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مت إعداد هذا املعيار بدعم وتعاون مع جملس الذهب العاملي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا ونبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.
التقديم
يهدف هذا املعيار إىل بيان أنوا الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام املنتاات املالية
()1
املبنية عليه يف املؤسسات.
واهلل الموفق،،

( )1استخدمت كلمة (املؤسسة/املؤسسات) اختصاراً عن املؤسسات املالية اإلسالمية ،ومنها املصارف اإلسالمية.
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نص المعيار
 .1نطاق المعيار
أحكام
يتناول هذا املعيار
أحكام الذهب بصوره وتصنيفاته املختلفة ،والضواب َ
ط الشرعيةَ للتعامل به و َ
َ
املنتاات املالية املبنية عليه يف املؤسسات.
وسا يتناول هذا املعيار األحكام املتعلقة باملعادن الثمينة من غري الذهب والفضة ،كما سا يتناول أحكام
العمالت؛ ألن هلا معياراً خاصاً هبا.
 .2حقيقة الذهب وصفته الشرعية
الذهب هو املعدن الطبيعي النفيس املعروف ،وهو من املثليات (املوزونات) من حيث األصل ،ومن
األموال الربوية ،ومما جيري فيه أحكام الصرف.
 .3أحكام بيع الذهب
لبيع الذهب اعتبارات متعددة:
 1/3باعتبار التساوي وعدمه (مقداراً)
 1/1/3بيع الذهب بالذهب جائز بشرط تساويهما يف الوزن دون اعتبا ٍر جلِدَّته وقِ َدمه،
وبشرط التقابض املطلوب شرعاً .ينظر املعيار الشرعي رقم ( )1بشأن (املتاجرة يف
العمالت).
 2/1/3إذا كان الذهب تابعاً للموجودات األخرى يف نشاط جتاري ،ووقع البيع على ذلك
النشاط التااري مبا فيه الذهب التابع ،فال يشرتط جلوازه تطبيق أحكام الصرف،
ٍ
حمفظة لغرض بيع الذهب دون التقيد بأحكام الصرف.
وسا جيوز إنشاء
 3/1/3بيع الذهب بالفضة أو بغريمها من النقود جائز بأي سعر بشرط حتقق التقابض
املطلوب شرعاً .ينظر ما تقدم يف البند (.)1/1/3
جائز
 4/1/3بيع الذهب بالسلع أو اخلدمات أو مبال ربوي غري الفضة كالقمح وامللح ٌ
بأي سع ٍر دون اشرتاط التقابض يف جملس العقد.
ِّ
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 2/3باعتبار الحلول والتأجيل
 1/2/3جيب يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغريمها من النقود أن يتحقق قبض
ِ
يع بغري ذلك جاز تأجيل أحد
البدلني يف جملس العقد إما حقيقةً أو حكماً .فإن ب َ
البدلني .وسا خيتلف احلكم باختالف عيار الذهب (درجة نقائه) أو ِجدَّته وقِ َدمه.
 2/2/3سا جيوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقاً على حتقق أمر.
 3/2/3سا جتوز عقود بيع الذهب اليت يتأجل فيه البدسان ومن ذلك ما اصطلِ َح على تسميته
بالبيو اآلجلة ( )Forwardأو املستقبلية ()Futures؛ وذلك لعدم حتقق التقابض
املطلوب شرعاً.

 3/3باعتبار صفة الذهب

 1/3/3الذهب المصوغ (الحلي):
جيري على الذهب املصوغ حكم الذهب غري املصوغ من حيث جريان الربا بنوعيه دون
اعتبا ٍر ألثر الصياغة وهو رأي مجهور الفقهاء ،على أنه يف حال أخذت اهليئة الشرعية
ٍ
ملؤسسة باساجتهاد اآلخر بأن الصنعة ُترِج الذهب املصوغ (احللي) عن كونه ماساً ربوياً؛
فياب أن تكون الصنعة مقصودة وهلا قيمة معتربة وليست ألجل اساحتيال على أحكام
الربا.

