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ىيئة الرقابة الشرعية
حي ػػث ي
أف مي ػػداف الفق ػػو اإلس ػػبلمي ظن ػػي ل ػػذلؾ في ػػك فس ػػيح كف ػػي ض ػػكء كثػ ػرة المس ػػتجدات
كالمتغيػ ػرات ف ػػي مس ػػائؿ االقتص ػػاد الح ػػديث كتعق ػػدىا كالحاج ػػة إل ػػى بص ػػيرة ناف ػػذة كاجتي ػػاد ص ػػادؽ
كعميؽ مف أجؿ فيـ مقاصد التشريع ك مآالت فقو المعامبلت لبياف الرأم الشرعي في المعػامبلت
الماليػ ػػة كالمص ػ ػرفية الحديثػ ػػة بػ ػػرز الػ ػػدكر الحيػ ػػكم كاليػ ػػاـ لييئػ ػػة الرقابػ ػػة الشػ ػػرعية لمبنػ ػػؾ العربػ ػػي
اإلسبلمي الدكلي لتعمؿ عمى أساس القاعدة الشرعية" :مف اجتيػد فأصػاب فمػو أجػراف كمػف اجتيػد
فأخطأ فمو أجر كاحد ".
تض ػػطمع ىيئ ػػة الرقاب ػػة الش ػػرعية ف ػػي البن ػػؾ العرب ػػي اإلس ػػبلمي ال ػػدكلي ب ػػدكر مح ػػكرم ف ػػي تط ػػكير
المنتجات المصرفية اإلسبلمية لتمبية حاجات المتعػامميف كفػؽ مقاصػد الشػريعة كخدمػةن لمتنميػة فػي
المجاليف االقتصادم كاالجتماعي حيث تقر الييئة كؿ العقكد كاالتفاقيات التي يحتاجيا البنؾ مع
الجيات كالمؤسسات قبػؿ اعتمادىػا كتضػع معػايير شػرعية ضػابطة لمعمػؿ المصػرفي إلػى جانػب
إبداء الرأم في المسائؿ المعركضة عمييا مف الدكائر المعنية.
كقد نص دليؿ الحاكميػة المؤسسػية لمبنػؾ العربػي اإلسػبلمي الػدكلي عمػى دكر الييئػة كآليػة اختيػار
أعضائيا كمياميا مف خبلؿ المكاد التالية:
أكالن  :مع مراعاة ما كرد بالمادة ( )58مف قانكف البنكؾ رقـ ( )28لسنة ( )2222كتعديبلتو يمتزـ
البنؾ بما يمي:
ػاء عمػػى تكصػػية المجمػػس كبتنسػػيب مػػف لجنػػة الترشػػيحات
أ .يػػتـ تعيػػيف أعضػػاء الييئػػة بنػ ن
كالمكافآت لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد.

ب .تكقي ػػع رس ػػالة ارتب ػػاط ب ػػيف الييئ ػػة كالبن ػػؾ يح ػػدد فيي ػػا نط ػػاؽ عم ػػؿ الييئ ػػة ككاجباتي ػػا
كأتعابيا.
ج .اجتماعات الييئة:
ج  .1تجتمع الييئة بشكؿ دكرم لمقياـ بالمراجعػات الدكريػة كمتابعػة االلتػزاـ الشػرعي
لعمميات البنؾ كعمى أف ال تقؿ اجتماعاتيا عف ستة اجتماعات بالسنة.
ج  .2تجتمع الييئة مع المجمس كلجنة التدقيؽ كالمدقؽ الخػارجي عمػى األقػؿ مػرتيف
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في السنة (كؿ ستة أشير) لمناقشة المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ.
ج  .3عمػػى أعضػػاء الييئػػة حضػػكر اجتماعػػات الييئػػة حضػػك انر شخصػػيان كفػػي حػػاؿ
تعػػذر الحضػػكر الشخصػػي فػػيمكف لعضػػك الييئػػة إبػػداء كجيػػة نظ ػره مػػف خػػبلؿ
الفيديك أك اليػاتؼ بعػد مكافقػة رئػيس الييئػة كلػو الحػؽ فػي التصػكيت كالتكقيػع
عمى محضر اإلجتماع كيفقد العضك ىذا الحؽ في أم مف الحاالت التالية:
ج 1,3.إذا تغيب العضك عف الحضكر الشخصي دكف عذر مقبكؿ.
ج2,3.إذا كان ػػت نس ػػبة الحض ػػكر الشخص ػػي لمعض ػػك تق ػػؿ ع ػػف ( %)52م ػػف
اجتماعات الييئة.
ج  .4يػ ػػتـ تػ ػػدكيف محاضػ ػػر اجتماعػ ػػات الييئػ ػػة بصػ ػػكرة دقيقػ ػػة ككاممػ ػػة كتػ ػػدكيف ام
تحفظات أثيرت مف قبؿ أم عضك كيحتفظ البنؾ بجميع ىذه المحاضر بشكؿ
مناسب.
ج .5تقػػكـ اإلدارة التنفيذيػػة العميػػا كقبػػؿ اجتمػػاع الييئػػة بكقػػت كػػاؼ بتقػػديـ معمكمػػات
كافية كدقيقة ألعضاء الييئة كيقكـ رئيس الييئة بالتحقؽ مف ذلؾ.
د .تُعػػد الييئػػة دليػػؿ إج ػراءات يشػػمؿ نظػػاـ عمػػؿ الييئػػة كاختصاصػػاتيا كمسػػؤكلياتيا
كتنظيـ عبلقتيا مع المجمس كاإلدارة التنفيذية كآلية إعداد تقاريرىا التي ترفػع إلػى
اإلدارة كالمجمػ ػ ػػس كالمسػ ػ ػػاىميف كمنيجيتيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الرقابػ ػ ػػة الشػ ػ ػػرعية كآليػ ػ ػػة عقػ ػ ػػد
اجتماعاتيا.
ق .ت ارعػػي الييئػػة البيئػػة الشػػرعية آخػػذة بعػػيف االعتبػػار أحكػػاـ المػػادة (/53أ) مػػف قػػانكف
البنكؾ رقـ ( )28لسنة ( )2222كتعديبلتو التشريعية في المممكة.
ك .تطبؽ الييئة مدكنة قكاعد السمكؾ المعمكؿ فييا بالبنؾ.
ز .يحػػؽ لمييئػػة الحصػػكؿ عمػػى أم معمكمػػة كالكصػػكؿ مػػف دكف قيػػكد الػػى جميػػع أنشػػطة
البن ػػؾ كاالتص ػػاؿ ب ػػأم مكظ ػػؼ داخ ػػؿ البن ػػؾ كم ػػا تعط ػػى كاف ػػة الص ػػبلحيات الت ػػي
تمكنيا مف أداء المياـ المككمة إلييا كعمى النحك المطمكب بما في ذلؾ اسػتدعاء
أم مكظؼ في البنؾ.
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د .لمييئة إذا ما اقتضت الحاجة كبعد الحصكؿ عمى مكافقة المجمس االستعانة بمصػادر
خارجيػػة كعمػػى نفقػػة البنػػؾ لمسػػاعدتيا فػػي القيػػاـ بالميػػاـ المككمػػة إلييػػا عمػػى أكمػػؿ
كجو.
ق .لضماف استقبللية عضك الييئة يشترط تكفر المتطمبات التالية كحد أدنى:
ط .1أف ال يكػكف حاصػبلن عمػى أم تمكيػؿ لػو أك ألم مػف أفػراد عائمتػو حتػى الدرجػػة
الثانية مف البنؾ أك مف أم مف الشركات التابعة لمبنؾ.
ط .2أف ال يكػػكف قػػد عمػػؿ كمكظػػؼ فػػي البنػػؾ أك فػػي أم مػػف الشػػركات التابعػػة لػػو
خبلؿ السنتيف الماضيتيف مف تاريخ التعييف.
ط .3أف ال يككف عضكان في ىيئة رقابة شػرعية لػدل أم بنػؾ اسػبلمي آخػر مػرخص
في المممكة كأف ال يكػكف عضػكان فػي ىيئػات رقابػة شػرعية ألكثػر مػف أربػع مؤسسػات
مالية ال تقبؿ الكدائع عاممة في المممكة مع مراعاة عدـ تضارب المصالح.
ط .4أف ال يككف عضكان فػي مجمػس إدارة البنػؾ أك مالكػان لشػركة يتعامػؿ معيػا البنػؾ
باسػػتثناء التعػػامبلت التػػي تنشػػأ بسػػبب الخػػدمات ك/أك األعمػػاؿ المعتػػادة التػػي يقػػدميا
البنػػؾ لعمبلئػػو كعمػػى أف تحكميػػا ذات الشػػركط التػػي تخضػػع ليػػا التعػػامبلت المماثمػػة
مع أم طرؼ آخر كدكف أم شركط تفضيمية.
ط .5أف ال تربطػػو أم مػػف أعضػػاء مجمػػس إدارة البنػػؾ أك بػػأم شػػخص مػػف اإلدارة
التنفيذيػػة العميػػا فػػي البنػػؾ ق اربػػة حتػػى الدرجػػة الثانيػػة كأف ال يتقاضػػى مػػف البنػػؾ أم
راتب أك مبمغ مالي أك مكافآت أك مزايا أك ىدايا باستثناء مػا يتقاضػاه لقػاء عضػكيتو
في الييئة أك مقابؿ أم أعماؿ إضافية يكمؼ بيا كال تؤثر عمى استقبلليتو.
ط .6أف ال يكػكف مسػاىمان فػي البنػؾ أك ممػثبلن لمسػاىـ رئيسػي فػي البنػؾ أك مسػػاىمان
في إحدل الشركات التابعة لمبنؾ أك مساىمان في المجمكعة المالكة لمبنؾ.
د .عمى كؿ مف يترشح/يعيف لعضكية الييئة لدل البنؾ بتكقيع (إقرار عضك ىيئػة الرقابػة
الشرعية) بما يفيد انطباؽ شركط استقبللية عضك الييئة عميو كفقا لما ىك كارد في
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ىذا الدليؿ يحفظ لدل البنؾ كترسؿ نسخة منو إلى البنؾ المركزم األردني.
ثانيان  :التزامات عضك الييئة
 .1المحافظة عمى العدؿ كاإلنصاؼ بيف أصحاب المصالح.
 .2التصرؼ بطريقة تسمح لو بالحفاظ عمى أمانتو كنزاىتو.
 .3األخذ في االعتبار عند اتخػاذ القػرار الجكانػب القانكنيػة كالتشػريعية إضػافة إلػى الجكانػب
الفنية لبللتزاـ الشرعي.
 .4تقػػدير اخػػتبلؼ اآلراء بػػيف مختمػػؼ المػػذاىب الفقييػػة كتباينػػات الخب ػرة بػػيف زمبلئػػو فػػي
الييئة.
ثالثان :أعماؿ الييئة
أ .مراقبة أعماؿ البنؾ كأنشطتو مف حيث تكافقيا كعدـ مخالفتيا ألحكاـ الشػريعة اإلسػبلمية
كمتابعة كمراجعة العمميات لمتحقؽ مف خمكىا مف أم محظكرات شرعية.
ب .إبػ ػػداء ال ػ ػرأم كاعتمػ ػػاد جميػ ػػع العقػ ػػكد كالمعػ ػػامبلت كاالتفاقيػ ػػات كالمنتجػ ػػات كالخػ ػػدمات
كسياس ػػات االس ػػتثمار كالسياس ػػة الت ػػي ت ػػنظـ العبلق ػػة م ػػا ب ػػيف المس ػػاىميف كأص ػػحاب
حسػػابات االسػػتثمار بمػػا فييػػا تكزيػػع األربػػاح كتحميػػؿ الخسػػائر كتجنيػػب اإلي ػرادات
عمى حسابات االستثمار كآلية التصرؼ في الدخؿ غير المطابؽ لمشريعة.
ج .المكافقة عمى تحميؿ أم خسائر تنتج عف عمميات البنؾ فيما يخص أصحاب حسػابات
االستثمار.
د .تكػػكيف دكابػػداء الػرأم بمػػدل التػزاـ البنػػؾ بأحكػػاـ كمبػػادئ الشػريعة اإلسػػبلمية كبحيػػث تقػػكـ
الييئة بما يمي:
د  .1مراجعة كاعتماد تقرير التدقيؽ الشرعي الداخمي السنكم كيرفع لمجنة التدقيؽ.
د  .2إصدار تقرير نصؼ سنكم/سنكم حكؿ االلتػزاـ الشػرعي بحيػث يتضػمف مػدل
فعالية الضكابط الشرعية الداخمية كأم مكاطف
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ضعؼ في أنظمة الضكابط الشرعية كالرقابػة الشػرعية الداخميػة ذات األثػر الجػكىرم
كعمػػى أف يػػتـ رفػػع التقريػػر نصػػؼ السػػنكم لممجمػػس كالتقريػػر السػػنكم لمييئػػة العامػػة
لممساىميف كنسخة مف كؿ منيما لمبنؾ المركزم األردني.
ق .مراجعة السياسات كاإلرشادات المتعمقة بأحكاـ الشريعة االسبلمية كالمكافقة عمييا.
ك .تقديـ المشكرة لؤلطراؼ التي تقدـ خدمات لمبنؾ مثؿ المدققيف كالقانكنية كالمستشاريف.
ز .التأكد مف كفاية كفعالية نظاـ الرقابة الشرعية الداخمية في البنؾ.
ح .التأكد مف كفاية كفعالية دائرة التدقيؽ الشػرعي الػداخمي كذلػؾ مػف خػبلؿ مراجعػة تقػارير
دائ ػرة الت ػػدقيؽ الش ػػرعي ال ػػداخمي كرد اإلدارة عمييػػا كتق ػػديـ التكجيي ػػات ل ػػدائرة الت ػػدقيؽ
الشرعي الداخمي.
ط .التنس ػػيؽ م ػػع لجن ػػة الحاكمي ػػة كلجن ػػة الت ػػدقيؽ لمتأك ػػد م ػػف التػ ػزاـ البن ػػؾ بأحك ػػاـ كمب ػػادئ
الشريعة اإلسبلمية.
م .اقتراح برامج التدريب الشرعي البلزـ لمكظفي البنؾ.
ؾ .االطػػبلع عمػػى كاف ػػة التقػػارير التػػي تتض ػػمف مراجعػػة االلت ػزاـ بأحك ػػاـ كمبػػادئ الشػػريعة
اإلسػػبلمية بمػػا فييػػا تقػػارير البنػػؾ المركػػزم األردنػػي كالمػػدقؽ الخػػارجي كردكد اإلدارة
عمييا.
ؿ .حضكر اجتماعات الييئة العامة لممساىميف كقراءة تقرير الييئة مف قبػؿ رئيسػيا أك مػف
يفكضو مف أعضاء الييئة.
ـ .إبػػداء ال ػرأم فػػي عقػػد تأسػػيس البنػػؾ كالنظػػاـ األساسػػي كالتأكػػد مػػف انسػػجاميا مػػع أحكػػاـ
كمبادئ الشريعة اإلسبلمية.
ف .التنسػػيب لممجمػػس لتعيػػيف أك إنيػػاء خػػدمات مػػدير التػػدقيؽ الشػػرعي الػػداخمي/أميف سػػر
الييئة.
رابعان  :يجب أف يتـ تعييف مدير دائرة التدقيؽ الشرعي الداخمي أميف سر لمييئة.
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خامسان  :مياـ أميف سر الييئة:
أ .حض ػػكر جمي ػػع إجتماع ػػات الييئ ػػة كت ػػدكيف كاف ػػة الم ػػداكالت كاالقت ارح ػػات كاالعت ارض ػػات
كالتحفظات ككيفية التصكيت عمى مشركعات ق اررات الييئة.
ب .تحديد مكاعيد إجتماعات الييئة كذلؾ بالتنسيؽ مع رئيس الييئة كتبميغيا لؤلعضاء.
ج .التحضير الجتماعات الييئة دكاستبلـ االستفسارات الشرعية مف كافة الكحدات التنظيمية
تمييدان لعرضيا عمى الييئة.
د .التأكد مف تكقيع أعضاء الييئة عمى محاضر االجتماعات كالق اررات.
ق .متابعػة تنفيػػذ الفتػػاكل كالقػ اررات المتخػذة مػػف الييئػػة كتزكيػػد دائػرة التػػدقيؽ الشػػرعي كدائػرة
مراقبة اإللتزاـ بالمتمطبات الرقابية لئلحاطة كالعمؿ بيا كمتابعة بحث أم مكاضيع تـ
إرجاء طرحيا في اجتماع سابؽ.
ك .حفظ سجبلت ككثائؽ اجتماعات الييئة.
ز .تدكيف اسـ العضك المتغيب عف االجتماع مػع بيػاف مػا إذا كػاف بعػذر أـ ال كيػذكر ذلػؾ
في محضر الجمسة.
ح .حفػػظ إقػ اررات المبلءمػػة كمرفقاتيػػا دكاقػ اررات عضػػك الييئػػة المتعمقػػة باالسػػتقبللية التػػي يػػتـ
تكقيعيا مف قبؿ أعضاء الييئة كتزكيد البنؾ المركزم األردني منيا.
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أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية:
سماحة األستاذ الدكتور أحمد ىميل :رئيس ىيئة الرقابة الشرعية
األستاذ الدكتور أحمد العيادي :العضو التنفيذي لييئة الرقابة الشرعية
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي :عضو ىيئة الرقابة الشرعية
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المرابحة لآلمر بالشراء
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االستالم والتسميم بين الشركات ذات الصمة في المرابحات
بنػػاء عمػػى فتػػكل ىيئػػة الرقابػػة الشػػرعية رقػػـ  2229/23تػػاريخ  2229/4/29كالتػػي نصػػت عمػػى
جػكاز قيػػاـ البنػػؾ بشػراء البضػػاعة مػػف إحػػدل الشػػركات ذات الصػػمة كبيعيػػا مرابحػػة لشػػركة أخػػرل مػػف تمػػؾ
المجمكعػػة ش ػريطة عػػدـ تككيػػؿ البػػائع بالتسػػميـ نيابػػة عػػف البنػػؾ نضػػع بػػيف أيػػديكـ لمحػػة عػػف مجمكعػػة
شركات كحصص الشركاء فييا كطبيعة نشاطيا:
اسم الشركة

الشركاء

وصف النشاط

س

أ ب كج كبكاقع  %33.3لكؿ منيـ

صناعة عبكات الدىانات بأنكاعيا

ص

نفس الشركاء كالنسب أعبله

صناعة الدىانات

ع

نف ػػس الش ػػركاء اع ػػبله بنس ػػبة  %23.3لك ػػؿ م ػػنيـ صناعة الدىانات
باإلضافة إلى زكجاتيـ بنسبة  %12لكؿ منيف

ؿ

نف ػػس الش ػػركاء أع ػػبله كزكج ػػاتيـ بنس ػػبة  %16.7تستكرد المكاد الكيماكية السائمة لمػدىانات
كتقكـ بتأجير خزانات لآلخريف

لكؿ منيـ

كيمكف تمخيص األعماؿ الرئيسية التي تقكـ بيا الشركات كما يمي:
س  - :صػػناعة العب ػكات كبيعيػػا لشػػركات الػػدىانات ( ص ت ع )  :مسػػتكدعاتيا كبي ػرة بحيػػث تتسػػع لمبضػػائع
المصنعة لمشركات ذات الصمة.
ص  - :صػػناعة الػػدىانات كبيعيػػا فػػي األس ػكاؽ تشػػترم العب ػكات مػػف شػػركة صػػناعة التعميػػب باإلضػػافة إلػػى
مشػػترياتيـ مػػف آخ ػريف يشػػتركف أيض ػان الم ػكاد الكيماكيػػة الس ػائمة مػػف شػػركة ؿ ك لػػيس لػػدييـ مسػػتكدعات كبي ػرة
ككنيـ يعتمدكف عمى مستكدعات شركة س ك ع
كنظ انر لككف بضائع شركة ع ذات كميػات كبيػرة كأف بضػائع ؿ مخزنػة فػي العقبػة ككجػكد منػدكب البنػؾ
لكػػؿ عمميػػة اسػػتبلـ كتسػػميـ يعيػػؽ أعمػػاليـ كمػػا يقكلػػكفر فػػإنيـ يطمبػػكف د ارسػػة إمكانيػػة تػػكفير بػػدائؿ أخػػرل
تحقؽ الضكابط الشرعية التي تتناسب مع نشاطيـ.
المطموب :ىؿ يجكز شرعا أف يقكـ مندكب البنؾ باستبلـ البضاعة مػف الشػركة البائعػة ثػـ يسػمميا لمشػركة
اآلمرة بالشراء بحيث تتـ العممية في مستكدعات الشركة البائعة؟
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االستالم والتسميم بين الشركات ذات الصمة في المرابحات  -تابع
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجػػكز فػػي بيػػكع المرابحػػة التػػي يكػػكف فييػػا البػػائع كاآلمػػر بالشػراء مػػف الشػػركات ذكات الصػػمة أف يفػػكض
ػائع بتسػػميـ البض ػػاعة لآلمػػر بالشػ ػراء ب ػػؿ يجػػب أف يس ػػتمـ منػػدكب البن ػػؾ البضػػاعة المبيع ػػة م ػػف
البن ػ ُ
ؾ الب ػ ي
البائع ثـ يقكـ بتسميميا لآلمر بالشراء مع التأكد كالتكثؽ مف أف يكػكف منػدكب البػائع غيػر منػدكب اآلمػر
بالشراء كال يصح أف يككنا شخصا كاحدا لذا ال بد مف أف تقكـ كؿ شركة بتسمية مندكبيا ليذه الغاية.
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اعتماد مرابحة الدفع بموجب حوالة
يرغب عميؿ بفتح اعتماد مرابحة بقيمة ( )1.615ألؼ دكالر طريقة الدفع كما يمي:
أ .حكالة بقيمة  322الؼ دكالر تمكؿ خبلؿ البنؾ كمف أمكالو الخاصة.
ب .فتح االعتماد خبلؿ (يكـ 52-يكـ) بعد إصدار الحكالة .
يقترح البنؾ إجراء عقد مشاركة (اعتماد مشاركة) بحيػث يقػكـ البنػؾ بفػتح االعتمػاد فػي غضػكف  52يكمػان
مف إصدار الحكالة.
المطمػػكب :الرجػػاء بيػػاف الحكػػـ الشػػرعي فػػي االقت ػراح أعػػبله عمػػى اعتبػػار أف مسػػؤكلية البنػػؾ ( االلت ػزاـ )
تككف مف تاريخ فتح االعتماد كليس إصدار الحكالة.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع مف أف تتـ العممية مرابحة ضمف السقؼ الممنكح لػو بشػرط أف يكتػب إقػ ار ار بػاف التجػاكز عػف ذلػؾ
يككف عمى مسؤكليتو الخاصة كال عبلقة لمبنؾ بمخاطر التجاكز.
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حوالة الدين لشركاء أو مدينين
يتقدـ إلينا عمػبلء شػركاء فػي أصػؿ بسػبب اإلرث أك الشػراء كيطمػب أحػدىـ تممػؾ الحصػص الباقيػة
مف خبلؿ تمكيػؿ البنػؾ لمحصػة عبػر المرابحػة أك اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ لكػف األصػؿ مسػجؿ بالكامػؿ
لػػدل المؤسسػػات المعنيػػة -األ ارضػػي غالبػػا -باسػػـ أحػػد الشػػركاء فقػػط كىػػذا الش ػريؾ يقػػر شػػفكيا أك خطيػػا
بحصص باقي الشركاء.
المطمػػكب :ىػػؿ يجػػكز تمكيػػؿ الحصػػة بػػالرغـ مػػف عػػدـ كجػػكد إثبػػات رسػػمي -فػػي دائ ػرة األ ارضػػي مػػثبل-
كاالعتماد عمى اإلقرار الداخمي لمشريؾ؟ كىػؿ يقبػؿ اإلقػرار بتػاريخ تقػديـ المعاممػة أـ يجػب أف يكػكف قػديما
لدل محاـ معتمد مثبل؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػػانع شػػرعا مػػف التخػػارج بػػيف الشػػركاء أك الكرثػػة فػػي تصػػفية عقػػار محمػػؿ بالػػديكف لبعضػػيـ أك لغيػػرىـ
بعد تقييمو بالقيمة السكقية كتحديد حصة كؿ منيـ ثـ شراء البنؾ لمحصػة محػؿ التمكيػؿ كبيعيػا لمشػركاء
الباقيف أك لغيرىـ مرابحة أك إجارة منتيية بالتمميؾ بمكافقة األطراؼ األخرل.

25

مسارات تنفيذ المرابحة
تطبيق ػػا لممع ػػايير الش ػػرعية كتفع ػػيبل لمضػ ػكابط الرقابي ػػة الش ػػرعية فق ػػد خمص ػػت اجتماع ػػات المجن ػػة
المعني ػػة بي ػػذا المكض ػػكع إل ػػى االقت ارح ػػات أدن ػػاه نرج ػػك تحدي ػػد المتكاف ػػؽ مني ػػا م ػػع المع ػػايير الش ػػرعية لي ػػتـ
اعتماده كتطبيقو في البنؾ:
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مسارات تنفيذ المرابحة -تابع
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رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
النمكذج المقترح رقـ  :1ال يتكافؽ مع المعايير الشرعية الخاصة بالبنؾ.
النمكذج المقترح رقـ  :2متكافؽ مع المعايير الشرعية الخاصة بالبنؾ.
النمكذج المقترح رقـ  :3يصح أف يعمؿ بو بالشركط التالية:
أ .أف يككف في المثميات فقط :كتعني البضائع مثؿ االسمنت غير السائؿ.
ب .فػػي القيميػػات كاألثػػاث كالم ػكاد التمكينيػػة :يجػػب خػػركج منػػدكب البنػػؾ لمعاينػػة البضػػاعة
كفرزىا قبؿ استعماؿ الفاكس لعقد العقد.
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منتج بيع المنفعة التعميمية
تقػػدـ إلينػػا احػػد عمػػبلء البنػػؾ العربػػي اإلسػػبلمي الػػدكلي بطمػػب (تمكيػػؿ د ارسػػة أكالده) فػػي إحػػدل المػػدارس
حيث أف العميؿ ال يممؾ المقدرة المالية الكافية لدفع أقساط الدراسة ألكالده (دفعو كاحػدة) دكانمػا يمكنػو دفػع
كامؿ االلتػ ػ ػزامات المت ػ ػ ػرتبة عم ػ ػ ػ ػػيو خبلؿ عاـ كبناءا عمى ما سبؽ:
 .1ىؿ ىناؾ صيغة تمكيؿ شرعية تجيز (تمكيؿ منفعة أك خدمة "التعميـ")؟
 .2ىؿ يمكف تطبيؽ صيغة بيع المنافع؟
 .3ما ىي اآللية كالضكابط الشرعية الكاجب إتباعيا لتطبيؽ الفتكل الشرعية؟
 .4كىؿ يمكف اعتماد ىذه اآللية ألم عميؿ أراد االستفادة مف ىذه الصيغة حتى كاف كاف مقتد انر؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يج ػػب ام ػػتبلؾ منفع ػػة التعم ػػيـ م ػػف خ ػػبلؿ التعاق ػػد م ػػع الجامع ػػات كالم ػػدارس كيك ػػكف تعاق ػػد العمي ػػؿ بشػ ػراء
الم ػ ػػنفعة مع البنػ ػػؾ كلػ ػػيس لو عبلقة مع الجامعة.
ك يجكز تأجيؿ الثمف كدفع سعر كؿ مقعد عند إبراـ عقد بيع منفعة.
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توقيع عقد المرابحة من قبل العميل فقط قبل القبض
أري ىيئة الرقابة الشرعية:
الحقان لمفتكل رقـ ( )2212/28بتاريخ ( 2212/12/17مرفقة) التي أجازت تكقيػع العميػؿ كحػده
منفرد عمى عػػقد المرابحػػة (عقػد البيػع الممحػؽ) نػكد التأكيػد عمػى مضػمكف الفتػكل التػي تجيػز تكقػع العميػؿ
كحػػده دكف البنػ ػ ػ ػ ػػؾر حيػ ػ ػ ػػث ظ ػ ػػير مػػف خػ ػ ػػبلؿ التػػدقيؽ الػػداخمي أف بعضػػا مػػف التطبيقػػات العمميػػة تحػػكم
مخالفػػات شػػرعيةر إذ يؤخػػذ تكقيػػع العميػػؿ كحػػده عمػػى عقػػد المرابحػػة مػػع سػػائر النمػػاذج كالعقػػكد فػػي مرحمػػة
الكعد كىذا مخالؼ لسياسة البنؾ الشرعية.
مػػف المعمػػكـ أنػػو ال يػػتـ العقػػد إال باإليجػػاب كالقبػػكؿ (بػػيف البػػائع كالمشتػػرم) كبالت ػ ػػالي فاألصػ ػػؿ أال يؤخػ ػػذ
تكقيػػع العمي ػ ػػؿ عم ػ ػػى عقػػد المرابحػػة منفػػردان كحػػده إال بحػػاالت اسػػتثنائية كاضػػط اررية كال ينقمػػب االسػػتثناء
إلى أصؿ.
كاالستثناء يككف بكتاب مبرر مف العميؿ كأنػو عمػى عمػـ بػأف تكقيعػو لػيس عقػدان تامػان إال بعػد تكقيػع البنػؾ
كامتبلكو لمسمعة.
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البيع بين األقارب
ىنػػاؾ عػػدة فتػػاكل لحػػاالت فرديػػة فيمػػا يخػػص مكضػػكع التمكيػػؿ بػػيف األقػػارب لكػػف فػػي ضػػكء البحػػث عػػف
تحديػػد معيػػار محػػدد بخصػػكص ىػػذا النػػكع مػػف التمػػكيبلت كالتعمػػيـ المطمػػكب تعميمػػو عمػػى الفػػركع فإننػػا
نطرح مجمكعة مف األسئمة:
 .1يذكر في تكصيات التعميـ المذككر أف التحقؽ مف صحة عمميات الشػراء يجػب اف يكػكف مبنيػا
عمػػى حقػػائؽ كقػرائف جميػػة كعميػػو نرجػػك التكػػرـ بتحديػػد الضػكابط كالمؤشػرات كالمعػػايير التػػي
سيق ػ ػ ػػكـ الفػ ػػرع باالستناد عمييا فػي عمميػة التحقػؽ تحاشػيا لمكقػكع فػي الشػبية الشػرعية حيػث
يتـ تحميؿ مثؿ ىذه المسؤكلية الى الفركع.
 .2ىػؿ شػػرط الػػرىف -كمػا كرد فػػي التعمػػيـ -أمػر شػػرعي أـ ىػػك إدارم ائتمػاني حيػػث يشت ػػرط فػػي
كثي ػ ػ ػػر مف األحػ ػ ػػياف لمحد مف العمميات الصكرية في ىذه التمكيبلت.
 .3تحديػػد درجػػة األقػػارب الػػذيف تشػػمميـ ىػػذه الفتػػكل فػػي معػػامبلت التمكي ػؿ ىػػؿ ىػػي مػػف الدرجػػة
االكلى مثبل؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بيع االقارب جائز شرعا ك ال شبية فيو ألف لكؿ منيما ذمة مالية مستقمة لكف اذا افصح العم ػ ػ ػ ػ ػػيؿ عػف
اف البي ػ ػػع صكرم تكقؼ العممية ألف البنؾ ىنا يككف متكاطئان في شبية الربا كال يحب عمػى المكظػؼ اف
يستقصي بغمبة إساءة الظف عف غرض العميؿ مف البيع.
ىػػذه المعػػايير تطبػػؽ عمػػى البيػػكع الشػػكمية التػػي تكثػػؽ بقيػػكد قانكنيػػة (دائ ػرة السػػير /دائ ػرة اال ارضػػي) امػ ػ ػ ػ ػػا
البيػ ػ ػ ػ ػػكع التػ ػ ػػي ال يػتـ فييػا التكثػؽ فيجػب التحقػؽ مػف حقيقػة العمميػة مػف خػبلؿ القػبض كاالسػتبلـ كالتسػميـ
كعدـ التكاطؤ.
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التأمين عمى المركبات موديل  9000فأقل
تخاطبنػػا الفػػركع بخصػػكص شػػرط التػػأميف الشػػامؿ عمػػى السػػيارة لػػدل شػػركة تػػأميف إسػػبلمية حيػػث الق ػرار
بضػػركرة أف يكػػكف التػػأميف إسػػبلميا لكػػف شػػركات التػػأميف اإلسػػبلمية تػػرفض التػػأميف عمػػى المركبػػات مػػف
مكديؿ  2222فأقؿ.
السؤاؿ :ىؿ يجكز التأميف عمى ىذه المركبات لدل شركات تأميف غير إسبلمية؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
أم مركبة يتعذر تأمينيا لدل شركة تأميف إسبلمية بعد التأكػد مػف ذلػؾ فيبػاح التػأميف عمييػا لػدل شػركة
تأميف تجارية لحاجة حفظ حقكؽ الناس كالقاعدة الشرعية "الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة".
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الشحن البري في المرابحات الخارجية
في المرابحات الخارجيػة (االعتمػادات كالبػكالص كحػكاالت المرابحػة) التػي تنقػؿ فييػا البضػائع بحػ ار أك جػكا
تككف األمػػكر منضبطةر مف حيث عػدـ تمكػف العميػؿ اآلمػر بالشػراء مػف تسػمـ البضػاعة إال بتجييػر البنػؾ
البكالص لصالح العميؿ كليس األمر كذلؾ في البضائع المنقكلة برار حيث -كحسػب مػا أكػد عػدة معنيػيف
في ىذا القطػاع -فػإف العميػؿ يمكػف أف يتسػمـ البضػاعة مػف سػائؽ الناقمػة (التػرؾ) مباشػرة دكف عمػـ البنػؾ
أك إذنو كيككف تجيير المستندات الحقا كشكميا.
المطمكب :ما مدل شرعية:

تفكيض الناقؿ بتسميـ البضاعة لآلمر بالشراء؟ أك تفكيض اآلمػر بالشػراء بتسػمـ البضػاعة مػف الناقػؿ نيابػة

عف البنؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إف فكرة استحبلؿ الػربح فػي المصػرؼ اإلسػبلمي ناشػئة عػف تممكػو البضػاعة كتحممػو مخػاطر تممكيػا لػذا
فإف الدخكؿ في صكرية التعامؿ الناشئة عف طبيعة ىذا النكع مػف االعتمػادات ال بػد أف تنضػبط كبالتػالي
فإنػػو كحػػبل ليػػذه اإلشػػكالية الحقيقيػػة يمكػػف تفػػكيض اآلمػػر بالش ػراء بتسػػمـ البضػػاعة مػػف الناقػػؿ نيابػػة عػػف
البنؾ.
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تمويل المعادن الثمينة في مرابحات السمع الدولية
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بػػاالطبلع عمػػى االتفاقيػػة المبرمػػة مػػع ككيػػؿ البنػػؾ (الكحػػدة المصػػرفية الخارجيػػة) لػػكحظ كجػػكد شػػرط ضػػمف
االتفاقية حكؿ السمع المسمكح إجراء مرابحات سمعية بيا كذلؾ باف ال تككف مػف فضػة أك ذىػب أك معػادف
ثمينة في حيف لكحظ أف جزء كبير مػف المرابحػات القائمػة مػف خػبلؿ )(OBUىػي مرابحػات دكليػة عمػى
س ػػمعة الببلتيني ػػكـ كالببلدي ػػكـ كالت ػػي تع ػ ّػد مع ػػاف ثمين ػػة كأس ػػعارىا تف ػػكؽ س ػػعر ال ػػذىب فإن ػػو يج ػػكز التعام ػػؿ
بالمعػػادف الثمينػػة ألنيػػا تحكلػػت إلػػى سػػمعة عممػػا أف إصػػدار النقػػد غيػػر مغطػػى بالػػذىب كلػػذلؾ اختمػػؼ
الجنس بيف السمع الثمينة كالنقكد في طبيعة النقد ألنو يتـ مف خبلؿ اإلصدار الحر غير المغطى.
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آليات تمويل السيارات الحاصمة عمى إعفاء جمركي
فػػي منػػتج السػػيارات مرابحػػة يحصػػؿ أحيانػػا أف يكػػكف عػػرض السػػعر المكجػػو لمبنػػؾ صػػاد ار مػػف طػػرؼ فيمػػا
الم ػ ػػالؾ الفعػ ػػمي لمسيارة طرؼ آخرر سبب ذلؾ:
 .1يحصؿ بعض األشخاص عمى إعفاء جمركي لسيارة أك أكثػر بسػبب مػرض أك خصكصػية مػا أك
غيرىػػا حػ ػػيث يكػػكف البيػػاف الجمركػػي أك كثيقػػة الممكيػػة (رخصػػة السػػيارة) لمسػػيارة باسػػـ طػػرؼ

صاحب اإلعفاء لكف عرض السعر يقدـ لمبنػؾ مػف طػرؼ آخػر كىػك معػرض السػيارات الػذم

يممؾ رخصة استيراد السيارات مف الخارج.

