الدورة الرابعة والعشرون
لمؤتمر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

القرارات والتوصيات
الصادرة عن
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
في
دورة مؤتمره الرابعة والعشرين
المنعقدة في إمارة دبي

 09 -07ربيع أول 1441هـ  ،الموافق  06 – 04 :نوفمبر 2019م

بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
أجمعين

قرار رقم )24/1( 230 :
بشأن
العقود الذكية  SMART CONTRACTSوكيفية تفعيلها واإلقالة منها (دراسة العقود الذكية
ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـالال  ،الموافق :
 06 – 04نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصالالالالالالوع موضالالالالالالوع العقود الذكية
 SMART CONTRACTSوكيفية تفعيلها واإلقالة منها (دراسالالالالالالة العقود الذكية ومدى ارتباطها
بموضوع العملة الرقمية ،وبعد اسنماعه إلى المناقشات الموسعة الند دارت حوله،

قرر ما يلد:

أوالً :النأكيد على قرار مجمع الفقه اإلسالالالالالالمد الدولد رقم  )6/3(52بشالالالالالأن حرم إجراق العقود
بآالت االتصالالال الحدينة ،فد دورة ممتمرا السالالادد بجدة 1410هـ الالالالالالال1990 /م بجميع فقراته،
وهذا القرار ينطبق على العقود اإللرنرونية الند هد مسنقلة عن العقود الذكية.
ثانياً :مفهوم العقود الذكية :عقد بين طرفين ينفذ تلقائيا ً يقوم على فررة الند للند ( Pertoperبدون
وسالالالالين) من خالل الالالالبرة توكيع ال مرك ية (سالالالاللسالالالالة الرن  )Block chainوينم بالعمالت
المرمدة (المشفرة) من البينروين وغيرها.
ثالناً :تنفذ العقود الذكية من خالل منصالالالالات خاصالالالالة مرك ية ،أو عامة ال مرك ية وتسالالالالنخدم
العمالت المرمدة (المشفرة) غالباً.
ثالنا ً :قرر المجمع تأجي البت فد الموضوع إلى حين عقد ندوة منخصصة فد العقود الذكية،
وبعد البت فد موضالالالوع العمالت المرمدة (المشالالالفرة) وذلك لدراسالالالة كافة جوانع العقود
الذكية مع النركي على ما ورد فد الفقرة ثانيا ً ،ويسالالنحسالالن دعوة منخص الصالالين تقنيين فد
البلوك ين والعمالت المرمدة (المشفرة) ،وغيرها.
وهللا أعلم
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قرار رقم )24/2( 231 :
بشأن
النضخم وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالمد ،فد دورته
الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـ الالالالالال  ،الموافق 06 – 04 :
نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوع موضوع النضخم وتغير قيمة
العملة ،وبعد اسنماعه إلى المناقشات الموسعة الند دارت حوله

قرر ما يلد:

أوالً :يؤكد المجمع على قراره رقم  5/4/42الصااااا در في دورته الخ مسااااا المتعلق ب لتضاااااخم
اليسير.
ثانياً :النضالالخم إما فاح (جامح) أو يسالالير ،ويرجع فد تقدير الفاح إما إلى النراضالالد وإما
إلى القضاق أو النحريم.
ثالناً :عند حص الالالالول النض الالالالخم الفاح بعد نش الالالالوق الدين ال مانع من اتفاق الدائن والمدين عند
السالالداد على رد الدين بالقيمة أو توكيع الضالالرر بين الطرفين صالاللحا ً ،ويجوك إمضالالا ا
قضاق أو تحريماً ،وال يجوك االتفاق على ذلك عند النعاقد.
رابعا ً :يمكد المجمع على توصينه للحرومات اإلسالمية الواردة فد قرارا رقم ()12/9/115
ونصها:

يوصد المجمع بما يلد:
بما أن أهم أسالالالالالالباب النضالالالالالالخم هو ال يادة فد كمية النقود الند تصالالالالالالدرها الجهات النقدية
-1

-2
-3

المخنص الالة ألس الالباب منعددة معروفة ،ندعو تلك الجهات العم الجاد على إكالة هذا الس الالبع
من أسباب النضخم الذي يضر المجنمع ضررا ً كبيراً ،وتجنع النموي بالنضخم سواق أكان
ذلك لعج المي انية أم لمشالالروعات الننمية .وفد الوقت نفسالاله ننصالالح الشالالعوب اإلسالالالمية
بااللن ام الرام بالقيم اإلس الالالمية فد االسالالالنهالك ،لنبنعد مجنمعاتنا اإلس الالالمية عن أ الالالرال
النبذير والنرف واإلسراف الند هد من النماذج السلوكية المولدة للنضخم.
كيادة النعاون االقنص الالالادي بين البلدان اإلسالالالالالمية وبخاصالالالالة فد ميدان النجارة الخارجية،
والعم على إحالل م صنوعات تلك البالد مح م سنورداتها من البلدان ال صناعية .والعم
على تقوية مرك ها النفاوضد والننافسد تجاا البلدان الصناعية.
إجراق دراس الالالالات على مس الالالالنوى البنوك اإلس الالالالالمية لنحديد آثار النض الالالالخم على موجوداتها
واقنراح الوسائ المناسبة لحماينها وحماية المودعين والمسننمرين لديها من آثار النضخم.
وكذلك دراسالالة واسالالنحداث المعايير المحاسالالبية لااهرة النضالالخم على مسالالنوى الممس السالالات
المالية اإلسالمية.
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إجراق دراسالالالالة حول النوسالالالالع فد اسالالالالنعمال أدوات النموي واالسالالالالننمار اإلسالالالالالمد على
النضخم ،وما له من تأثيرات ممرنة على الحرم الشرعد.
دراس الالة مدى جدوى العودة إلى الالر من أ الالرال ارتباط العملة بالذهع ،كأس الاللوب لنجنع
النضخم.
إدراكا ً لرون تنمية اإلنناج وكيادة الطاقة اإلنناجية المسالالالالالالنعملة فعالً من أهم العوام الند
تمدي إلى محاربة النضالالالالالالخم فد األج المنوسالالالالالالن والطوي  ،فعنه ينبغد العم على كيادة
اإلنناج وتحسالالينه فد البالد اإلسالالالمية ،وذلك عن طريق وضالالع الخطن واتخاذ اإلجراقات
الند تش الالجع على االرتفاع بمسالالالنوى ك من االدخار واالسالالالننمار ،حنى يمرن تحقيق تنمية
مسنمرة.
دعوة حرو مات ا لدول اإلسالالالالالالالم ية للع م على تواكن مي ان يات ها ال عا مة (ب ما في ها جميع
المي انيات العادية واإلنمائية والمسنقلة الند تعنمد على الموارد المالية العامة فد تمويلها)،
وذلك بااللن ام بنقلي النفقات وتر يدها وفق اإلطار اإلسالمد.
وإذا احنالالاجالالت المي انيالالات إلى النموي ال فالالالح ال المشالالالالالالروع هو االلن ام بالالأدوات النموي ال
اإلسالمية القائمة على المشاركات والمبايعات واإلجارات .ويجع االمنناع عن االقنراض
الربوي ،سواق من المصارف والممسسات المالية ،أم عن طريق إصدار سندات الدين.
مراعاة الضالالالوابن الشالالالرعية عند اسالالالنخدام أدوات السالالالياسالالالة المالية ،سالالالواق منها ما ينعلق
بالنغيير فد اإليرادات العامة ،أم بالنغيير فد اإلنفاق العام ،وذلك بنأس الاليس تلك الس الالياس الالات
على مبادئ العدالة والمصالالالالالاللحة العامة للمجنمع ،ورعاية الفقراق ،وتحمي ععق اإليراد
العام لألفراد حسع قدراتهم المالية المنمنلة فد الدخ والنروة معاً.
ضرورة اسنخدام جميع األدوات المقبولة رعا ً للسياسنين المالية والنقدية ووسائ اإلقناع
والسالالياسالالات االقنصالالادية واإلدارية األخرى ،للعم على تخليت المجنمعات اإلسالالالمية من
أضرار النضخم ،بحيث تهدف تلك السياسات لنخفيض معدل النضخم إلى أدنى حد ممرن.
وضالالع الضالالمانات الالكمة السالالنقالل قرار المصالالرف المرك ي فد إدارة الشالالمون النقدية،
والن امه بنحقيق هدف االسنقرار النقدي ومحاربة النضخم ،ومراعاة الننسيق المسنمر بين
المصالالالالالالرف المرك ي والسالالالالالاللطات االقنصالالالالالالادية والمالية ،من أج تحقيق أهداف الننمية
االقنصادية واالسنقرار االقنصادي والنقدي ،والقضاق على البطالة.
دراس الالالة وتمحيت المش الالالروعات والممس الالالس الالالات العامة إذا لم تنحقق الجدوى االقنص الالالادية
المسالالالالالالنهدفة منها ،والنار فد إمرانية تحويلها إلى القطاع الخاع ،وإخضالالالالالالاعها لعوام
السوق وفق المنهج اإلسالمد ،لما لذلك من أثر فد تحسين الرفاقة اإلنناجية وتقلي األعباق
المالية عن المي انية ،مما يسهم فد تخفيف النضخم.
دعوة المسالاللمين أفرادا ً وحرومات إلى الن ام ناام الشالالرع اإلسالالالمد ،ومبادئه االقنصالالادية
والنربوية واألخالقية واالجنماعية.
وهللا أعلم