 2/3/3الذهب المخلوط:
الذهب املخلوط بغريه على ثالثة أنوا :

 1/2/3/3النوع األول :ذهب خلط بغريه وكلٌّ من اخلليطني مقصود بذاته.
ويأيت على صور ،منها:

الصورة األولى :الذهب املخلوط بفضة جيوز بيعه بذهب خالص أو بفضة

خالصة بشرط التقابض ،وأن يكون البدل اخلالص أكثر وزنا من جنسه يف
ٍ
بذهب خملوط بفضة أو بيع بنقود ،فيشرتط التقابض فقط.
املخلوط .فإن بِيع
الصورة الثانية :الذهب املخلوط بغري فضة له حاسان:

احلال األوىل :أن تكون نسبة الذهب اخلالص فيه أكثر من  %50فياوز بيعه
مبا يأيت:
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أ :بذهب خالص بشرط التقابض ،وأن يكون البدل اخلالص أكثر وزنا من
جنسه يف املخلوط؛ لتكون الزيادة يف الذهب اخلالص مقابل غري الذهب يف
املخلوط.
ب :بفضة خالصة ،أو بذهب خملوط بغري فضة أو بنقود ،فيشرتط التقابض
فقط.
ج :بغري فضة وسا نقود فال يشرتط التقابض.
احلال الثانية :أن تكون نسبة الذهب اخلالص %50فأقل فال يأخذ حكم
بذهب أو ٍ
ٍ
بفضة أو بنقود فيشرتط التقابض فقط.
الذهب إسا إذا بِيع

ٍ
بشيء غ ِري مقصود بذاته ،واملقصود من اخللط تعيري
ذهب خلِط
 2/2/3/3النوع الثانيٌ :

الذهب أو تلوينه وما أشبه ذلك ،مثل خلط مواد بنسب معينة جلعل الذهب
من عيار معني كعيار ( )21أو عيار ( .)18فاملواد املضافة إىل الذهب غري
مقصودة بذاهتا فياب عند بيع بعضها ببعض التقابض والتحقق من متاثل وزن
كل منها.
الذهب اخلالص يف ٍّ

 3/2/3/3النوع الثالث :ذهب يسري غري مقصود خلط مبا هو كثري مقصود من غري

الذهب؛ كالتمويه بالذهب والضبة يف األدوات غري الذهبية فال جيري يف بيعه
أحكام الذهب.
 4/3بيع سبائك الذهب بالنقود
 1/4/3يشرتط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلني يف جملس العقد ،ويتحقق قبض
املشرتي للسبيكة بقبض عينها بنفسه أو عن طريق وكيله قبضاً حقيقياً أو حكمياً،
ويتحقق القبض احلكمي بتعيني السبيكة ومتكني املشرتي من التصرف هبا أو بقبض
شهادة متثل ملك سبيكة معينة ( )Identifiedومميزة عن غريها ()Allocated
باإلشارة أو باألرقام وحنوها من العالمات املميِّزة هلا عن غريها على أن تكون
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ُتول املشرتي قبض السبيكة
مصد َرةً من جهات معتربة قانوناً وعرفاًِّ ،
الشهادة َ
املشرتاة قبضاً حسياً مىت شاء.
 2/4/3سا جيوز بيع سبيكة الذهب من غري تعيني وسا متييز وسا قبض ،املسمى يف عرف
صناعة الذهب (.)non- allocated
 5/3أحكام الذهب المشاع
 1/5/3جيوز متلك الذهب على الشيو حبيث يتملك كل شريك حصة شائعة حمددة النسبة
يف كمية كلية معينة تتوافر فيها الشروط املذكورة يف البند (.)1/4/3
 2/5/3ملالك احلصة املشاعة أن يطلب فرز حصته ( )segregationإن أمكن دون إضرار
بالشركاء ،وله أن يبيعها لغريه على حاهلا دون فرز.
تلف يتحمل كل شريك على الشيو مبقدار حصته بالنسبة
 3/5/3إذا وقع ٌ
هالك أو ٌ
والتناسب.
 4/5/3السبائك املخزونة يف خمزن معني إن كانت غري مميزة باألرقام ،فـإهنا باخللط تأخذ
حكم املشا  .وإن كانت مميزة باألرقام ،فإهنا على ملك مفرز لكل مالك وعلى
ضمانه ،إسا إذا رضي اجلميع بأن تكون بعد التخزين مشرتكة فتأخذ حكم املشا .
وإذا هلكت السبائك اململوكة على الشيو فإن كل واحد من املالك يتحمل تبعة
اهلالك بالنسبة والتناسب ما دامت الكمية الكلية احملفوظة يف املخزن حمدد ًة يف
مجيع األوقات.
 .4الذهب في عقود المشاركات والشركات
 1/4جيوز أن يكون الذهب رأس مال يف املشاركة واملضاربة بعد تقوميه بعملة رأس املال باتفاق
العاقدين؛ ملعرفة مقدار حصة الشريك يف الشركة ،ورأس املال يف املضاربة ،أما إذا كان
يتعذر تقوميه فال جيوز.
يوز الربح ذهباً بقيمته السوقية وقت التوزيع.
 2/4جيوز أن يتفق أطراف العقد على أن َّ
 3/4جيوز أن يتفق أطراف العقد على اسرتداد رأس املال ذهباً بعد التنضيض احلقيقي أو احلكمي
بقيمة الذهب السوقية وقت اساسرتداد.
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 4/4جيوز شراء أسه ِم شر ٍ
كة تعمل يف استخراج الذهب إن توافرت الضوابط الشرعية -ينظر
املعيار الشرعي رقم ( )21بشأن األوراق املالية.-
 .5الذهب في عقود المعاوضات
 1/5الذهب في عقد البيع

