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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 .آله وصحبه أمجعنيعىل م عىل سيدنا حممد ووالصالة والسالرب العاملني, احلمد هللا 
 
 

  التقديم
 

بيان ما األحكام الرشعية املتعلقة بإبرام العقود والتعامالت املالية باستخدام اإلنرتنت, وهيدف هذا املعيار إىل بيان 
 .مراعاته يف هذا اخلصوص )١(املؤسسات / ينبغي عىل املؤسسة 
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 نص املعيار
 
   :نطاق املعيار  −١

يتناول هذا املعيار بيان األحكام املتعلقة بإبرام العقود املالية باستخدام شبكة اإلنرتنت, سواء ما تعلق منها بإنشاء 
 الشبكة, أو تقديم خدمة االتصال هبا, أو بيان التكييف الرشعي إلبرام العقود باستخدامها, املواقع التجارية عىل

إىل من أحكام عند إبرام العقود باإلنرتنت, إضافة بيان ما يتعلق بالقبض ووحتديد زمان انعقاد العقد هبذه الوسيلة, 
وال يتناول هذا املعيار األحكام املتعلقة بإبرام  .شبكة التعامالت املالية التي تربم عرب البيان األحكام املتعلقة بحامية

العقود بالوسائل املستحدثة األخر. 
 

 :وإبرام العقود املالية بواسطتها   إنشاء املواقع التجارية عىل اإلنرتنت−٢
ًجيوز رشعا إنشاء املواقع التجارية عىل شبكة اإلنرتنت برشط خلوها مما هو حمرم رشعا, كالرت ٢/١      ويج لسلع أو ً

مات أو أنشطة خدمات أو أنشطة حمرمة, أو استخدام أدوات ووسائل حمرمة يف الرتويج لسلع أو خد
 .مباحة

 عن تلك   بواسطتهااملربمةوال ختتلف أحكام العقود العقود املالية بواسطة اإلنرتنت, ً  جيوز رشعا إبرام ٢/٢    
 املؤسسات مع تربمهاوعليه فإن العقود التي . برامهاالتي تربم بالطرق التقليدية إال من جهة طريقة إ

للقواعد العامة مجيعها ختضع  كفتح احلسابات أو إجراء احلواالت أو العقود التجارية ونحوها ,عمالئها
 .يف الرشيعة اإلسالميةاملالية للمعامالت 

ة عىل شبكة اإلنرتنت, وكذلك التقيد إلنشاء وإدارة املواقع التجاريالتقيد بالقوانني املنظمة ًرشعا   جيب ٢/٣    
بالقوانني املنظمة للتعامالت املالية املربمة بواسطتها, كام جيب االحتكام إىل القوانني املنظمة فيام ال خيالف 

  .أحكام الرشيعة اإلسالمية
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   :  تقديم خدمة االتصال بشبكة اإلنرتنت−٣
تصال بالشبكة للمستخدمني بموجب عقود اشرتاك أو نحوها نظري خدمة االاملؤسسة  تقديم ً  جيوز رشعا٣/١      

 .أجر معني
مشرتكة بينها وبني املستفيد خدمة االتصال بالشبكة عىل أنه عقد إجارة املؤسسة ًيكيف رشعا عقد تقديم   ٣/٢     

ة  عقد اإلجار وأحكام لرشوط وأحكام عقد اإلجارة عىل وجه العموموعليه فإنه خيضع. من اخلدمة
 ,اإلجارة عىل األشخاصشأن ب ...الرشعي رقمعيار امل: ينظر(مع أجري مشرتك عىل وجه اخلصوص 

 ). اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك بشأن ٩الرشعي رقم عيار املو
  يتعني عىل املؤسسة التي تقدم هذه اخلدمة اختاذ كافة االحتياطات واإلجراءات املمكنة للحيلولة دون ٣/٣     

