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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنياحلمد هللا , والصالة والسالم عىل

 
 التقديم

ًيها آثـارا خمتلفـة عـن هيدف هذا املعيار إىل بيان العوارض التي تطرأ عىل االلتزامات وحتدث ف  
 .مقتضاها لو مل تطرأ تلك العوارض عليها 

 
   واهللا املوفق ,,,
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 نص املعيار

 
 نطاق املعيار    −١
يتناول هذا املعيار العوارض الطارئة عىل االلتزامات يف إطـار التطبيقـات املتعلقـة بـصيغ     

 ١)املؤسسات/ املؤسسة ( إلسالمية  االتمويل واالستثامر التي تستخدمها املؤسسات املالية
 .لك العوارض توأثر 

 .ة , وال ما يقع باتفاق العاقدين من ترصفات ادوال يتناول عيوب اإلر    
 

 اتالعوارض الطارئة عىل االلتزام فتعري    −٢
العوارض الطارئة عىل االلتزامات هي األمور التي تطرأ عـىل التـرصفات أو االلتزامـات     

 . فتؤثر فيها – بعد وقوعها صحيحة –الناشئة عنها 
كام ختتلف عـن  , كانت تظهر بعدهإنعن عيوب اإلرادة التي تقارن إبرام العقد ووختتلف     

ك بـسبب طبيعـة ان الطرفني , أو بإرادة أحدمها إذا كان حيـق لـه ذلـتفإهناء االلتزامات با
 .  فيه العقد, أو باالشرتاط

 

 أنواع العوارض   −٣
منهية لـه عوارض لتزام , و  معدلة لالعوارض  إىل  – من حيث أثرها – تنقسم العوارض  

  .بسبب خارجي
 
 
 

                                                 
 .اإلسالمية ًاختصارا عن املؤسسات املالية اإلسالمية , ومنها املصارف ) املؤسسات/ املؤسسة ( استخدمت كلمة  ١
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 لة لاللتزام ّدالعوارض املع     −٤
آثار غري التي كانت لـه قبـل له  فتثبت ,هذه العوارض يقترص أثرها يف االلتزام عىل تعديله  

 : ومن تطبيقاهتا.طروء العارض 
الرضائب بعـد إبـرام العقـد, فتعـدل آثـار االلتـزام حتمل الرسوم اجلمركية أو    ٤/١

 .بموجب القانون أو بمقتىض االشرتاطّملن حتملها بالنسبة 
ة بحيث يلحق املقـاول رضر كبـري, ملواد املستخدمة يف تنفيذ املقاولتغري أسعار ا   ٤/٢

 .فيستحق إزالة الغبن عنه بالصلح أو التحكيم
تـسليمها لتنفيـذ عقـد املرابحـة أو اإلجـارة, حظر استرياد السلع املتعاقد عـىل    ٤/٣

فيتحمل الرضر الفعيل املتعامل مـع املؤسـسة إذا كـان قـد تقـدم ببيانـات غـري 
صحيحة, ويتمثل الرضر الفعيل بام أنفقته املؤسـسة مـن مـرصوفات يف عمليـة 

 .االسترياد
زام,  طريف االلتـحداللتزامات املالية املرتتبة عىل أري القوانني بام يؤدي لزيادة اتغ    ٤/٤

 . القانون أو بمقتىض االشرتاطفتحمل الزيادة عىل من حيدده
 

 العوارض املنهية لاللتزام بسبب خارجي −٥
 العوارض تنهي االلتزام دون تدخل من أحد العاقدين, ويتحمل آثارها من تناط به يف حالة عـدم هذه   

 :اومن تطبيقاهت. عة ملكهوجود االلتزام, مثل حتمل املالك تب
 .استحالة التنفيذ أو عدم اجلدو منه  ٥/١

ذا انتهـت قبـل مثل االلتزام بتوريد لوازم حفلـة إ الغرض منه, إذا استحال تنفيذ االلتزام أو فقد  
 : التوريد, فإنه ينتهي االلتزام بالرشوط اآلتية

 .أن تكون االستحالة مطلقة ال يمكن التغلب عليها  .١
 .أن تكون موضوعية ال شخصية  .٢
 .ًون مصدرها أجنبيا عن امللتزم  أن يك .٣
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ً هالك حمل العقد كليا أو جزئيا ٥/٢ ً 
وإذا  البـائع ,  فإنـه هيلـك عـىل ضـامنييع بيد البائع قبل تسليمه املشرتإذا هلك املب

وإذا هلك بعض املحـل يف يـد . املشرتي فإنه هيلك عىل ضامنه هلك املبيع كله بفعل 
 .اخليارشرتي و بأمر ساموي يثبت للمأًحقيقة أو حكام البائع قبل تسليمه 

  استحقاق حمل االلتزام٥/٣
ًإذا استحق حمل االلتزام بأن ظهر مملوكا لغري امللتزم بتسليمه, أو املترصف فيه, فإنـه 
يلزم رد املقابل املؤد إىل من انتزع منه املحل , وإذا استحق بعضه بطل االلتـزام يف 

 يف الباقي إن شاء أخذه بحصته من املقابل وإن ذلك البعض , وكان امللتزم له باخليار
 .شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه 

 

 ألعذارلالفسخ  ٥/٤
عىل العقد الالزم , مثل اإلجارة  فإهنا تنفـسخ سـواء حـدث الطارئ العذر وقع إذا 

العذر للمؤجر أو املستأجر وذلك إذا ترتب عىل بقـاء اإلجـارة رضر بأحـدمها غـري 
ً وحيق الفـسخ لـصاحب العـذر إن كـان العـذر ظـاهرا , , العقد ناشئ عن مقتىض

عيـار املوينظـر وعنـد االخـتالف يرجـع للقـضاء . وباالتفاق إن كان حمـل اشـتباه 
الـرشعي رقـم عيار املاإلجارة املنتهية بالتمليك وبشأن اإلجارة و) ٩(الرشعي رقم 

 .إجارة األشخاصبشأن ) ٣٤(
  اجلوائح ٥/٥

 وأثر هذا العارض .لو علم به , غري جناية اآلدميويستطاع دفعه ال كل ما : اجلوائح 
 يظهر يف بيع الثامر والـزروع حيـث يرتتـب عـىل وقـوع اجلائحـة أن – يف األصل –

ومن أمثلته إسقاط ما زاد عن أجـرة املثـل . يسقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع 
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دخل فيه للمستأجر بب ال بسمن أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك إذا فات التمليك 
 البنـد  واإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك بشأن اإلجارة) ٩ (وينظر املعيار الرشعي رقم(
٨/٨  .( 

 
 تاريخ إصدار املعيار  −٦

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