مورٍد وبيعه مراحبة أو مساومة مع اسالتزام بالضوابط
 1/1/5جيوز للمؤسسة شراء الذهب من ِّ
املبينة يف الفقرة (.)3
ٍ
دي ،ولو كان اساعتماد مفتوحاً لصاحل
 2/1/5جيوز أن يكون شراء الذهب
باعتماد مستَـنَ ٍّ
العميل ما دام أن املؤسسةَ ملتزمةٌ بالدفع ،مع اسالتزام بالضوابط املبينة يف الفقرة
(.)3
يشرتي من املوِّكل ما
 3/1/5جيوز التوكيل بشراء الذهب وبقبضه .وللوكيل بعد القبض أن
َ
اشرتاه له بإجياب وقبول بينهما ،ويصبح الذهب بعد الشراء يف ضمان الوكيل
بصفته مشرتياً -ينظر البند ( )4/1/6من املعيار الشرعي رقم ( )23بشأن الوكالة
وتصرف الفضويل.-

 2/5الذهب في عقد السلم واالستصناع

 1/2/5جيوز أن يكون رأس مال السلم ذهباً شريطة أسا يكون املسلَم فيه ذهباً أو فضة أو
نقوداً.
 2/2/5جيوز أن يكون املسلَم فيه ذهباً شريطة أسا يكون رأس مال السلم ذهباً أو فضة أو
نقوداً.
 3/2/5جيوز عقد اساستصنا يف الذهب شريطة أسا يكون مثن اساستصنا ذهباً أو فضة
أو نقوداً.
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 3/5الذهب في عقد اإلجارة
 1/3/5جتوز إجارة الذهب إذا كان مما ينتَـ َفع به دون استهالك عينه سواء أكان حلياً أم
سبائك أم غريه ،وسواء أكانت األجرة معالة أم مؤجلة ،وسواء أكانت اإلجارة
معينة أم موصوفة يف الذمة.
 2/3/5جيوز أن يشرتي املستأجر الذهب من املؤجر بثم ٍن ٍّ
حال يـتَّفق عليه يف حينه.
 3/3/5جيوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العني املؤجرة ذهباً.
ِ
املستأجر
 4/3/5جتوز اإلجارة على العمل يف الذهب وهي اليت يكون فيها الذهب من
والعمل من األجري (الصائغ) ،سواء أكانت األجرة مؤجلة أم معالة ،وجيوز أن
تكون أجرة األجري من الذهب.

 4/5الذهب في عقد الوديعة

املود لديه،
املود عنده؛ فال جيوز له استخدام الذهب َ
املود أمانةٌ لدى َ
 1/4/5الذهب َ
وسا التصرف فيه ،وسا ضمه إىل أصوله أو أي أصول أخرى حتت حفظه دون متييز
له ،ويف حال خلطه بأصول املود لديه بإذن املود دون متييز فينطبق احلكم
الوارد يف البند (.)5/3
 2/4/5جيوز للمود لديه أخذ أجرةٍ مقابل ِ
حفظ َّ
الذهب؛ سواء أكانت األجرة مبلغاً
َ
َ
املود ضماناً ٍ
لقرض
املود  ،فإن كان الذهب َ
مقطوعاً أم نسبةً من قيمة الذهب َ
ِ
املود .
يف ذمة املود فياب أسا تتااوز األجرة التكلفة الفعلية حلفظ الذهب َ
ِ
املود لديه بسبب تعديه أو تقصريه أو خمالفته
ب عند َ
 3/4/5إذا تلف الذهب أو تعيَّ َ
املود لديه تعويضه مبثله إن وجد ،وإسا وجبت عليه قيمته
الشروط فياب على َ
وقت التلف أو التعيب.
َ

