطلحش ُٔح هذ ٣رذ٣ٚ جُضذٕٞ ٖٓ ٓؼحسػس، ٝهذ 

٤ز ل٣و٤ذ جُذكغ ذطِد ٓغرد ٓػَ ٝؾٞد ضوظ٤ش ك٢ ض٘

  جالُطضجّ جالط٢ِ جُٔرشّ ذ٤ٖ جُضذٕٞ ٝجُٔغطل٤ذ.
)جُـشع ٜٓ٘ح ٛٞ  جُشذفال ٣غٞؽ ك٤ٜح جعطٜذجف  .4

 (.ضو٣ٞس جُؼوذ جالط٢ِ
ال ضظف ك٢ ػوٞد جالٓحٗحش)جُٔؼحسذس،جُٔشحسًس(،   .5

ئال جرج ًحٕ رُي ٓوطظشجً ػ٠ِ قحُط٢ جُطؼذ١ 

 .ٝجُطوظ٤ش
ال ٣ؿٞص جُؿٔغ ذ٤ٖ جًُٞحُس ٝ خطحخ  .6

جُؼٔحٕ)جٌُلحُس( ُط٘حك٢ ٓوطؼحٛح) جُؼٔحٕ ٖٓ 

ج٤ًَُٞ ٣كٍٞ جالعطػٔحس ج٠ُ هشع ٓغ كحتذز 

 س(.سذ٣ٞ
ض٘ط٢ٜ جُؼوٞد جُطرؼ٤س ذحٗطٜحء جُؼوذ جالط٢ِ)الٜٗح  .7

 (.ضحذؼس ُٚ ٝكشع ػ٘ٚ
 

األعظ ٚاالكىبَ 

اٌششػ١خ اٌخبطخ 

 ثخطبثبد اٌؼّبْ

 رلم  المعٌار الشرعً
الصادر عن   (5)

(AAOIFI) 

 أٛاع خطبثبد اٌؼّبْ

خطبثبد اٌؼّبْ االثتذائ١خ) وفبٌخ دخٛي ػطب (:  .1

٢ٛ جُخطحذحش جُخحطس ذحُؼطحءجش ٝجُط٢ ضوذّ 

ُِؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٝٓح ك٢ قٌٜٔح، ٖٓ جؾَ ػٔحٕ 

ؾذ٣س جُٔطوذ٤ٖٓ ُِؼطحءجش ذحالػحكس ج٠ُ ػذّ 

 سؾٞػْٜ ػٖ ض٘ل٤ز جُؼطحء ػ٘ذٓح ٣شعٞ ػ٤ِْٜ.
خطبثبد اٌؼّبْ إٌٙبئ١خ)وفبالد كغٓ اٌتٕف١ز(:  .2

ػرحسز ػٖ ضؼٜذ ذذكغ ٓرِؾ ٖٓ جُٔحٍ )ٗغرس ٓؼ٤٘س( ٖٓ 

ه٤ٔس جُٔششٝع ٖٓ هرَ جُششًس جُٔ٘لزز ُٔششٝع ٓح 

ُؼٔحٕ قغٖ جُط٘ل٤ز ٝعالٓس جالدجء ٝػذّ جُطوظ٤ش 

 ششٝع ُٜح.ج٠ُ جُؿٜس جُط٢ ع٤طْ ض٘ل٤ز جُٔ
٣ظذس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جؾَ وفبالد اٌظ١بٔخ:  .3

ػٔحٕ ه٤حّ جُضذٕٞ)جٌُٔلٍٞ( ذحػٔحٍ جُظ٤حٗس جُط٢ 

٣ِطضّ ذٜح ضؿحٙ جُٔششٝع جُٔ٘لز ُٝٔذز ٓكذدز ٖٓ 

ضحس٣خ جٗطٜحء جُٔششٝع ٝقغد جالضلحم ٓح ذ٤ٖ 

 جُطشك٤ٖ.
)اٌىفبالد اٌىّشو١خ(:  خطبثبد اٌؼّبْ اٌىّشو١خ .4

جؾَ ػٔحٕ ه٤حّ جُضذٕٞ  ٣ظذس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ

)جٌُٔلٍٞ( ذطغذ٣ذ جُشعّٞ جٌُٔش٤ًس جُط٢ ضغطكن 

ػ٤ِٚ، ٝضٜذف ج٠ُ ػٔحٕ قوٞم جُخض٣٘س جُؼحٓس 

ُِذُٝس جُٔطٔػِس ذحُشعّٞ جُٔلشٝػس ػ٠ِ جُغِغ 

 جُٔغطٞسدز.
 

ال ٣ؿٞص أخز جألؾشز 

ػِيييييييييي٠ خطييييييييييحخ 

جُؼيئحٕ ُوييحء ٓؿييشد 

جُؼييييييئحٕ، ٝرُيييييييي 

ٌُٞٗيييٚ ًلحُيييس ٝٛييي٢ 

جُٔؼشٝف، ٖٓ ػوٞد 

أٓييح جطييذجس خطييحخ 

جُؼيئحٕ كٜييٞ خذٓييس 

٣ؿيييٞص جخيييز جالؾييييش 

 .ػٜ٘ح

ال ٣ؿيييٞص ُِٔظيييشف 

جطيييييييذجس خطيييييييحخ 

ػييئحٕ ُٔيييٖ ٣طِريييٚ 

ُِكظييييييييٍٞ ػِيييييييي٠ 

هييييييشع سذيييييي١ٞ أٝ 

 ػ٤ِٔس ٓكشٓس.