 .2أحيانا ي كػكف البيػاف الجمركػي باسػـ صػاحب اإلعفػاء كالتنػازؿ مػف اسػـ معػرض السػيارات لصػالح
البنؾ أك مف يعينو البنؾ بسبب كجكد قرار بشطب السيارة.

فما اإلجراء الصائب في تنفيذ ىذه التمكيبلت؟ ىؿ يكقع البنؾ عقػد شػراء السػيارة مػع صػاحب اإلعفػ ػ ػػاء أـ

معػ ػ ػػرض السيارات؟ كىؿ ىناؾ محددات أخرل في ىذه العممية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:

اإلعفػػاء حػػؽ مػػالي يجػػكز بيعػػو كبالتػػالي يجػػكز لصػػاحب اإلعفػػاء أف يبيعػػو لصػػاحب معػػرض السيػ ػػػارات
كالبنؾ يشػ ػػترم السيارة محممة باإلعفاء مف معرض السيارات كيدفع لو الثمف المتفؽ عميو ثػـ يبيػع السػيارة
لعميمو اآلمر بالشراء مرابحة.
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تجاوز السقوف االئتمانية أو تمويالت المرابحة في بوالص التحصيل
اسػػتغؿ عميػػؿ السػػقؼ الممنػػكح لػػو كػػامبل فػػي اسػػتيراد بضػػائع مػػف الخػػارج بمكجػػب ب ػكالص تحصػػيؿ كاردة
ككاف العم ػػيؿ ق ػ ػػد كقع مع البنؾ ككالة استثمار مقيػدة ببػكالص التحصػيؿ الػكاردة ثػـ طمػب مػف البنػؾ زيػادة
السػقؼ لمغايػة نفسػيا كأثنػاء الد ارسػة االئتمانيػة لمعميػؿ قػدمت إحػدل البػكالص لمبنػؾ كأراد العميػؿ تمكيميػػا

مرابحة عف طريؽ البنؾ فيؿ يصح ذلؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:

مف شركط صحة الككالة شرعا بياف مقدار المبمغ المككؿ فيو الككيػؿ كلػذلؾ فإنػو ال بػد مػف تحديػد المبمػغ
الػػذم يعمػػؿ فيػػو الككيػػؿ (العميػػؿ) كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ أف تعاقػػد الككيػػؿ مػػع المػػكرد الخػػارجي عمػػى اسػػتيراد
بضػػاعة بػػثمف يزيػػد عمػػى مبمػػغ الككالػػة ال يجػػكزر ألف أم تجػػاكز لمبمػػغ الككالػػة يعنػػي أف الككيػػؿ خػػالؼ
مقتضيات الككالة الممنكحة لو.

مف جية أخرل فإف الككيؿ ال يشترم لنفسو دكانما يشترم لصالح البنؾ (المككؿ) لذا فإف البضػاعة ال ازئػدة
عمػػى مبمػػغ الككالػػة ال تػػدخؿ فػػي ضػػماف البنػػؾ كتصػػبح فػػي ضػػماف الككيػػؿ كلػػذا ال يسػػتطيع البنػػؾ أف
يبيعيا لعميمو مرابحة عند كصكليا.
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تقييم البضائع الممولة بالمرابحة
باالشػػارة الػػى المكضػػكع اعػػبله يتقػػدـ العمػػبلء -بػػيف الحػػيف كاالخػػر -بطمبػػات تمكيػػؿ مرابحػػو لم ػره كاحػػده
لشراء بضائع كمحتكيات محؿ قائـ مع العمـ اف مثؿ ىذا النػكع مػف التمػكيبلت يصػعب تقػدير كتخمػيف
البضاعة ك المحتكيات األخرل (اآلالت كمعدات مستعممو ) فييا بشكؿ دقيػؽ ( لعػدـ كجػكد مخمػف معتمػد
ليذه الغايات ) مع اإلشارة إلى اف عرض السعر بيذه المػكاد كالبضػائع يصػدر مػف البػائع كبمكجػب فػكاتير

غير ضريبيو .
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجب كجكد تقييـ مف قبؿ البنؾ لممكجكدات حتى ال يقع البنؾ في غبف فاحش كخركجا مف شبية الربا.
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تمويل اعتماد المرابحة بعد انتياء مدتو أو الغائو
كفقػ ػان ألعػ ػراؼ االعتم ػػادات الدكلي ػػة الممزم ػػة لكاف ػػة أطػ ػراؼ االعتم ػػاد المس ػػتندم فإن ػػو عن ػػد كركد مس ػػتندات
االعتماد المطمكبة كتدقيؽ البنؾ يككف البنؾ ضمف الحاالت التالية:
 .1كجكد مخالفات فنية في المستندات ممػا ال يػؤثر عمػى كصػؼ البضػاعة فػإف البنػؾ يبمػغ اآلمػر بالشػراء
بيا لمحصكؿ عمى مكافقتو أك رفضو خػبلؿ ثبلثػة أيػاـ مػف تػاريخ تػدقيؽ المسػتنداتر ألنػو -كحسػب
األع ػراؼ -إذا اكتشػػؼ البنػػؾ مصػػدر االعتمػػاد أيػػة مخالفػػات فػػي المسػػتندات فمػػو حػػؽ رفػػض ىػػذه
المستندات خبلؿ خمسة أياـ عمؿ تمي يكـ استبلمو لممستندات بالبريػد دكاذا لػـ يبمػغ البنػؾ بػالرفض
خػػبلؿ ىػػذه الفت ػرة تصػػبح المسػػتندات مقبكلػػة حكمػػا كالبنػػؾ ممػػزـ بدفػ ػ ػػع قيمػػة ىػػذه المسػػتندات إلػػى
البائع.
 .2رفػػض العميػػؿ لممخالفػػات كعػػدـ قبكليػػا حينيػػا يجػػب اف يقػػكـ العميػػؿ بتزكيػػد البنػػؾ بكتػػاب خطػػي يفيػػد
الػػرفض ككػ ػ ػػذلؾ فػػي حػػاؿ القبػػكؿ) كغالبػػا فػػإف البنػػؾ يقػػكـ بػػرفض ىػػذه المسػػتندات المخالفػػة كاعػػبلـ
البائع بيذا الرفض قبؿ انقضاء مدة الخمس أياـ لكي ال يصػبح ممزمػا بالػدفع كػإجراء تحفظػي (ىػذا
فػػي حػػاؿ عػػدـ اسػػتبلـ البنػػؾ جكابػػا مػػف العميػػؿ عمػػى المخالفػػات) مػػع احتفاظػػو بيػػا عمػػى مسػػؤكلية
البػػائع كفػػي حػػاؿ ىػػبلؾ البضػػاعة بعػػد عمميػػة الػػرفض فيػػي عمػػى مسػػؤكلية البػػائع فقػػط عممػػا بػػاف
البضاعة مؤمف عمييا لدل شركة التأميف مف قبؿ البنؾ.

بعد ذلؾ تبدأ الم ارسػبلت بػيف البػائع كالمشػترم لقبػكؿ ىػذه المخالفػات كفػي الغالػب يػتـ االتفػاؽ بينيمػا عمػى
القبػ ػ ػ ػػكؿ كالتس ػ ػ ػػديد فيق ػػكـ اآلم ػػر بالشػ ػراء بتف ػػكيض البن ػػؾ ب ػػالقبكؿ كدف ػػع قيم ػػة المس ػػتندات كيطالب ػػو بتمكي ػػؿ
االعتماد مرابحة.
في حاالت ذات عبلقة تنتيي صبلحية االعتمادر بحيث تصػؿ المسػتندات بعػد انتيػاء صػبلحية االعتمػاد
ففػػي ىػػذه الحالػػة تكػػكف المسػػتندات مخالفػػة كالبنػػؾ غيػػر ممػػزـ بػػدفع قيمتيػػا لمبػػائع فيػػي تخضػػع لقبػػكؿ /اك
رفػػض العميػػؿ ففػػي حػػاؿ قبكلػػو لممسػػتندات يػػأتي العميػػؿ راغبػػا بتمكيػػؿ االعتمػػاد عممػػا فػػي حػػاؿ ىػػبلؾ
البضاعة البنؾ غير مسؤكؿ كما كرد أعبله.
كفي بعض الحاالت يقكـ العميؿ باستبلـ البضاعة في حاؿ كانت كسيمة الشحف برية دكف عمـ البنؾ.
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تمويل اعتماد المرابحة بعد انتياء مدتو أو الغائو – تابع
السؤاؿ:
 .1فيؿ يصػح أف يقػكـ البنػؾ بإعػادة تمكيػؿ البضػاعة الػكاردة فػي المسػتندات (بيعيػا لمعميػؿ مرابحػة)
إذا كػ ػ ػػاف قػ ػػد سب ػ ػػؽ لو أف رفضيا قبؿ ذلؾ؟
 .2كىؿ يصح أف يقػكـ البنػؾ بإعػادة تمكيػؿ البضػاعة الػكاردة فػي المسػتندات (بيعيػا لمعميػؿ مرابحػة)
إذا كاف قد انتيت صبلحية االعتماد؟
 .3كىؿ يحػؽ لمعميػؿ الػرفض أك القبػكؿ لممخالفػات الػكاردة فػي المسػتندات أـ أف ىػذا مػف حػؽ البنػؾ
كحده ككنو مالؾ البضاعة؟
 .4كىؿ مف الممكف تمكيؿ البضاعة م اربحة التي تسمميا العميؿ عندما تككف كسيمة الشحف برية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 .1تصػػح الحالػػة األكلػػى شػريطة أف يجػػرم البنػػؾ االتصػػاالت البلزمػػة مػػع المصػػدر (البػػائع) إلج ػراء
عقد ش ػ ػراء جػ ػػديدر حيث أف عقػد الشػراء األكؿ بػيف البنػؾ كالبػائع قػد فسػخ بمكجػب الػرفض الػذم
أرسمو البنؾ لممص يدر.
 .2كالحكـ في الحالة األكلى ينطبؽ عمى فكرة انتياء صبلحية االعتماد.
 .3أمػػا رفػػض العميػػؿ لممسػػتندات أك قبكليػػا فمػػف حقػػو ذلػػؾ باعت ػ ػ ػ ػ ػػباره آمػ انر بالشػ ػ ػ ػراء ألنػػو المشت ػ ػػرم
النيػػائي مف الب ػػنؾ كليبمغ البنؾ برأيو كليبمغ البنؾ البائع الذم اشترل منو كىذا جائز شرعان.
 .4كبخصػػكص تسػػمـ العميػػؿ البضػػاعة فػػبل يصػػح إج ػراء المرابحػػة (بيعيػػا مرابحػػة لػػو) ط ػ ػ ػػالما أنيػػا
أصبح ػ ػ ػػت تحػ ػػت يػ ػ ػػده إال إذا كػػاف البنػػؾ فكضػػو بالتسػػميـ كتػػـ العقػػد بػػيف البػػائع كالبنػػؾ مسػػبقان
كتحمؿ البنؾ مخاطر التممؾ.
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تسديد أثمان البضائع قبل أو بعد االستالم والتسميم لمبضاعة
نرجك إعبلمكـ بكجكد عمبلءنا ( آمرم الشراء ) الذيف يتمخص أسمكب عمميـ بما يمي -:
أ -يتـ تكريد البضائع ليـ بشكؿ يكمي كمف عدة مصادر.
ب -يتعػ ػػذر تحديػ ػػد الكقػ ػػت الػ ػػذم سػ ػػيتـ فيػ ػػو تحميػ ػػؿ البضػ ػػائع مػ ػػف مسػ ػػتكدعات البػ ػػائع كتنزيميػ ػػا فػ ػػي
مستكدعات اآلمر بالشراء.
ج -يمكف إببلغ البنؾ بكصكؿ كتنزيؿ البضاعة في مستكدعات اآلمر بالشراء .
د -عمميػػات الػػدفع ( تسػػديد ثمػػف البضػػائع لمبػػائع ) ال تػػتـ بشػػكؿ يػػكمي دكانمػػا خػػبلؿ فت ػرة يتفػػؽ عمييػػا
تككف مثبل كؿ شير أك ثبلثة شيكر أك ما شابو.
ىػ -أحيانان يستطيع اآلمر بالشراء أف يحصؿ عمى شركط ميسرة مػف البػائع بػأف يكػكف التسػديد مػؤجبل
لفترة معينة بعد استبلـ البضاعة.
ك -بعض العمبلء يجدكف مشقة في تمكيؿ كؿ بضاعة عمى حدة بسبب عددىا الكبيػر جػدان كيطمبػكف
أف يتـ تجميػع فػكاتير فتػرة يتفػؽ عمييػا كلػتكف مػثبل أسػبكعيف أك شػير ( التػي تكػكف مػف نفػس البػائع )
كيتـ تمكيميا معان .
ز -إنػػو يتعػػذر عمػػى البنػػؾ أف يرسػػؿ منػػدكبان مػػف البنػػؾ لمقيػػاـ بعمميػػات االسػػتبلـ كالتسػػميـ فػػي مكقػػع
البائع لمحاالت التي تنطبؽ عمييا المبلحظات المبينة أعبله.

ح -البضػػائع التػػي تنطبػػؽ عمييػػا المبلحظػػات أعػػبله مػػف الكاقػػع العممػػي ىػػي الم ػكاد الغذائيػػة بطاقػػات
اليكاتػػؼ الخمكيػػة لمػػككبلء المػ ػكاد األكليػػة لػػبعض الصػػناعات مث ػػؿ الػػدىانات أعػػبلؼ المكاشػػي

كاألبقار.
في ضكء ذلؾ يرجى تزكيدنا بالفتكل الشرعية فيما يجكزلمبنؾ في مثؿ ىذه الحاالت-:
 .1قيػػاـ البن ػػؾ بتككيػػؿ أح ػػد ممثمػػي اآلم ػػر بالش ػراء الس ػػتبلـ البضػػاعة الممكل ػػة بالمرابحػػة نيابػػة ع ػػف
البنؾ؟

 .2دفع الثمف بعد فترة معينة مف استبلـ البضاعة في حالة كجكد شرط التأجيؿ بالدفع؟

 .3تجميع عدد مف الفكاتير المقدمة مف نفس البائع خبلؿ فترة محددة كلتكف شػي انر مػثبلن كدفػع قيمتيػا
بعممية كاحدة؟
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تسديد أثمان البضائع قبل أو بعد االستالم والتسميم لمبضاعة -تابع
كفي حالة عدـ الجكاز فما ىي الحمكؿ الشرعية البديمة المقترحة لمتعامؿ مع ىكذا حاالت؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 يشػػطب البنػػد (ىػػ) "أحيانػان يسػػتطيع اآلمػػر بالشػراء أف يحصػػؿ "....أك يعػػدؿ ليصػػبح ُ"يعمػػـ البنػػؾالعميؿ بجميع الشركط التي يحصؿ عمييا البنؾ في بيع المرابحة".

 يعدؿ البند (ك) ليصبح " :بعض العمبلء يجدكف مشقة في تمكيؿ كؿ بضاعة.".... الحالػػة رقػػـ ( )1ال تصػػح شػػرعان ألنػػو ال يصػػح أف يكػػكف العاقػػد ككػػيبلن عػػف طػػرفيف فػػي الصػػفقةنفسيا.

 -الحالة رقـ ( )2تصح شرعان كتعني أف يككف الثمف مؤجبلن.

 الحالة رقـ ( )3تصح شرعان كىي مػا يسػمى بالفقػو ب ػ "بيػع اإلسػتجرار" الجػائز شػرعان مػع التأكيػدعمى أف تككف البضاعة في ىذا البيع سممت فعبل.
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تغير األسعار في حواالت المرابحة بين الفاتورة المبدئية والنيائية
في منتج حكاالت المرابحة تحدث أحيانا الحاالت التالية:
 -1تصؿ البضاعة بكميات أقؿ مف المتعاقد عمييا أك يطمب المكرد ثمنا أعمى مف المتفؽ عميو فػي
حكالة المرابحة بسبب ارتفاع أسعار األلمنيكـ مثبل في األسكاؽ العالمية.

 -2يتػػأخر كصػػكؿ بعػػض الب ػكالص ال ػكاردة عػػف ح ػكاالت مرابحػػة عػػف الفت ػرة المتفػػؽ عمييػػا بػػيف البنػػؾ
كالعميػػؿ كىػػذا يعنػػي أف البنػػؾ قػػد احتسػػب أرباحػػو عمػػى فتػرة فيمػػا كصػػمت المسػػتندات متػػأخرة أم
مػػنح العميػػؿ فت ػرة أطػػكؿ كنسػػبة ال ػربح ذاتيػػا فيػػؿ يصػػح لمبنػػؾ رفػػع نسػػبة ال ػربح مػػع العميػػؿ عنػػد
كصكؿ المستندات خاصة أنو لـ يكقع عقد المرابحة بعد؟ كىؿ يجكز رفع نسػبة المرابحػة لصػفقة

أخرل قادمة بسبب تأخر كصكؿ صفقة قديمة؟
فما الحكـ الشرعي لكمتا الحالتيف؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:

يجب تحديد السعر فػي عػرض السػعر األكلػي مػف المػكرد (المسػتفيد) كتحديػد فتػرة سػرياف العػرض حتػى
ال نقع في جيالة كدرءا لمخبلؼ كال يجػكز شػرعا رفػع نسػبة الػربح عمػى الصػفقة ذاتيػا أمػا التسػعير فيػك
أمر داخمي لكف ال يصح ربط الصفقة بأخرل باعتبارىا شرطا في التسعير.
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ورود مستندات التمويل في البوالص واالعتمادات باسم العميل
كردت ع ػػدة استفس ػػارات م ػػف خ ػػبلؿ ال ػػدكائر التنفيذي ػػة ح ػػكؿ كركد مس ػػتندات البض ػػاعة ف ػػي االعتم ػػادات أك
حكاالت المرابحة باسـ العميؿ كليس باسـ البنؾ بعد الشحف.
فػػي ضػػكء ذلػػؾ فإننػػا نرجػػك إعبلمنػػا بػػالرأم الشػػرعي حػػكؿ صػػحة التمكيػػؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مػػف
عدمو؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
األصػػؿ أف البنػػؾ ىػػك الػػذم يشػػترم كيخاطػػب المػػكرد أك البػػائع كيتحمػػؿ مخػػاطر الممػػؾ كلتك ػرار مثػػؿ ىػػذه
المسائؿ فإنو ال يسمح بتمكيؿ مثؿ ىذه العممياتر ألنيا ليست شبية فقػط بػؿ حقيقػة كاقعػة لصػكرية العقػد
كانقبلبو إلى ربا لعدـ الضماف كالممؾ مع االلتزاـ بيذه الفتكل في كؿ تعامبلتكـ ذات العبلقة.
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تقييم األصول
اعتمادا عمى فتاكل سابقة صادرة عف ىيئة الرقابة الشرعية بخصكص مكضكع التقييـ فقد لغايػات التمكيػؿ
فقد كجدت حاالت يختمؼ فييا تخميف المقدريف المعتمديف عػف السػعر المعػركض مػف البػائع كالػذم يجػرم
عميػػو التمكيػػؿ ..فيػػؿ يجػػكز لمبنػػؾ أف يجػػرم تمكيػػؿ مرابحػػة أك إجػػارة عمػػى مبمػػغ يختمػػؼ صػػعكدا أك نػػزكال
عف المبمغ الصادر عف المخميف المعتمديف لدل البنؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تؤكد ىيئة الرقابة الشػرعية عمػى ضػركرة تقيػيـ السػمع كالبضػائع كاألصػكؿ التػي يػتـ شػراؤىا مػف قبػؿ البنػؾ
حتػػى ال يقػػع البنػػؾ فػػي صػػكرية العقػػكد كأنػػو ال يكجػػد مػػا يسػػمى بػػالتقييـ االئتمػػاني كالتقيػػيـ الشػػرعي كأف
التقييـ بسعر السكؽ لجميع الغايات.
كتأكيدا كتفصيبل لمفتاكل السابقة حكؿ مكضكع التقييـ نكضح ما يمي:
 األصكؿ المنقكلػة كغيػر المنقكلػة كالعقػارات كالسػيارات كالسػمع القيميػة كاألثػاث فإنػو يقبػؿ التمكيػؿمػػا داـ الفػػرؽ مػػا بػػيف تخمػػيف المقػػدريف المعتمػػديف لػػدل البنػػؾ كالسػػعر المعػػركض ال يبتعػػد عػػف
نسبة  %12أعمى أك أقؿ.
 األصكؿ كالسمع القيمية كاألثاث التي يزيد الفرؽ فييا أكثر مف  %12فتعرض عمى ىيئػة الرقابػةالشرعية مع تقديـ تقرير حكؿ أسباب كجكد الفركقات في السعر.
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تمويل المصاريف الجمركية
بنػػاء عمػػى إجػػازة ىيئػػة الرقابػػة الشػػرعية تمكيػػؿ مصػػاريؼ التخمػػيص كالجمػػارؾ عمػػى البضػػائع المسػػتكردة
الممكلػػة مرابحػػة تبعػػا ال أصػػالة فػػي الفتػػكل رقػػـ  2228/47تػػاريخ  2228/9/21كاسػػتنادان ليػػا فإنػػو يػػتـ
حالي ػان تمكيػػؿ مصػػاريؼ التخمػػيص كالجمػػارؾ لمعمػػبلء الػػذيف يرغبػػكف بػػذلؾ لبضػػائع االعتمػػادات كالب ػكالص
الممكلة مف خبللنا بالمرابحة.
كتتمخص الترتيبات الحالية بأف يقكـ العميؿ بمراجعة شركة التخميص كتكميفيػا مباشػرةن بعمميػات التخمػيص

كبعػػد أف تقػػكـ شػػركة التخمػػيص بإتمػػاـ إجراءاتيػػا مػػع دائ ػرة الجمػػارؾ يقػػكـ العميػػؿ بالحصػػكؿ منيػػا عمػػى

الفكاتير باسـ البنؾ كنقكـ نحف بالدفع لشركة التخميص كتحكيؿ العممية إلى كمبيػاالت مرابحػة عمػى عميمنػا
اآلمر بالشراء.
كحي ػػث أف الترتيب ػػات الحالي ػػة ال تش ػػتمؿ عم ػػى كج ػػكد دكر لمبن ػػؾ ف ػػي تكمي ػػؼ أك تف ػػكيض ش ػػركة التخم ػػيص
بالسير في إجراءات التخميص كالجمارؾ عمى البضاعة فإننا نرغب في إعادة تنظػيـ ىػذه العمميػة حسػب
الخطكات المقترحة التالية:
 ما يتعمؽ بإجراءات تمكيؿ االعتمادات أك البكالص أك الحكاالت تبقى كما ىي لحػيف كركد المسػتندات(قبؿ تجييرىا لمعميؿ اآلمر بالشراء).
 عنػػد كركد المسػػتندات مطابقػػة ( أك قبػػكؿ العميػػؿ ليػػا إذا كانػػت مخالفػػة ) ثػػـ تجييرىػػا لمعميػػؿ يػػتـ مػػايمي-:
 -1تخيي ػػر العمي ػػؿ :ى ػػؿ يرغ ػػب ف ػػي تمكي ػػؿ مص ػػاريؼ التخم ػػيص كالجم ػػارؾ كذل ػػؾ قب ػػؿ أف ي ػػتـ تجييػ ػػر
المستندات لو أـ ال؟
 -2إذا أبدل العميػؿ اآلمػر بالشػراء رغبتػو بتمكيػؿ مصػاريؼ التخمػيص كالجمػارؾ يكجػو طمبػا لمبنػؾ بػذلؾ
حسػب الصػػيغة المقت ػػرحة المرفقػػة (النمػػكذج المقتػرح رقػػـ  )1كيتضػمف طمػب العميػػؿ المبمػغ المتكقػػع لقيمػػة
المصاريؼ كالجمارؾ دكاذا زادت عف المبمغ المقدر يكػكف لمبنػؾ الخيػار بتمكيػؿ الزيػادة أك أف يقػكـ العميػؿ
بدفعيا مف مصادره كبحيث يتـ التأكد مسبقان مف كفاية سقؼ العميؿ لمتمكيؿ.
 -3يعيف العميؿ الشركة التي يرغب بأف يتـ التخميص عمى البضاعة مف خبلليا بمكجب الطمب المقدـ.
 -4يفػػكض البنػػؾ شػػركة التخمػػيص بػػالتخميص عمػػى بضػػاعة االعتمػػاد /البكليصػػة /الحكالػػة كتزكيػػد البنػػؾ
بالفكاتير متضمنة إق ار انر مف اآلمر بالشراء باستبلـ البضاعة كقبكلو لمحتكل الفاتكرة كذلػؾ حسػب الصػيغة
المقترحة المرفقة (النمكذج رقـ .)2
 -5يدفع البنؾ لشركة التخميص قيمة المطالبة الكاردة كيتـ تحكيميا إلى كمبياالت مرابحة.
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تمويل المصاريف الجمركية  -تابع
فيؿ في اإلجراءات المقترحة ما يخالؼ الضكابط الشرعية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
مػػف المقػػرر أنػػو يجػػكز احتسػػاب المرابحػػة عمػػى البضػػاعة بنػػاء عمػػى مػػا قامػػت بػػو مػػف تكمفػػة مضػػافا إليػػو
مصػػاريؼ التخمػػيص كالجمػػارؾ كالشػػحف لكػػف يجػػب أف يقػػكـ البنػػؾ بشػػمكؿ مصػػاريؼ التخمػػيص كغيرىػػا
ليككف البيع تاما كال يصح تجزئػة رسػكـ الجمػرؾ كالتخمػيص بػيف البنػؾ كالعميػؿ إال إذا قػدـ العميػؿ المبمػغ
سمفا.
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كفالة البائع لآلمر بالشراء
يتقدـ عدة عمبلء في تمكيبلت مرابحة أك اإلجػارة اك غيرىػا كيكػكف الكفيػؿ (كفيػؿ سػداد) ىػك البػائع ذاتػو
ر فيؿ يصح أف يقبؿ البنؾ كفالة البائع آلمر بالشراء في سداد الديف؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع مف قياـ البائع بكفالة المشترم ككف ىذه الكفالة متأتية مف ثقة البائع بالمشػترم ككػكف عقػد الكفالػة
عقد منفصؿ عف العقكد األخرل.
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إعادة شراء محل المرابحة وبيعو مرابحة لطرف ثالث
بمغ رصيد أحػد عمبلئنػا المتعثػريف ( )125الػؼ دينػار تتكػكف مػف رصػيد تمكيػؿ حفػارة ( )28الػؼ كرصػيد
سقؼ تحت التسديد ( )77الؼ دينار.
حيػػث مػػنح العميػػؿ بشػػير  2228/8تمكيػػؿ مرابحػػة بقيمػػة ( )52ألػػؼ لش ػراء حفػػارة ثمنيػػا االجمػػالي فػػي
حينيػػا ( )82الػػؼ قػػاـ العميػػؿ بتسػػديد جػػزء منػػو اال اف العميػػؿ لػػـ يػػتمكف مػػف تسػػديد اقسػػاطيا بالكامػػؿ مػػا
أدل الػػى تصػػنيؼ الػػديف ضػػمف الػػديكف غيػػر العاممػػة بتػػاريخ  2229/12/11كنػػذكر انػػو تػػـ ىيكمػػة الػػديف
مرتيف بعدىا.
كمف المقترحات لحؿ مكضكع التعثر حسب مقترح العميؿ:
تقػػكـ شػػركة النمػػاء (طػػرؼ ثالػػث) بش ػراء الحفػػارة المرىكنػػة لػػدينا مقابػػؿ الت ازمػػات العميػػؿ بقيمػػة ( )38الػػؼ
عممان بأف قيمتو السكقية الحالية حسب افادة العمبلء ( )52الؼ دينار كذلػؾ مػف خبللنػا عػف طريػؽ تمكيػؿ
مرابحػة بقيمػػة ( )38الػؼ عممػػا بػػأف الفػرؽ كالبػػالغ  12ألػؼ دينػػار -حسػػب مػا افادنػػا العميػؿ -ىػػك حصػػة
احػػد الشػػركاء فػػي شػػركة العميػػؿ المتعثػػر الػػذم خػػرج مػػف الشػػركة كانتقػػؿ الػػى شػػركة النمػػاء (الشػػركة اآلم ػرة
بالشراء) كتـ االتفاؽ بيف الشػركاء عمػى اعتبػار اف حصػة الشػريؾ المنفصػؿ تقػدر ب ػ( )12الػؼ دينػار مػف
ثمػػف الحفػػارة عمم ػان بػػأف مػػا أفادنػػا بػػو العمػػبلء لػػـ يػػنعكس عمػػى السػػجبلت التجاريػػة أك أم اكراؽ رسػػمية
لمشركات كانما ىك ترتيب داخمي بينيـ.
ىؿ المقترح أعبله مقبكؿ شرعا بحيث ينفذ المقترح كما يمي:
يرفػػع الػػرىف عػػف الحفػػارة كيشػػترييا البنػػؾ كيبيعيػػا مرابحػػة لشػػركة النمػػاء كيػػتـ اسػػتخداـ المبمػػغ فػػي تسػػديد
الديف القائـ عمى الحفارة بقيمة ( )28الؼ كالباقي ( )12الؼ لتخفيض قيمة االلتزامات االخرل؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػػانع شػػرعا مػػف الترتيػػب المقتػػرح أعػػبله مػػف خػػبلؿ المرابحػػة كيصػػح أيضػػا أف تكػػكف حكالػػة ديػػف شػػرط
تعيد الشريؾ بسداد الديف.
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بطاقة المرابحة اإللكترونية
ينكم البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي إصدار بطاقة المرابحة اإللكتركنية كالتالي:
ػاء عمػػى د ارسػػة ائتمانيػػة كبالتنسػػيؽ مػػع شػػركة
نػػكع البطاقػػة :ىػػي بطاقػػة في ػ از مرابحػػة (إلكتركنيػػة) تمػػنح بنػ ن
برككك لحمكؿ البطاقات.

