
                                                                                                                    

 

 

 

 

 الختامي البيان

 الفقهي السابع شورى ملؤتمر  

 عنه الصادرة التوصياتالقرارات و و 
 

 

 1439ربيع اآلخر  2-1التاريخ: 

 2017 ديسمبر  20 – 19املوافق: 

 

 فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة

 دولة الكويت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 ، وبعد:عينأجم  وعلى آله وصحبهوالحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا بسم هللا

سالمية الذي نظمته سابع للمؤسسات املالية ال الفقهي الشورى تم بحمد هللا وتوفيقه عقد مؤتمر 

شركة شورى لالستشارات الشرعية بدعم من املعهد السالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

كفاءة والضبط لصكوك بين رفع الاوان "تحت عنالسالمي للتنمية في اململكة العربية السعودية، 

، بفندق 2017ديسمبر  20الى  19هـ املوافق من  1439 ربيع اآلخر  2إلى  1ذلك في الفترة من   و الشرعي" 

 بدولة الكويت. ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة

 وقد شارك في املؤتمر نخبة متميزة من الفقهاء والخبراء ، وهم ) أبجديا (:

 فضيلة الشيخ /   أفلح بن أحمد الخليلي. •

 الفتاء ) سلطنة عمان (.املستشار العلمي بمكتب 

 فضيلة الدكتورة / آمال عمري. •

 رئيسة الجمعية التونسية للمالية السالمية )الجمهورية التونسية(.

 فضيلة الشيخ/  د. العياش ي الصادق فداد. •

الخبير في املعهد السالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك السالمي للتنمية )اململكة العربية 

 السعودية(.

 لة الشيخ / بدر الحسن القاسمي.فضي •

 نائب الرئيس ملجمع الفقه السالمي بالهند )جمهورية الهند(.

 فضيلة الشيخ / د. حامد حسن ميرة. •

 األمين العام لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية السالمية )مملكة البحرين(

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

 ) دولة الكويت (. ة الشرعية للبنك األهلي املتحدهيئة الرقابرئيس 

 فضيلة الشيخ / د. صالح العلي. •

 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت )دولة الكويت(.



                                                                                                                    

 

 السيد الفاضل/ د. عبد الرزاق الخريجي. •

 (البنك األهلي التجاري )اململكة العربية السعودية  -رئيس مجموعة العمل املصرفي السالمي

 فضيلة الشيخ/ د. عبد الستار عبد الكريم أبوغدة. •

 (.مملكة البحرين)رئيس الهيئة الشرعية املوحدة لبنك البركة رئيس شركة منهاج لالستشارات 

 فضيلة الشيخ/ عبد الستار علي القطان. •

 رئيس شركة شورى لالستشارات الشرعية )دولة الكويت(.

 فضيلة الشيخ / د. عبد هللا العمراني. •

 هيئة التدريس بجامعة المام محمد بن سعود )اململكة العربية السعودية( عضو 

 معالي الشيخ / عبد هللا بن سليمان املنيع. •

 املستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء )اململكة العربية السعودية(.

 معالي الشيخ / أ. د. عبد السالم العبادي. •

 مي الدولي )اململكة العربية السعودية(.األمين العام ملجمع الفقه السال 

 فضيلة الشيخ / أ. د. عبد املطلب أربا. •

 رئيس قسم االقتصاد السالمي بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ) جمهورية تركيا(

 فضيلة الشيخ / أ. د. عبد الناصر أبو البصل. •

ملكة األردنية األستاذ بقسم املصارف السالمية بكلية الشريعة بجامعة اليرموك )امل

 الهاشمية(.

 فضيلة الشيخ /  أ. د. عجيل جاسم النشمي . •

 رئيس مؤتمر شورى الفقهي، عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقا )دولة الكويت (. 

 فضيلة الشيخ / أ. د. عصام خلف العنزي. •

 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت ) دولة الكويت(.