بسم هللا الرحمن الرحيم
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قرار رقم )24/3( 232 :
بشأن
عقود الفيديك
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـالال  ،الموافق :
 06 – 04نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصالالوع موضالالوع عقود الفيديك ،وبعد
اسنماعه إلى المناقشات الموسعة الند دارت حوله،
قرر ما يلد:
عقود الفيديك :هد مجموعة نماذج لعقود إنشالالالائية هندسالالالية تهدف إلى ضالالالبن العالقة بين
ص الالالالالالاحع عم أو من يقوم مقامه ،ومن يقومون بننفيذ هذا العقد ،إلنجاك مشالالالالالالروع تنعدد
عناصر اإلنشاق فيه بحيث ينم تسليمه جاه ا ً لالسنعمال فيما أعد له.
يرى المجمع أن هذا العقد جائ الالالرعاً ،إذا تم فيه الن ام باألحرام والض الالالوابن الش الالالرعية
وذلك قياسالالالا ً له على عقود االسالالالنصالالالناع واإلجارة  ،وكذلك العقود الند ينحول فيها الرضالالالا
بنغير مح العقد وقت سالالالالريانه كيال ينشالالالالأ عن ذلك النغير ن اع أو مشالالالالاحنة ،وذلك لسالالالالبق
النراض الالالالالد على حرم ،وذلك باللجوق للنحريم المقبول من أطرافه ،وألن ما قد يحدث فيه من
كيادة مالية على المنفق عليه ،ليس مقابال للنأخير فد الوفاق ،وإنما هو تعويض لألضالالالالالالرار
الند قد تلحق أحد أطرافه بسبع من الطرف األخر ،أو بسبع تغير ظروف الننفيذ أو ترلفنه.
وهللا أعلم
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قرار رقم )24/4( 233 :
بشأن
النسامح فد اإلسالم وضرورته المجنمعية والدولية وآثارا
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـالال  ،الموافق :
 06 – 04نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوع موضوع النسامح فد اإلسالم
وضالالرورته المجنمعية والدولية وآثارا ،وبعد اسالالنماعه إلى المناقشالالات الموسالالعة الند دارت
حوله،
قرر ما يلد:
أوالً :النأكيد على ما صدر عن مجلس المجمع من قرارات وتوصيات وبيانات وإعالنات
تدعو إلى النعاي السلمد.
ثانياً :إن النسامح مبدأ أصي  ،وردت أدلنه فد القرآن الرريم والسنة النبوية المطهرة ،وله
تطبيقات كنيرة فد السيرة النبوية وأفعال الصحابة رضد هللا عنهم ،والناريخ اإلسالمد ومن
أبرك صور السماحة مع المخالفين فد عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اقنضنه وثيقة
المدينة المنورة.
ثالناً :إن النسامح مأمور به بين المسلمين بعضهم البعض و بين المسلمين وغيرهم
رابعاً :إن الحاجة ماس الالالالالالة إلى العم بمبدأ النس الالالالالالامح فد السالالالالالاللوك واألقوال فد جميع
المجاالت ،وإن النس الالامح من أهم آثار النعاي السالالاللمد والنماس الالك المجنمعد ،والحفاظ على
العالقات االجنماعية ووحدة المجنمع بجميع مروناته ،ووحدته الوطنية.
خامساً :يشيد مجلس المجمع بما يلد:
 .1بجميع المبادرات واالعالنات الدولية والجهود الند تبذلها الدول.
 .2بما قامت به دولة اإلمارات العربية المنحدة من فعاليات منعددة لنحقيق النسالالالالالالامح
والنعاي بين الناد لنعطد صورة جلية عن سماحة اإلسالم فد النعاي .

يوصد المجلس بما يلد :
 إدراج قيمة النسامح فد المناهج النربوية والنعليمية. تضمين الخطاب الديند قيم النسامح فد جميع المجاالت. إبراك قيمة النسامح فد وسائ اإلعالم ووسائ النواص االجنماعد المخنلفة.6

 حث المنخص الالص الالين والمفررين على االهنمام بالرنابة والنرجمة لقيم النس الالامح فدوسائ اإلعالم ونشرها.
 دعوة األمم المنحدة والدول األعض الالاق إلى س الالن تش الالريعات وإبرام معاهدات دوليةمل مة ،تجرم العنصالالرية واإلقصالالاق والعصالالبية والنميي العنصالالري ،وإدراجها فد
تشريعات الدول األعضاق.
وهللا أعلم
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قرار رقم )24/5( 234 :
بشأن
تحقيق األمن الغذائد والمائد وأهم المشرالت الند تواجهها الدول اإلسالمية
وآثارا على النحديات المسنقبلية لألمة اإلسالمية
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالمد،
المنعقالالد فد دورتالاله الرابعالالة والعشالالالالالالرين بالالدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول

1441هـ  ،الموافق  06 – 04 :نوفمبر 2019م.

وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخص الالالالالوع موض الالالالالوع تحقيق
األمن الغذائد والمائد وأهم المش الالالالالرالت الند تواجهها الدول اإلس الالالالالالمية وآثارا على
النحديات المس الالنقبلية لألمة اإلس الالالمية ،وبعد اس الالنماعه إلى المناقش الالات الموس الالعة الند
دارت حوله،
قرر ما يلد:
أوال  :األمن الم ئي يعني توفير المي ه الص لح لالستخدام البشري بم يكفي لتلبي
متطلب ت البالد من حيث الكم والنوع واستمرار ذلك دون تأثر.
ثانيا  :األمن الغذائد يعند :توفير الغذاق الصحد السليم لألفراد مع ضمان الحد
األدنى من الحاجات الغذائية لجميع أفراد المجنمع.
ثالنا ً النوصيات:
وحيث إن اإلسالم يدعو إلى المحافاة واالقنصاد فد الماق والغذاق وينهى عن
االسراف والنبذير فد ك دق وعن ك ما يلحق الضرر باألفراد والمجنمعات
يوصد المجلس بما يلد:
 .1على حرومات الدول اإل سالمية ،و ضع ق ضية األمن المائد والغذائد فد مقدمة
اهنماماتها ووضع سياسات وبرامج لنر يد االسنهالك فد مجال الماق والغذاق.
 .2على المسلمين رعا ً االقنصاد فد اسنهالك الماق والغذاق ،وعدم إهدارهما.
 .3على العلماق المس الاللمين ،المخنص الالين فد علوم الماق وال راعة والبيجة ،االجنهاد
إليجاد الحلول والوسالالالالالالائ  ،الند تسالالالالالالاعد على تحقيق األمن المائد والغذائد،
واالسالالالالالالنفادة من تقنيات النورة الصالالالالالالناعية الرابعة فد مجاالت تدوير المياا
واالسنفادة منها ضمن ضوابن وأحرام الشريعة اإلسالمية.
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 .4على الدول اإلسالمية ،المسارعة إلى النعاون فيما بينها لمواجهة مشرلند نقت
الماق والغذاق بوض الالع الس الالياس الالات والخطن المناس الالبة بما يض الالمن تنمية الموارد
المائية وتحقيق األمن الغذائد ،وكذلك النعاون مع المنامات االقليمية والدولية
المنخصصة فد مجال الماق والغذاق.
 .5اسالالالالنخدام النقنيات الحدينة فد إنناج البذور وتحسالالالالين وسالالالالائ الننمية ال راعية
لضمان رفع معدالت اإلنناج وتحقيق االمن الغذائد.
 .6على الدول اإلسالالالمية العم على االسالالنفادة مما جاقت به الشالالريعة اإلسالالالمية
لننميالالة الموارد ال راعيالالة من خالل العم ال بمبالالدأ إحيالالاق الموات بضالالالالالالوابطالاله
الشرعية ،وإكالة العقبات الند تحول دون تحقيق ذلك.
وهللا أعلم
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
أجمعين 

قرار رقم )24/6( 235 :
بشأن
الجنيوم البشري والهندسة الحيوية المسنقبلية (اسنعراض قرارات المجمع ،وبيان
مردودها الفاع والمسنجدات والنحديات)
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـالال  ،الموافق :
 06 – 04نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصالالالالوع موضالالالالوع الجنيوم البشالالالالري
واله ندس الالالالالالة الحيو ية المسالالالالالالنقبل ية ،اسالالالالالالنعراض قرارات المجمع ،وب يان مردود ها ال فا ع
والمسنجدات والنحديات  ،وبعد اسنماعه إلى المناقشات الموسعة الند دارت حوله،
قرر ما يلد:
أوالً :النأكيد على ما جاق فد قرار مجمع الفقه اإلسالمد الدولد رقم  )21/9(203بشأن الوراثة
والهندسة الوراثية والجينوم البشري(المجين) والمنعقد فد دورته الحادي والعشرين بمدينة
الرياض (المملرة العربية السعودية) من 1435/1/ 19-15هـ الموافق 2013/11/22-18م.
ثانياً :تقنيات النحرير الجيند من (كريسبر كاد )9وغيرها :تقنيات حدينة للنعدي الجيند
وتحرير الجينات بوظيفة االسنبدال أو النصحيح الند تسنخدم فد معالجة األخطاق اإلمالئية
على الحاسوب ،وبدالً من تحرير الرلمات تعيد تقنيات تحرير الجين كنابة الحمض النووي،
وهذا النقنيات أكنر دقة وسهولة من النقنيات السابقة للعالج الوراثد .وتسنهدف عالج العديد
من األمراض المسنعصية ،وال ت ال هذا النقنيات بحاجة لم يد من األبحاث للنأكد من سالمنها
وفعالينها ،ويرون النحرير الجيند بهذا النقنيات مباحا ً إذا تحققت الشروط النالية:
 .1أن تصادق على سالمنها وفعالينها المرجعيات الطبية ذات العالقة.
 .2أن تسنخدم ألغراض طبية فد الوقاية من حدوث األمراض الوراثية وعالجها،
ويمنع مطلقا ً اسنخدامها فد األمور النجميلية (النحسينية).
 .3أن ترون هناك إجراقات تنايمية صارمة للنأكد من احنرام األ خاع المشمولين
بالمعالجة وتمنع أي إساقة فد اسنخدام هذا النقنيات.
ثالناً :تقنية نق المينوكوندريا (المنقدرات) تقنية نق المينوكوندريا (وهد :مولد الطاقة فد
الخلية) من بيضة امرأة سليمة مع الحامض النووي إلى امرأة تعاند من عطع فد الحامض
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النووي للمينوكوندريا مسنعصية على العالج ،من أج إنجاب طف سليم ال يجوك رعا ً
الخنالط األنساب.
وهللا أعلم

11

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب الع لمين والصالة والسالم على سيدن محمد خ تم النبيين وعلى آله
وصحبه أجمعين
قرار رقم )24/7( 236 :
بشأن
دور النربية الدينية فد تع ي السالم
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـ الالالالال  ،الموافق 04 :
–  06نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على النو صيات ال صادرة عن الندوة العلمية الدولية :دور النربية الدينية فد
تع ي ال سالم ،الند عقدها المجمع بالرباط خالل الفنرة من  18-17عبان1440هـ الالالالالال الموافق 24-23
أبري 2019م بالنعاون المنامة اإلس الالالالمية للنربية والعلوم والنقافة-ايس الالاليس الالالرو ،-واس الالالنماعه إلى
المناقشات الند دارت حوله:
قرر ما يلد:
.1

االهن مام بالقرآن الرريم ،فهو ك ناب هداية من ٌل من لدن حريم عليم ،وبالسالالالالالال نة
النبوية الشريفة ،وتع ي االسنفادة من المنهج النربوي المسنمد منهما.

.2

مواصالالالاللة تنايم ممتمرات وندوات وحلقات دراسالالالالية إقليمية و الالالالبه إقليمية داخ
العالم اإلسالالالالالالالمد وخارجه حول تع ي دور النربية الدينية والنعليم الديند على
السالالالالالالالم ،وعقد ملنقيات دولية للحوار ،بمش الالالالالالاركة نخبة من المفررين والخبراق
للنعريف بالنقافة الوسطية اإلسالمية.
دعوة الدول األعضالالاق إلى تشالالري لجان منخص الصالالة تقوم بدراسالالة علمية تفصالاليلية
لمناهج النعليم الديند فيها ،لنقويم مدى انسجامها مع قيم السالم والحوار والنعاي .