عف شركة برككػػك -:ىػي شػ ػ ػ ػ ػ ػػركة مقرىػ ػ ػػا البحػريف تابعػة لشػ ػ ػػركة اسػتثمارات ككيتيػة "المست ػ ػػثمر الػدكلي"
كالتػػي تأسس ػ ػػت عػػاـ  1992كالتػػي مػػف ميمتيػػا تػػكفير فػػرص اسػػتثمارية ذات نكعيػػة عاليػػة لعمبلءىػػا عمػػى
مسػػتكل العػػالـ.كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف ش ػػركة برككػ ػ ػ ػػك قػ ػ ػػدمت خدمػػة البطاقػػات مرابحػػة لبنػػؾ أبػػك ظبػػي
اإلسػػبلمي كبنػػؾ البح ػريف اإلسػػبلمي.مػػع العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ (كبشػػكؿ عػػاـ) بػػأف أكؿ دكل ػ ػ ػ ػ ػػة قام ػ ػ ػ ػػت بتطبػػيؽ ىػػذه
الخدمة ىي مصر عاـ  2229باسـ بطاقة الرخاء مرابحة.
آلية استخداـ البطاقة:
•

يتـ تحديد سقؼ لمعميؿ مف قبؿ البنؾ بحسب الدراسة االئتمانية.

•

يتـ االتفاؽ مع مجمكعة مف المكرديف كالتجار عف طريؽ مزكد الخدمة (.)PROCO

•

عنػدما يقػكـ العميػؿ (بشػراء سػمعة) معينػة ترسػؿ رسػالة مػف جيػاز البيػع إلػى النظػاـ الخػاص لػػدل

الشركة.
•

يقكـ النظاـ لدل الشركة بالتحقؽ مف السقؼ الممنكح لمعميؿ.

•

يرسؿ نظاـ البنؾ المكافقة (المبدئية) لمسير في العممية.

•

يقكـ (جياز البيع) الخاص بالتاجر بإرساؿ (عرض بيع) لمبنؾ بتفاصيؿ السمعة المراد شرائيا.

•

يرسؿ نظاـ البنؾ (المكافقة) عمى الشراء.

•

يرسؿ نظاـ البنؾ (رسالة إلى العميؿ) يطمب فييا مف العميؿ تحديد فترة السداد المرجكة.

•

عند استبلـ رد العميؿ مف قبؿ البنؾ لتحديد (فتػرة السػداد) يقػكـ نظػاـ البن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ بإرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (عقػد

المرابحػ ػ ػ ػ ػػة) بعػػد احتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب األرب ػ ػ ػػاح دكاضػػافتيا لممبمػػغ األصػػمي مػػع بيػػاف قيمػػة الش ػراء األصػػمية كعائػػد
المرابحة في العقد.
•

بناء عمى اتفاقيات مكقعة مسبقان بيف التاجر كمزكد الخدمة البنؾ.
يقكـ التاجر بتسميـ السمعة ن
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بطاقة المرابحة اإللكترونية – تابع
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجكز بيع المرابحة حسب ما كرد ف ػ ػػ" المؤمنكف عمى شركطيـ إال شرطان أحؿ حرامان أك حرـ حبلالن"
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تمويل الرسوم الجمركية من سقف ليس من غاياتو تمويل الرسوم الجمركية
يعطي البنؾ لعمبلء مكافقات ائتمانية لمخصصات مرابحػة (سػقكؼ بالمرابحػة) كيػذكر فػي ىػذه المكافقػات
غايػػات المكافقػػة االئتمانيػػة فيػػؿ يجػػكز تمكيػػؿ الرسػػكـ الجمركيػػة مرابحػػة لبضػػاعة تػػـ اسػػتيرادىا مػػف خبللنػػا
(سكاء اعتمادات أك حكاالت مرابحة أك بكالص كاردة) مع أف غايات السقؼ حسػب المكافقػة االئتمانيػة لػـ
يكف منيا تمكيؿ الرسكـ الجمركية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجكز تمكيؿ الرسكـ الجمركية في ىذه الحالة (عدـ كجكدىا مف غايات السقؼ) إذا كانػت تابعػة لبضػاعة
باعيا البنؾ لمعميؿ مرابحة شريطة أال تككف البضاعة قد تسمميا العميؿ كال زالت في ممؾ البنؾ.
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االتفاقية المعدلة التفاقية التعاون لتحفيز التمويل المقدم لمشركات المتوسطة والصغيرة
قػاـ البنػػؾ بتعػػديؿ دكاضػػافة بعػػض البنػػكد عمػػى (اتفاقيػة التعػػاكف لتحفيػػز التمكيػػؿ المقػػدـ لمشػػركات المتكسػػطة
كالص ػػغيرة ) المكقع ػػة ب ػػيف الش ػػركة األردني ػػة لض ػػماف الق ػػركض كالبن ػػؾ العرب ػػي اإلس ػػبلمي ال ػػدكلي بت ػػاريخ
2212/6/21ـ.
نرجك التكرـ بمراجعتيا دكاعطائنا الحكـ الشرعي في بنكدىا كمبلحقيا.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بعد مراجعة بنكد االتفاقية المعدلة كمبلحقيا المرفقة نرل أنيا متكافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
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تعيد الوكيل في المرابحات الدولية بالضمان
بناء عمى طمب البنؾ المركزم بخصكص التعيد الصادر عف ككيمنا البنؾ العربي -البحريف فػي مرابحػات
السمع الدكلية فقد خاطبنا الككيؿ الذم أرسؿ لنا كتابا خطيا كرد فيو ما يمي:
إشػػارة إلػػى االتفاقيػػة اإلسػػبلمية المكقعػػة بتػػاريخ  28اكتػػكبر 1997ـ مػػع البنػػؾ العربػػي اإلسػػبلمي الػػدكلي
فإننا نكافؽ عمى إلغاء البند  8مف االتفاقية ككضع البند التالي بديبل عف البند الممغي:
"نحػ ػػف البنػ ػػؾ العربػ ػػي -البح ػ ػريف (الككيػ ػػؿ) نضػ ػػمف بشػ ػػكؿ قطعػ ػػي كغيػ ػػر قابػ ػػؿ لمػ ػػنقض أف نػ ػػدفع مبمػ ػػغ
 ................دكالر (قيمػػة البي ػػع) اس ػػتحقاؽ بت ػػاريخ  ..............لمبن ػػؾ العرب ػػي االس ػػبلمي الػػدكلي
عماف في حسابيـ المصرفي رقـ ..........لدل ...........كىذا الضماف تنتيي صػبلحيتو كيعػد منتييػا
بدفع المبمغ في كقتو .البنؾ العربي -البحريف (باعتبػاره ككػيبل) سػيككف مسػؤكال فػي حػاالت سػكء االئتمػاف
كالتعدم أك التقصير الناشئ عف الككيؿ كذلؾ بػأف يػدفع ثمػف البيػع شػامبل الػربح لمبنػؾ العربػي اإلسػبلمي
الدكلي".
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجكز ضماف الككيؿ عف التعدم كالتقصير كىذا ما جاء في النص أعبله.
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تمويل خاليا الطاقة الشمسية ( توريد  -مرابحة)
تقدـ إلينا عميمنا السػادة /شػركة عػالـ الببلسػتيؾ لمصػناعات اإلنشػائية لمحصػكؿ عمػى تمكيػؿ مرابحػة بمبمػغ
ح ػكالي  752الػػؼ دينػػار لغايػػات تنفيػػذ تكريػػد كتركيػػب مشػػركع الطاقػػة الشمسػػية المتجػػددة لتشػػغيؿ مصػػنع
العم ػػبلء عم ػػى الطاق ػػة الشمس ػػية عمم ػػا اف الم ػػكرد ش ػػركة محمي ػػة مقرى ػػا االردف حي ػػث س ػػيتـ تزكي ػػد البن ػػؾ
بعػػرض سػػعر بكامػػؿ التفاصػػيؿ بحيػػث يػػتـ إنجػػاز المشػػركع عمػػى عػػدة م ارحػػؿ تتضػػمف قيػػاـ المػػكرد بتكريػػد
كتركيب كتشػغيؿ أجػزاء النظػاـ بالكامػؿ كربطػو عمػى شػبكة الكيربػاء كقػد استفسػر منػا العميػؿ عػف صػيغة
التمكيؿ المناسبة لممشركع .
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك التكػرـ بتزكيػدنا بالصػيغ التمكيميػة الممكنػة ليػذا المشػركع لنػتمكف مػف اسػتكماؿ
دراسة طمب العميؿ لدينا.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بمػػا أف البضػػاعة (األل ػكاح) تصػػنع فػػي الخػػارج كتػػأتي جػػاىزة فاألنسػػب مػػف العقػػكد عقػػد التكريػػد كيشػػمؿ
اسػػتيراد البضػػاعة كتركيبيػػا أمػػا عقػػد المرابحػػة مػػع العميػػؿ فيكقػػع بعػػد كصػػكؿ البضػػاعة إلػػى مكػػاف التسػػميـ
كقبؿ التركيب .
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غرامات التأخير
يػػرد فػػي (طمػػب ش ػراء بضػػاعة لمبيػػع بالمرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء بالشػػركط كالضػػمانات المتعمقػػة بيػػا) شػػرط
نصو:
" -13اتفػػؽ الفريقػػاف األكؿ كالثػػاني عمػػى أنػػو يعتبػػر مكسػ انر كػػؿ مػػف يممػػؾ أمػكاالن منقكلػػة أك غيػػر منقكلػػة ال
يمنع الشرع اإلسبلمي ك/أك القكانيف كاألنظمة المعتمدة مف التصرؼ بيا مػا دامػت قيمتيػا التقديريػػة حسػب
رأم الفريؽ األكؿ تكفي لسداد االلتزامات المترتبة عمى الفريؽ الثاني كميان أك جزئيان كبنػاء عميػو كفػي حالػة
عػػدـ قيػػاـ الفريػػؽ الثػػاني بالكفػػاء بالتزاماتػػو فػػي مكاعيػػدىا بػػالرغـ مػػف أن ػػو مكسػػر حسػػب ىػػذا التعريػػؼ فإنػػو
يحؽ لمفريؽ األكؿ المطالبة بما لحقو مف عطؿ كضرر نتيجة لعدـ الكفاء بيذه االلتزامات.
ىذا كيقدر العطؿ كالضرر حسب رأم الفريؽ األكؿ كفي حالة عدـ اتفاؽ الفريقيف عمى قيمػة ىػػذا العطػؿ
كالضػػرر فػػإف مطالبػػة الفريػػؽ األكؿ تحػػاؿ إلػػى التحكػػيـر حيػػث يػػتـ تعيػػيف ثبلثػػة محكمػػيفر أحػػدىما يمثػػؿ
الفريػػؽ األكؿ كاآلخػػر يمثػػؿ الفريػػؽ الثػػاني كيكافػػؽ الفريقػػاف عمػػى أف يكػػكف الثالػػث حكمػ ػان ىػػك رئػػيس غرفػػة
تجارة عماف أك رئيس غرفة صناعة عمػاف حسػب نػكع العمػؿ الػذم يقػكـ بػو الفريػؽ الثػاني كيػتـ التصػرؼ
بيذه المبالغ بعد تحصيميا عمى أكجو الخير كفؽ ما تقرره لجنة الرقابة الشرعية".
المطمكب :مدل شرعية مثؿ ىذا الشرط؟ كىؿ يجكز في كؿ العقكد أـ في بعضيا؟
دكاف كاف جائ از شرعا فيؿ يمكف أف يكزع عمى أصحاب الكدائع بدؿ "أكجو الخير" المذككرة؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ترل الييئة جكاز فرض غرامات عمى التأخير في السداد لؤلسباب التالية:
 أنيا غرامة عطؿ كضرر كليست مقابؿ الزمف. أنيا غير محددة القيمة مسبقار ال مقدا ار كال نسبة. -أف اآللية المطبقة في العقد تأتي عف طريؽ التحكيـ كليس اإلذعاف.
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غرامات التأخير  -تابع
لكف الييئة تشترط لتطبيؽ ىذا الشرط تكافر األمكر التالية:
 أف يككف الضرر الذم أصاب البنؾ ماليا فعميا كليس مظنكنا أك متكقعا. أف يككف العميؿ مكس ار كمماطبل. أال يككف التأخير بسبب ال عذر لمعميؿ فيو. أف يقدر الضرر مف أىؿ الخبرة المؤتمنيف. أف تككف الغرامة مطابقة لمضرر غير زائدة عنو.أما عف طريقة تكزيع غرامات التأخير ىذهر فبل مانع مف أف تكزع عمى أصحاب الكدائع كال نػرل تكزيعيػا
عمى المساىميف سدا لمذريعة التي قد تنشأ عف محاباة البنؾ لممساىميف فيو.
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ورود بوالص االستيراد باسم العميل بدالً من البنك
يرجى إعبلمنا ىؿ تعتبر المعالجة التالية لمحالة كما كرد في البند ( )2أدناه مقبكلة مف الناحية الشرعية؟
-

يتقدـ اآلمر بالشراء إلى البنؾ بطمب الستيراد بضاعة كبيعيا لو مرابحةن باألقساط.

يتـ عادةن االستيراد إما مف خبلؿ اعتماد مستندم أك بكالص كاردة أك بمكجب حكالة.
األصؿ أف ترد مستندات البضاعة كبشكؿ خاص الفاتكرة كبكليصة الشػحف باسػـ البنػؾ عممػان بػأف

الفاتكرة تككف في العادة باسػـ العميػؿ بينمػا بكليصػة الشػحف باسػـ البنػؾ ككنيػا تمثػؿ الكثيقػة الفعميػة لممكيػة

البضاعة.
-

أحيان ػان تػػرد بكليصػػة الشػػحف باسػػـ اآلمػػر بالش ػراء مباش ػرةن بسػػبب العبلقػػة السػػابقة فيمػػا بينػػو كبػػيف

المصدر كفي ىذه الحالة فإف البدائؿ التي يمكف اقتراحيا لمعالجة ىذا الخمؿ تتمثؿ فيما يمي-:

 .1تعػديؿ بكليصػة الشػحف نفسػػيا كىػذا غيػر ممكػػف عمػى أرض الكاقػع كػػكف البكليصػة تكػكف صػػدرت
م ػػف الش ػػاحف ف ػػي الخ ػػارج كل ػػـ تج ػػر الع ػػادة عم ػػى اس ػػتبداليا نظػ ػ انر لم ػػا تتطمب ػػو م ػػف كق ػػت كجي ػػد

دكاجراءات.

 .2الحص ػػكؿ عم ػػى كت ػػاب م ػػف ككي ػػؿ ش ػػركة الش ػػحف ف ػػي األردف يتض ػػمف تع ػػديؿ اس ػػـ المس ػػتفيد ف ػػي
البكليصة ليصبح البنؾ بدالن مف اآلمر بالشراء.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إذا تػػـ اسػػتيراد البضػػاعة أص ػبلن باسػػـ البنػػؾ كفق ػان لقاعػػدة الخ ػراج بالضػػماف أم أف البنػػؾ مسػػؤكؿ عػػف كػػؿ
المخاطر الناجمة عف ممؾ البضاعة كشحنيا فاألمر جائز شرعان كال حاجة لتغيير بكالص الشػحف أمػا إذا

ط أر تعديؿ بيف فاتح االعتماد كالبنؾ بحيث يؤدم الػى قمػب عمميػة االعتمػاد مػف كفالػة كككالػة الػى مرابحػة

فيك ربا بعينو ألنو عبارة عف قرض ربكم بغطاء مرابحة إذ ال يباع لمرجؿ مالو.
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العالقة التعاقدية بين العميل والبائع
يراجعنػػا يكمي ػان عمػػبلء كافػػؽ البنػػؾ ائتمانيػػا عمػػى بػػيعيـ سػػمعان بالمرابحػػة أك تػػأجيرىـ عقػػارات إجػػارة منتييػػة
بالتمميػػؾ يراجعكن ػ ػ ػ ػػا كقػػد دفع ػكا لمبػػائع أك مالػػؾ العقػػار مبمغ ػان مػػف المػػاؿ قػػد يتجػػاكز فػػي بعػػض األحيػػاف
نصؼ قيمة البضاعة أك العقار.
كعنػػدما يطمػػب مػػنيـ فسػػخ العقػػد بيػػنيـ كبػػيف البػػائع كاسػػترداد المبمػػغ المػػدفكع كايداعػػو فػػي حسػػاب ضػػماف
الجدية يتذرعكف بػ ػػأف البائع قد تصرؼ في المبمغ كلـ يعد يممكو.
المطمكب:
 ما الحكـ الشرعي فيمف يتعاقد مع البائع قبؿ قدكمو الى البنؾ؟ ىؿ نستمر في االعتذار لكؿ مف دفع جزءان مف ثمف الشقة لمبائع؟ ىؿ ىناؾ فرؽ إذا كاف المبمغ المدفكع يسي ار مقارنة بسعر البضاعة اك العقار اإلجمالي؟ ى ػػؿ ىن ػػاؾ إجػ ػراءات يمك ػػف تعميمي ػػا عم ػػى الف ػػركع لفس ػػخ العبلق ػػة التعاقدي ػػة ب ػػيف العمي ػػؿ كالب ػػائعكتصحيح العممية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
-

ابتداء ال بد مف التنبيو عمى مكظفي الفركع بأف يعممكا العمػبلء بأنػو ال يجػكز كجػكد أيػة

عبلقة تعاقدية بيف العميؿ كبيف البائع كأف عمى العميؿ فسخيا حقيقة دكايداع ضػماف الجديػة فػي
الحساب الخاص بيا.
-

إذا اسػػتحاؿ إحض ػػار قيم ػػة ض ػػماف الجدي ػػة دكاي ػػداعيا ف ػػي البن ػػؾ يص ػػار إل ػػى اإلجػ ػراءات

التصحيحة التالية:
أكال :يحضػػر العميػػؿ كالبػػائع معػػا إلػػى الفػػرع كيتفقػػاف أمػػاـ المكظػػؼ المسػػؤكؿ عمػػى فسػػخ العقػػد
الحاصػػؿ بينيمػػا -س ػكاء كػػاف العقػػد مكتكبػػا أـ ال -فسػػخا حقيقيػػا بمعنػػى أف المػػاؿ الػػذم قبضػػو
البائع يصبح دينا لمعميؿ في ذمة البائع ليس لو إال ذلػؾ عنػده أم أنػو ال حػؽ لػو فػي الشػقة أك
غيرىا دكانما حقو فقط في الديف.
ثانيا :يقر البائع باعتباره مدينا -ال أكثر -لمعميؿ بالمبمغ الذم قبضو مف العميؿ.
ثالثا :يشترم البنؾ العقار أك البضاعة مف البائع (يكقع معو عقػد الشػراء) كبالتػالي يصػبح البنػؾ
مدينا لمبائع بقيمة ضماف الجدية.
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العالقة التعاقدية بين العميل والبائع -تابع
رابعا :يكقع البائع مػع البنػؾ حكالػة ديػف (مرفػؽ الػنص) بحيػث يحيػؿ العميػؿ البنػؾ بالػديف عمػى
البائع (ككنو مدينا لمعميؿ).
إف فكرة الحكالة جائزة شرعا كيترؾ لمجيات االئتمانية أمر تحديد الحاالت التي تقبؿ مف غيرىا.
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تمويل بوالص التحصيل الواردة باسم البنك
يقػكـ البنػػؾ بالمكافقػػة عمػػى مػنح العمػػبلء سػػقؼ مرابحػػة (دائػػـ ك/أك مؤقػت) لشػراء ك/أك اسػػتيراد مػكاد معينػػة
كتحػػدد المكافقػػة االئتمانيػػة نػػكع البضػػاعة التػػي سػػيتـ شػراؤىا ك/أك اسػػتيرادىا كالفتػرة الزم ػ ػنية لمس ػ ػداد كنسػػب
الربػ ػ ػ ػح لك ػ ػ ػ ػ ػؿ ف ػ ػ ػ ػترة زمنيػػة باإلضػػافة إلػػى طريقػػة االسػػتيراد اعتمػػادات مرابحػػة (اطػػبلع ك/أكمؤجمػػة) ك/أك
بكالص تحصيؿ كاردة (اطبلع ك/أكمؤجمة) كفترة السحب الزمني .

عنػػد عمميػػة االسػػتيراد مػػف خػػبلؿ بػكالص التحصػػيؿ الػكاردة فػػإف العميػػؿ يقػػكـ بإرسػػاؿ كتػػاب إلػػى البنػػؾ كمػػا

يمي :

السادة  /البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي المحترميف
باإلشػ ػػارة إلػ ػػى سػ ػػقؼ المرابحػ ػػة الممنػ ػػكح لػ ػػي لغايػ ػػة ( ) دينػ ػػار السػ ػػتيراد (م ػ ػكاد محػ ػػددة بػ ػػذاتيا)
كحس ػ ػ ػ ػ ػب الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكافقة االئتمانية يرجى تمكيؿ جميع بكالص التحصػيؿ الػكاردة باسػمكـ كلصػالحي مػف
ضمف السقؼ الممنكح لي .
العمػػبلء الػػذيف يقكمػػكف باسػػتغبلؿ تسػػييبلتيـ مػػف خػػبلؿ ب ػكالص تحصػػيؿ كاردة ال يعرفػػكف بالضػػبط متػػى

سيتـ شحػ ػ ػ ػ ػنيا أك قيمتيا كلكف يحددكف كمية البضاعة كنكعيا كالجية التي سيتـ االستيراد منيا .

يػ ػػتـ بعػ ػػد ذلػ ػػؾ كركد مسػ ػػتندات بإسػ ػػـ البنػ ػػؾ كلصػ ػػالح العميػ ػػؿ كمحػ ػػددان فييػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي  :قيمػ ػػة البضػ ػػاعة

(المسػ ػ ػ ػتػندات) طبيعة البضاعة الكاردة (حسب المكافقة االئتمانية) تاريخ الشحف الشركة المصػدرة .
كحيػػث أنػو صػػدرت فتػػكل شػػرعية مػػف ىيئػػة الرقابػػة الشػػرعية تفيػػد بأنػػو ال يجػػكز شػػرعان شػراء البضػػاعة بعػػد

شػػحنيا ر ألنيػػا أصػػبحت ممك ػان لمعميػػؿ اآلمػػر بالش ػراء كالتمكيػػؿ بيػػذه الصػػكرة يػػدخؿ فػػي القػػرض الربػػكم
ػاء عمػػى طمػػب اآلمػػر
كأنػػو ال ب ػ ػ ػ ػ ػ ػد أف يػػتـ التعػ ػ ػ ػ ػاقد مػػا بػػيف البنػػؾ كالمصػػدر قبػػؿ الشػػحف لمبضػػاعة كبنػ ن
بالشراء ثـ يقكـ البنؾ ببيعيا لآلمر بالشراء.

المطمكب:
ىؿ يجكز شرعان أف يقكـ البنؾ باإلجراءات المبينة أدناه ؟
أف يقكـ العميؿ بالتعاقد مع البنؾ كبعد حصكلو عمى مكافقة عمى منحو سقؼ مرابحػة ك/أك تمكيػؿ مرابحػة
لمرة كاحدة الستيراد بضائع بمكجب بكالص تحصيؿ كاردة (اطبلع ك/أك مؤجمة) ككما يمي :
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تمويل بوالص التحصيل الواردة باسم البنك -تابع
السادة  /البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي المحترميف
باإلشارة إلى سقؼ المرابحة الممنكح لي لغاية ( ) دينار الستػ ػ ػيراد مكاد محددة بعينػ ػ ػ ػ ػيا مػف بمػد معػيف
(مح ػ ػ ػ ػدد) كمػ ػ ػف مصػػدر (محػػدد) بمكجػػب ب ػكالص تحصػػيؿ كاردة (اطػػبلع ك/أكمؤجمػػة الػػدفع) باسػػمكـ
كلص ػػالحنا كحس ػػب الش ػ ػ ػ ػ ػركط المػ ػ ػ ػ ػتفؽ عميي ػػا معك ػػـ ف ػػي عق ػػد تمكي ػػؿ المرابح ػػة لآلم ػػر بالشػ ػراء متج ػػدد
(متناقص) .
كعمػى أف يكػػكف ىػذا الكتػػاب لجميػػع البػكالص التػػي سػترد بإسػػـ البنػػؾ كلصػالح العميػػؿ كعمػى أف يػػتـ تعػػديؿ
كبناء عمى الكتاب أعبله يقكـ البنػؾ بتككيػؿ
ىذا الكتاب في حاؿ تغير أسماء المكرديف أك نكع البضاعة
ن

العميؿ السػتيراد البضػاعة مػف المػكرديف المكض ػ ػ ػحة أسم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؤىـ فػي الكت ػ ػ ػ ػاب أعػبله باإلضػافة إلػت ػى نػكع
البض ػ ػ ػ ػ ػاعة المح ػ ػ ػدد بمكجػ ػ ػ ػب ب ػكالص تحصػ ػ ػ ػيؿ كاردة تػػرد بإسػػـ البنػػؾ كلصػػالح العميػػؿ كيكػػكف كتػػاب
التككيؿ كما يمي:
السادة /

المحترميف

يكافػػؽ البنػػؾ العربػػي اإلسػػبلمي الػػدكلي عمػػى تككيمػػؾ السػػتيراد بضػػاعة محػػددة بػػذاتيا مػػف مػػكرديف محػػدديف
بذاتيـ بمكجب بكالص تحصيؿ كاردة (اطبلع ك/أك مؤجمة) مف ضػمف سػقؼ المرابحػة الممنػكح لػؾ كبػنفس
الشركط الكاردة في عقد تمكيؿ بالمرابحة لآلمر بالشراء متجدد (متناقص) .
إذا كاف العميؿ ممنكح لمرة كاحدة يككف بنفس الشركط الكاردة في عقد كعد شػراء بضػاعة مرابحػة لآلمػر
بالشراء .
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إشارة إلى فتكل رقـ  2229/42كالتي نصت عمى أنو يجب كجػكد تعاقػد بػيف البنػؾ كالمصػدر قبػؿ شػحف
البضاعة كال يجكز شراء بضاعة بعد شحنيا كبمػا أف ىػذا األمػر مكجػكد فػي بػكالص التحصػيؿ المػذككر
كصؼ لدكرتيا أعػ ػ ػػبله فإف الييئة تكافؽ عمى النص المرفػؽ لككالػة اسػتثمار لمبػكالص الػكاردة المبنيػة عمػى
االقتػ ػراح ف ػػي الفت ػػكل  2229/42كت ػػرل أني ػػا ال تخ ػػالؼ األحك ػػاـ كالضػ ػكابط الش ػػرعية كذل ػػؾ ب ػػأف يك ػػكف
العميػػؿ ككػػيبل عػػف البنػػؾ فػػي التع ػ ػ ػ ػػاقد كال مػػانع مػػف كركد البكالػ ػ ػ ػػص باسػػمو ش ػريطو اف ال يػػتـ ذلػػؾ بعػػد
شحف البضاعة.
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االعتمادات المؤجمة المفتوحة مرابحة
اإلجػراءات المتعمقػػة ببيػػع المرابحػػة باإلعتمػػاد المسػػتندم جػػائزة بشػػرط تحديػػد الػػثمف (التكمفػػةتاالرباح) عنػػد
تجيير البكالص بأية عممة كانػت فػإذا رغػب العميػؿ السػداد بعممػة اخػرل حػدد سػعر الصػرؼ عنػد السػداد
بحيث :
الحق ػان لمػػذكرتنا رقػػـ إ إ  6271 /تػػاريخ  2212/6/8كفػػي ضػػكء اإلجتمػػاع الػػذم تػػـ مػػع العضػػك التنفيػػذم لييئػػة الرقابػػة
الشرعية كالتكضيح الذم تـ آللية العمؿ كالستكماؿ الحصكؿ عمى الفتكل البلزمة فإننا نقترح عرض الحالة كما يمي -:
أكالن  :خمفية المكضكع-:

 -1أكدت الفتكل رقـ  2229/43تاريخ  ( 2229 /12/12مرفؽ طيو صػكرة عنيػا ) عمػى ضػركرة
بياف الثمف عند العقد كبغير ذلؾ جيالة في الثمف تؤدم الى غرر كفساد في العقد.

 -2كأكدت أيضان الفتكل رقـ  2229/54تاريخ  2229/12/16أف مف أركاف البيػع أف يكػكف الػثمف

محػػددان معمكم ػان لمطػػرفيف لػػذا يجػػب أف يكػػكف الػػثمف معمكم ػان بالعممػػة المحميػػة عنػػد البيػػع ( تسػػميـ

المستندات ) كيعد تاريخ البيع ىك تاريخ تحديد سعر الصرؼ.

 -3إف المعمكؿ بو لغاية اآلف فػػي البنػؾ يػتمخص بػػأنو عنػد كركد المسػتندات يػتـ تكقيػع العميػؿ عمػػى
كمبيالػػة بقيمػػة المسػػتندات بالعممػػة االجنبيػػة ( دكف أربػػاح) كتسػػميمو المسػػتندات كعنػػد اسػػتحقاؽ

السحب (الكمبيالة ) يتػـ تحػ ػ ػػكيميا الػى ك ػ ػػمبياالت مػ ػ ػرابحة (قيمػة المسػتندات ت األربػاح ) حسػب
سعر الصرؼ بتاريخ استحقاؽ السحب (الكمبيالة ).
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 -1يجب تحديد ثمف البضاعة عند كركد المستندات كالثمف يمثؿ قيمة المستندات مضػافان إلييػا الػربح
كال مانع في تحديد الثمف بالعممة األجنبية أك بالدينار.

 -2إذا تػػـ تحديػػد الػػثمف (قيمػػة المسػػتندات ت األربػػاح ) بالعممػػة األجنبيػػة فإنػػو ال يكجػػد مػػا يمنػػع مػػف
تحكيػػؿ ىػػذا الػػثمف بتػػاريخ اسػػتحقاؽ السػػحب الػػى الػػدينار حسػػب سػػعر الصػػرؼ بتػػاريخ اسػػتحقاؽ
السحب كتقسيط الثمف (قيمة المستندات ت األرباح ) حسب فترة السداد المتفؽ عمييا.

