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ملخص البحث

أهداف البحث: هيدف البحث إىل دراسة الضوابط التي وضعها معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية يف احتاد البنوك 
التشاركية الرتكية؛ كرشط جلواز تداول أسهم الرشكات املختلطة.

منهج البحث: اعتمد البحث املنهج التحلييل النقدي؛ إذ تم التناول بالتحليل والنقد آلراء املعارصين يف حكم تداول 
أسهم الرشكات املختلطة.

النتائج: توصل البحث إىل أن معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية قد قدم بعض 
اإلضافات فيام يتعلق برشوط جواز تداول أسهم الرشكات املختلطة، ونسب التعامالت املحرمة املسموح هبا يف هذه 
واملالحظة،  النقد  يف  سبًبا  تكون  قد  املعيار  وضعها  التي  الرشوط  بعض  أن  للباحث  ظهر  املقابل  يف  لكن  الرشكات، 
كمسألة عدم احتساب نسبة التضخم من الربا، ومسألة التفريق بني بعض املحرمات وعدم بيان املقصود من املحرم فيام 

يتعلق بعقود الرصف اآلجلة.

أصالة البحث: يعترب البحث أول دراسة ألحد املعايري الصادرة عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية؛ قد 
تكون سبًبا يف دراسة جوانب أخرى من معيار األسهم هذا، وبقية املعايري. 

الكلامت املفتاحية: معيار األسهم، الرشكات املختلطة، اهليئة الرشعية، احتاد البنوك التشاركية الرتكية
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Abstract

Purpose: The main objective of this research is to perform a critical analytical study of the controls estab-
lished by the stock standard issued by the Shariah Board of the Participation Banks Association of Turkey 
(TKBB), which comprises the conditions for the permissibility of trading the stocks of mixed companies.

Methodology: We apply the critical analytical method. We extrapolate the opinions of contemporary scho-
lars on the sharia ruling regarding trading the stock of mixed companies.

Findings: We have found that the stock standard of TKBB made some additions regarding the conditions 
for permissibility of trading the stock of mixed companies and the percentages of prohibited transactions 
that are allowed in these companies. On the other hand, it appears that the conditions set by the standard 
contain some points that may be grounds for observation and criticism, e.g., a failure to calculate the rate 
of inflation from riba, a lack of differentiation among some forbidden transactions, and an absence of any 
clarification of what is forbidden in relation to forward exchange contracts.

Originality: This study is the first of its kind to address one of the standards of TKBB, which may be a 
reason to study other standards issued by this board.
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المقدمة

أثناء قيامي برتمجة املعايري الرشعية الصادرة عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية لفت انتباهي عدة نقاط 
مل تتطرق إليها العديد من اهليئات الرشعية يف العامل اإلسالمي، ومن بني أهم هذه النقاط ما يتعلق بحكم تداول أسهم 
الرشكات املختلطة ورشوطه وضوابطه الواردة يف معيار األسهم. واهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية هيئة 
حديثة نوًعا ما، تم إنشاؤها بناء عىل قرار هيئة تنظيم ومراقبة البنوك الرتكية الصادر 20١8، وتعترب قراراهتا ومعايريها 
ملزمة جلميع البنوك التشاركية يف تركيا)١(، ويعترب معيار »إصدار وتداول األسهم« أول املعايري الصادرة عن هذه اهليئة)2(؛ 
إذ تناول املعيار أحكام إصدار األسهم وتداوهلا من بيع ورشاء وقرض وإجارة وغري ذلك من تداوالت األسهم، كام 

تطرق املعيار حلكم تداول أسهم الرشكات املختلطة.

أمهية البحث:

تأيت أمهية هذا البحث من حيث إنه أول بحث يتناول أحد املعايري الصادرة عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية، 
بغية معرفة  أمام دراستها  الباب  يفتح  اهليئة، وبالتايل  الصادرة عن  املعايري األخرى  الضوء عىل  مما سيساهم يف تسليط 

اجلوانب اإلجيابية والسلبية هلا.

مشكلة البحث:

لتطلع  الدراسة  املعارصين، فجاءت هذه  املواضيع اخلالفية بني  املختلطة من  الرشكات  تداول أسهم  يعترب حكم   
القارئ عىل نظرة معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية إىل هذه املسألة ولتجيب عام إن كان 

هذا املعيار قد قدم حال، أو إضافة إىل هذا املوضوع.

هدف البحث: 

سيتم العمل يف هذا البحث عىل معرفة الراجح يف حكم تداول أسهم الرشكات املختلطة من خالل مراجعة آراء 
وأدلة املعارصين مع الرتكيز عىل الضوابط والرشوط التي وضعها املعيار جلواز تداول أسهم هذا النوع من الرشكات، 
كام هيدف البحث إىل االطالع عىل اإلضافات التي قدمها املعيار فيام يتعلق يف حكم وضوابط تداول أسهم الرشكات 
املختلطة، كام هيدف إىل التطرق إىل النقاط واملسائل الواردة يف املعيار والتي قد تكون سببا للمالحظة والنقد، خاصة فيام 

يتعلق برشوط وضوابط تداول هذا النوع من األسهم الذي ما زال حكم تداوله سببا لالختالف بني املعارصين.

(1) Türkiye Katılım Bankaları Birliğin (TKBB) Danışma Kurulu “Kuruluş ve Çaşılşma Esasları,” https://tkbb.org.tr/Documents/
Danisma-kurulunun-olusumu-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig.pdf (accessed: 10/09/2021). 

(2) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 
26/08/2020, Standart no.1). https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/standartlar/06f571aa9b4d5f4d96c1239b72042303.pdf 
(accessed: 15/12/2021).
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منهج البحث:

الرشكات  أسهم  تداول  يف حكم  املعارصين  آراء  حتليل  تم  فقد  النقدي،  التحلييل  املنهج  اعتامد  البحث  هذا  تم يف 
املختلطة، متبًعا ذلك بدارسة حتليلية نقدية للضوابط والرشوط التي وضعها معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية 

الحتاد البنوك التشاركية الرتكية.

الدراسات السابقة:

مل يتناول أكثر املعارصين حكم تداول أسهم الرشكات املختلطة يف بحث مستقل، إنام ذكروا رأهيم يف املسألة إما يف 
الكتب املتعلقة باملعامالت املالية املعارصة، أو يف الكتب املتعلقة بحكم األسهم بشكل عام، أو عند حديثهم عن البورصة 
وأحكامها، أما من أفرد املسألة بالبحث فهو عبد اهلل بن بيه يف بحثه »املشاركة يف رشكات أصل نشاطها حالل إال أهنا 

تتعامل باحلرام« املقدم إىل جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة يف دورته السابعة بجدة: 9-١٤، مايو، ١992.

 وفيام ييل بعض الكتب واألبحاث التي تناولت حكم أسهم الرشكات املختلطة بشكل عام: 

أحكام التعامل يف األسواق  األسهم والسندات وأحكامها)١(؛ مبارك بن سليامن آل سليامن،  أمحد بن حممد اخلليل، 
املالية املعارصة)2(؛ وهبة الزحييل، املعامالت املالية املعارصة)٣(؛ حممد عثامن شبري)٤(، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه 

اإلسالمي.

لكن ما يميز هذا البحث عن تلك الدراسات هو تناوله املسألة من خالل دراسة وحتليل الضوابط والرشوط التي 
وضعها معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية؛ مما جيعل منه – حسب علمي – أول 

بحث يتناول هذا املوضوع خاصة.

خطة البحث: 

تم تقسيم البحث إىل أربعة مباحث، تناول املبحث األول حكم تداول أسهم الرشكات املختلطة، بينام ناقش املبحث 
الثاين ضوابط جواز تداول أسهم الرشكات املختلطة التي وضعها معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك 
التشاركية الرتكية، ويف املبحث الثالث: تم جتلية املستند الرشعي لضوابط املعيار، يف حني ختم املبحث الرابع بدراسة 

وحتليل لضوابط املعيار.

)١(  رسالة دكتوراه، قسم الفقه، كلية الرشيعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )الدمام: دار ابن اجلوزي، ط2، ١٤26ه(.
)2(  رسالة دكتوراه، كلية الرشيعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )الرياض: دار كنوز إشبيليا، 2005(.