 .ستخدام غري املرشوع للشبكة من قبل من تقدم هلم اخلدمةاال
 
 :برام العقود املالية باستخدام اإلنرتنت إلالتكييف الفقهي  −٤

يأخذ برام العقد باستخدام املحادثة الصوتية أو املحادثة بالصوت والصورة بني املتعاقدين عرب اإلنرتنت إ   ٤/١     
فإنه ترسي عليه مجيع أحكام التعاقد بني حارضين كاشرتاط احتاد وعليه . تعاقد بني حارضينال أحكام

املجلس, وعدم صدور ما يدل عىل إعراض أحد العاقدين عن التعاقد, واملواالة بني اإلجياب والقبول 
 .بحسب العرف, وما إىل ذلك من أحكام

. شأن العقد  كالم يف   جملس العقد يف هذه احلالة هو زمن االتصال بني املتعاقدين ما دام ال٤/١/١  
 .فإذا انتهى االتصال أو انقطع أو انتقل املتعاقدان ملوضوع آخر انتهى املجلس

يأخذ أحكام  إبرام العقد باستخدام املحادثة الكتابية أو بالربيد اإللكرتوين أو عرب املوقع عىل الشبكة   ٤/٢     
 . التعاقد عن طريق الرسالةمثل بني غائبني, التعاقد
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بصدور   جملس العقد يف هذه احلالة يبدأ من حلظة بلوغ اإلجياب إىل من وجه إليه, وينتهي ٤/٢/١  
 برجوع املوجب عن كام ينتهي, ٢)عند علم املوجب بقبول الطرف اآلخرينتهي أو (القبول 

 .إجيابه وعلم الطرف اآلخر هبذا الرجوع
 

ًا حمددا لصالحية  إذا حدد املوجب زمن٤/٢/٢    , وال  املحددةفإن اإلجياب ينتهي بانتهاء املدة إجيابه, ً
 . حيق للموجب الرجوع عن إجيابه خالل تلك املدة

لسلعة الرجوع عن     إذا كان العقد املربم باإلنرتنت يتم باملزايدة, فإنه ال حيق للموجب الذي زاد يف ثمن ا٤/٣     
 املجلس إذا كان البائع قد نتهاءإجيابه بعد ا جملس املزايدة, كام ال حيق له الرجوع عن إجيابه حتى ينتهي

 . ألجل حمدد العرف يقيض باللزوم بعد االنتهاءاشرتط لزومه إىل أجل حمدد, أو كان
 
 

 : التعبري عن اإلجياب والقبول يف العقود املالية املربمة باإلنرتنت−٥
بكل ما يدل عىل رضا العاقدين بإبرام يتم رتنت   التعبري عن اإلجياب والقبول يف العقود املالية املربمة باإلن٥/١     

 .العقد
 الرسالة اإللكرتونية عرب املوقع عىل الشبكة أو عرب الربيد اإللكرتوين واملتعلقة بالعقد املزمع   إذا وجهت٥/٢     

االلتزامات, ودون أن يكون ملرسلها احلق يف رفض التعاقد يف احلقوق وإبرامه بحيث تتضمن مجيع 
 .ً الطرف اآلخر, فإن هذه الرسالة تعد إجياباحال قبول

واملتعلقة بالعقد املزمع  الرسالة اإللكرتونية عرب املوقع عىل الشبكة أو عرب الربيد اإللكرتوين وجهت إذا    ٥/٣     
االلتزامات, أو كان مرسلها أو نارشها عىل املوقع قد اشرتط لنفسه مجيع احلقوق و دون بيانإبرامه 

ًض التعاقد ولو قبل الطرف اآلخر, فإن هذه الرسالة تعد إعالنا أو دعوة للتعاقد وال تعد احلق يف رف
 .ًإجيابا

                                            
. يختار المجلس الشرعي الموقر ما يراه الراجح من القولين-٢  



 املراجعةهيئة املحاسبة و
 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 املعيار الرشعي 
  التعامالت املالية باإلنرتنت

٧

ً صحيحا رشعا إذا ًالقبول عند إبرام العقد عرب املوقع عىل الشبكة قبوال) أيقونة(يعترب الضغط عىل مفتاح     ٥/٤      ً
فإن كان يشرتط التأكيد بأي طريقة حيددها املوقع, فإن القبول . كان نظام املوقع ال يشرتط تأكيد القبول