 جُكيييييييذ٣ع جُ٘رييييييي١ٞ

جُشييييش٣ق) ُؼييييٖ هللا 

آًيييَ جُشذيييح ًِٝٓٞيييٚ 

 ًٝحضرٚ ٝشحٛذ٣ٚ(.
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االػتّبداد اٌّغتٕذ٠خ - 4  

ضؼذ ٖٓ جْٛ جُخذٓحش جُٔظشك٤س جُٔوذٓس ُخذٓس جُطؿحس جُز٣ٖ ٣طؼحِٕٓٞ ك٢ جالعط٤شجد 

ضؼٜذ ٌٓطٞخ طحدس ػٖ جُٔظشف ٣غِْ ُِرحتغ )جُٔغطل٤ذ( ذ٘حء ٝجُطظذ٣ش ٝٛٞ ػرحسز ػٖ 

ً ُطؼ٤ِٔحضٚ، جٝ ٣ظذسٙ جُٔظشف ذحالطحُس ػٖ  جُٔشطش١ػ٠ِ ؽِد  )جُضذٕٞ( ٓطحذوح

 .ٗلغٚ، ٣ٜذف ج٠ُ ضؼض٣ض ػ٤ِٔحش جُطؿحسز جُخحسؾ٤س ٖٓ جعط٤شجد ٝضظذ٣ش

االػتّبداد اٌّغتٕذ٠خ اُ٘ خظبئض   

 جُلحضٞسز جُطؿحس٣س )ذ٤ٖ جُرحتغ جُٔظذس ٝجُٔشطش١ جالٓش ذلطف جالػطٔحد(. .1

 شٜحدز جُٔ٘شأ. .2

 ذ٤ُٞظس جُشكٖ. .3

 شٜحدز جُٞصٕ) ك٢ قحالش جُرؼحتغ جُٔؼطٔذز ػ٠ِ جُٞصٕ(. .4

  ٟ ًَ ؽشد ػ٠ِ قذز(.ٞذ٤حٕ جُطؼرثس )ك٢ جُرؼحػس ؿ٤ش جُٔطؿحٗغس ُٔؼشكس ٓكط .5

 ذ٤حٕ جُٔٞجطلحش ) ك٢ قحالش جُرؼحتغ جُط٢ ضؼطٔذ ػ٠ِ جُكؿْ ٝجُٔوحعحش(. .6

 جُٔخحصٕ ٝهرَ جُشكٖ(.شٜحدز جُٔؼح٣٘س ) ضظذس ذؼذ خشٝؼ جُرؼحػس ٖٓ  .7

شٜحدز طك٤س ) ك٢ جُٔٞجد جُـزجت٤س ٝضظذسٛح ُِؿٜحش جُظك٤س ك٢ ذِذ  .8

 (.جُٔغطل٤ذ

األعظ ٚاالكىبَ 

اٌششػ١خ اٌخبطخ 

 ػتّبداد اٌّغتٕذ٠خبالث

 رلم  المعٌار الشرعً
الصادر عن   (14)

(AAOIFI) 

 اٌششٚؽ اٌؼبِخ ٌغالِخ اٌّغتٕذاد

 جٕ ضوذّ ك٢ ٓذز طالق٤س جالػطٔحد جُٔغط٘ذ١. .1

 جٕ ضٌٕٞ ًحِٓس. .2

 جٕ ضٌٕٞ ٓط٘حعوس، ذك٤ع ال ٣٘حهغ ذؼؼٜح جُرؼغ جالخش. .3

 جٕ ضٌٕٞ ٓطحذوس ُششٝؽ جالػطٔحد جُٔغط٘ذ١. .4

 

 ِششٚػ١خ االػتّبد اٌّغتٕذٞ

ضشؾييييييغ ٓشييييييشٝػ٤س جالػطٔييييييحد 

جُٔغط٘ذ١ ٖٓ ق٤ع جألطيَ جُي٠ 

تضز ًٞٗييٚ ٣شؾييغ جُيي٠ ػوييٞد ؾييح

 ششػحً، ٓػَ جٌُلحُس ٝجًُٞحُس.
 

٣٘وؼييي٢ جالػطٔيييحد جُٔغيييط٘ذ١ 

 .ذط٘ل٤زٙ جٝ جٗطٜحء طالق٤طٚ

-24- 



 

 

 

 

  

اٌحٛاالد اٌّظشف١خ -5  

س جُضذٕٞ ك٢ ٗوَ ٓرِؾ ٓؼ٤ٖ ج٠ُ شخض أٝ ؾٜس رػ٤ِٔس ضطْ ذ٘حًء ػ٠ِ سؿ

)جٝ جقذ  جخشٟ)جُٔغطل٤ذ( عٞجء ضْ جُ٘وَ ٖٓ قغحخ ج٠ُ قغحخ دجخَ جُٔظشف

 جُذُٝس جٝ ك٢ دُٝط٤ٖ ٓخطِلط٤ٖ(.كشٝػٚ( جٝ ًحٕ جُ٘وَ ذ٤ٖ ٓظشك٤ٖ  )ك٢ ٗلظ 

 اؽشاف اٌحٛاٌخ

 ٛٞ جُشخض جالٓش ذحُطك٣َٞ. ؽبٌت اٌتح٠ًٛ:.1

ٛٞ جُشخض جٝ جُؿٜس جُط٢ ع٤غِْ  اٌّغتف١ذ: .2

 ج٤ُٜح ٓرِؾ جُكٞجُس.