)٣(  املعامالت املالية املعارصة )دمشق: دار الفكر، ط٣، 2006(.
)٤(  املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي )عاّمن: دار النفائس، ط6، 2007(.
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المبحث األول: حكم تداول أسهم الشركات المختلطة

غرض  يف  سواء  الرشعية؛  والقواعد  األحكام  ختالف  ال  التي  الرشكات  أسهم  تداول  جواز  إىل  املعارصون  ذهب 
أنشطة حمرمة، والعكس  التي ال متارس  الكهرباء والدواء واملاء  أنشطتها وتعامالهتا وذلك كرشكات  أو يف  تأسيسها، 
صحيح فال خالف بني املعارصين يف عدم جواز تداول أسهم الرشكات التي غرض تأسيسها حمرم كرشكات تصنيع 
اخلمور، أو املتاجرة فيها، وهو ما عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة رقم )65( بشأن األسواق املالية)١(. ولكن قد 
تكون هناك رشكات غرض تأسيسها مباح ولكنها تتعامل باملحرم أحياًنا، فتقرتض بالربا، أو تستثمر بعض أمواهلا يف 
البنوك الربوية، أو تبيع اخلمور أحيانا، كام هو حال الكثري من الرشكات املسامهة يف يومنا هذا. وقد اختلف املعارصون 
يف حكم رشاء أسهم هذا النوع من الرشكات، فذهب حممد عثامن شبري، وعيل السالوس، وبعض املعارصين إىل عدم 
جواز ذلك مطلًقا)2(، وهو ما نصت عليه قرارات العديد من اللجان واملجامع الرشعية)٣(، وقد استدلوا عىل ذلك بعدة 

أدلة أبرزها)٤(:

أوًل: عموم أدلة حتريم الربا، وبام أن الرشكة املسامهة مبنية عىل أساس الوكالة فإن املساهم يف الرشكة التي تتعامل 
بالربا أحيانا يكون موكال من يرايب وراضًيا بذلك. 

ثانًيا: هني النبي صىل اهلل عليه وسلم عن مشاركة اليهود والنصارى إال أن يكون الرشاء والبيع بيد املسلم)5(، وعلة 
النهي عن مشاركتهم هو تعاملهم بالربا وبيعهم اخلمر واخلنزير)6(.

ثالًثا: القاعدة التي تنص عىل أنه يف حال اجتامع احلالل واحلرام فإن احلرام يغلب احتياطا)7(. 

)١(  شبري، ص205؛ عبد الستار أبو غدة وعز الدين خوجة، قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي 1981-2001م )جدة: جمموعة 
دلة الربكة، ط6، 200١م(، ص١27؛ عيل القره داغي، »األسواق املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي«، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 

7، جدة )9-١٤، مايو، ١992م(، ص88.
)2( شبري، ص206؛ عيل السالوس، »حكم أعامل البورصة يف الفقه اإلسالمي«، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة،الدورة 6، جدة )20-2٤ 

مارس ١990م(، ص١٣٤٣؛ اخلليل، ص١6٣.
)٣(  أبو غدة وخوجة، ص١27؛ جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، »القرار رقم: 7/١/65 بشأن األسواق املالية«، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
بجدة، الدورة 7، جدة )9-١٤ مايو، ١992م(، ص7١2؛ جممع الفقه اإلسالمي بمكة، »القرار )٤( بشأن حكم رشاء أسهم الرشكات واملصارف إذا 

كان يف بعض معامالهتا ربا«، الدورة 14، مكة املكرمة )١995/١/2١م(، ص٣29.
)٤(  اخلليل، ص١٤١.

)5(  بعد البحث يف كتب التخريج واملصنفات احلديثية؛ مل أمتكن من العثور عىل أصل له، إنام غاية ما يف األمر أنه من قول عطاء. عبد اهلل بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري، غريب احلديث، حتقيق عبد اهلل اجلبوري )بغداد: مطبعة العاين، ١٣97هـ(، ج٣، ص670. 

)6(  موفق الدين بن قدامة املقديس، املغني )بريوت: دار الفكر، ط١، ١٤05هـ(، ج5، ص٣. 
األشباه  األشباه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، ١٤00هـ/١980م(، ص١09؛ تاج الدين عبد الوهاب السبكي،  )7(  زين الدين بن نجيم، 
حممد  بن  فهد  حتقيق  الفقه،  أصول  املقديس،  مفلح  بن  ؛ حممد  ١25 ص٤55؛  ج١،  ١٤١١هـ/١99١م(،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  والنظائر 

السدحان )الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤20هـ/١999م(، ج١، ص7.
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رابًعا: أن متييز احلالل من احلرام يف مال الرشكة متعذر الختالطه ببعضه)١(. 

 أما مصطفى الزرقا؛ فعىل الرغم من ذهابه إىل أن األصل عدم جواز ذلك إال أنه استثنى الرشكات احليوية التي تؤدي 
خدمات عامة مثل الكهرباء واملواصالت، فأجاز تداول أسهمها وإن كانت تتعامل باملحرمات أحياًنا)2(.

فيام أجاز ذلك كل من حممد تقي العثامين وعبد الستار أبو غدة وعيل القره داغي وغريهم، واشرتطوا للجواز التخلص 
من األرباح النامجة عن التعامالت املحرمة مع رصفها يف وجوه اخلري العامة، وهو ما نصت عليه قرارات اهليئة الرشعية 

بمرصف الراجحي، وقد استدلوا عىل اجلواز بأدلة أبرزها)٣(:

أوًل: احلاجة وعموم البلوى ورفع احلرج، فلو تم منع تداول أسهم الرشكات التي تتعامل باملحرم أحيانا ألصبح 
تداول أسهم الرشكات أمرا يكاد يكون مستحيال، لصعوبة وجود رشكات ختلو أنشطتها من املحرمات)٤(.

التي تتعامل  القاعدة جيوز تداول أسهم الرشكات  فبناء عىل هذه  تبعا ما ال جيوز استقالال«)5(،  ثانًيا: قاعدة »جيوز 
بمحرم أحيانا ما دام أن الغالب تعاملها باملباحات.

الرتجيح:

غرض  أن  من  الرغم  عىل  أحيانا  باملحرم  تتعامل  التي  املختلطة  الرشكات  أسهم  تداول  حرمة  األصل  أن  الراجح 
تأسيسها حالل؛ ألن الربا وغريه من املحرمات حمرم بغض النظر عن مقداره قل، أو كثر. واالستدالل بقاعدة »جيوز تبعا 
ما ال جيوز استقالال« هو استدالل يف غري حمله؛ ألن املساهم برشائه األسهم يصبح رشيكا يف أعامل الرشكة االستثامرية، 
وال جيوز للمسلم أن يكون رشيكا يف أعامل ربوية، أو حمرمة قلت، أو كثرت. هذا هو األصل لكن الواقع االقتصادي 
احلايل يدفعنا إىل القول باجلواز رفعا للحرج وعموم البلوى؛ إذ احلاجة تدعو إىل القول باجلواز استثناء وضمن ضوابط 
املسلمني  فلو منعنا ذلك مطلقا المتنع عىل  فيها،  املسلمون جزءا من احلياة االقتصادية ومسامهني فعالني  حتى يكون 

)١( عبد اهلل بن بيه، »املشاركة يف رشكات أصل نشاطها حالل إال أهنا تتعامل باحلرام«، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 7، جدة )9-١٤، 
مايو، ١992م(، ص٤20.

)2(  شبري، ص206.
)٣(  أبو غدة وخوجة، ص١27؛ ص٤٣٤؛ القره داغي، ص١06؛ قرارات اهليئة الرشعية بمرصف الراجحي. »القرار رقم )5٣(: جواز رشاء أسهم 

الرشكات املسامهة وبيعها بضوابط حمددة بالقرار«، )الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٣١هـ/20١0م(، ج١، ص١05.
)٤(  أمحد الزرقا، رشح القواعد الفقهية، حتقيق مصطفى أمحد الزرقا )دمشق: دار القلم، ط2، ١٤09هـ/١989م(، ص209.

)5(  وردت هذه القاعدة كذلك بلفظ »يغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف املتبوع«، وبلفظ »يغتفر يف الثواين ما ال يغتفر يف األوائل«، كام أوردها ابن نجيم 
والسيوطي يف األشباه والنظائر بلفظ »يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء«، وهذه القاعدة استدل هبا الفقهاء يف كثري من املسائل منها جواز وقف 
املنقول بام يف ذلك احليوان تبًعا للعقار. ابن نجيم )األشباه...(، ج١، ص8٤؛ جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، 
١990/١٤١١(، ج١، ص١58؛ الزرقا، ص29١؛ عروة عكرمة صربي، »أحكام وقف احليوان يف الفقه اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة والدراسات 

اإلسالمية، م٣7، ع2 )2020(.
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املسامهة يف أكثر هذه الرشكات ألن إجياد رشكات ختلو أنشطتها من املحرم أمر يكاد يكون متعذرا، ويف املقابل قد ال 
يتيرس عىل عامة املسلمني إجياد بديل مناسب يستثمرون فيه، فليس الكل قادر عىل إجياد هذا البديل، إما لعدم امتالك 
تعاملها  عند  جتاوزها  عدم  الرشكات  عىل  يشرتط  النسب التي  حتديد  أما  املدخرات.  لصغر  أو  االستثامر،  عىل  القدرة 
باملحرمات لكي جيوز تداول أسهمها فهو أمر اجتهادي مرده العرف، فالوضع االقتصادي للرشكات املسامهة يف تركيا 
خيتلف عن وضعها يف الدول العربية، أو يف غريها من الدول. وبإمكان اللجان الرشعية يف كل بلد حتديد هذه النسب 
اجلواز  لكن يشرتط هلذا  بلد.  الرشكات يف كل  لعمل هذه  املنظمة  واللوائح  القوانني  الرشكات ويف ضوء  لواقع  وفقا 
االلتزام بقدر احلاجة والعمل عىل تغيري واقع هذه الرشكات من خالل التقليل التدرجيي للنسب املسموح هبا استثناء إال 

أن تصل إىل حد الصفر.

