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 �سم هللا وا�حمد � والصالة والسالم ع�� سيدنا محمد رسول هللا وع�� آلھ و�حبھ أجمع�ن، و�عد: 

تم بحمد هللا وتوفيقھ عقد مؤتمر شورى الفق�ي الثامن الذي نظمتھ شركة شورى لالستشارات الشرعية تحت رعاية  

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب  معا�� الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكو�ت املركزي، و�دعم من 

وافق    1441ر�يع اآلخر    12إ��    11التا�ع للبنك اإلسالمي للتنمية �� اململكة العر�ية السعودية، وذلك �� الف��ة من     هـ امل

 ، بفندق فورس��ون بدولة الكو�ت. 2019د�سم��  9ا��  8من 

 م (أبجديا):وقد شارك �� املؤتمر نخبة متم��ة من الفقهاء وا�خ��اء، وه

 فضيلة الدكتورة / آمال عمري.  •

 رئيسة ا�جمعية التو�سية للمالية اإلسالمية (ا�جمهور�ة التو�سية). 

 فضيلة الشيخ/  د. العيا��ي الصادق فداد.  •

 ا�خب�� �� املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب التا�ع للبنك اإلسالمي للتنمية (اململكة العر�ية السعودية).

 . خالد �جاع العتي�ي. فضيلة الشيخ / د •

 رئيس الهيئة الشرعية لبيت الز�اة (دولة الكو�ت) 

 

 فضيلة الشيخ / د. خالد محمد السياري. •

 عضو هيئة التدريس با�جامعة السعودية االلك��ونية ( اململكة العر�ية السعودية). 

 

 فضيلة الشيخ / أ. د. خالد مذكور املذكور.  •

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك األه�� املتحد ( دولة الكو�ت ).

 القحطا�ي .متلع  فضيلة الدكتورة / سارة  •

 عضو هيئة ال��دية ب�لية الشريعة بجامعة الكو�ت (دولة الكو�ت).

 

 فضيلة الشيخ / د. صا�ح الع��. •

 عضو هيئة التدريس ب�لية الشريعة بجامعة الكو�ت (دولة الكو�ت).

 الشيخ / د. عبد الرحمن السعدي.  فضيلة •

 املستشار الشر�� لهيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( مملكة البحر�ن). 

 

 السيد الفاضل/ د. عبد الرزاق ا�خر���.  •

 البنك األه�� التجاري (اململكة العر�ية السعودية )   -رئيس مجموعة العمل املصر�� اإلسالمي



                                                                                                                      

 

 عبد الستار عبد الكر�م أبوغدة. فضيلة الشيخ/ د.  •

 رئيس شركة م��اج لالستشارات رئيس الهيئة الشرعية املوحدة لبنك ال��كة (مملكة البحر�ن). 

 فضيلة الشيخ/ عبد الستار ع�� القطان.  •

 رئيس شركة شورى لالستشارات الشرعية (دولة الكو�ت).

 فضيلة الشيخ / أ.د. عبد العز�ز خليفة القصار .  •

 الهيئة الشرعية لعدد من املؤسسات املالية اإلسالمية. (دولة الكو�ت) رئيس  

  

 فضيلة الشيخ / د. عبد هللا عي��ى العاي��ي.  •

 (اململكة العر�ية السعودية).  شركة سوليدر�ي السعودية للت�افلعضو الهيئة الشرعية 

 

 معا�� الشيخ / عبد هللا بن سليمان املنيع.  •

 املل�ي وعضو هيئة كبار العلماء (اململكة العر�ية السعودية). املستشار بالديوان 

 فضيلة الشيخ /  أ. د. �جيل جاسم النش�ي .  •

 رئيس مؤتمر شورى الفق�ي، عميد �لية الشريعة بجامعة الكو�ت سابقا (دولة الكو�ت).  

 فضيلة الشيخ / عصام الغر�ب  •

 كو�ت)عضو هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمو�ل الكو��ي (دولة ال

 

 فضيلة الشيخ / أ. د. عصام خلف العن�ي.  •

 عضو هيئة التدريس ب�لية الشريعة بجامعة الكو�ت (دولة الكو�ت).

 فضيلة الشيخ / د. ع�� ا�جدي.  •

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك الكو�ت الدو�� (دولة الكو�ت) 

 فضيلة الشيخ / ع�� السرطاوي. •

 ك اإلسالمي الفلسطي�ي (دولة فلسط�ن). رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبن

 

 فضيلة الشيخ / د. ع�� محمد نور. •

 مستشار شر�� وقانو�ي (اململكة العر�ية السعودية). 

