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تم إعداد هذا المعيارتم إعداد هذا المعيار
بدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالميبدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالمي





١٣٢٥١٣٢٥

تنبيه، وإخالء مسؤوليةتنبيه، وإخالء مسؤولية

هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية (أيوفي) غير مسؤولة عن أية نتائج هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية (أيوفي) غير مسؤولة عن أية نتائج - - 
ســلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار ســلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار 

بدعو ترتبها على ذلك االستخدام.بدعو ترتبها على ذلك االستخدام.
تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، وال تتحمل تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، وال تتحمل - - 

أيوفي وال مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم االدعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.أيوفي وال مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم االدعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.
ر الجوانب الفنية والمهنية - -  ر الجوانب الفنية والمهنية انحصرت العالقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ انحصرت العالقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ

المتعلقة بالذهب وأســواقه وطرق االستثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي المتعلقة بالذهب وأســواقه وطرق االستثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي 
أو مجلسها الشرعي أيا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي.أو مجلسها الشرعي أيا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي.

قة أو معتمدة بأي - -  دَّ صَ ني أو برمجيات مُ قة أو معتمدة بأي في الوقت الحالي ال يوجد أي منتج أو عقــد أو نظام تِقْ دَّ صَ ني أو برمجيات مُ في الوقت الحالي ال يوجد أي منتج أو عقــد أو نظام تِقْ
شــكلٍ من األشــكال من أيوفي وال من مجلسها الشــرعي، كما أنه ال يحق ألي جهة استخدام شــكلٍ من األشــكال من أيوفي وال من مجلسها الشــرعي، كما أنه ال يحق ألي جهة استخدام 
شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. 
كمــا ال  يجــوز أليٍّ التصريح أو اإلفادة أو حتــى اإليهام كمــا ال  يجــوز أليٍّ التصريح أو اإلفادة أو حتــى اإليهام –ولو بطريق غير مباشــر- بأن أيا من ولو بطريق غير مباشــر- بأن أيا من 
منتجاتهم أو عقودهم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ منتجاتهم أو عقودهم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ 
منتج أو  عقد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رســميا منتج أو  عقد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رســميا 

ا وبشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على اإلنترنت. ا وبشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على اإلنترنت.فسيكون ذلك موجودً فسيكون ذلك موجودً
المجلس الشــرعي أليوفي له الصالحية الكاملة والحصرية في تفسير بنود هذا المعيار وتحديد المجلس الشــرعي أليوفي له الصالحية الكاملة والحصرية في تفسير بنود هذا المعيار وتحديد - - 

معناه وشرحه.معناه وشرحه.
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١٣٢٨١٣٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل 
به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسساتبه وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية اإلسالمية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية اإلسالمية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف اإلسالمية.ومنها المصارف اإلسالمية.



١٣٢٩١٣٢٩

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار أحكامَ الذهب بصــوره وتصنيفاته المختلفــة، والضوابطَ يتناول هــذا المعيار أحكامَ الذهب بصــوره وتصنيفاته المختلفــة، والضوابطَ   

الشرعيةَ للتعامل به وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.الشرعيةَ للتعامل به وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.
وال يتنــاول هذا المعيــار األحكام المتعلقــة بالمعادن الثمينة مــن غير الذهب  وال يتنــاول هذا المعيــار األحكام المتعلقــة بالمعادن الثمينة مــن غير الذهب    

ا خاصا بها. ا خاصا بها.والفضة، كما ال يتناول أحكام العمالت؛ ألن لها معيارً والفضة، كما ال يتناول أحكام العمالت؛ ألن لها معيارً
٢- حقيقة الذهب وصفته الشرعية:- حقيقة الذهب وصفته الشرعية:

الذهب هو المعدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليات (الموزونات) الذهب هو المعدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليات (الموزونات) 
من حيث األصل، ومن األموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.من حيث األصل، ومن األموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.

٣- أحكام بيع الذهب:- أحكام بيع الذهب:
تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:

باعتبار التساوي والتفاضل (االختالف في المقدار): باعتبار التساوي والتفاضل (االختالف في المقدار):   ١/٣
١/١/٣  بيع الذهب بالذهب جائز بشــرط تســاويهما في الوزن دون   بيع الذهب بالذهب جائز بشــرط تســاويهما في الوزن دون 
ا. ينظر  مه، وبشــرط التقابض المطلوب شرعً ته وقِدَ دَّ ا. ينظر اعتبارٍ لجِ مه، وبشــرط التقابض المطلوب شرعً ته وقِدَ دَّ اعتبارٍ لجِ
الفقرة: (الفقرة: (٦/٢) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (١) بشأن (المتاجرة ) بشأن (المتاجرة 

في العمالت). في العمالت). 



١٣٣٠١٣٣٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا لموجودات أخر في منشــأة تجارية  ا لموجودات أخر في منشــأة تجارية   إذا كان الذهــب تابعً ٢/١/٣  إذا كان الذهــب تابعً
نشــاطها غير االتجار في الذهب والفضــة والنقود، ووقع البيع نشــاطها غير االتجار في الذهب والفضــة والنقود، ووقع البيع 
على تلك المنشــأة أو على حصة منها بما فيهــا الذهب التابع، على تلك المنشــأة أو على حصة منها بما فيهــا الذهب التابع، 
فال  يُشــترط لجوازه تطبيــق أحكام الصرف، وال يجوز إنشــاء فال  يُشــترط لجوازه تطبيــق أحكام الصرف، وال يجوز إنشــاء 
محفظةٍ لغرض االتجار في الذهب دون التقيد بأحكام الصرف.محفظةٍ لغرض االتجار في الذهب دون التقيد بأحكام الصرف.
٣/١/٣  بيــع الذهب بالفضــة جائز مع التفاضل؛ أي دون اشــتراط   بيــع الذهب بالفضــة جائز مع التفاضل؛ أي دون اشــتراط 
التســاوي في المقــدار، وبيع الذهــب بالنقود جائز بالســعر التســاوي في المقــدار، وبيع الذهــب بالنقود جائز بالســعر 
ا في  ا في المتفق عليه، وهذا بشــرط تحقق التقابض المطلوب شرعً المتفق عليه، وهذا بشــرط تحقق التقابض المطلوب شرعً

الصورتين. ينظر ما تقدم في البند: (الصورتين. ينظر ما تقدم في البند: (١/١/٣). ). 
٤/١/٣  بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود جائزٌ بأيِّ سعرٍ دون   بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود جائزٌ بأيِّ سعرٍ دون 
باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة. باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة.اشتراط التقابض، مثل أن يُ اشتراط التقابض، مثل أن يُ

باعتبار الحلول والتأجيل: باعتبار الحلول والتأجيل:   ٢/٣
١/٢/٣  يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود   يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود 
ا.  ا. أن يتحقق قبض البدلين فــي مجلس العقد إما حقيقةً أو حكمً أن يتحقق قبض البدلين فــي مجلس العقد إما حقيقةً أو حكمً
فإن بِيــعَ بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. وال يختلف الحكم فإن بِيــعَ بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. وال يختلف الحكم 

مه. ته وقِدَ دَّ مه.باختالف عيار الذهب (درجة نقائه) أو جِ ته وقِدَ دَّ باختالف عيار الذهب (درجة نقائه) أو جِ
ق أمر،  ا على تحقّ ق أمر،   ال يجــوز أن يكون عقد بيع الذهــب معلقً ا على تحقّ ٢/٢/٣  ال يجــوز أن يكون عقد بيع الذهــب معلقً
ا إلى المســتقبل، كما ال يصح فــي بيع الذهب خيار  ا إلى المســتقبل، كما ال يصح فــي بيع الذهب خيار وال  مضافً وال  مضافً

الشرط.الشرط.
ل فيها البدالن ومن ذلك  ل فيها البدالن ومن ذلك   ال تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ ٣/٢/٣  ال تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ
ما اصطُلِحَ على تسميته بالبيوع اآلجلة (ما اصطُلِحَ على تسميته بالبيوع اآلجلة (ForwardForward) أو  المستقبلية ) أو  المستقبلية 



١٣٣١١٣٣١

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ا. ا.)؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً (FuturesFutures)؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً
باعتبار صفة الذهب: باعتبار صفة الذهب:   ٣/٣

١/٣/٣ الذهب المخلوط: الذهب المخلوط:
الذهب المخلوط بغيره على ثالثة أنواع: الذهب المخلوط بغيره على ثالثة أنواع:   

لط بغيره وكلٌّ من الخليطين  لط بغيره وكلٌّ من الخليطين  ذهب خُ ١/١/٣/٣    النوع األول:النوع األول: ذهب خُ
مقصود بذاته.مقصود بذاته.

