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 هللا  السحمً  السحيم بظم 

 العليا  للرقابة  الشرعية  على املصارف واملؤسسات  املالية الهيئة 

 م  (2102/  2فتوى : رقم )

 بشأن

 ثمويل خدمة العالج

 الحمد هلل زب العاملين والصالة والظالم على طيدها دمحم خاتم الىبيين وعلى طائس  ألاهبياء واملسطلين وبعد. 

 

 :الاستفتاء

 اطددداءااء عدددً بددددي تقددددبع بعدددر املصدددازس وعلدددى زملطددد ا الئىدددع املسلدددصب لل يرددد  العليدددا للس ا ددد  ال دددسعي      

 -جىاش تمىيل خدب  العالج .  تداولع ال ير  املىضىع بع : 

 عدد بً املاعابلين بع املصازس. -

 عدد بً املصسفيين. -

 عدد بً هيرات الس ا   ال سعي  . -

  اإلضاف  لقيادات بً   ىع الظىدان املسلصب . -

ظماح ددددددددوملعدت برلسات ودزاطات  خصىص املىضىع ، وبعدد الىقداا املظداءير خلصدع ال يرد  ن دى ملن ال        

  -ً ذلع :ددددددددد وبآالت غير حميدة ،  وبددددددددي ن ى بءاطدددللمصازس الاجازي   امىيل خدب  العالج  د يءض

:
ً
 ملئددددددمل نن تكليدددددر الءدددددسد  العددددداجص عدددددً هدددددر   ال دبددددد    دددددال      أوال

 
لجىء ن دددددى  الامىيدددددل  املصدددددسً  يمدددددد ل نهددددددازا

يً ، وتىميد    لدددددلالم ال دبد   الددن
 
 للمدسوءة ، ونزها دا

 
الاددددكافل الاضابني وإلاخاء وصلدددد  الدسحم ، و داال

  دلن ألاهدل والجيدران  
 
 لىطاوض ال يلان وعدداوة بدً حىلده. علمدا

 
ال عىز  الىحدة بما يجعله عسض 

 ا ددددً الىجى   خاص  ً   الدها . وبتى بددظددددددددويقىبىن  لداء هرا  الىاجم على ملحياضابىىن اليىم 
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دخلدددع املصدددازس ًددد  تمىيدددل هددددددددددددر  ال دبددد    زفدددع الىددداض مليددددؤسم عدددً الاكافدددل  اعائددداز ملن ب طظدددات ذات            

 نبكاهات مللبر عنسم تقىم  بسرا  الىاجم.

 
ً
عندى  ادد ير وتىوديم وتمىيدل هدر  ال دبد    الاكدافل  إلاطدالبي  دنن ب طظدات الادلبين   : ثاهيا

ن
التدي ييئيد  ملن ع

العالجي  ً  نطاز بقاصد  الاكافل ً  املجامع  املظدلم ، وتصيدد بدً فاعلياده ًد  املجامدع الظدىداوي علدى 

 وجه ال صىص. 

 
ً
 عدددددالج بدددددس  القلدددددم  تخالدددددر دزجاتددددده وف  : ثالثاااااا

 
   عمددددداز نن هدددددر  ال دبددددد  ال تضدددددئع  ىصدددددر ، فمددددد ال

 
قدددددا

، ولادددلهير  علدددى ملجدددصاء ملخدددسي بدددً الجظدددم ، ولدزجددد  اطددداجا   املدددسير للعدددالج  وه دددرا ًددد  املصددا ين  ددده

 يسفدددع عدددً ال دبددد  
 
طدددائس ال ددددبات العالجيددد  . ولدددرلع  فدددعن  املصدددسس ال يبيدددع خدبددد  بعلىبددد  علمدددا

 الج ال  والغسز امل هس على  صح   عقىد  املعاوضات املالي .

 الفتوى: 

 ىدددداء  علددددى بددددا طددددئغ   ورمددددا ملن الصددددي  املصددددسفي  املقورحدددد  لامىيددددل خدبدددد  العددددالج ال تخلددددى بددددً ا ددددكاالت           

 دسعي  ، مله سهددا الغدسز املدد هس علددى صدح  العقددىد ، والج الدد  املءضدي  لليدد اع ، فددعن ال يرد  العليددا تددسي 

ل يرد  الصدي  غيدر الاجازيد    ملهه ال يجىش للمصازس تمىيل خدب  العدالج   الصدي  الاجازيد  . وع دجع ا

 الامىيل غير الاجازب ( كالقس  الحظً.
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