 .ال يقع إال بصدور ذلك التأكيد
  ينبغي للمؤسسة التي تقدم خدماهتا عرب موقعها عىل الشبكة أن تضمن نظام املوقع ٥/٤/١ 

 .ً احتياطا ملا قد يقع من املتعاملني من أخطاءإجراءات كفيلة بتأكيد القبول
 

ًنصا يفيد  رسالة اإلجياب تً ال يعد جمرد سكوت من وجه إليه اإلجياب عرب الشبكة قبوال, حتى ولو تضمن  ٥/٥     
 . ًأنه إذا مل يقم الطرف املوجه إليه اإلجياب بالرد خالل مدة معينة فإن ذلك يعترب قبوال

 

 :د باستخدام اإلنرتنت انعقاد العقوقت  −٦
 عند علم املوجب بقبول الطرف اآلخر, وال –ً أيا كانت طريقة التعاقد –باستخدام اإلنرتنت   ينعقد العقد ٦/١     

أو ينعقد عند صدور القبول من الطرف اآلخر سواء أعلم ( النعقاد العقد جمرد صدور القبول يكفي
 .٣)املوجب به أم مل يعلم

 

 :ود املالية املربمة باإلنرتنت القبض يف العق −٧
يف العقود املربمة باإلنرتنت بكل الوسائل املتعارف عليها يف القبض احلقيقي أو ً  يتحقق القبض رشعا ٧/١     

 ). ٥ و ٣ البندان −القبضبشأن  ١٨املعيار الرشعي رقم : ينظر(احلكمي 
املوقع إىل أو البيانات أو نحومها من  باستنزال الربامجبعد إبرام العقد  املشرتي ً  يتحقق القبض رشعا بقيام٧/٢     

     . حاسوبه الشخيص
بيع مال ربوي يف جملس العقد للبدلني يف عقد ًحقيقة أو حكام   جيب التحقق من حصول القبض الفوري ٧/٣     

 .السلم مال السلم يف عقد  لرأسوكذا األمر بالنسبة.  إذا اشرتكا يف العلة, كالرصفبامل ربوي آخر
 
 
 
 

                                            
.  يختار المجلس الشرعي الموقر ما يراه الراجح من القولين-٣  
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 : التعامالت املالية املربمة باإلنرتنت  محاية−٨
 :محاية املواقع التجارية وبيانات املتعاملني  ٨/١     

عىل أموال  ًتعد املواقع التجارية عىل الشبكة حقوقا خاصة بأصحاهبا, ويعد االعتداء عليها اعتداء   ٨/١/١            
 . يستوجب التعويضًمصانة رشعا

داء عىل مواقعها عىل الشبكة  يتعني عىل املؤسسة اختاذ كافة الوسائل املتاحة التي حتول دون االعت  ٨/١/٢           
 .املتعاملني معها حلقوق املؤسسة وحقوق محاية

قلها بيعها أو ن  , كام حيرم ًحيرم رشعا االعتداء عىل بيانات املتعاملني عرب الشبكة أو التجسس عليها   ٨/١/٣          
 .للغري دون إذن رصيح من أصحاهبا

  التحقق من وقوع االعتداء عىل املواقع التجارية أو رسقة البيانات مرجعه العرف والقوانني املنظمة ٨/١/٤          
 .فيام ال ختالف فيه أحكام الرشيعة اإلسالمية

 يشمل ما أصابه من رضر مايل عتداء    التعويض املستحق لصاحب املوقع التجاري الذي تعرض لال٨/١/٥         
, وما فاته من كسب فعيل بتعثر تسويق منتجاته عرب املوقع, ويستعان باخلرباء يف تقدير مبارش

 .  عند احلاجةالتعويض
, لكن البة بزمن معني بعد العلم باالعتداء    يلزم الستحقاق التعويض املطالبة به, وال تتقيد املط٨/١/٦         