أما ما استدل به املانعون لتداول أسهم الرشكات املختلطة مطلقا فباإلمكان مناقشته باآليت:

بالربا أحيانا يكون موكال من يرايب وراضيا بذلك استدالل  تتعامل  التي  بأن املساهم يف الرشكة  أوًل: االستدالل 
صحيح، إال أن القول باجلواز هو قول أجلأنا إليه الواقع االقتصادي احلايل واحلاجة إىل تواجد املسلمني كأعضاء 
وتعامالت  أنشطة  وتصفية  وتنقية  احلال  واقع  تغيري  من  نتمكن  أن  إىل  وذلك  االقتصادية  احلياة  يف  فعالني 

الرشكات لتصبح خالية من أي نشاط حمرم.

ثانًيا: ال يصلح االحتجاج بام نسب إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم من أنه هنى عن مشاركة اليهود والنصارى إال أن 
يكون الرشاء والبيع بيد املسلم؛ ألن هذا النهي ليس من حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ إذ ال يوجد سند، أو 
متن هلذا احلديث يف أي من الكتب واملصنفات احلديثية؛ بل غاية ما يف األمر أن هذا النهي هو من قول عطاء)١(. 

ثالًثا: قاعدة »إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام« أوردها بعض الفقهاء عىل أهنا حديث، إال أن احلافظ العراقي 
قال: »ال أصل له«)2(. وقد أخرج عبد الرزاق الصنعاين هذا اللفظ موقوًفا عىل ابن مسعود)٣(، أما البيهقي فقد 
جابر  وضعف  النقطاعه  ضعيف  السند  وهذا  مسعود)٤(.  ابن  عن  الشعبي  عن  اجلُْعِفي  جابر  عن  أخرجه 
بقاعدة »ال  تطبيقاهتا)6(؛ بل هي معارضة  القاعدة اختلف األصوليون والفقهاء يف بعض  اجلعفي)5(. وهذه 

)١( ابن قتيبة، ج٣، ص670. 
)2( السبكي، ص٤55؛ السيوطي، ص١05.

)٣(  عبد الرزاق الصنعاين، املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2، ١٤0٣(، ج7، ص١99.
)٤(  أبو بكر أمحد بن حسني البيهقي، السنن الكربى، حتقيق جملس دائرة املعارف النظامية )حيدر آباد: دائرة املعارفة النظامية، ١٣٤٤(، ج7، ص١69.

)5(  البيهقي، )السنن الكربى...(، ج7، ص١69.
)6(  السبكي، ص٤55؛ السيوطي، ص١05.
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حكم تداول أسهم الرشكات املختلطة يف ضوء معيار األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية                                    زين العابدين بن اخلياط

حيرم احلرام احلالل«)١(، وبجواز معاملة من كان غالب أمواله حالاًل)2(، وبمسألة تفريق الصفقة عند بعض 
الفقهاء)٣(. 

فتمييز  ببعضه،  متعذر الختالطه  الرشكة  مال  احلرام يف  متييز احلالل من  بأن  املنع  رابًعا: ال يصلح االحتجاج عىل 
احلالل من احلرام يف مال الرشكة ليس متعذرا؛ بل هو ممكن من خالل االطالع عىل كشف حساب ميزانية 

الرشكة الذي تلزم قوانني معظم البالد الرشكات باإلعالن عنه بشكل دوري.

المبحث الثاني: ضوابط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة التي وضعها معيار األسهم الصادر عن 

الهيئة الشرعية التحاد البنوك التشاركية التركية

وضع معيار إصدار وتداول األسهم الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية رشوطا وضوابط 
جلواز تداول أسهم الرشكات التي غرض تأسيسها مباح لكنها تتعامل باملحرمات أحيانا، وهي كاآليت)٤(:

املواد،  أو  السلع،  ما كان حمرما من  إنتاج  أو  املتاجرة،  إىل  ما يشري  التأسييس للرشكة عىل  العقد  احتواء  أوًل: عدم 
التعامالت  إنتاج وبيع اخلمور، أو غري ذلك من  أو اخلدمات، سواء أكانت عبارة عن تعامالت ربوية، أو عن 

)١(  هذه القاعدة أصلها حديث أخرجه كل من ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مرفوًعا من رواية ابن عمر، فيام أخرجه عبد الرزاق الصنعاين موقوًفا 
عىل ابن املسيب وعروة بن الزبري، واملالحظ أن هذا احلديث ورد فيام يتعلق بحكم زواج الرجل بابنة املرأة التي زنى هبا. عبد الرزاق، ج7، ص١98؛ 
ابن ماجه، السنن، »أبواب النكاح، باب ال حيرم احلرام احلالل، 6٣«، ج٣، ص١77؛ أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، حتقيق عبد 
اهلل هاشم يامين )بريوت: دار املعرفة، ١٣86هـ/١996م(، ج٣، ص٣68؛ أمحد بن احلسني البيهقي، معرفة السنن واآلثار، حتقيق عبد املعطي أمني 

قلعجي )كراتيش: جامعة الدراسات اإلسالمية، ١99١/١٤١2(، ج١0، ص١١٤.
)2(  ذهب مجهور الفقهاء إىل كراهية معاملة من كان ماله خمتلًطا من احلالل واحلرام إن مل تكن املعاملة يف عني املحرم، فيام ذهب ابن حزم إىل جواز ذلك 
مطلًقا، كام أجاز البعض املعاملة إن غلب احلالل احلرام، ومنعوها إن كان احلرام هو الغالب. عيل بن أمحد بن حزم األندليس، املحىل باآلثار )بريوت: 
دار الفكر، بدون تاريخ(، ج6، ص٤١6؛ حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )بريوت: دار الفكر، بدون تاريخ(، 
ج٣، ص277؛ أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، حاشيتا قليويب وعمرية )بريوت: دار الفكر، ١٤١5هـ/١995م(، ج2، ص٤١8؛ ابن 

قدامة، ج٤، ص٣٣٣.
الشافعية  املالكية واحلنابلة يف رواية إىل بطالن هذه الصفقة، فيام ذهب  )٣(  تفريق الصفقة هو اجلمع بني ما جيوز وما ال جيوز يف عقد واحد، فذهب 
واحلنابلة يف الرواية الثانية إىل صحة العقد فيام كان جائًزا، وبطالنه فيام كان حمرًما، أما احلنفية فعندهم تفصيل يف املسألة؛ إذ فرقوا بني حالة تسمية 
الثمن لكل واحد منهام، وبني حالة عدم التسمية، فذهبوا إىل بطالن الصفقة يف حالة عدم التسمية، واختلف أبو حنيفة مع صاحبيه يف حالة التسمية؛ 
إذ ذهب أبو حنيفة إىل بطالن الصفقة بأكملها يف هذه احلالة، فيام ذهب الصاحبان إىل صحة العقد يف اجلائز بقسطه من الثمن. برهان الدين حممود بن 
أمحد بن مازة، املحيط الربهاين، حتقيق عبد الكريم سامي اجلندي )بريوت: دار الكتب العلمية، 200٤/١٤2٤(، ج6، ص٣82؛ حممد بن أمحد بن 
عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري. بريوت: دار الفكر، ج٣، ص١5؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، املهذب، حتقيق حممد 
الزحييل )بريوت: دار القلم، ١996/١٤١7(، ج2، ص55؛ منصور بن يونس البهويت، الروض املربع رشح زاد املستقنع يف اختصار املقنع، حتقيق 

سعيد حممد اللحام )بريوت: دار الفكر(، ص2١2.
(4) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 

26.08.2020, Standart no.1).
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املحرمة. 

ثانًيا: األصل عدم جواز اإلقراض، أو االقرتاض بالربا، إال أنه يف حال استدعت رضورة املحافظة عىل استمرارية 
الرشكة اإلقراض، أو االقرتاض الربوي فيشرتط عندئذ أال يتجاوز حجم االقرتاض الربوي نسبة ٣٣% من 
إمجايل حجم موجودات الرشكة، أو قيمتها السوقية أهيام أكرب. كذا احلال يف االقرتاض الربوي الذي يشرتط أال 

يتجاوز حجمه نسبة ٣٣% من إمجايل حجم موجودات الرشكة، أو من قيمتها السوقية أهيام أكرب.