 -3ال يكجد ما يمنع مف تقسيط الثمف (قيمة المستندات ت الثمف ) كتحكيمو الى كمبياالت مرابحة
بالدينار عند كركد المستندات كأنو ال يكجد ما يمنع مف قياـ البنؾ بشراء العممة االجنبية
البلزمة لتسديد السحب باالستحقاؽ لمبنؾ المراسؿ تحكطان لتغير سعر الصػ ػ ػػرؼ خبلؿ الفترة مف
تاريخ كركد المستندات حتى تاريخ استحقاؽ السحب كأم مصاريؼ تترتب عمى ذلؾ تحتسب
مف ضمف كمفة البضاعة التي يجب أف تككف مف ضمف الثمف المحدد عند تسميـ المستندات.
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التأمين لدى شركات تأمين إسالمية
الحقػ ػان لمفت ػػكل الخاص ػػة بالت ػػأميف ل ػػدل ش ػػركات ت ػػأميف إس ػػبلمية كف ػػي ض ػػكء كركد العدي ػػد م ػػف التس ػػاؤالت
الخاصػػة بالتػػأميف الشػػامؿ عمػػى السػػيارات الممكلػػة بالمرابحػػة فيرجػػى التكػػرـ بتزكيػػدنا ب ػالرأم الشػػرعي ىػػؿ
يمكػػف لمعمػػبلء ت ػػأميف السػػيارات الممكل ػػة بالمرابحػػة كالت ػػي يكػػكف فيي ػػا البنػػؾ المس ػػتفيد األكؿ مػػف بكليصػػة
التأميف لدل شركات غير إسبلمية أـ يشترط تأمينيا لدل شركات تأميف إسبلمية .
راجيف التكرـ بتزكيدنا برايكـ الشرعي.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجػكز شػرعا التػأميف فػي شػركات غيػر اسػبلمية كيسػػتثنى مػف ذلػؾ لمحاجػة التػي تنػزؿ منزلػة الضػػركرة
فػػي السػػيارات التػػي تكػػكف قبػػؿ شػرائيا مؤمنػػة فػػي شػػركات غيػػر اسػػبلمية كلمػػدة انيػػاء العقػػد فقػػط مادامػػت
السيارة بممؾ البنؾ.
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كفالة البائع لآلمر بالشراء
يتقدـ عدة عمبلء في تمكيبلت مرابحة أك اإلجػارة اك غيرىػا كيكػكف الكفيػؿ (كفيػؿ سػداد) ىػك البػائع ذاتػو
ر فيؿ يصح أف يقبؿ البنؾ كفالة البائع آلمر بالشراء في سداد الديف؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع مف قياـ البائع بكفالة المشترم ككف ىذه الكفالة متأتية مف ثقة البائع بالمشػترم ككػكف عقػد الكفالػة
عقد منفصؿ عف العقكد االخرل.
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تطبيقات عمى وكالة االستثمار المقيدة بالمرابحة
منح البنؾ إحدل الشركات التسييبلت المصرفية التالية:
 -سقؼ مرابحة بمبمغ  1مميكف دينار.

 سقؼ كفاالت بمبمغ  522ألؼ دينار. يحاؿ عمى الشركة عطاءات كما يمي :أكال :تككف الشركة ىي الجية المحاؿ عمييا العطاء مباشرة مف جيات حككمية مثػؿ مركػز الممػؾ عبػداه
الثاني لمتطكير كجيات أخرل غير حككمية.
 في ىذه الحالة :تقكـ الشركة بشراء احتياجاتيا في الغالب مف ككبلء الشركات مثؿ ككػبلء شػركة LGألجيزة التكييؼ المركزم كتقكـ بعمؿ اتفاقيات شراء كتكريد كتركيب .

 -نظ انر الف مركز الممؾ عبداه الثاني جيػة حككميػة فإنيػا معفػاة مػف الجمػارؾ كالضػرائب كبالتػالي حتػى

يتـ الحصكؿ عمى ىذا اإلعفاء يقكـ عميمنا بطمػب إصػدار الفػكاتير مػف شػركة الككيػؿ مباشػرة باسػـ مركػز

الممؾ عبداه الثاني لمتطكير ككنو معفػ ػى مف الجمارؾ كالضرائب.

ثانيػػا :ال تكػػكف الشػػركة ىػػي الجيػػة المحػػاؿ عمييػػا العطػػاء مباش ػرة مثػػؿ أف يحػػاؿ العطػػاء عمػػى شػػركة
أخػػرلر ففػػي ىػػذه الحالػػة تقػػكـ ىػػذه الشػػركة األخػػرل بتفػػكيض عميمنػػا (الشػػركة) بػػالتكقيع عنيػػا مػػع الجيػػة
المحيمة لمعطاء (أم أف الشركة عميمنا مقاكؿ بالباطف لشركة المقاكالت).
حيث تقكـ الشركة بما يمي:
 التكقيع عمى االتفاقية كككيمة عف شركة المقاكالت مع الجية المحيمة لمعطاء. تقػػكـ الشػػركة بش ػراء احتياجاتيػػا مػػف الػػككبلء مثػػؿ ككػػبلء شػػركة  LGألجي ػزة التكييػػؼ المركػػزم كتقػػكـبعمؿ اتفاقيات شراء كتكريد كتركيب.

 -نظ ار الف مركز الممؾ عبداه الثاني جيػة حككميػة فإنيػا معفػاة مػف الجمػارؾ كالضػرائب كبالتػالي حتػى

يتـ الحصكؿ عمى ىذا االعفاء يقكـ عميمنا بطمػب اصػدار الفػكاتير مػف شػركة الككيػؿ مباشػرة باسػـ مركػز

الممؾ عبداه الثاني لمتطكير ككنو معف ػى مف الجمارؾ كالضرائب.

عممان باننا قمنا بتكقيع العمبلء عمى ككالة استثمار مقيدة بالمرابحة لمعامبلت سابقة كانت الجية المحيمػة
لمعطاء جيات غير حككمية كيمكف تزكيدنا بفكاتير اما باسـ البنؾ اك باسـ عمبلئنا.
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تطبيقات عمى وكالة االستثمار المقيدة بالمرابحة  -تابع
كعميػػو يرجػػى تزكيػػدنا ب ػرأيكـ الشػػرعي بخصػػكص عػػدـ قيػػاـ العمػػبلء بتزكيػػدنا بفػػاتكرة بإسػػـ البنػػؾ اك اسػػـ
العميؿ عندما يككف المحيؿ لمعطاء جية حككمية معفاة مػف الجمػارؾ كالضػرائب عممػا بػاف البنػؾ سػيقكـ
بتككيؿ شركة اإلعمار بالشراء بمكجب ككػ ػالة االستثمار المقيدة بالمرابحة.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػانع شػرعان مػف اإلجػراء المػذككر (عػدـ كركد الفػكاتير باسػـ البنػؾ اك ككيمػػو) بمكجػب ككالػة االستثمػػار
عمػ ػػى أف ي ػػتأكد البنؾ مف كجكد عقد تكريد بيف المحيؿ لمعطاء كالشركة درءان لمتعامؿ بالربا.
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إيقاف تبرع البنك في تمويالت المرابحة لمموظفين بعد استقالتيم
يػػدرس البنػػؾ تطبيػػؽ اآلليػػة المقترح ػػة التاليػػة فيمػػا يخػػص تم ػػكيبلت المرابحػػة الممنكحػػة لممػػكظفيف حسػػب
سنكات خدمتيـ:
المكظفػػكف ممػػف خػػدمتيـ فػػي البنػػؾ أقػػؿ مػػف "  " 5سػػنكات :مػػنح المكظػػؼ التمكيػػؿ بنسػػبة ال ػربح المحػػددة
لمعمػبلء مػع إعػػادة الفػرؽ بػػيف النسػبة المشػػار إلييػا كالنسػػبة التفضػيمية لممكظػػؼ عمػى سػػبيؿ اليبػة كبحيػػث
يستمر العمؿ بذلؾ طالما بقي المكظؼ مستم انر في العمؿ كبخبلؼ ذلؾ يتكقؼ التبرع باألرباح .
مثاؿ :نسبة الربح لمعمبلء . %6
نسبة الربح لممكظفيف تفضيبلن . %3
الحالة  :شراء سيارة خاصة .
مبمغ التمكيؿ  6222دينار .
مدة التمكيؿ  3سنكات .
الربح إلجمالي مدة التمكيؿ بنسبة ربح  1282 : %6دينار .
الربح إلجمالي مدة التمكيؿ بنسبة ربح  542 : %3دينار .
الفرؽ في الربح بيف النسبة السكقية كالنسبة التفضيمية  542دينار .
يمنح المكظؼ التمكيؿ بنسبة ربح  %6كفقان لمتعاقد كيقكـ البنؾ شيريان كطالما المكظؼ مسػتمر فػي العمػؿ
لػػدل البنػػؾ بػػالتبرع لممكظػػؼ بمػػا يعػػادؿ  %3مػػف األربػػاح المتحققػػة لػػذلؾ الشػػير( الفػػرؽ بػػيف نسػػبة ال ػربح
التفضػػيمية كنسػػبة ال ػربح لمعمػػبلء ) كيبقػػى األمػ ػ ػ ػ ػ ػػر كػ ػ ػ ػ ػػذلؾ حتػػى نيايػػة عمػػر التمكيػػؿ أك تػػرؾ المكظػػؼ
لمعمؿ .
القصػػد م ػػف كراء اإلج ػراء أع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبله ى ػػك أف نسػػبة الػ ػربح التفضػػيمية مرتبط ػػة بإس ػػتمرار العمػػؿ كنػ ػ ػ ػ ػػػكع مػػف
التحفيز كأنو ال مبرر ليا في حاؿ تركو لمعمؿ .
تمكيبلت المرابحة تشمؿ تمكيؿ أرض بناء سيارة مكاد بناء كتشطيبات أجيزة كيربائية كأثاث .
أما المكظفكف الذيف تجاكزت سنيف خدمتيـ  5سنكات في البنؾ فيمنحكف تمػكيبلت المرابحػة حسػب النسػبة
التفضيمية لممكظؼ كالمعتاد.
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إيقاف تبرع البنك في تمويالت المرابحة لمموظفين بعد استقالتيم -تابع
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
الفكػرة أعػػبله ال تخػػالؼ أحكػػاـ اليبػػة عمػػى أف يكػػكف عقػػد المرابحػػة بسػػعر المثػػؿ لمعمػػبلء كال مػ ػ ػ ػػػانع مػػف
تبػ ػ ػ ػػرع البنؾ مف حص ػ ػػتو مف الربح كليس مف حصة أرباح المكدعيف كىذا إذا كانػت المرابحػات تسػتثمر
مف أمكاؿ المكدعيف أما إذا كانت تستثمر مف أمكاؿ المساىميف فالربح ليـ كليـ التبرع بما يريدكنو.
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نطاق الكفالة في تمويالت البنك
مف أشػكاؿ الكفالػة المطبقػة فػي البنػؾ أف البنػؾ يأخػذ كفالػة العميػؿ المستصػنع لمبػائع الصػانع تجػاه البنػؾ
ػانع تجػػاه البنػػؾ فمػػا حػػدكد الكفالػػة؟ كىػػؿ يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الكفالػػة حالػػة امتنػػاع
بحيػػث يكفػػؿ العمي ػ ُؿ الصػ ي
البائع الصانع عف التسميـ كميا (عدـ التسميـ أصبل)؟

أما في المرابحة فيأخذ البنؾ كفالة طرؼ ثالث لآلمر بالشػراء فػي السػداد فػي بيػكع المرابحػة كمػف المعمػكـ
أف الكفالػػة تؤخػػذ فػػي مرحمػػة الكعػػد فيػػؿ يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الكفالػػة ىػػذه حالػػة نكػػكؿ العميػػؿ عػػف الش ػراء
مرابحة مف البنؾ؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
في االستصناع يجكز لمبنؾ أف يشترط عمى الكفيؿ كفالة حسف أداء ككفالة ائتماف كينص عمييما نصا
في العقد كالكاجب عمى البنؾ مطالبة الصانع فإف تعذر ذلؾ فمو الحؽ في مطالبة العميؿ بالديف القائـ
بذمة الصانع.
أما في المرابحات فإف الكفالة العادية في ظاىرىا ال تشمؿ ضماف الجدية كىي كفالة ائتماف كيجكز
لمبنؾ أف يش ػ ػػترط عمى الكفيؿ كفالة جبر الضرر في حاؿ نككؿ اآلمر بالشراء.
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فسخ العالقة التعاقدية بين البنك والبائع
يقػػكـ بعػػض العمػػبلء الحاصػػميف عمػػى مكافقػػات ائتمانيػػة باسػػتدراج عػػركض مػػف المػػكرديف مػػف خػػبلؿ طػػرح
عطاءات لمحصكؿ عمى أفضؿ األسعار لتكريد مختبرات عمميػة فػي جامعػة أك مدرسػة مػثبل ..كبعػد رسػك
العطػاء عمػػى إحػػدل الجيػػات كتبمغيػا بإحالػػة العطػػاء عمييػػا مػف قبػػؿ العميػػؿ يكقػػع العميػؿ مػػع المػػكرد عقػػدا
لتكريػػد المطمكبػػات لمعميػػؿ ثػػـ يقػػكـ العميػػؿ بإحضػػار العقػػد المكقػػع مػػع المػػكرد لمبنػػؾ -بنػػاء عمػػى العطػػاء-
ليقكـ البنؾ بتكقيع عقد تكريد أك استصناع مثبل مع ىذا المكرد بعد فسخ العقد بيف العميؿ كالمكرد..
فيؿ يمكف الفسخ ابتداء بيف المكرد كالعميؿ في مثػؿ ىػذه الحػاالت بعػد طػرح العطػاء دكاحالتػو عمػى أحػدىـ
ث ػػـ تكقي ػػع عق ػػد ب ػػيف الم ػػكرد كالعمي ػػؿ؟ كى ػػؿ يك ػػكف الفس ػػخ حس ػػب النم ػػكذج المعتم ػػد ل ػػدينا كافي ػػا لمثػػؿ ى ػػذه
العبلقات مف التعاقد بيف العميؿ كالمكرد؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إذا كانػت ال بضػاعة المتفػؽ عمييػا بػيف العميػؿ كالمػكرد قػد كصػمت لمعميػؿ فإنػو ال يجػكز بػأم حػاؿ تمكيميػا
مف خبلؿ البنػ ػ ػ ػػؾ أمػ ػػا في حالة كجكد العقد دكف التنفيذ فبل بأس مف فسخ العقد بينيمػا (العميػؿ كالمػكرد)
كالتػ ػػأكد الفع ػ ػ ػ ػ ػػمي مف عم ػػمية االستبلـ كالتسميـ عند التنفيذ كال يجكز التفكيض بالتسميـ في ىػذه الحػاالت
كىذا يسرم عمى العطاءات أيضان.
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تجديد وكالة االستثمار
يػػتـ تنظػػيـ عقػػد ككالػػة اسػػتثمار لمعمػػبلء بطريقػػة تتطمػػب طبيعػػة نشػػاطيـ كطبيعػػة عبلقػػتيـ مػػع البنػػؾ ىػػذا
النكع مف التعاقد كتككف محدكدة بمدة سنة .
إضافة لعقد ككالة االستثمار فإنو يتـ تكقيع العمبلء ايضا عمى عقكد المرابحة حسب المكافقة االئتمانية.
عنػػد تجديػػد التسػػييبلت المصػػرفية فػػإف البنػػؾ ال يقػػكـ بالحصػػكؿ عمػػى عقػػكد جديػػدة س ػكاء لعقػػد الككالػػة اك
لعقد المرابحة
الس ػ ػ ػ ػؤاؿ :يرجػػى التكػػرـ بتزكيػػدنا ب ػرأيكـ الشػػرعي بخصػػكص تكقيػػع العمػػبلء عمػػى ككالػػة اسػػتثمار عنػػد كػػؿ
عمميػػة تجديػػد لمسػػقؼ كفػػي حػػاؿ كػػاف يجػػب تكقيػػع العميػػؿ عمػػى ككالػػة اسػػتثمار عنػػد كػػؿ تجديػػد مػػا رأيكػػـ
الشرعي لمعمميات التي تـ تنفيذىا دكف تجديد ككالة االستثمار
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي ؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بنػػاء عم ػػى قػ ػرار لجنػػة التس ػػييبلت بتجدي ػػد م ػػنح مخصصػػات ائتماني ػػة كف ػػؽ سػػقكؼ ككال ػػة اس ػػتثمار مقيػػدة
بالمرابحة كبناء عمى العرؼ المتبع في عممية التجديد مف خبلؿ الممارسة العممية لمتسييبلت.
ككػػذلؾ تحمػػؿ البنػػؾ لجميػػع المخػػاطر حػػاؿ حػػدكثيا كفقػػا لقكلػػو عميػػو السػػبلـ "الخ ػراج بالضػػماف" ككمػػا أف
المكافقة البلحقة تعتبر مكافقة سابقة كالتزاـ البنؾ بذلؾ فػبل نجػد ىنػاؾ أيػة مخالفػات شػرعية فػي التمػكيبلت
البلحقة لتاريخ انتياء الككالة.
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نقل الدين من ذمة العميل إلى ذمة طرف ثالث
يرغػػب بعػػض العمػػبلء أحيانػػا فػػي بيػػع محػػؿ المرابحػػة الػػذم بػػاعيـ البنػػؾ إيػػاه لطػػرؼ ثالػػث بحيػػث يتحػػكؿ
مديف البنؾ مف العميؿ األكؿ إلى طرؼ ثالث.
كبػػيف أيػػدينا معاممػػة تخػػص أحػػد العمػػبلء الػػذم يرغػػب بنقػػؿ ديػػف القػػائـ كالناشػػئ عػػف ثمػػف بيػػع ش ػراء سػػيارة
مرابحة (رصيد التمكيؿ لتاريخو  6864دينػار) إلػى طػرؼ ثالػث كفػي حػاؿ مكافقػة البنػؾ فسػتبقى السػيارة
مرىكنة لصالح البنؾ (يتـ فؾ الرىف ثـ التنازؿ تـ إعادة الرىف مف جديد).
كػذلؾ يشػترط البنػػؾ دفػع تأمينػات نقديػػة  %122لحػيف إتمػاـ عمميػػة فػؾ رىػف السػػيارة كنقػؿ ممكيتيػا دكاعػػادة
رىنيا مف جديد لصالح البنؾ كاستيفاء عمكلة مقدارىا  152دينار مف العميؿ.
يرجى تزكيدنا بالحكـ الشرعي لممكضكع مع تفاصيمو المذككرة أعبله.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعا ألنو إحالة عمى مميئ كألف العمكلة مقابؿ خدمة كىي ثابتة ال عبلقة ليا بحجـ الديف.
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باقة منتجات تمويل المنفعة بصيغة المرابحة
بناء عمى فتكل منتج تمكيؿ منفعة (التعميـ) بصيغة المرابحة (رقـ  2211/5بتاريخ )2211/3/1
ككتاب الييئة الشرعية بتاريخ  2211/8/7لمرد عمى استفسارت البنؾ المركزم األردني كرغبة مف إدارة
البنؾ في طرح منتجات تمبي حاجات األفراد كالشركات المتجددة منضبطة بالمعايير الشرعية فإننا نرغب
بطرح منتجات لتمكيؿ المنافع في كؿ مف:
منفعة العبلج منفعة السياحة كالسفر ضمف باقة منتجات تمكيؿ المنفعة بصيغة المرابحة كبنفس
المحددات الشرعية الناظمة ليذا النكع مف التمكيؿ حسب فتاكل الييئة الشرعية المكقرة.
كعميو نرجك إبداء رأيكـ في طرح المنتجات المذككرة آنفا كىؿ ىناؾ معايير شرعية خاصة بالمنتجات
المذككرة.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تصح بالمعايير كالضكابط الشرعية السابقة شريطة تممؾ البنؾ المنفعة سمما اك مساكمة مف مزكد
المنفعة كبػعد امتبلكيا يبيعيا لمعميؿ بيع تقسيط مساكمةن أك مرابحةن.
كيجكز التعاقد مع شركات الخدمات شرط أف يككف البنؾ شريكا اك مضاربا بحيث يككف الربح عمى ما
اتفقا كالخسارة عمى رأس الماؿ.
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تمويل االنتفاع من خدمة محطة كيربائية
 العميؿ تـ منحػو تمػكيبلن بالمرابحػة لغػرض اسػتكماؿ أعمػاؿ معينػو لمصػنعو فػي القسػطؿ لمزجػاجككاف أحد البنكد الممكلة ىك بند محطة تحكيؿ الكيرباء (محكؿ ك تكابعو) بطريقة المرابحة.

 المحكؿ كممحقاتو مكجكد لدل شركة الكيرباء كتقكـ باستيفاء كافة تكاليفو مع أجكر التركيب كالتكصيؿ ك التأمينات مف العميؿ (مقدرة مبدئيا ب حكالي  25ألؼ دينار يضاؼ ليا أم
فركقات كمؼ الحقا يتـ احتسابيا بعد التركيب)) .

 ستق كـ الشركة باإلشراؼ عمى كافة التكصيبلت ك المكحات التي ستربط المحطة مع المصنعلمتأكد مف سبلمة العمؿ.
 -ىناؾ تخصيص مكقع مف العميؿ إلقامة محطة تحكيؿ داخمي.

 تخصيص ىذا المكقع لشركة الكيرباء بالصيغة القانكنية التي يتفؽ عمييار سكاء بأجرة رمزية أكتمميؾ.
 المحطة ستخصص بالكامؿ ألحماؿ شركة العميؿ. دفع كامؿ تكاليؼ كأجكر إقامتيا باإلضافة لمرسكـ.رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
استنادا لما كرد أعبله نرجك تكضيح فيما إذا كاف ىناؾ مانع شرعي مف تمكيؿ العميؿ ليذا الغرض
بالمرابحة حيث أف البائع ىنا سيبقى محتفظا بممكية العيف كالتمكيؿ يشمؿ أجكر التركيب كالتكصيؿ
كالتأمينات.
عرض المرابحة ال يمكف أف يطبؽ في ىذه الحالةر ألف البضاعة تبقى عمى ممكية الشركة ر لذلؾ نرل
تطبيؽ عقد تكريد أصكؿ مكلدة لممنفعة مف خبلؿ عقد تكريد يتـ بالصكرة التالية:
 -1تكقيع عقد تكريد بيف العميؿ كالبائع.
 -2تكقيع عقد تكريد مكازم بيف البنؾ كشركة الكيرباء.
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آلية قبول ضمان الجدية إذا كان عينا منقولة
المعتاد أف يقدـ العميؿ في المرابحة لآلمر بالشراء أك اإلجارة المنتيية بالتمميؾ مبمغا مف الماؿ يتحكؿ
فيما بعد إلى دفعة مف الثمف لكف قد يقدـ العميؿ أحيانا ضماف الجدية عمى شكؿ عيف منقكؿ أك غير
منقكؿ.
كقد أجازت الفتكل رقـ  2229/39أف يككف ضماف الجدية عينا كمنو فيؿ يمكف إبداء الحكـ الشرعي
في اآللية المقترحة التالية بالنسبة لعميؿ يريد أف يقدـ سيارة ضمانا لمجدية في عممية مرابحة لشراء سيارة
أخرل:
 -1إبراـ عقد بيع بيف البنؾ كالعميؿ لشراء سيارة العميؿ كتحاز السيارة في مرآب البنؾ.
 -2إبراـ عقد بيع بيف البنؾ كالبائع يبيعو البنؾ فيو سيارة العميؿ.
 -3يفكض البنؾ العميؿ في التنازؿ في السيارة لمبائع مباشرة في دائرة السير.
 -4إبراـ عقد بيع بيف البنؾ كالبائع يشترم البنؾ فيو سيارة التاجر (التي أمر العميؿ بشرائيا)
كيخصـ ثمف السيارة األكلى (ضماف الجدية) مف ثمف السيارة المشتراة بإجراء مقاصة مع البائع.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعي في اإلجراءات المذككرة أعبله طالما أف كؿ عقد بيع منفصؿ عف اآلخر كليس ىناؾ
شرط بتعميؽ البيع عمى شراء اآلخر.
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توقيع عقد المرابحة من قبل العميل فقط قبل القبض
طبقان لممعايير الشرعية لممرابحة المحمية المعتمدة مف ىيئة الرقابة الشرعية فإنو ال يجكز لمبنؾ أف يبرـ
عقد المرابحة مع اآلمر بالشراء قبؿ قبض البنؾ البضاعة قبضان حقيقيان أك حكيمان كىذا قد يدخؿ البنؾ
في بعض الحاالت في مخاطر ائتمانية تتمثؿ في عدـ تكقيع اآلمر بالشراء عمى العقد الذم يمثؿ مستندان
مع غيره مف المستندات إللزاـ العميؿ بالسداد.
لذلؾ كلغايات حفظ حقكؽ البنؾ في المديكنية الناشئة عف تمكيؿ المرابحة ىؿ يمكف تكقيع عقد بيع
المرابحة بيف البنؾ كاآلمر بالشراء (بعد تممؾ البنؾ البضاعة مف خبلؿ عقد شراء السمعة المعتمد)
بالصكرة التالية:
 -1يكقع اآلمر بالشراء عمى عقد بيع المرابحة منفردان دكف البنؾ كيككف نمكذج العقد مشتمبلن عمى
الثمف كاألقساط كسائر الشركط بيف الطرفيف.
 -2تسمـ البنؾ البضاعة مف البائع كتسميميا لمعميؿ.
 -3تكقيع البنؾ عمى عقد البيع مرابحة إلتماـ العقد.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يعد تكقيع العميؿ مقدمان مف باب العرض كاإليجاب لضماف االلتزاـ كال يككف العقد تامان إال بعد فرز
البضاعة كشرائيا كاستبلميا كتسميميا ثـ تكقيع البنؾ عمى عقد البيع مرابحة ليصبح منج انز.
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آليات تنفيذ بيوع المرابحة
تعتمد شركة في شراء البضػائع عمػى مجمكعػة كبيػرة مػف المػكرديف كفػؽ اسػمكب الػدفع المؤجػؿ بحيػث يػتـ
تأميف مشتريات الشركة في مستكدعات فركع الشركة كيتـ تسديد قيمة المشػتريات بعػد فتػرة زمنيػة ( – 45
 )92ي ػػكـ عممػ ػان ب ػػأف أح ػػد البن ػػكؾ اإلس ػػبلمية يف ػػكض الش ػػركة باالس ػػتبلـ نيابػ ػةن عن ػػو م ػػف الب ػػائعيف كذل ػػؾ
بمكجػػب اتفاقيػػة مكقعػػة مػػا بػػيف الشػػركة كالبنػػؾ مسػػبقان كيقػػكـ البنػػؾ بػػدفع أثمػػاف البضػػائع المشػػتراة بمكجػػب
كتاب مف الشركة شيريان كيحدد في متنو أنو تـ االستبلـ.
المطمكب :تزكيدنا بآلية التعامؿ مع الشركة المذككرة كفؽ صيغة تمكيؿ إسبلمي.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجكز في آليات بيكع المرابحة تككيؿ اآلمر بالشراء بعقد البيع مع المكرد كالكاجب أف يتعاقد البنؾ مع
المكرديف عمى شراء البضاعة ثـ يجكز لمبنؾ أف يككؿ اآلمر بالشراء أك ككيبلن عنو باستبلـ البضاعة
مف المكرد نيابة عف البنؾ ثـ يقكـ البنؾ بالتسميـ شريطة أف يككف العميؿ ثقة مأمكنان كيتعذر عمى البنؾ
التسميـ بسيكلة.
كيجكز لمبنؾ ايضان أف يفكض المكرد بتسميـ البضاعة لآلمر بالشراء أك ككيبلن عنو عمى أف يقكـ اآلمر
بالشراء بالتكقيع باالستبلـ حسب األصكؿ.
كيجكز لمبنؾ تقديـ ثمف البضاعة التي اشتراىا مف المكرديف أك تأخيره إلى حيف إثبات استبلميا مف
اآلمر بالشراء
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شراء األسيم وبيعيا مرابحة
إف عمميػػات شػراء األسػػيـ كبيعيػػا مرابحػػة لآلمػػر بالش ػ ػراء تػػتـ حاليػان مػػف خػػبلؿ قيػػاـ البػ ػػنؾ بتفػػكيض شػػركة
الكس ػػاطة بشراء األس ػػيـ كتسجيميا باسـ البنؾ كبعد ذلؾ يتـ تفكيضيا ثانيةن ببيع األسيـ لآلمر بالشراء.
المطمكب  :نرجك إعبلم ػ ػػنا ىػؿ يمكػف مػف الناحيػة الشػ ػ ػػرعية أف نطمػب مػف شػركة الكسػاطة شػراء األسػيـ
لصػالح البنؾ كنفكض ػػيا بأف تقػكـ بتسػجيميا مباشػرةن باسػـ اآلمػر بالشػراء كبحيػث تعتبػر ىػذه العمميػة عمميػة
بيع مف البنؾ إلى اآلمر بالشراء.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بعد التأكيد عمى شرعية األسيـ كفؽ المعايير الشرعية المعتمدة مف الييئة ترل الييئة جكاز تككيػؿ شػركة
الكساطة بالشراء نيابة عف البنؾ ثـ تسجيميا باسـ اآلمر بالشراءر ألف الككيؿ يقكـ مقاـ األصيؿ.
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تسديد أثمان البضائع قبل أو بعد اإلستالم والتسميم لمبضاعة
نرجك إعبلمكـ بكجكد عمبلءنا ( آمرم الشراء ) الذيف يتمخص أسمكب عمميـ بما يمي -:
أ -يتـ تكريد البضائع ليـ بشكؿ يكمي كمف عدة مصادر.
ب -يتعذر تحديد الكقت الذم سيتـ فيو تحميؿ البضائع مف مستكدعات البائع كتنزيميا في
مستكدعات اآلمر بالشراء.
ج -يمكف إببلغ البنؾ بكصكؿ كتنزيؿ البضاعة في مستكدعات اآلمر بالشراء .
د -عمميات الدفع ( تسديد ثمف البضائع لمبائع ) ال تتـ بشكؿ يكمي دكانما خبلؿ فترة يتفؽ عمييا
تككف مثبل كؿ شير أك ثبلثة شيكر أك ما شابو.
ىػ -أحيانان يستطيع اآلمر بالشراء أف يحصؿ عمى شركط ميسرة مف البائع بأف يككف التسديد مؤجبل
لفترة معينة بعد استبلـ البضاعة.

ك -بعض العمبلء يجدكف مشقة في تمكيؿ كؿ بضاعة عمى حدة بسبب عددىا الكبير جدان كيطمبكف

أف يتـ تجميع فكاتير فترة يتفؽ عمييا كلتكف مثبل أسبكعيف أك شير ( التي تككف مف نفس البائع )

كيتـ تمكيميا معان .

س -إنو يتعذر عمى البنؾ أف يرسؿ مندكبان مف البنؾ لمقياـ بعمميات االستبلـ كالتسميـ في مكقع
البائع لمحاالت التي تنطبؽ عمييا المبلحظات المبينة أعبله.

خ -البضائع التي تنطبؽ عمييا المبلحظات أعبله مف الكاقع العممي ىي المكاد الغذائية بطاقات
اليكاتؼ الخمكية لمككبلء المكاد األكلية لبعض الصناعات مثؿ الدىانات أعبلؼ المكاشي

كاألبقار.

في ضكء ذلؾ يرجى تزكيدنا بالفتكل الشرعية فيما يجكزلمبنؾ في مثؿ ىذه الحاالت-:
 .4قياـ البنؾ بتككيؿ أحد ممثمي اآلمر بالشراء الستبلـ البضاعة الممكلة بالمرابحة نيابة عف
البنؾ؟

 .5دفع الثمف بعد فترة معينة مف استبلـ البضاعة في حالة كجكد شرط التأجيؿ بالدفع؟
بل كدفع قيمتيا
 .6تجميع عدد مف الفكاتير المقدمة مف نفس البائع خبلؿ فترة محددة كلتكف شي انر مث ن
بعممية كاحدة؟

كفي حالة عدـ الجكاز فما ىي الحمكؿ الشرعية البديمة المقترحة لمتعامؿ مع ىكذا حاالت؟
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تسديد أثمان البضائع قبل أو بعد اإلستالم والتسميم لمبضاعة – تابع
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 -يشطب البند (ىػ) "أحيانان يستطيع اآلمر بالشراء أف يحصؿ"....

العميؿ بجميع الشركط التي يحصؿ عمييا البنؾ في بيع المرابحة".

أك يعدؿ ليصبح ُ"يعمـ البنؾ

 يعدؿ البند (ك) ليصبح " :بعض العمبلء يجدكف مشقة في تمكيؿ كؿ بضاعة.".... الحالة رقـ ( )1ال تصح شرعاننفسيا.

