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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أمجعني آله وصحبهسيدنا حممد ولعاملني والصالة والسالم عىل هللا رب ا احلمد

 
 التقديم

 .  ١)املؤسسات/املؤسسة (يف املؤسسات املالية اإلسالمية أحكام الرهن وتطبيقاته املعارصة هيدف هذا املعيار إىل بيان

 . واهللا ويل التوفيق
 
 

                                           
 . سالمية اختصاراً عن المؤسسات المالية اإلسالمية ومنها المصارف اإل)المؤسسة أو المؤسسات(استخدمت كلمة  ١
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 نص املعيار
 نطاق املعيار ١

ها املؤسسة لتوثيق الديون وااللتزامات التي تنشأ لصالح تطلبي الرهون التيطبق هذا املعيار عىل   
تقدمها يطبق عىل الرهون التي كام .  عمالئها من األفراد واملؤسسات األخراملؤسسة يف ذمم 

.  من ديون والتزامات لصالح تلك اجلهاتينشأ يف ذمة املؤسسة ما  توثيقلجلهات أخر املؤسسة 
ًبصفتها عدال أو وكياللصالح جهات أخر ي حتفظها املؤسسة عىل الرهون التًأيضا يطبق و ً  . 

 

 تعريف الرهن  ٢
 .جعل عني مالية أو ما يف حكمها وثيقة بدين يستوىف منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء: الرهن 

 

 أحكام الرهن  ٣
 .الرهن مرشوع بالكتاب والسنة واإلمجاع: عقد الرهنحكم  ٣/١
وال جيوز للراهن فسخ عقد الرهن أو إهناؤه  ,لراهن بمجرد العقدا حق يفالزم هن عقد الر ٣/١/١

 .  رف واحدطوجيوز للدائن املرهتن فسخه من  ,من طرف واحد
ً حقيقيا بوضع اليد وهو افقد يكون قبض حيصل قبض املرهون بام حيصل به قبض املبيع ٣/١/٢

توثيق وهو الرهن التأميني ًحكميا عن طريق التسجيل والًقبضا الرهن احليازي, وقد يكون 
 . أو الرهن الرسمي, وتثبت له أحكام الرهن

يف قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه يف القبض وسائر غريه جيوز للمرهتن أن يوكل  ٣/١/٣
يتفق عليه األحكام, وجيوز أن جيعل الرهن يف يد املرهتن وجيوز أن جيعل يف يد عدل 

ينظر املعيار .  ينفرد بنقل الرهن إىل غري املتفق عليهٍ, وحينئذ ال جيوز ألحدمها أن الطرفان
 .  ٤/٣/٢  البندضامناتبشأن ال) ٥( الرشعي رقم 
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الشخص املتفق لمرهتن أن يشرتط عىل الراهن توكيل املرهتن أو وكيل املرهتن أو لجيوز  ٣/١/٤
  وال . يف بيع الرهن واالستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إىل القضاءعليه

 .  يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة
 .  املتوىف الراهن أو املرهتن عىل الرهن, وحيل الورثة حمل وفاة ال أثر ل ٣/١/٥
بفسخ كام يبطل , إال إذا نشأ عن تلفه عوض عنه فيحل حملهيبطل الرهن بتلف املرهون  ٣/١/٦

ة به أو عليه, وبترصف الراهن برهنه املرهتن, وبالرباءة من الدين, باستيفاء أو إبراء أو حوال
بة بيع واهلكالبإذن املرهتن , أو بام يزيل امللك  بإذنه وتنازله عن حقه يف الرهنعند غري املرهتن

 .  ٣/٢/٦ينظر البند .   ما مل يقبل من آل إليه امللك ببقاء الرهنوالوصية
وال حيق .  ًفق عىل فكه جزئيان كله بأي جزء من الدين إال إذا واورهلمرهتن احتباس امل ل٣/١/٧

 الراهن واملرهتن تفق بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر مل يرهن به إال إذا اللمرهتن
 ينظر املعيار الرشعي رقم .ًعىل أن يكون الرهن ضامنا ألي دين ينشأ بينهام خالل فرتة حمددة

 . ٤/٥البند  بشأن الضامنات) ٥(
  املرهونأحكام   ٣/٢
ًوأن يكون معينا باإلشارة أو التسمية أو الوصف, , ًماال متقوما املرهون  أن يكونشرتط ي٣/٢/١

 .  ٤/٢لبند  اأن الضامناتبش) ٥(ينظر املعيار الرشعي رقم . ن مقدور التسليموأن يكو
ًدينا أو نقدا, أن يكون ًملرهون عينا, وجيوز األصل أن يكون ا  ٣/٢/٢  ًاستهالكيا, ًمثليا أوًأو ماال ً

املرهون أن يكون ًيباع وجيعل ثمنه رهنا مكانه, وجيوز فوجيوز رهن ما يرسع إليه الفساد 
ًمشاعا معلوما يمكن بيعه ً  . 