 . الدعو بالتقادم حسب املدد املتعارف عليها يف كل نوع من أنواع احلقوقيمتنع سامع
يقع عىل من  فإن الضامن     يف حال رسقة النقود أو البيانات الرسية من املوقع املحمي عىل الشبكة,٨/١/٧         

وال يعترب صاحب . ن تعذر تضمني املبارش ملسوغ رشعيبارش الفعل, ثم عىل املتسبب فيه إ
    .ًاملوقع متسببا ما دام قد اختذ الوسائل املتعارف عليها حلامية املوقع

 :   التثبت من هوية املتعاملني٨/٢    
يتعني عىل املؤسسة اختاذ كافة االحتياطات واإلجراءات املمكنة للتثبت من هوية املتعاملني معها   ٨/٢/١          

 .  ألموال املؤسسةمحاية  الوجه الصحيح النافذ;والتحقق من أهليتهم للتعاقد عىل, عرب الشبكة
ًمعتمدا من ً   يصح رشعا اعتامد التوقيع اإللكرتوين وسيلة إلثبات هوية املتعاقدين, برشط أن يكون ٨/٢/٢          

 .قبل القوانني املنظمة كوسيلة لإلثبات
 ة أحد العاقدين أو صفة فيه, ثبت  إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط يف شخصي٨/٢/٣          



 املراجعةهيئة املحاسبة و
 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 املعيار الرشعي 
  التعامالت املالية باإلنرتنت

٩

 . للعاقد اآلخر احلق يف فسخ العقد                    
 . يرجع يف إثبات التزييف أو التزوير أو الغلط إىل القواعد العامة يف اإلثبات ٨/٢/٤           

 :   محاية املتعاملني من عقود اإلذعان٨/٣    
) العرض(ًريا من العقود املربمة عرب املواقع عىل اإلنرتنت, يكون اإلجياب فيها ً  قسام كبًنظرا ألن   ٨/٣/١          

ًموجها للجمهور وموحدا يف تفاصيله, وينفرد املوجب بتحديد رشوط العقد دون أن يكون 
للطرف اآلخر احلق يف تعديلها, فإن هذه العقود تعترب من عقود اإلذعان إذا تعلقت بسلع أو 

ً احتكارا قانونيا أو فعليا, ًعنها, وكان املوجب حمتكرا هلا كافة وال غنى هلم  الناسهامنافع حيتاج ً ً
   .ًأو مسيطرا عليها سيطرة جتعل املنافسة حمدودة النطاق

ً    جيب رشعا خضوع عقود اإلذعان املربمة باإلنرتنت لرقابة الدولة قبل طرحها للتعامل, وذلك ٨/٣/٢         
 .ما حيقق العدالة منها وإلغاء ما فيه ظلم بالطرف املذعنمحاية املتعاملني بإقرار 

بالطرف  ً ظلام َتضمن رشوط العقدت ومل ,ً    إذا كان الثمن يف عقد اإلذعان املربم عرب باإلنرتنت عادال٨/٣/٣        
 . ًاملذعن, فهو عقد صحيح رشعا ملزم لطرفيه

ًيتضمن غبنا فاحشا( باإلنرتنت غري عادل     إذا كان الثمن يف عقد اإلذعان املربم٨/٣/٤        أو كانت  رشوط ) ً
ًالعقد تتضمن ظلام للطرف املذعن, فإن له احلق يف اللجوء للقضاء طالبا فسخ العقد أو تعديل  ً

  .رشوطه بام يدفع عنه الرضر
, نموذجإىل األ ً أو استنادا عىل رؤية متقدمة لهًإذا تم إبرام العقد عرب الشبكة بناء عىل وصف املحل أو اعتامدا    ٨/٤ 

ًثم وجد املحل عند التسليم خمالفا للوصف أو متغريا عن حالته عند الرؤية أو مغايرا لأل ً نموذج, فإنه ً
العقد أو إمضاؤه أو االتفاق مع فسخ خيار فوات الوصف املرغوب فيه, فيحق له يثبت للمتملك 

  .العاقد اآلخر عىل جرب النقص
 
 يار  تاريخ إصدار املع٩
 

     
 