ألنو ال يصح أف يككف العاقد ككيبلن عف طرفيف في الصفقة

 الحالة رقـ ( )2تصح شرعان كتعني أف يككف الثمف مؤجبلن. -الحالة رقـ ( )3تصح شرع نا

كىي ما يسمى بالفقو بػ "بيع اإلستجرار" الجائز شرعان مع التأكيد

عمى أف تككف البضاعة في ىذا البيع سممت فعبل.
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االستالم والتسميم في صفقات األلماس الخام
باع فرع البنؾ في الصكيفية مجمكعة مف األلماس الخاـ مرابحة ألحد العمبلء كقد جرت عممية االستبلـ
كالتسميـ بالصكرة التالية:
اشترل البنؾ األلماس مف البائع في متجره ثـ باعو البنؾ لمعميؿ في المكاف نفسو كقد جرل مطابقة
البضاعة مع ما ىك مكتكب في الفاتكرة.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
العممية التي حصمت مف خبلؿ الفرع المذككر ىي تفكيض مف البنؾ لمبائع بتسميـ البضاعة لمعميؿ
بحضكر مندكب البنؾ ثـ إنو جرل إمضاء الصفقة بناء عمى فاتكرة مف العميؿ فقط كلـ يتـ إجراء تقييـ
صحيح كفعمي لمبضاعة مف خبراء مكثكؽ.
لذا تكصي ىيئة الرقابة الشرعية الفرع المذككر كالفركع كافة بااللتزاـ بالشركط التالية في عمميات
االستبلـ كالتسميـ القادمة:
-

أال يتـ البيع كالشراء عمى فاتكرة مقدمة مف عميؿ بؿ ال بد مف تقييـ صحيح كفعمي مف خبراء

مكثكقيف لمبنؾ.
-

ال مانع شرعا مف تفكيض البائع بالتسميـ لمعميؿ شريطة حضكر مندكب البنؾ.
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اختالف قيمة مستندات االعتماد األصمية عن الصورة
غالبان ما تصؿ مستندات االعتمادات قبؿ كصكؿ البضاعة لكف في بعض الحاالت تصؿ البضاعة قبؿ
المستندات كيصؿ معيا صكرة عف مستندات االعتماد كليس النسخ األصمية بطبيعة الحاؿ كيعطي
البنؾ العميؿ كفالة تخميص لمبضاعة حتى يت سمميا مف ككيؿ الشحف كفي بعض الحاالت كعند كصكؿ
المستندات األصمية تككف ىذه المستندات مختمفة عف الصكر التي كصمت مسبقا.
فما داـ أنو يجب تكقيع عقد بيع مرابحة مع العميؿ عند تسميمو البضاعة دكاصدار الكفالة فما التصرؼ
الصحيح إذا جاءت قيمة المستندات األصمية الحقا مختمفة عف الصكر التي عمى أساسيا نكقع عقد بيع
المرابحة مع العميؿ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يكقع العميؿ عقد بيع مرابحة كيؤخذ منو إقرار بالتزامو بشراء البضاعة بقيمتيا الحقيقية التي سترد في
المستندات األصمية مضافا إلييا نسبة الربح المتفؽ عمييا.
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الباب الثاني:
االستصناع
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تصنيع البائع لمبضاعة بناء عمى طمب العميل
في بعض الحاالت يأخذ العميؿ مكافقة ائتمانية -أك قبؿ أف يحصميا -مف البنؾ عمى تمكيؿ مرابحة
كيتكجو بناء عمى ذلؾ إلى الصانع ليصنع لو ما يطمبو مف أبكاب أك مطبخ أك مقاعد ...أك أم سمعة
تحتاج إلى تصنيع بناء عمى طمب العميؿ كقياساتو الخاصة ..كبعد أف تجيز السمعة أك أثناء تجييزىا
يحضر العميؿ لتمكيميا مف خبلؿ البنؾ (مرابحة أك استصناعا)..
فيؿ يعد طمب العميؿ مف الصانع تعاقدا مسبقا بينيما يمنع تنفيذ التمكيؿ مف خبلؿ البنؾ؟ دكاف كاف ىذا
الطمب تعاقدا فيؿ يمكف فسخو؟ كىؿ شركع الصانع في الصنعة يعد ىك المحكر الذم يفرؽ بيف
المكافقة عمى التمكيؿ مف عدميا؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تـ العقد مسبقا بيف العميؿ كالصانع كال عبلقة لمبنؾ بذلؾ كال يجكز التعامؿ بيذه الصكرة.
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تمويل طباعة وتجميد الكتب العممية
قدمت لنا مؤسسة مؤسسة عممية تعنى بانجاز المكسكعات في مجاؿ األدب كالمغة كالتراث حيث تقكـ
بإنجاز ىذه المكسكعات عمى أيدم خبرات ككفاءات عممية كبعد تجييز المكسكعة عمميان دكاخراجيا فنيان
تقدميا لمطبعة تتكلى طباعتيا كتجميدىا كتعبئتيا في صناديؽ خاصة بحيث تككف بعد ذلؾ جاىزة
لمتسكيؽ كالبيع لمجيات المعنية.
كحيث إف مدة إنجاز ىذه المكسكعات تُ يع ّد طكيمة نسبيان كالنشغاؿ المؤسسة بإنجاز عدد مف العق ػ ػػكد في

يمكؿ المرحمة النيائية في عممنا كىي الطباعة كالتجميد كالتعبئة في
آف كاح ػػد فإن ػػنا نطمب مف البنؾ أف ِّ
الطركد بالطريقة الشرعيػ ػ ػ ػػة الت ػػي يراىا مناسبة عممان أف التنفيذ سيككف في إحدل المطابع األردنية ذات
الخبرة.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يمكف لمبنؾ أف يمكؿ المرحمة النيائية المشار ليا أعبله مف خبلؿ منتج االستصناع المعتمد لدل البنؾ.
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توقيع استصناع مواز مع مقاول يعمل موظفاً في شركة العميل
مػػنح البنػػؾ إحػػدل الشػػركات تمكيػػؿ استصػػناع كسػػيتـ تنفيػػذ أعمػػاؿ مشػػركع االستصػػناع مػػف خػػبلؿ شػػركة
مقاكالت تـ تأسيسيا مف قبؿ ميندس تمؾ الشركة (مدير المشاريع لدييـ).
فيؿ يصح شرعا أف يككف الميندس المقاكؿ عامبلن في شركة العميؿ المستصنِع كيصػبح أيضػان طرفػا فػي
تمكيؿ االستصناع (مقاكؿ).
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إذا كانت شركة المشاريع ممكان تامان لمممكليف فبل يجكز أما إذا كانت الشركة إحدل الشركات التابعة
كالمستقمة ماليان دكاداريان فبل مانع شرعي بشرط أف ال يككف ىناؾ تكاطؤ أك حيمة لمحصكؿ عمى النقد دكف
القياـ بالمشركع.
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نطاق الكفالة في تمويالت البنك
مف أشكاؿ الكفالة المطبقة في البنؾ أف البنؾ يأخذ كفالة العميؿ المستصنع لمبائع الصانع تجاه البنؾ
الصانع تجاه البنؾ فما حدكد الكفالة؟ كىؿ يدخؿ في نطاؽ الكفالة حالة امتناع
بحيث يكفؿ العمي ُؿ
ي
البائع الصانع عف التسميـ كميا (عدـ التسميـ أصبل)؟

أما في المرابحة فيأخذ البنؾ كفالة طرؼ ثالث لآلمر بالشراء في السداد في بيكع المرابحة كمف المعمكـ
أف الكفالة تؤخذ في مرحمة الكعد فيؿ يدخؿ في نطاؽ الكفالة ىذه حالة نككؿ العميؿ عف الشراء
مرابحة مف البنؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 فػ ػ ػػي االستصػ ػ ػػناع يجػ ػ ػػكز لمبنػ ػ ػػؾ أف يشػ ػ ػػترط عمػ ػ ػػى الكفيػ ػ ػػؿ كفالػ ػ ػػة حسػ ػ ػػف أداء ككفالػ ػ ػػة ائتمػ ػ ػػافكي ػػنص عمييم ػػا نص ػػا فػ ػػي العق ػػد كالكاج ػػب عمػ ػػى البن ػػؾ مطالب ػػة الص ػػانع فػ ػػإف تع ػػذر ذل ػػؾ فمػػػو
الحؽ في مطالبة العميؿ بالديف القائـ بذمة الصانع.
 أمػ ػػا فػ ػػي المرابحػ ػػات فػ ػػإف الكفالػ ػػة العاديػ ػػة فػ ػػي ظاىرىػ ػػا ال تشػ ػػمؿ ضػ ػػماف الجديػ ػػة كىػ ػػي كفالػ ػػةائتمػ ػػاف كيجػ ػػكز لمبنػ ػػؾ أف يش ػ ػ ػ ػػترط عمػ ػػى الكفيػ ػػؿ كفالػ ػػة جبػ ػػر الضػ ػػرر فػ ػػي حػ ػػاؿ نكػ ػػكؿ اآلمػ ػػر
بالشراء.
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استصناع مطابخ
تتمخص خطكات استصناع مطابخ حسب ما يقكـ بو البنؾ بما يمي-:
 يقكـ البنؾ بالتعاقد مع عدة شركات لتصنيع مطابخ بمكجب اتفاقيات . تزكد الشركات البنؾ بعرض أسعار ك مكديبلت المطابخ . يراجع العميؿ الشركات المعتمدة لتحديد مكاصفات ك مكديؿ المطبخ المطمكب . تتـ دراسة طمب العميؿ إئتماني نا كفي حاؿ مكافقة البنؾ عمى بيع العميؿ  :يتـ بيع المطبخاستصناعا.
 يكقع البنؾ كالعميؿ عمى عقد استصناع مطبخ بينيما يبيف :ثمف المطبخ كمدة السداد عممان بأفىناؾ ممحؽ يكضح فيو فترات السداد حسب المكافقة اإلئتمانية.
 يتـ تكقيع عقد استصناع بيف البنؾ ك المستصنع (شركة المطابخ) يحدد فترة التصنيع . يقكـ البنؾ بتحديد شخص باستبلـ المطبخ مف الشركة المصنعة بحضكر العميؿ لمتكقيعباالستبلـ حسب المكاصفات المطمكبة مف العميؿ .
 مدة اإلستصناع حكالي شير ك نصؼ عمى األكثر .المطمكب  :ىؿ تعتبر صيغة اإلستصناع المذككرة أعبله جائزة شرعان ؟ ك في حاؿ عدـ جكازىا ما
الصيغة الجائزة؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ى ػػذا العق ػػد م ػػف عق ػػكد االستص ػػناع الج ػػائزة ش ػػرعا كالترتيب ػػات الػ ػكاردة أع ػػبله ص ػػحيحة كمتسمس ػػمة كمكافق ػػة
لمضكابط الشرعية لعقد االستصناع.
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االستصناع الموازي بالسعر النقدي
مف خبلؿ تسكيقنا لمنتج بيع المساكمة لبعض التجار مف أجؿ اعتمادىـ كردنا طمب مف أحد التجار
الذيف يقكمكف بتصنيع المطابخ /المكاتب في الخارج بناء عمى مكاصفات دقيقة لممخططات المطمكبة مف
العمبلء.
كقد كانت المعطيات المقدمة لمبنؾ مف أحد التجار عمى النحك اآلتي:
 .1يمنح التاجر البنؾ خصمان بمقدار معيف مف .%15 -%6
 .2ال يتحمؿ العميؿ المشترم أية أرباح إضافية (يشترم بنفس السعر النقدم مف التاجر).
 .3يدفع العميؿ المشترم لمبنؾ دفعة مقدما (ضماف جدية) حكالي  %52-25مف قيمة السمعة
كيمنح البنػؾ العمػ ػػيؿ تمكيبل بباقي ثمف البضاعة المطمكب تصنيعيا.
 .4تحتاج فترة التصنيع مف  92-62يكما
 .5بعد إتماـ التصنيع يسمـ التاجر المطابخ  /المكاتب في مكقع العميؿ مركبة.
 .6يحكؿ البنؾ باقي الثمف (صافي قيمة التمكيؿ) إلى البائع بعد التسميـ (التركيب).
المطمكب :ما الصيغة التمكيمية اإلسبلمية األنسب في التعامؿ مع ىذه الحالة كشبيياتيا؟ خاصة أف
المطركح يندرج تحت منتج بيع المساكمة الذم طرحو البنؾ مؤخرا؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يمكف العمؿ في ىذه الحالة كشبيياتيا بأسمكب االستصناع كاالستصناع المكازمر كما يمي:
 .1يكقع العميؿ مع البنؾ عقد استصناع تكضح فيو كافػة تفاصػيؿ األعمػاؿ المطمكبػة كنكعيػة المػكاد
الداخ ػ ػ ػػمة في الصػ ػ ػػناعة كغيرىػا مػف التفاصػيؿ النافيػة لمجيالػة كالمانعػة لمنػزاع كيكػكف الػثمف فيػو
ما اتفؽ عميو العميؿ مع البائع.
 .2يكقػ ػػع البنػ ػػؾ مػ ػػع البػ ػػائع عقػ ػػد استصػ ػػناع م ػ ػكاز تكضػ ػػح فيػ ػػو التفاصػ ػػيؿ ذاتيػ ػػا ال ػ ػكاردة فػ ػػي عقػ ػػد
االستص ػػناع م ػػع العمي ػػؿ لػ ػػكف بػ ػ ػ ػػدكف الػ ػربط بينيم ػػا كيك ػػكف ال ػػثمف في ػػو ى ػػك ثم ػػف االستص ػػناع
مطركحا منو الخصـ.
أما بخصكص ضماف الجدية في ىذه الحالة فبل حاجة لور ألنو بمجرد تكقيع عقد االستصػناع مػع العميػؿ
يصبح كامؿ الثمف دينا في ذمة العميؿ لصالح البنؾ كبالتالي يصح أف يطالبو بدفعػة مقدمػة يأخػذىا منػو
كيدفعيا البنؾ لمبائع (المقاكؿ).
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تمويل أعمال التشطيبات من خالل منتج االستصناع
كردتنا عدة استفسارات مف عدة جيات مف البنؾ تسأؿ عف إمكانية تمكيؿ أعماؿ تشطيبات مثؿ الدىاف
كأعماؿ القصارة كالببلط كغيرىا مف أعماؿ التشطيبات ىؿ يصح تمكيميا مف خبلؿ عقد االستصناع
المعتمد في البنؾ حيث يقدـ الدى ػػاف أك "البميط" المكاد كالعمؿ مف طرفو؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يصح شريطة تعييف المكاصفات كالنكع كالكمية كىي مف بيع المكصكؼ الداخؿ في عقد االستصناع.
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الباب الثالث:
اإلجارة المنتيية بالتمميؾ
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فرض عمولة بمبمغ معين أو نسبة مقابل سداد العميل المبكر لتمويل اإلجارة
يدرس البنؾ فرض نسبة أك مبمغ معيف مقابؿ سداد العميؿ لكامؿ رصيد تمكيؿ االجارة المنتيية بالتمميؾ
الممنكح لو سدادا مبك ار حيث أف السارم حاليا ىك تقاضي البنؾ لمعكائد الخاصة بالسنة االيجارية التي
تـ فييا التسديد فقط كعدـ فرض أم مبالغ مالية أخرل عمى العميؿ .

فما الحكـ الشرعي لفرض نسبة أك مبمغ مقطكع عمى السداد المبكر؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجكز استيفاء مثؿ ىذه العمكلةر ألف العممية ىنا شراء /بيع أصؿ كىك بيع كليست دينا في ذمة
العميؿ كال يجكز الجمع بيف الربح كاألجرة كما أف فرض مبمغ أك نسبة معينة مخالؼ لمعقد.
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معايير شرعية لعقد اإلجارة المنتيية بالتمميك
ىنػػاؾ حػػاالت عديػػدة لعقػػد اإلجػػارة :منيػػا تسػػديد العميػػؿ المبكػػر جزئيػػا أك كميػػا كتحكيػػؿ عقػػد اإلجػػارة مػػف
عميؿ آلخر كمعالجة المتأخرات لعميؿ متعثػر كتحكيػؿ الػديف مػف بنػؾ تجػارم إلػى البنػؾ لػدينا ..كنظػ ار
لمطبيعة الخاصة لعقد اإلجارة المعتمد لدينا في البنؾ فقد تعددت الحاالت التي يطمب ليػا الحكػـ الشػرعي
خاصة في حاالت الفسخ كالمتأخرات بيانيا كاآلتي:
تحكيؿ الديكف مف بنكؾ تجارية إلى البنؾ العربي اإلسبلمي:
يطمػػب عميػػؿ حاصػػؿ عمػػى تمكيػػؿ إجػػارة مػػف عػػدة سػػنكات يطمػػب مػػف البنػػؾ ش ػراء مػػا تحصػػؿ لػػو (أم
العميؿ) مف حصة باعتباره شريكا ثـ إعادة تأجيرىػا لػو مػف أجػؿ تسػديد العميػؿ لمػديكف المترتبػة عميػو فػي
بنكؾ ربكية؟
معالجة المتأخرات:
عميؿ متعثر لدل البنؾ كيريد البنؾ فسخ العقد بينيما ثػـ شػراء حصػة العميػؿ فػي األصػؿ بالقيمػة السػكقية
ثـ إعادة تأجيرىا لمعميؿ ذاتو؟
تغيير العميؿ (الشريؾ) في عقد اإلجارة:
يطمب بعػض العمػبلء فسػخ عقػد اإلجػارة الممنػكح ليػـ باسػـ مشػترؾ (زيػد كعمػرك) مػثبل حيػث يطمبػكف أف
يتغير العقد ليصبح باسـ (زيد كأحمد) مثبل كيطمبكف أيضا زيادة مدة تمكيؿ االجارة.
زيادة مدة اإلجارة أك تقصيرىا عف المدة المتكافؽ عمييا في اتقاقية اإلجارة:
يطمػب بعػػض العمػػبلء تطكيػػؿ مػدة عقػػد اإلجػػارة مػػف  7سػػنكات مػثبل إلػػى  12سػػنكات أك العكػػس :تقصػػير
المدة مف  12سنكات إلى  7سنكات كما يترتب عمى ذلؾ مف تغيير القسط الشيرم زيادة أك نقصا.
تغيير المؤشر مف اليبكر إلى جكديبر أك العكس:
عمػبلء حصػػمكا قػػديما عمػى تمكيػػؿ إجػػارة عمػػى أسػاس مؤشػػر (البليبػػكر) كيريػد البنػػؾ اآلف التجديػػد لمعميػػؿ
ذاتو لكف عمى أساس الجكديبر؟
تحكيؿ عقد اإلجارة مف عميؿ آلخر:
يطمػػب عميػػؿ تحكيػػؿ عقػػد االجػػارة بكامػػؿ حقكقػػو كامتيا ازتػػو لصػػالح عميػػؿ آخػػر كبقيمػػة الرصػػيد المتبقػػي
كغالبا ما يتفؽ العميؿ القديـ مع الجديد عمى مبمغ معيف يتنازؿ بمكجبو العميؿ القديـ لمجديد عف حصتو
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معايير شرعية لعقد اإلجارة المنتيية بالتمميك -تابع
في العقار فيؿ يجب عمى البنؾ التقييـ بالقيمة السكقية ليأخذ البنؾ حصتو مف الربح إف كجد خاصة
أف العميؿ القديـ يدفع رسكـ التنازؿ أكؿ مرة كرسكـ المسقفات عمى العقار سنكيا كيمكف أف يضيؼ عمى
العقار ما يزيد مف قيمتو مثؿ مطبخ أك حمايات...؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تحكيؿ الديكف مف بنكؾ تجارية إلى البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي:
ال تصح معالجة األمر باألسمكب المطركح أعبله ألنو يدخؿ في بيع العينة المحرمة.
معالجة المتأخرات:
ال مانع شرعا مف الصكرة المطركحة أعبله.
كعمكما يجب االلتزاـ بالمعايير التالية في معالجة المتأخرات:
ينبغي عدـ المجػكء إلػى الفسػخ فػي حػاالت التعثػر كالتكجػو إلػى التقػاص مػف حصػص العميػؿ المتعثػر فػي
األصػػؿر كذلػػؾ بشػراء جػػزء مػػف حصػػتو بالقيمػػة السػػكقية بمػػا يغطػػي المبمػػغ المسػػتحؽ عمػػى العميػػؿ دكاذا لػػـ
يكف لمعميؿ حصة في العقار أك كانت صغيرة فبل يجػكز فسػخ العقػد إنمػا يصػار إلػى البحػث عػف كسػائؿ
أخرل لتمكينو مف سداد دينو المتعثر.
فيما يخص المتأخرات فإنو ال يجكز أف يمجأ ألسمكب شراء العقار ثـ البيع أكثر مف مرة كاحدة فقط.
تغيير العميؿ (الشريؾ) في عقد اإلجارة:
ال مانع شرعا مف الصكرة أعبله.
زيادة مدة اإلجارة أك تقصيرىا عف المدة المتكافؽ عمييا في اتقاقية اإلجارة:
زيادة مدة عقد اإلجارة ال مانع منو شريطة أف ال يزاد عمى العميؿ العائد المعتاد الػذم اتفػؽ عمػى المعادلػة
معو في العقد كما يجدد العقد ألم عميؿ آخر طبيعيا كينسحب األمر ذاتو عمى حالة التقصير.
تغيير المؤشر مف اليبكر إلى جكديبر أك العكس:
ال مانع مف تغيير المؤشر الذم يشكؿ الجزء الثاني مف معادلة اإلجػارة مػف الميبػكر إلػى الجػكديبر إذا كػاف
العميؿ عميبل جديدا أما إف كاف العميؿ ذاتو فبل يصح.
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معايير شرعية لعقد اإلجارة المنتيية بالتمميك -تابع
تحكيؿ عقد اإلجارة مف عميؿ آلخر:
يجػػكز إج ػراء التحكيػػؿ بالقيمػػة الدفتريػػة لكػػؿ حػػاالت العمػػبلء األف ػراد أمػػا حػػاالت عمػػبلء الشػػركات كالتػػي
يككف الغاية منيا الربحية غالبا فيجب أف تككف بالقيمة السكقية.
أمػػا سػػداد العميػػؿ لكامػػؿ رصػػيد التمكيػػؿ قبػػؿ نيايػػة مػػدة العقػػد فيكػػكف بالقيمػػة الدفتريػػة كذلػػؾ انسػػجاما لمػػا
اتفؽ عميو في العقد.
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حوالة الدين لشركاء أو مدينين
يتقػػدـ إلينػػا عمػػبلء شػػركاء فػػي أصػػؿ بسػػبب اإلرث أك الشػراء كيطمػػب أحػػدىـ تممػػؾ الحصػػص الباقيػػة مػػف
خبلؿ تمكيؿ البنؾ لمحصة عبر المرابحػة أك اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ لكػف األصػؿ مسػجؿ بالكامػؿ لػدل
المؤسسات المعنية -األراضي غالبا -باسـ أحد الشركاء فقط كىذا الشريؾ يقر شفكيا أك خطيػا بحصػص
باقي الشركاء.
فيؿ يجكز تمكيؿ الحصة بالرغـ مف عدـ كجكد إثبات رسػمي -فػي دائػرة األ ارضػي مػثبل -كاالعتمػاد عمػى
اإلق ػرار الػػداخمي لمش ػريؾ؟ كىػػؿ يقبػػؿ اإلق ػرار بتػػاريخ تقػػديـ المعاممػػة أـ يجػػب أف يكػػكف قػػديما لػػدل محػػاـ
معتمد مثبل؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعا مف التخارج بيف الشركاء أك الكرثة في تصفية عقار محمؿ بالديكف لبعضيـ أك لغيرىـ بعد
تقييمو بالقيمة السكقية كتحديد حصة كؿ منيـ ثـ شراء البنؾ لمحصة محؿ التمكيؿ كبيعيا لمشركاء
الباقيف أك لغيرىـ مرابحة أك إجارة منتيية بالتمميؾ بمكافقة األطراؼ األخرل.
كاإلقرار يعد دليبل مقبكال بشرط أف يككف أماـ شيكد عدكؿ.
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تمويل باصات باسموب االجارة المنتيية بالتمميك
يدرس البنؾ تمكيؿ باصات بأسمكب اإلجارة المنتيية بالتمميػؾر حيػث تبقػى الباصػات فػي ممكيػة البنػؾ إلػى
حيف نقؿ الممكية لممستأجر في نياية المدة االيجاريةر فيؿ يجػكز مػف الناحيػة الشػرعية أف يػتـ االتفػاؽ مػع
المسػػتأجر عمػػى أف يقػػكـ ىػػك عمػػى نفقتػػو الخاصػػة بػػدفع مصػػاريؼ التػػأميف الشػػامؿ كمصػػاريؼ الصػػيانة
كقطع الغيار كرسكـ الترخيص كأم رسػكـ أخػرل قػد تترتػب عمػى الباصػات خػبلؿ فتػرة اإلجػارة البالغػة ()5
سنكات كالسؤاؿ ذاتو مطركح في منتج تمكيؿ السيارات باإلجارة المنتيية بالتمميؾ القادـ قريبا.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعا مف أف يككف التأميف التكافمي التعاكني لصالح البنؾ أما االشتراط عمى العميؿ دفػع أقسػاط
الت ػػأميف كالمص ػػاريؼ م ػػف الص ػػيانة كقط ػػع الغي ػػار كرس ػػكـ الت ػػرخيص كأم رس ػػكـ أخ ػػرل ق ػػد تترت ػػب عم ػػى
الباصات خبلؿ فترة اإلجػ ػ ػ ػػارة فيي مف الش ػ ػ ػػركط الج ػ ػػعمية التي ال تتعارض مع شػرائط العقػد أك مقتضػاه
كتػػدخؿ فػػي حاجػػة النػػاس التػػي تطمػػب مقاصػػد الش ػريعة تحقيقيػػا كمػػا أف عقػػد اإلجػػارة فػػي البنػػؾ العربػػي
االسػبلمي الػدكلي يقػكـ عمػى تقسػيـ القسػػط الػذم يدفعػو العميػؿ إلػى بػػدؿ إجػارة كآخػر لبيػع الحصػص ممػػا
يجعؿ العميؿ مالكا بما يدفعو مف حصص في العيف المؤجرة.
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اإلجارة المنتيية بالتمميك لممعدات الطبية
يػػدرس البنػػؾ طػػرح منػػتج لتمكيػػؿ كافػػة التجيي ػزات الطبيػػة (األجي ػزة الطبيػػة كالمخبريػػة كالعػػبلج الطبيعػػي)
لمعيػػادات كالم اركػػز الطبيػػة كالمختبػرات مػػف خػػبلؿ اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ لممعػػدات الجديػػدة كالمسػػتعممةر
حيث يتـ تسجيؿ األصؿ أصكليا باسـ البنؾ لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة.
سيمتزـ المنتج بأحكاـ قانكف التأجير التمكيمي رقـ  45لسنة  2228بتاريخ  2228/8/17كمنو:
 يمتزـ المستأجر بصيانة األصؿ الدكرية حسب دليؿ الشركة الصانعة. يمتػػزـ العميػػؿ بػػدفع كامػػؿ القيمػػة اإليجاريػػة السػػنكية مػػف تػػاريخ تكقيػػع العقػػد حتػػى دكاف فسػػخ العقػػدبأم كقت خبلؿ فترة اإليجار.
 تمتػػزـ الشػػركة المػػكردة تجػػاه البنػػؾ فػػي حػػاؿ عػػدـ السػػداد مػػف المػػديف باسػػترجاع األجي ػزة الممكلػػةكبيعيا كأجيزة مستعممة لصالح البنؾ ضمف اتفاقيات تعاكف خاصة بكؿ شركة.
 يمتػػزـ المسػػتأجر بصػػيانة المعػػدات الدكريػػة حسػػب دليػػؿ الشػػركة الصػػانعة كمػػا يضػػمف سػػبلمةالمعدات مف التمؼ الناتج عف اإلىماؿ أك سكء التصرؼ.
يتـ تمكيؿ فقط األجيزة المعتمػدة المطمكبػة مػف القاعػدة األكسػع مػف العمػبلء مػف خػبلؿ قائمػة مثبػت عمييػا
كؿ التفاصيؿ الفنية كيتـ إنشاء ىذه القائمة بالتعاكف ما بيف الككبلء كنقابة كؿ مينة كالبنؾ.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بما أف عقد اإلجارة سيككف سنكيا كاألصؿ سػائر إلػى البيػع التػدريجي كىػك مػا يسػ ػ ػ ػمى باإلجػارة المنت ػ ػ ػيية
بالتم ػ ػميؾ فيذا المنتػ ػ ػج جائز شرعان.
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منتج "حمول" لتحويل الديون من البنوك التجارية
نظ ار لحاجة العديد مف عمبلء البنكؾ لتحكيؿ ديكنيـ مف البنكؾ التقميدية إلى بنكؾ اسػبلمية بصػيغ تتكافػؽ
كاحكاـ الشريعة كنظ ار لتقديـ بنكيف مف البنكؾ المنافسة ليذه المنتجات (األردف دبػي االسػبلمي كمصػرؼ
الراجحي) بصيغة التكرؽ المرفكضة مف قبؿ ىيئػة الرقابػة الشػرعية لمبنػؾ كدائػرة االفتػاء العػاـ كقيػاـ البنػؾ
بمنح بعض المكافقات االستثنائية لشراء الػديف بصػيغة اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ اسػتنادا لعػدة فتػاكل لييئػة
الرقابػػة الشػػرعية بالخصػػكص فإننػػا نقػػدـ اقت ارحػػا بػػأف يصػػبح ىػػذا الحػػؿ التمػػكيمي منتجػػا معتمػػدا لػػدل البنػػؾ
كضمف ضكابط كسياسات ائتمانية معتمدة كذلؾ لمكصكؿ إلى شريحة عمبلء أكبر.
يستند ىذا المنتج إلى صيغة االجارة المنتيية بالتمميػؾ كتصػؿ نسػبة التمكيػؿ ليػذا المنػتج إلػى  %122مػف
القيمػػة التقديريػػة لمعقػػار أك اإللت ازمػػات القائمػػة عمػػى العميػػؿ أييمػػا أقػػؿ بحيػػث يػػتـ اسػػتبداؿ دفعػػة التمكيػػؿ
المقدمػػة (حصػػة العميػػؿ) المحػػددة فػػي منػػتج التمكيػػؿ العقػػارم ( )%22بالشػػكؿ الػػذم يسػػاعد العميػػؿ عمػػى
سداد إلتزاماتو تجاه البنكؾ التقميدية مف مصادره الشخصػية كدكف المجػكء إلػى مػنح العميػؿ قرضػا حسػنا أك
تكرؽ.
الفئ ػػة المس ػػتيدفة :يس ػػتيدؼ ى ػػذا المن ػػتج ن ػػكعيف م ػػف العم ػػبلء م ػػف م ػػكظفي القط ػػاع الحك ػػكمي كالش ػػركات
المصنفة

A

كما يمي:

أكال :العمبلء الحاصميف عمى تمكيبلت عقارية (قرض سكني) مف بنكؾ تقميدية كيرغبػكف بتحكيميػا لصػيغة
متكافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية:
يتـ تمكيؿ ىذه الفئة مف العمبلء بشكؿ مباشر مػف خػبلؿ قيػاـ العميػؿ ببيػع العقػار المرىػكف مقابػؿ القػرض
لمبنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي كتككف قيمة التمكيػؿ (مسػاكية لقيمػة القػركض كاإللت ازمػات القائمػة كرسػكـ
نقؿ الممكية كالتي تصؿ الى  ) %9فقط كبما ال يزيد عف  %122مف القيمػة التقديريػة لمعقػار كفػي حالػة
كاف قيمة العقار أعمى مف قيمة الديف يككف الفرؽ عبارة عف دفعة العميؿ في العقار.
ثانيا :العمبلء الراغبيف في الحصكؿ عمى تمكيبلت عقارية مف البنؾ كعمػييـ إلت ازمػات عمػى شػكؿ قػركض
شخصية أك بطاقات إئتمانية لدل بنؾ تقميدم:
يػػتـ تمكيػػؿ العميػػؿ بنسػػبة تصػػؿ إلػػى  %82مػػف القيمػػة التقديريػػة العقػػار مضػػافا إلييػػا قيمػػة اإللت ازمػػات
القائمػػة عمػػى العميػػؿ بحػػد أقصػػى  %122مػػف قيمػػة العقػػار التقديريػػة (تكػػكف قيمػػة الدفعػػة  %22مػػف قيمػػة
العقار مطركح منيا اإللتزامات القائمة عمى العميؿ) عمى أف يقكـ العميؿ بتسديد إلتزاماتو مف مصادره
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منتج "حمول" لتحويل الديون من البنوك التجارية – تابع
الخاصػػة .كلغايػػات ىػػذا المن ػػتج تػػـ تحديػػد مبم ػػغ  12آالؼ دينػػار بحػػد أقصػػى لتحم ػػؿ البنػػؾ فػػي الدفعػػة
األكلى كما زاد عف ذلؾ يتحمميا العميؿ لتسديد ميدكنياتو تجاه البنكؾ األخرل مف مصادره.
مثاؿ:
قيمة العقار  32ألؼ دينار
قيمة االلتزامات القائمة  6آالؼ دينار
قيمة التمكيؿ = ( 32ألؼ

X 80% + 6

آالؼ دينار) =  32ألؼ دينار

المزايا :سائر المزايا التي تعطى لعمػبلء اإلجػارة باإلضػافة إلػى بطاقػة إئتمانيػة مقسػطة بسػقؼ يصػؿ إلػى
 1222دينار.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إف الفك ػرة األكلػػى مػػف المنػػتج جػػائزة شػػرعا كقػػد كرد فييػػا مػػف الفتػػاكل مػػا يغطػػي محاكرىػػا كالفك ػرة الثانيػػة
جائزة شرعا أيضا.