ٛٞ جُٔظشف جُز١ ٣طِو٠  اٌّظشف االِش:.3

 جٓش جُكٞجُس ٖٓ ؽحُد جُطك٣َٞ.

جُز١ ٣وّٞ  جُٔظشف ٛٞ اٌّظشف اٌذافغ:.4

 ذطغ٤ِْ ٓرِؾ جُكٞجُس ُِٔغطل٤ذ.

جُز١ ٣ط٠ُٞ  جُٔظشف ٛٞاٌّظشف اٌّغطٟ: .5

ضغ٣ٞس جُذكغ ذ٤ٖ جُٔظشف جالٓش ٝجُٔظشف 

 .ك٢ قحُس ػذّ ٝؾٞد ػالهس ذ٤ٖ جالغ٤ٖ٘  جُٔ٘لز

 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

 بٌحٛاٌخاٌخبطخ ث

  (7) رلم  المعٌار الشرعً

 (AAOIFI)الصادر عن 

االئتّبْ ثطبلبد -6  

ٌٖٔ جُضذٕٞ ٖٓ ذ٘حء ػ٠ِ ػوذ ذ٤ٜ٘ٔح، ٣جإلعال٢ٓ ُِضذٕٞ ٓغط٘ذ ٣ؼط٤ٚ جُٔظشف 

            ششجء جُغِغ جٝ جُخذٓحش ٖٓٔ ٣ؼطٔذ جُٔغط٘ذ دٕٝ دكغ جُػٖٔ قحالً ٝرُي ُطؼٔ٘ٚ

 ) جُٔغط٘ذ( ػ٠ِ جُطضجّ جُٔظذس ذحُذكغ.
 

 ا١ّ٘خ ثطبلبد االئتّبْ

 ثبٌٕغجخ ٌحبًِ اٌجطبلخ .1
 ِٜٔحعُٜٞس ق. 

 .ضٞكش جٓحٕ جًػش ٖٓ قَٔ جُ٘وٞد 

  

 .َجٌٓح٤ٗس جُششجء جُلٞس١ ٝجُذكغ جالؾ 
 .جٌٓح٤ٗس عكد جُ٘وٞد ٖٓ ٓخطِق جُٔظحسف 
  .جٌٓح٤ٗس جُطغٞم ػٖ ؽش٣ن جالٗطش٤ٗص 

 ثبٌٕغجخ ٌٍتبخش .2

 .عشػس جضٔحّ جُؼ٤ِٔحش 

 ضشٌَ قحكضجً ُِششجء ُذٟ جُضذحتٖ(. ص٣حدز جال٣شجدش( 

  ٕج٠ُ قغحذٚ دٕٝ ػ٘حء. ػ٠ِ غٖٔ ذؼحػطٚ ٝضك٣ِٞٚ قظٍٞ جُطحؾشػٔح 

 .ضٔػَ ٤ٓضز ض٘حكغ٤س ػٖ جُٔطحؾش جُط٢ ال ضطؼحَٓ ذٜح 

 ثبٌٕغجخ ٌٍّظشف .3

 .)ضح٤ٖٓ ٓظذس ؾذ٣ذ ُال٣شجدجش )جُشعّٞ جُٔطكظِس ػٖ جطذجس جُرطحهس ٝضؿذ٣ذٛح 

 .)ْٜجًطغحخ صذحتٖ ؾذد ) جُطؿحس جُز٣ٖ ٣لطكٕٞ قغحذحش ُذٟ جُٔظشف ُو٤ذ ٓغطكوحض 
 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ اٌخبطخ 

 ثجطبلبد االئتّبْ

الصادر   (2) رلم  المعٌار الشرعً

 (AAOIFI)عن 
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اٌدؼبٌخ -7  

٣كون ػوذ ٣ِطضّ ك٤ٚ جقذ ؽشك٤ٚ )ٝٛٞ جُؿحػَ( ذطوذ٣ْ ػٞع ٓؼِّٞ) جُؿؼَ( ُٖٔ 

 ٓؼ٤٘س ك٢ صٖٓ ٓؼِّٞ جٝ ٓؿٍٜٞ )ٝٛٞ جُؼحَٓ(. ٤ؿسٗط

 اسوبْ اٌدؼبٌخ

٣ٝشطشؽ ك٤ٜٔح ج٤ِٛس اٌؼبلذاْ)اٌدبػً ٚاٌؼبًِ(:  .1

 جُطؼحهذ:

جُشخض جُطر٤ؼ٢ جٝ جُٔؼ١ٞ٘ جُز١ اٌدبػً:  -أ

 ٣ؼرش ػٖ جُطضجٓٚ ذٔرِؾ ٓح ُٖٔ ٣وّٞ ذؼَٔ ٓح.