  ويأتي على صور، منها:  ويأتي على صور، منها:
الصورة األولــى:الصورة األولــى: الذهب المخلوط بفضــة، يجوز بيعه  الذهب المخلوط بفضــة، يجوز بيعه   
بذهب خالــص أو بفضة خالصة بشــرط التقابض، وأن بذهب خالــص أو بفضة خالصة بشــرط التقابض، وأن 
يكون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط. يكون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط. 
ا لجنســه في المخلوط  ا لجنســه في المخلوط فإن كان البدل الخالص مســاويً فإن كان البدل الخالص مســاويً
أو  أقــل منه وزنًا فال يجوز البيع. وإن بِيع بذهبٍ مخلوط أو  أقــل منه وزنًا فال يجوز البيع. وإن بِيع بذهبٍ مخلوط 

بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. 
الصورة الثانية:الصورة الثانية: الذهب المخلوط بغير فضة له حاالن: الذهب المخلوط بغير فضة له حاالن:  

الحال األولى: أن تكون نســبة الذهب الخالص فيه أكثر  الحال األولى: أن تكون نســبة الذهب الخالص فيه أكثر    
من من ٥٠٥٠% فيجوز بيعه بما يأتي: % فيجوز بيعه بما يأتي: 

أ:أ: بذهــب خالص بشــرط التقابض، وأن يكــون البدل  بذهــب خالص بشــرط التقابض، وأن يكــون البدل   
الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط؛ لتكون الزيادة الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط؛ لتكون الزيادة 

في الذهب الخالص مقابل غير الذهب في المخلوط. في الذهب الخالص مقابل غير الذهب في المخلوط. 
ب:ب: بفضة خالصة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود،  بفضة خالصة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود،   
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فيشترط التقابض فقط.فيشترط التقابض فقط.
ج: بغير فضة وال نقود فال يشترط التقابض. بغير فضة وال نقود فال يشترط التقابض. ج:   

الحال الثانية: أن تكون نسبة الذهب الخالص٥٠٥٠% فأقل % فأقل  الحال الثانية: أن تكون نسبة الذهب الخالص   
فال يأخذ حكم الذهب إال إذا بِيع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود فال يأخذ حكم الذهب إال إذا بِيع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود 

فيُشترط التقابض فقط.فيُشترط التقابض فقط.
لِط بشيءٍ غيرِ مقصود بذاته،  لِط بشيءٍ غيرِ مقصود بذاته،  ذهبٌ خُ ٢/١/٣/٣    النوع الثاني:النوع الثاني: ذهبٌ خُ
والمقصود من الخلط تعيير الذهب أو تلوينه وما أشــبه والمقصود من الخلط تعيير الذهب أو تلوينه وما أشــبه 
ذلك، مثل خلط موادَّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار ذلك، مثل خلط موادَّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار 
معين كعيار (معين كعيار (٢١٢١) أو عيــار () أو عيــار (١٨١٨). فالمواد المضافة إلى ). فالمواد المضافة إلى 
الذهب غير مقصودة بذاتها فيجب عند بيع بعضها ببعض الذهب غير مقصودة بذاتها فيجب عند بيع بعضها ببعض 
التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في 

كلٍّ من البدلين.كلٍّ من البدلين.
لِط بما هو  لِط بما هو  ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ ٣/١/٣/٣    النوع الثالث:النوع الثالث: ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ
كثيرٌ مقصودٌ من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة كثيرٌ مقصودٌ من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة 
فــي األدوات غيــر الذهبية؛ فال يجري فــي بيعه أحكام فــي األدوات غيــر الذهبية؛ فال يجري فــي بيعه أحكام 

الذهب.الذهب.
بيع سبائك الذهب بالنقود: بيع سبائك الذهب بالنقود:   ٤/٣

يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد،  يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد،    
قُ قبض المشــتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفســه، أو عن طريقِ  قُ قبض المشــتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفســه، أو عن طريقِ ويتحقَّ ويتحقَّ
يُّ بتعيين السبيكةِ  كمِ ا حقيقيا أو حكميا، ويتحقق القبض الحُ يُّ بتعيين السبيكةِ وكيله قبضً كمِ ا حقيقيا أو حكميا، ويتحقق القبض الحُ وكيله قبضً
لكَ سبيكةٍ  لكَ سبيكةٍ وتمكينِ المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادةٍ تُمثِّل مِ وتمكينِ المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادةٍ تُمثِّل مِ
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، ونحوها من  ، ونحوها من ) بأرقامٍ للســبيكةِ معينةٍ ومميزةٍ عــن غيرها (معينةٍ ومميزةٍ عــن غيرها (AllocatedAllocated) بأرقامٍ للســبيكةِ
العالمات المميِّــزةِ لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادةُ صادرةً في العالمات المميِّــزةِ لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادةُ صادرةً في 
يوم إنشــاء التعاقــد (يوم إنشــاء التعاقــد (”Trade Date “T+0”Trade Date “T+0) من جهــات معتبرة قانونًا ) من جهــات معتبرة قانونًا 
ا حسيا متى شاء؛  ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً ا حسيا متى شاء؛ وعرفًا، تخوِّ ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً وعرفًا، تخوِّ
وعليه فال  يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنــة ودون قبضٍ حقيقي ومن ذلك وعليه فال  يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنــة ودون قبضٍ حقيقي ومن ذلك 

.(.(unallocatedunallocated) ما  اصطلح عليه في عرف السوق بـ) ما  اصطلح عليه في عرف السوق بـ
أحكام الذهب المشاع: أحكام الذهب المشاع:   ٥/٣

١/٥/٣  يجوز تملُّكُ الذهب على الشــيوع بحيث يتملك كل شريك   يجوز تملُّكُ الذهب على الشــيوع بحيث يتملك كل شريك 
حصة شــائعة محددة النســبة في كمية كلية معينــة تتوافر فيها حصة شــائعة محددة النســبة في كمية كلية معينــة تتوافر فيها 

الشروط المذكورة في البند: (الشروط المذكورة في البند: (٤/٣).).
 ( (segregationsegregation) لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته  ) ٢/٥/٣  لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته
إن أمكن دون إضرار بالشــركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها إن أمكن دون إضرار بالشــركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها 

دون فرز.دون فرز.
٣/٥/٣  إذا وقع هالكٌ أو تلفٌ يتحمل كلُّ شريكٍ على الشيوع بمقدار   إذا وقع هالكٌ أو تلفٌ يتحمل كلُّ شريكٍ على الشيوع بمقدار 

حصته بالنسبة والتناسب.حصته بالنسبة والتناسب.
٤/٥/٣    الســبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّــنٍ إن كانت غير مميزة الســبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّــنٍ إن كانت غير مميزة 
باألرقام، فـــإنها بالخلط تأخذ حكم المشاع. وإن كانت مميزة باألرقام، فـــإنها بالخلط تأخذ حكم المشاع. وإن كانت مميزة 
زٍ لكل مالــك وعلى ضمانه،  ــرَ فْ زٍ لكل مالــك وعلى ضمانه، باألرقــام، فإنها على ملك مُ ــرَ فْ باألرقــام، فإنها على ملك مُ
إال  إذا رضــي الجميع بأن تكون بعد التخزين مشــتركة فتأخذ إال  إذا رضــي الجميع بأن تكون بعد التخزين مشــتركة فتأخذ 
حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيوع فإن حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيوع فإن 
كل واحد من المالك يتحمل تبعة الهالك بالنســبة والتناســب كل واحد من المالك يتحمل تبعة الهالك بالنســبة والتناســب 
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ما  دامــت الكمية الكليــة المحفوظة في المخــزن محددةً في ما  دامــت الكمية الكليــة المحفوظة في المخــزن محددةً في 
جميع األوقات.جميع األوقات.