.4

دعوة الجهات النربوية المخنص الالالة فد الدول األعض الالالاق إلى تض الالالمين مادة النربية
الدينية على السالم فد مناهجها النعليمية
النركي فد مناهج النعليم الديند على ترريم هللا تعالى لإلنس الالالالالالان  ،من حيث هو
إنسان ،له الحق فد الحياة الرريمة والنعليم والصحة وغيرها من منطلبات الحياة.
إبراك المهارات والمفاهيم الند تع ك القيم الدينية الس الالالالالمحة والوطنية واالتجاهات
اإليجابية لدى المجنمع ،والعم على توظيفها فد مناهج النربية و الوعظ والنعليم
الديند.
نشالالالالالالر برامج منطورة لنعليم اللغالالة العربيالالة للنالالاطقين بغيرهالالا ،من أج ال تع ي
معرفنهم بالنقافة اإلسالمية وقيمها.

.3

.5
.6

.7

12

.8
.9

.10

.11
.12
.13

.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20

نشالالر مناهج النربية بالوسالالائن الحدينة ،حنى تننشالالر على أوسالالع نطاق ،وتسالالهم فد
تصحيح الصورة عن اإلسالم والمسلمين.
أهمية الش الالالراكة والنعاون بين علماق الدين والمخنص الالالين فد النعليم وعلوم النربية
فد إعداد مناهج النعليم الديند ،وفق مقاربة تربوية تعلد من الالالالالالأن القيم وتعم
على ترسيخها فد سلوك النا جة.
الننس الاليق والنعاون بين وس الالائ اإلعالم والممس الالس الالات النربوية والدعوية والنقافية
والشالالالالالالبابية ،لنع ي الهوية الدينية النقافية وتنمينها وترسالالالالالاليخ االننماق الوطند
واحنرام الرأي والرأي اآلخر.
تطوير آليات تروين المر دين الدينيين والعاملين المشنغلين بالحق الديند.
اإلعداد الجيد علميا ً وتربويا ً لمدرد النربية الدينية فد الدول األعض الالالالالاق ،وتأهيله
أثناق الخدمة من خالل الندريع المسنمر.
تطوير طرائق الندريس ووسالالائله ،بحيث تناسالالع جي مجنمع الوسالالائن المعرفية
وترسيخ قيم الحوار والمناظرة  ،والنوسع فد اعنماد طريقة األنشطة النعلمية الند
تربد المنعلم على النفرير المنهجد وتروين الموقف الشالالالالخصالالالالد على الحوار مع
غيرا.
إعداد ونش الالالالالر دراس الالالالالات وأبحاث تأص الالالالاليلية حول تع ي النربية على الوس الالالالالطية
واالعندال وترجمنها إلى اللغات الحية.
إنش الالالالاق مراك بحنية تنولى النوجيه وإر الالالالاد المس الالالاللمين  ،والرد على أص الالالالحاب
دعوات الغلو والنرفير واإللحاد ،والدحض الشرعد آلرائهم وحججهم.
تنايم ندوات دولية فد موضالالوع اسالالننمار وسالالائ النواص ال االجنماعد فد تع ي
قيم السلم والوسطية واالعندال.
تع ي مض الالالالالالامين ثقافة السالالالالالالالم وبناق المهارات والقيم والمواقف الند تعبرعن
النفاع والنرام االجنماعد فد برامج النعليم الديند.
االهنمام بندريس الفقه المقارن ومقارنة األديان فد جامعات الدول األعضالالاق وفق
منهج يقوم على إبراك مرونالالة الشالالالالالالريعالالة ومبالالدأ االخنالف والننوع ودورا فد
النعددية وقبول اآلخر وسعة الفهم ومرونة األحرام.
الدفاع عن النعليم الديند وتطوير مناهجه.
إبراك المفاهيم الصالالالحيحة بشالالالأن المرأة فد اإلسالالالالم ،وإدراجها فد مناهج النربية
الدينية.
وهللا أعلم
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب الع لمين والصالة والسالم على سيدن محمد خ تم النبيين وعلى آله
وصحبه أجمعين
قرار رقم )24/8( 237 :
بشأن
العمالت اإللكتروني
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـ الالالالال  ،الموافق 04 :
–  06نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على النوصالالالالاليات الصالالالالالادرة عن الندوة العلمية :للعمالت اإللرنرونية ،الند
عقدها المجمع بجدة خالل الفنرة من  11-10محرم 1441هـ الموافق  10-9سبنمبر 2019م  ،واسنماعه
إلى المناقشات الند دارت حوله:
قرر ما يلد:
أوالا :المفهوم وآلي ت التع مل والمخ طر:

 .1حيث إن مفهوم العمالت اإللرنرونية عام يشالالالالالالم بطاقات االئنمان ،وبطاقات مسالالالالالالبقة الدفع،
والش الالاليرات اإللرنرونية وغيرها ،وبناق على ذلك اننهت المناقش الالالات إلى اس الالالنعمال مص الالالطلح
العمالت الرقميالالة المرمالدة (المشالالالالالالفرة) ،ومن أ الالالالالالهر هالذا العمالت :البنروين ،واإلثير يوم،
والريب رغم ما بينها من فروق ،م ما يمي هذا العمالت أنها أرقام مشالالالالالالفرة ،وليس لها كيان
مادي ملمود ،أو وجود في يائد ،وينم تداولها بين أطراف النعام بدون وسالالين .ويطلق على
هذا النعام ناام الند للند .وتصالالنف حسالالع األبحاث المقدمة إلى ثالثة أنواع :األول :عمالت
( )coinsوتصدق على البنروين ،الناند :بدائ العمالت ( )altcoinsمن الاليت كوين ،والبنروين
كاش ،اإلثير يوم والريب  ،النالث :القسالالالالائم ( )tokensوهد أصالالالالول قابلة لالسالالالالنبدال والنداول
بالسلع والعمالت المشفرة .ومن أبرك سمات النوع األول الالمرك ية ،وتعند عدم وجود جهة
حرومية أو خاصالالالة تشالالالرف على إصالالالدارها خالفًا لألنواع األخرى .وأغلع العمالت الرقمية
المشفرة تسنند إلى تقنية سلس الرن ( ،)block chainوهذا النقنية هد الند تننج العملة وتحنفظ
بالسج الرام للنعامالت بالعملة .ومن سمات البنروين وجود جدل حول خصية المصدر.
 .2ينم النعام بالعمالت الرقمية المشالفرة من خالل المنصالالات اإللرنرونية المناحة على اإلننرنت
بشر مبا ر او من خالل سماسرة .وهناك رسوم تدفع لنلك المنصات ،ويجع أن يرون لر
منعام محفاة إلرنرونية خاصالالالالالالة على جهاك الحاسالالالالالالوب الخاع به ،توثق ملرينه للعمالت
الرقم ية المشالالالالالالفرة الند يملر ها وإم ران ية النصالالالالالالرف في ها .ومن أبرك ما يمي الن عا م من
المنصالالات والمحافظ اإللرنرونية هو إمرانية النعام بها بأسالالماق مسالالنعارة وهو ما يطلق عليه
الغفلية (.)anonymity
 .3قامت بعض الدول من مالي يا بعل ام الحص الالالالول على النراخيت الالكمة من الجهات المعنية
إلنشالالالالاق المنصالالالالات اإللرنرونية ووضالالالالعت ضالالالالوابن للمنعاملين فد تلك المنصالالالالات وأبركها
النسجي بعبراك الهوية للمنعام .
 .4ورغم اننشالار هذا العمالت فد العديد من البالد فد آالف المحال النجارية فضالالً عن اسالنبدال
العمالت الوطنية بها ،وقبولها من بعض الجهات الحرومية ،فعن العديد من الدراسالالالالات تشالالالالير
14

