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  :قرارات
  

محرم��٣٠إXى�٢٧عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الفقهية�الرابعة�Tي�الفLMة�من�

١٤١٢�� �ا�وافق �لو\ية�١٩٩١أغسطس��١٢- ٩هـ �بحيدر�آباد �الس
م �سبيل �دار�العلوم �Tي م

̀ختصاص�Tي�) الهند(آندهرابراديش� وشارك�فيه�حواXي�مائت6ن�من�العلماء�والفقهاء�وأصحاب�

  :العلوم�ا�عاصرة�من�أماكن�ش�lmمن�الب
د�ومن�خارجها،�وناقشوا�ث
ثة�موضوعات

  .التأم�ن  *

*  � ��س�مية �الخLoاء�(ا�صرفية �لجنة �بإعداده �قامت �مفصل �لتقرير �شرvي تحليل

  ).إمكانية�تأسيس�ا�صرفية��س
مية�Tي�الهند�`قتصادي6ن�بخصوص

  .تبادل�العم�ت�الورقية�لدولت�ن  *

 .وإليكم�قرارات�وتوصيات�الندوة  
  

  توصية�الندوة�بخصوص

  موضوع�التأم�ن
  

�ا�وضوع� ناقشت�الندوة�العروض�و{بحاث�ا�قدمة�من�الخLoاء�ا�شارك6ن�حول�هذا

�وتعمقت�بالبحث�بالنظر�إXى زة
ّ
�مرك �التأم6ن��مناقشة �سائر�صور �Tي �الخاصة ظروف�الهند

�ضوابط� �أن �رأت �إ\�أ��ا �و�غ�L6ذلك �{موال �ع�ى �وتأم6ن �الحياة �ع�ى �تأم6ن �من وأنواعه

شركات�التأم6ن�ليست�واضحة�Tي�قضية�أن�الضرر�الواقع�Tي�{نفس�أو�Tي�{موال�الناجم�

̀ضطرابات�الطائفية،�هل�يشمله�قانون�التأم6ن�الحاXي�أو\ �أن�ا�وضوع�عن� ؟�فتب6ن�لها

بحاجة�إXى�مزيد�من�الدراسة،�\ستيعاب�كافة�أبعاده�الفنية�من�خ
ل�إعداد�بحوث�وأوراق�

  .مستفيضة�من�قبل�ا�ختص6ن،�ولذا�فقد�تم�تأجيل�البت�Tي�{مر�إXى�ندوة�قادمة

*  *  *  

  تقرير�أعد�حول�ا�صرفية��س�مية
  

ة�ا�صرفية�باللغة��نجل�6ية�مشتمل�ع�ى�عرض�ع�ى�الندوة�تقرير�معد�من�قبل�اللجن



 

 

م�إXى�الحضور�ملخص�التقرير�باللغة�{ردية�السيد�عبد�الحسيب�ا�دير� دَّ
َ
ست6ن�صفحة،�وق

̀حتياطي�للهند�والسيد�محمد�حس6ن�كتك��ـ   .{سبق�للبنك�

6ن�وانت��lالتقرير�إXى�أنه�\�يمكن�إنشاء�ا�صرفية�ال
ربوية��س
مية�ح�lmتبدل�القوان

̀ستثمار�مباشرة�Tي�الصناعة�والتجارة�   .ا�صرفية�للب
د�و\�يسمح�للبنوك�

� �التقرير�بإنشاء ��س
مية"ويو¡ � �ا�الية �ال
ربوية"و" ا�ؤسسات كبديل�" الجمعيات

�الشركات�للهند"للبنوك�تحت� �التعاوني� (Indian Companies Act)" قانون �الضمان -Co) وقانون

operative Credit)ي�بعض�{حوال�الخاصة" الشراكة"ويمكن�كذلك�إنشاء��T�
ً
  .أيضا

وأو¡ �lالتقرير�باتخاذ�طرق�التجارة��س
مية�من�ا�ضاربة�والشركة�وا�رابحة�و�جارة�

lتسم��mربوية�للبنوك�ال
  .(Non - Banking Services) وكذلك�اختيار�الخدمات�ال

�مؤ  �إنشاء �ينب§ي �التقرير�أنه �أوصاه �ما �ضمن �هذه�ومن �مثل �تراقب �مركزية سسة

�هناك� �كان �وإذا �وموثقة، �مستقرة �كو��ا �عن �وتصدر�شهادة ��س
مية �ا�الية ا�ؤسسات

�أثبتت� �أي�مؤسسة�مالية�جديدة �وتقدم�اقLMاح�ªنشاء �»�ا،
ً
�موثوقا �للعمل�وكو��ا ص
حي��ا

� �Tي �واحدة ��ؤسسة �ثابتة �أموال �بتشغيل �كذلك �وتقوم �الصدد، �»�ذا �إل¬�ا التجارة�ا�شورة

  .ا�شروعة�وا�فيدة�عن�طريق�مؤسسة�أخرى 

وتطرق�التقرير�إXى�ضرورة�تشكيل�لجنة�مشتملة�ع�ى�العلماء�ا�وثوق6ن�تقوم�بدراسة�

�بذلك�الصدد� �وتقدم�توج¬�ا®�ا �ا�ؤسسات�ا�الية��س
مية �هذه �Tي �ا�ختارة طرق�التجارة

̄خر   .من�ح6ن�

رت�الندوة�ما�يJي ول�والتشاور وقد�أشاد�ا�شاركون�بالتقرير،�وبعد�التدا   :قرَّ

 
ً
Nويتقدم�   :أو� �بالهند، �الفقه��س
مي �التقرير�من�وثائق�ومحفوظات�مجمع اعتبار�هذا

