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 بسم  هللا  الرحمن  الرحيم

 الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  للجهاز  املصرفي واملؤسسات  املالية

    

 م (2014/  3  ) مـــوى  رقـــفت

 

 في  الربحاملقذم   ألاول  قسط ــأحقية ال :  أنــبش

 

هبياء واملشسلين ، وعلى سائش لا ن ، يالحمذ هلل سب العاملين والطالة والسالم على سيذها دمحم خاجم الىبي   

 وبعذ : 

 الاستفتاء:  

هلي املطــشي للسيذ/ البىً لا بجـــلذم السيذ/ د. أخمذ علي عبذ هللا سئيس هيئت الشكابت الششعيت   -1

داسة العامت لخىظيم وجىميت ميشىس لا  جىضيذ وجفسيرسئيس الهيئت العليا للشكابت الششعيت بطلب 

الـــخاص ،.م11/1/2012بخــــاسيخ  مً بىً السىدان املشهضي  الطادس(  3/2012) الجهاص املطشفي سكم

اخخالف بين  ىهثر مً وحه مما أدي إلألبدىــظيم عملـــياث الخمىيل بطيغت املشابدت ، الخخماله 

 ٌ  في الشبذ . امللذم  املطاسف في أخليت اللسط لاو

 ًاملطشي إًفاد مً ًجيب ع يهلاطلعذ الهيئت على املىضىع وبعذ مىاكشخه طلبذ مً البىً لا   -2

مزهشة  بوجلذم  ،طشي ـهلي املممثل البىً لا  ي سامت عشماو أالسيذ/ شاسخفساساث الهيئت . خض

ث حاء  ــــ،  خييمداسب يملذ على مثاٌ عملــــذًش العام اشخــــخمذ هائب املأبخىكيع السيذ/  عمش سيذ 

، وهزا كيام وافت   "للضمً خطت مً الثمً " ما أوضحخه اللاعذة الفلهيت ،  ىءفي مزهشجه ))في ض

ولمت )   إبشام علذ املشابدت معهم وهديجت الخخالف جفسير العمالء بــــــسذاد كيمت اللسط لاٌو فىس 

 ال ؟  الشبذ أو  شاملت  يم  هل ه3/2012الخمىيل ( الىاسدة بميشىس بىً السىدان املشهضي  

سط لاٌو ؛  ـــــــــــه كيمت اللــــسخلطع مىحششعي في جدذًذ الىعاء الزي ـــــــدجىا بشأًىم الافئالشحاء الخىشم ب 

 ـً ) ثمً الششاء + املطاسيف (.ــــــششاء + املطاسيف + الشبذ ( أم ًددســـــب مـــــــهل ًددسب مً ) ثمً ال

 أخاٌ السي -3
ً
ذ/ لامين العام ملجمع الفله الاسالمي اسخفخاء  دًىان الضشائب على الهيئت العليا الخلا

للشكابت الششعيت الزي ًخلخظ في أن دًىان الضشائب ًخعامل مع بىً فيطل  في بشهامج الخمىيل 

% مً كيمت الخمىيل هملذم وعىذ الاجفاق 15العلاسي ، على أن ًذفع العامل  بذًىان الضشائب   

 -:ثم ًىسد الاسخفخاء الخالي ًأخز البىً وسبت الشبذ مً احمالي املبلغ بما فيه امللذم املذفىع . النهائي
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 شـــشعي أم ال ؟؟ مع الخفطيل . ،هـــل خســــــاب الشبذ مً احمالي املبلغ املذفىع  بما فيه امللذم

 التذاول:

  ( جدذ 13باملششذ الفلهي )ص جذاولذ الهيئت املىضىع في عذة احخماعاث، واسخصحبذ معها ما وسد

لآلمش بالششاء وسحعذ إلى  واملشابداث اثعىىان كاعذة أو مؤشش لحساب أسباح البيع آلاحل واملشابد

 واسخىثلذ مً أن :م(  3/2012سكم  ) امليشىس 

وهالهما مبنٌي على الفخىي ) سكم   .(م2/2012سكم  )م  ألغى  العمل بامليشىس 3/2012امليشىس سكم 

 .م (1/1991

 داسة العامت لخىظيم م التى ضذسث بىاًء على طلب جلذمذ به  لا 1/1991الفخىي سكم على  الهيئت  اطلعذ