 .6الذهب في عقود التبرعات

 1/6جتوز إعارة الذهب سواء أكان مثلياً أم قيمياً.
ِ
الذهب إذا كان مثلياً.
 2/6جيوز إقراض
 3/6جيوز وقف الذهب مثل وقفه لإلجيار وتكون األجرة ريعاً ،أو وقفه لإلعارة.
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 .7الذهب في عقود التوثيقات
 1/7استخدام الذهب رهناً
 1/1/7جيوز استخدام الذهب رهناً سواء أكان مصوغاً أم غري مصوغ ،وسواء أمت رهنه
بعينه أم بشهادة متلكه.
 2/1/7يد مرهتن الذهب يد أمانة سا يضمن إسا بتعديه أو تقصريه أو خمالفة الشروط؛ فإذا
ِ
ِ
املستخدم ضماناً لتعدي املرهتن أو تقصريه أو خمالفته
ف الذهب
َ
فقد أو س ِر َق أو تَل َ
الشروط فإنه يضمنه مبثله ،فإن تعذر املثل ضمنه بقيمته وقت التلف ،وينظر املعيار
الشرعي رقم ( )39بشأن الرهن.
 3/1/7إذا ُتلف املدين عن سداد الدين احلال فللدائن أن يطلب بيع الذهب املرهون
ويستويف حقه من مثنه ويرد الباقي إىل املدين .ويبا الذهب بسعر السوق وقت
استيفاء الدين من مثن الرهن.
 4/1/7سا جيوز للمرهتِن اشرتاط انتفاعه بالذهب املرهون أو التصرف فيه ببي ٍع أو بإعادة
ره ٍن وحنو ذلك ،ولو التزم بإعادته للراهن.
املود يف املخازن حيازة حكمية للذهب
 5/1/7تعترب حيازة املرهتن لوثائق ملكية الذهب َ
املرهون ما دام الراهن سا ميلك التصرف يف الذهب دون إبراز هذه الوثائق.
 6/1/7يتحمل الراهن مجيع املصروفات الفعلية الالزمة إلصالح املرهون ودفع الفساد عنه،
فإن دفعها الراهن بإذن املرهتن أو بغري إذنه فله أن يرجع على الراهن أو ينتفع
باملرهون مبقدارها ،ويتحمل املرهتن مجيع املصروفات املتعلقة حبفظ املرهون وتوثيقه
وبيعه ،وجيوز أن يتحملها الراهن بالشرط.

 2/7استخدام الذهب هامش جدية
 1/2/7جيوز أخذ ٍ
كمية من الذهب من العميل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا كان الوعد
ملزماً للعميل ،ويسمى "هامش اجلدية" ،وهو أمانة وليس عربوناً لعدم وجود العقد،
وسا يؤخذ منه عند النكول إسا مقدار الضرر الفعلي ،وهو الفرق بني التكلفة ومثن
البيع للغري ،وت َّ
قدر قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق السائد وقت
اقتطا مبلغ التعويض.
10
مسودة جللسات اساستما ولطلب مالحظات واقرتاحات عموم الصناعة املالية اإلسالمية خالل الفرتة  8حمرم  9 -صفر 1438ه 9أكتوبر – 9نوفمرب 2016

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
مسودة املعيار الشرعي ( :57الذهب وضوابط التعامل به)
_______________________________________________________________________

 2/2/7جيوز اساتفاق عند إبرام عقد املعاوضة على أن جيعل الذهب الذي دفِع هامش
جدية بذاته جزءاً من الثمن أو األجرة .وإذا است ِ
خدم هامش اجلدية من الذهب يف
سداد بعض الثمن أو كله أو األجرة ،فشرط جواز ذلك أن تقدَّر قيمة الذهب
بسعره يف السوق وقت السداد.
 3/2/7تطبق أحكام املصروفات املتعلقة باملرهون على هامش اجلدية .وينظر البند
(.)6/1/7

 3/7استخدام الذهب عربوناً
جيوز أن يكون الذهب عربوناً يف عقد معاوضة مما يصح فيه العربون شريطة أسا يكون املبيع
ذهباً أو فضة أو نقوداً ،وهو ملك البائع سواء مت البيع أو فسخ .وينظر املعيار الشرعي رقم:
( )53بشأن العربون.
 4/7الذهب في حوالة الدين