جُشخض جُطر٤ؼ٢ جٝ جُٔؼ١ٞ٘ جُز١ اٌؼبًِ:  -ة

ذحُؼَٔ، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٣وّٞ ذحُؼَٔ ذ٘لغٚ جٝ  ٣وّٞ

 .ذحالعطؼحٗس ذـ٤شٙ

ض٘ؼوذ جُؿؼحُس ذحال٣ؿحخ جُٔٞؾٚ  اٌظ١غخ:  .2

جُٔؼ٤ٖ )ُؿٜس ٓكذدز( جٝ ُِؿٜٔٞس، عٞجء طذس 

ذحُِلع جٝ جٌُطحذس جٝ ج١ ٝع٤ِس ضذٍ ػ٠ِ ؽِد جُؼَٔ 

 ٝجالُطضجّ ذحُؿؼَ، ٝال ٣شطشؽ هرٍٞ جُؼحَٓ.

جُؼَٔ جُٔؼوٞد (: ِحً اٌؼمذ )اٌؼًّ ٚ اٌدؼً .3

 ػ٤ِٚ ك٢ جُؿؼحُس ، ٝجُؿؼَ جُِٔطضّ ذٚ.

جُو٤حّ ذؼَٔ ٓح ٖٓ هرَ شخض ؽر٤ؼ٢ جٝ اٌؼًّ:  -أ

ٓؼ١ٞ٘ ٣إد١ ج٠ُ ٗط٤ؿس  ٣ٝشطشؽ جٕ ٣ٌٕٞ جُؼَٔ 

  ٓرحقحً ٝجٕ ٣ٌٕٞ ك٢ جُؼَٔ ٗٞع ؾٜذ.

ٛٞ جُٔحٍ جُز١ ٣كذدٙ جُؿحػَ ُٖٔ ٣وّٞ اٌدؼً :  -ة

ٓكذدجً ٝجػكحً ٣ٔ٘غ ذؼَٔ ٓح ٣ٝشطشؽ ك٤ٚ جٕ ٣ٌٕٞ 

جُ٘ضجع ٝجُخظٞٓس،٣ٌٖٝٔ جٕ ٣ٌٕٞ جُؿؼَ ٓرِؾ ٖٓ 

ً  ٝػ٘ذتز ٣ؿد ٝطلٚ ٝئال ًحٕ ُٚ  جُٔحٍ جٝ ػ٤٘٤ح

 .   أؾش جُٔػَ

 

 تطج١مبد اٌدؼبٌخ اٌّؼبطشح

جُطٞعؾ ذ٤ٖ جُرحتغ ٝجُٔشطش١ الٓؼحء ػوذ جُر٤غ، ٝجٕ جعطكوحم جُؿؼَ اٌغّغشح :  .1

  جُؼوذ جُز١ ضْ جُطٞعؾ ٖٓ جؾِٚ . شجّذ)جُؼُٔٞس( ٣ٌٕٞ ٓششٝؽحً  ذح

ضطرن جُؿؼحُس ػ٠ِ جُط٘و٤د ػٖ جُٔؼحدٕ جٝ  اٌتٕم١ت ػٓ اٌّؼبدْ ٚاعتخشاج ا١ٌّبٖ: .2

جعطخشجؼ ج٤ُٔحٙ ك٢ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جعطكوحم جُؿؼَ  ٓششٝؽحً ذحُٞطٍٞ ُِٔؼحدٕ 

 .جٝ ج٤ُٔحٙ دٕٝ جُ٘ظش ج٠ُ ٓوذجس جُؼَٔ جٝ صٓ٘ٚ

جُؿؼحُس ػ٠ِ ضكظ٤َ جُذ٣ٕٞ ك٢ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ جُؿؼَ ك٤ٜح  ضطرنتحظ١ً اٌذ٠ْٛ:  .3

ً ذطكظ٤َ جُذ٣ٖ ًِٚ كغ٤طكن جُؿ َ ًِٚ، جٝ ضكظ٤َ ٓوذجس ٓ٘ٚ ك٤غطكن ٖٓ ؼٓششٝؽح

 .جُؿؼَ ذ٘غرس ٓح قظِٚ ٖٓ جُذ٣ٖ

: ٝجُٔوظٞد ذٚ ه٤حّ جُؼحَٓ ذحػٔحٍ ٖٓ اٌحظٛي ػٍٝ تغ١ٙالد ت١ٍ٠ّٛخ ِششٚػخ .4

غ،  ّٔ شأٜٗح جٕ ضإد١ ج٠ُ ٓٞجكوس جُٔظشف ػ٠ِ ٓ٘ف ضغ٤ٜالش ُِؿحػَ جٝ ض٘ظ٤ْ ض٣َٞٔ ٓؿ

كظٍٞ ػ٠ِ ضغ٤ٜالش ٓغ ٓشجػحز ششؽ طكس جُؿؼحُس ٝٛٞ جٕ ٣ٌٕٞ ُِٝضطرن جُؿؼحُس  

حس جُٔإؾَ ٓكِٜح ٓششٝػحً، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ )جُٔذج٣٘س ذحُٔشجذكس جُٔإؾِس جُػٖٔ، جال٣ؿ

جس خطحخ ػٔحٕ، كطف جػطٔحد جالؾشز،جالهشجع دٕٝ كحتذز )جُوشع جُكغٖ(، جطذ

 ٓغط٘ذ١.