ًجيوز أن يكون املرهون رهنا ألكثر من مرهتن واحد , فإن كانت الرهون كلها يف مرتبة   ٣/٢/٣
بينهم حسب نسبة ًواحدة , فال بد من ترايض مجيع األطراف ويصبح املرهون مشرتكا 

, وإن كانت مرتبة بحيث ال حيق للمرهتن الالحق استيفاء دينه من الرهن إال بعد همدين
 .  استيفاء الدين األول فيشرتط رضا املرهتن الالحق فقط 



 هيئة املحاسبة واملراجعة

 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 املعيار الرشعي  ٦  

 الرهن وتطبيقاته املعارصة

٣/٢/٤  فإن هلك  ,ًق عىل ملك الراهن ما دام مرهونا, وهو بااملرهتن أو العدلاملرهون أمانة لد
ال يسقط هبالكه يشء من ون املرهتن أو العدل فال ضامن عليهام, بغري تعد أو تقصري م

أو تقصري من أحدمها فإنه يضمنه بقيمته عند هالكه, ويبقى الدين, إن هلك بتعد و . الدين
 .  وحيق للطرفني املقاصة بني الدين وبني قيمة املرهون اهلالك

سواء أكان أمانة لديه كالوديعة  رهتنامل عىل مال مملوك له يف يد رهن  أن يوقع الراهنللجيوز  ٣/٢/٥
ً مضمونا عليه كاملغصوب واملقبوض بعقد فاسد , وتتحول يد املرهتن يف احلال مأو العارية 

 .  األخرية من يد ضامن إىل يد أمانة
لريهنه  ً مااليستأجروجيوز أن , )الرهن املستعار( لريهنه ًماال الراهنجيوز أن يستعري  ٣/٢/٦

عىل رجع املعري أو املؤجر املرهون فإن حل الدين وبيع .  مالكه فيهامبإذن ) أجرملستالرهن ا(
 ما مل املستأجردون وإن تلف املرهون ضمن املستعري . أو بقيمته  ًإن كان مثليابمثله الراهن 

 . يكن التلف بسبب تعدي املستأجر أو تقصريه
 بعد قبض هن املبيع , بثمنه املؤجل جيوز للبائع أن يشرتط عىل املشرتي يف عقد البيع ر ٣/٢/٧

 . ًاملشرتي له حقيقة أو حكام
ًنامء املرهون وغالته تكون رهنا كاألصل سواء أكان النامء متصال أ ٣/٢/٨ ٌ  .  ً منفصالمً
جيوز للراهن االنتفاع باملرهون بإذن املرهتن, وال جيوز للمرهتن االنتفاع باملرهون بدون  ٣/٢/٩

ينظر البند (املثل إذا كان بإذن الراهن وجيوز بأجر  ن أو بغري إذنهن الراهًعوض مطلقا بإذ
 ).  ٤/٣ و٣/٣

فإن , ملرهون ودفع الفساد عنهاصالح يتحمل الراهن مجيع املرصوفات الفعلية الالزمة إل ٣/٢/١٠
عىل املرهتن أو ينتفع باملرهون  فله أن يرجع دفعها املرهتن بإذن الراهن أو بغري إذنه

يتحمل املرهتن مجيع املرصوفات املتعلقة بحفظ املرهون وتوثيقه وبيعه, وجيوز وبمقدارها, 
 .  الراهن بالرشطأن يتحملها 
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 : أحكام املرهون به ٣/٣
ًكثمن بيع أو ضامن إتالف أو مسلام فيه أو  ًمرشوعا ًيشرتط أن يكون املرهون به دينا ٣/٣/١

 بل ,ًن أن يكون الدين ثابتا يف الذمةهالروال يشرتط لصحة , ًمستصنعا أو منفعة يف الذمة
دينا ال يصح أن يكون املرهون به و.  قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه الرهنصح ي

 غري دين, كالثمن املعني ومنفعة عني معينة, واملبيع املعني أو غري مرشوع كقرض ربوي,
 .  نة بنفسها كاملغصوبوجيوز أخذ الرهن يف العني املضمو .  يف يد البائعاحلال الثمن 

عني  والال جيوز اشرتاط الرهن يف عقود األمانة كالوكالة واإليداع واملشاركة واملضاربة ٣/٣/٢
للرشوط  الت التعدي أو التقصري أو املخالفةلالستيفاء منه يف حاكان ; فإن لد املستأجر