 1/4/7جيوز أن يكون الذهب حمالً حلوالة دين بشروطها .وينظر يف ذلك املعيار الشرعي
رقم ( )7بشأن احلوالة.
 2/4/7إذا كان املسلَم فيه ذهباً -ينظر البند ( )2/2/5فللمسلم إليه (البائع) أن حييل
دائنه املسلِم (املشرتي) ليستويف دينَه من احملال عليه (مدين املسلم إليه) بشرط
التساوي يف املقدار ،فال جيوز اشرتاط زيادة أو نقصان.
 3/4/7إذا قرر احملال عليه (مدين املسلم إليه) تعايل دفع الذهب للمحال (املسلم)؛
فللمحال أن يتنازل عن ٍ
ويعال احملال عليه
جزء من مقدا ِر الذهب (املسلم فيه)ِّ ،
دفع الباقي.
 4/4/7إذا قرر احملال (دائن احمليل) التنازل عن جزء من مقدار الذهب (املسلم فيه)
مقابل أن يعال احملال عليه دفع الباقي ،فياوز.

 5/7المقاصة في الذهب

 1/5/7جتوز املقاصة بني دينني متقابلني من الذهب ،وإذا تفاوت مقدار الدينني وقعت
املقاصة يف القدر املشرتك .ينظر املعيار الشرعي رقم ( )4بشأن املقاصة.
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 2/5/7جتوز املقاصة بني دينني متقابلني إذا كان أحدمها ذهباً واآلخر فضة أو نقوداً بشرط
التقيد بأحكام الصرف .ينظر املعيار الشرعي رقم ( )1بشأن املتاجرة يف
العمالت.

 .8الوعد والمواعدة في الذهب
 1/8جيوز الوعد املل ِزم من طرف واحد يف بيع الذهب ،وحترم املواعدة إن كانت مل ِزمة للطرفني.
ينظر البند ( )1/9/2من املعيار الشرعي رقم ( )1بشأن املتاجرة يف العمالت.
 2/8سا مانع من تعليق تنفيذ الوعد امللزم من طرف واحد على مؤش ٍر حمدَّد.
 3/8إذا نكل الواعد وعداً ملزماً يف تنفيذ وعده فإن للموعود له مطالبته بالضرر الفعلي الناتج
عن هذا النكول .ينظر البند ( )4/3من املعيار الشرعي رقم ( )49بشأن الوعد واملواعدة.
 4/8سا جيوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت.

 .9زكاة الذهب

جتب الزكاة يف الذهب بشروطها الشرعية -ينظر املعيار الشرعي رقم ( )35بشأن الزكاة.-
 .10أحكام عامة وتطبيقات
 1/10ينطبق على الفضة مجيع ما تضمنه هذا املعيار من أحكام شرعيَّ ٍة بشأن الذهب.

عامل األوراق املالية مثل الصكوك ،ووحدات صناديق اساستثمار ،ووحدات صناديق
 2/10ت َ
ٍ
متداولة اليت تكون مجيع أصوهلا من الذهب معاملةَ الذهب.
اساستثمار املرتبطة مبؤشرات َ
 2/10جيب التقيد بأحكام التعامل بالذهب يف التملك والتمليك املرتتب على املطالبات الناشئة
عن استخدام الذهب حمالً لعقد من عقود التوثيقات أو الضمانات أو األمانات ،مثل
أن يكون مرهوناً أو هامش جدية أو وديعة.

 .11تاريخ إصدار المعيار
صدر هذا املعيار بتاريخ  20صفر 1438هـ املوافق  20تشرين الثاين (نوفمرب) 2016م.
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اعتماد المعيار
اعتمد اجمللس الشرعي معيار الذهب يف اجتماعه السادس واألربعني املنعقد يف املدينة املنورة خالل
الفرتة من  20 – 17صفر 1438ه يوافقه  20 – 17تشرين الثاين (نوفمرب) 2016م.
ملحق (أ)
نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
بناء على اقرتاح من جملس الذهب العاملي وشركة أماين لالستشارات بإصدار معيار ٍ
شامل عن األحكام
الشرعية للذهب يصدر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فقد قرر اجمللس
الشرعي يف اجتماعه ( )42الذي ع ِقد يف مملكة البحرين يومي  23-22صفر 1437هـ يوافقه 5-4
ف جلنة فرعية خاصة ملناقشة الدراسة
كانون األول (ديسمرب) 2015م املوافقة على املشرو  ،وَكلَّ َ
املفصلة اليت مت إعدادها يف املوضو  ،ودراسة ومناقشة مسودة املعيار.
العلمية َّ
مطولة يف ديب بدولة
وعليه فقد اجتمعت هذه اللانة الفرعية اخلاصة هبذا املشرو مخسة اجتماعات َّ
اإلمارات العربية املتحدة ناقشت خالهلا الدراسة ومسودة مشرو املعيار ،وأدخلت التعديالت اليت رأهتا
مناسبة ،ورفعت مسودة املعيار إىل اجمللس الشرعي املوقَّر.
وقد درس اجمللس الشرعي املوقَّر أغلب بنود مسودة املعيار تفصيالً وناقش األحكام املتعلقة به يف