 .بىىن في الخطبيم ـــــخجاسب الـــوجىميت الجهاص املطشفي بعذ الشحىع ل

 هادة خبرة ول مً بىً الاسدثماس املالي ـخطبيم الىاكعي  طلبذ  الهيئت  شـملضيذ مً الخىثم ومعشفت ال

داسة جىظيم وجىميت الجهاص إفادة ل ضافت ل الخضامً الاسالمي با  ىًــــس ي وبــــوالبىً السىداوي الفشه

 ول مً : فدضشاملطشفي  

 

 الىضف الىظيفي البىً الاسم

 هائب املذًش العام بىً الاسدثماس املالي السيذ/ عادٌ عبذ الحميذ الحىيم

 مذًشالحساباث املاليبىً الاسدثماس  ًاسش خامذ .دالسيذ/ 

 إداسة الاسدثماس البىً السىداوي الفشوس ي السيذ/ عمش دمحم أخمذ

 مشاكب ششعي البىً السىداوي الفشوس ي السيذ/ د. ًىسف هباش ي

 هائب مذًش الاسدثماس بىً الخضامً  الاسالمي السيذ/ عبذ املىعم مخخاس

 الاسدثماسداسة إ بىً الخضامً  الاسالمي السيذ/ ًاسش اخمذ عثمان

 مداسب ومشاحع كاهىوي كطاع خاص  )خبير( السيذ/ مأمىن خامذ

 

  داسة العامت لخىظيم وجىميت الجهاص خمذ البشير ممثلت لا أفادة السيذة/ فاطمت ل هما اسخمعذ الهيئت

 .ببىً السىدان املشهضي املطشفي 

 الفتوى   

العمليت البىىن  الاطالع على جطبيلاثعذ ــــما رهش وب ىءفي ضأهه ـــــىضىع والخذاٌو بشــــــــــــت املــــبعذ دساس   

شهضي ــــــىدان املــــســــــطشفي ببىً الــــهاص املـــجــىميت الــــظيم وجـــداسة جىإ اثفادإو أن ، ــــزا الشـــــفي ه

 ، وكاعذة الخشاج بالضمان "في البيع  مً الثمً " للضمً خطت    لهيتـــلاعذة الفــــخصحاب الـــواس،
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آلاحل  وبيع  عبعىىان مؤشش خساب أسباح البي يفلهــــــششذ الـوما وسد بامل وكاعذة " الغىم بالغشم " 

 -الهيئت آلاحي:  لشس املشابداث واملشابداث لآلمش بالششاء ج

ــــل في املشابدت لآلمـــــــش بالشــشاء أهـها م -1 لبىً ( بعذ جملىه ا)مىس بالشـــشاء أوللــمماهت ، ً بيىع لا ـــلاضـــــــ

 .ن وحذث إ حهاث الاخخطاص مً لاسباحأن ًبيعها بشبذ و فم مؤششاث  –للسلعت 

ٌ ًأخز البىً ال ًجب أن  -2 املشابدت  بيع  علذجمام البيع والخىكيع  على إبعذ  إال امللذم  اللسط لاو

  .ششاء ـــلآلمش بال

خز في اللسط لاٌو ؤ ، فياملخاطشة والضمً  ي عىطش شبذ في بيع املشابدت لآلمش بالششاء مشهب مً ال -3

في  للضمً خطت مً الثمً "  بىاًء على كاعذة ، ويسلط مىه سبذ الضمً ،  البيع العاحل سبذامللذم 

 " البيع 

% مً هامش سبذ املشابدت الشهشي وفم 50ًيىن الشبذ الزي ًؤخز على اللسط لاٌو امللذم  بيسبت  -4

آلاحل واملشابداث واملشابداث لآلمش بالششاء ) خسب ما وسد باملششذ ع سباح البيأمؤشش خساب 

 (   13الفلهى ص

 

 هزا وباهلل الخىفيم

    

 جىكيع                                                                    جىكيع                   

 أ.د. عبذ هللا السبير عبذ الرحمن                       لي عبذ هللا             د. أحمذ ع

 رئيس الهيئة                                    ألامين العام              

 

 هـ1435رو القعذه  13التاريخ : 

 م8/9/2014املوافق: 

 

 

 

 