ا�جمع�بالشكر�±عضاء�اللجنة�ا�صرفية�ع�ى�تفضلها�بوضع�هذا�التقرير�الشامل،�

  .وعرضه�ع�ى�ا�شارك6ن�Tي�الندوة

 
ً
مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�تقوم�بدراسة�ما�يجد�تشكيل�هيئة�للعلماء�من�قبل�     :ثانيا

من�{سئلة�وا�شك
ت�Tي�ا�ؤسسات�ا�الية��س
مية�وما�يقدم�إل¬�ا�خLoاء�البنوك،�

أث�L6من�{سئلة�Tي�التقرير�الفتاوى�حولها،�وتقديم��جابات�كذلك�حول�ما��تقديمو



 

 

  .ا�ذكور�Tي�ضوء�الفقه��س
مي

 
ً
تملة�ع�ى�العلماء�وخLoاء�البنوك�وكوادر�`قتصاد��س
مي�ال��mتشكيل�لجنة�مش   :ثالثا

�ا�الية� �ا�ؤسسة �إنشاء �من �يمكن �ما �±حسن �نماذج �وتقدم �فعاليا®�ا، تواصل

��mالصالحة�للعمل،�ويمكن�ع�ى�أساسها�إنشاء�مؤسسات�تقوم�بالخدمات�ا�الية�ال

�ومتطابق
ً
 يحتاج�إل¬�ا�مسلمو�الهند�وال��mتكون�مشروعة�شرعا

ً
  .ة�قانونا

 
ً
�   :رابعا

ً
�أو�اثن6ن�من�خLoاء�البنوك،�وضم�هيئة�خLoاء�`قتصاد�واحدا

ً
ضم�هيئة�العلماء�واحدا

  .أو�اثن6ن�من�العلماء�و�الفقهاء�كذلك

*  *  *  

  مقWXح�الدكتور�أنس�الزرقا
  

ترحب�هذه�الندوة�بمقLMح�الدكتور�أنس�الزرقا�حول�تشكيل�وكالة�أو�هيئة�حّرة�تقوم�

̀ستثمار�وال�Mامها�با±صول�الشرعية،�بجمع� ا�علومات�الجديدة�بخصوص�فعاليات�شركات�

ثم�توف�L6هذه�ا�علومات�إXى�{فراد�وا�ؤسسات�عند�الحاجة،�ويمكن�تسمية�هذه�الهيئة�بـ�

̀ستثمار" و®�تم�هذه��،(Investment Information Service Agency) "وكالة�ا�علومات�الخاصة�بخدمات�

�ع�ى� �الحصول �Tي �ترغب �mال� �ا�ؤسسات �أو �{فراد �إXى �ا�شورة �بتقديم �كذلك الوكالة

،�وإذا�تم�إنشاء�مثل�هذه�الوكالة�
ً
�ومشروعة�شرعا

ً
ا�علومات�حول�مشاريع�ناجحة�اقتصاديا

  .فإن�ا�جمع�سيواصل�التعاون�معها

رت�الندوة �ا�قLMح�إXى�اللجنة��دارية��وقرَّ �جمع�الفقه��س
مي�بالهند�أن�يفوض�هذا

  .لبت�القرار�بشأنه�بعد�دراسة�جوانبه�واستعراض�أبعاد�ص
حيته�للعمل

*  *  *  

  تبادل�العم�ت�الورقية�لدولت�ن�مختلفت�ن�نسيئة
  

ر  �دولت6ن�مختلفت6ن�هما��قرَّ �mالثانية�أن�عمل� �ندوته �الفقه��س
مي�بالهند�Tي مجمع



 

 

  .التفاضلجنسان،�ويجوز�التبادل�بي�µما�مع�

�الدولت6ن�هل�يلزم�التقابض� �تبادل�عملة �فقد�ناقشت�أنه�Tي�صورة �الندوة �هذه أما

  :الفوري�للعوض6ن�Tي�مجلس�العقد؟�وتباينت�اتجاهات�العلماء�ا�شارك6ن�ف¬�ا

�يكفي��اتجاه �بل �مجلس�العقد، �Tي �العوض6ن �التقابض�الفوري�ع�ى �لزوم يرى�عدم

،�إذ�
ً
لديه�القبض�±حد�العوض6ن،�±ن�العم
ت�الورقية�ليست�مثل�الذهب�والفضة�تماما

 
ً
�واعتبارا

ً
  .·ي�ثمن�اصط
حا

�الثاني ��وcتجاه �الخلقية �{ثمان �مثل �الورقية �اعتبار�العم
ت �إXى الذهب�(يذهب

�مع¸��lللبدل6نم�عندهم�التقابض�فيلز ) والفضة �إ\�أ��م�يتوسعون�Tي Tي�مجلس�العقد،

�للقبض�ع�ى�أصل�البدل
ً
  .القبض�ويعتLoون�قبض�الشيك�مرادفا

�إXى�تكافؤ�هذين�`تجاه6ن�للعلماء�ا�شارك6ن�يقرر�مجلس�مجمع�الفقه��س
مي�
ً
ونظرا

6ن�نسيئة،�وقصر�ذلك�ع�ى�العم
ت�الورقية�لدولت6ن�مختلفت�دلبالهند�لزوم�الحيطة�Tي�تبا

 .الحاجة�والضرورة�الواقعية�وفق�ما�جاء�Tي�`تجاه�{ول 

*  *  *  
 