اجتماعه الرابع واألربعني الذي عقد يف املدينة املنورة خالل الفرتة  26-24رجب 1437ه يوافقه
 3-1آيار (مايو) 2016م ،وأوصى بعقد اجتما للانة الفرعية اخلاصة جمدداً إلعادة هيكلة بنود
املسودة من جديد ومراجعة وحترير احلكم الشرعي يف بعض املسائل وعرضها يف اجتما اجمللس الشرعي
اخلامس واألربعني ساستكمال مناقشة بقية بنود مسودة املعيار.
مطولَني أحدمها يف ديب بتاريخ  16متوز (يوليو)  2016واآلخر
مث عقدت اللانة الفرعية اجتماعني َّ
مبملكة البحرين بتاريخ  8أيلول (سبتمرب)  2016ناقشت خالهلما مجيع بنود مسودة املعيار من جديد
وخاصة املسائل اليت أوصى اجمللس الشرعي مبراجعتها وأدخلت التعديالت اليت رأهتا مناسبة ،ورفعت
مسودة املعيار من جديد إىل اجمللس الشرعي املوقَّر.
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ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه اخلامس واألربعني الذي عقد يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 28
ذو احلاة 1437ه يوافقه  29سبتمرب 2016م إىل  1حمرم 1438ه يوافقه  2أكتوبر 2016م
مسودة مشرو املعيار ،وأدخل التعديالت اليت رآها مناسبة ،وقرر عرضه على جلسات اساستما .
بناء على توجيه اجمللس الشرعي فقد عقدت األمانة العامة ثالث جلسات استما يف ك ٍّل من... :
بتاريخ  1438 ...........هـ املوافق 2016 ...............م ،ويف  ...بتاريخ 1438 ..........
هـ املوافق 2016 .........م ،ويف  ....بتاريخ 1438 ........هـ املوافق 2016 ..........م،
حضرها عدد من العلماء والفقهاء واخلرباء من ممثلي البنوك املركزية ،واملؤسسات املالية اإلسالمية،
ومكاتب احملاسبة واملراجعة واحملاماة ،وأساتذة اجلامعات ،وغريهم من املعنيني هبذا اجملال ،وقد متت
تفصيال ،ومجع ما أبداه العلماء واخلرباء من مالحظات ومقرتحات.
مناقشة مسودة املعيار
ً
ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه السادس واألربعني املنعقد يف املدينة املنورة خالل الفرتة من – 17
 20صفر 1438ه يوافقه  20 – 17تشرين الثاين (نوفمرب) 2016م .مالحظات ومقرتحات
جلسات اساستما الثالث واملالحظات واملقرتحات اليت مت استالمها من بعض اخلرباء ،وأدخل
التعديالت اليت رآها مناسبة ،واعتمد فيه املعيار.
راجعت جلنة صياغة املعايري الشرعية يف اجتماعها املنعقد يف املدينة املنورة يوم  20صفر 1438ه
يوافقه  20تشرين الثاين (نوفمرب) 2016م املعيار ،وبعد املداولة واملناقشة وإجراء بعض التعديالت
املتعلقة بالصياغة ،اعتمدت املعيار وأصدرته رمسيًّا.
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ملحق (ب)
مستند األحكام الشرعية
(*مالحظة :سرياجع اجمللس الشرعي حمتوى هذا امللحق يف اجتماعه  46بعد استكمال النظر يف
مالحظات ومقرتحات جلسات اساستما  ،واعتماد نص املعيار بصيغته النهائية)
 مستند كون الذهب من املثليات :انطباق تعريف املثليات عليه ،وهي الوزن أو الع ّد ،والذهب يقدر
بالوزن ،ويف حال س ّكة عمالت فإن آحادها متحدة يف الوزن ،وهو الشأن يف املثليات.)2/2( .