ثالًثا: عدم جتاوز إيراد الرشكة املحرم الذي تم حتقيقه من املعامالت املحرمة املربمة يف حالة الرضورة نسبة 5% من 
إمجايل إيراد الرشكة. 

رابًعا: تطهري ما خيص السهم من اإليراد املحرم، بغض النظر عن حتقيق الرشكة لألرباح من عدمه وبغض النظر عن 
توزيع الرشكة لألرباح من عدمه، ورصف هذا املقدار يف اخلدمات اخلريية من تعليم وإعامر ومساعدة الفقراء.

خامًسا: االعتامد يف معرفة مدى مراعاة الرشكات للنسب املذكورة عىل آخر حساب ميزانية للرشكة.

المبحث الثالث: المستند الشرعي لضوابط المعيار

عىل الرغم من تشديد املعيار عىل حرمة الربا واعتباره أداة استعامرية ال جيوز التعامل هبا بأي شكل من األشكال 
إال أنه استثنى الرشكات التي تتعامل باملحرم أحيانا مع كون أصل نشاطها مباحا؛ فجعل جواز تداول أسهم هذا النوع 
من الرشكات بمثابة الرضورة الرشعية التي تقتضيها املصلحة املتحققة من مشاركة املسلمني يف احلياة االقتصادية. فعلل 
املعيار هذا االستثناء بأن الرشكات قد تضطر يف بعض األحوال إىل االستفادة من بعض ما تقدمه البنوك املركزية، أو 
الهنيارها،  منعا  بالربا  االقرتاض  إىل  الرشكات  بعض  تضطر  قد  األسواق  تقلبات  أن  كام  الربوية،  التقليدية  املصارف 
واستدل املعيار عىل جواز ذلك بالقواعد الفقهية املتعلقة بالرخص الرشعية واملنصوص عليها يف جملة األحكام العدلية، 
كقاعدة: »األمر إذا ضاق اتسع«)١(، وقاعدة »الرضورات تبيح املحظورات«)2(، وقاعدة »احلاجة تنزل منزلة الرضورة 
عامة كانت، أو خاصة«)٣(. كام ذكر املعيار أنه حاول اختيار احلد األدنى من النسب التي يمكن تقييد املعامالت املحرمة 
هبا، وأن هذه النسب تم حتديدها وفقا ملا تقتضيه ظروف احلياة االقتصادية املعارصة، باإلضافة إىل كوهنا نسًبا مستنبطة 

مما ورد يف بعض املتون الفقهية، كام بني املعيار أن عدم جواز هذه النسب مبني عىل قاعدة »الرضورة تقدر بقدرها«)٤(.

)١(  هذه القاعدة قريبة املعنى من قاعدة: »املشقة جتلب التيسري«؛ بل هي فرع عنها. ابن نجيم )األشباه...(، ص8٤؛ السبكي، ج١، ص٤9.
)2(  ابن نجيم )األشباه...(، ص85.
)٣(  ابن نجيم )األشباه...(، ص9١.

)٤(  الزرقا، ص209.
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المبحث الرابع: دراسة وتحليل ضوابط المعيار

عند تدقيق النظر فيام نص عليه املعيار من ضوابط ورشوط جلواز تداول أسهم الرشكات املختلطة باإلمكان مالحظة 

اآليت:

أوًل: إجازة املعيار تداول أسهم الرشكات املختلطة أمر اجتهادي مبني عىل احلاجة واملصلحة، فلو أخذ املعيار برأي 
املانعني مطلقا حلرم تداول أسهم مجيع الرشكات املدرجة يف البورصة الرتكية باستثناء رشكة، أو رشكتني ال 
تتعامل بأي حمرم وال حتقق أي إيراد من العمل املحرم، مما اضطر املعيار إىل أخذ برأي املجيزين للحاجة مع 
الرشوط  الرأي عىل  استقر  الضابط  الرشعية حول هذا  اللجنة  أعضاء  بني  نقاش  وبعد  لذلك.  وضع ضابط 

والنسب التي نص عليها املعيار والتي تم إيرادها يف األعىل.

ثانًيا: اشرتاط عدم جتاوز اإلقراض، أو االقرتاض الربوي نسبة ٣٣% من إمجايل موجودات الرشكة، أو قيمتها السوقية 
أهيام أكرب مبني عىل قاعدة الكثرة والقلة؛ حيث اختار املعيار رأي القائلني بأن الثلث هو احلد الفاصل بني الكثرة 
والقلة، وبالتايل ما زاد عىل الثلث فهو كثري، وما قل عنه فهو قليل. والثلث يساوي ٣٣% وهي أكثر بقليل من نسبة 
٣0% التي نص عليه معيار األسواق املالية الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
)أيويف()١(. وقاعدة الكثرة والقلة قاعدة اختلف الفقهاء يف ضابطها قديام وحديثا، فذهب احلنفية إىل اعتبار الربع 
يف بعض املواضع إذ قالوا الربع هو مقدار الفاحش)2(، فيام ذهب املالكية واحلنابلة إىل أن الثلث كثري وما قل عنه 
قليل)٣(، كام ذهب فريق آخر من الفقهاء إىل أن الكثري هو ما زاد عىل النصف)٤(. وحد الثلث الذي اختاره الكثري 
من الفقهاء ورجحه املعيار يستند عىل حديث سعد بن أيب وقاص؛ حيث قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لسعد: 

»الثلث والثلث كثري«)5(، وحتديد الضابط الذي يفصل بني القليل والكثري أمر اجتهادي مبني عىل العرف.

واملراجعة  املحاسبة  هليئة  الرشعية  املعايري  والسندات«،  األسهم  املالية،  »األوراق  اإلسالمية(،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  )هيئة  أيويف    )١(
للمؤسسات املالية اإلسالمية )البحرين: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ١٤٣7هـ(، ص568.

)2(  هو ما رجحته اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي أثناء حتديدها النسبة التي يشرتط أال تتجاوزها الرشكات أثناء اقرتضها الربوي، ابن نجيم، البحر 
الرائق رشح كنز الدقائق، حتقيق زكريا عمريات )بريوت: دار الكتب العلمية، ١997/١٤١8(، ج١، ص:٤05؛ اهليئة الرشعية بمرصف الراجحي، 

»القرار: ٤85«، ج2، ص7١7.
)٣(  شهاب الدين القرايف، الذخرية، حتقيق حممد حجي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ١99٤(، ج٤، ص١٤8؛ ابن قدامة، ج٤، ص2٣٣.

)٤(  شمس الدين الرسخيس، املبسوط، حتقيق خليل امليس )بريوت: دار الفكر، ١٤2١هـ/2000م(، ج١، ص١8١؛ شمس الدين احلطاب الرعيني، 
مواهب اجلليل، حتقيق زكريا عمريات )الرياض: دار عامل الكتب، ١٤2٣هـ/200٣م(، ج٤ـ ص٣68.

)5(  أخرجه أصحاب الكتب الستة، حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، حتقيق مصطفى البغا )بريوت: دار ابن كثري، ط٣، ١987(، »كتاب 
فضائل الصحابة، باب اللهم أمض ألصحايب هجرهتم، 78«، ج5، ص222٣، احلديث رقم: ٣72١؛ مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق حممد 
فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ]د.ت.[(، »كتاب الوصية، باب الوصية يف الثلث، ١«، ج٣، ص١2١8، احلديث رقم: ١628؛ 
=ابن ماجه القزويني، السنن، حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين )بريوت: دار الرسالة العاملية، ١٤٣0هـ/2009م(، »أبواب الوصايا، باب الوصية 
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وعىل الرغم من أن املعيار كّيف األسهم عىل أهنا أجزاء شائعة من شخصية الرشكة االعتبارية إال أنه اعتمد األكرب 
من إمجايل حجم موجودات الرشكة، أو قيمتها السوقية كأساس بنى عليه حتديد نسبة اإلقراض، أو االقرتاض 
الربوي التي يشرتط أال تتجاوزها الرشكة للحكم بجواز تداول أسهمها. ولعل هذا يرجع إىل كون املعيار وإن 
رجح تكييف األسهم عىل أهنا متثل أجزاء الشخصية االعتبارية للرشكة إال أنه مل يغفل مع ذلك موجودات الرشكة 
وأصوهلا باعتبارها من عنارص شخصية الرشكة االعتبارية، وهذا ما نلحظه من تعريفه األسهم بأهنا »عبارة عن 
أوراق مالية متثل حصصا شائعة يف رأس مال الرشكة املسامهة وموجوداهتا واحلقوق النامجة عن حتول رأس مال 

هذه الرشكة إىل أعيان ومنافع وديون«)١(.