123

التأمين التكافمي عند ظيور معمومات غير صحيحة عن صحة اي عميل مؤمن
 يتـ منح تمكيبلت اإلجارة كيتـ شمكؿ العمبلء بالتأميف التكافمي حسب الترتيبات المتفؽ عمييامع شركة التأميف اإلسبلمية.
 يقكـ العميؿ بتكقيع نمكذج اشتراؾ التأميف يقر فيو بأف المعمكمات المقدمة صحيحة. ظير لدينا حالتيف اعترؼ بيما العمبلء الحقان كبعد تنفيذ التمكيؿ بكجكد مشاكؿ صحية جكىرية. قامت شركة التأميف بعد عمميا بالمشاكؿ التي اعترؼ بيا العمبلء بإلغاء التأميف التكافميلمعمبلء المذككريف.
 حيث أف ىذا اإلجراء يترتب عميو مخاطر نعتقد أنيا كبيرة عمى البنؾ فقد تـ االجتماع معمسؤكلي شركة التأميف اإلسبلمية .
كجية نظر الشركة أف مف حقيـ إلغاء التأميف انطبلقان مما يمي -:
 مخالفة العميؿ لئلقرار المكقع سابقان بأف المعمكمات المقدمة منو صحيحة بينما ظير خبلؼذلؾ.
 إف قرار اإللغاء يترتب نتيجة الترتيبات المعتمدة فيما بينيـ كبيف معيدم التأميف.تـ اإلصرار مف قبمنا بأننا نعتقد أنو ليس مف حقيـ إلغاء التأميف دكانما يمكف اتخاذ إجراءات أخرل يتـ
االتفاؽ عمييا كرفع القسط مثبلن ك/أك أم بدائؿ أخرل.
أكدكا بصعكبة النظر في أم بدائؿ أخرل إال في حالة كجكد فتكل شرعية تجيز استمرار التأميف طالما
أف العميؿ استند عمى معمكمة غير صحيحة قد تؤثر جكىري نا في قرار منح التمكيؿ كالتأميف.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
حيػث أف البنػػؾ يػؤمف العميػػؿ لػدل شػػركة التػأميف اإلسػػبلمية كيترتػب عمػػى نفػاذ عقػػد التػأميف إمضػػاء عقػػد
العميػػؿ مػػع البنػػؾ فػػإف الكشػػؼ عػػف مشػػكمة صػػحية أك مشػػكبلت فيمػػا بعػػد مػػف مسػػؤكلية شػػركة التػػأميف
لتقصػيرىا فػػي الكشػػؼ كالتحػػرم عنػػد التػأميف كيكػػكف العميػػؿ آثمػان إف أخفػػى ذلػؾ عػػف الشػػركة كلمبنػػؾ الحػػؽ
في قبض قيمة التأميف حسب العقد المبرـ.
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تحويل دين موظف/عميل من بنك تجاري لمبنك العربي اإلسالمي
تقدـ أحد مكظفي البنؾ الجدد بطمب لمبنؾ يطمب فيو تحكيؿ معاممة القرض السكني الذم كاف قد أخذه
مف البنؾ التجارم الذم كاف يعمؿ فيو إلى البنؾ.
حيث كاف ىذا المكظؼ مكظفا سابقا لدل بنؾ اإلسكاف كأخذ قرض إسكاف منو بفائدة تفضيمية كعندما
استقاؿ مف البنؾ زاد البنؾ الفائدة بشكؿ كبير كىك اآلف يطمب مف البنؾ العربي اإلسبلمي -باعتباره
أحد مكظفيو -مساعدتو في ىذا المكضكع.
كفي ضكء كجكد فتكل سابقة لمييئة رقـ  2228/42تجيز أف يقكـ البنؾ بشراء العقار مف مكظؼ مرىكف
لبنؾ تجارم مقابؿ قرض سكني ثـ يؤجره إياه إجارة منتيية بالتمميؾ.
فيؿ يمكف شمكؿ ىذه الحالة بالفتكل المذككرة؟ دكاف كاف يمكف ذلؾ فما اآللية الكاجبة التطبيؽ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يمكف شمكؿ الحالة المذككرة بالفتكل المشار إلييا كاآللية المطمكبة لتطبيؽ الفتكل تككف كما يمي:
بعد المكافقة االئتمانية عمى المكظؼ/العميؿ يخمف البنؾ الشقة لدل مخمف معتمد لمعرفة القيمة السكقية
ليا ثـ:
 -1يشترم البنؾ الشقة مف المكظؼ/العميؿ بقيمتيا السكقية (يكقع عقد بيع داخمي).
 -2يقيد البنؾ في حساب العميؿ/المكظؼ قيمة الشقة السكقية كاممة مف حساب التمكيؿ.
البنؾ في التحكيؿ مف حسابو (حساب العميؿ/المكظؼ) قيمة الرصيد
المكظؼ/العميؿ
 -3يفكض
ي
ُ
القائـ لمبنؾ التجارم لفؾ الرىف أكال كقيمة مساىمتو (مساىمة العميؿ/المكظؼ) في العقار
لصالح البنؾ ثانيا.
 -4يصدر البنؾ مف حساب المكظؼ/العميؿ لصالح البنؾ التجارم شيكان بقيمة الرصيد القائـ
تمييدا لفؾ الرىف كالتنازؿ في دائرة األراضي.
 -5يكقع البنؾ مع المكظؼ/العميؿ عقد إجارة منتيية بالتمميؾ بالقيمة السكقية لمعقار.
 -6يقيد البنؾ عمى حساب المكظؼ/العميؿ لحساب التمكيؿ الدفعة التي يشارؾ بيا
المكظؼ/العميؿ في العقارر بحيث يظير في سجبلت البنؾ قيمة التمكيؿ الفعمي
لممكظؼ/العميؿ.
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تحويل دين موظف/عميل من بنك تجاري لمبنك العربي اإلسالمي -تابع
كلمبنؾ اف يدفع عف العميؿ/المكظؼ رسكـ التنازؿ كالتسجيؿ ألنيا تبعان لؤلصؿ كمثؿ ذلؾ رسكـ حصة
العميؿ/المكظؼ في العقار.
كيمكف أف تنفذ الخطكات التالية متزامنة كفي المجمس نفسو (في دائرة األراضي) تبلفيا ألية مخاطر قد
تنشأ:
 فؾ الرىف كتسميـ البنؾ التجارم الشيؾ بقيمة الرصيد القائـ. تنازؿ العميؿ/المكظؼ كتسجيؿ الشقة باسـ البنؾ. -إيداع عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ في دائرة األراضي.
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الحد األعمى لعائد اإلجارة المنتيية بالتمميك
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
راجعنػػا كثيػػر العمػػبلء يشػػككف ارتفػػاع العائػػد اإلجػػارة عنػػد تجديػػد العقػػد بعػػد السػػنة األكلػػى مػػف العقػػد حيػػث
تصػػؿ أحيانػػا إلػػى أكثػػر مػػف  12%فػػإذا ارجػػع العميػػؿ الػػدائرة المعنيػػة تخفػػض النسػػبة دكاف لػػـ ي ارجػػع تبقػػى
النسبة كما ىي كىذا يضر بالسمعة الشرعية لمبنؾ.
لذا تطمب الييئة الشرعية كفك ار مف المعنييف كضع حد أعمى لمعائد -كما أنو يكجػد حػد أدنػى لػو -يعمػـ بػو
العمي ػػؿ عن ػػد تكقي ػػع العق ػػد أكؿ مػ ػرة كأف تك ػػكف فتػ ػرة العق ػػد م ػػدة ث ػػبلث س ػػنكات لتحق ػػؽ المص ػػمحة كالعدال ػػة
كالعرؼ المصرفي اإلسبلمي كدرءا لمخاطر السمعة التي قد تمحؽ بالبنؾ.
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تداول صكوك اإلجارة والوكالة في السوق الثانوية
يرغب البنؾ في تداكؿ صككؾ اإلجارة كالككالة في السكؽ الثانكية الخاصة بيػا كنظػ ار ألف فرصػة الشػراء
تككف سريعة فيؿ يصح االكتفاء بكجكد ىيئة رقابة شرعية لمصؾ محؿ االكتتاب أـ أنو يجب عػرض كػؿ
صؾ عمى حدة عمى الييئة الشرعية قبؿ شرائو؟
عمما بأف التكجو سيككف نحك صككؾ اإلجارة كالككالة فقط.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
صككؾ اإلجارة ال تحتاج إلى مكافقة ىيئة الرقابة الشرعية ألف ىذه الصككؾ قائمة كمعتمدة عمػى أصػكؿ
كليػػا ىيئػػة شػػرعية أمػػا بالنسػػبة لصػػككؾ الككالػػة فػػبل مػػانع شػػرعا بشػػرط أف ال يكػػكف العمػػؿ فػػي التػػكرؽ
المصرفي المنظـ.
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طمب االشتراك في التأمين التكافمي االجتماعي (الجماعي)
يرجػػى العمػػـ بػػأف البنػػؾ يقػػكـ بالتػػأميف التكػػافمي االجتمػػاعي (الجمػػاعي) لكافػػة العمػػبلء الممنػػكحيف تمػػكيبلن
باإلجارة لدل شركة التأميف اإلسبلمية كالتي تقكـ بتعكيض البنؾ بكامؿ رصيد الديف في حالة الكفاة مػا لػـ
يتبػػيف ليػػا أف العميػػؿ ك ػػاف قػػد قػػدـ معمكم ػػات غيػػر صػػحيحة ف ػػي مػػتف طمػػب اش ػػتراؾ فػػي تػػأميف التكافػػؿ
االجتماعي فعندىا ترفض الشركة الدفع لمبنؾ ككف العميؿ قدـ معمكمات غير صحيحة.
تـ مخاطبة شركة التأميف اإلسبلمية إللغػاء ىػذا الشػرط فكافقػت عمػى ذلػؾ مقابػؿ إضػافة الػنص التػالي فػي
متف طمب اشتراؾ في تأميف التكافؿ االجتماعي الجماعي:
أف تكػػكف البيانػػات الصػػحية ك/أك الطبيػػة ك/أك الشخصػػية كغيرىػػا مػػف البيانػػات التػػي قػػدميا المشػػترؾ فػػي
طمػػب االشػػتراؾ فػػي تػػأميف التكافػػؿ االجتمػػاعي الجمػػاعي أك مرفقاتػػو صػػحيحة كأف المشػػترؾ يفػػكض شػػركة
التأميف االسبلمية فػي الحصػكؿ عمػى أيػة معمكم ػ ػ ػ ػػات مػف أم طبيػ ػ ػػب أك مستػ ػػشفى أك شػخص آخػر أك
أم جية أخرل فيما يتعمػؽ بالكضػع الصػحي الخػاص بػي كمػا أقػر بأنػو فػي حػاؿ تبػيف لشػركة التػأميف
اإلسػػبلمية أف البيانػػات الصػػحية ك/أك الطبيػػة ك/أك الشخصػػية ال ػكاردة فػػي مػػتف طمػػب االشػػتراؾ فػػي تػػأميف
التكافؿ االجتماعي الجماعي المقدمة مف المشترؾ لشركة التأميف اإلسبلمية غير صػحيحة كتحققػت كفػاة
المشترؾ أك عجػزه عجػ انز كميػان دائمػان تقػكـ شػركة التػأميف اإلسػبلمية بػدفع قيمػة التػأميف كالػذم يعػادؿ رصػيد
التمكيؿ عند الكفاة أك العجػز الكمػي الػدائـ لمبنػؾ العربػي اإلسػبلمي الػدكلي شػريطة عػدـ قيػاـ البنػؾ العربػي
اإلسبلمي الدكلي بنقؿ ممكية العقػ ػ ػػار مكضكع ىذا التمكيػؿ لصػالح المشػترؾ ك/أك كرثتػو إال بعػد الحصػكؿ
عمى براءة ذمة كمكافقة خطية مف شركة التأميف اإلسبلمية بذلؾ.
كلشػػركة الت ػػأميف االسػػبلمية الح ػػؽ فػػي الرج ػػكع بم ػػا دفعتػػو لص ػػالح البنػػؾ العرب ػػي االسػػبلمي ال ػػدكلي عمػػى
المشترؾ أك عمى كرثتو كمقاضاتيـ كطمػب التعػكيض ك/أك اقامػة الػدعاكم بأنكاعيػا لضػماف حقكقيػا  .دكاف
المشػػترؾ يقػػر بأنػػو ال يحػػؽ لػػو ك /أك لكرثتػػو مػػف بعػ ػ ػ ػػده المعارض ػ ػػة فػػي ذلػػؾ ك/أك مقاضػػاة شػػركة التػػأميف
االسػ ػػبلمية بيػ ػػذا الخصػ ػػكص كمػ ػػا أنػ ػػو يسػ ػػقط حقػ ػػو باالدعػ ػػاء بكػ ػػذب اإلق ػ ػرار ك/أك أم دفػ ػػع شػ ػػكمي أك
مكضكعي ضد ما جاء في طمب اشتراؾ في تأميف التكافؿ االجتماعي الجماعي.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعا مف ذلؾ إحقاقا لمحؽ كتحقيقا لمعدؿ عمى أف يككف ىذا معمكما لمعميؿ كمكقعػا عميػو حسػب
األصكؿ.
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الشراء من شركة العميل
شركة إسكاف تبني العقارات كتبيع الشقؽ الجاىزة مسػجمة فػي الػدكائر الرسػمية باسػـ شػقيقيف لكػف العميػؿ
يفيد بػأف ممكيػة الشػركة تعػكد بالبػاطف لكالػد الشػقيقيف بنسػبة  %82باإلضػافة إلػى عػدة أشػخاص كلمشػقيؽ
األكؿ بنسػبة  %12كلمثػاني بنسػبة  %12كػبل الشػقيقيف يطمبػاف مػف البنػؾ أف يمكليمػا فػي امػتبلؾ شػقؽ
مف الشقؽ التي تبنييا شركة اإلسكاف تمؾ مف خبلؿ اإلجارة المنتيية بالتمميؾ.
فيؿ يصح أف يمكؿ البنؾ العميميف شققا مف شركة اإلسكاف المممككة ليما مع مبلحظة أف أحػد العميمػيف
قد تعامؿ بيذا األسمكب سابقا مع البنؾ في عدة شقؽ.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بمػػا أف الشػػركة مسػػجمة رسػػميا باسػػـ العميمػػيف كىمػػا يريػػداف الشػراء لنفسػػييما فػػبل يجػػكز التمكيػػؿ المطمػػكب
ألنيا مف بيع العينة المقصكد بيا الحصكؿ عمى النقد كليس تممؾ العقار ألف العقار ممؾ ليما أصبل.
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تقييم األصول
اعتمادا عمى فتاكل سابقة صادرة عف ىيئة الرقابة الشرعية بخصكص مكضكع التقييـ فقد لغايػات التمكيػؿ
فقد كجدت حاالت يختمؼ فييا تخميف المقدريف المعتمديف عػف السػعر المعػركض مػف البػائع كالػذم يجػرم
عميػػو التمكيػػؿ ..فيػػؿ يجػػكز لمبنػػؾ أف يجػػرم تمكيػػؿ مرابحػػة أك إجػػارة عمػػى مبمػػغ يختمػػؼ صػػعكدا أك نػػزكال
عف المبمغ الصادر عف المخميف المعتمديف لدل البنؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تؤكد ىيئة الرقابة الشرعية عمى ضركرة تقييـ السمع كالبضائع كاألصكؿ التي يتـ شراؤىا مف قبؿ البنؾ
حتى ال يقع البنؾ في صكرية العقكد كأنو ال يكجد ما يسمى بالتقييـ االئتماني كالتقييـ الشرعي كأف
التقييـ بسعر السكؽ لجميع الغايات.
كتأكيدا كتفصيبل لمفتاكل السابقة حكؿ مكضكع التقييـ نكضح ما يمي:
 األصكؿ المنقكلة كغير المنقكلة كالعقارات كالسيارات كالسمع القيمية كاألثاث فإنو يقبؿ التمكيؿما داـ الفرؽ ما بيف تخميف المقدريف المعتمديف لدل البنؾ كالسعر المعركض ال يبتعد عف
نسبة  %12أعمى أك أقؿ.
 األصكؿ كالسمع القيمية كاألثاث التي يزيد الفرؽ فييا أكثر مف  %12فتعرض عمى ىيئة الرقابةالشرعية مع تقديـ تقرير حكؿ أسباب كجكد الفركقات في السعر.
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عموالت تخميص الدين من البنك التجاري
تبعػػا لمفتػػاكل أرقػػاـ  2212/11ك  2211/7بخصػػكص تحكيػػؿ الػػديكف مػػف البنػػكؾ التجاريػػة فإنػػو يراجعنػػا
عمػػبلء يرغبػػكف تحكيػػؿ مػػديكنيتيـ مػػف البنػػكؾ التجاريػػة كقػػد يقتػػرف ب ػالقرض الشخصػػي كالسػػكني ليػػـ عػػدة
عمكالت مثؿ عمكلة السداد المبكر أك رسكـ رىف أك خدمات مصرفية أخرل مثؿ بطاقات الفي از كغيرىا
فما الحكػـ الشػرعي فػي إضػافة ىػذه البنػكد كميػا أك بعضػيا إلػى قيمػة الػديف القػائـ عمػى العميػؿ لػدل البنػؾ
التجارم؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يقيـ العقار بالقيمة السكقية كال مانع شرعا مف إضافة جميػع الػديكف إذا كانػت الػديكف أقػؿ مػف أك مسػاكية
لمقيمػػة السػػكقية لمعقػػار فػػإف زادت الػػديكف عػػف ذلػػؾ فتعامػػؿ معاممػػة القػػرض الحسػػف كال يجػػكز زيػػادة قيمػػة
العقار عف القيمة السكقية الحقيقية مف أجؿ تمكيميا إجارة.
في حالة زيادة قيمة العقار تبقى تحت النيي الكارد في حديث الرسكؿ " نيى عف سمؼ كبيع".
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معالجة مديونية وتمويل إنشاء بناء
تقدـ أحد العمبلء بطمب لنقؿ مديكنيتو مف صيغة ربكية إلى صيغة متكافقة مع أحكاـ الشػريعة االسػبلمية
كيرغب أيضا في الحصكؿ عمى تمكيؿ النشاء بناء عمى ىذه األرض لغايػات السػكف كبعػد االجتمػاع مػع
العميػػؿ كد ارسػػة احتياجاتػػو التمكيميػػة لػػكحظ عػػدـ كجػػكد حمػػكؿ جػػاىزة لطمبػػو ارجػػيف التكػػرـ بإعطائنػػا الحكػػـ
الشرعي لممقترح أدناه:
ممخص طمب العميؿ:


العميػػؿ حاصػػؿ عمػػى تمكيػػؿ تػػأجير تمػػكيمي (تقميػػدم) مػػف أحػػد الشػػركات بقيمػػة  46ألػػؼ دينػػار
عمما بأف القيمة التقديرية لؤلرض  115ألؼ دينار.



يرغب العميؿ ببناء عقار بكمفة اجمالية  422ألؼ دينار عمى نفس قطعة األرض (الممكلة)

مدة التمكيؿ  15سنة.
الحؿ المقترح:
 -1يتـ شراء األرض مف العميؿ بالقيمػة السػكقية كتسػجيميا باسػـ البنػؾ كاعتبػار الفػرؽ حصػة لمعميػؿ
في العقار في سجبلت البنؾ.
 -2يتـ تكقيع العميؿ عمى كعد باإلستئجار لمعيف المكصكفة.
 -3يػػتـ االتفػػاؽ مػػع مقػػاكؿ عمػػى بنػػاء العقػػار حسػػب المكاصػػفات المحػػددة كتكقيػػع عقػػد مقاكلػػة معػػو
كيككف العقد بكفالة العميؿ لضماف حسف التنفيذ كيتـ تككيؿ العميؿ أيضا لمتابعة االنجاز.
 -4يػػتـ تكقيػػع العميػػؿ عمػػى عقػػد اجػػارة منتييػػة بالتمميػػؾ بقيمػػة (األرضت البنػػاء – الدفعػػة المقدمػػة)
كيككف تاريخ بداية عقد االيجػار ىػك تػاريخ تسػميـ العقػار كيػتـ كصػؼ العقػار كصػفا دقيقػا بحيػث
يتـ ربط التفاصيؿ الفنية الكاردة في عقد المقاكلة مع عقد االجارة.
 -5يستمـ البنؾ العقار المكصكؼ في عقد المقاكلة بعد أف يجيز كمف ثػـ يقػكـ البنػؾ بتسػميـ العميػؿ
العقار لتمكيف العميؿ منو كيدخؿ عقد االجارة حيز التنفيذ .قد تؤثر جكىريان في قرار منح.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال بد أف يتـ شراء األرض تمييػدا إلقامػة المشػركع ألف األرض كمػا عمييػا لمالكيػا كبعػد ذلػؾ يأخػذ البنػؾ
الكعػػد الممػػزـ مػػف العميػػؿ الخػػاص بعقػػد اإلجػػارة ثػػـ يكقػػع البنػػؾ مػػع الصػػانع المقػػاكؿ عقػػد استصػػناع لبنػػاء
العقار بالكصؼ كالشركط المتفؽ عمييا كيمكف أف يكقع البنؾ مع العميؿ عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ
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معالجة مديونية وتمويل إنشاء بناء – تابع
(المعتمد لدينا) عمى العقار المكصكؼ في ذمػة الصػانع شػريطة أال يبػدأ اسػتيفاء األقسػاط مػف العميػؿ إال
بعد تسممو العقار مف البنػؾ كتمكينػو مػف المنفعػة كيمكػف أف يػدفع العميػؿ دفعػات قبػؿ تسػممو العقػار لكػف
تحسب ىذه الدفعات حصصا مف األصؿ كليس أقساط إجارة.
كتصػػحيحا لمػػا كرد أعػػبله بنػػد  :3فإنػػو العقػػد يكقػػع مػػع العميػػؿ عمػػى األرض كالبنػػاء فقػػط كتسػػجؿ الدفعػػة
األكلى حصة لمعميؿ
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الوعد الممزم في اإلجارة المنتيية بالتمميك (المشاركة)
مػػف المقػػرر لػػدل البنػػؾ العربػػي اإلسػػبلمي أف عقػػد اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ ىػػك فػػي مضػػمكنو مشػػاركة
متناقصة منتػ ػيية بالتمميػؾ كحسػب المعػايير الشػرعية لممشػاركة المتناقصػة -الصػادرة عػف (أيػكفي) -فإنػو
ال يصح أف يعػد أحػ ػ ػػد الشريكي ػ ػػف اآلخػر كعػدا ممزمػا بشػراء حصػتو بالقيمػة االسػمية دكانمػا بالقيمػة السػكقية
أك المتفؽ عمييا.
مػػف جيػػة أخػػرل فػػإف مقتضػػى المشػػاركة أف يشػػترؾ البنػػؾ مػػع عميمػػو أكال ثػػـ يتممكػػاف معػػا العقػػار كتبػػدأ
بعدىا اإلجارة كىذا منسجـ إذا كاف التمكيؿ جزئيا (أقػؿ مػف  %122مػف قيمػة العػيف حيػث يػدفع العميػؿ
جػػزءا مػػف ثمػ ػػف العػػيف) أمػػا إف كػػاف التمكيػػؿ  %122فيػػذا يعنػػي أف البنػػؾ تممػػؾ أكال العػػيف كاممػػة كحػػده
كلـ يكف لمعميؿ صفة الشراكة مع ػػو في ػػؿ يجػ ػػب أف نقتصر فػي تمػكيبلت اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ عمػى
التمكيؿ الجزئي أـ أنو ال مانع مف التمكيؿ الكامؿ مف البنؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
المعايير الشرعية الصادرة عف (أيكفي) خاصة بآليػة التمميػؾ الػكاردة بمكجػب اليبػة أك البيػع بػثمف رمػزم
في نياية مدة اإلجارة لكف المطبؽ في البنؾ العربي اإلسبلمي ىك اإلجارة المنتيية بالتمميػؾ مػف خػبلؿ
البيػػع التػػدريجي ال ػ ػ ػ ػذم يخت ػ ػ ػمؼ عمػػا كرد فػػي أيػػكفي كبالتػػالي ال يمكػػف تطبيػػؽ تمػػؾ المعػػايير عمػػى آليػػة
عممنا.
كال يشترط أف يدفع العميؿ ابتداء دفعة أكلى (ضػماف الجديػة الػذم يتحػكؿ إلػى دفعػة أكلػى) ألنػو يصػح
أف يكػػكف العميػػؿ مسػػتأج ار ابتػػداء كالبنػػؾ مالكػػا لمعػػيف كميػػا (عنػػدما ال يػػدفع دفعػػة أكلػػى) ثػػـ يتحػػكؿ إلػػى
شريؾ بعد أكؿ قسط يدفعو.
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إجارة منتيية بالتمميك لعقار يمكن لممالك األول استرداده
تقدـ إلينا أحد عمبلئنا بطمب الحصكؿ عمى تمكيؿ بأسمكب اإلجارة المنتيية بالتمميؾ كحسب التفاصيؿ
التالية:


يرغب العمبلء شراء عقار مممكؾ لمبنؾ العربي بقيمة  272ألؼ

دينار.



لعقار مممكؾ لمبنؾ العربي حاليا مف خبلؿ عميؿ متعثر



الثمف أعبله يمثؿ تكمفة العقار عمى البنؾ العربي إال أف قيمتو الفعمية تبمغ  332الؼ



سيقكـ العميؿ بدفع مبمغ  62ألؼ دينار لممالؾ السابؽ لمعقار حتى يتنازؿ عف حقو باسترداد
العقار حسب القكانيف السائدة

لدييـ.
دينار.

بالخصكص.

سنقكـ نحف البنؾ العربي اإلسبلمي بدفع الثمف المتفؽ عميو مع المالؾ الحالي البنؾ

العربي.

يرجى تزكيدنا برأيكـ الشرعي حكؿ إمكانية قياـ العميؿ بدفع مبمغ  62ألؼ دينار لممالؾ السابؽ كدكف
تدخمنا ككنو مالؾ سابؽ لمعقار كالعقار حاليا ممؾ البنؾ العربي أك إيداع العميؿ القيمة  62ألؼ لدينا
كنقكـ نحف بدفعيا لممالؾ

السابؽ.

مع العمـ أف المالؾ السابؽ ال يكجد لو اسـ عمى سند تسجيؿ العقار بؿ ىك باسـ البنؾ العربي.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجكز شرعان شراء الحؽ المػالي كال بػد مػف شػرائو حتػى يسػقط حػؽ المالػؾ القػديـ فػي فسػخ العقػد كيجػكز
شراء العقار ثـ بيعو حسب الضكابط الشرعية :مرابحة أك إجارة منتيية بالتمميؾ.
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اإلجارة المنتيية بالتمميك لمعقار العظم
عػدد مػػف العمػػبلء يراجعنػػا بخصػػكص الحصػػكؿ عمػػى تمكيػؿ إجػػارة منتييػػة بالتمميػػؾ لعقػػارات لػػـ تجيػػز بعػػد
(تحت التشطيب) حيث تككف في مرحمة التشطيبات أم أنيا غير جاىزة لمسكف.
الرجػػاء تزكيػػدنا بػػالحكـ الشػػرعي لتمكيػػؿ العقػػار بالحالػػة المػػذككرة أعػػبله كىػػؿ ىنػػاؾ أيػػة إج ػراءات يجػػب
اتباعيا لمثؿ ىذه التمكيبلت؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػػانع شػػرعا مػػف التمكيػػؿ اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ لمعقػػارات العظػػـ (فػػي مرحمػػة التش ػػطيبات) ألف
العميؿ يككف شريكا.
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التغطية التأمينية لمحسابات المشتركة في االجارة
بناء عمى ارتفاع حاالت الكفاة في تمكيبلت االجارة المشتركة لمعمبلء األفراد ك التكقع بازدياد ىذه
الحاالت نظ ار لمركر أكثر مف  12أعكاـ عمى منح العديد مف التمكيبلت ك تجنبا لدخكؿ البنؾ كطرؼ
في تمكيبلت تؤكؿ ممكياتيا الى كرثة ك قد يككف مف ضمنيـ قصر ك لمبت في مكضكع التغطية التأمينية
التي قد ينتج عنيا عدـ العدالة في معاممة الشركاء مف حيث تسديد مبالغ ال تمثؿ الحصص الفعمية في
العقارات ك نظ ار لصعكبة تنفيذ متطمبات البنؾ لدل الدكائر المختصة فاننا نقترح تعديؿ السياسة المتعمقة
بالتغطية التأمينية في حاؿ كفاة أحد الشركاء ك بحيث يتـ اجراء التعديبلت التالية :
 -1اف يتـ تعديؿ التغطية التأمينية لتصبح  %122في حاؿ كفاة احد المشتركيف في التمكيؿ بدال
مف الكضع القائـ الذم يستند الى نسبة الدخؿ.
 -2بالنسبة لمتمكيبلت الجديدة يتـ تحميؿ الكمؼ الزائدة في التأميف الناتجة عف التغطية الكاممة
عمى العمبلء الشركاء في التمكيؿ.
مبلحظة :
تمت مفاكضة شركة التأميف االسبلمية لتشمؿ التغطية التأمينية كامؿ قيمة الديف عمى الشريكيف في حاؿ
كفاة أحد الشركاء ك قد تـ تزكيدنا بعرض السعر المرفؽ ك الذم يبيف االسعار التالية :
حساب مشترؾ (عميميف )