٤- الذهب في عقود المشاركات والشركات:- الذهب في عقود المشاركات والشركات:
يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشــاركة والمضاربة والوكالة يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشــاركة والمضاربة والوكالة   ١/٤
باالستثمار بعد تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ باالستثمار بعد تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ 
لمعرفة مقدار حصة الشــريك في الشركة، ورأس المال في المضاربة لمعرفة مقدار حصة الشــريك في الشركة، ورأس المال في المضاربة 

والوكالة باالستثمار، أما إذا كان يتعذر تقويمه فال يجوز.والوكالة باالستثمار، أما إذا كان يتعذر تقويمه فال يجوز.
ــوقية  عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ ــوقية   عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ  ٢/٤

وقت التوزيع.وقت التوزيع.
يجــوز أن يتفق أطــراف العقد على اســترداد رأس المــال ذهبًا بعد  يجــوز أن يتفق أطــراف العقد على اســترداد رأس المــال ذهبًا بعد    ٣/٤

التنضيض (التصفية) بقيمة الذهب السوقية وقت االسترداد. التنضيض (التصفية) بقيمة الذهب السوقية وقت االسترداد. 
يجوز شــراءُ أســهمِ شــركةٍ تعمل في اســتخراج الذهب إن توافرت  يجوز شــراءُ أســهمِ شــركةٍ تعمل في اســتخراج الذهب إن توافرت    ٤/٤
الضوابط الشرعية. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (الضوابط الشرعية. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (٢١٢١) بشأن األوراق ) بشأن األوراق 

المالية.المالية.
٥- الذهب في عقود المعاوضات:- الذهب في عقود المعاوضات:

الذهب في عقد البيع: الذهب في عقد البيع:   ١/٥
دٍ، وبيعِه  دٍ، وبيعِه   يجوز للمؤسســة شــراء الذهب بثمن حالٍّ من مورِّ ١/١/٥  يجوز للمؤسســة شــراء الذهب بثمن حالٍّ من مورِّ
بثمن حالٍّ مرابحة أو مســاومة مع االلتزام بالضوابط المبينة في بثمن حالٍّ مرابحة أو مســاومة مع االلتزام بالضوابط المبينة في 
الفقرة: (الفقرة: (٣)، والبند: ()، والبند: (٦/٢/٢) في المعيار الشــرعي رقم: () في المعيار الشــرعي رقم: (٨) ) 

بشأن المرابحة.بشأن المرابحة.
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٢/١/٥  ال يجوز أن يكون شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إال إذا أمكن   ال يجوز أن يكون شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إال إذا أمكن 
االلتزام بالضوابط الشــرعية المبينة في الفقرة: (االلتزام بالضوابط الشــرعية المبينة في الفقرة: (٣)، ومن ذلك )، ومن ذلك 
تســليم مبلغ االعتماد عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند: تســليم مبلغ االعتماد عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند: 
(٣/١/٣) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (١٤١٤) بشأن االعتمادات ) بشأن االعتمادات 

المستندية.المستندية.
٣/١/٥  يجوز التوكيل بشراء الذهب وبقبضه. وللوكيل بعد القبض أن   يجوز التوكيل بشراء الذهب وبقبضه. وللوكيل بعد القبض أن 
يشــتريَ من الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح يشــتريَ من الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح 
ا. ينظر  ا. ينظر الذهب بعد الشراء الثاني في ضمان الوكيل بصفته مشتريً الذهب بعد الشراء الثاني في ضمان الوكيل بصفته مشتريً
البند: (البند: (٤/١/٦) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٢٣٢٣) بشأن الوكالة ) بشأن الوكالة 
وتصرف الفضولي، والفقرة: (وتصرف الفضولي، والفقرة: (١/٣) من المعيار الشرعي رقم: ) من المعيار الشرعي رقم: 

(٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
هب في عقد السلم واالستصناع: الذّ هب في عقد السلم واالستصناع:  الذّ  ٢/٥

١/٢/٥  يجوز أن يكون رأس مال السلم ذهبًا شريطة أال يكون المسلَم   يجوز أن يكون رأس مال السلم ذهبًا شريطة أال يكون المسلَم 
ا. ا.فيه ذهبًا أو فضة أو نقودً فيه ذهبًا أو فضة أو نقودً

٢/٢/٥  يجوز أن يكون المســلَم فيه ذهبًا شريطة أال يكون رأس مال   يجوز أن يكون المســلَم فيه ذهبًا شريطة أال يكون رأس مال 
ا. ا.السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً

٣/٢/٥  يجوز عقد االســتصناع في الذهب شــريطة أال يكون ثمن   يجوز عقد االســتصناع في الذهب شــريطة أال يكون ثمن 
ا. ا.االستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً االستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً

الذهب في عقد اإلجارة: الذهب في عقد اإلجارة:   ٣/٥
عُ به دون اســتهالك عينه  نتَفَ عُ به دون اســتهالك عينه   تجوز إجارة الذهب إذا كان مما يُ نتَفَ ١/٣/٥  تجوز إجارة الذهب إذا كان مما يُ
ليا أم سبائك أم غيره، وسواء أكانت األجرة معجلة  ليا أم سبائك أم غيره، وسواء أكانت األجرة معجلة سواء أكان حَ سواء أكان حَ
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أم مؤجلة، وسواء أكانت اإلجارة معينة أم موصوفة في الذمة.أم مؤجلة، وسواء أكانت اإلجارة معينة أم موصوفة في الذمة.
٢/٣/٥  يجوز أن يشتري المســتأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ   يجوز أن يشتري المســتأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ 

تَّفقُ عليه في حينه. تَّفقُ عليه في حينه.يُ يُ
٣/٣/٥  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.
٤/٣/٥  تجــوز اإلجارة علــى العمل في الذهب، وهــي التي يكون   تجــوز اإلجارة علــى العمل في الذهب، وهــي التي يكون 
ر والعمل من األجير (الصائغ)، سواء  ر والعمل من األجير (الصائغ)، سواء فيها الذهب من المســتأجِ فيها الذهب من المســتأجِ
أكانت األجــرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تكون أجرة األجير أكانت األجــرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تكون أجرة األجير 

من الذهب.من الذهب.
الذهب في عقد الوديعة: الذهب في عقد الوديعة:   ٤/٥

١/٤/٥  الذهــب المــودَع أمانةٌ لــد المودَع عنده؛ فــال يجوز له   الذهــب المــودَع أمانةٌ لــد المودَع عنده؛ فــال يجوز له 
عُ لديه، وال التصرف فيه، وال ضمه إلى  عُ لديه، وال التصرف فيه، وال ضمه إلى اســتخدام الذهب المودَ اســتخدام الذهب المودَ
أصوله أو  أي أصــول أخر تحت حفظــه دون تمييز له، وفي أصوله أو  أي أصــول أخر تحت حفظــه دون تمييز له، وفي 
حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع دون تمييز فينطبق حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع دون تمييز فينطبق 

الحكم الوارد في البند: (الحكم الوارد في البند: (٥/٣).).
هب؛ ســواء  هب؛ ســواء   يجوز للمــودَع لديه أخذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ ٢/٤/٥  يجوز للمــودَع لديه أخذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ
ا أم نســبةً من قيمة الذهب المودَع،  ا مقطوعً ا أم نســبةً من قيمة الذهب المودَع، أكانت األجرة مبلغً ا مقطوعً أكانت األجرة مبلغً
فإن كان الذهب المودَع ضمانًا لقــرضٍ في ذمة المودِع فيجب فإن كان الذهب المودَع ضمانًا لقــرضٍ في ذمة المودِع فيجب 

أال  تتجاوز األجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع.أال  تتجاوز األجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع.
٣/٤/٥  إذا تلِــف الذهــب أو تعيَّبَ عند المودَع لديه بســبب تعديه   إذا تلِــف الذهــب أو تعيَّبَ عند المودَع لديه بســبب تعديه 
أو  تقصيره أو مخالفته الشروط فيجب على المودَع لديه تعويضه أو  تقصيره أو مخالفته الشروط فيجب على المودَع لديه تعويضه 

د، وإال وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب. جِ د، وإال وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب.بمثله إن وُ جِ بمثله إن وُ
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٦- الذهب في عقود التبرعات:- الذهب في عقود التبرعات:
تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليا أم قيميا.  تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليا أم قيميا.    ١/٦

يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليا.  يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليا.    ٢/٦
ا، أو وقفه  يجوز وقف الذهب، مثل وقفه لإليجــار وتكون األجرة ريعً ا، أو وقفه   يجوز وقف الذهب، مثل وقفه لإليجــار وتكون األجرة ريعً  ٣/٦

لإلعارة أو اإلقراض.لإلعارة أو اإلقراض.
٧- الذهب في عقود التوثيقات:- الذهب في عقود التوثيقات:

استخدام الذهب رهنًا: استخدام الذهب رهنًا:   ١/٧
ا أم غير  ا أم غير   يجوز اســتخدام الذهــب رهنًا ســواء أكان مصوغً ١/١/٧  يجوز اســتخدام الذهــب رهنًا ســواء أكان مصوغً

مصوغ، وسواء أتم رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. مصوغ، وسواء أتم رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. 
٢/١/٧    يد مرتهن الذهب يــد أمانة ال يضمن إال بتعديه أو تقصيره يد مرتهن الذهب يــد أمانة ال يضمن إال بتعديه أو تقصيره 
لِــفَ الذهبُ  قَ أو تَ ــرِ د أو سُ لِــفَ الذهبُ أو  مخالفة الشــروط؛ فــإذا فُقِ قَ أو تَ ــرِ د أو سُ أو  مخالفة الشــروط؛ فــإذا فُقِ
م ضمانًا لتعــدي المرتهن أو تقصيــره أو مخالفته  م ضمانًا لتعــدي المرتهن أو تقصيــره أو مخالفته المســتخدَ المســتخدَ
الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل ضمنه بقيمته وقت الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل ضمنه بقيمته وقت 