ثالًثا: فتح املعيار املجال أمام دخول عدد أكرب من الرشكات التي جيوز تداول أسهمها من خالل اعتامده األكرب من 
إمجايل حجم موجودات الرشكة، أو قيمتها السوقية كأساس يبنى عليه عند حتديد نسبة اإلقراض، أو االقرتاض 
الربوي. وهذه إحدى نقاط اختالف املعيار عن معيار أيويف الذي اعتمد يف ذلك القيمة السوقية فقط، والقيمة 
السوقية قد تكون أكرب من إمجايل حجم موجودات الرشكة كام هو احلال يف بعض رشكات التكنولوجيا وقد 

تكون أصغر كام هو احلال يف بعض الرشكات املؤسسة حديًثا. 

رابًعا: نص املعيار عىل أن األصل عدم جواز التعامل بالربا مطلقا وأن نسبة ٣٣% مسموح هبا للحاجة التي تنزل 
منزلة الرضورة، لكنه مع ذلك استثنى األموال التي تضطر الرشكة إليداعها يف احلسابات الربوية ومل يدخلها 
ضمن هذه النسبة. وهذا االستثناء وإن كان بسبب اللوائح القانونية الرتكية التي تلزم بعض الرشكات بإيداع 
جزء من أمواهلا يف حسابات البنك املركزي إال أنه ما احلاجة إىل استثناء هذه األموال من نسبة ٣٣% التي هي يف 
األصل مسموح هبا استثناء للحاجة التي تنزل منزلة الرضورة؟ ولعل املعيار يفرق يف ذلك بني اإليداع الربوي 
يف حالة الرضورة النامجة عن مواجهة الرشكة حتديات تشغيلية وبني اإليداع الربوي يف حالة الرضورة النامجة 
عن وجود لوائح قانونية تلزم بذلك، لكن ما مغزى هذا التفريق طاملا تم ربط جواز نسبة ٣٣% بحالة احلاجة 

الرضورة؟ 

املحرمة، وهي نسبة 5% من إمجايل  تعامالت  الناتج عن  أيويف يف احلد األقىص لإليراد  املعيار معيار  خامًسا: وافق 

العاملية،  الرسالة  دار  بليل )بريوت:  قره  السنن، حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل  بن األشعث،  داود سليامن  أبو  بالثلث، 5«، ج٣، ص٣8١؛ 
2009(، »كتاب الوصايا، باب ما ال جيوز للمويص يف ماله، 2«، ج5، ص222؛ حممد بن عيسى الرتمذي، السنن، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين 
)القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احللبي، ١975(، »أبواب اجلنائز، 8«، ج٣، ص50٤؛ أمحد بن شعيب النسائي، املجتبى من السنن )السنن الصغرى(، 
حتقيق عبد الغفار البنداري وسيد كرسوي حسن )بريوت: دار الكتب العلمية، ١99١(، »كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٣«، ج8، ص66، 

احلديث رقم: ٣652-٣662.
(1) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 

26.08.2020, Standart no.1).

=
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إيرادات الرشكة، ولعل حتديد احلد األقىص بخمسة يف املائة مبني عىل قاعدة أن اليسري مغتفر)١(، وحد اليسري 
مرده العرف، فام اعتربه العرف يسريا فهو يسري)2(، ونسبة 5% هي النسبة املغتفرة يف العرف املحاسبي؛ إذ جييز 
العرف املحاسبي عدم اإلفصاح عن هذه النسبة عند الكشف عن ميزانية الرشكة؛ بل يمكن إدراج ما كان حتت 

نسبة 5% ضمن اإليرادات املختلفة.

إذ أوجب  الواجب تطهريه؛  املحرم  الربوي  التضخم من اإليراد  استثناؤه نسبة  املعيار كذلك  سادًسا: يالحظ عىل 
املعيار تطهري ما جتاوز نسبة التضخم من اإليراد الربوي، وإضافة نسبة التضخم عىل الدين عند رده اختلف 
املعارصون يف جوازها)٣(، ومع ذلك فمن املالحظ أن املعيار مل يتطرق ملسألة التضخم عند ذكر نسبة االقرتاض 
الرشكات، فلو  تداول أسهم هذه  تتجاوزها جلواز  أال  الرشكات  التي جيب عىل  الربوي  اإليداع  أو  الربوي، 
اعتربنا أن إضافة نسبة التضخم عىل الدين جائز كام يفهم من املعيار فام األساس العتبار عملية اإلقراض، أو 
التمويل ربوية من عدمه، أينظر إىل نوع العقد أم إىل نوع البنوك التي تم االقرتاض منها، أو اإليداع فيها، أم أن 
العربة هي بنسبة الفائدة الزائدة عن نسبة التضخم، فام زاد عن نسبة التضخم كان ربا وما قل عن ذلك ال يعترب 
ربويا، خصوصا أن تركيا تعاين من نسب تضخم مرتفعة جتاوزت ٣6% سنة 202١)٤(، علام بأن نسبة التضخم 
هذه هي أعىل بكثري من نسبة 5% التي يشرتط املعيار أال يتجاوزها اإليراد املحرم من إمجايل اإليرادات والتي 

)١(  القرايف، ج8، ص2٤.
)2(  السيوطي، ص٤08.

)٣(  ذهب إىل جوازها حممد عثامن شبري، وحممد سليامن األشقر، ومن األتراك؛ خري الدين قرامان، وإسحاق أمني أقتبة، فيام ذهب إىل عدم جوازها كل 
من عيل السالوس، ويوسف القرضاوي، وغريمها من املعارصين، والراجح جواز ذلك؛ ألن القول باجلواز هو األقرب واألنسب لواقع حالنا اليوم؛ 
إذ ما هو إال رد للدين بقيمته التي أجازها أبو يوسف، ويؤيد ذلك نقطتان، األوىل: وجود فرق بني ثمنية النقود االصطالحية وثمنية غريها من األموال 
املثلية، فثمنية غري النقود من األموال املثلية مستمدة من ذاهتا، وبالتايل ال يؤثر تغري القيمة يف مثليتها، أما ثمنية النقود االصطالحية فهي ليست مستمدة 
من ذاهتا؛ بل من تعامل الناس هبا، فالناس ينظرون إىل قيمتها االصطالحية ال الذاتية، وبالتايل جيب يف الدين اعتبار قيمة النقود ال مثليتها، وذلك عند 
تغري هذه القيمة باالرتفاع واالنخفاض، وهو ما جيعل القول برد القيمة هو األقرب للعدالة واإلنصاف، أما النقطة الثانية فهي: الواقع الذي يدل عىل 
أن من يقرض نقودا إنام يقرض ماال جمسدا للقيمة، وبام أن القرض يقتيض املساواة بني املال املقرتض واملردود عند السداد فإن هذه املساواة تتحقق 
برد القيمة ال برد املثل، وبالتايل وجب رد قيمة الدين ال مثله عند تغري قيمته بالغالء، أو الرخص، حممد أمني بن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار 
جملة املجمع الفقه اإلسالمي  )بريوت: دار الفكر، ط2، ١992(، ج٤، ص5٣٣؛ شبري، ص١7١؛ حممد سليامن األشقر، »النقود وتقلب قيمتها«، 
الدويل بجدة، الدورة 5،الكويت )١0-١5 ديسمرب ١988م(، ج٣، ص١689؛ السالوس، »أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات«، جملة جممع 
الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 5 )الكويت، ١0-١5 ديسمرب ١988(، ج٣، ص١7٤8؛ يوسف القرضاوي، فتاوى معارصة )الكويت: دار 
القلم، ط٣، ١987(، ج6، ص١2؛ صالح أبو فرحة، تغري قيمة النقود وأثره يف سداد الدين يف اإلسالم، رسالة ماجستري غري منشورة، )نابلس: جامعة 
النجاح نابلس، 2005(، ص85؛ وللتوسع يف مسألة إضافة نسبة التضخم عند رد الدين واختالف املعارصين يف حكمها: زين العابدين بن اخلياط، 

»حكم سداد الدين بعملة أخرى«، تاريخ الزيارة: ١5/202١/١2،
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940886؛ İsak Emin Aktepe, Sorularla Katılım Bankacılığı, (İstanbul: TKBB 
Yayınları, 2013), p. 31; Hayrettin Karaman, “Soru-(133) Borçta enflasyon farkı; parayı değerlendirmek,” http://www.hayrettin-
karaman.net/sc/00133.htm (accessed: 24/2/2021).

)٤(  انظر موقع البنك املركزي الرتكي، »الئحة تغري نسب التضخم بحسب هيئة اإلحصاءات الرتكية«، تاريخ الزيارة: 2022/0١/١0،
 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
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جيب عىل حاميل األسهم التخلص مما يقابلها من أسهمهم)١(. 