 2.4لكؿ الؼ مف قيمة المبمغ المؤمف سنكيا

حساب مشترؾ ( ثبلث عمبلء)  3.6لكؿ الؼ مف قيمة المبمغ المؤمف سنكيا
عمما بأف العرض يسرم عمى التمكيبلت الجديدة فقط اما التمكيبلت القديمة فتبقى كما ىي.
عمى سبيؿ المثاؿ :
اذا كاف مبمغ التمكيؿ ( ) 122222دينار ك كاف الحساب مشترؾ يخص عميميف فإف مبمغ التاميف
السنكم الكاجب دفعو ىك :
 242 = 2.2224 × 122222دينار سنكيا بكاقع  22دينار شيريا تتناقص بتناقص رصيد التمكيؿ.
ك اذا كاف مبمغ التمكيؿ ( ) 122222دينار ك كاف الحساب مشترؾ يخص  3عمبلء فإف مبمغ
التاميف السنكم الكاجب دفعو ىك :
 362 = 2.2236 × 122222دينار سنكيا بكاقع  32دينار شيريا تتناقص بتناقص رصيد التمكيؿ.
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التغطية التأمينية لمحسابات المشتركة في االجارة
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع مف دفع عمبلء اإلجارة المشتركة القسط ال ازئػد نتيجػة تحسػيف شػركط التػأميف كتغطيػة الػديف كػامبلن
حيف كفاة أحدىـ.
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دفع مبمغ من العميل لمبائع الستصدار سند تسجيل لمعقار ألراضي التخصيص
أعطػػى البنػػؾ أحػػد عمبلئػػو مكافقػػة ائتمانيػػة لتمكيػػؿ أرض مػػف خػػبلؿ اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ تبػػيف أف
قطػ ػعة األرض يكجػ ػد بيا شيادة تخصيص فقط كال يكجد بيا سػند تسػجيؿ مسػتقؿ كمنػو فقػد تػـ االعتػذار
لمعميؿ ككف االرض التخصيص ال يمكف رىنيا أك تسجيميا باسـ البنؾ لدل دكائر األراضي أصكليا.
راجعن ػػا العمي ػػؿ كأخبرن ػػا أن ػػو ق ػػاـ ب ػػدفع مبم ػػغ  2222دين ػػار كعرب ػػكف لصػ ػاحب األرض كيػ ػرفض صاحػ ػ ػ ػب
االرض إعادت ػ ػ ػيا كبالتػػالي تكصػػؿ إلػػى حػػؿ مػػع صػػاحب األرض كى ػك أف يقػػكـ بػػدفع مبمػػغ  8222دينػػار
إضافية (تحسب الحقػا مػع الػ ػ ػ 2222دينػار مػف قيمػة االرض) ليقػكـ صػاحب األرض بتسػديد كامػؿ ثمنيػا
لنقابػػة الميندسػػيف كاسػػتخراج سػػند تسػػجيؿ مسػػتقؿ بيػػا باسػػمو كبالتػػالي السػػير بكافػػة اإلج ػراءات كالمعتػػاد
كالتكقيػػع عمػػى العقػػكد أصػػكليا كتسػػجيؿ االرض باسػػـ البنػػؾ لػػدل دائػرة األ ارضػػي دكايػػداع عقػػد اإلجػػارة لػػدل
دائرة األراضي.
فيػػؿ ىنػػاؾ مػػف آليػػة تمكػػف البنػػؾ مػػف السػػماح لعميمػػو بالػػدفع لمبػػائع كاعتبػػار ذلػػؾ جػػزءا مػػف الػػثمف الػػذم
سيدفع لمبائع؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يصح شرعا أف يدفع العميؿ مبمغ الػ  8222دينار عمى اعتبار أنو يتعاقد عف نفسو مع البائع ألف
البنؾ ىك الذم سيشترم األرض الحقا مف البائع لكف باإلمكاف أف يكدع العميؿ المبمغ في البنؾ
كتأمينات كيقكـ البنؾ بالدفع لمبائع عمى اعتبار أف البنؾ ىك المشترم.
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آلية قبول ضمان الجدية إذا كان عينا منقولة
المعتػػاد أف يقػػدـ العميػػؿ فػػي المرابحػػة لآلمػػر بالشػراء أك اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ مبمغػػا مػػف المػػاؿ يتحػػكؿ
فيما بعد إلى دفعة مف الثمف لكػف قػد يقػدـ العميػؿ أحيانػا ضػماف الجديػة عمػى شػكؿ عػيف منقػكؿ أك غيػر
منقكؿ.
كقد أجازت الفتػكل رقػـ  2229/39أف يكػكف ضػماف الجديػة عينػا كمنػو فيػؿ يمكػف إبػداء الحكػـ الشػرعي
في اآللية المقترحة التالية بالنسبة لعميؿ يريد أف يقدـ سيارة ضمانا لمجدية فػي عمميػة مرابحػة لشػراء سػيارة
أخرل:
 -1إبراـ عقد بيع بيف البنؾ كالعميؿ لشراء سيارة العميؿ كتحاز السيارة في مرآب البنؾ.
 -2إبراـ عقد بيع بيف البنؾ كالبائع يبيعو البنؾ فيو سيارة العميؿ.
 -3يفكض البنؾ العميؿ في التنازؿ في السيارة لمبائع مباشرة في دائرة السير.
 -4إب ػراـ عقػػد بيػػع بػػيف البنػػؾ كالبػػائع يشػػترم البنػػؾ فيػػو سػػيارة التػػاجر (التػػي أمػػر العميػػؿ بش ػرائيا)
كيخصـ ثمف السيارة األكلى (ضماف الجدية) مف ثمف السيارة المشتراة بإجراء مقاصة مع البائع.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػػانع شػػرعي فػػي اإلج ػراءات المػػذككرة أعػػبله طالمػػا أف كػػؿ عقػػد بيػػع منفصػػؿ عػػف اآلخػػر كلػػيس ىنػػاؾ
شرط بتعميؽ البيع عمى شراء اآلخر.
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استقطاب عمالء شركات البنوك التجارية الراغبين في التعامل االسالمي
يراجعنا بعض العمبلء الحاصميف عمى تسييبلت مػف بنػكؾ تجاريػة لتمكيػؿ انشػطتيـ التجاريػة  /الصػناعية
 /العقارية كيرغبكف في تحكيؿ تعامميـ الى التعامؿ بطريقػة تمكيػؿ اسػبلمية كتػرؾ البنػكؾ التجاريػة إال اف
بعضػػيـ يكاجيػػكف صػػعكبة فػػي تقػػديـ الضػ ػػمانات العينيػػة البلزمػػة لنػػا مقابػػؿ مػػنحيـ تسػػييبلت لػػدينا كػػكف
جميػػع اصػػكليـ العينيػػة مرىكنػػة لمبنػػكؾ التجاريػػة التػػي يتعػػاممكف معيػػا اك ال تتػػكفر لػػدييـ المبػػالغ النقديػػة
الكافية لتسديد تمؾ البنكؾ فك انر دكنما التاثير عمى استم اررية نشاطيـ .كالسؤاؿ ىنا:
 -1ىػػؿ يجػػكز اف نشػػترم اصػػكؿ العميػػؿ  /الكفيػػؿ المرىكنػػة لمبنػػؾ االخػػر كنعيػػد تاجيرىػػا لػػو اجػػارة
منتييػػة بالتمميػػؾ كبح ػػيث يسػػتعمؿ ثمػػف الش ػراء الػػذم سػػنقكـ بدفعػػو لتسػػديد الت ازمػػات العميػػؿ لػػدل
البنؾ االخر عمما باف تمؾ االصكؿ قد تككف مممككة لنفس العميؿ اك مممككػة لمكفيػؿ خصكصػان
في حالة الشركات.
 -2ىؿ يجكز شراء اصكؿ اخرل مف العميؿ  /الكفيؿ غير المرىكنة لمبنؾ االخر (اف كجػدت) كنعيػد
تاجيرىا لو اجارة منتيية بالتمميؾ كاستعماؿ الثمف بتسديد التزامات العميؿ لدل البنؾ االخر.
 -3ىؿ يجكز اف نصدر كفالػة لمبنػكؾ التجاريػة تضػمف قيػاـ العميػؿ بتسػديد االلت ازمػات فػي مكاعيػدىا
مقابؿ قياميـ بفؾ الرىكنػات كاعػادة رىنيػا لصػالحنا ضػمانان لمتسػييبلت التػي سػنمنحيا عممػان بػاف
التسييبلت لدينا ستستخدـ لشراء مكاد كبضائع في حيف اف تسديد البنؾ االخر سػيتـ مػف حصػيمة
مبيعات العميؿ كتدفقاتو النقدية.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
إذا كجدت القرائف التي تشير إلى حسف تكجو ىؤالء العمبلء نحك التعامؿ المصرفي اإلسبلمي كأىميا
إنياء جميع أشكػػاؿ التمػ ػ ػ ػػكيؿ غير اإلسبلمي مع البنكؾ التجارية كاف اكضاعيـ االقتصادية مقبكلة مف
الناحية المصرفية كال يعانكف مف تعثر كمستعدكف النياء التعامؿ مع البنكؾ التجارية فيمكف كالحاؿ
ىذه أف يقدـ البنؾ ليـ التمكيبلت اإلسبلمية المناسبة كفؽ الترتيب التالي:
 شراء أصكؿ أخرل لمعميؿ/الكفيؿ أك ضمانات العميؿ/الكفيؿ أك كمييما كميا أك جزئيا دكاعادةتأجيرىا لو كفؽ أسمكب اإلجارة المنتيية بالتمميؾر بحيث تستخدـ الحصيمة لتسديد التزامات
العميؿ بالكامؿ لدل البنكؾ التجارية.
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استقطاب عمالء شركات البنوك التجارية الراغبين في التعامل االسالمي -تابع
ابتداء إلعطاء قدرة ائتمانية لمعميؿ في البنكؾ التجارية أما
 ال يجكز لمبنؾ اف يدخؿ بكفالةن

العميؿ المديف اصبلن لمبنكؾ التجارية كيريد التخمص مف الماؿ الحراـ كيريد كفالة سداد فبل مانع
مف اصدار ىذه الكفالة بشرط اال تتحكؿ بام حاؿ لعقد استثمارم في حاؿ عدـ سداد العميؿ
كتبقى قرضان حسنان كيتحمؿ البنؾ جميع مخاطر القرض الحسف.
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تمويل موظفي دائرة الجمارك
كردنػػا استفسػػار م ػػف أحػػد مػػكظفي دائػ ػرة الجمػػارؾ بخصػػكص تمكي ػػؿ اجػػارة الشػػقؽ عمم ػػا بأنػػو يػػتـ مػػنح
مكظفي دائرة الجمارؾ قرض بدكف فكائد مف قبػؿ الػدائرة يعػادؿ  222ضػعؼ ال ارتػب االساسػي (22 -15
الؼ دينار في المعدؿ) كيستحؽ لمعميؿ بعد  5سنكات مف الخدمة عمى االقؿ كعندما يحيف دكره.
العميؿ يرغب بالحصكؿ عمى تمكيؿ إجارة لشػراء شػقة بحيػث يقػكـ العميػؿ بتػكفير الدفعػة االكلػى مػف قيمػة
الشقة مف امكالو الخاصة كعندما يحػيف دكره كيػتـ منحػو القػرض مػف دائػرة الجمػارؾ يقػكـ بسػداد جػزء مػف
تمكيمو لدينا مف خػ ػ ػبلؿ القػ ػرض الذم حصؿ عميو مف الجمارؾ.
كالسؤاؿ في حاؿ امكف ذلؾ ما ىك الترتيب الػذم سػيتـ مػع دائػرة الجمػارؾ لضػماف حقيػـ مػف ناحيػة رىػف
العقار.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
في حاؿ حصؿ المكظؼ عمى قرض حسف مف شركتو لسداد الديف اك جزء مف الديف لدل البنؾ فػبل مػانع
مف االشتراط عمى العميؿ فػي العقػد بػأف ال يتنػازؿ البنػؾ لػو عػف كامػؿ حقػو فػي الشػقة اك االرض اال بعػد
حصكؿ مكافقة اك ابراء ذمػ ػػة مف شركتو
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تمميك العميل حصة في أصل باإلجارة المنتيية بالتمميك
بناء عمى فتكل رقـ  2229/21الخاصة بشراء حصص في الشركات كبيعيا مرابحة لشريؾ آخر فقد
بناء عمى طمب مف اآلمر بالشراء ثـ يقكـ البنؾ بالشراء
نصت الفتكل عمى ما يمي" :يجب أف يتـ الشراء ن
مف البػ ػ ػػائع كيم ػػمؾ الحص ػػة لنفس ػػو ثـ يقكـ ببيعيا لمعميؿ مرابحة عمى أف ال تككف مشركطة في عقد

الكعد كال يجكز أف ينقمب الكعد إلى شػرط أك اتف ػػاؽ عمى بيع الحصة المشتراة مف قبؿ البنؾ لآلمر
بالشراء كىك أحد الشركاء دكاال انقمب العقد إلى ربا".

السؤاؿ :ىؿ يمكف أف يممّؾ البنؾ حصة البائع لآلمر بالشراء مف خبلؿ اإلجارة المنتيية بالتمميؾ كىؿ
ينسحب عدـ جكاز أخذ كعد في حالة المرابحة عمى اإلجارةر بحيث ال يصح لمبنؾ أخذ كعد ممزـ مف
اآلمر بالشراء في حالة اإلجارة؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع مف تمميؾ اآلمر بالشراء الحصة بأم آلية مشركعة مف آليات التمميؾ كبالتالي ال مانع مف أف
تككف الصيغة ىي اإلجارة المنتيية بالتمميؾ.
إنما سدا لذريعة بيع الحصص دكف ممؾ حقيقي أك تحمؿ لممخاطرة كبما أف ىذه الصكرة ال تكجد فييا
حيازة أك قبض حقيقي كحتى يككف البيع حقيقيا فبل يصح أف يأخذ البنؾ مف اآلمر بالشراء كعدا ممزما
بتممؾ تمؾ الحص ػ ػػة س ػ ػكاء بالمرابحة أك اإلجارة.
أما إذا كاف ىناؾ نقؿ لمممكية حقيقي بتسجيؿ في الدكائر المعنية فبل مانع مف أخذ الكعد الممزـ مف
اآلمر بالشراء.
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تمويل البناء عمى أرض ممولة باإلجارة المنتيية بالتمميك
تقػػدـ إلينػػا عمػػبلء بطمبػػات تمكيػػؿ بنػػاء مبنػػى سػػكني أك تجػػارم عمػػى أرض تػػـ تمكيميػػا مػػف خبللنػػا سػػابقا
بصػػيغة اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ فمػػا ىػػي الض ػكابط الشػػرعية لتمكيػػؿ البنػػاء عمػػى األ ارضػػي الممكلػػة مػػف
قبمنا؟ كىؿ يمكف اختيار مرابحة مكاد البناء أك االستصناع كاالستصناع المكازم لتمكيؿ البناء؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يجكز منح العميؿ تمكيؿ مرابحة مكاد بناء أك استصناع بشرط عدـ ارتباطيا ارتباطا مباش ار أك قانكنيا
باألرض كمثاؿ ذلؾ أف يمنح العميؿ تمكيؿ مرابحة مكاد بناء ثـ يبني ىك بنفسو عمى األرض كال عبلقة
لمبنؾ بذلؾ ككذلؾ يمكف منح العميؿ تمكيؿ استصناع لشبابيؾ أك أبكاب أك غير ذلؾ مستقمة عف
تمكيؿ األرض كذلؾ ألف االستصناع كالمرابحات مف البيكع كتتحكؿ إلى عقكد مداينات أما األرض
فبل تزاؿ باسـ البنؾ كتنتقؿ ممكيتيا بعد إتماـ البيع التدريجي بخبلؼ ما لك كانت األرض ممكلة
بصيغة المرابحة فيجكز االستصناع لممبنى مباشرة عمييا.
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صكوك اإلجارة
تدرس دائرة الخزينة شراء صككؾ إجارة ستطرح في السكؽ بالتفاصيؿ المذككرة تاليان:
 -1يطرح المصدر كىي الشركة ذات الغرض الخاص
لممستثمريف .

(TDIC SUKUK LIMITED

) الصككؾ

 -2يكتتب المستثمركف في ىذه الصككؾ مف المصدر .

 -3تشترم الشركة ذات الغرض الخاص (األميف  )TDIC SUKUK LIMITEDباألمكاؿ المتجمعة لدييا
مف شركة تطكير السياحة كاالستثمار (  )TDICحؽ المساطحة الذم يخكؿ األميف حصريا

باستخداـ كتطكير كاالستفادة مف سطح ارض معينة محددة باتفاقية المساطحة الفرعية.

 -4يؤجر األميف  ))TDIC SUKUK LIMITEحؽ المساطحة لشركة تطكير السياحة كاالستثمار()TDIC
التي باعتو حؽ المساطحة مدة حياة الصككؾ كذلؾ بمكجب اتفاقية االجارة الرئيسية.

 -5يدفع المستأجر (تطكير السياحة كاالستثمار (  )TDICبدؿ األجرة المتفؽ عميو ضمف فترات
معينة لبلميف

TDIC SUKUK LIMITE

كبما ال يقؿ عف الدفعات المستحقة لحممة الصككؾ.

األميف ((
يعيف
ُ
اتفاقية ككالة الخدمات كذلؾ لمقياـ ببعض االمكر المترتبة عمى االميف كمؤجر لبلصكؿ المؤجرة مثؿ
TDIC SUKUK LIMITE

شركةي تطكير السياحة كاالستثمار (  )TDICككيؿ خدمات بمكجب

تصميحات رئيسية كيقكـ المستأجر بخصـ اية رسكـ خدمات تترتب عميو نتيجة قيامو بيذه الككالة
الخدمية مف االجارات المستحقة لممؤجر.
ىناؾ أربعة تعيدات في ىذه العممية ىي:

 .1تعيد بالشراء مف قبؿ شركة تطكير السياحة كاالستثمار :كبمكجبو يحؽ لؤلميف (بتاريخ
االستحقاؽ اك بام تاريخ مسبؽ نتيجة حدكث ام حادث انياء) الطمب مف شركة
تطكير السياحة كاالستثمار (  )TDICشراء االصكؿ المؤجرة بالقيمة االسمية لمصككؾ

باالضافة الية ايجارات مستحقة كغير مدفكعة كاية مبالغ مستحقة اخرل.

 .2تعيد باالطفاء كبمكجبو فاف شركة تطكير السياحة كاالستثمار (  )TDICتمنح األميف
TDIC SUKUK LIMITE

حؽ إطفاء الصككؾ في حالة حدكث حدث "تغير بالسيطرة عمى

ممكية شركة تطكير السياحة كاالستثمار".
 .3تعيد بالبيع مف قبؿ األميف كبمكجبو فاف لشركة تطكير السياحة كاالستثمار ( )TDIC
الحؽ في حالة حدكث تغير ضريبي اك بحالة رغبتيا باستدعاء الصككؾ االختيارم

الممنكح ليا بتنفيذ ىذا الحؽ كذلؾ بالطمب مف االميف ( )TDIC SUKUK LIMITEبيعيا
االصكؿ المؤجرة ليا بالقيمة االسمية لمصككؾ باالضافة الية ايجارات مستحقة كغير
مدفكعة كاية مبالغ مستحقة اخرل.
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 .4تعيد باستبداؿ األصكؿ مف قبؿ األميف كبمكجبو فإف لشركة تطكير السياحة
كاالستثمار (  )TDICالحؽ بالطمب مف االميف (  )TDIC SUKUK LIMITEبأف يبيعيا كؿ

االصكؿ المؤجرة اك جزءا منيا كذلؾ مقابؿ اصكؿ مساطحة جديدة ال تقؿ قيمتيا عف
االصكؿ المستبدلة.

في حالة حدكث "خسارة كمية" لؤلصكؿ المؤجرة فإف الصككؾ المتعمقة بيذه األصكؿ سيتـ اطفاؤىا كيتـ
إببلغ المستثمريف مف خبلؿ األميف بذلؾ كيتـ دفع قيمة ىذه الصككؾ االسمية لممستثمريف كذلؾ
باستخداـ االمكاؿ المحصمة مف شركة التأميف كفي حاؿ كانت األمكاؿ المحصمة مف شركة التأميف ال

تغطي كامؿ قيمة الصككؾ فانو بمكجب اتفاقية ككالة الخدمات سيدفع ككيؿ الخدمات العجز الحاصؿ
باعتباره مسكؤال عف التأكد مف التاميف عمى ىذه االصكؿ بالطريقة المناسبة عمما باف االيجار سكؼ
يتكقؼ اعتبا ار مف تاريخ اعبلف حدث الخسارة.

المطمكب:
-

ما حكـ االكتتاب في ىذه الصككؾ؟

-

ما حكـ تداكليا بيعا كشراء في السكؽ الثانكية؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:

بما أف العقد عقد إجارة أك ما يسمى مساطحة األرض فبل مانع شرعا مف االكتتاب في ىذه الصككؾ ثـ
تأجيرىا بأجرة معمكمة محددة لشركة التطكير السياحية كما أف إطفاء حصص الصككؾ مجاز مف
العمماء عمى اعتبار أنو مف البيع التدريجي أك ما يسمى باإلسترداد أك التخارج.
مف ذلؾ كمو فبل مانع شرعا مف التعامؿ بيذا العقد إذ ال يحكم غر انر كال ربا كاألصؿ في العقكد اإلباحة
ما لـ تعارض نصا.
أما تداكؿ ىذه الصككؾ في السكؽ الثانكية فبل مانع منو شرعا شريطة أف يككف التداكؿ بعد أف تتحكؿ
األمكاؿ إلى أصكؿ.
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الدفعة األولى
ػكرد مػا زاؿ بعػض
بالرغـ مف أف البنؾ قد عمـ عمى عمبلئو بعػدـ جػكاز دفػع أم مبمػغ مػالي لمبػائع أك الم ّ

العمػػبلء يػػدفعكف ليػػـ مبمغػػا مػػف المػػاؿ ُيتعػػارؼ عمػػى أنػػو "دفعػػة أكلػػى" أك "عربػػكف" يضػػمف بػػو العميػػؿ أال
يتصػػرؼ البػػائع بالسػػمعة لطػػرؼ آخػػر كيحضػػر العميػػؿ لمبنػػؾ مسػػتند قػػبض مػػف البػػائع إثباتػػا بػػدفع المبمػػغ
عمى اعتبار أف يخصـ ىذا المبمغ مف قيمة السمعة.
المطمكب :ىؿ يجكز دفع ىذا الماؿ لمبائع ابتداء؟ دكاذا كاف العميؿ قد دفعو فعبل لمبػائع كادعػى البػائع أنػو
تصرؼ بيا كال يممكيا فيؿ يجب عمى البنؾ إبطاؿ العممية برمتيا؟ أـ ىناؾ إجراء آخر يصحح األمر؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال تكجد عبلقة عقدية ما بيف العميؿ كالبائع في المرابحات كاإلجارةر لذلؾ يجب فسخ العقد فػي المرابحػات
بيف العميؿ كالبائع أما في اإلجارة المنتيية بالتمميػؾ فاألصػؿ فسػخ العقػد مػا بػيف العميػؿ كالبػائع كىػذه ال
تصح بيعا كال إجارة.
لكف يمكف احتساب ما دفعو العميؿ لمبائع عمى أنو حصة لمعميؿ مف قيمة استرداد األصؿ في كشػريؾ ثػـ
يقكـ البنؾ بتأجير العميؿ نصيبو في عقد اإلجارة كشكؿ مف أشكاؿ التخارج أك المشاركات.
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حمول لمعالجة تعثر عمالء اإلجارة
يتعثر عدد مف العمبلء المكقعيف مع البنؾ عمى عقكد إجارة منتيية بالتمميؾ خبلؿ فترة اإلجارة كيترتب
عمى ىػ ػ ػ ػ ػؤالء العمبلء مبالغ مستحقة عمييـ لصالح البنؾ كبما أف القسط عمكما الذم يدفعو العميؿ
شيريا يقسـ إلى :بدؿ منفعة كبدؿ تممؾ حصص فإف األقساط المستحقة تأخذ ىذه الطبيعة كذلؾ.
كمنو فإنو يقترح لمعالجة مثؿ حاالت التعثر ىذه -بناء عمى اختبلؼ طبيعة المستحقة عمى العميؿ -ما
يمي:
 .1فسخ عقد اإلجارة بيف البنؾ كالعميؿ المتعثر.
 .2تكقيع عقد إجارة جديد بيف البنؾ كالعميؿ نفسو يراعى فيو ما يمي:
أ .أترد األقساط المستحقة كغير المدفكعة مف قيمة بدؿ األصؿ إلى حصة البنؾ في العقار.
ب .يعتبر بدؿ المنفعة دينا شخصيا عمى العميؿ إما أف يسدده العميؿ أك يستكفى ىذا الديف
مف حصص العميؿ في العقار أك يعد قرضا حسنا.
المطمكب :ما الحكـ الشرعي في اآللية المذككرة لمعالجة المتأخرات في اإلجارة المنتيية بالتمميؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
اإلجراء المقترح أعبله جائز شرعا ألف العمػمية المذككرة ال تقع في بيع الديف بالدي ػػف مف جنسو متفاضبل
كالغرر من ػػتؼ ثـ إف ىذه الشركط معمكمة لمعميؿ مسبقا في اإلجراءات التي سيقكـ بيا البنؾ كالمؤمنكف
عند شركطيـ.
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استيفاء الضمانات قبل تممك البنك
بقصػػد االسػػتيثاؽ مػػف سػػداد العميػػؿ لمػػديف الػػذم سػػيترتب عميػػو بعػػد أف يبيعػػو البنػػؾ األصػػؿ أك البضػػاعة
مرابحػػة يقػػكـ البنػػؾ باسػػتيفاء ضػػمانات السػػداد مػػف العميػػؿ قبػػؿ أف يتممػػؾ البنػػؾ البضػػاعة مػػف البػػائع فػػي
مرحمة الكعد مثبل أك في مرح ػػمة فتح اعتماد المرابحة.
كمػػف أمثمػػة الضػػمانات التػػي يأخػػذىا البنػػؾ :الكفالػػة أك الػػرىف أك أخػػذ كمبيػػاالت غػػب الطمػػب مػػف العميػػؿ

بقيمة الديف (التكمفة مع األرباح).

راجيف إعبلمنا بالحكـ الشرعي ليذا اإلجراء.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يصح شرعا أخذ ىذه الضمانات قبؿ تممؾ البنؾ البضاعة ألنيا ال تأثير مباشر ليا في العقد.
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التأجير التمويمي عمى عقار مؤجر تشغيميا
حصمت المكافقة االئتمانية بتاريخ  2212/12/28عمى شراء  5عقارات مف أصحابيا بمكجب عقد ش ارء
داخمي ثـ تأجيرىا إجارة منتيية بالتمميؾ لمشركاء في شركة لمعالجة متأخرات كتـ تنفيذىا بذلؾ التاريخ
كقد كرد في تقرير احد المخمنيف اف جزءا مف احد العقارات مشػ ػ ػػغكؿ مف خػ ػػبلؿ إجػ ػػارة تشغيمية لمغير
راجيف إعبلمنا بالحكـ الشرعي لمحالة أعبله كعمكما ىؿ مف مانع شرعي في تنفيذ اإلجارة المنتيية
بالتمميؾ عمى عقار مؤجر تشغيميا حاليا لطرؼ ثالث أك لذات المستأجر؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعان مف بيع عقار مممكؾ بعقد إجارة تمكيمية (منتيية بالتمميؾ – البيع التػدريجي) مػع العػ ػػمـ بػأف
ج ػ ػ ػػزنء أك كػػؿ العقػػار مػػؤجر منفعػػة لطػػرؼ ثالػػث فتعمػػؽ حػػؽ المنفعػػة فػػي عػػيف العقػػار اليمنػػع مػػف إجػػارة
العقػػار تمػػكيمي (إجػػارة منتييػػة بالتمميػػؾ) شػػرعان كقانكن ػان ألف حػػؽ المسػػتأجر إجػػارة منتييػػة بالتمميػػؾ (البيػػع

التػػدريجي) بقػػي بقػػانكف اإلجػػارة التمػػكيمي حيػػث أف صػػاحب عقػػد اإلجػػارة التمػػكيمي يممػػؾ فػػي غايػػة العقػػد
العيف كالمنفعة لو حؽ ممؾ العيف كالمنفعة متعمقة بطرؼ ثالث.
كعميػػو ال تعػػارض فػػي نقػػؿ عقػػد اإلجػػارة التمكيميػػة المنتييػػة بالتمميػػؾ شػػرعان كقانكنػان محمػبلن بمػػا عمييػػا مػػف
حقكؽ منفعة الغير عممان بأف عقد البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي في اإلجارة المنتييػة بالتمميػؾ عقػد البيػع
الت ػػدريجي كجمي ػػع القػ ػكانيف الخاص ػػة باإلج ػػارة التمكيمي ػػة أك المنتيي ػػة بالتممي ػػؾ أك البي ػػع الت ػػدريجي تس ػػمح
لممستفيد مف العقد تأجير المنفعة لطرؼ ثالث.
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تحويل عقد اإلجارة
يتضػػمف قػػانكف التػػأجير التمػػكيمي رقػػـ  2228/45المػػادة  11عمػػى مبػػدأ "إحالػػة الحقػػكؽ" فػػي عقػػد التػػأجير
التمكيمير حيث تنص المادة عمى ما يمي" :المادة:11
أ -يحػػؽ لممسػػتأجر احالػػة حقكقػػو فػػي عقػػد التػػأجير الػػى مسػػتأجر جديػػد يحػػؿ محمػ ػ ػػو بمكافقػػة خطيػػة مػػف
المؤجر كفي

ىذه الحالة يترتب ما يمي -:

 -1يك ػػكف المس ػػتأجر الجدي ػػد مس ػػؤكال ع ػػف دف ػػع ب ػػدؿ االيج ػػار المس ػػتحؽ كفقػ ػان لعق ػػد الت ػػأجير مباش ػ ػرة ال ػػى
المؤج ػػر كذلؾ مف تاري ػػخ اشعػ ػػاره خطيان مف قبؿ المؤجر بمكافقتو عمى ىذه االحالة

 -2يتمتػػع المسػػتأجر الجديػػد بجميػػع حقػػكؽ كالت ازمػػات المسػػتأجر االكؿ مػػا لػػـ يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى شػػركط
اخرل بيف المؤجر كالمستأجر الجديد
ب -اذا احاؿ المستأجر حقكقو في العقػار اك أم مػف المنقػكالت الخاص ػػة الػى مست ػػأجر جديػد كفػؽ احكػاـ

الفقرة (أ)

مػػف ىػػذه المػػادة فػػبل يتكجػػب فػػي حػػاؿ نقػػؿ ممكيػػة ذلػػؾ المػػأجكر اك أم جػػزء منػػو باسػػـ المسػػتأجر الجديػػد

لدل دائ ػرة التسجيػػؿ المختصة نقؿ ممكيتو باسـ المستأجر االكؿ".

كيطبػػؽ البنػػؾ ىػػذه الفك ػرة تفاديػػا لمرسػػكـ المترتبػػة عمػػى فسػػخ العقػػد دكايػػداع عقػػد جديػػد حيػػث يكقػػع العميػػؿ

الجديػػد عمػػى ممحػػؽ (عقػػد تػػأجير تمػػكيمي -تحكيػػؿ عقػػد إجػػارة) إلكمػػاؿ عقػػد اإلجػػارة القػػديـ بالشػػركط ذاتيػػا
كالمدة ذاتيا كيتحمؿ العميؿ الجػ ػػديد أية رسػ ػػكـ أك طكاب ػػع تفرضيا الدكائر المعنية.

نرجك بياف الحكـ الشرعي في فكرة اإلحالة الكاردة في القانكف كالممحؽ المرفؽ.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:

التكافػػؽ عمػػى إحالػػة الحقػػكؽ الماليػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي جػػائزة بشػػرط التسػػاكم (إف كػػاف مثميػػا مػػف النقػ ػػكد
كبالقيم ػػة السكقية العادلة إف كاف قيميا) كبشرط عدـ كجكد غرر فاحش.
كترل الييئة جكاز ىذه المسألة تحقيقا لمصمحة كؿ مف العميؿ كالبنؾ كفؽ الضكابط الشرعية.
كالممحؽ المرفؽ يحقؽ ذلؾ.

133

عقد المضاربة بين البنك والشركة العربية الوطنية لمتأجير
كقع البنؾ مع الشركة العربية الكطنية لمتأجير عقد مضاربة بسقؼ  15مميكف دينار -رب المػاؿ فيػو ىػك
البنؾ كالشركة ىي المضارب -تستغمو الشركة مف خبلؿ عقكد إجارة مع عمبلئيا.
المطمكب:
 -1إبػػداء رأيكػػـ فػػي عقػػد المضػػاربة المرفػػؽ كىػػؿ يصػػح عػػدـ الػػنص عمػػى رأس مػػاؿ المضػػاربة الممنػػكح
لممضارب في العقد؟
 -2إبداء رأيكـ في عقد اإلجارة المرفؽ الذم تكقعو الشركة مع عمبلئيا مف خبلؿ رأس ماؿ المضاربة.
 -3تكجيياتكـ بخصكص ضكابط آليات التعامؿ كالتنفيذ الخاصة بالمضارب.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
-1

ال م ػػانع م ػػف ع ػػدـ ال ػػنص عم ػػى رأس م ػػاؿ المض ػػاربة صػ ػراحة ر شػ ػريطة أف يك ػػكف معمكمػ ػان م ػػف

أ-

العنكاف (عقد مضاربة مقيدة).

ب-

يجب عمى الشركة (الفريؽ الثاني) تعييف مدقؽ شرعي لدييا يراجع العمميات المنفػذة لػدل الشػركة

-2

عقد اإلجارة يحكم مخالفات شرعية ر كبالتالي فاما أف يفرض عمى الشػركة عقػد اإلجػارة المنتييػة

-3

امػػا آليػػات التعامػػؿ كض ػكابطيا ر فيجػػب عمػػى الشػػركة تكظيػػؼ مػػدقؽ شػػرعي ي ارجػػع كيػػدقؽ عمػػى

الفريقيف ككف المضاربة تجرم بكؿ صفقة عمى حده لكف يضاؼ عمى عقد المضاربة النقاط التالية:

اك انتداب المدقؽ الشرعي لمبنؾ ليقكـ بيذه الميمة.

بالتمميؾ المعتمد لدل البنؾ كاما أف يعدكا العقد المرفؽ حسب التعديبلت المثبتو عمى العقد.