التلف.التلف. 
٣/١/٧ إذا تخلف المدين عن ســداد الدين الحال فللدائن أن يطلب  إذا تخلف المدين عن ســداد الدين الحال فللدائن أن يطلب 
بيع الذهب المرهون ويســتوفي حقه من ثمنــه ويرد الباقي إلى بيع الذهب المرهون ويســتوفي حقه من ثمنــه ويرد الباقي إلى 
باع الذهب بسعر السوق وقت استيفاء الدين من ثمن  باع الذهب بسعر السوق وقت استيفاء الدين من ثمن المدين. ويُ المدين. ويُ

هن. هن.الرَّ الرَّ
٤/١/٧ ال يجوز اشــتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ  ال يجوز اشــتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ 

أو بإعادة رهنٍ أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. أو بإعادة رهنٍ أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. 
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٥/١/٧  تعتبــر حيــازة المرتهــن لوثائق ملكية الذهــب المودَع في   تعتبــر حيــازة المرتهــن لوثائق ملكية الذهــب المودَع في 
المخازن حيازة حكمية للذهب المرهون ما دام الراهن ال يملك المخازن حيازة حكمية للذهب المرهون ما دام الراهن ال يملك 

التصرف في الذهب دون إبراز هذه الوثائق.التصرف في الذهب دون إبراز هذه الوثائق.
ل الراهن جميع المصروفات الفعلية الالزمة إلصالح  ل الراهن جميع المصروفات الفعلية الالزمة إلصالح   يتحمّ ٦/١/٧  يتحمّ
المرهون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعها المرتهــن بإذن الراهن المرهون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعها المرتهــن بإذن الراهن 
أو  بغيــر إذنه فلــه أن يرجع علــى الراهن أو ينتفــع بالمرهون أو  بغيــر إذنه فلــه أن يرجع علــى الراهن أو ينتفــع بالمرهون 
بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ 

المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.
٢/٧  استخدام الذهب هامش جدية:  استخدام الذهب هامش جدية:

١/٢/٧  يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق   يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق 
ا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»،  ا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»، وعده إذا كان الوعد ملزمً وعده إذا كان الوعد ملزمً
ذ منه عند  دُّ عربونًا لعدم وجود العقد، وال يُؤخَ عَ ذ منه عند وهو أمانةٌ وال يُ دُّ عربونًا لعدم وجود العقد، وال يُؤخَ عَ وهو أمانةٌ وال يُ
النكــول إال مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن النكــول إال مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن 
ر قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق  ر قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق البيع للغير، وتُقدَّ البيع للغير، وتُقدَّ
الســائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند: (الســائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند: (٣/٥/٢) من ) من 

المعيار الشرعي رقم: (المعيار الشرعي رقم: (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
٢/٢/٧  يجــوز االتفاق عند إبــرام عقد المعاوضة علــى أن يُجعل   يجــوز االتفاق عند إبــرام عقد المعاوضة علــى أن يُجعل 
ا من الثمن أو األجرة. وإذا  فِع هامش جدية جزءً ا من الثمن أو األجرة. وإذا الذهــب الذي دُ فِع هامش جدية جزءً الذهــب الذي دُ
م هامشُ الجدية من الذهب في سداد بعض الثمن أو كله  م هامشُ الجدية من الذهب في سداد بعض الثمن أو كله استُخدِ استُخدِ
ر قيمةُ الذهب بسعره في  ر قيمةُ الذهب بسعره في أو األجرة، فشــرط جواز ذلك أن تُقدَّ أو األجرة، فشــرط جواز ذلك أن تُقدَّ

السوق وقت السداد.السوق وقت السداد.
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٣/٢/٧  تطبق أحكام المصروفــات المتعلقة بالمرهون على هامش   تطبق أحكام المصروفــات المتعلقة بالمرهون على هامش 
الجدية. ينظر البند: (الجدية. ينظر البند: (٦/١/٧).).

ا: استخدام الذهب عربونً ا:  استخدام الذهب عربونً  ٣/٧
يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون  يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون    
ا، وهو ملك البائع سواء تم  ا، وهو ملك البائع سواء تم شريطة أال يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً شريطة أال يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً

البيع أو فُسخ. ينظر المعيار الشرعي رقم: (البيع أو فُسخ. ينظر المعيار الشرعي رقم: (٥٣٥٣) بشأن العربون.) بشأن العربون.
الذهب في حوالة الدين: الذهب في حوالة الدين:   ٤/٧

١/٤/٧ يجوز أن يكون الذهب محال لحوالة دين بشروطها. ينظر في  يجوز أن يكون الذهب محال لحوالة دين بشروطها. ينظر في 
ذلك المعيار الشرعي رقم: (ذلك المعيار الشرعي رقم: (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.

سلَم  سلَم )- فللمُ ٢/٤/٧ إذا كان المســلَمُ فيه ذهبًا -ينظر البند: ( إذا كان المســلَمُ فيه ذهبًا -ينظر البند: (٢/٢/٥)- فللمُ
إليه (البائع) أن يحيل دائنه المســلِم (المشــتري) ليستوفي دينَه إليه (البائع) أن يحيل دائنه المســلِم (المشــتري) ليستوفي دينَه 
من المحال عليه (مدين المسلم إليه) بشرط التساوي في مقدار من المحال عليه (مدين المسلم إليه) بشرط التساوي في مقدار 
الديــن أو القدر المحــال منه. ينظر البنــد: (الديــن أو القدر المحــال منه. ينظر البنــد: (٦/٦) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم: (الشرعي رقم: (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.
٣/٤/٧ إذا قرر المحال عليه (مدين المسلَم إليه) تعجيل دفع الذهب  إذا قرر المحال عليه (مدين المسلَم إليه) تعجيل دفع الذهب 
للمحال (المســلِم)؛ فللمحــال أن يتنازل عن جــزءٍ من مقدارِ للمحال (المســلِم)؛ فللمحــال أن يتنازل عن جــزءٍ من مقدارِ 

لُ المحال عليه دفع الباقي. لُ المحال عليه دفع الباقي.الذهب (المسلَم فيه)، ويعجِّ الذهب (المسلَم فيه)، ويعجِّ
٤/٤/٧ إذا قــرر المحال (دائن المحيــل) التنازل عن جزء من مقدار  إذا قــرر المحال (دائن المحيــل) التنازل عن جزء من مقدار 
ل المحال عليه دفع الباقي؛  ل المحال عليه دفع الباقي؛ الذهب (المسلَم فيه) مقابل أن يعجِّ الذهب (المسلَم فيه) مقابل أن يعجِّ

فيجوز. فيجوز. 
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المقاصة في الذهب: المقاصة في الذهب:   ٥/٧
١/٥/٧ تجوز المقاصة بين دينيــن متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت  تجوز المقاصة بين دينيــن متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت 
مقدار الدينين وقعت المقاصة في القدر المشترك. ينظر المعيار مقدار الدينين وقعت المقاصة في القدر المشترك. ينظر المعيار 

الشرعي رقم: (الشرعي رقم: (٤) بشأن المقاصة.) بشأن المقاصة.
٢/٥/٧ تجــوز المقاصة بيــن دينين متقابليــن إذا كان أحدهما ذهبًا  تجــوز المقاصة بيــن دينين متقابليــن إذا كان أحدهما ذهبًا 
ا بشــرط التقيُّد بأحــكام الصرف. ينظر  ا بشــرط التقيُّد بأحــكام الصرف. ينظر واآلخر فضــة أو نقودً واآلخر فضــة أو نقودً

المعيار الشرعي رقم: (المعيار الشرعي رقم: (١) بشأن المتاجرة في العمالت.) بشأن المتاجرة في العمالت.
٨- الوعد والمواعدة في الذهب - الوعد والمواعدة في الذهب 

م من طرف واحد في بيع الذهب، وتحرم المواعدة  يجوز الوعد الملــزِ م من طرف واحد في بيع الذهب، وتحرم المواعدة   يجوز الوعد الملــزِ  ١/٨
مة للطرفين. ينظر البند: (١/٩/٢) من المعيار الشــرعي ) من المعيار الشــرعي  مة للطرفين. ينظر البند: (إن كانت ملزِ إن كانت ملزِ

رقم: (رقم: (١) بشأن المتاجرة في العمالت.) بشأن المتاجرة في العمالت.
د. ال مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ د.  ال مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ  ٢/٨
يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في  يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في    ٣/٨
تنفيذ وعده الملزم فإن للموعود لــه مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عن تنفيذ وعده الملزم فإن للموعود لــه مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عن 
هذا النكول. ينظر البند: (هذا النكول. ينظر البند: (٤/٣) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٤٩٤٩) بشأن ) بشأن 
الوعد والمواعدة، والبند: (الوعد والمواعدة، والبند: (٣/٥/٢) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (٨) ) 

بشأن المرابحة.بشأن المرابحة.
ال يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت. ال يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت.   ٤/٨

٩- زكاة الذهب- زكاة الذهب
تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم: (تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم: (٣٥٣٥) ) 
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بشأن الزكاة.بشأن الزكاة.