 

 فضيلة الشيخ/ أ. د. سعيد بو هراوة.  •

 األ�اديمية العاملية للبحوث الشرعية (إسرا) (مال��يا).  - نائب املدير التنفيذي 



                                                                                                                      

 

 محمد أ�س الزرقا. فضيلة األستاذ / أ. د.  •

 كب�� املستشار�ن �� شركة شورى لالستشارات الشرعية (دولة الكو�ت).

 فضيلة الشيخ / أ. د. السيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي.  •

 رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمو�ل الكو��ي (دولة الكو�ت).

 فضيلة الشيخ / د. محمد ع�� القري.  •

 مي (سابقا) بجامعة امللك عبد العز�ز (اململكة العر�ية السعودية).أستاذ االقتصاد اإلسال 

 فضيلة الشيخ / د. محمد ع�� ال�ليب.  •

 عضو هيئة التدريس ب�لية الشريعة بجامعة الكو�ت (دولة الكو�ت)

 فضيلة الشيخ / د. محمد عود الفزيع.  •

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك بو�يان (دولة الكو�ت).

 الشيخ / د. مو��ى آدم عي��ى. فضيلة  •

 خب�� دو�� باملصرفية اإلسالمية  (جمهور�ة السودان). 

 فضيلة الشيخ / د. ناظم محمد املسباح.  •

 رئيس الهيئة الشرعية لألمانة العامة لألوقاف (دولة الكو�ت).

 فضيلة الشيخ / أ. د. نز�ھ كمال حماد. •

 ا�خب�� بمجمع الفقھ اإلسالمي الدو�� (كندا).

 فضيلة الشيخ / د. نظام �عقو�ي. •

 عضو ا�جلس الشر�� لهيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (مملكة البحر�ن).

 فضيلة الشيخ / د. ياسر �جيل النش�ي.  •

 مساعد عميد �لية الشريعة بجامعة الكو�ت (دولة الكو�ت). 

الكر�م، تالها �لمة ا�جهة املنظمة للمؤتمر شركة شورى  وقد اس��ل حفل افتتاح املؤتمر بتالوة عطرة من القرآن 

أشار ف��ا إ�� إنجازات  لالستشارات الشرعية، وألقاها فضيلة الشيخ / عبد الستار ع�� القطان املدير العام للشركة، 

البت�ار وتطو�ر املنتجات  �شاء منصة  إ  واق��ح ف��اقهية دوليا،  مؤتمر شورى وامل�انة ال�ي يتبؤها �� خارطة املؤتمرات الف

يستفيد ا�جميع واالقتصاد الوط�ي  ل   املالية اإلسالمية �ساهم ف��ا جميع املؤسسات مع مشاركة فنية من البنك املركزي 

 من منتجا��ا. 



                                                                                                                      

 

بال��حيب   افتتحها أعق��ا �لمة را�� املؤتمر معا�� الدكتور / محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكو�ت املركزي 

عراض التحديات ال�ي تواجھ االقتصاد والصناعة املصرفية عموما واإلسالمية م��ا تحديدا. وتناولت  بالضيوف واست

ال�لمة ال�ي حملت عنوان "املالية اإلسالمية، نبل الغاية و�بداع الوسيلة" ما يتع�ن ع�� املالية اإلسالمية القيام بھ  

د أن نجحت �� انطالق��ا ا�حلية وآن لها أن �س��ل انطالق��ا  لتمارس دوًرا أك�� �� التنمية االقتصادية واالجتماعية، �ع

و�افة املتا�ع�ن ألعمالھ و خ��اء االقتصاد  وقد القت �لمة معاليھ اشادة واسعة من املشارك�ن �� املؤتمر  .للعاملية

 . اإلسالمي داخل الكو�ت وخارجها 

ذلك �لمة رئيس املؤتمر فضيلة الشيخ / أ.د. �جيل جاسم النش�ي بمناسبة تكر�م املؤتمر لسماحة الشيخ / محمد    ت�� 

و�عالن �شر كتاب أبحاث مم��ة ومختارة من ا�جهود العلمية للشيخ الفقيد �� مجال   ا�ختار السالمي رحمھ هللا،

 و�ل اإلسالمي).املعامالت املالية املعاصرة �عنوان (بحوث مختار �� التم

واختتم حفل االفتتاح بتكر�م ا�جهات الراعية للمؤتمر ثم التقاط صورة تذ�ار�ة للضيوف والعلماء والرعاة واملشارك�ن  

 �� املؤتمر. 