إلى مخاطر ترننف النعام بالعمالت الرقمية المعماة (المش الالالالالفرة) بص الالالالالفة عامة ومن أبركها
النقلبات السعرية.
ثانيًا :الحرم الشرعد
 .1من خالل األبحاث المعروضة والمناقشات الند دارت تبين أن ثمة قضايا ممثرة فد الحرم
الشرعد ال ت ال مح نار منها:
 .1.1ماهية العملة المعماة (المشالالالفرة) ه هد سالالاللعة أم منفعة أم هد أصالالال مالد اسالالالننماري أم
أص رقمد؟
عا؟.
 .1.2ه العملة المشفرة منقومة ومنمولة ر ً
نارا لما س الالبق ولما يرننف هذا العمالت من مخاطر عايمة وعدم اس الالنقرار النعام بها
ثالناً:
ً
فعن المجلس يوصد بم يد من البحث والدراسة للقضايا الممثرة فد الحرم.
وهللا أعلم
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم )24/9( 238 :
بشأن
عمليات النحوط فد الممسسات المالية اإلسالمية
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالالالالالمد الدولد المنبنق عن منامة النعاون اإلسالالالالالمد ،المنعقد
فد دورته الرابعة والعشرين بدبد ،خالل الفنرة من 09 -07 :ربيع أول 1441هـ الالالالال  ،الموافق 04 :
–  06نوفمبر 2019م.
وبعد اطالعه على النوصيات الصادرة عن الندوة العلمية :عمليات النحوط فد الممسسات
المالية اإلسالمية ،الند عقدها المجمع بجدة بالنعاون مع وقف اقرأ لإلنماق والنشغي خالل الفنرة
من  25-24رجع 1440هـ الالالالالالالال الموافق  31مارد 01 -أبري 2019م ،واس الالنماعه إلى المناقش الالات الند
دارت حوله:
قرر ما يلد:
أوال :النأكيد على القرارات الند أص الالالالالالدرها المجمع النابع لمنامة النعاون اإلسالالالالالالالمد
بخصالالوع النحوط فد المعامالت المالية .وعلى وجه الخصالالوع قرار المجمع رقم)23/8( 224 :
بشالال أن النحوط فد المعامالت المالية :الضالالوابن واألحرام ،الصالالادر فد الدورة النالنة والعشالالرين
بالمدينة المنورة ،المنعقدة خالل الفنرة من 23-19 :صالالفر 1440هـالالالالالالال ،الموافق 28 :أكنوبر1 -نوفمبر
2018م .بجميع فقرات القرار وهد:
( -)1مفهوم النحوط
( -)2مفهوم الخطر
( -)3مفهوم الحماية
( -)4موقف الشريعة اإلسالمية من النحوط من المخاطر
( -)5الضوابن الشرعية لصيغ النحوط وأساليبه.
ثانيا :معامالت النحوط (الحماية) بالمعنى العام
هناك جملة من المعامالت يمرن أن ترون أس الالالاس الالالا لص الالاليغ النحوط والحماية بمعناا العام.
وهد مح العم فد الممسسات المالية ،وحرمها أنها جائ ة رعا .ومنها:
 .1النحوط االقنص الالالادي :الذي يقوم على الننوع فد األص الالالول ومحافظ االس الالالننمار وتنوع
الصيغ .والقيام به مطلوب رعا ً من أج حسن إدارة الموارد.
 .2النحوط النعاوند :القائم على صالالالالالاليغ النراف من خالل الدخول فد عقود تأمين ترافلد
بغية النعويض عن األض الالالرار والخس الالالائر الند قد تعنرض الممس الالالس الالالة المالية اإلس الالالالمية .وهذا
الص الالاليغة ال إ الالالرال فيها الالالرعا لجواك النأمين النعاوند على المش الالالروعات و األص الالالول العينية
والمالية ،وقد أكد القراران  ،)2/9( 9و )6/21( 200على جواك النأمين النعاوند وصورا.
 .3النحوط النعالاقالدي المواكي :وهو إجراق عقالد مواك للعقالد األصالالالالالاللد بنفس الشالالالالالالروط
والمواص الالالفات تحناط له الممس الالالس الالالة عن مخاطر العقد األص الالاللد .من الس الالاللم والس الالاللم المواكي،
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واالسالالنصالالناع واالسالالنصالالناع المواكي .كما جاقت توصالاليات قرار المجمع رقم  )8/23( 224بشالالأن
النحوط .ومن أهم الضالوابن الشالرعية لجواك العقود المواكية عدم ربن العقد األول بالعقد اآلخر،
ب يجع أن يرون ك واحد منهما مسنقالً عن اآلخر فد جميع حقوقه والن اماته.
 .4العقود المركبالالة :من خالل الجمع بين العقود بغرض النحوط للمخالالاطر على سالالالالالالبي ال
االقنران ،وليس على س الالبي الش الالرط ،وال على س الالبي عقد فد عقد .من  :الجمع بين البيع والوعد
المل م ،والوكالة والمرابحة ،ومن أهم تلك الصيغ ما يلد:
أ -الجمع بين المرابحة والمشالالالاركة :من خالل تقسالالاليم المحفاة االسالالالننمارية إلى ج أين:
الج ق األول يخصالالالالالالت لمرابحات مع جهات ذات مالقة ائنمانية بربح محدد ،والج ق الناند
ي سننمر فد عقد م شاركة ،كالمناجرة فد األ سهم ،أو فد ح صت عقارية ،ونحوها ،وبهذا ينحقق
النحوط لرأد المال بعقد المرابحة ،مع احنمال الخسارة فد الج ق الناند.
ب -الجمع بين اإلجارة والمش الالالالالاركة :وطريقة النحوط فد هذا األداة كس الالالالالابقنها ،لرن ينم
النحوط بعقد اإلجارة بدل المرابحة ،من اس الالالالالننمار ج ق من المحفاة االس الالالالالننمارية فد الالالالالراق
صروك إجارة ذات عائد يغطد رأد المال ،والباقد يسننمر فد عقود مشاركة.
ج -الجمع بين المرابحة وبيع العربون :من خالل تقسالالالالالاليم رأد المال إلى ج أين :الج ق
األول يرون فد مرابحالالات مع جهالالات ذات مالقة ائنمالالانيالالة وبربح معين ،والج ق النالالاند يجعلالاله
عربونا ً فد الالراق أسالالهم ،فعذا ارتفعت قيمة األسالالهم أمضالالى عقد الشالالراق وقبض األسالالهم ثم باعها
فدفع النمن إلى البائع وتحقق للصندوق ربح ،وإذا لم يحص االرتفاع المنوقع فيعدل عن المضد
فد العقد ويخسالالالالالالر العربون ،ويبقى رأد المال محميا بعقد المرابحة .ويجع فد هذا الطريقة
مراعاة الضالالالالالوابن الشالالالالالرعية لبيع العربون ،ومنها :االحنفاظ بمح العربون منذ إبرام العقد إلى
النسوية ،وعدم تداول العربون.
 .5النحوط باسالالالالالالنعمال خيار الشالالالالالالرط حماية من نرول العمي  :من المرابحة ،واإلجارة
المننهية بالنمليك .فقد أكدت قرارات المجمع فد موض الالالالوع المواعدة بأنها تجوك بش الالالالرط الخيار
للمنواعدين ،كليهما أو أحدهما ،فعذا لم يرن هناك خيار فعنها ال تجوك .وينبغد الننبيه على أن
المجمع فد قرارته الند أ الالالالار فيها إلى جواك الوعد المل م من أحد طرفد العقد باعنبارا تحوطا
لنرول العمي  ،وحماية لنضرر الممسسة ،فعنه يعطد الخيار للطرف اآلخر.
 .6النحوط باسنعمال الضمان لوقاية رأد المال فد االسننمار
هناك آليات مننوعة تندرج ضالالالمن ص الاليغ الضالالالمان للنحوط من مخاطر الخسالالالارة أو عدم
الربح فد المشروعات االسننمارية ،وقد أكد المجمع فد قراراته على جواكها .ومن تلك الصيغ:
( -)1ضالالمان الطرف النالث :وهو الشالالخت الطبيعد او االعنباري المنفص ال عن طرفد
العقد إذا أل م نفسه بالنبرع بالضمان فد مشروع معين .وقد أكد قرار المجمع رقم  )3/4( 30على
جواك هذا الضمان بشرط أن يرون الضامن منفصال فد خصينه وذمنه المالية عن طرفد العقد
