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للمؤسسات المالية اإلسالمية

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله و صحبه أجمعين
التقديم
يهدف هذا المعيار إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو االستثمار في المؤسسات
وأحكامه وآلية توزيعه.

1

وهللا الموفق،،،

 1استخدمت كلمة (المؤسسة  /المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية اإلسالمية.
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نص المعيار
.1

نطاق المعيار
يتناول هذا المعيار بيان الربح ومشروعيته وأحكامه وتحديد طررق حسرابه وتوزيعره ،وكيفيرة
استحقاقه في تطبيقات المؤسسات في عمليات التمويل أو االستثمار .وال يتناول توزيرع الرربح
في حسابات االستثمار .ألن له معياراً خاصا ً به.

.2

تعريف الربح وطرق حسابه
المقصرررود هنرررا برررالربح هرررو الزيرررادة علرررى رأل المرررال أو التكلفرررة فررري عمليرررات التمويرررل أو
االستثمار ،ويراد بحساب الربح طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة.

.3

الربح المشروع وغير المشروع
 1/3الربح المشروع هو ما ينتج عن تصرف مباح ،مثل البيع واالجارة والشركة بالضوابط
الشرعية للعقود .
 2/3الربح غير المشروع ،ما ينتج عن تصرف محرم ،مثل الربا ،والتجارة بالمحرمات ،أو
عن عقود باطلة .

.7

تحديد نسبة الربح في المعامالت
ً
 1/7ليس للربح حرد أعلرى يحررم تجراوزه مرادام التعامرل مبنيرا علرى التراضري  ،مرع مراعراة
الرفق والقناعة والسماحة.
 2/7األصل عدم جرواز تحديرد الجهرة المختصرة الرربح مرا لرم يحصرل االحتكرار أو لظرروف
طارئة أو لمصلحة ظاهرة فيجوز التسرعير لمقردار الرربح مرن الجهرة المختصرة بشررط
عدم اإلجحاف.

.5

زيادة الربح في الثمن المؤجل عن الثمن الحال
تجوز الزيادة في ربح العمليات المؤجلة عنه في المبيعات الحالرة ،علرى ان تكرون مدمجرة فري
الثمن ،وان ال يزاد الربح بتأخر السداد عن األجل المحدد.

 .6تحديد الربح بالمبلغ أو بالنسبة
 1/0يجوز تحديد الرربح فري المرابحرة بمبلرغ مقطروع يضراف علرى التكلفرة ،أو بنسربة مئويرة
منها.
 2/0يجوز ان يستأنس لتحديد نسربة الرربح عنرد الوعرد أو ابررام العقرد بمؤبرر منضربط يتفرق
عليه بين الطرفين .و في جميع األحوال يجب أن يكون مجموع الثمن ومواعيد اقساطه
ومقاديرهررا محررددة ال تتبيررر بتبيررر المؤبررر  ،وينظررر المعيررار الشرررعي رقررم ( )8بشررأن
المرابحة لآلمر بالشراء البند (.)0/7
 .4وضع معدالت أو نسب متعددة لتوزيع ربح التمويل بالمضاربة
 1/4ال مانع من وضع معدالت أو نسب متعددة لحساب ربح التمويل بالمضاربة تبعا ً لفترات
مدتها  ،أو تبعا لبلوغ ربح أحد الطررفين نسربة معينرة مرن رأل المرال بصرورة ال تقطرع
المشاركة في الربح ،وينظر المعيارالشرعي رقم ( )13بشان المضاربة البند (.)5/8
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 2/4ال مررانع مررن تقييررد رب المررال للمضررارب بررأن ال يسررتثمر إال بعمليررات ال يقررل ربحهررا
المتوقع عن نسبة معينة مع عدم ضمان رأل المال أو الربح أو كليهما .وينظر المعيرار
الشرعي رقم ( )70بشأن الوكالة باالستثمار.
.8

توزيع ربح المعامالت المؤجلة
 1/8ال مررانع برررعا ً مررن اتب راع الطرررق المحاسرربية المتعررارف عليهررا الترري تقررهررا الجهررات
االبرررافية لتوزيررع وحسرراب ربررح المعررامالت المؤجلررة علررى الفترررات الماليررة ،مررا لررم
تتعارض مع أحكام الشريعة مرع العمرل علرى تطبيرق المعرايير المحاسربية الصرادرة عرن
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ما امكن ذلك.
 2/8يتعررين علررى المؤسسررات عنررد اعررداد بياناتهررا الماليررة تجنررب كررل مررا مررن بررأنه االيهررام أو
التدليس بشأن طرق حساب االرباح أو توزيعها.