 ).  ٢/٢/١البند  بشأن الضامنات) ٥(ينظر املعيار الرشعي رقم .  جاز
 :أحكام املرهون به ٣/٣

 .هو الدين الذي من أجله طلب الرهن: املرهون به  ٣/٣/١
 .يصح الرهن بعد العقد الذي يثبت به الدين أو معه أو قبله  ٣/٣/٢
 يصح الرهن بالعني وبالدين;  ٣/٣/٣

أما كون املرهون به عينا فيشرتط أن تكون العني مضمونة بنفسها   ٣/٣/٣/١
 .كمغصوب وعارية

أما كون املرهون به دينا, فيشرتط أن يكون مرشوعا كثمن بيع   ٣/٣/٣/٢
ضامن إتالف ونحومها, وال يصح أن يكون املرهون به دينا غري  أو

 . مرشوع كقرض ربوي
 يصح كون املرهون به دينا ثابتا يف الذمة أو آيال إىل الثبوت;   ٣/٣/٣/٣

 أما كونه ثابتا فكطلب الرهن بعد ثبوت الدين يف ذمة العاقد  .)أ (
 . أو معه, كثمن البيع أو ضامن إتالف
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وأما كون املرهون به آيال إىل الثبوت فكمسلم فيه أو   .)ب (
منفعة يف الذمة أو ما إذا تم االتفاق بني الدائن و املدين  مستصنع أو

عىل تقديم الرهن ليكون ضامنا ألي دين ينشأ بينهام خالل فرتة حمددة 
 .). بشأن الضامنات) ٥( من املعيار الرشعي رقم ٤/٥ينظر بند (

ال يصح الرهن بام ال يؤول إىل الثبوت يف الذمة كثمن مبيع معني   ٣/٣/٣/٤
 .البائع ونحوها ومنفعة عني معينة واملبيع املعني يف يد

ال جيوز اشرتاط الرهن يف عقود األمانة كالوكالة واإليداع و املشاركة واملضاربة والعني   ٣/٣/٤
فاء منـه يف حـاالت التعـدي أو التقـصري أو املخالفـة لد املستأجر; فإن كـان االسـتي

 .)مشأن الضامنات) ٥( من املعيار الرشعي رقم ٢/٢/١ينظر بند . (للرشوط جاز
 :   نورهالتنفيذ عىل امل ٣/٤
ن عند عدم الوفاء يف تاريخ االستحقاق, ويستويف دينه من ثمن ورهحيق للمرهتن أن يبيع امل ٣/٤/١

وإن نقص الثمن عن الدين كان   ,وهو مقتىض عقد الرهن ىل الراهنن, وما زاد رده إورهامل
 .  للباقي حكم الدين العادي, ويرجع به عىل الراهن

 عىل بيعه راهن; إال إذا وافق ال)غلق الرهن(ال حيق للمرهتن أن يتملك املرهون مقابل دينه  ٣/٤/٢
 . إياه واملقاصة بني ثمنه ومقدار الدين

فيام بقي  أولوية عىل بقية الدائنني لالستيفاء من الرهن, ويكون ن فللمرهتنالراهإذا أفلس  ٣/٤/٣
 .  الغرماء إذا مل يكف الرهنبأسوة من دينه 

 

   :رهن األوراق املالية والصكوك ٤
الصكوك : مثل,  والصكوكًرشعا إصداره والتعامل فيه من األوراق املاليةجيوز جيوز رهن ما  ٤/١

, ومن ذلك أسهم الرشكات التي أصل ت املالية اإلسالميةأسهم املؤسسااإلسالمية, و
 )األسهم والسندات(األوراق املالية بشأن )٢١ (رقم  الرشعيعياراملينظر  .نشاطها حالل

 .  ٣/٤البند 
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موصوفة جيوز رهن صكوك املنافع وهي التي متثل حصة مشاعة يف منافع أعيان معينة أو أعيان  ٤/٢
 .٥/١/٥/٢البند  صكوك االستثامربشأن  )١٧ ( رقمرشعي العياراملينظر . لذمةيف ا

األسهم :  والصكوك, مثلاألوراق املالية ال جيوز رهن ما ال جيوز إصداره والتعامل فيه من  ٤/٣
األوراق بشأن  )٢١( الرشعي رقم عيارامل ينظر . املمتازة, وأسهم التمتع, والسندات الربوية

وشهادات االستثامر التقليدية, وشهادات  .٢/٧ و٢/٦البند  )األسهم والسندات( املالية
ًوأسهم الرشكات التي يكون الغرض من إنشائها حمرما مثل ,  التقليديةالودائع االستثامرية