بالنبرع بدون مقاب لجبر الخسارة فد مشروع معين ،على أن يرون الن اما ً مسنقالً.
( -)2تحمي المضالالارب ععق إثبات دعوى الخسالالارة :وقد أقر المجمع فد قرارا رقم 212
( )8/22نق ععق اإلثبات فد دعوى الخسارة إلى البنك (المضارب) خالفا ً لألص  ،بشرط وجود
قرائن تخالف أص دعواا بعدم النعدي.
ثالنا :معامالت النحوط (الحماية) بالمعنى العام الممنوعة رعا ،ومنها:
 .1النحوط بالقروض المنبادلة بعملنين مخنلفنين بالشرط
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تسنخدم هذا الصيغة للنحوط من تغير أسعار الصرف وانرشاف حسابات المراسلين .فعذا
كان لدى ممسالسالالة مالية فائض من عملة معينة تقوم بقرضالالها لممسالسالالة أخرى مقاب أن تقوم تلك
المم س سة األخرى بعقرا ضها عملة أخرى بحاجة إليها ب شرط صريح أو ضمند أو عرفد .وهو
من قبي اإلقراض بش الالرط اإلقراض ،وهو ال يجوك الالرعا ويعد مح اتفاق بين المذاهع الفقهية
بسبع الربن بين القرضين (أسلفند وأسلفك) اتفقت آجال القرضين أو اخنلفت.
 .2تحوطات لضمان رأد المال فد األسهم والصروك:
هناك جملة من النحوطات واال الالنراطات والنعهدات الند تنضالالمنها إصالالدارات الصالالروك
تخالف الض الالالالوابن الش الالالالرعية وما أكد عليه قرارا المجمع رقم1988-)4/3( 30 :م ،بش الالالالأن س الالالالندات
المقارضالالة وسالالندات االسالالننمار ،ورقم  )20/3( 188بشالالأن اسالالنرمال موضالالوع الصالالروك اإلسالالالمية.
ومنها:
( -)1ضمان القيمة االسمية من قب المصدر (مضاربا ،ريرا مديرا ،وكيال باالسننمار).
( -)2تعهد المضارب بعقراض محفاة الصروك لضمان حد معين من توكيع األرباح.
( -)3ا الالالالنراط عدم تمرن حملة الص الالالالروك من النص الالالالرف من عدم النص الالالالرف فد العين
الممجرة فد حال العج عن سداد األقساط.
( -)4عدم نق ملرية أص الالالالول الص الالالالروك للمس الالالالننمرين أو حملة الص الالالالروك مما يعند عدم
دخولها فد ضالالالالمانهم وعدم اسالالالالنحقاق العائد ،ألنهم لم ينحملوا الغرم مقاب الغنم ،ومما يدل على
ذلك بقاق تلك األصول فد مي انية المصدر غالبا.
( -)5ا الالنراط أن تنضالالمن نشالالرة اإلصالالدار إقراض المدير حملة الصالالروك فد حال نقت
الربح الفعلد عن ن سبة معينة ،وغالبا ما يربن هذا ال شرط بأن الربح إذا تجاوك تلك الن سبة فيعود
ال ائد كله للمدير فد ر حاف .
رابعا :أدوات النحوط البديلة للمشنقات المالية وحرمها الشرعد
يمرن تقسيم هذا األدوات إلى أنواع رئيسة وهد:
النوع األول :النحوط من خطر تقلع أسعار الصرف المسنقبلية
ومن أهم معامالته:
 .1المواعدة المل مة بين طرفين على إجراق عقد صرف فد المسنقب
صورته :أن ينواعد طرفان وعدا مل ما (مواعدة مل مة) على إجراق عقد صرف فد يوم
مسنقبلد محدد ،بسعر صرف محدد.
الحرم الشرعد:
(أ) -ال يجوك اسالالالالنعمال المواعدة المل مة صالالالاليغة للنحوط فد عقود الصالالالالرف ،وقد نت
قرار المجمع رقم  )5/11( 102بش الالالالالالأن االتجار فد العمالت ،بأنه ال يجوك الالالالالالرعا البيع اآلج
للعمالت ،وال تجوك المواعدة على الصالالالالالالرف فيها .وهذا راجع إلى أن المواعدة المل مة تشالالالالالالبه
العقد ،كما ورد فد قرار المجمع رقم  )2/5( 40بش الالالأن الوفاق بالوعد ،والمرابحة لبمر بالش الالالراق،
أن المواعدة المل مة فد البيع تشبه البيع نفسه.
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(ب) -ال تنوافر فد هذا الص الالالورة الحاالت االس الالالنننائية الند ذكرها قرار المجمع رقم 157
( )6/17بش الالالأن المواعدة والمواطأة فد العقود ،وأجاك المواعدة المل مة فد حاالت اس الالالنننائية ،مع
تأكيد القرار على أن ال تشنم المواعدة المل مة -فد هذا الحاالت االسنننائية -على الربا.
 .2الوعدان المنقابالن (الوعد المل م بشروط محددة يقابله وعد مل م بشروط مخنلفة على
إجراق عقد صرف فد المسنقب )
صالالالورته :أن يعد الطرف األول الطرف الناند وعدا مل ما ببيع مبلغ من عملة ما بسالالالعر
محدد فد وقت محدد فد حال كان اتجاا سالالالالالالعر الصالالالالالالرف فد غير مصالالالالالاللحنه ،أما إذا كان فد
م صالاللحنه فال يعد بشالالدق .كما يقوم الطرف الناند بعصالالدار وعد مل م بأن يشالالنري العملة نفسالالها
بالسعر المحدد نفسه فد الوقت المحدد نفسه فد حال كان اتجاا سعر الصرف مخالفا لمصلحنه،
أما إذا كان منوافقا مع مصلحنه فال يعد بشدق.
الحرم الشرعد:
ال تجوك الوعود المنقابلة تحوطا للنغير فد أسالالعار الصالالرف ،ألن حقيقنها تشالالبه المواعدة
المل مة على الصرف الممنوعة رعا وفق ما جاق فد قرارات المجمع أعالا.
 .3اإليجاب الممند لمدة محددة المل م للموجع بعجراق عقد صرف.
صالالورته :أن يصالالدر الطرف األول إيجابا ممندا إلى يوم محدد يجري فيه عقد الصالالرف،
ببيع عملة ،بسالالالالعر محدد ،وبمبلغ محدد .ويعد الطرف اآلخر وعدا مل ما أو غير مل م بعصالالالالدار
القبول فد حين األج المنفق عليه.
الحرم الشرعد:
(أ)-ال يجوك تطبيق مبدأ اإليجاب الممند على عقد الصرف ال نراط النقابض فد مجلس
العقد ،سواق قابله وعد مل م من الطرف اآلخر أم ال ،وهو ما نت عليه قرار مجمع الفقه رقم 52
( )6/3بشأن حرم إجراق العقود بآالت االتصال الحدينة البند (رابعا).
(ب) -إذا كالالان االيجالالاب الممنالالد المل م للموجالالع يقالالابلالاله وعالالد مل م من الطرف اآلخر فهو
بمنابة المواعدة المل مة ،ب هو أ د لوجود أحد ركند العقد وهو اإليجاب.
 .4إجراق عمليند تورق منقاب :
صالالالالالالورته :إجراق معاملة تورق منام يرون ننيجنها إثبات مديونية بمبلغ العملة األولى
المطلوب دفعها ،ثم ينم إجراق معاملة تورق عرسالالالالالالد يرون ننيجنها إثبات مديونية بمبلغ العملة
النانية المطلوب تسالالالالالاللمها .فيننج عن ذلك نشالالالالالالوق مديونينين منقابلنين على طرفد المعاملة ،ك
واحدة منهما بعملة أخرى.
الحرم الشرعد:
حيث إن هذا المعاملة تسالالالالالالنند فد هيرلنها على عمليات النورق الممنوع الالالالالالرعا فنرون
ممنوعة .وقد صالالدر فد حقيقة النورق وأنواعه قرار المجمع رقم  )19/5( 179حيث أكد على انه ال
يجوك النورقان (المنام والعرسد) وذلك ألن فيهما تواطما ً بين الممول والمسنورق ،صراحة أو
ضمنا ً أو عرفاً ،تحايالً لنحصي النقد الحاضر بأكنر منه فد الذمة وهو ربا.
 .5المواعدة المل مة على إجراق مرابحة أو وضالالاليعة مسالالالنقبال يرون ربحها أو خسالالالارتها
وفقا لمم ر منفق عليه.
صالالالالالالورتها :تنم هذا العملية من خالل المواعدة المل مة من طرفين على إجراق معاملة،
مرابحة /وضالالاليعة من الطرف األول للطرف الناند ،أو من الطرف الناند للطرف األول فد يوم