 مستند كون الذهب من الربويات :األحاديث الواردة يف ربا الفضل ،ومنها ما رواه عبادة بن
الصامت رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :الذهب بالذهب  ..مثالً مبثل ،فإذا
اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد")2/2( .
()2

 اتفق الفقهاء على اشرتاط التقابض يف الذهب ،وصدر بذلك القرار رقم 84( :أوساً ب) جملمع
الفقه اإلسالمي الدويل ،بالرغم من اختالف بعض الفقهاء يف التفرقة بني الذهب املصوغ وغريه
(ينظر البند  4/1/3/3يف قرار اجملمع))1/1/3( .
 مستند جواز بيع الذهب مبال غري ربوي دون اشرتاط التقابض :هو احلديث السابق يف ُتصيص
التقابض بالذهب مع الذهب أو الربويات ،وكذلك مع تأجيل أحد البدلني يف بيع الذهب مبال
غري ربوي)4/1/3( .
 مستند جواز اساتفاق على استبدال سلعة أو خدمة بالذهب دون التماثل أو الفورية هو ألن التماثل
متعذر ساختالف اجلنسني ،والفورية سا جتب إسا يف مبادلة الذهب بالذهب ،وهنا املبادلة بغري
الذهب)4/1/3( .
 مستند منع البيع املعلق يف بيع الذهب :هو احلكم األصلي يف منع التعليق بالبيع مطلقاً .وكذلك
أي من التأجيل أو اخليار ،ألن ذلك ِخيل بالتقابض املشتَـَرط شرعاً)2/2/3( .
اشرتاط ٍّ
 مستند عدم اعتبار األصول املختلطة بنسبة أقل من  %49ذهباً هو مراعاة مبدأ الكثرة ،وهو
أحوط من مبدأ التبعية وهذا يف الشيو خبالف متحض احملفظة يف الذهب.

( )1رواه اإلمام مسلم يف صحيحه (.)1211 /3
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 مستند عدم تطبيق حكم الذهب يف الذهب املصوغ الذي تبلغ قيمة الصنعة فيه  : %30هو ما
سبق يف شأن اخللطة بني الذهب واألصول بالنسبة نفسها( .وهذا البند حيقق مراعاة قرار اجملمع
الذي صدر يف شأن املصوغ بأي قيمة ،وهنا استثين ما بلغت فيه قيمة الصيغة )1/3/3( .)%30
 مستند منع بيع الذهب موصوفاً بالذمة :هو اإلخالل بشرط التقابض؛ ألن املوصوف يف الذمة
يتأخر قبضه.
 مستند وجوب الفرز يف بيع جزء من كمية معينة -ذلك بوضع عالمة على ما مت فرزه – :هو حتقق
القبض احلكمي املتيح لتصرف املشرتي ،ودرءا لتداخل الضمانني حيث جيهل ما حلقه التلف يف
حال عدم الفرز ،وإلخراج اجلزء املبيع من الوعاء الشائع ،ولتحقق شرح تسليم املبيع .أما التملك
على الشيو دون بيع جزء من املعينة فليس فيه التزام بالتسليم ،وهي شركة ملك يكون الغنم والغرم
فيها مبقدار احلصة.
 مستند عدم تغري ما سبق يف الشيو يف حالة املبيع دون طلب التسليم هو إجراء احلكم السابق
على تغري املالك يف شركة العقد.
 مستند جواز استخدام الذهب ضماناً هو جواز رهن النقود ،وساسيما أن الذهب ميكن فرزه وتعيينه

بعالمات أو أرقام ،وبقية أحكام رهن الذهب مطابقة يف احلكم واملستند ملا يف معيار الرهن بشأن
العني املرهونة ،وكذلك بيع املرهون.

 مستند منع استخدام الذهب املرهون أن الرهن غايته اساستيثاق باحلفظ للعني املرهونة ،واساستخدام
خيل بذلك .كما إن الرهن معني فال جيوز التصرف فيه قبل فك الرهن)4/1/4( .
 مستند حتميل حفظ الرهن (أو هامش اجلدية) على الراهن (أو مقدم اهلامش) ألن ذلك ملصلحته،
أما العربون فعلى البائع ألنه ملصلحته)6/1/4( .
 مستند اشرتاط تقدير قيمة الذهب بسعر السوق السائد عند استخدام الذهب هامش جدية أنه
األعدل ،سواء أكان التقدير يوم تسييل اهلامش أو حتويله ليكون جزءاً من الثمن يف حال عدم

النكول؛ وألن الصرف يتم بغري حضور مقدم الذهب فياب مراعاة العدل يف ذلك الصرف.