ضطرن جُؿؼحُس ػ٠ِ ضكو٤ن جالًطشحكحش تحم١ك االوتشبفبد ٚاالختشاػبد ٚاٌتظب١ُِ:  .5

جُؼ٤ِٔس ٝجالخطشجػحش جُٔرطٌشز ٝجُطظح٤ْٓ )ًحُشؼحسجش ٝجُؼالٓحش جُطؿحس٣س(، ٝرُي ك٢ 

ٕٞ جعطكوحم جُؿؼَ ك٤ٜح ٓششٝؽحً ذكظٍٞ جالًطشحف جٝ ضغؿ٤َ ذشجءز جُكحُس جُط٢ ٣ٌ

  جالخطشجع جٝ جٗشحء ضظح٤ْٓ ٓطحذن ُِششٝؽ جُٔر٤٘س ٖٓ جُؿحػَ.

 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

 بٌدؼبٌخاٌخبطخ ث

  (15) رلم  المعٌار الشرعً

 (AAOIFI)الصادر عن 

 ِششٚػ١خ اٌدؼبٌخ 

ك٢ هظس جُ٘ري٢ ٣ٞعيق ٓيغ  هلالج لجلبي تؼبٌٝ 

 أخ٤ٚ ذؼذ جإلػالٕ ػٖ كوذجٕ ج٤ٌُٔحٍ:

   ﴾ُٖٔ ؾحء ذٚ قَٔ ذؼ٤ش ٝجٗح ذٚ صػ٤ْ  ﴿   
 

 جُؿؼحُس ػوذ ؿ٤ش الصّ
 

جالعيطؼحٗس ٣ؿٞص ُِؼحٓيَ 

 ك٢ جٗؿحص جُؼَٔ. ٙذـ٤ش

 

٣شطشؽ جٕ ٣ٌٕٞ جُؿؼَ 

 ٓؼِٞٓحً.

 

ال ٣غطكن جُؼحَٓ جُؿؼَ 

جال ذؼذ جضٔحّ جُؼَٔ 

 ٝضغ٤ِٔٚ ُِؿحػَ

ٌجوز ان ٌكون الجعل جزءا  من محل الجعالة 

)على سبٌل المثال : نسبة من الدٌون المتعالد على 

تحصٌلها، االنتفاع مدة  معٌنة من الزمن بالمشروع 

 المتعالد على انجازه(
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شٙبداد اإل٠ذاع ٚشٙبداد االعتثّبس -8  

ٝسهس ٓح٤ُس ضظذس ذحُو٤ٔس جألع٤ٔس ٓوحذَ ٝدجتغ  -شٙبداد اإل٠ذاع اٌّظشف١خ: . 1

جُضذحتٖ )جُػحذطس ٝجُطٞك٤ش ٝقغحذحش جالعطػٔحس( ضظذس ذو٤ْ ٓخطِلس ٝآؾحٍ ٓطلحٝضس 

 )هظ٤شز ٝٓطٞعطس جالؾَ( ٝضٌٕٞ ؿ٤ش هحذِس ُالعطشدجد ٝضٌٕٞ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ:

 ٣ٌٕٞ جؾِٜح )ع٘س كأهَ(. لظ١شح االخً(:)غ١ش لبثٍخ ٌٍتذاٚي فٟ اٌغٛق  -أ

 ( ع٘س. 2-٣1ٌٕٞ جؾِٜح )ِتٛعطخ االخً(: )فٟ اٌغٛق  لبثٍخ ٌٍتذاٚي - ة

  جٕ جُـشع جألعحط ٖٓ شٜحدجش جإل٣ذجع جُٔظشك٤س ٛٞ ضٞك٤ش جُغ٤ُٞس

ُٔظذّسٛح ٝضٞك٤ش كشطس جعطػٔحس٣س رجش ػحتذ ُكحِٜٓح.  جُغش٣ؼس ُ

 

ٝسهس ٓح٤ُس ضظذس ذحُو٤ٔس جألع٤ٔس ُط٣َٞٔ  -شٙبداد االعتثّبس اٌّظشف١خ:  .2

ٓطٞعطس ٝؽ٣ِٞس جالؾَ( ٝضٌٕٞ ٓغط٘ذز أٓح ئ٠ُ سأط ٓحٍ )ٓششٝع ٓكذد ُٝٔذد 

جُٔظشف أٝ ٓوحذَ ٝدجتغ صذحت٘ٚ )جُػحذطس ٝجُطٞك٤ش ٝقغحذحش جالعطػٔحس( ٝضظذس 

ع٘س ٝضٌٕٞ ؿ٤ش هحذِس ُالعطشدجد ٌُٜ٘ح هحذِس  (7-3)ذو٤ْ ٓخطِلس ٝآؾحٍ ٓطلحٝضس 

 طذجٍٝ ك٢ جُغٞم.ُِ

  جٕ جُـشع جألعحع٢ ٖٓ شٜحدجش جالعطػٔحس ٛٞ ض٣َٞٔ ٓششٝع ٓكذد

 ُٔظذسٛح ٝضٞك٤ش كشطس جعطػٔحس٣س رجش ػحتذ ُكحِٜٓح.