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مسالالنقبلد ويرون ربحها او خسالالارتها بمقدار الفرق إيجابا  /سالاللبا فد اليوم المسالالنقبلد المنفق على
احنساب المم ر فيه.
الحرم الشرعد:
(أ)-األص عدم جواك المواعدة المل مة من طرفين ،وفقا لقرار المجمع رقم .)2/5( 40
(ب) -ال تنوافر فد هذا الص الالالورة الحاالت المس الالالننناة الند أجاكها المجمع فد قرارا رقم
 157كما سبق بيانه فد الفقرة رابعا ،البند /1/1أ.
الوعدان المنقابالن (وعد مل م بش الالالالروط محددة يقابله وعد مل م بش الالالالروط مخنلفة
.6
على إجراق عملية مرابحة/وضيعة فد المسنقب )
صالالالالالالورتالاله :أن يعالالد الطرف األول الطرف النالالاند وعالالدا مل مالالا بالالعجراق عمليالالة مرابحالالة/
وضيعة فد وقت محدد فد حال كان اتجاا مم ر سعر الصرف فد غير مصلحنه ،وأما إذا كان
اتجاا مم ر سعر الصرف موافقا لـ الالالالالالمصلحنه فال يعد بشدق .كما يقوم الطرف الناند بع صدار
وعد مل م بعجراق عملية مرابحة  /وض الالاليعة فد الوقت المحدد نفس الالاله فد حال كان اتجاا مم الالالر
سعر الصرف مخالفا لمصلحنه ،وأما إذا كان مم ر سعر الصرف موافقا لـ الالالالالالمصلحنه فال يعد
بشدق .ويحنسع ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقا للمم ر المنفق عليه.
الحرم الشرعد:
ال يجوك الوعدان المنقابالن ،ألن حقيقنهما تشالالبه المواعدة المل مة الممنوعة الالرعا وفق
ما جاق فد الفقرة رابعا ،البند .5
النوع الناند :النحوط من تغير مم الالرات سالالعر الفائدة المرتبطة بنحديد نسالالع األرباح فد
الصيغ اإلسالمية
 .1المواعدة المل مة من الطرفين بعجراق عقد مرابحة أو و ضيعة مسنقبال يرون ربحها أو
خسارتها وفقا لمم ر منفق عليه
ص الالالالورتها :تنم هذا العملية من خالل المواعدة المل مة من طرفين على إجراق س الالالاللس الالالاللة
عمليات مرابحة  /وضيعة من الطرف األول للطرف الناند ،أو من الطرف الناند للطرف األول
فد ساللساللة أيام مسالنقبلية ،ويرون ربح ك عملية أو خسالارتها بمقدار الفرق إيجابا  /ساللبا فد ك
يوم مسنقبلد .منفق على احنساب المم ر فيه.
الحرم الشرعد:
(أ) -ال يجوك اسالالالالالنعمال المواعدة المل مة صالالالالاليغة للنحوط لمبادلة أس الالالالالعار الفائدة النابنة
والمنغيرة.
وهذا راجع إلى أن المواعدة المل مة تشالالبه العقد ،كما ورد فد قرار المجمع رقم )2/5( 40
بشأن الوفاق بالوعد ،والمرابحة لبمر بالشراق ،أن المواعدة المل مة فد البيع تشبه البيع نفسه.
(ب) -ال تنوافر فد هذا الص الالالورة الحاالت المس الالالننناة الند أجاكها المجمع فد قرارا رقم
 157كما سبق بيانه فد الفقرة رابعا ،البند /1/1أ.
 .2الوعدان المنقابالن (الوعد المل م بشروط محددة الذي يقابله وعد مل م بشروط مخنلفة
على إجراق عملية مرابحة/وضيعة فد المسنقب )
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صورته :أن يعد الطرف األول الطرف الناند وعدا مل ما بعجراق سلسلة عمليات مرابحة
 /و ضيعة فد أوقات محدد فد حال كان اتجاا مم ر سعر الفائدة مخالفا لم صلحنه ،وأما إذا كان
اتجاا مم الالر سالالعر الفائدة موافقا لمصالاللحنه فال يعد بشالالدق .كما يقوم الطرف الناند بعصالالدار وعد
مل م بعجراق س الاللس الاللة عمليات مرابحة  /وض الاليعة فد األوقات المحددة نفس الالها فد حال كان اتجاا
مم ر سعر الفائدة مخالفا لم صلحنه ،وأما إذا كان اتجاا مم ر سعر الفائدة موافقا لم صلحنه فال
يعد بشدق .ويحنسع ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقا للمم ر المنفق عليه.
الحرم الشرعد:
ال يجوك الوعدان المنقابالن ،ألن حقيقنهما تش الالبه المواعدة المل مة الممنوعة الالرعا وفق
ما جاق فد الفقرة رقم .6
 .3إجراق عمليات تورق منقاب :
صالالالالالالورته :إجراق معاملة تورق منام يرون ننيجنها إثبات مديونية بسالالالالالالعر الفائدة النابنة
المطلوبة ،ثم إجراق معاملة تورق عرسالالالالالد يرون ننيجنها إثبات مديونية بسالالالالالعر الفائدة المنغيرة.
بحيث تنم المقاص الالة بين المديونينين فد ك يوم من أيام آجالهما .وترون المقاص الالة فد ذلك الحين
بدفع الفرق فقن .وينم النوص إلى سعر الفائدة المنغيرة فد معاملة النورق بعحدى طرق ثالث:
(-)1النعاقد على النورق بسعر منغير.
(-)2النعاقد على النورق بسالالعر ثابت مع الوعد بحسالالم ك ما كاد عن مم الالر سالالعر الفائدة فد
ك يوم قسن مسنقبلد.
(-)3النورق الدوار بعجراق سل سلة تورقات ق صيرة األج ك واحد منها ب سعر ثابت لن شر
فد النهاية مديونية بسعر منغير.
الحرم الشرعد:
عدم الجواك ألن المعاملة تقوم على صالاليغة ممنوعة الالرعا (النورق) كما ورد فد الفقرة
الرابعة البند .4
النوع النالث :الوعد المل م من طرف واحد بديال عن معاملة الخيارات
ص الالالورته :إص الالالدار وعد مل م من طرف واحد على إجراق معاملة مرابحة للطرف الناند
بمقالالدار الفرق اإليجالالابد فد يوم منفق عليالاله ،أو خالل مالالدة منفق عليهالالا منى مالالا طلالالع الطرف
الناند.
وهذا الوعد المل م يباع بقيمة محددة تدفع ابنداق
والطرف األول الذي يصالالالدر وعدا مل ما يسالالالاوي الطرف البائع للخيار ،والطرف الناند
الذي يملك اإلل ام بننفيذ الوعد يساوي الطرف المشنري للخيار.
الحرم الشرعد
ال يجوك االعنياض عن الوعد المل م.
وقد ص الالالدر قرار مجمع الفقه اإلس الالالالمد رقم  63بش الالالأن األس الالالواق المالية ومما نت عليه
القرار:
"ثانياً :االخنيارات:
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أ -صالالورة عقود االخنيارات :إن المقصالالود بعقود االخنيارات االعنياض عن االلن ام ببيع الالدق
محدد موصوف أو رائه بسعر محدد خالل فنرة كمنية معينة أوفد وقت معين إما مبا رة
أو من خالل هيجة ضامنة لحقوق الطرفين.
ب -حرمها الش الالالالرعد :إن عقود االخنيارات – كما تجري اليوم فد األس الالالالواق المالية العالمية –
هد عقود مسالالنحدثة ال تنضالالوي تحت أي عقد من العقود الشالالرعية المسالالماة .وبما أن المعقود
عليه ليس ماالً وال منفعة وال حقا ً ماليا ً يجوك االعنياض عنه فعنه عقد غير جائ الالالالالالرعاً.
وبما أن هذا العقود ال تجوك ابندا ًق فال يجوك تداولها".
كما صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمد رقم  224بشأن النحوط وفيه ضوابن النحوط الجائ
فد الش الالالريعة" :أن ال تمدي ص الالاليغ النحوط إلى بيع الحقوق المجردة ،من بيوع االخنيارات الند
أكد المجمع على منعها بقرار رقم  )7/1( 63فقرة ( 2ب) ،وكذلك أال تمدي إلى المعاوضالالالالالالة على
االلن ام من األجر على الضمان الذي منعه المجمع بقرارا رقم .".)2/12( 12