سابًعا: ذكر املعيار أن املعتمد يف معرفة مدى مراعاة الرشكات للنسب املذكورة هو آخر حساب ميزانية للرشكة، لكن 
املالحظ أن الرشكات الرتكية عند كشفها عن حسابات ميزانياهتا ال تقوم بتوضيح هذه املسائل بالتفصيل، فال 
تفرق بني اإليرادات التي تم حتقيقها من التعامالت اجلائزة وبني تلك التي تم حتقيقها من التعامالت املحرمة، 
فعىل سبيل املثال االقرتاض الربوي من البنوك الربوية وعمليات التمويل التي يتم إجرائها مع البنوك التشاركية 
بنوعيها  القروض  بند  وهو  أال  بينهام،  تفريق  دون  الرشكات  هذه  ميزانية  حساب  يف  واحد  بند  حتت  تندرج 

القصري والطويل األجل)2(، وبالتايل يتعذر االطالع عىل تفاصيل هذه األمور. 

ثامنًا: وضع املعيار حدا أقىص للمسموح به من اإليراد الناجم عن تعامالت حمرمة، إال أن امللفت لالنتباه هو استثناؤه 
انتقاص من كرامته، أو تعارض مع القيم اإلنسانية  انتهاك حلقوق اإلنسان، أو  التعامالت املحرمة التي فيها 
كالدعارة وجتارة البرش واألعضاء، فلم يسمح هبذا النوع من األعامل ألبتة، بغض النظر عن نسبتها، لكن ما 
الفرق مثال بني إنتاج وجتارة اخلمر وبني الدعارة من حيث احلرمة، أال يعترب كالمها من الكبائر، ولعل اهليئة 
الرشعية تعلل التشدد يف هذه األمور بأن مثل هذا النوع من االنتهاكات املحرمة يؤثر عىل املجتمع ككل وال 
يقترص تأثريه عىل من يرتكبه فقط، وبالتايل ال يمكن التساهل بأي شكل من األشكال مع الرشكات التي متارس 

هذا النوع من األنشطة.

تاسًعا: ذكر املعيار الضوابط والنسب التي جيب عىل الرشكات االلتزام هبا حتى حيكم بجواز تداول أسهمها، وجعل 
املعتمد يف معرفة مدى مراعاة الرشكة للنسب والضوابط املبينة يف املعيار هو آخر كشف حساب ميزانية الرشكة 
املنصوص  النسب  الذي يصدر كل ثالثة أشهر عادة، لكنه مع ذلك منح مهلة إضافية عند جتاوز الرشكات 
عليها، ففي حال جتاوزت الرشكة النسب املبينة يف املعيار أجاز املعيار االنتظار إىل وقت كشف حساب ميزانية 
الرشكة التايل، لكنه اشرتط أال يتعدى هذا التجاوز نسبة ١0% من النسب املذكورة، فإن تبني يف حساب امليزانية 
النسب املنصوص عليها يف املعيار وجب عندئذ التخلص من أسهم هذه  التايل أن الرشكة مستمرة يف جتاوز 
اقرتاضها  أن حجم  الرشكة  ميزانية  تبني يف حساب  فإن  وبناء عىل ذلك  بعد ذلك،  تداوهلا  الرشكة وال جيوز 
الربوي، أو أن حجم استثامراهتا الربوية جتاوز نسبة ٣٣% املسموح هبا فعندئذ ال يتم إخراج هذه الرشكة من 

احلليم عامر غريب،  للتوسع: عبد  املحرم،  النشاط  الناتج عن  العائد  احتساب  الربوية، وكيفية  املنفعة  التخلص من  آلية  اختالًفا يف  أن هناك  يذكر    )١(
»التطهري املايل لألسهم املتوافقة مع الرشيعة: إشكاالت وحلول«، جملة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، مج29، ع٣ )20١6(.

 ،)THYAO( باإلمكان مراجعة مواقع الرشكات الرتكية املسامهة لالطالع عىل حسابات ميزانياهتا، كموقع ميزانية رشكة اخلطوط اجلوية الرتكية  )2(
 https://tr.investing.com/equities/turk-hava-yollari-balance-sheet،2022/0١/١0 :تاريخ الزيارة
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قائمة الرشكات املستوفية لرشوط وضوابط املعيار)١(؛ بل يتم االنتظار إىل حني صدور كشف حساب امليزانية 
التايل برشط أال يتجاوز حجم االقرتاض الربوي، أو اإليداع الربوي هلذه الرشكة نسبة ٣6.٣%، فإن تبني يف 
كشف حساب امليزانية التايل أن حجم اقرتاض الرشكة الربوي، أو حجم استثامرها يف الربا نزل إىل ما أقل من 
نسبة ٣٣% استمرت هذه الرشكة يف قائمة الرشكات التي جيوز تداول أسهمها. ومن جهة أخرى فإن تبني يف 
حساب ميزانية الرشكة أن حجم اإليراد الناشئ عن تعامالت حمرمة جتاوز نسبة 5% املسموح هبا يتم االنتظار 
إىل حني صدور كشف حساب ميزانية التايل برشط أال يتجاوز اإليراد املحرم نسبة 5.5% من إمجايل اإليراد 
الذي حققته الرشكة، فإن ظهر يف كشف حساب ميزانية الرشكة التايل أن نسبة اإليراد املحرم نزلت إىل ما أقل 
من 5% استمرت هذه الرشكة يف قائمة الرشكات التي جيوز تداول أسهمها، وقد علل املعيار منحه هذه املهلة 
بالتخلص  الناجم عن وجوب قيام املستثمرين والصناديق االستثامرية  اإلضافية بأمرين، األول: منع الرضر 
الفوري من أسهم الرشكات بمجرد جتاوزها البسيط للنسب املحددة، والثاين: رضورة املحافظة عىل استقرار 
قائمة الرشكات املستوفية لرشوط وضوابط املعيار)2(، وإعطاء هذه الرشكات فرصة تصحيح أوضاعها من أجل 
العودة إىل مراعاة الرشوط والضوابط التي وضعها املعيار، إال أن ما يؤخذ عىل املعيار عند منحه املهلة اإلضافية 
هو عدم تفريقه بني حالة رغبة املسامهني احلاليني يف االحتفاظ بأسهم الرشكات التي جتاوزت النسب املحددة 
أسهم  رشاء  املهلة  هذه  خالل  جيوز  فهل  الرشكات،  هذه  أسهم  تداول  يف  اجلدد  املستثمرين  رغبة  حالة  وبني 
الرشكات التي مل يتعدى جتاوزها النسب املنصوص عليها أكثر من ١0% أم أن هذه املهلة هي خاصة باملسامهني 
احلاليني الذين ال يرغبون بالتخلص الفوري من أسهم مثل هذه الرشكات ملا قد يرتتب عىل هذا التخلص من 
رضر مادي، وهذا األمر مل جيب عليه املعيار وإن يظهر من ربطه هذه املهلة بمنع الرضر رجحان احتاملية أن تكون 

هذه املهلة ممنوحة فقط ألصحاب األسهم احلاليني الراغبني باالحتفاظ بأسهم مثل هذه الرشكات. 

)١(  أنشئت يف تركيا الئحة بالرشكات التي يتم تداول أسهمها يف البورصة الرتكية والتي تستويف الرشوط والضوابط التي وضعها معيار األسهم الصادر 
عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية، وقد تم إنشاء هذه الالئحة من قبل جلنة خمتصة مكونة من أحد عرش شخصا مهمتها مراقبة آلية 
عمل هذه الرشكات بشكل دوري للتأكد من استيفائها للرشوط املحددة، وتقوم هذه اللجنة بإخراج الرشكات التي ختل بأحد هذه الرشوط وإدخال 
الرشكات التي تستوفيها من خارج القائمة، واعتبارا من 202١/١0/١ بلغ عدد الرشكات املوجودة يف هذه الالئحة 200 رشكة، وهلذه الرشكات 
ثالث مؤرشات يتم تداوله يف بورصة اسطنبول، وهي مؤرش بورصة اسطنبول التشاركي ١00 )XK100(، ومؤرش بورصة اسطنبول التشاركي 50 
)XK050(، ومؤرش بورصة اسطنبول التشاركي ٣0 )XK030(، وقد بدأت بورصة إسطنبول باإلرشاف عىل هذه املؤرشات ابتداء من 2١-١١-

202١ بعد أن كان إعداد وحتضري لوائح هذه املؤرشات حتت إرشاف رشكة بيزيم لألوراق املالية، 
Bizim Menkul Değerler A.Ş, “1 Ekim 2021 itibariyle şirketlerin katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu & arındırma 
oranları,”  https//:bmd.com.tr/upload/files/B%C3%BCt%C3%BCn20%Hisseler20%ve20%Ar%C4%B1nd%C4%B1rma20%
Oranlar%C4%B1%20011021.pdf (accessed: 1/10/2012); Borsa İstanbul, “Endeksler, Katılım Endeksleri,” https://borsaistan-
bul.com/tr/sayfa/6842/bist-katilim-endeksleri (accessed: 28/1/2022).