 د. علي أحمد الندوي. فضيلة الشيخ /  •

 االقتصاد السالمي بجامعة امللك عبد العزيز )اململكة العربية السعودية(. عهدالباحث بم



                                                                                                                    

 

 فضيلة الشيخ / د. علي الكالي. •

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك الكويت الدولي ) دولة الكويت(

 فضيلة الشيخ / أ. د. على محيي الدين القره داغي. •

 حاد العاملي لعلماء املسلمين ) دولة قطر (.األمين العام لالت

 فضيلة الشيخ/ أ. د. سعيد بو هراوة. •

 األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية )إسرا( )ماليزيا (. -نائب املدير التنفيذي 

 فضيلة الشيخ / أ. د. فهد الدبيس الرشيدي. •

 ت(.عميد كلية الشريعة والدراسات السالمية بجامعة الكويت )دولة الكوي

 فضيلة الشيخ / د. كمال حطاب. •

 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت ) دولة الكويت(

 فضيلة الشيخ /أ. د. محمد أكرم الل دين. •

 األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية )إسرا( )ماليزيا(.-املدير التنفيذي 

 فضيلة األستاذ / أ. د. محمد أنس الزرقا. •

 ي شركة شورى لالستشارات الشرعية )دولة الكويت(.كبير املستشارين ف

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

 رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي )دولة الكويت(.

 فضيلة الشيخ / د. محمد علي القري. •

 ز )اململكة العربية السعودية(.أستاذ االقتصاد السالمي )سابقا( بجامعة امللك عبد العزي

 فضيلة الشيخ / د. محمد علي الكليب. •

 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت ) دولة الكويت(

 فضيلة الشيخ / د. محمد عود الفزيع. •

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك بوبيان )دولة الكويت(.

 



                                                                                                                    

 

 فضيلة الشيخ / د. منصور عبد الرحمن الغامدي. •

 األهلي التجاري )اململكة العربية السعودية(. بالبنكاالستشارات الشرعية والحوكمة س رئي

 فضيلة الشيخ / د. موس ى آدم عيس ى. •

 خبير دولي باملصرفية السالمية  )جمهورية السودان(.

 فضيلة الشيخ / د. ناظم محمد املسباح. •

 رئيس الهيئة الشرعية لألمانة العامة لألوقاف )دولة الكويت(.

 فضيلة الشيخ / ناصر عبد الرحمن الداود. •

 باحث في مرحلة الدكتوراه في الفقه بكلية الشريعة بجامعة االمام )اململكة العربية السعودية(

 فضيلة الشيخ / أ. د. نزيه كمال حماد. •

 الخبير بمجمع الفقه السالمي الدولي ) كندا (.

 فضيلة الشيخ / د. نظام يعقوبي. •

 هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية السالمية )مملكة البحرين(.عضو املجلس الشرعي ل

 فضيلة الشيخ / أ. د. يوسف حسن الشراح. •

 رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة الكويت )دولة الكويت(.

للمؤتمر وقد استهل حفل افتتاح املؤتمر بتالوة عطرة من القرآن الكريم ، تالها كلمة الداعم الرئيس ي 

املعهد السالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك السالمي للتنمية، وقد ألقاها فضيلة الشيخ / د. 

املدير العام للشركة كلمة الجهات الراعية للمؤتمر ، وألقاها الخبير في املعهد، أعقبها العياش ي فداد 

ك الكويت الدولي وألقاها مدير إدارة بنكلمة هشام عبده، و لسيد/ الكويتية العاملية للتأمين التكافلي ا

الجهة املنظمة للمؤتمر شركة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ / د. محمد الشامري. ثم تلى ذلك كلمة 

 . د. عجيل جاسم النشميفضيلة الشيخ / أ. املؤتمر ألقاها رئيس و شورى لالستشارات الشرعية، 

ناء الجسور " بمناسبة الذكرى العاشرة كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان " عشرة أعوام من ب

لتأسيس شركة شورى لالستشارات الشرعية، وفي نهاية العرض تم تكريم السيد / منصور حمد 

 .املبارك صاحب فكرة تأسيس "شورى"، وأعقبه تكريم الجهات الراعية للمؤتمر



                                                                                                                    

 

 

فيها بعد ذلك شرع املؤتمر بعقد ثالث جلسات عمل تضمنت بحث املوضوعات التي قدمت 

 بحوث حسب التفصيل التالي: 

 

التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة وأثره في تطوير منظومتي املرابحة املوضوع األول: 

  لآلمر بالشراء والجارة املنتهية بالتمليك

 د. نزيه حمادبحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. علي الندوي بحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. عصام العنزي بحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. عبد الناصر أبو البصلبحث لفضيلة الشيخ /  •

 

الضافة إلى املستقبل في عقدي البيع والجارة حكمها وأثرها في تطوير املوضوع الثاني : 

 العمل بمنظمة املشاركة املتناقصة

 د. نزيه حمادبحث لفضيلة الشيخ /  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. محمد علي القري  •