 

 
 

نظم البنن المركزي العرالً عملٌة اصدار شهادات االٌداع وشهادات االستثمار المصرفٌة 
المصرفٌة الصادرة بموجب االعمام  من خالل ضوابط شهادات االٌداع وشهادات االستثمار

.17/3/2020والمؤرخ فً  9/3/127المرلم بالعدد   
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تٕطٛٞ ػٍٝ ِذا٠ٕخ اٌخذِبد اٌّظشف١خ االعال١ِخ اٌتٟ  ال   -9

 اٚ خذِبد اعتثّبس٠خ

خذِبد اٌحفظ -أ  

خذِبد اٌتٛو١ً ثبٌتؼبلذ-ة   

خذِبد اخشا  اٌذساعبد ٚاالعتشبساد  -ج  

  خذِبد اٌتحظ١ً ٚاٌذفغ - د

خذِبد تٕظ١ُ االوتتبة - ٘   

 خذِبد خضائٓ االِبٔبد -ٚ

                                                         

 

 

 

األعظ ٚاالكىبَ اٌششػ١خ 

اٌخبطخ ثبٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 االعال١ِخ

 (88)رلم   المعٌار الشرعً

 .(AAOIFI)الصادر عن 

بد اٌحفظخذِ -أ  

لٌام المصرف بمبول اٌداعات الزبائن من المستندات و 
االوراق المالٌة الموافمة للشروط الشرعٌة لحفظها على 

وٌلتزم المصرف بردها الٌهم بعٌنها عند سبٌل االمانة، 
 الطلب.

بد اٌتٛو١ً ثبٌتؼبلذخذِ-ة   

لٌام الزبون بتوكٌل المصرف بالمٌام بالتعالد، مثل البٌع 
والشراء واالجارة وكالة عن الزبون فً المواعٌد 

 المحددة

بد اخشا  اٌذساعبد ٚاالعتشبسادخذِ -ج  

لٌام المصرف باجراء دراسات الجدوى او الدراسات 
المتعلمة بإصدار االسهم، وكما ٌمكن للمصارف ان تموم 

الة عن زبائنها  باداء الخدمات المتعلمة بالممتلكات وك
العمارٌة)الغراض السكن والمحالت التجارٌة والمكاتب 

 االدارٌة ....الخ( والسلع المنمولة.

بد اٌتحظ١ً ٚاٌذفغخذِ -د  

ه٤حّ جُٔظشف ذ٘حء ػ٠ِ جُضذٕٞ ذطكظ٤َ قوٞهْٜ ُذٟ  -أ

جُـ٤ش ٝدكغ جالُطضجٓحش جُط٢ ػ٤ِْٜ ٓػَ ضكظ٤َ جُش٤ٌحش 

ٝجٌُٔر٤حالش ٝج٣ذجع ه٤ٔطٜح ك٢ قغحذْٜ ُذٟ جُٔظشف ، 

 جٝذذكغ جُٔغطكوحش جُط٢ ػ٤ِْٜ  ٝخظٜٔح ٖٓ قغحذحضْٜ.

جضد ٝجالؾٞس جُٔطغِٔس ٖٓ ؾٜحش شٝخذٓس طشف جُ -ة

 جُؼَٔ.

 جٝجٓش جُطكظ٤َ جٝ جُذكغ جُٔغطذ٣ٔس. ض٘ل٤ز -ج

خذِبد تٕظ١ُ االوتتبة - ٘  

ان ٌتولى المصرف بالوكالة عن المؤسسٌن  -

وابط الشرعٌة ضلشركة مساهمة مستوفٌة لل

مٌام بجمٌع اجراءات الطرح العام للومرخصة 

للجمهور، او المٌام باجراءات طرح اسهم جدٌدة 

 عن المساهمٌن. ةلزٌادة راس مال الشركة بالوكال

لٌام المصرف بعملٌة ترتٌب عملٌة تعهد االكتتاب  -

تماضى اجراً عن مجرد ٌمع طرف آخر شرٌطة اال 

عن ذلن الترتٌب، كما تماضى اجراً ٌالتعهد وانما 

ٌمكن للمصرف التعهد باالكتتاب وال ٌحك له اخذ 

اجر ممابل هذا التعهد إال فٌما ٌتعلك بالمصارٌف 

دٌه مثل :اعداد الدراسات او ؤالفعلٌة عن عمل ٌ

 تسوٌك االسهم.

خذِبد خضائٓ االِبٔبد  -  ٚ  

ذلن ولٌام المصرف بتمدٌم خدمة تأجٌر خزائن االمانات 
بموجبه تحت تصرف  ٌضع المصرفبممتضى عمد 

الزبون  خزانة مثبتة فً مبنى المصرف لحفظ ما ٌرٌد 
دمة على اساس عمد اجارة على خحفظه، وتموم هذه ال

الخزانة لالنتفاع بها، وٌكون المصرف مسؤوالً عن 
على سالمة الخزانة وال ٌضمن محتوٌات  ةالمحافظ

الصندوق إال فً حالة التعدي او التمصٌر فً حفظ 
 انة.الخز

٣ؿٞص جٕ ٣ٌيٕٞ جالؾيش 

ٓرِـحً ٓوطٞػحً جٝ ٗغيرس 

 ٖٓ ٓكَ جُخذٓس
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خذِبد اعتثّبس٠خ اخشٜ -11  

 أ١ِٓ اٌحفظ )اٌحبفظ األ١ِٓ(خذِبد   -أ

 .خذِبد أ١ِٓ االعتثّبس  -ة  

 االعتثّبس ذٚقطٕ -ج

 

 