)2(  يطِلق املعيار عىل هذه القائمة مصطلح املؤرش التشاركي.
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مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد 41-العدد 1( – 1444هـ /2023 م، علمية محكمة، جامعة قطر

عارًشا: بسط املعيار احلديث عن األنشطة املحرمة رشعا التي ال جيوز للرشكات ممارستها وأفردها بالذكر، ولكن 
يالحظ عىل املعيار عند ذكره هذه املجاالت أربعة أمور:

١- ذكر املعيار عقود الرصف اآلجلة باعتبارها من املجاالت املحرمة دون بيان املقصود من هذه العقود، فعقود 
الرصف اآلجلة يف عرصنا احلايل هلا عدة أنواع اختلف املعارصون يف حكمها، ومن أشهرها عقود الرصف 
املستقبلية )Future( وعقود الرصف اآلجلة )Forward( وعقود الرصف املوازية، أو ما يسمى بعقود مبادلة 
العمالت )Swap(. فعقد الرصف املستقبيل هو عقد يتم يف السوق املنظمة ويعطي املستثمرين احلق برشاء، 
أو بيع عملة نقدية مقابل عملة نقدية أخرى وبسعر حمدد مسبقا، عىل أن يتم التسلم والتسليم يف وقت الحق 
بتبادل كمية  الطرفان  فيها  يلتزم  أما عقود الرصف اآلجلة )Forward( فهي عقود  ثالث)١(.  وبضامن طرف 
حمددة من العمالت األجنبية يف تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا)2(؛ أما عقود الرصف املوازية، أو عقود 

)١(  وقد ذهب جل املعارصين كعيل القره داغي وسامي محود وأمحد حميي الدين أمحد وغريهم إىل حرمة هذا النوع من العقود، وهو ما نص عليه قرار 
جممع الفقه اإلسالمي الدويل وجممع الفقهي اإلسالمي بمكة واملعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، فيام نقل أمحد 
حميي الدين عن موسى آدم عيسى قوله بأنه هذا النوع من العقود جائز للمصدرين واملستوردين املحتاجني إليه لتفادي خماطر تقلب أسعار الرصف، 
والذي يرتجح للباحث عدم جواز عقود الرصف املستقبلية؛ ألنه أشبها ما تكون القامر، وال يعترب بقول من أجازها للحاجة؛ ألن احلاجة إىل التحوط 
ودفع الرضر الناشئ عن تقلب أسعار العمالت ال يمكن سدها من خالل عقود الرصف املستقبلية، فأكثر املتعاملني هبذه العقود هدفهم الرئييس هو 
املضاربة وحتقيق الربح، خاصة إن علمنا بأن هذه العقود نادرا ما تنتهي بالتسليم الفعيل، فأكثر أنظمة البورصات العاملية متنع التسليم الفعيل. القره 
الدورة 11، البحرين )١٤-١9 نوفمرب  جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة،  داغي، ج١، ص١69؛ سامي حسن محود، »التعقيب واملناقشة«، 
١998م(، ج١، ص57٣؛ أمحد حميي الدين أمحد، »املضاربة يف العملة والوسائل املرشوعة لتجنب أرضارها االقتصادية«، جملة جممع الفقه اإلسالمي 
الدويل بجدة، الدورة 11 )البحرين، ١٤-١9 نوفمرب ١998(، ج١، ص٤56، ٤77؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 7 )جدة، 9-١٤ 
مايو ١992(، القرار رقم 65 بشأن األسواق املالية؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 11 )البحرين، ١٤-١9 نوفمرب ١998(، القرار 
رقم 9٣ بشأن االجتار بالعمالت؛ قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة، »القرار األول بشأن بيع العمالت بعضها ببعض وحكم االتفاق 
عىل تأجيل القبض«، الدورة ١٣ )مكة املكرمة، ١992/2/8(، ص٣١١؛ أيويف، »املتاجرة يف العمالت ١«، املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية )البحرين: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ١٤٣7هـ(، ص56؛ وللتوسع أكثر يف مسألة عقود 

الرصف املستقبلية: زين العابدين ابن اخلياط، »عقود الرصف املستقبلية: بعدها الفقهي وبدائلها الرشعية«، تاريخ الزيارة: 2022/0١/١0،
 https//:dergipark.org.tr/tr/pub/firatilahiyat/issue64324/893819/.

بعض  ذهب  فيام  مطلقا،  التحريم  إىل  وغريه  محود  وسامي  داغي  القره  عيل  فذهب  العقود،  من  النوع  هذا  حكم  يف  كذلك  املعارصون  اختلف    )2(
املعارصين إىل جواز مثل هذه العقود باعتباره مواعدة، برشط أال تكون املواعدة ملزمة لكال الطرفني وأال يكون يف املواعدة ما يدل عىل أهنا عقد بيع 
وبأن يتم تسليم البدلني بعقد جديد وليس بشكل تلقائي وهو ما نصت عليه املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
وفتاوى العديد من اللجان الرشعية، والذي يرتجح للباحث أن األصل عدم جواز عقد الرصف اآلجل بالشكل الذي جتريه البنوك التقليدية اليوم؛ 
ألن فيها غرر، فقد يرتفع سعر الرصف وقد ينخفض، كام يتم حساب سعر الرصف من خالل احتساب الفرق بني سعري فائدة العملتني؛ لكن مع 
ذلك قد جتوز هذه العقود يف حالتني، األوىل: احلاجة كتفادي خماطر تقلب أسعار العمالت، احلالة الثانية: إذا كانت عبارة عن مواعدة غري ملزمة 
لكال الطرفني مًعا، القره داغي، ج١، ص١69؛ محود، ج١، ص57٣؛ وهبة الزحييل، ص١68؛ آل سليامن، ص89١؛ رفيق يونس املرصي، بحوث 

يف االقتصاد اإلسالمي )دمشق: دار املكتبي، ط2، 2009(، ص١80؛ أيويف، »املتاجرة يف العمالت ١«، ص56؛ أبو غدة وخوجة، ص١07؛
Türkiye Finans Bankası. “Forward İcazet Belgesi,” https://www.turkiyefinans.com.tr/Documents/forward-icazet-yazisi.pdf 

(accessed: 8/12/2020).=
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مبادلة العمالت )Swap( فهي عقود يتفق من خالهلا الطرفان عىل أن يشرتي أحدمها من اآلخر كمية حمددة 
من عملة ما مقابل كمية حمددة من عملة أخرى وبسعر الرصف احلايل، عىل أن يتم تسليم البدلني فورا، ويف 
نفس العقد يتم االتفاق بني الطرفني عىل إجراء عقد رصف عكيس آجل، وبسعر حيدد يف صلب العقد)١(، 
فاملعيار مل يتطرق هلذه التفاصيل ومل يذكر قصده من املحرم من هذه العقود. ومل يبني إن كان كل أنواع هذه 

العقود يعترب من األنشطة املحرمة التي ال جيوز للرشكات ممارستها أم أن بعضها جائز.
2- مل يدرج املعيار صناعة وجتارة باألسلحة ضمن األنشطة املحرمة التي ال جيوز للرشكات ممارستها، فهل يعني 
بذلك أن إنتاج وجتارة كل أنواع األسلحة جائز؟ أم أنه يستثني بعضها، وهل يقصد بذلك جواز تداول أسهم 
الرشكات اإلسالمية  أسهم  تداول  اجلواز مقترص عىل  أن  أم  العامل؟  األسلحة يف  إنتاج وجتارة  كل رشكات 

منها؟ كل هذا مل يبينه املعيار؛ بل مل يتطرق إليه.
٣- ذكر املعيار أن ما يؤدي إىل رضر كبري عىل الكائنات احلية، أو بالبيئة يعترب من األنشطة التي حيرم عىل الرشكات 
بالبيئة  أو  احلية،  الكائنات  إىل رضر عىل  تؤدي  التي  األنشطة  تقييده املحرم من  لكن  فيها،  أنشطتها  ممارسة 
يميز  الذي  وما  الكبري؟  بالرضر  املقصود  ما  إذ  منضبط؛  غري  تقييد  هو  كبري  رضر  إىل  تؤدي  التي  باألنشطة 

ويفرق بني الرضر الكبري والبسيط؟
تداول أسهم  به وبالتايل جييز  أم يسمح  املحرمة  املجاالت  يعتربه من  للتبغ ومنتجاته، فهل  املعيار  يتطرق  ٤- مل 

الرشكات التي تنتج، أو تتاجر بالتبغ ومنتجاته.