١٠١٠- أحكام عامة وتطبيقات - أحكام عامة وتطبيقات 
١/١٠١٠  ينطبق علــى الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شــرعيَّةٍ   ينطبق علــى الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شــرعيَّةٍ 

بشأن الذهب.بشأن الذهب.
٢/١٠١٠  يثبت للمشتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشتر عيب خفي   يثبت للمشتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشتر عيب خفي 
لم يتبرأ منــه البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فســخه وردِّ لم يتبرأ منــه البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فســخه وردِّ 

الذهب.الذهب.
لُ صكوك االســتثمار ووحدات صناديق االســتثمار، ووحدات  لُ صكوك االســتثمار ووحدات صناديق االســتثمار، ووحدات   تُعامَ ٣/١٠١٠  تُعامَ
لة التــي تكون جميع  لة التــي تكون جميع صناديق االســتثمار المرتبطة بمؤشــراتٍ متداوَ صناديق االســتثمار المرتبطة بمؤشــراتٍ متداوَ

أصولها من الذهب معاملةَ الذهب.أصولها من الذهب معاملةَ الذهب.
٤/١٠١٠  يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة االئتمان والحســم   يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة االئتمان والحســم 
د، حتى وإن كان بائع  د، حتى وإن كان بائع اآلجل أو ببديل مشــروع لبطاقة االئتمان المتجدِّ اآلجل أو ببديل مشــروع لبطاقة االئتمان المتجدِّ
الذهب هــو البنك المصدر للبطاقة. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (الذهب هــو البنك المصدر للبطاقة. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (٢) ) 

بشأن بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان.بشأن بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان.
، على أنه متى ما  أتم  د أمواالً ، على أنه متى ما  أتم   يجوز لمستوردِ ذهب أن يودع لد المورّ د أمواالً ٥/١٠١٠  يجوز لمستوردِ ذهب أن يودع لد المورّ
هب فيتــم حينئذ إجراء العقد على  ةٍ من الذَّ دَ د تجهيز كمية محدَّ هب فيتــم حينئذ إجراء العقد على المــورِّ ةٍ من الذَّ دَ د تجهيز كمية محدَّ المــورِّ
بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يــوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يــوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب 
د في يوم العقد نفســه.  د في يوم العقد نفســه. واســتقطاع الثمن من المال المودَع لد المورِّ واســتقطاع الثمن من المال المودَع لد المورِّ
د ينتفع بالمال المودَع فيجب أن يكون بيع الذهب بسعر  د ينتفع بالمال المودَع فيجب أن يكون بيع الذهب بسعر فإن كان المورِّ فإن كان المورِّ

السوق يوم التعاقد.السوق يوم التعاقد.



١٣٤٢١٣٤٢
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٦/١٠١٠  تجري على الذهب األبيض جميع األحكام الشرعية للذهب،   تجري على الذهب األبيض جميع األحكام الشرعية للذهب، 
وال يشمل ذلك المعادن األخر كالبالتين والبالديوم والنيكل وال يشمل ذلك المعادن األخر كالبالتين والبالديوم والنيكل 

ا(١). زً االتي تُسمى في بعض البالد بالذهب األبيض تجوُّ زً التي تُسمى في بعض البالد بالذهب األبيض تجوُّ
٧/١٠١٠  يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وســبكه وتســليمه   يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وســبكه وتســليمه 
ا فعليا ونحو ذلك من الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة  ا فعليا ونحو ذلك من الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة تسليمً تسليمً

ذهب بذهب فيجب أن تكون األجرة بقدر التكلفة الفعلية.ذهب بذهب فيجب أن تكون األجرة بقدر التكلفة الفعلية.
دَ الوزنِ  دَ الوزنِ   يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبــه ذهبًا محدَّ ٨/١٠١٠  يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبــه ذهبًا محدَّ
والعيــار، وتنطبق عليه أحكام الحســاب الجاري. ينظر الفقرة: والعيــار، وتنطبق عليه أحكام الحســاب الجاري. ينظر الفقرة: 

(١/١٠١٠) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.
١١١١- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيــار بتاريخ صــدر هذا المعيــار بتاريخ ١٩١٩ صفــر  صفــر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.

ينظر التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب األبيض) ضمن الملحق الثالث  ينظر التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب األبيض) ضمن الملحق الثالث    (١)
لهذا المعيار.لهذا المعيار.



١٣٤٣١٣٤٣

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

اعتمد المجلس الشــرعي معيار الذهــب في اجتماعه الســادس واألربعين اعتمد المجلس الشــرعي معيار الذهــب في اجتماعه الســادس واألربعين 
المنعقد في مملكة البحرين خالل الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خالل الفترة من ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ 

تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



١٣٤٤١٣٤٤
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

بناء على اقتــراح من مجلس الذهب العالمي وشــركة أماني لالستشــارات بناء على اقتــراح من مجلس الذهب العالمي وشــركة أماني لالستشــارات 
بإصــدار معيارٍ شــاملٍ عن األحكام الشــرعية للذهــب يصدرُ عن هيئةِ المحاســبة بإصــدار معيارٍ شــاملٍ عن األحكام الشــرعية للذهــب يصدرُ عن هيئةِ المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه 
د في مملكــة البحرين يومي ٢٢٢٢-٢٣٢٣ صفــر  صفــر ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٤-٥  قِ د في مملكــة البحرين يومي ) الــذي عُ قِ (٤٢٤٢) الــذي عُ
لَّفَ لجنة فرعية خاصة  لَّفَ لجنة فرعية خاصة م الموافقة على المشروع، وكَ كانون األول (ديســمبر) كانون األول (ديســمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م الموافقة على المشروع، وكَ
لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة  لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة لمناقشة الدراســة العلمية المفصَّ لمناقشة الدراســة العلمية المفصَّ

مسودة المعيار.مسودة المعيار.
وعليــه فقد اجتمعت هــذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشــروع خمســة وعليــه فقد اجتمعت هــذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشــروع خمســة 
لة في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ناقشــت خاللها الدراسة  لة في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ناقشــت خاللها الدراسة اجتماعات مطوَّ اجتماعات مطوَّ
ومســودة مشــروع المعيار، وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة ومســودة مشــروع المعيار، وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة 

المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
وقد درس المجلس الشرعي الموقَّر أغلب بنود مسودة المعيار تفصيالً وناقش وقد درس المجلس الشرعي الموقَّر أغلب بنود مسودة المعيار تفصيالً وناقش 
األحــكام المتعلقة به في اجتماعــه الرابع واألربعين الذي عقد فــي المدينة المنورة األحــكام المتعلقة به في اجتماعــه الرابع واألربعين الذي عقد فــي المدينة المنورة 
خالل الفتــرة خالل الفتــرة ٢٤٢٤-٢٦٢٦ رجب  رجب ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٣ آيــار (مايو)  آيــار (مايو) ٢٠١٦٢٠١٦م، وأوصى م، وأوصى 
ا إلعادة هيكلة بنود المســودة من جديد  ا إلعادة هيكلة بنود المســودة من جديد بعقد اجتمــاعٍ للجنة الفرعية الخاصة مجددً بعقد اجتمــاعٍ للجنة الفرعية الخاصة مجددً



١٣٤٥١٣٤٥

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ومراجعة وتحرير الحكم الشــرعي في بعض المسائل وعرضها في اجتماع المجلس ومراجعة وتحرير الحكم الشــرعي في بعض المسائل وعرضها في اجتماع المجلس 
الشرعي الخامس واألربعين الستكمال مناقشة بقية بنود مسودة المعيار. الشرعي الخامس واألربعين الستكمال مناقشة بقية بنود مسودة المعيار. 