 لغامديد. منصور ابحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. محمد الفزيعبحث لفضيلة الشيخ /  •

 بحث لفضيلة الشيخ / د. علي السرطاوي  •

 

 



                                                                                                                    

 

اليجاب املمتد والقبول الحكمي التقديري مبناه وضوابطه وتطبيقاته في املوضوع الثالث : 

 املعاوضات املالية املعاصرة

 د. عبد الستار أبو غدةبحث لفضيلة الشيخ /  •

 ي فدادد. العياش بحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. موس ى آدم عيس ىبحث لفضيلة الشيخ /  •

 د. ناصر الداودبحث لفضيلة الشيخ /  •

 

وقد عينت اللجنة املنظمة للمؤتمر فضيلة الشيخ / عبد الستار علي القطان مقررا عاما 

 للمؤتمر.

 

وعقب تالوة البحوث فتح باب النقاش والتعقيب للمشاركين من الفقهاء والعلماء ، وبعد 

املستفيضة تم تشكيل لجان لصياغة القرارات والتوصيات في كل موضوع من املناقشات 

 املوضوعات حسب ما يلي :

 

التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة وأثره في تطوير لجنة الصياغة في موضوع : 

 : منظومتي املرابحة لآلمر بالشراء والجارة املنتهية بالتمليك

 نزيه كمال حماد.فضيلة الشيخ / د.  •

 عبد الناصر أبو البصل.فضيلة الشيخ / د.  •

 عصام خلف العنزي.فضيلة الشيخ / د.  •

 العياش ي فداد.فضيلة الشيخ / د.  •

 عبد الستار أبو غدة.فضيلة األستاذ / د.  •



                                                                                                                    

 

 

الضافة إلى املستقبل في عقدي البيع والجارة حكمها وأثرها في لجنة الصياغة في موضوع : 

 :العمل بمنظمة املشاركة املتناقصةتطوير 

 د. نزيه كمال حماد.فضيلة الشيخ /  •

 محمد الفزيع.فضيلة الشيخ / د.  •

 منصور الغامدي.فضيلة الشيخ / د.  •

 سعيد بو هراوة.فضيلة الشيخ / د.  •

 محمد أنس الزرقا.فضيلة األستاذ/ د.  •

 

ري مبناه وضوابطه اليجاب املمتد والقبول الحكمي التقديلجنة الصياغة في موضوع : 

 :وتطبيقاته في املعاوضات املالية املعاصرة

 عبد الستار أبو غدة.فضيلة الشيخ / د.  •

 عبد الناصر أبو البصل.فضيلة الشيخ / د.  •

 فضيلة الشيخ / د. العياش ي فداد. •

 فضيلة الشيخ / د. موس ى آدم عيس ى. •

 فضيلة الشيخ / د. عبد هللا العمراني. •

 

على  مسودة القرارات والتوصيات التي صاغتها اللجانتوزيع  تموفي الجلسة الختامية 

املشاركين في الجلسة الختامية، كما تمت تالوتها في الجلسة، وبعد أن تلقت إدارة املؤتمر 

إلى القرارات املؤتمر ، انتهى من املشاركين مالحظاتهم على مسودة القرارات والتوصيات

 والتوصيات التالية :

 



                                                                                                                    

 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه وجميع من وااله

 

تتطلب  مستجدة ودقيقةعلى قضايا فقهية  يرى املؤتمر أن هيكلة الصكوك تنطوي 

نجاعتها تحقق الشرعية و مصداقية الصكوك على تحافظ  استنباط أحكام شرعية

مويلية تصاعدت أهميتها لألفراد والشركات واملؤسسات العملية. ومعلوم أن الصكوك الت

ويرى املؤتمر أن وضع األحكام الشرعية التي تضبط الصكوك من املالية والحكومات، 

يقع ضمن الواجب االجتماعي للمؤسسات  الناحية الشرعية وترفع من كفاءتها املالية

املجتمع في إطار الشريعة  املالية السالمية في تطوير منتجاتها على نحو يلبي احتياجات

 السمحة. 