 خذِبد أ١ِٓ االعتثّبس  -ة

٢ٛٝ جُخذٓحش جُط٢ ٣ط٠ُٞ ك٤ٜح جُٔظشف جإلعال٢ٓ ذٔٞؾد ػوذ ًٝحُس 

ذأؾش ٓح ٣طؼِن ذخذٓحش جُطش٣ٝؽ ٝجُطغ٣ٞن ُِٔشحس٣غ جالعطػٔحس٣س جُخحطس 

ذضذحت٘ٚ ٝخذٓحش جُطغ٣ٞن جُؼوحس١ ٝخذٓحش جُٔؼحسع جُٔطخظظس 

ٝخذٓحش جُطو٤٤ْ ٝجُطػ٤ٖٔ ُِٔٞؾٞدجش ٝئػذجد دسجعحش جُؿذٟٝ 

ٔشحس٣غ ٝض٢ُٞ جإلؾشجءجش جُخحطس ذحٗشحء جالهطظحد٣س الطكحخ جُ

 جُششًحش. 

 أ١ِٓ اٌحفظ )اٌحبفظ األ١ِٓ(خذِبد  -أ

٢ٛ جُخذٓحش جُط٢ ٣ط٠ُٞ ك٤ٜح جُٔظشف جإلعال٢ٓ  ذٔٞؾد 

ػوذ ًٝحُس ذأؾش ذح٤ُ٘حذس ػٖ صذحت٘ٚ جُٔطؼح٤ِٖٓ ذحألٝسجم جُٔح٤ُس 

جإلعال٤ٓس ذكلع جألٝسجم جُٔح٤ُس ٝٓرحششز جُكوٞم جُٔشضرطس ذٜح 

ذٔح ك٤ٜح ضكظ٤ِٜح ٝخظٜٔح ٝجعطشدجدٛح ُك٤ٖ جؽلحءٛح ٝٗوَ 

 ضِي جألٝسجم ٖٓ ٓغطػٔش ئ٠ُ آخش. 
 

 االعتثّبس ذٚقطٕ -ج

ك٢ طٞسز  ُٔ٘شة ُٜح ٣طٌٕٞ ٖٓ ٓؿٔٞػس ٓغح٤ٖٔٛضوذٜٓح جُٔظحسف جإلعال٤ٓس ضأخز شٌَ ٝػحء جعطػٔحس١ ٓغطوَ ػٖ جُٔظشف جخذٓس ٓح٤ُّس 

  -أعْٜ أٝ ٝقذجش ٓطغح٣ٝس ضٔػَ ٤ٌِٓس أطكحذٜح ك٢ ٓٞؾٞدجش ٓغ جعطكوحم جُشذف ٝضكَٔ جُخغحسز.  ٝضطْ ئدجسز ضِي جُظ٘حد٣ن ػرش طٞسض٤ٖ:

جإلدجسز ػ٠ِ أعحط جُٔؼحسذس ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُٔظشف جُٔؼحسخ ٝجُٔغح٤ٖٔٛ )أسذحخ جُٔحٍ( ٣ٝغطكن جُٔظشف ٗغرس ٓؼِٞٓس ٖٓ أسذحـ  .1

 ظس ٓؼحسذس.جُظ٘ذٝم ًك

٠ُ جُٔظشف ئدجسز جُظ٘ذٝم ٓوحذَ ٓرِؾ ٤َ( ٝجُٔغح٤ٖٔٛ )ج٤ًُِٖٞٔ( ٣ٝطٞجإلدجسز ػ٠ِ أعحط جًُٞحُس ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُٔظشف ٛٞ )جًُٞ .2

 ٓوطٞع أٝ ٗغرس ٖٓ جُٔغحٛٔحش أٝ ٗغرس ٖٓ طحك٢ جُٔٞؾٞدجش. 
 

 (اٌّظشف) االعتثّبس طٕذٚق ِذ٠ش ِٙبَ  

ؾٔغ جألٓٞجٍ ٖٓ هرَ جُٔغطػٔش٣ٖ ٖٝٓ غْ جعطػٔحسٛح ك٢ جألٝسجم جُٔح٤ُس .1

 جُٔطٞجكوس ٓغ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ك٢ جُٔذٟ جُوظ٤ش.
جعطخذجّ جألٝسجم جُٔح٤ُس جإلعال٤ٓس ٖٓ خالٍ ضذجُٜٝح ٝخظٜٔح .2

 ٝجعطشدجدٛح. 
كحكع جالعطػٔحس٣ّس ٖٓ هِرََ ٓؿِظ  .3 َٔ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ٓغطشحس ٓخطض ئدجسز جُ

َّ ط٘ذٝم ٤ٌِّٓسً خحّطسً   غطػٔش.ُجعطػٔحس١ّ، ٣ُٝٔػَّ ً ُٔ ِ 
ٓ٘ف أطكحخ جُظ٘حد٣ن جالعطػٔحس٣ّس قّن ششجء ٝذ٤غ جألعْٜ جُخحّطس ذْٜ .4

رحشش ٓغ  ُٔ أٝ ٖٓ خالٍ ٝؾٞد  جُٔظشف،عٞجًء ػٖ ؽش٣ن جُطؼحَٓ جُ

 .خرشجء جعطػٔحس ًحُٞعطحء جُٔح٤٤ُٖ
ضو٤٤ْ جألعْٜ ك٢ ٜٗح٣س ًَ ٣ّٞ ػَٔ ٝجُز١ ٣ؼذ جُطضجّ ػ٠ِ ًَ ٓغحْٛ ك٢ .5

  جُظ٘ذٝم. 
 