) ٢١( الرشعي رقم عيار امل ينظر .يف اخلنازير, أو التعامل بالرباتصنيع اخلمور, أو االجتار 
بشأن ) ١٤(لرشعي رقم اواملعيار , ٢/١بند ال )األسهم والسندات( األوراق املاليةبشأن 

املؤسسات املالية التقليدية وما يف من ذلك و.  ٣/٤/٢ و ٣/٤/١ البنداالعتامدات املستندية 
ي وأسهم الرشكات التي أصل قليدحكمها من رشكات التمويل التقليدية والتأمني الت

 .  نشاطها حالل لكن يغلب عىل تعامالهتا الربا ونحوه من املحرمات
 

 : رهن احلسابات اجلارية والتأمينات النقدية    ٥

  ويلزمها , عليها أن ال تستخدمه لصالح املؤسسة,ٍيف حالة رهن حساب جار لد املؤسسة لصاحلها
ًحكم القرض إىل أحكام املضاربة جتنبا النتفاع املؤسسة من ستثامر بحيث يتحول نقله إىل حساب ا

 .ال, وتستحق املؤسسة ربح املضاربساب ربح رب املبه, ويستحق صاحب احل) املرهتنة(
 

 : احلسابات االستثامريةالوحدات ورهن  ٦
حتجز عىل الوحدات االستثامرية يف صناديق أن وبإذن العميل عىل سبيل الرهن جيوز للمؤسسة  ٦/١

جز عىل حسابه حت أنللمؤسسة  كام جيوز ,سرتداداالقف حقه يف وفتاالستثامر اإلسالمية 
ينظر . , أو بمقدار الدين, وهو األوىلًحقه يف السحب منه مطلقاقف وتفبإذنه امري االستث

 .  ٧/٥البند  الضامنات )٥ (املعيار الرشعي رقم
 ت إذا كان مايشمل ذلك و,ًونامؤمها رهنا كاألصليكون ربح الوحدات واحلساب االستثامري  ٦/٢

  . مضاربة أو وكالةعالقة العميل باملؤسسة أو الصندوق 
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 :  رهن الديون ٧
ًوتقبل رهنا منه دينا له عىل الغري موثقا ) املستفيد(جيوز للمؤسسة أن تدخل يف مداينة مع العميل   ً ً

بخطاب اعتامد مستندي, أو خطاب ضامن, أو بمستخلص باملستحقات, أو بورقة جتارية كالكمبيالة 
   .والسند اإلذين

 .هتن أم عىل غريهجيوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين عىل املر .١
يكون قبض الدين املرهون بقبض وثيقته, أو اإلشهاد عليه عند رهنه, ويرتتب عىل الدين  .٢

 .املرهون أثره, وهو أن يكون املرهتن أحق به من غريه

 

 :رهن ما سيملك      ٨
ًا ًهلا معينا, سواء أكان رهنها تبع) املنتج(جيوز رهن ما سيملك من الغالت إذا كان األصل املدر 

 .ًألصلها أو استقالال
 
 :  التأمني عىل املرهون ٩

 إجراء التأمني اإلسالمي عىل املرهون لصالح راهنند إبرام املداينة أن يطلب من ال عمرهتنجيوز لل
يف حال هالك املرهون حيل التعويض حمل املرهون, وإذا كان التعويض  إذا قبل الراهن, فإنه املرهتن

ينظر املعيار .  ستثامري جممد مملوك للراهن يف حساب اًهونا هو وعائدهًيا فإنه يكون مرًمبلغا نقد
  . ٤/٨البند   بشأن الضامنات)٥ (الرشعي رقم

 

 :  زكاة املرهون ١٠
وال يمنع .  جتب زكاة املرهون عىل مالكه إذا كان مما جتب الزكاة يف أصله ونامئه أو يف نامئه فقط ٩/١

وللاملك تأجيل إخراج الزكاة إىل حني فك الرهن عام ًمن ذلك كونه ممنوعا من الترصف فيه, 
 .  ويشمل ذلك العقارات واملنقوالت واألسهم.  مىض من السنني



 هيئة املحاسبة واملراجعة

 للمؤسسات املالية اإلسالمية

 املعيار الرشعي  ١١  

 الرهن وتطبيقاته املعارصة

ختضع للزكاة مجيع الرهونات النقدية كاحلسابات اجلارية والتأمينات النقدية ووحدات  ٩/٢
ون الربوية األذأصل السندات وأصل والصكوك والصناديق واحلسابات االستثامرية املجمدة 

) ٣٥(وكذلك دين السلم واالستصناع بالضوابط املنصوص عليها يف املعيار الرشعي رقم 
 .  ٥/٣ و٥/٢ و ٥/١الزكاة البند بشأن 

 

  تاريخ إصدار املعيار  ١١
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