�عد ذلك شرع املؤتمر �عقد ثالث جلسات عمل تضمنت بحث املوضوعات ال�ي قدمت ف��ا بحوث حسب التفصيل  

 التا��:  

 ركة املتناقصة لتمو�ل األصول الثابتة: املوضوع األول: املشا

 بحث لفضيلة الشيخ / د. نز�ھ حماد •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. خالد السياري  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. ع�� السرطاوي  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. محمد الهدية  •

 

لتأخر �� سداد الثمن أو األجرة،  حكم العمل �عقود البيع أو اإلجارة ال�ي تفرض ف��ا غرامة تأخ�� عند ااملوضوع الثا�ي :  

 :وال يقبل الطرف املشروط لھ حذفها

 بحث لفضيلة الشيخ / د. نز�ھ حماد •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. عبد العز�ز القصار  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. محمد ع�� القري  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. محمد الفزيع  •

 

 التكييف الفق�ي ألسهم شر�ات املساهمة " إعادة طرح":  املوضوع الثالث :



                                                                                                                      

 

 بحث لفضيلة الشيخ / د. صا�ح الع��.  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. ع�� محمد نور.  •

 

وعقب تالوة البحوث فتح باب النقاش والتعقيب للمشارك�ن من الفقهاء والعلماء، و�عد املناقشات املستفيضة تم  

 يات �� �ل موضوع من املوضوعات حسب ما ي�� : �شكيل �جان لصياغة القرارات والتوص

 �جنة الصياغة �� موضوع: املشاركة املتناقصة لتمو�ل األصول الثابتة:  

 فضيلة الشيخ / د. نز�ھ كمال حماد. •

 فضيلة األستاذ / د. عبد الستار أبو غدة.  •

 فضيلة الشيخ / د. العيا��ي فداد. •

 فضيلة الشيخ / د. سعيد بو هراوة. •

 د. ع�� السرطاوي. فضيلة الشيخ / •

 فضيلة الشيخ / د. خالد السياري. •

 فضيلة الشيخ/ د. محمد الهدية. •

 

حكم العمل �عقود البيع أو اإلجارة ال�ي تفرض ف��ا غرامة تأخ�� عند التأخر �� سداد الثمن  �جنة الصياغة �� موضوع :  

 : أو األجرة، وال يقبل الطرف املشروط لھ حذفها

 نز�ھ كمال حماد.فضيلة الشيخ / د.  •

 فضيلة الشيخ / د. محمد الفزيع. •

 فضيلة الشيخ / د. مو��ى آدم عي��ى  •

 فضيلة الشيخ / د. ع�� السرطاوي. •

 فضيلة األستاذ/ د. ياسر النش�ي. •

 

 : التكييف الفق�ي ألسهم الشر�ات املساهمة "إعادة طرح" �جنة الصياغة �� موضوع : 

 فضيلة الشيخ / د. صا�ح الع��. •

 الشيخ / د. ع�� محمد نور.فضيلة  •

 فضيلة الشيخ / د. مو��ى آدم عي��ى.  •

 فضيلة الشيخ / د. عبد هللا العاي��ي.  •

 



                                                                                                                      

 

و�� ا�جلسة ا�ختامية تم توزيع مسودة القرارات والتوصيات ال�ي صاغ��ا ال�جان ع�� املشارك�ن �� ا�جلسة ا�ختامية،  

املشارك�ن مالحظا��م ع�� مسودة القرارات والتوصيات،   كما تمت تالو��ا �� ا�جلسة، و�عد أن تلقت إدارة املؤتمر من

 انت�ى املؤتمر إ�� القرارات والتوصيات التالية : 

 

 

 قرار ا�حور األول 

 (املشاركة املتناقصة لتمو�ل األصول العقار�ة)

: التكييف الفق�ي للشركة ال�ي تب�ى عل��ا منظومة املشاركة املتناقصة: 
ً
 أوال

 الشركة �� األصل ع�� اختصاص ما فوق الواحد ���يء وامتيازهم بھ. تطلق �لمة  -1

 و�� عند الفقهاء قسمان: شركة عقد، وشركة ملك. 

فأما شركة العقد: ف�ي أن يتعاقد �خصان فأك�� ع�� القيام باستثمار مالهما �� تجارة ونحوها أو جهدهما ��   -2

 والزاما.  وخسارة وال��امار�حا  عمل أو صنعة أو وجههما، واالش��اك �� نتائج ذلك

 وأبرز خصائصها: 

أوال: أن مقصودها االش��اك �� الر�ح ا�حاصل بالتجارة أو الكسب املستفاد من تصرف الشر�اء بمال الشركة أو  

   أعمالها.