النوصيات
 .1يوص الالالالد المجالس الش الالالالرعية ،وهيجات الفنوى والرقابة الش الالالالرعية ،والعلماق والباحنين على
الجمع بين مراعاة مقاص الالالد الش الالالريعة اإلس الالالالمية ،والض الالالوابن الش الالالرعية الج ئية للعقود عند
االجنهاد فد هيرلة المننجات المالية اإلسالمية بصفة عامة ،وصياغة عقود النحوط على وجه
الخصوع ،مع مراعاة مآالت تلك العقود وآثارها ،ألن مراعاة المآالت أص معنبر رعاً.
 .2يو صد المجلس إدارات اال سننمار والخ ينة على م سنوى المم س سات (الم سنوى الج ئد)،
وكذلك الجهات الند تنولى إعداد السالالياسالالات النقدية والمالية فد الدول (على المسالالنوى الرلد)
الحرع على تحقيق النواكن بين االلن امات والديون من جهة ،وبين النروة والنشالالاط الحقيقد
من جهة أخرى ،وعدم اإلغراق فد االسندانة الند تمثر على النشاط االقنصادي بوجه ع م.
وهللا أعلم
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فهارس القرارات
الموضوع

الصفحة

ق الالالالرار رق الالالالم )24/1( 230 :بش الالالالالالالالالالأن ال الالالالع الالالالق الالالالود ال الالالالذك الالالالي الالالالة
 SMARTCONTRACTSوكيفية تفعيلها واإلقالة منها (دراسالالالالالالة
العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية).
قرار رقم )24/2( 231 :النضخم وتغيير قيمة العملة
قرار رقم )24/3( 232 :عقود الفيديك
قرار رقم )24/4(233 :النس الالامح فد اإلس الالالم وض الالرورته المجنمعية
والدولية وآثارا
قرار رقم )24/5(234 :تحقيق األمن الغذائد والمائد وأهم المشرالت
الند تواجهها الدول اإلسالالالمية وآثارا على النحديات المسالالنقبلية لألمة
اإلسالمية
قرار رقم )24/6(235 :الجنيوم البشري والهندسة الحيوية المسنقبلية،
اسالالالالالالنعراض قرارات المجمع ،وبيان مردودها الفاع والمسالالالالالالنجدات
والنحديات
مشروع قرار رقم )24/7(236 :ندوة عمليات النحوط فد الممسسات
المالية
قرار رقم )24/8(237 :ندوة دور النربية الدينية فد تحقيق السالم
قرار رقم )24/9(238:ندوة العمالت اإللرنرونية
الفهارد.
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