.9

على البنك أن يفصح لعمالئه عن طريقة حسابه للربح ،وأن يعطي العميرل فرصرة لالستفسرار
عن أصل ذلك .كما أن عليه إذا ذكر الربح في حمالته اإلعالنيرة ومطويرات تسرويق منتجاتره،
أن يبين تلك الطريقة بما ينفي التدليس .أما فري العقرود فيجرب ذكرر الرثمن اإلجمرالي أو التكلفرة
والرربح بمبلرغ أو نسربة منهرا وفري حرال ذكرر نسربة الرربح مقرونرة برالزمن  .ال تصرح الجدولرة
للدين بزيادة كل من الزمن والربح.

 .10ال مانع أن تستخدم المؤسسة أي طريقة مقبولة برعا ً متعارف عليها لحساب الربح بنا ًء على
مدة التمويل مثل طريقة الحساب التي تعتمد على تحديد الربح نسربة علرى كامرل المبلرغ سرنويا ً
لكامل المدة ،أو طريقرة الحسراب التنازليرة حيرس يحسرب الرربح علرى المبرالغ المتبقيرة فري ذمرة
العميل بحسب جدول األقساط بريطة ان يكون ثمن البيع اإلجمالي مبينا ً بالمبلغ.
 .11يجوز للمؤسسة أن تتناول عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته اذا لم يكن
بشرط متفق عليه في العقد.
 .12طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية  ،مثرل فصرل حسراب الرربح عرن حسراب التكلفرة  ،أو
ربرط الرربح باالقسراط األولرى ال تررأثير لهرا علرى العالقرة التعاقديرة بررين البنرك وعميلره .وعلررى
المؤسسات ان تطور انظمتها وبرامجها اآللية لتكون متوافقة مع المعايير واألحكام الشرعية.
 .13تاريخ اصدار المعيــار
 20جمادى اآلخرة 1732هـ الموافق  22آيار (مايو) 2611م.
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اعتماد المعيار
اعتمد المجلس الشرعي معيار ضوابط حساب ربح المعامالت فري اجتماعره رقرم ( (36المنعقرد فري
مملكة البحرين في الفتررة مرن الجمعرة – األحرد  20 – 27جمرادى اآلخررة 1732هرـ الموافرق – 24
 22آيار (مايو) 2611م.
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ملحق ( أ )
نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت األمانة العامة تكليف مستشار برعي إلعداد دراسة برعية عن حساب ربح المعامالت في
تاريخ  17ربيع اآلخر 1722هـ الموافق  26نيسان (أبريل) 2668م.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ  27رمضان 1731هـ الموافق  28كانون
الثاني (يناير) 2616م في دولة الكويت – ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار حساب ربح
المعامالت وأدخلت التعديالت الالزمة.
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( )28المنعقد في
مملكة البحرين في الفترة  17 – 12ذي القعدة 1731هـ الموافق  22-26تشرين األول (اكتوبر)
2616م  ،وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة.
عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت  25جمادى اآلخرة 1732هـ
الموافق  28آيار (مايو) 2611م ،وقد تم االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة،
وقام عضو من المجلس الشرعي باإلجابة عن المالحظات ،والتعليق عليها.

عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم ( )36في الفترة من 20 - 27جمادى اآلخرة 1732هـ
الموافق  22 - 24أيار (مايو) 2611م ،في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار .
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ملحق (ب)
مستند األحكام الشرعية
 مستند عدم تحديد حد أعلى للربح أن ذلك يتنافى مع قوله تعالى (إال ان تكون تجارة عن تراض
منكم) (النساء  )22 /وقد تأكد هذا الحكم بقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولى رقم )5/8( 70
"ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر".
 مستند مشروعية زيادة الربح في الثمن المؤجل أن ذلك نظير (التقليب( الذي يفوت بالبيع
المؤجل ،وقد فسر قوله تعالى (وأحل هللا البيع) بأنه البيع اآلجل ،لتصح المقارنة بينه وبين الربا
الذي فيه زيادة وقد صدر معيار محاسبي بشأن البيع اآلجل برقم .26
 مستند مشروعية وضع معدالت للربح في المضاربة ان ذلك ال يقطع االبتراك في الربح.
 مستند ضرورة اإلفصاح عن طريقة حساب الربح ،على كامل المبلغ أو تنازليا ،بشرط كون
الثمن اإلجمالي مبينا أن ذلك أمر داخلي في المؤسسة – ولو اطلع عليه المتعامل -والعبرة
بالمنتج النهائي وهو الثمن اإلجمالي للمبيع.
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