 ششٚؽ إداسح طٕذٚق االعتثّبس     

ٝجُٔغح٤ٖٔٛ ٖٓ ؾٜس ٝذ٤ٖ جُٔغح٤ٖٔٛ ض٘ظ٤ْ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔظحسف .1

ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ أٝ ذ٤ٖ جُٔظحسف ٝجألؽشجف أٝ جُؿٜحش جُوحتٔس ػ٠ِ 

جُظ٘ذٝم ًأ٤ٖٓ جالعطػٔحس ٝج٤ُٜثس جُششػ٤س ٝجُٔغطشحس٤٣ٖ ٝجُٔشجؾغ 

 جُخحسؾ٢ شش٣طس إٔ ضٌٕٞ جُؼوٞد جُٔ٘ظٔس ٓطٞجكوس ٓغ جُشش٣ؼس.
ك٢ جُؼ٤ِٔحش  ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ جُـشع ٖٓ جٗشحء جُظ٘ذٝم ٛٞ جالعطػٔحس.2

 جُٔطٞجكوس ٓغ جُشش٣ؼس
٣كظش ػ٠ِ جُظ٘حد٣ن جُو٤حّ ذحألٗشطس جُٔظشك٤س جُٔطٔػِس ذحإل٣ذجع .3

 ٝجألهشجع ٝجالهطشجع ٓوحذَ كحتذز.
4. ُٞٝ ً ٣كظش جُطؼحَٓ ٝجُطذجٍٝ ذحُظ٘حد٣ن جُط٢ ضٔػَ ٓٞؾٞدجضٜح د٣ٞٗح

ًحٗص ٗحشثس ٖٓ ػ٤ِٔحش ٓرحقس ًحُٔشجذكس ٝجُغِْ أٓح جُظ٘حد٣ن جُط٢ 

ً ك٤ؿٞص  ضٔػَ أعٜٜٔح ٓٞؾٞدجش ػ٤٘٤س ٝٓ٘حكغ ٝٗوٞد ٝد٣ٕٞ ج٣ؼح

 ضذجُٜٝح. 
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ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌج١ٛع اٌّحظٛسح  -: عبثؼبً: اٌج١ٛع اٌّحظٛسح

                                                         فٟ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ِٚٓ اثشص٘ب ِب ٠ٍٟ:

 ث١غ اٌؼ١ٕخ .1

 اٌتٛسق إٌّظُ .2

 ث١ؼت١ٓ فٟ ث١ؼخ. 3

 ث١غ إٌدش. 4

 

 
 

ث١غ اٌؼ١ٕخ -1  

 عملٌة بٌع سلعة بثمن آجل و من ثم شراءها بثمن حال ألل.
 

 لٌام المصرف ببٌع سلعة للزبون مع تأجٌل سداد ثمنها ،ومن ثم لٌام المصرف بشراء السلعة من الزبون نفسه بثمن ألل ٌدفع نمداً. مثال:
 

.بٌع العٌنة محرم النه ٌعد حٌلة على الربا 

 العٌنة وجود ارتباط بٌن العمدٌن )عمد البٌع االجل وعمد البٌع  النمدي( وبالتالً ان من أسس تحرٌم بٌع

 تصبح العملٌة صورٌة
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اٌتٛسق إٌّظُ -2  

 ٌمكن توضٌح التورق المنظم من خالل الخطوات التالٌة:

لٌام الزبون بتمدٌم طلب للمصرف لشراء سلعة على ان  .1

 ٌكون التسدٌد باالجل.

ٌموم المصرف بشراء السلعة من خالل التوكٌل الممنوح  .8

 له من لبل الزبون.

 ٌموم الزبون بإعادة توكٌل المصرف لبٌع السلعة. .3

فً حالة لٌام المصرف ببٌع السلعة للجهة التً تم الشراء  .4

 العملٌة بٌع العٌنة المحظورة.منها فستكون 

وفً حالة البٌع لجهة أخرى لٌس له عاللة بالعملٌة األولى  

 فسٌكون التورق المنظم.

 ث١ؼت١ٓ فٟ ث١ؼخ -3

ض٘ل٤ييز ٛييٞ جُؿٔييغ ذيي٤ٖ ػوييذ٣ٖ جٝ جًػييش )ج١ جٕ ٣شييطشؽ 

آخييش(، ػِيي٠ عيير٤َ جُٔػييحٍ ) جذ٤ؼييي ط٘ل٤ييز ػوييذ جُؼوييذ ذ

 دجس١ ػ٠ِ جٕ ضر٤ؼ٢٘ ع٤حسضي(.

 ث١غ إٌدش -4

ٛٞ ه٤حّ جقذ جالشخحص ذض٣يحدز غٔيٖ جُغيِؼس )٣غيٜٞٓح 

ذييحًػش ٓييٖ غٜٔ٘ييح( ٝٛييٞ ال ٣ش٣ييذ شييشجءٛح ٝجٗٔييح ٣ش٣ييذ 

 سكغ غٜٔ٘ح ػ٠ِ جُٔشطش١ جُؿحد.

-أتٙٝ-  
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