ومن ضمن قضايا الصكوك ما ناقشه املؤتمر في محاوره الثالثة وأصدر بشأنها القرارات 

 التالية:

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 قرار املحور األول 

 التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة 

 وأثره في تطوير منظومتي املرابحة لآلمر بالشراء والجارة املنتهية بالتمليك

 

 :أوال: حقيقة التعليق بالشرط

ٍق عليه إن   -1
َّ
تعليق العقد بالشرط يعني إنشاءه بصيغة تفيُد ارتباط وجوده بأمر آخر معل

 باع لي فالٌن داره يحتمل
ْ
ك داري هذه بكذا إن

ُ
أو:  ،الوجود والعدم، وذلك كقولك: بعت

 منك أرَضَك الفالنية بكذا إن أقرضني فالن الثمن
ُ
كذا بكذا إن ربحت  أو: بعتك، اشتريت

 .تجارتي الفالنية كذا. ونحو ذلك من األمثلة والتطبيقات

 
 
قبل وقوع الشرط، حيث إن وجوده الحس ي اسمي  والعقد املعلق بالشرط يعتبر عدما

 .فقط، ال يقارنه وجود شرعي، نظرا لتوقف انعقاده على وجود الشرط

 

 :ثانيا: الحكم الشرعي للبيع املعلق على شرط

ف الفقهاء في حكم البيع املعلق بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم صحته، مع اختل  -2

تجويز بعضهم مسائل كثيرة تعد من أشباهه أو نظائره، أو مما يشترك معه في املعنى أو 

 .املقصد أو املآل اعتبارا ملوجب شرعي آخر

وصححها  وذهب بعض فقهاء املذهب املالكي والمام أحمد في رواية مشهورة عنه اختارها

شيخ السالم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الفقهاء املعاصرين إلى صحة تعليق 

البيع بالشرط إذا كان فيه منفعة للناس أو مصلحة حقيقية للمتعاملين به، وتحققت 

 .سالمته من العبثية أو الرهانات التي هي من جنس املقامرات



                                                                                                                    

 

 

 :الشرطثالثا: الحكم الشرعي للهبة املعلقة على 

اختلف الفقهاء في حكم الهبة املعلقة بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم جوازها وذهب   -3

املالكية والمام أحمد في رواية عنه اختارها وصححها شيخ السالم ابن تيمية وتلميذه ابن 

ورجحه  القيم إلى جواز تعليق الهبة بالشرط، وتبعهم في ذلك بعض الفقهاء املعاصرين

 .ه السالمي الدولي، وهو ما اختاره املشاركون في املؤتمر مجمع الفق

 

رأى كثير من املشاركين بعد املناقشة املستفيضة ملا جاء في البحوث املقدمة في  رابعا:

مازالت محتاجة إلى مزيد من الدراسة بالشرط  املوضوع أن مسألة تعليق عقد البيع

املستجدة في التعاقدية بعض املنظومات  إمكان االستفادة منها في تخريج في مدىوالتعمق 

  .ةصناعة املصرفية السالمي

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 قرار املحور الثاني 

 الضافة إلى املستقبل في عقدي البيع والجارة 

 حكمها وأثرها في تطوير العمل بمنظومة املشاركة املتناقصة

 

تأخير حكم العقد إلى  : إضافة البيع والجارة إلى املستقبل في االصطالح الفقهي تعنيأوال

، القادمبعتك داري هذه بكذا من أول الشهر : يقول شخص آلخر كأن .معين زمن مستقبل

 من أول الشهر القادمأو يقول: أ
 
 بكذا اعتبارا

 
فعلى ذلك ينعقد  .جرتك سيارتي هذه سنة

 العقد في الحال ويتأخر وقوع حكمه وآثاره إلى الوقت املضاف إليه.

 

ليه غالبية إمحل خالف فقهي، والذي اتجه هو ضاف إلى املستقبل : البيع املثانيا

املشاركين في املؤتمر هو عدم جواز البيع املضاف إلى املستقبل إذا كان املبيع غير مأمون 

عند  حاله أو كان ال ُيدرى كيف سيكون ، الهالك في الزمن املستقبل الذي يضاف العقد إليه

الذي هو مناط صحة العقود، حيث إن الرضا يتعلق  الختالل ركن التراض ي ،حلول األجل

 باملعلوم دون املجهول. 