 مستند اشرتاط تقومي الذهب عند تقدميه رأس مال مضاربة أو مشاركة هو أن عملة املؤسسات هي
األصل وبالتقومي تعرف احلصص وسا جيري ذلك يف الذهب لتعذر تقوميه.
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 مستند مراعاة القيمة السوقية عند التوزيع أو اساسرتداد بالذهب ألهنا هي األعدل.
 مستند منع استخدام غري املالك احلقيقي أو القانوين للذهب املفصول هو أنه بعد البيع والفصل
املود
(أي الفرز) يعترب وديعة إىل حني حيازة امللك له –بعد القبض احلكمي -وسا جيوز تصرف َ
لديه بالوديعة دون إذن ِ
املود .
 مستند اشرتاط أسا يكون الذهب املود ضماناً لقرض يف ذمة ِ
املود للمود لديه؛ أن األجرة تكون
َ
يف تلك احلال زيادة يف القرض وهي ربا.
 مستند جواز السداد للذهب بالتحويل احلكمي أو احلقيقي للبائع هو أن ما قبض حكمياً جيوز
بيعه أيضاً بقبض حكمي ،وساسيما يف متثيله بشهادة .وهو أيضاً مستند بيع مشرتي الذهب إياه
لغريه قبل تسلمه بعد ثبوت امللكية احلكمية.
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ملحق (ج)
التعريفات

()3

فين قياسي للترب ،ويتم حتديد سعره حسب
التبر :هو الذهب يف صورته اخلام ،وليس هناك تعريف ٌّ
كمية الذهب املوجود يف املعدن اخلام.
المسكوكات الذهبية :هي اليت تصدرها احلكومات عادة ،وللمسكوكات أو النقود الذهبية قيمة امسية
وسوقية .وتأخذ أشكاساً خمتلفة ،وهلا مستويات من النقاء ،غري أن قيمتها متعلقة بنسبة الذهب فيها.
وهي عادة  %99.99أو .%99.67

سبائك ذهب االستثمار :هي سبائك تتميز بنسبة نقاء ترتاوح بني  %99.5و  ،%99.99تأيت يف

أحاام خمتلفة ترتاوح من غرام واحد إىل سبائك وزهنا كيلوغرام واحد ،يتم تزويد سوق اجلملة هبا .ويتم
صنع هذه السبائك يف مصانع مقبولة يف الصناعة.
الذهب الخالص :كمية الذهب الفعلية اليت حتتوي السبيكة عليها.

الذهب األبيض :هو خليط من الذهب ومعادن بيضاء أخرى –كمعدن النيكل أو البالديوم أو
البالتني-؛ حيث يتم خلط الذهب بكميات صغرية عادةً من معادن أخرى عند تصنيع احللي
واملسبوكات الذهبية؛ من أجل تصليب اخللطة أو تغيري لوهنا .كما ميكن أن حتتوي سبائك الذهب
األبيض على الفضة والزنك أيضاً.
عيارات الذهب (القيراط)

القرياط هو مقياس لنقاء الذهب املخلوط مبعادن أخرى؛ فالذهب عيار  24قرياطاً هو ذهب خالص
غري مشوب مبعادن أخرى .أما العيارات األدىن فيكون حمتواها من الذهب أقل من هذا املستوى؛
فالذهب عيار  18قرياطاً يتكون من  %75من الذهب و %25من معادن أخرى ،وهي غالباً النحاس
والفضة .وخيتلف احلد األدىن لقرياط الذهب من بلد إىل آخر .إذ إن الذهب من عيار  10قرياطات
هو احلد النظامي األدىن املسموح به قانوناً ،ويعترب الذهب  14قرياطاً األكثر انتشاراً وشيوعاً .أما يف
اململكة املتحدة وأسرتاليا والربتغال وإيرلندا فإن احلد النظامي األدىن هو عيار تسعة قرياطات .ويصل
هذا احلد إىل عيار مثانية قرياطات يف الدمنارك واليونان.
( )3مجيع التعريفات أدناه هي تعريفات فنية مرتمجة بتصر ٍ
ف يسري عن جملس ال ّذهب العاملي.
ٌ
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