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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 رصري  ااملسساا  املاليةالعليا للرقابة الشرعية للجهاز املالهيئة 

 

 م(5/3102فتوى رقم )

 

 (IRU) بشأن التعهد غير القابل للنقض

سبيددددد   دددددص ش ا الحندددددذ ا سا ان دددددصإلاةو ا سانطددددديد سان ددددديل بيددددد   ددددد ذىص    دددددصثه انًح دددددةو   

 .سث ذ ألاىح صء ساإلاش لةو 

 -الاستفتاء :

اإلاشلضي بص حفحصء بن مدذ  ردشب ة انح صمد   ثقذمد ؤلاداسد ان صمة نأل واق اإلاصن ة بحًو ان وداو 

 -يحلخظ في آلاجي :  مع انجًوك اإلاشا لة (IRU)بصنح هذ غةر انقصب  نلًقض 

  انح هدذ غةدر انقصبد  نلدًقض(Irrevocable Reimbursement Undertaking)   ضدنصو بدن  بجدصسد

ان دددودايي اندددزي  دددح  انجًدددو را دددخ فصء  قدددئ مدددن اإلادددذين  إلددد يطندددبو بدددئ اندددذا ن رانجًدددو اإلاشا ددد   

سال يترثد  بيد  . إلاشا ديي اإلاطدصسا انحرصس دة  اإلاشلدضي  الابحنصد  . هزا انح هذ يطذسه بًدو ان دوداو

  . وا ذ أس غشامصت ثأ ةر  أيثأ ش بًو ان وداو اإلاشلضي بن ان ذاد بًذ  لوى ألاج  

  إضذاس هزا انح هذ هو  ح:-  

سالجهددصص اإلاطدددشفي فدددي بصمدددة بيدد  م دددحو  ان ددصنه  اإلاصن دددة ألاصمدددةاهتددزاص انةقدددة فددي اإلاطدددصسا ة ددح   -

 ان وداو بي  سجئ الخطوص .

مددن  ألاجًبد ا س قدذاو مدواسد انًقدذ  ألامش هديانظدشا الخدصص اندزي يندش بدئ ان دوداو ا مددصلحظش  -

 انًفط .

 مصنقن  ا ان نش ا انًفط سمشحقصثئ ا انذساء . ؤلا تراث ر ةانًقظ اننجةر في ان لع  -

  
ا
ثنندددن  آن دددة ببدددر ألاجًبددد سصاسد اإلاصن دددة بحدددو ةر انًقدددذ  أمدددصلنهدددزه اإلاشدددهلة انتدددزل بًدددو ان دددوداو   دددي

ا  دددة ان جدددض فدددي ان دددلع ؤلا دددتراث ر ة نحغطاإلاطدددصسا مدددن  دددح   طصبدددصت ابحندددصد نطدددصل  اإلاشا دددلةو 

 .  صضة انقن 

 الوقائع :

   الابحنددصدات اإلا ددخًذية اطل ددد انه  ددة بيدد  الا ددحفحصء سا حاددحجد م هددص انقوابددذ ان صمددة نفددح

ا حف ددددصسات  نبوا ددددطة انجًددددوك انحرصس ددددة سطلجددددد مددددن ؤلاداسد اإلا ددددحفح ة الح ددددوس ن جصبددددة بدددد

 -ح ش م  من : ألاب صء سانوقوا بي  انحطج ق ان نيي نهزا انح هذ ا 

 مذيش بصل ؤلاداسد ان صمة نأل واق اإلاصن ة   ان  ذ/  صصل بجذانقصدس  .1
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 إداسد انًقذ ألاجًب  مذيش  ان  ذ/ انحشةر أ نذ   .2

 إداسد الا ح صط صت سانزه ىص   مذيش/   ان  ذ/هصره مططفى .3

  ىصقش الح وس اإلاوضوع ا سأجصبد ؤلاداسد اإلا حفح ة بي  ا حف صسات ألاب صء ساىحهد  الجن دع

 -نحلخ طئ في آلاجي:

نلنشا د  ى صبدة بدن  اإلا دححقبًو ان وداو اإلاشلضي   قول ة ذاد اإلاجلغ  أويًظ انح هذ بي   -

 عجض اإلاطشا انحرصسي بن ان ذاد . إرااإلاطشا انحرصسي في ثصس خ الا ححقصق 

 مدددددن انذسجدددددة انةصى دددددة بيددددد  بًدددددو -
ا
  دددددب م حبدددددر  ا ان دددددوداو اإلاشلدددددضي  هدددددزا انح هدددددذ مشددددده  انتزامدددددص

و إنده م دذد انجًدو  دصث  الابحندصد  د  إرااإلاشا   .  أمصل ألاسى اإلاطشا  صث  الابحنصد هو اإلالتزل 

ج ثددر بًددو ان ددوداو اإلاشلددضي بددن ان ددذاد  سإراا بًددو ان ددوداو    ددذد ى صبددة بًددئ س شجددع بل ددئ 

ص دصدد سال س دول بيد   بدأيو انجًدو اإلاشا د  ال يطصنجدئ إ د ثدأ ةربًذ الا ححقصق سثشث  بي  رنو 

 في ابحنصدات ان نش ن صل  مص ثحد. سهزا  انحأ ةر
ا
هًدصك بق دة  دمدص صاند  ل انتد2011بًذىص بنل ص

 انجًو اإلاشا   بفص ذد . طصن  أوغ نه يذ ع ة ذ . سنه يحط  مجل

 الفتوى :

ان صمدددة  ؤلاداسدمدددن ثدددذاسند انه  دددة هدددزا اإلاوضدددوع ا سىصقشدددحئ مدددع منةيدددي بًدددو  ان دددوداو اإلاشلدددضي 

الا ح صط دددددصت ساندددددزه  . سثج ًدددددد جواىجدددددئ انًظش ددددددة  سإداسد ألاجًبددددد انًقدددددذ  سإداسدا  اإلاصن دددددة نأل دددددواق

 -سانحطج ق ة سبل ئ ثطذس انفحو  انحصن ة :

ئ بًدددو ان دددوداو اإلاشلدددضي بلطدددوص ثنو ددد   ددداندددزي يرش   (IRU)غةدددر انقصبددد  نلدددًقضإو انح هدددذ 

  ؛ ددذاد انتددزال انغةددر بًددذ الا ددححقصق ان ددلع ؤلا ددتراث ر ة ن ددنصو 
ا
 امددن اننفصنددة انتدد  ثرددوص رددشبص

  ص دذدثشثد  بيد  انتدزال انح هدذ د دع أيدة  ا  دإرا ىئ ال يترث  بل ئ انتزال بدذ ع  وا دذ ستو دة أد ثحص طصإلا

 ا بي  أض  الا ححقصق 
ا
 . أضج  من بقود انشتص املحشل رشبص

  نه .أبله س أسهللا ج صل  
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