لَين أحدهما في دبي بتاريخ ١٦١٦ تموز  تموز  لَين أحدهما في دبي بتاريخ ثم عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين مطوَّ ثم عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين مطوَّ
(يوليو) (يوليو) ٢٠١٦٢٠١٦م واآلخر بمملكة البحرين بتاريخ م واآلخر بمملكة البحرين بتاريخ ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م ناقشت م ناقشت 
خاللهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل التي أوصى المجلس خاللهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل التي أوصى المجلس 
الشــرعي بمراجعتها وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار الشــرعي بمراجعتها وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار 

من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
قد في مملكة  قد في مملكة ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه الخامس واألربعين الذي عُ ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه الخامس واألربعين الذي عُ
البحرين خالل الفترة من البحرين خالل الفترة من ٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
إلى إلى ١ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تشــرين األول (أكتوبر)  تشــرين األول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م مســودة مشــروع م مســودة مشــروع 

المعيار، وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات االستماع.المعيار، وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات االستماع.
بناء على توجيه المجلس الشــرعي بعرض المســودة على جلسات االستماع بناء على توجيه المجلس الشــرعي بعرض المســودة على جلسات االستماع 
فقد عقدت األمانة العامة ثالث جلســات اســتماع في كلٍّ من: سلطنة عمان بتاريخ فقد عقدت األمانة العامة ثالث جلســات اســتماع في كلٍّ من: سلطنة عمان بتاريخ 
٢٣٢٣ محــرم  محــرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٤٢٤ تشــرين األول (أكتوبر)  تشــرين األول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفي الســودان م، وفي الســودان 
بتاريخ بتاريخ ٢٤٢٤ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٥٢٥ تشرين األول (أكتوبر)  تشرين األول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفي ماليزيا م، وفي ماليزيا 
بتاريخ بتاريخ ٤ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ٤ تشــرين الثانــي (نوفمبر)  تشــرين الثانــي (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، حضرها عدد م، حضرها عدد 
من العلمــاء والفقهاء والخبراء مــن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسســات المالية من العلمــاء والفقهاء والخبراء مــن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسســات المالية 
اإلسالمية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم اإلسالمية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم 
، وجمع ما أبداه  ، وجمع ما أبداه من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مسودة المعيار تفصيالً من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مسودة المعيار تفصيالً

العلماء والخبراء من مالحظات ومقترحات.العلماء والخبراء من مالحظات ومقترحات.
ا بتاريــخ ١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ هـ  ا بتاريــخ عقدت لجنة المعايير الشــرعية في دبي اجتماعً عقدت لجنة المعايير الشــرعية في دبي اجتماعً



١٣٤٦١٣٤٦
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يوافقه يوافقه ١٢١٢ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م اســتعرضت خالله تفصيالً المالحظات م اســتعرضت خالله تفصيالً المالحظات 
والمقترحات التي تم تدوينها من خالل جلسات االستماع الثالث، ومن المقترحات والمقترحات التي تم تدوينها من خالل جلسات االستماع الثالث، ومن المقترحات 
والمالحظات التي تم اســتالمها من عموم العلماء والخبــراء في الصناعة، والتي تم والمالحظات التي تم اســتالمها من عموم العلماء والخبــراء في الصناعة، والتي تم 
تدقيقهــا وفرزها، وأقــرت اللجنة خالله ما رأتــه جوهريا منهــا، وأحالته للمجلس تدقيقهــا وفرزها، وأقــرت اللجنة خالله ما رأتــه جوهريا منهــا، وأحالته للمجلس 

الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس واألربعين المنعقد في مملكة ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس واألربعين المنعقد في مملكة 
البحريــن خالل الفترة مــن البحريــن خالل الفترة مــن ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) (نوفمبــر) ٢٠١٦٢٠١٦م. المالحظات والمقترحات التي رفعتها لجنة دبي من جلســات م. المالحظات والمقترحات التي رفعتها لجنة دبي من جلســات 
االستماع الثالث ومن عموم الصناعة المالية اإلسالمية، وأدخل التعديالت التي رآها االستماع الثالث ومن عموم الصناعة المالية اإلسالمية، وأدخل التعديالت التي رآها 

مناسبة، واعتمد فيه المعيار.مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعت لجنة صياغــة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في مملكة راجعت لجنة صياغــة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في مملكة 
البحرين يوم البحرين يوم ١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، م المعيار، 
وبعد المداولة والمناقشــة وإجــراء بعض التعديالت المتعلقــة بالصياغة، اعتمدت وبعد المداولة والمناقشــة وإجــراء بعض التعديالت المتعلقــة بالصياغة، اعتمدت 

المعيار وأصدرته رسميا.المعيار وأصدرته رسميا.



١٣٤٧١٣٤٧

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

مستند األحكام الشرعيةمستند األحكام الشرعية

  مستند كون الذهب من المثليات: انطباق تعريف المثليات عليه، وهي الوزن مستند كون الذهب من المثليات: انطباق تعريف المثليات عليه، وهي الوزن
ه عمالت فإن آحادها متحدة في  رُ بالوزن، وفي حال سكّ ، والذهب يقدَّ ه عمالت فإن آحادها متحدة في أو العدّ رُ بالوزن، وفي حال سكّ ، والذهب يقدَّ أو العدّ

الوزن، وهو الشأن في المثليات.الوزن، وهو الشأن في المثليات.
  ما ومنها  البيوع،  ربا  في  الواردة  األحاديث  الربويات:  من  الذهب  كون  ما مستند  ومنها  البيوع،  ربا  في  الواردة  األحاديث  الربويات:  من  الذهب  كون  مستند 

رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الذهب بالذهب.. «الذهب بالذهب.. 
ا بيد»(١). ا بيد»مثالً بمثل، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً مثالً بمثل، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً

  وبذلك السابق،  للحديث  الذهب  في  التقابض  اشتراط  على  الفقهاء  وبذلك أجمع  السابق،  للحديث  الذهب  في  التقابض  اشتراط  على  الفقهاء  أجمع 
صدر القرار رقم: (صدر القرار رقم: (٨٤٨٤ أوالً ب) لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي. أوالً ب) لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

  مستند جواز بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود دون اشتراط التقابض هو مستند جواز بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود دون اشتراط التقابض هو
اإلجماع على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. اإلجماع على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. 

  ا لموجودات هب تابعً ا لموجودات مستند عدم اشتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ هب تابعً مستند عدم اشتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ
أخر في منشأة تجارية نشاطها غير االتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع أخر في منشأة تجارية نشاطها غير االتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع 
تقرر  ما  هو  التابع  الذهب  فيها  بما  منها  حصة  على  أو  المنشأة  تلك  على  تقرر البيع  ما  هو  التابع  الذهب  فيها  بما  منها  حصة  على  أو  المنشأة  تلك  على  البيع 

رواه اإلمام مسلم في صحيحه (٣/ / ١٢١١١٢١١).). رواه اإلمام مسلم في صحيحه (   (١)



١٣٤٨١٣٤٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا من أنه «يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها»(١)، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع ، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع  ا من أنه «يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها»فقهً فقهً
رقم:  الشرعي  للمعيار  الشرعية  األحكام  مستند  في  جاء  ما  ينظر  رقم: .  الشرعي  للمعيار  الشرعية  األحكام  مستند  في  جاء  ما  ينظر  ا»(٢).  ا»قصدً قصدً
الشرعية  األحكام  ومستند  والسندات)،  المالية (األسهم  األوراق  بشأن  الشرعية )  األحكام  ومستند  والسندات)،  المالية (األسهم  األوراق  بشأن   (٢١٢١)

للمعيار الشرعي رقم: (للمعيار الشرعي رقم: (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود. ) بشأن الجمع بين العقود. 
  لُّ بالتقابض لُّ بالتقابض مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ ألن ذلك يُخِ مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ ألن ذلك يُخِ

ا.  ط شرعً ا. المشتَرَ ط شرعً المشتَرَ
  بشرط خالصة  بفضة  أو  خالص  بذهب  بفضة  المخلوط  الذهب  بيع  بشرط مستند  خالصة  بفضة  أو  خالص  بذهب  بفضة  المخلوط  الذهب  بيع  مستند 

هو  المخلوط؛  في  جنسه  من  وزنًا  أكثر  الخالص  البدل  يكون  وبأن  هو التقابض  المخلوط؛  في  جنسه  من  وزنًا  أكثر  الخالص  البدل  يكون  وبأن  التقابض 
ق  قابَلٌ بما يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ ق أن الذهب الخالص مُ قابَلٌ بما يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ أن الذهب الخالص مُ

التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو ما ذهب إليه الحنفية.التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو ما ذهب إليه الحنفية.
  مستند عدم اعتبار األصول المختلطة بنسبة أقل من مستند عدم اعتبار األصول المختلطة بنسبة أقل من ٤٩٤٩% ذهبًا هو مراعاة مبدأ % ذهبًا هو مراعاة مبدأ

الكثرة عمالً بقاعدة أن لألكثر حكم الكل.الكثرة عمالً بقاعدة أن لألكثر حكم الكل.
  قبض أن  هو  بالنقود؛  الذهب  سبائك  بيع  في  يِّ  مِ كْ الحُ القبضِ  اعتبار  قبض مستند  أن  هو  بالنقود؛  الذهب  سبائك  بيع  في  يِّ  مِ كْ الحُ القبضِ  اعتبار  مستند 

شهادة الذهب بالصفات المبينة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من شهادة الذهب بالصفات المبينة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من 
حيث اآلثار القانونية وانتقال المخاطر والنماء والتمكن من التصرف؛ ال سيما حيث اآلثار القانونية وانتقال المخاطر والنماء والتمكن من التصرف؛ ال سيما 
نَ خاصة مرخصة، لها أنظمة  ظُ في مخازِ نَ خاصة مرخصة، لها أنظمة أن سبائك الذهب في هذا العصر تُحفَ ظُ في مخازِ أن سبائك الذهب في هذا العصر تُحفَ
تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن بمثابة الوكيل عن حامل تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن بمثابة الوكيل عن حامل 

الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. 
  لتملك الشرعية  للشروط  قٌ  حقِّ مُ أنه  الشيوع  على  الذهب  تملك  جواز  لتملك مستند  الشرعية  للشروط  قٌ  حقِّ مُ أنه  الشيوع  على  الذهب  تملك  جواز  مستند 

المادة: (٥٤٥٤) من المجلة العدلية، األشباه والنظائر للسيوطي ص: () من المجلة العدلية، األشباه والنظائر للسيوطي ص: (١٢٠١٢٠).). المادة: (   (١)
رد المحتار (٤/ / ١٧٠١٧٠).). رد المحتار (   (٢)



١٣٤٩١٣٤٩

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ل بأحكام الصرف.  ل بأحكام الصرف. الذهب، وال يُخِ الذهب، وال يُخِ
  والوكالة والمضاربة  المشاركة  في  مالٍ  رأسَ  الذهب  يكون  أن  جواز  والوكالة مستند  والمضاربة  المشاركة  في  مالٍ  رأسَ  الذهب  يكون  أن  جواز  مستند 

هو  العاقدين  باتفاق  المال  رأس  بعملة  التعاقد  عند  تقويمه  بعد  هو باالستثمار  العاقدين  باتفاق  المال  رأس  بعملة  التعاقد  عند  تقويمه  بعد  باالستثمار 
تحقق شرط معلومية رأس المال في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَف الحصص.تحقق شرط معلومية رأس المال في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَف الحصص.