 �� التصرف �� نصيب شر�كھ.  – أو إذنھ  – ثانيا: أ��ا تتضمن و�الة �ل شر�ك لشر�كھ 

 ثالثا: أن تكون حصة �ل شر�ك من الر�ح أو الكسب محددة بجزء �س�ي شائع فيھ، �النصف والر�ع والعشر..ا�خ. 

 

وأما شركة امللك: ف�ي أن يكون ال��يء مش���ا ب�ن اثن�ن فأك�� ع�� ا�خصوص �سبب من أسباب التملك االختيار�ة   -3

 ة �� ال��يء املش��ك. �الشراء أو ا�ج��ية �امل��اث و موج��ا ثبوت امللكية الشائع

 وأبرز خصائصها: 

 أوال: اختصاص الشر�ك�ن أو الشر�اء بمحل وامتيازهم بھ. 



                                                                                                                      

 

ثانيا: أن �ل شر�ك ف��ا �عت�� أجنبيا �� نصيب اآلخر، فال يجوز لھ التصرف فيھ إال بإذنھ، وذلك لعدم تضم��ا  

 الو�الة أو اإلذن بالتصرف. 

�ان سب��ا �عاقدا مع طرف آخر، كما لو اش��ى �خصان شيئا، فإنھ  ثالثا: أ��ا ليست من قبيل شركة العقد، و�ن  

 يكون مش���ا بي��ما شركة ملك، حيث إنھ ليس بي��ما عقد ع�� استثمار املال وتقليبھ.  

 

املشاركة املتناقصة لتمو�ل األصول العقار�ة ال�ي تقوم ع�� اتفاق البنك والعميل ع�� شراء عقار، ال ي��تب عل��ا   -4

ينشأ  الذي  تقليب املال ، ألن تلك الشركة ليس املقصود ��ا و�نما يتولد ع��ا شركة ملك اختيار�ةشركة عقد، 

 و�الة أو إذنتقت��ي من حيث األصل    شر�ات العقد، كما أ��ا ال   ��   عمال األ تصرفات و عنھ ال 
ً
من أي شر�ك لشر�كھ    ا

 .  ف��ا بالتصرف �� حصتھ من مال الشركة

 

: خطوات  
ً
 املشاركة املتناقصة لتمو�ل األصول العقار�ة ومراحل تنفيذها: ثانيا

تقوم املشاركة املتناقصة ( أو املشاركة املؤقتة أو املشاركة املن��ية بالتمليك) ع�� إحداث شركة ملك مؤقتة ��  -1

 ي��ما. األصول العقار�ة املراد تمو�لها ب�ن املصرف املمول والعميل طالب التمو�ل وفقا للمفاهمة املسبقة ب

 

 تتكون اتفاقية املشاركة املتناقصة بحسب مراحل تنفيذها من ا�خطوات التالية:  -2

أوال: �عهد أو ال��ام �ل طرف باالش��اك مع اآلخر �� تملك األصل (محل التمو�ل) �عقد شراء من مالكھ با�حصص  

 النسبية الشائعة املتفق عل��ا و�عت�� هذه الشركة ا�حدثة من قبيل شركة امللك. 

ثانيا: بناء ع�� الوعد امللزم ألحد الطرف�ن الذي يتلوه ابرام عقد بيع �� حينھ، أو بناء ع�� عقود بيع مضاف إ��  

من قرار مؤتمر شورى الفق�ي السا�ع بخصوص البيع املضاف إ��   2،1املستقبل وفق ما جاء ��: (الفقرة 

حصتھ �� العقار إل العميل دفعة واحدة أو ع��   املستقبل) أو بناء ع�� املواعدة، يبيع الشر�ك املمول (البنك) 

 دفعات مفرقة.   

) باألثمان ا�حددة �� املفاهمة املسبقة، سواء �ان ذلك بالقيمة اإلسمية  
ً
: يكون البيع املشار لھ �� الفقرة (ثانيا

ً
ثالثا

 أو �غ��ها مما وقع عليھ تراض��ما منذ البداية. 