 عليها عند التعاقد أما إذا كانت العين املبيعة مأمونة الهالك وتغير الصفات التي كانت

جواز مقيد وال ، فيجوز البيع املضاف إلى املستقبل لعدم ثبوت دليل شرعي مانع.غالبا

 املقامراتعن و  ملخاطرة على تقلبات األسعار البعيدة عن ا باملبادالت الحقيقية املقصودة

   املشتقات املالية التقليدية.ملستقبليات و أسواق افي الشائعة 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 على أساس املشاركة املتناقصةعقد صحة تصميم ما سبق في )ثانيا(  يتخرج على: ثالثا

فيه تحديد  يتمحصص الشريك املمول )املصرف(إبرام عقد بيع مضاف إلى املستقبل ل

الى الشريك املتمول ملكيتها تنتقل  ثمن الحصص عند ابتداء عقد املشاركة، بحيث

ذلك إذا كان و ، عند ابتداء العقدالطرفين في املوعد الذي أضيفت إليه برضا )العميل( 

 ا موجودا محددا.محل املشاركة عقار 

  

لناحية القانونية املؤتمر بدراسة املبيع املضاف إلى املستقبل من ايوص ي  :رابعا

واملحاسبية، من حيث حكمه في القوانين التي تخضع لها املؤسسات املالية السالمية، 

 ومدى إلزام القانون به ومعالجة املحاسبين له.

 

قد استقرت مذاهب التي الجارة املضافة إلى املستقبل يؤكد املؤتمر على جواز : ساخام

   العلماء على جواز العمل بها.

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 رار املحور الثالثق

 اليجاب املمتد والقبول الحكمي التقديري 

 بناه وضوابطه وتطبيقاته في املعاوضات املالية املعاصرةم

 

: اليجاب املمتد هو الذي يستمر مدة محددة وال تقتصر صالحيته على مجلس العقد أوال

  أنك ،وينتهي بالقبول أو بانتهاء املدة املحددة
 
 يصدر العميل إيجابا

 
بشراء ملدة محددة ممتدا

، قبضه للسلعة ودخولها في ضمانه صرف بعدعلى أن يكون قبول املصرف سلعة من امل

 مدة محددة ببيع شخص يصدر  وكأن
 
 ممتدا

 
التحوط في عملته التي يرغب مبلغ من إيجابا

ها أو سعر مبلغو  األخرى التي يرضاها، العملة اليجاب ويحدد فيمن تذبذب سعرها، 

 ب ،صرفها
 
 موافقا لإليجاب من كل وجه.  شراء الوقبل انتهاء املدة يصدر الطرف اآلخر قبوال

 وإنما واليجاب املمتد 
 
 .التزام منفردهو ملزم ملن صدر عنه ولكنه ليس عقدا

 

 
 
 :: يشترط لصحة اليجاب املمتد ما يليثانيا

 .مصدرهن واضح الداللة على إرادة و تحقق شروط صحة اليجاب املطلق بأن يك  •

 .تقييده بوقت محدد  •

 .إذا كان معيناخالل املدة املحددة عدم تصرف املوجب بمحل العقد   •

 خالل تلك املدة عدم إصدار إيجاب آخر على محل العقد   •
 
  إذا كان معينا

ملخاطرة مقيد باملبادالت الحقيقية املقصودة البعيدة عن االيجاب املمتد جواز إن   •

 على تقلبات األسعار. 

 



                                                                                                                    

 

 

 امعيناملبيع  في الذمة أما إذا كان موصوف مبيع: يجوز صدور اليجاب املمتد على الثاث

 له وفي هذه الحالة ال يجوز 
 
التصرف  للموجبفيجوز إصدار اليجاب إذا كان املوجب مالكا

 .مدة اليجاب بيع قبل انتهاءفي امل

 

 
 
، فإن لم يتم قبضها : يجوز للمصرف إنشاء إيجاب محدد املدة على سلعة مملوكة رابعا

صدر قبول العميل بعد أن قبض املصرف السلعة ودخلت في ضمانه ، صح البيع بشروطه. 

ألن اليجاب وحده ليس  ،وال يعد ذلك من بيع الدين قبل قبضه وال من بيع مالم يضمن

 
 
 .عقدا

 

 دواتاملمتد على جملة من املنتجات واأل : يوص ي املؤتمر بدراسة تطبيق االيجاب خامسا

 .املالية االسالمية كعقود التحوط واعتمادات املشاركة وتطبيقات الصكوك ذات العالقة

 

 
 
: يوص ي املشاركون بعقد ندوة خاصة بالتعاون بين شورى ومجمع الفقه السالمي سادسا

قوانين وأنظمة في ضوء ما صدر من الدولي تتناول دراسة التطبيقات العملية للصكوك 

 ات مجمع الفقه السالمي الدولي.قرار  بناء علىوتعليمات 

 

 والحمد هلل رب العاملين،،