  السوقية بقيمته  ذهبًا  الربح  ع  يوزَّ أن  على  العقد  أطراف  يتفق  أن  جواز  السوقية مستند  بقيمته  ذهبًا  الربح  ع  يوزَّ أن  على  العقد  أطراف  يتفق  أن  جواز  مستند 
بقيمة  التصفية  بعد  ذهبًا  المال  رأس  استرداد  جواز  وكذلك  التوزيع،  بقيمة وقت  التصفية  بعد  ذهبًا  المال  رأس  استرداد  جواز  وكذلك  التوزيع،  وقت 
الذهب السوقية وقت االسترداد، هو تحقيقه ألغراضٍ صحيحةٍ للعاقدين دون الذهب السوقية وقت االسترداد، هو تحقيقه ألغراضٍ صحيحةٍ للعاقدين دون 
الوقوع في محذور شرعي من ضمان رأس المال أو قطع المشاركة في الربح.الوقوع في محذور شرعي من ضمان رأس المال أو قطع المشاركة في الربح.

  مساومة؛ أو  مرابحة  بيعه  تم  إذا  حالٍّ  بثمن  الذهب  بيع  يتم  أن  اشتراط  مساومة؛ مستند  أو  مرابحة  بيعه  تم  إذا  حالٍّ  بثمن  الذهب  بيع  يتم  أن  اشتراط  مستند 
ا في بيعه. ا في بيعه.لتحقق التقابض المطوب شرعً لتحقق التقابض المطوب شرعً

  بالضوابط االلتزام  ن  يُمكِ لم  إذا  نَديٍّ  مستَ باعتمادٍ  الذهب  شراء  منع  بالضوابط مستند  االلتزام  ن  يُمكِ لم  إذا  نَديٍّ  مستَ باعتمادٍ  الذهب  شراء  منع  مستند 
في  الذهب  شراء  ثمن  قبض  يحقق  ال  أنه  في )؛  الذهب  شراء  ثمن  قبض  يحقق  ال  أنه  (٣)؛  الفقرة:  في  المبينة  (الشرعية  الفقرة:  في  المبينة  الشرعية 

ا. ا.مجلس العقد المشترط شرعً مجلس العقد المشترط شرعً
  يكون أال  شريطة  ذهبًا  المستصنَع  أو  السلم  مال  رأس  يكون  أن  جواز  يكون مستند  أال  شريطة  ذهبًا  المستصنَع  أو  السلم  مال  رأس  يكون  أن  جواز  مستند 

ا، وأن يكون المسلَم  ا، وأن يكون المسلَم المسلَم فيه أو الثمن في االستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً المسلَم فيه أو الثمن في االستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً
ا هو انتفاء الربا؛  ا هو انتفاء الربا؛ فيه ذهبًا شريطة أال يكون رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً فيه ذهبًا شريطة أال يكون رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً

الختالف العلة.الختالف العلة.
  مستند جواز إجارة الذهب هو أنه يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، وأن اإلجارة مستند جواز إجارة الذهب هو أنه يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، وأن اإلجارة

تقع على المنفعة ال العين.تقع على المنفعة ال العين.
  مستند جواز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا؛ أن الذهب مستند جواز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا؛ أن الذهب

- هو في مقابل المنفعة ال العين. - هو في مقابل المنفعة ال العين.-المدفوع أجرةً -المدفوع أجرةً



١٣٥٠١٣٥٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  ع ضمانًا ع ضمانًا مستند اشتراط أال تتجاوز األجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَ مستند اشتراط أال تتجاوز األجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَ
ا للقرض بربًا. ؛ منعً ا للقرض بربًا.لقرضٍ ؛ منعً لقرضٍ

  النقود وقف  جواز  في  السلف  عن  جاء  ما  هو  الذهب،  وقف  جواز  النقود مستند  وقف  جواز  في  السلف  عن  جاء  ما  هو  الذهب،  وقف  جواز  مستند 
والمنقوالت.والمنقوالت.

  ،بيعه يجوز  مٌ  متقوَّ مالٌ  الذهب  أن  هو  ضمانًا  الذهب  استخدام  جواز  بيعه، مستند  يجوز  مٌ  متقوَّ مالٌ  الذهب  أن  هو  ضمانًا  الذهب  استخدام  جواز  مستند 
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، والسيما أن الذهب يمكن فرزه وتعيينه بعالمات وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، والسيما أن الذهب يمكن فرزه وتعيينه بعالمات 
أو أرقام، وبقية أحكام رهن الذهب مطابقة في الحكم والمستند لما في معيار أو أرقام، وبقية أحكام رهن الذهب مطابقة في الحكم والمستند لما في معيار 

الرهن بشأن العين المرهونة، وكذلك بيع المرهون.الرهن بشأن العين المرهونة، وكذلك بيع المرهون.
  مستند منع اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع مستند منع اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع

ا في  ا في بين سلف وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً بين سلف وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً
ذمة المرتهن.ذمة المرتهن.

  (أو مقدم الهامش) مستند تحميل حفظ الرهن (أو هامش الجدية) على الراهن (أو مقدم الهامش) مستند تحميل حفظ الرهن (أو هامش الجدية) على الراهن
ألن ذلك لمصلحته، أما العربون فعلى البائع ألنه لمصلحته.ألن ذلك لمصلحته، أما العربون فعلى البائع ألنه لمصلحته.

  الذهب استخدام  عند  السائد  السوق  بسعر  الذهب  قيمة  تقديرِ  اشتراطِ  الذهب مستند  استخدام  عند  السائد  السوق  بسعر  الذهب  قيمة  تقديرِ  اشتراطِ  مستند 
تحويله  أو  الهامش  تسييل  يوم  التقدير  أكان  سواء  األعدل،  أنه  جدية  تحويله هامش  أو  الهامش  تسييل  يوم  التقدير  أكان  سواء  األعدل،  أنه  جدية  هامش 
حضور  بغير  يتم  الصرف  وألن  النكول؛  عدم  حال  في  الثمن  من  ا  جزءً حضور ليكون  بغير  يتم  الصرف  وألن  النكول؛  عدم  حال  في  الثمن  من  ا  جزءً ليكون 

مِ الذهب فيجب مراعاة العدالة في ذلك الصرف. مِ الذهب فيجب مراعاة العدالة في ذلك الصرف.مقدِّ مقدِّ
  ليس أنه  كانت؛  صورة  بأي  الشراء  أو  بالبيع  الوعد  تداول  جواز  عدم  ليس مستند  أنه  كانت؛  صورة  بأي  الشراء  أو  بالبيع  الوعد  تداول  جواز  عدم  مستند 

محال للمعاوضة.محال للمعاوضة.
  عيبٌ خفي عيبٌ خفي مستند ثبوت خيار العيب للمشتري إذا ظهر في الذهب المشتَر مستند ثبوت خيار العيب للمشتري إذا ظهر في الذهب المشتَر

العاقدين،  من  المتضرر  عن  الضرر  دفع  من  ا  شرعً تقرر  ما  البائع،  منه  يتبرأ  العاقدين، لم  من  المتضرر  عن  الضرر  دفع  من  ا  شرعً تقرر  ما  البائع،  منه  يتبرأ  لم 
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وال  يترتب عليه إخاللٌ بأحكام الصرف.وال  يترتب عليه إخاللٌ بأحكام الصرف.
  قُ التقابض المطلوب قُ التقابض المطلوب ) هو تحقُّ مستند جواز الصورة المبيَّنة في البند: (مستند جواز الصورة المبيَّنة في البند: (٥/١٠١٠) هو تحقُّ