للتوسع أكثر يف مسألة عقود الرصف اآلجلة: زين العابدين ابن اخلياط، »عقود الرصف اآلجلة وعقود مبادلة العمالت وبدائلها الرشعية«، تاريخ 
 http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152،2022/0١/١0 :الزيارة

)١(  ذهب جل املعارصين إىل عدم جواز هذا النوع من العقود، وهو ما نصت عليه قرارات املجامع الفقهية واملعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة 
 ،)Forward( للمؤسسات املالية اإلسالمية، فيام ذهب إسحاق أمني أقتبة من املعارصين األتراك إىل إعطاء هذه العقود حكم عقود الرصف اآلجلة
وبالتايل جيوزها عند احلاجة؛ لكنه يشرتط جلوازها أال يتم فيها تبادل فوائد العملتني املتفق عىل إعادة رصفهام يف املستقبل؛ لكن عند تدقيق النظر 
يف هذين العقدين وآلية إجرائهام نجد أن أحد الطرفني أقرض اآلخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض اآلخر له مبلغا بعملة أخرى حتت مسمى عقد 
 )Forward( إذا كان سعر رصف عقد الرصف اآلجل – الرصف الفوري )Spot(، وبام أن أحد الطرفني يشرتط عىل اآلخر زيادة عىل ما أقرضه 
مغايرا لسعر الرصف الفوري )Spot( وهو الغالب – وذلك حتت مسمى عقد الرصف اآلجل )Forward(؛ فإن هذه العملية ما هي إال عبارة عن 
قرض ربوي، وهو حمرم رشًعا، وكام هو معلوم فإن املواعدة عىل إعطاء زيادة ربوية غري جائزة كذلك؛ وإن كانت غري ملزمة لكال الطرفني مًعا، 
مايو   ١٤-9 )جدة،   7 الدورة  بجدة،  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  جملة  ص١68؛  الزحييل،  العمالت.  مبادلة  عقود  جواز  عدم  يرتجح  وبالتايل 
١992(، القرار رقم 65 بشأن األسواق املالية؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة، الدورة 11 )البحرين، ١٤-١9 نوفمرب ١998م(؛ القرار 
رقم 9٣ بشأن االجتار بالعمالت؛ قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة، الدورة 13، ص٣١١؛ أيويف، »املتاجرة يف العمالت ١«، ص56؛ 
Aktepe, p.141. للتوسع أكثر يف مسألة عقود الرصف املوازي، أو ما يسمى بمبادلة العمالت: زين العابدين ابن اخلياط، »عقود الرصف اآلجلة 

http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152 ،2022/0١/١0 :وعقود مبادلة العمالت وبدائلها الرشعية«، تاريخ الزيارة
.

=
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خاتمة

توصل البحث إىل النتائج والتوصيات التالية:

أوًل: النتائج

بعد  له  ترجح  الباحث  أن  إال  املختلطة،  الرشكات  أسهم  تداول  املعارصين يف حكم  اختالف  من  الرغم  عىل    -١
أن  إال  املختلطة  الرشكات  أسهم  تداول  الرغم من كون األصل حرمة  أنه عىل  واملجيزين  املانعني  أدلة  مناقشة 

الواقع االقتصادي احلايل يقتيض القول باجلواز للحاجة وعموم البلوى.
2-  ترجح للباحث أن حتديد نسب التعامالت املحرمة التي يشرتط عىل الرشكات عدم جتاوزها لكي يسمح بتداول 

أسهمها أمر اجتهادي مرده العرف االقتصادي الذي خيتلف من بلد إىل آخر.
٣-  وضع معيار »إصدار وتداول األسهم« الصادر عن اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية الرتكية رشوطا جلواز 
تداول أسهم الرشكات املختلطة، أبرزها أال يتجاوز حجم اإلقراض، أو االقرتاض الربوي نسبة ٣٣% من إمجايل 
إمجايل  من   %5 نسبة  املحرم  اإليراد  يتجاوز  وأال  أكرب،  أهيام  السوقية  قيمتها  من  أو  الرشكة،  موجودات  حجم 

إيرادات الرشكة مع تطهري ما خيص السهم من اإليراد املحرم.
٤- عند دراسة رشوط وضوابط املعيار اآلنف تبني للباحث ما ييل:

اشرتاط عدم جتاوز اإلقراض، أو االقرتاض الربوي نسبة ٣٣% مبني عىل قاعدة الكثرة والقلة؛ حيث اعترب   −
املعيار الثلث كحد فاصل بني الكثرة والقلة، وهذه النسبة أكثر بقليل من نسبة ٣0% التي نص عليها معيار 
األسواق املالية الصادر عن اهليئة الرشعية )أيويف(، أما اشرتاطه أال يتجاوز اإليراد املحرم نسبة 5% من إمجايل 
إيرادات الرشكة فهو مبني عىل قاعدة »اليسري مغتفر«، وحد اليسري مرده العرف، والعرف املحاسبي جييز عدم 

اإلفصاح عن هذه النسبة عند الكشف عن ميزانية الرشكة، وبالتايل تعترب 5% نسبة مغتفرة.
الرشكة،  إمجايل حجم موجودات  األكرب من  اعتامده  أكثر من خالل  أمام دخول رشكات  املجال  املعيار  فتح   −

أو قيمتها السوقية كأساس يبنى عليه عند حتديد نسبة اإلقراض، أو االقرتاض الربوي، وهذه إحدى نقاط 
اختالف املعيار عن معيار أيويف الذي اعتمد القيمة السوقية فقط.

تنزل منزلة  التي  الربوي مسموح هبا للحاجة  املعيار عىل أن نسبة ٣٣% من االقرتاض  الرغم من نص  عىل   −

الرضورة إال أنه استثنى األموال التي تضطر الرشكة إليداعها يف احلسابات الربوية ومل يدخلها ضمن هذه 
النسبة، ولعل املعيار يفرق يف ذلك بني اإليداع الربوي يف حالة الرضورة النامجة عن مواجهة الرشكة حتديات 
تشغيلية وبني اإليداع الربوي يف حالة الرضورة النامجة عن وجود لوائح قانونية تلزم بذلك، فام الطائل من 
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هذا التفريق طاملا تم ربط جواز نسبة ٣٣% بحالة احلاجة الرضورة.
عىل الرغم من استثناء املعيار نسبة التضخم من اإليراد الربوي املحرم الواجب تطهريه إال أنه مل يتطرق ملسألة   −

التضخم عند احلديث عن احلد األقىص الذي جيب عىل الرشكات أال تتجاوزه لكي يسمح بتداول أسهمها، 
ومل يبني ما هو األساس العتبار عملية اإلقراض أو التمويل ربوية من عدمه.

ذكر املعيار أن املعتمد يف معرفة مدى مراعاة الرشكات للنسب املذكورة هو آخر حساب ميزانية للرشكة، لكن   −

املالحظ أن الرشكات الرتكية عند كشفها عن حسابات ميزانياهتا ال تقوم ببيان ذلك بالتفصيل.
عىل الرغم من وضع حد أقىص لإليراد املحرم الذي يشرتط عىل الرشكات أال تتجاوزه لكي يسمح بتداول   −

من  انتقاص  أو  اإلنسان،  حلقوق  انتهاك  فيها  التي  املحرمة  األعامل  ذلك  من  استثنى  املعيار  أن  إال  أسهمها 
كرامته، أو تعارض مع القيم اإلنسانية، فلم يسمح هبذا النوع من التعامالت ألبتة، بغض النظر عن نسبتها، 
دون أن يذكر سبب التفريق بني هذا النوع من األعامل وبني غريها من األعامل املحرمة املسموح بنسبة معينة 

منها للحاجة.
أعطى املعيار مهلة ثالثة أشهر للرشكات التي جتاوزت احلد األقىص من النسب املحددة؛ لكنه مل يذكر إن كانت   −

هذه املهلة لكل من يرغب بتداول أسهم هذه الرشكات أم هي خاصة باملسامهني احلاليني يف هذه الرشكات.
ذكر املعيار عقود الرصف اآلجلة باعتبارها من املجاالت املحرمة دون بيان مقصوده من هذه العقود، كام مل   −

يدرج صناعة وجتارة األسلحة ضمن األنشطة املحرمة، دون التفريق بني أنواع هذه األسلحة، أو الرشكات، 
كام قيد املحرم من األنشطة التي تؤدي إىل رضر عىل الكائنات احلية، أو بالبيئة باألنشطة التي تؤدي إىل رضر 

كبري، وهو تقييد غري منضبط.

ثانًيا: التوصيات

يويص الباحث بدراسة املعايري األخرى التي أصدرهتا اهليئة الرشعية الحتاد البنوك التشاركية لالطالع عىل ما تقدمه 
من إسهامات يف هذا املجال، فقد صدر عن اهليئة أربعة معايري حتى اآلن ترمجت كلها إىل العربية واإلنجليزية. 
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