                                                                                                                      

 

: يؤجر الشر�ك املمول (املصرف) ح
ً
صتھ �� امللك املش��ك إ�� شر�كھ (العميل) للف��ات الزمنية ا�حددة بأجرة  را�عا

معلومة مسبقا ل�ل ف��ة، ول�ل �سبة مبينة من ا�حصة، أو باألجرة ال�ي يتفقان ع�� تحديدها �عد الف��ة األو��  

ديرا �� النظر  عند مجيئ �ل ف��ة زمنية مستقبلة معلومة. و�� عقود إجارة مضافة إ�� املستقبل اعتبارا وتق

الفق�ي، وأن حكمها ال�حة واللزوم �� قول جماه�� أهل العلم إذا �انت األجرة محددة وقت إ�شاء عقود اإلجارة  

 املضافة إ�� املستقبل. 

أما إذا �انت األجرة غ�� محددة املقدار �� وق��ا، �اتفاقهما ع�� إجارة الشر�ك (املمول) حصتھ للعميل بالبدل  

عند بداية �ل ف��ة زمنية قادمة (�ل عام مثال) فإن حكمها األص�� هو الفساد، �جهالة األجرة    الذي يتفقان عليھ 

عند إ�شاء عقد اإلجارة، حيث إن جهال��ا تتنا�� مع ال��ا��ي الذي هو ركن جميع عقود املعاوضات (إال أن تكون  

 تجارة عن تراٍض منكم) إذ ال��ا��ي ال يكون إال بمعلوم. 

لة مغتفرة �� النظر الشر��، بناء ع�� ما قرره جمهور الفقهاء من اغتفار ا�جهالة �� عقود  غ�� أن هذه ا�جها

) 25املعاوضات املالية إذا وقعت �� التوا�ع والضمنيات، و�ذلك أخذ املعيار الشر�� ل�جمع ب�ن العقود رقم ( 

 ).5/2/2لهيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية �� الفقرة ( 

 

 قرار ا�حور الثا�ي 

(حكم الدخول �عقود البيع أو اإلجارة ال�ي تفرض ف��ا غرامة تأخ��، وال يقبل الطرف 

 املشروط لھ حذفها) 

: يحرم إجراء أي عقد من عقود 
ً
 مؤجال، إذا اق��ن بھ   املعاوضاتأوال

ً
ال�ي يكون ف��ا الثمن أو األجرة دينا نقديا

شرط يلزم املدين بدفع غرامة تأخ��(فائدة) للدائن إذا تأخر �� سداد الدين الثابت �� ذمتھ أو أي قسط  

 منھ عند حلول أجلھ، ألن ذلك من الر�ا ا�ج�� املنصوص ع�� حرمتھ "تق��ي أم تر�ي". 

ه 1409) �� دورتھ ا�حادية عشرة سنة 8( مع الفق�ي اإلسالمي بمكة املكرمة رقم وع�� ذلك نص قرار ا�ج

ه، وكذا معيار "املدين املماطل" الصادر عن هيئة  1421) �� دورتھ الثانية عشرة سنة 3/12(  109ورقم 

 ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحر�ن. 



                                                                                                                      

 

 

: �� ا�حاالت ال�ي تحتاج ف��ا 
ً
تكون ف��ا �� الطرف   معاوضاتاملؤسسات املالية اإلسالمية للدخول �� عقود ثانيا

املدين و�كون ف��ا أحد البدل�ن مؤجال، ويش��ط ف��ا الدائن غرامة تأخ��(فائدة) إذا تأخرت املؤسسة ��  

عقد،  سداد الثمن أو األجرة، أو أي قسط م��ا عند حلول أجلھ، و�انت املؤسسة �� حاجة ماسة للدخول �� ال

 ع�� قاعدة: ا�حاجة تن�ل  
ً
بحيث ي��تب عل��ا حرج بالغ �� حالة عدم الدخول، جاز لها الدخول فيھ تخر�جا

 للضوابط التالية:
ً
 من�لة الضرورة، عامة �انت أم خاصة، وفقا

 أن تبذل املؤسسة وسعها �� إلغاء الشرط، أو إيجاد بديل للعقد يخلو من شرط غرامة التأخ��. -1

الرقابة الشرعية للمؤسسة تقدير مدى حاجة املؤسسة للدخول �� هذا العقد، ع�� أن    أن تتو�� هيئة -2

 �عرض عل��ا �ل حالة ع�� حدة.

 أن تأخذ املؤسسة باألسباب ال�ي تحول بي��ا و��ن التأخر �� أداء الدين �� الوقت ا�حدد.  -3

 

 قرار ا�حور الثالث

 "إعادة طرح"التكييف الفق�ي ألسهم الشر�ات املساهمة 

 قرر املؤتمر تأجيل البت �� املوضوع.

 وا�حمد � رب العامل�ن،، 

 

 عبد الستار ع�� القطان 

 ة  رئيس ال�جنة التحضر�

 