ع لديه،  د للثمن مما هو مودَ ا عند العقد؛ وذلك من خالل استيفاء المورِّ ع لديه، شرعً د للثمن مما هو مودَ ا عند العقد؛ وذلك من خالل استيفاء المورِّ شرعً
ع لديه؛  هب بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَ ع لديه؛ وأما اشتراط بيعِ الذَّ هب بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَ وأما اشتراط بيعِ الذَّ

فلئال يئول إلى قرضٍ جر منفعة.فلئال يئول إلى قرضٍ جر منفعة.
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التعريفاتالتعريفات(١)

  تاجر ذهب تاجر ذهب  هو حساب لد هو حساب لد :(:(Allocated gold accountAllocated gold account) الذهب المخصص) الذهب المخصص
المعلومات  د  المحدَّ الحساب  لصاحب  فيه  دُ  قيَّ تُ ا-  مصرفً ا  أيضً يكون  وقد  المعلومات -  د  المحدَّ الحساب  لصاحب  فيه  دُ  قيَّ تُ ا-  مصرفً ا  أيضً يكون  وقد   -
هب المعيَّنة التي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص  هب المعيَّنة التي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص التفصيلية لسبائك الذَّ التفصيلية لسبائك الذَّ
معلومات  قائمة  خالل  من  وتحديدها  المخصص  للحساب  الذهب  معلومات سبائك  قائمة  خالل  من  وتحديدها  المخصص  للحساب  الذهب  سبائك 
مميِّزة لكل سبيكة من هذه السبائك تتضمن وزن كل منها، وسابكها، ودرجة مميِّزة لكل سبيكة من هذه السبائك تتضمن وزن كل منها، وسابكها، ودرجة 

نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.
  :(:(unallocated gold accountunallocated gold account) المخصص  غير  الذهب  (حساب  المخصص  غير  الذهب  حساب  في  في أما  أما 

فال يملك العميل سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من فال يملك العميل سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من 
الذهب.الذهب.

  الذهب بأوقية  ويقاس  السبيكة.  في  الفعلية  الذهب  كمية  الذهب   بأوقية  ويقاس  السبيكة.  في  الفعلية  الذهب  كمية  الخالص:  الخالص:الذهب  الذهب 
الخالص. وتساوي أوقية الذهب الخالص الخالص. وتساوي أوقية الذهب الخالص ٣١٫١٠٣٤٧٦٨٣١٫١٠٣٤٧٦٨ غرام. غرام.

  قياسي فنيٌّ  تعريف  هناك  وليس  الطبيعية،  صورته  في  الذهب  قطعة  هو  قياسي   فنيٌّ  تعريف  هناك  وليس  الطبيعية،  صورته  في  الذهب  قطعة  هو  التِّبر:التِّبر: 
للتبر، ويتحدد سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.للتبر، ويتحدد سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.
هب العالمي. فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ هب العالمي.  فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ  (١)
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  التي وهي  المسكوكة،  النقدية  بالقطع  ا  أيضً وتعرف  التي   وهي  المسكوكة،  النقدية  بالقطع  ا  أيضً وتعرف  الذهبية:  الذهبية:المسكوكات  المسكوكات 
وقيمة  اسمية  قيمة  لها  وتكون  الحكومية،  الجهات  أو  الحكومات  وقيمة تصدرها  اسمية  قيمة  لها  وتكون  الحكومية،  الجهات  أو  الحكومات  تصدرها 
وتتوقف  النقاء،  من  مختلفة  درجات  ولها  مختلفة،  أشكاالً  وتأخذ  وتتوقف سوقية،  النقاء،  من  مختلفة  درجات  ولها  مختلفة،  أشكاالً  وتأخذ  سوقية، 

قيمتها السوقية على محتو الذهب فيها.قيمتها السوقية على محتو الذهب فيها.
  الخليط في  الخالص  الذهب  نسبة  ويمثل  الذهب،  لنقاء  مقياس  هو  الخليط   في  الخالص  الذهب  نسبة  ويمثل  الذهب،  لنقاء  مقياس  هو  القيراط:القيراط: 

ا هو ذهب خالص. لكنه يمزج  ا هو ذهب خالص. لكنه يمزج  قيراطً ا. فالذهب عيار ٢٤٢٤ قيراطً ا. فالذهب عيار  جزءً على أساس على أساس ٢٤٢٤ جزءً
مع معادن مثل النحاس أو الفضة لصناعة الحلي والمجوهرات. فالذهب من مع معادن مثل النحاس أو الفضة لصناعة الحلي والمجوهرات. فالذهب من 
 ،من المعادن األخر % ،ا يتكون من ٨٧٫٥٨٧٫٥% من الذهب و% من الذهب و١٢٫٥١٢٫٥% من المعادن األخر ا يتكون من  قيراطً عيار عيار ٢١٢١ قيراطً
 ،من معادن أخر % ،ا يتكون من ٧٥٧٥% من الذهب و% من الذهب و٢٥٢٥% من معادن أخر ا يتكون من  قيراطً والذهب عيار والذهب عيار ١٨١٨ قيراطً
الحد  قيراطات  الحد   قيراطات   ١٠١٠ عيار  من  الذهب  ويعتبر  والفضة.  النحاس  غالبًا  عيار وهي  من  الذهب  ويعتبر  والفضة.  النحاس  غالبًا  وهي 
الذهب  ويعتبر  المتحدة،  الواليات  في  قانونًا  به  المسموح  األدنى  الذهب النظامي  ويعتبر  المتحدة،  الواليات  في  قانونًا  به  المسموح  األدنى  النظامي 
ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا  ا وشيوعً ا األكثر انتشارً ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا  قيراطً ا وشيوعً ا األكثر انتشارً ١٤١٤ قيراطً
والبرتغال وإيرلندا فإن الحد النظامي األدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل والبرتغال وإيرلندا فإن الحد النظامي األدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل 

هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات في الدنمارك واليونان.هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات في الدنمارك واليونان.
  بغرام ا  بدءً متعددة  أحجام  في  تأتي  سبائك  هي  بغرام   ا  بدءً متعددة  أحجام  في  تأتي  سبائك  هي  االستثمارية:  الذهب  االستثمارية:سبائك  الذهب  سبائك 

 GoodGood) الصحيح  التسليم  سبائك  إلى  كيلوغرام،  إلى  الذهب)  (رقاقة  (واحد  الصحيح  التسليم  سبائك  إلى  كيلوغرام،  إلى  الذهب)  (رقاقة  واحد 
األساس  وتعتبر  أوقية،  األساس   وتعتبر  أوقية،   ٤٠٠٤٠٠ أو  تقريبا  كيلوغرام  أو   تقريبا  كيلوغرام   ١٢٫٥١٢٫٥ ووزنها  ووزنها )   (DeliveryDelivery

للسبائك  الصحيح  التسليم  يلبي  أن  ويجب  للذهب.  العالمي  الجملة  للسبائك لسوق  الصحيح  التسليم  يلبي  أن  ويجب  للذهب.  العالمي  الجملة  لسوق 
أال  ومنها  أال   ومنها   LBMALBMA بلندن  السبائك  سوق  هيئة  تحددها  التي  الصارمة  بلندن المعايير  السبائك  سوق  هيئة  تحددها  التي  الصارمة  المعايير 
ا لكل ألف جزء من الذهب الخالص،  ا لكل ألف جزء من الذهب الخالص،  جزءً يقل الحد األدنى للنقاوة عن يقل الحد األدنى للنقاوة عن ٩٩٥٩٩٥ جزءً

وأن يتراوح الوزن بين وأن يتراوح الوزن بين ٣٥٠٣٥٠ و و٤٣٠٤٣٠ أوقية من الذهب الخالص. أوقية من الذهب الخالص.
  كمعدن  -  أخر بيضاء  ومعادن  الذهب  من  خليط  هو  كمعدن    -  أخر بيضاء  ومعادن  الذهب  من  خليط  هو  األبيض:  األبيض:الذهب  الذهب 
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من  عادةً  صغيرة  بكميات  الذهب  يخلط  حيث  والبالتين؛  والبالديوم  من النيكل  عادةً  صغيرة  بكميات  الذهب  يخلط  حيث  والبالتين؛  والبالديوم  النيكل 
معادن أخر عند تصنيع الحلي الذهبية من أجل إضفاء الصالبة على الخليط معادن أخر عند تصنيع الحلي الذهبية من أجل إضفاء الصالبة على الخليط 
الفضة  على  األبيض  الذهب  خالئط  تحتوي  أن  يمكن  كما  لونه.  الفضة أو  تغيير  على  األبيض  الذهب  خالئط  تحتوي  أن  يمكن  كما  لونه.  أو  تغيير 
والزنك، وهي خالئط غير محددة بالوصف وال تكون ملكيتها باسم شخص والزنك، وهي خالئط غير محددة بالوصف وال تكون ملكيتها باسم شخص 

بعينه أو أشخاص بعينهم.بعينه أو أشخاص بعينهم.


