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 مقداز الصكاة أحىاله النىع

 والااادًى   والنقاااىل ال اااا   الحساااا اث الياز ااات -1
 السدال املسجىة

 
 44÷ مما مض ى عليه الحىل السدال  املسجىة والدًى   والنقىل ال ا   جميع ما في الحسا اث الياز ت 

 أعمال الخيرالتخلص من جميع العىائد السبى ت للحساب لدي البنىك السبى ت في جنبيه: ًجب 

 الحسا اث الاستثماز ت لدي البنىك -2
 44÷قيمت مىجىلاث الحسا اث الاستثماز ت  أزباحها  حسا اث استثماز ت شسعيت .1

 حسا اث استثماز ت زبى ت )ولائع ألجل( .2
 (44÷ بعد خصم الفىائد السبى ت الحسا اث الاستثماز ت السبى ت جميع مىجىلاث)

 أعمال الخيرجنبيه: ًجب التخلص من جميع العىائد السبى ت للحساب في 

 الرهب والفضتاملمتل اث من  -3
 44÷جصكى  ىشنها الخالص، أو  قيمتها  النقىل.  السبائك وغيرها من أنىاع الرهب والفضت (1

 44÷جصكى  قيمتها  النقىل. جمهىز الفقهاء على أنه ليس فيها شكاة واختاز الشيخ ا ن  اش وا ن عثيمي  زحمهما هللا  أ   حلي النساء املعد للبس (2

 بهاا الاحتفاا  بغاس  ألاساهم، فاي الاساتثمازاث -4
 والحصىل على عىائدها 

 ماا ًخاص معسفات الشاسةت طس ا  عان أمكان إذا -1
 وعاسو  )النقاىل الصةى ات املىجاىلاث مان السهم

 اساااتءناء  السااادال( املسجاااىة والااادًى   التجاااازة
 الشسكاث السعىلًت 

 44÷ السدال( املسجىة والدًى   التجازة وعسو  )النقىلما ًمثله السهم من مىجىلاث شةى ت xعدل ألاسهم 

 ماان السااهم ماااا ًخااص معسفااتإذا لاام ًمكاان -2
 التجاازة وعاسو  )النقاىل الصةى ات املىجاىلاث

 السدال( املسجىة والدًى  

التحسي   حسب السدال( املسجىة والدًى   التجازة وعسو  )النقىلالصةى ت املىجىلاث من السهم ًمثله ما xعدل ألاسهم 
 44÷)التقدًس( 

 44÷  قيمتها السىقيتفقد أفتى بعض العلماء  أ  جصكى  معسفت ذلك فإ  لم ًمكن
)مثااااااال إذا كاناااااااة الشاااااااسةت جخاااااااس  الصكااااااااة كاملااااااات -3

 الحال في السعىلًت(
  شةى ت مىجىلاث لدي الشسةت ًكن لمأو 

 الحىل  بعد مض ي إلاًسال صافي من ًبقى ما ًصكى

 44÷  ًىم مض ي الحىل السىقي  وفقا ملتىسط السعس  قيمت ألاسهم  املتاجسةجقليبها   بغس  ألاسهم في الاستثمازاث -5

وليس  العىائدإذا كا  الغس  الحصىل على  وحداث الصنالً  الاستثماز ت -6
 املتاجسة بها وجداولها

 44÷ السدال( املسجىة والدًى   التجازة وعسو  )النقىلالىحدة من مىجىلاث شةى تجمثله ما  xعدل الىحداث 
 44÷فقد أفتى بعض العلماء  أ  جصكى  قيمتها السىقيت  معسفت ذلك فإ  لم ًمكن

 وحداث الس تاث القا لت للتداول  -7

 كانة الشسةت املاليت جخس  الصكاة  إ  -1
 إذا لم ًكن ًنىي بها البيع ال ًصةيها مالكها نظسا لكى  الشسةت جخسجها

 44÷وأما من ملكها  نيت التجازة فيزةيها  قيمتها وقة الحىل 

 إ  كانة الشسةت املاليت ال جخس  الصكاة -2

 44÷السدال(  املسجىة والدًى   التجازة وعسو  الىحدة من مىجىلاث شةى ت)النقىلجمثله ما Xعدل الىحداث
%)أل  النظام السعىلي ًمنع أ  ًتجاوش 44X25÷فقد أفتى بعض العلماء  أ  جصكى  قيمتها السىقيت  معسفت ذلك فإ  لم ًمكن

 % عقازاث للبيع(25الس ة 
 44÷وأما من ملكها  نيت التجازة فيزةيها  قيمتها وقة الحىل 

  ذاث العىائدالسنداث  -8
 44÷السند(  )ج لفت السند مبلغ أصل xعدل السنداث 

 أعمال الخير في كلها التخلص من الفىائد  صسفهاًجب  جنبيه:

وليس  العىائدإذا كا  الغس  الحصىل على  الصكىك الاستثماز ت -9
 املتاجسة بها وجداولها

 44÷ السدال( املسجىة والدًى   التجازة وعسو  )النقىلما ًمثله الصك من مىجىلاث شةى تxعدل الصكىك 
 فيها شكاة، وأما الصكىك ألاخسي ففيها شكاة جنبيه: صكىك إلاجازة غاليا ليس

 44÷السىقيت   القيمتفقد أفتى بعض العلماء  أ  جصكى  ما ًمثله الصك من مىجىلاث شةى تمعسفت  لم ًمكن إ 