المعػػايير الشػػرعية المعتمػػدة مػػف ىيئػػة البنػػؾ اك انتػػداب المػػدقؽ الشػػرعي لمبنػػؾ ليجػػرم عمميػػات التػػدقيؽ

الشرعي حسب االصكؿ عمى عينات مف عمؿ الشركة بماؿ المضاربة مقابؿ اجر مناسب.
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الباب الرابع:
الحسابات المصرفية
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التبرع من ربح الوعاء االستثماري لبعض المودعين
يتبرع البنؾ في بعض الحاالت كلبعض المكدعيف بجزء مػف األربػاح تكػكف مػف حصػة البنػؾ (المسػاىميف)
فػي األربػاح رغبػػة منػو فػي إبقػػاء كدائػع ىػؤالء المػػكدعيف لكػف ىػؿ يجػػكز شػرعا أف يكػكف التبػػرع مػف ربػػح
الكعاء االستثمارم المشترؾ (الذم يمثؿ أمكاؿ المكدعيف كالمساىميف معا)؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجػػكز ذلػػؾ شػػرعار ألف الكعػػاء االسػػتثمارم يضػػـ أم ػكاؿ المػػكدعيف كالمسػػاىميف كالبنػػؾ غيػػر مخػػكؿ
بالتبرع مف أمكاؿ المكدعيف كلو الحؽ بالتبرع مف حصتو مف الربح كما ىك معمكؿ بػو اآلف شػريطة أف
يككف تبرع البنؾ مف حصتو بعد بياف حصة كؿ مف البنؾ كالمكدعيف مف األرباح.
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استقطاب الودائع من خالل توزيع جوائز عمى المودعين
قمن ػػا خ ػػبلؿ الفتػ ػرة الس ػػابقة بكض ػػع الترتيب ػػات البلزم ػػة الس ػػتقطاب الكدائ ػػع م ػػف خ ػػبلؿ تكزي ػػع جػ ػكائز عم ػػى
المكدعيف كبالتنسيؽ مع ىيئة الرقابة الشرعية ضمف الضكابط الرئيسية التالية-:
عدـ اشتراط رصيد معيف لمكديعة حتى يستحؽ المكدع الجائزة.
ي ػػتـ الس ػػحب عم ػػى الجػ ػكائز عشػ ػكائيان خ ػػبلؿ فتػ ػرات دكري ػػة ( ش ػػيريان ) كبحي ػػث تش ػػارؾ جمي ػػع الكدائ ػػع ف ػػي
السحب.
الجكائز عبارة عف رحمة عمرة بالبر لمفائزيف بالسحب أك ألم شخص آخر يسميو الفائز.
أف ال يتـ دفع قيمة الجائزة نقدان لمفائز دكانما لشركة النقؿ التي ستقكـ بتنظيـ العمرة.
المطمػكب  :الرأم الشرعي حكؿ القيػاـ بػدفع قيمػة الجػائزة فػي حسػاب العميػؿ كيػتـ التأكيػد فػي اشػعار القيػد
أنيا قيمة جائزة العمرة التي فاز بيا العميؿ كذلؾ أسكةن بالبنؾ اإلسبلمي األردني الذم يقكـ بيذا اإلجراء.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تخفي انز لمعمبلء عمى االدخار كلمبنؾ عمى االستثمار ال مانع شرعان مف إصدار جكائز عمرة أك حج أك
دفع قيمتيا الى العمبلء بالشركط التالية- :
 .1الجكائز يجب أف تككف مف أمكاؿ المساىميف كليست مف أمكاؿ أك أرباح المكدعيف.
 .2ال مانع مف كضع العمبلء حسب نكع الكديعة في قكائـ خاصة لبلنتفاع بالجكائز مثؿ تصنيؼ
الكدائع ألجؿ أك إلشعار أك تكفير.
 .3ال مانع مف اشتراط رصيد معيف لدخكؿ المسابقة الخاصة بجكائز العمرة أك الحج ألنيا عقكد
تبرع مف طرؼ المساىميف كليست مشركطة في عقد الكدائع االستثمارية.
 .4يجب أف تتساكل قيمة الجكائز في الكدائع الجارية دفعان لشبية اإلنتفاع بالقرض حيث أف
الحسابات الجارية تكيؼ عمى أنيا قرض.
 .5يجكز أف تتفاكت قيمة الجكائز في الحسابات االستثمارية حسب حجميا كيجكز أف تختمؼ مف
حيث استحقاؽ دخكؿ المسابقة ألنيا عقكد مضاربة كفي عقد المضاربة يجكز لممضارب أف
يتنازؿ عف جزء مف ربحو كال شبية في قرض يجر نفعان كما في الكدائع الجارية.
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تحويل منتج بطاقة التقسيط من وعاء االستثمار الذاتي إلى وعاء االستثمار المشترك
الحقػػا لفتػػاكل ىيئػػة الرقابػػة الشػػرعية عمػػى اعتمػػاد منػػتج بطاقػػة في ػ از اإلئتمانيػػة (التقسػػيط) كالتػػي تػػـ تكييفيػػا
فقييػػا كفػػؽ مفيػػكـ القػػرض الحسػػف يرجػػى التكػػرـ ببيػػاف الحكػػـ الشػػرعي عمػػى اعتمػػاد الكعػػاء االسػػتثمارم
المشترؾ مصد ار ماليا لتنفيػ ػ ػػذ ليػ ػػذا المنتج كبحيث يحصؿ أصحاب الكدائع عمى إيرادات مقابػؿ مػنح ىػذا
المنتج كحسب الترتيب المبيف أدناه:
 يك ػػكف مص ػػدر م ػػنح اس ػػتخدامات بطاق ػػات التقس ػػيط (سػ ػكاء س ػػحبا نق ػػديا أك مش ػػتريات) ى ػػك كع ػػاءاالستثمار المشترؾ.
 تقيد كؿ العمكالت التي تتحصؿ مف بطاقات التقسيط ىذه لصالح الكعاء المشترؾ. تقيد كؿ المصاريؼ التي يتحمميا البنؾ بمكجب بطاقات التقسيط ىذه عمى الكعاء المشترؾ. فػػي حػػاالت تعثػػر أك تػػأخر العمػػبلء عػػف السػػداد يػػتـ قيػػد أيػػة مخصصػػات عمػػى حسػػاب صػػندكؽمكاجي ػػة مخ ػػاطر االس ػػتثمار كف ػػي حال ػػة ع ػػدـ كفاي ػػة حس ػػاب المخ ػػاطر ي ػػتـ قي ػػدىا عم ػػى الكع ػػاء
المشترؾ.
مع االبقاء عمى منتج القرض الحسف الممنكح مف أمكاؿ البنؾ الذاتية لمسػاعدة بعػض العمػبلء كفػؽ آليػات
كمعايير الصرؼ المعتمدة مف الييئة الشرعية كما ىك دكف تعديؿ.
راجيف إعبلمنا بالحكـ الشرعي لمحاالت أعبله.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ىذه اإلجراءات تحقؽ العدالة كفقا لقاعدة "الغرـ بالغنـ" كبما أف الكعاء المشترؾ يػدفع األمػكاؿ لممحتػاجيف
فالعمكالت كالرسكـ لو كيتـ القيد عمى صندكؽ المخاطر في حالة التعثر.
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حساب التوفير لؤلطفال
تفاصيؿ الحالة -:
ينكم البنؾ بطرح منتج حساب التكفير لؤلطفاؿ حيث تـ اقتراح التالي بالنسبة لمحساب :
 .1يػػتـ تصػػنيؼ العمػػبلء ذكم الفئػػة العمريػػة (منػػذ ال ػكالدة كحتػػى نيايػػة  18سػػنة) تحػػت اس ػـ ش ػريحة
حساب األطفاؿ.
 .2نسبة االستثمار بالحساب  %32لمعمبلء .
 .3البػػاقي بعػػد خصػػـ المخصصػػات يػػتـ اسػػتثمارىا مػػف قبػػؿ البنػػؾ كيتحمػػؿ مخاطرتيػػا بالكامػػؿ البنػػؾ
عمى اف يردىا في حاؿ طمبيا مف قبؿ العمبلء.
 .4تكزيع األرباح  %62لمعمبلء مما تـ إستثماره ك %42لمبنؾ.
 .5يكزع ربح البنؾ  %42عمى أساس أف يصرؼ  %52منػو الػى دعػـ كرعايػة البرنػامج كذلػؾ مػف
خػ ػػبلؿ تقػػديـ ىػػدايا خاصػػة لؤلطفػػاؿ عنػػد فػػتح الحسػػاب كرعايػػة فعاليػػات خاصػػة لؤلطفػػاؿ لػػيممس
الطفؿ فائدة التعامؿ معنا.
 .6فتح الحساب بمبمغ ( ) 252دينار.
 .7الحد األدنى لمرصيد ( )122دينار يتـ حجزىـ طكاؿ فترة فتح الحساب.
المطمكب :رأم ىيئة الرقابة في الحساب الجديد المقترح؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مػػانع شػػرعان مػػف التعامػػؿ بيػػذا المنػػتج كالشػػركط المػػذككرة ال تخػػؿ بالعقػػد ك"المؤمنػػكف عنػػد شػػركطيـ إال
شرطان أحؿ حرامان اك حرـ حبلالن".
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رفع نسبة المضاربة لعمالء محددين
فػػي حالػػة اتفػػاؽ البنػػؾ مػػع أحػػد عمبلئػػو المػػكدعيف عمػػى رفػػع نسػػبة المضػػاربة الخاصػػة بكدائػػع ذلػػؾ العميػػؿ
مف حصة البنؾ فيؿ يعتبػر ىػذا اإلجػراء مقبػكالن مػف الناحيػة الشػرعية مػع مبلحظػة أنػو سػيتـ تطبيػؽ ىػذا
الترتيب عمى مؤسسة تنمية أمكاؿ األيتاـ اعتبا انر مف .2212/7/1
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شرعار فالمؤمنكف عمى شػركطيـ إال شػرطا أحػؿ ح ارمػا أك حػرـ حػبلال فالمضػاربة كالحالػة ىػذه
جائزة.
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استثمار األموال المتجمعة في صندوق مواجية مخاطر االستثمار
يق ػػكـ البن ػػؾ باس ػػتثمار األمػ ػكاؿ المتجمع ػػة ف ػػي "ص ػػندكؽ مكاجي ػػة مخ ػػاطر االس ػػتثمار" كيك ػػكف العائ ػػد م ػػف
اسػتثمار ىػػذه األمػكاؿ لصػػالحو فقػط كمعمػػكـ أف ىػذه األمػكاؿ يػتـ اقتطاعيػػا بنسػبة يحػػددىا البنػؾ المركػػزم
مف أرباح االستثمارات قبؿ تكزيعيا عمى طرفػي المضػاربة ( البنػؾ كالمػكدعيف ) لتغطيػة الخسػائر التػي قػد
تحصؿ مستقببلن.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بػالرأم الشػرعي حػكؿ مشػركعية اسػتثمار ىػذه األمػكاؿ كاسػتحقاؽ البنػؾ
لمعائد مف ىذا االستثمار؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ترل الييئة كجكب استثمار أمكاؿ الصندكؽ كفؽ طرؽ استثمار الكدائع االستثمارية كيعػد البػ ػ ػػنؾ مض ػ ػ ػػاربا
كالصنػ ػ ػػدكؽ صػػاحب رأس المػػاؿ كيػػتـ تكزيػػع األربػػاح بينيمػػا كمػػا ىػػك معتمػػد فػػي سياسػػات البنػػؾ العامػػة
لتكزيع األرباح عمى الكدائع االستثمارية.
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تحويل استثمار األصول العقارية من الذاتي إلى المشترك
يكجد لدل البنؾ اآلف اسػتثمارات عقاريػة كبمػا أف البنػؾ كمنػذ شػير أيػار2213/ـ قػد بػدأ باتبػاع مبػدأ خمػط
األمكاؿ كعدـ الفصؿ بيف الكعاء الذاتي كالكعاء المشترؾ يرغػب البنػؾ بتحكيػؿ االسػتثمار العقػارم الػذاتي
إلى استثمار عقارم مشترؾ بالقيمة العادلة لتتحكؿ العػكائد الحقػ ػ ػ ػػا إلى حساب االستثمار المشترؾ.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي حكؿ مشركعية القياـ بيذا اإلجراء ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بالنسبة لرأم الييئة الشرعية بكجكب االستثمار مف الكعاء المشترؾ لجميع استثمارات البن ػ ػ ػ ػػؾ
دكاعط ػ ػ ػػائيا األكل ػ ػػكية ترل الييئة أنو ال مانع مف إعادة ىذه االستثمارات إلى الكعاء المشترؾ بالقيمة
العادلة.
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بيع الموجودات الثابتة لصندوق االستثمار المشترك
يكجػػد لػػدل البنػػؾ مجمكعػػة مػػف العقػػارات المصػػنفة حاليػػا عمػػى أنيػػا ( مكجػػكدات ثابتػػة ) ىػػذا النػػكع مػػف
األصػػكؿ ال يسػػتطيع البنػػؾ اسػػتثماره مػػف خػػبلؿ تػػأجيره إجػػارة تشػػغيمية ألف تعميمػػات البنػػؾ المركػػزم تمنػػع
ذل ػػؾ ل ػػذلؾ يرغ ػػب البن ػ ػ ػ ػػؾ ف ػػي بيػ ػ ػ ػػع ى ػػذا العق ػػار لص ػػالح ص ػػندكؽ االس ػػتثمار المش ػػترؾ بالقيم ػػة العادل ػػة
(السكقية) كيستحؽ البنؾ كامؿ أرباحو أك خسػارتو فػي حػاؿ تحققػت باعتبػاره مالكػا بائعػا كبعػد ذلػؾ يػتـ
تأجير العقار إجارة تشغيمية تقيد عكائدىا لصالح كعاء األرباح المشترؾ.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي حكؿ القياـ بيذه اإلجراءات؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بناء عمى ما كرد في الفتكل في مكضكع "تحكيؿ اسػتثمار األصػكؿ العقاريػة مػف الػذاتي إلػى المشػترؾ" فػبل
مانع مف تحكيؿ المكجكدات الثابتة إلى الكعاء المشترؾ بالقيمة العادلة.
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إطفاء خسائر استثمارات
يرغب مجمس إدارة البنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي بإطفاء خسائر ديكف متعثرة مف أمكالو الخاصة
المتمثمة برأس ماؿ أصحاب حقكؽ الممكية كأرباحو المدكرة .

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:


ىناؾ فرؽ بيف أمكاؿ حممة الكدائع كأمكاؿ أصحاب حقكؽ الممكية.



كبما أف األمر يتعمؽ بأصحاب حقكؽ الممكية الخاصة كاستثماراتيـ الخاصة فبل مانع شرعان مف
إطفاء الخسائر عمى حساب حقكؽ الممكية كأرباحو المدكرة عمى أف ال يتحمؿ أصحاب الكدائع
أية خسائر.
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إطفاء خسائر استثمارات
الحقان لمفتكل ( )2211/32بتاريخ  2211/7/5بخصكص مكضكع اطفاء خسائر ديكف متعثرة مف أمكاؿ
البنؾ الخاصة

نعممكـ بأنو تـ اطفاء جزء مف الديكف المتعثرة في الرباح المدكرة العائد لصحاب حقكؽ

المميكة.
فيؿ يجكز تصنيؼ المتبقي مف الديكف ضمف ذمـ بيكع مف خبلؿ قائمة الدخؿ بحيث يمكف اطفاؤىا
مستقببلن في قائمة الدخؿ أك األرباح المدكرة العائدة ألصحاب حقكؽ الممكية في حاؿ تطمب المر ذلؾ
خاصة كأف أصؿ ىذه الديكف ممكلة مف أمكاؿ البنؾ الذاتية.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:


كما كرد في الفتكل السابقة رقـ ( )2211/32ىناؾ فرؽ بيف أمكاؿ حممة الكدائع كأمكاؿ
أصحاب حقكؽ الممكية.



كبما أف األمر يتعمؽ بأصحاب حقكؽ الممكية الخاصة كاستثماراتيـ الخاصة فبل مانع مف
تصنيؼ الديكف المتبقية كلـ يتـ اطفاؤىا سابقان ضمف ذمـ بيكع مف خبلؿ قائمة الدخؿ بحيث
يمكف اطفاؤىا مستقببلن في قائمة الدخؿ بحيث تككف ىذه القائمة عائدة ألصحاب الممكية في
حاؿ تطمب األمر ذلؾ عمى أف ال يتحمؿ أصحاب الكدائع أية خسائر نتيجة ىذه الديكف مف
رأس الماؿ أك األرباح.
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إلغاء منتج النماء العقاري
في ضكء التكقؼ عػف االسػتثمار فػي المرابحػات الدكليػو بالػدينار األردنػي ك تسػييبلت النمػاء العقػارم أدل
إلى إنخفاض العائد عمى كدائع النماء العقارم إلى  %1لذل نكد العمػؿ عمػى إلغػاء منػتج النمػاء العقػارم
ك تحكيمو إلى حسابات مشتركة حيث يصؿ العائد المتكقع الى . %3.2
يرجػى تزكيػػدنا بػرأيكـ الشػرعي بخصػػكص تحكيػػؿ رصػػيد كدائػع النمػػاء العقػػارم إلػى كدائػػع اسػػتثماريو ألجػػؿ
كالتسييبلت القائمة إلى تسييبلت مشتركة ك تحكيؿ صندكؽ مكاجيػة مخػاطر االسػتثمار الخػاص بيػا إلػى
مشترؾ كذلؾ بإعادة ربط الحسابات نفسيا إلى حسابات مشتركة قبؿ استحقاؽ الكديعة ك بػنفس مػدة ربػط
الحساب القديـ ك تاريخ االستحقاؽ.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
البد مف مكافقة أصحاب الكدائع أك المحفظة االستثمارية في النماء العقارم لتحػكيميـ إلػى كدائػع مشػتركة
كتضاؼ جميع أمكاؿ صندكؽ مخاطر االستثمار لمنماء العقارم إلى صندكؽ مكاجيػة مخػاطر االسػتثمار
المشترؾ .بعد مكافقة العمبلء عمى ذلؾ كتحسب أرباحيـ حسب الكدائع المشتركة.
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تعديل نسبة المشاركة في األرباح لمودائع االستثمارية ألجل
نرجػكا التكػػرـ بإبػػداء الػرأم الشػػرعي بتعػػديؿ نسػػبة المشػػاركة لمكدائػػع االسػػتثمارية ألجػػؿ لتصػػبح  %85بػػدال
مف .%92
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بعد مناقشة قطاع األعماؿ دكابراز المقارنة بيف البنكؾ اإلسبلمية في احتساب نسبة المشاركة في الكدائع
ألجؿ في األرباح

كاالطبلع عمى نسب تكزيع االرباح لممكدعيف مقارنة مع البنكؾ اإلسبلمية األخرل

العاممة في األردف فإف تعديؿ النسبة يحقؽ عدالة لمفريقيف .
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الباب الخامس:
الخدمات المصرفية وقضايا عامة
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أجور البريد عن إشعارات األقساط
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ُعرض عمينا بتاريخ  2214/2/18في اجتماعنا رقـ  2212/3المكضكع أعبله ككاف ممخصو أف البنؾ
ما زاؿ يستكفي -حتى اآلف -مف كؿ عميؿ مقدمان يحصؿ عمى تمكيؿ مرابحة أك إجارة أك استصناع...
أجك انر بريدية تبمغ  52قرشان عف كؿ قسط بالرغـ مف أف البنؾ توقف عف إرساؿ ىذه اإلشعارات لعمبلئو
مف تاريخ .2211/6/8
إف ىذا اإلجراء يدخؿ في مفيكـ "أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ" كيعد مخالفة لممعايير الشرعية التي قاـ
عمييا البنؾ
لذا يجب التكقؼ حاالن عف استيفاء ىذه العمكالت طالما أف البنؾ ال يرسؿ اشعارات.
كنظ انر لتعذر إعادة تمؾ المبالغ ألصحابيا ال سيما أف بعضيـ غير مكجكديف كىي مف االيرادات السابقة
لمبنؾ كقبؿ قرار ىيئة الرقابة الشرعية كقد استيمكت باالرباح تكزيعان لذلؾ نرل عدـ كجكب تطبيؽ القرار
بأثر رجعي كضركرة االلتزاـ بالقرار مف تاريخو.
كأما فيما يخص اإلشعارات مستقببل فبل مانع لدل الييئة مف اعتماد أسمكب التبميغ مف خبلؿ الرسائؿ
القصيرة  SMSكلمبنؾ استيفاء أجكر عمييا حسب العرؼ المصرفي دكاعبلـ العميؿ بيا.
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بيع العمالت وشراؤىا
تقكـ دائرة الخزينة أحيانا ببيع عممة معينة (اليػكرك مػثبل) لبنػؾ أك عميػؿ محػدد لكػف البنػؾ ال يكػكف مالكػا
لحظػػة إج ػراء الصػػفقة لتمػػؾ العممػػة بػػالمبمغ الػػذم تػػـ بيعػػور حيػػث يبمػػغ الرصػػيد المتػػكفر فػػي حسػػابات البنػػؾ
الجارية كصناديؽ النقد لدل الفركع أقؿ مف المبمغ المبيع في لحظة البيع.
فيؿ يدخؿ ىذا اإلجراء في بيع ما ال يممؾ؟ أـ أنو يدخؿ في عممية تبادؿ العمبلت ()SWAP؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 عممية مبادلة النقكد بالنقكد تضبط بمعايير الصرؼ أم عدـ األجػؿ إال إذا كػاف قرضػا حسػنا كالبػػأس بتبػػادؿ الػػدكالر بػػالعمبلت األخػػرل أك بالػػدينار بسػػعر كقػػت الصػػرؼ ( )SWAPكال مػػانع مػػف
عكس العممية بأسمكب البيع كالشراء.
 دكاذا بػػاع البنػػؾ عممػػة معينػػة كىػػك ال يممكيػػا فػػي حسػػاباتو الجاريػػة أك االسػػتثمارية كػػذلؾ فػػبل مػػانعمػػف ذلػػؾ طالمػػا أف البنػػؾ يممػػؾ مػػف المػػاؿ عمكمػػا مػػا يمكنػػو مػػف تغطيػػة تمػػؾ الصػػفقةر إذ يمكػػف
تأمينػو بالعممػػة المتفػػؽ عمييػػا فػػك ار مػف السػػكؽ كىػػي متػكافرة فػػي السػكؽ كال يػػدخؿ فػػي "بيػػع مػػا ال
ليس عندؾ"ر ألف عمة "بيع ما ليس عندؾ" عدـ دخكؿ الشراء األكؿ في ضماف البائع.
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صكوك الراجحي
يرغب البنؾ في االكتتاب في صككؾ الراجحي المبينة تفاصيميا كما يمي:
 المتعيد  :شركة اسمنت الراجحي (. )ARC -المصدر :شركة صككؾ إسمنت الراجحي المحدكدة شركة ذات غرض

خاص(SPV

) مسجمة

في جزر الكايمف.
 مدير اإلصدار :كابيتاؿ بنؾ . المشترم كالمؤجر :المصدر  /البائع كالمستأجر :إسمنت الراجحي أصكؿ اإلجارة  :أصكؿ اإلجارة لممشركع تشمؿ المصنع كاألصكؿ الثابتة كالمكائف كالمعداتالثقيمة كالمباني .
 مبمغ اإلصدار األساسي 85 :مميكف دينار أردني . -العائد :عائد الصككؾ متغير

Variable Rate

كيدفع مرتيف في السنة .

 قيمة اإلصدار %122 :لكامؿ مبمغ اإلصدار. إستخدامات اإلصدار :تمكيؿ النفقات الرأسمالية المتبقية لممشركع كالتي تقارب  28.32مميكفدينار أردني دكاعادة تمكيؿ جزء مف إستثمارات حقكؽ الممكية كالمساىميف التي تبمغ 56.72
مميكف دينار.
 مدة الصؾ  7 :سنكات  / .دفعات اإلجارة  14 :دفعة نصؼ سنكية . عائد اإلجارة  :سعر إق ارض أفضؿ العمبلء لدل البنكؾ المعنية مضافان إليو ىامش قدره %2,52سنكيان .
ىيكمية صككؾ إجارة إسمنت الراجحي – األردف .
 .1تقكـ إسمنت الراجحي ببيع األصكؿ لممصدر ( الشركة ذات الغرض الخاص) – (.)SPV
 .2يقكـ المساىمكف  /المستثمركف بدفع قيـ المساىمة .
 .3يقكـ المصدر (  )SPVبتسجيؿ شيادات الممكية لممستثمريف مف خبلؿ المسجؿ المعتمد.
 .4المصدر (  )SPVىك الحافظ األميف لؤلصكؿ بالنيابة عنو كلمصمحة حاممي صككؾ اإلجارة.
 .5المصدر ( )SPVسيؤجر األصكؿ إلى إسمنت الراجحي عمى أساس إيجارة منتيية بالتمميؾ حسب
الم ػ ػػدة كال ػ ػػمبالغ المتفؽ عمييا كستعمؿ إسمنت الراجحي كمسؤكؿ رئيسي عف خدمة تأميف ك
صيانة األصكؿ.
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صكوك الراجحي-تابع
 .6سيقكـ ككيؿ اإلصدار بدفع مبالغ اإلجارة الدكرية لحاممي الصككؾ بتكجيو مف المصدر (. )SPV
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
حيث اف الشركة ذات الغرض الخاص ليا شخصيتيا االعتبارية المستقمة عف شركة اسمنت الراجحي
كبينيما كعد ممزـ بالبيع فيككف بيع الصككؾ كشراؤىا عمى الحقيقة ر فالتعامؿ جائز شرعان كاه تعالى
اعمـ.
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عمولة السحب النقدي من الصرافات اآللية
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
لدل مراجعة ىيئة الرقابة الشرعية لتعميمات كأحكاـ إصدار كاستعماؿ بطاقة في از االئتمانية كضمف
النظر في الفتكل رقـ  2229/49بتاريخ  2229/11/9فقد قررت الييئة الشرعية أف تككف العمكلة
عمى كؿ عممية سحب نقدم لبطاقات الفي از مبمغا مقطكعا ليس لو عبلقة بقيمة المبمغ المسحكب كال
بنسبة مئكية منو.
كما ترل الييئة أف تككف العمكلة مبنية عمى دراسة مكضكعية يأخذ البنؾ بيا مقدار جيده مقابؿ الخدمة
المقدمة حسب العرؼ المصرفي اإلسبلمي بغض النظر عف المبمغ المسحكب.
كىذا ينطبؽ عمى الرسكـ المستكفاة إلصدار البطاقات كتجديدىا أيضا.
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العقود الشفيية
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تعػددت الحػاالت التػي ترفػع لييئػة الرقابػة الشػرعية فػي مكضػكع تعاقػد بعػض المػكظفيف فػي اإلدارة كالفػركع
مػػع المػػكرديف أك العمػػبلء شػػفييا أك ىاتفيػػا دكف تكثيػػؽ ذلػػؾ خطيػػا كحسػػب األصػػكؿ إذ العمػػؿ المصػػرفي
اإلس ػػبلمي مس ػػتندم كيق ػػكـ عم ػػى المؤسس ػػية كالتكثي ػػؽ حفظ ػػا لمحق ػػكؽ فق ػػد تق ػػرر بن ػػاء عم ػػى طم ػػب الييئ ػػة
الشرعية اعتبار كؿ تعاقد غير مكثؽ كتابيا حسب األصكؿ الغيا كال قيمة لو في أعماؿ البنؾ كما يضػع
المكظػػؼ المعنػػي كالمش ػرفيف عميػػو تحػػت طائمػػة المسػػؤكلية كيكجػػب عمػػى البنػػؾ تطييػػر أرباحػػو إف تمػػت
العممية بخبلؼ المعايير الشرعية كتحذر ىيئة الرقابة الشػ ػػرعية مف لػ ػػجكء بعػض المػكظفيف لمتحايػؿ عمػى
ذلؾ كتكقيع العقكد بأثر رجعي أك بطريقة صكرية تخالؼ الكاقع.
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منتج الجعالة ألقساط التأمين اإلسالمي مع شركة األولى لمتأمين
تكاصؿ البنؾ مػع الشػركة األكلػى لمتػأميف بخصػكص تقػديـ خدمػة التقسػيط بالسػعر النقػدم بصػيغة الجعالػة
لب ػكالص تػػأميف السػػيارات كالتػػأميف الصػػحي بيػػدؼ التيسػػير عمػػى المتعػػامميف فػػي ضػػكء أف الشػػركة تقػػدـ
خدمات التأميف التكافمي المتكافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
فيػػؿ يجػػكز لمبنػػؾ أف يبػػرـ اتفاقيػػة جعالػػة مػػع الشػػركة األكلػػى لمتػػأميف بحيػػث يقسػػط البنػػؾ قيمػػة بكليصػػة
التػػأميف عمػػى العميػػؿ كيأخػػذ البنػػؾ بالمقابػػؿ جعالػػة مػػف الشػػركة األكلػػى لمتػػأميف أم تطبيػػؽ منػػتج الجعالػػة
عمى التأميف اإلسبلمي عمى اعتبارىا مف المنافع؟ كماىي تكجيياتكـ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال مانع شػرعا عمػى أف ال يػتـ أيػة زيػادة عمػى عميػؿ البنػؾ كأف تكػكف األسػعار بػنفس القيمػة لغيػر عمػبلء
البنؾ كفي حالة كجكد أية زيادة يحؽ لمبنؾ خصميا مػف األقسػاط دكاعادتيػا لمعميػؿ حتػى ال نقػع فػي نيػي
النبػػي عميػػو السػػبلـ "نيػػى رسػػكؿ اه صػػمى اه عميػػو كسػػمـ عػػف بيػػع كسػػمؼ ككػػذلؾ حتػػى ال تكػػكف الكفالػػة
الخاصة بالجعالة بأجر.
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اتفاقيات جعالة في التعميم الجامعي واالشتراكات الرياضية وطب األسنان
ينكم البنؾ تكسيع العمؿ بمنتج الجعالة المطبؽ حديثا مف خبلؿ إدراج مكرديف جدد فػي التعمػيـ الجػامعي
كاالشتراكات الرياضية كطب األسناف.
نرفؽ لكـ اتفاقيات جعالة مع المكرديف لبياف الحكـ الشرعي في بنكدىا:
 .1اتفاقية مع جامعة الزرقاء (جعالة تعميـ).
 .2إتفاقية مع مؤسسة الصمادم (جعالة اإلشتراكات الرياضية).
 .3اتفاقية مع المركز األكركبي (جعالة طب األسناف).
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
 .1االتفاقيػة مػع جامعػة الزرقػػاء :االتفاقيػة المرفقػة متفقػػة مػع المعػايير الشػػرعية المعتمػدة لػدل البنػػؾ
كيجب أف تككف االتفاقيػة مػع جامعػة أك كميػة خاصػة كعػف كػؿ فصػؿ عمػى انفػراد دفعػا لمشػبية
كالغرر.
 .2االتفاقي ػػة م ػػع مؤسس ػػة الص ػػمادم لبلكتركني ػػات :االتفاقي ػػة المرفق ػػة متفق ػػة م ػػع المع ػػايير الش ػػرعية
المعتمدة لدل البنؾ شريطة أف ال تككف "الرسيفرات" تؤدم إلى بث أفبلـ خميعة.
 .3االتفاقية مع المركز األكركبي لطب األسناف :جائرة ال مانع منيا شرعا.
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عقد المضاربة بين البنك والشركة والعربية الوطنية لمتأجير التمويمي
باإلشارة إلى الفتكل رقـ  2211/26بتػاريخ  2211/6/9كالتػي تخػص عقػد المضػاربة مػع الشػركة العربيػة
الكطنيػػة لمتػػأجير نرجػػك بيػػاف الحكػػـ الشػػرعي بخصػػكص األم ػكاؿ المكتسػػبة مػػف عقػػكد المضػػاربة السػػابقة
كالمكقعة مع الشركة العربية الكطنية لمتأجير التمكيمي.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
باإلشارة إلى الفتكل رقـ  2211/26بتػاريخ  2211/6/9كالتػي تخػص عقػد المضػاربة مػع الشػركة العربيػة
الكطنية لمتأجير فإننا نكضح اآلتي:
أكالن  :اجتيػػاد الييئػػة قطعػػي بالنسػػبة ليػػا كظنػػي لغيرىػػا كالظنػػي ال يزيػػؿ القطعػػي كال الظنػػي لػػذلؾ ال ػرأم
الفقيي السػابؽ قط ػػعي لمييئة السابقة ما دامت ىي صاحبة الكالية عمى البنؾ.
أمػػا كجػػاءت ىيئػػة جديػػدة صػػاحبة الكاليػػة الشػػرعية فتعتبػػر اجتياداتيػػا البلحقػػة قطعيػػة فيمػػا اسػػتجد ال فيمػػا
سبؽ.
ثاني ػان :أمػػا بالنسػػبة لؤلم ػكاؿ المكتسػػبة مػػف عقػػكد المضػػاربات فقػػد تعمػػؽ بيػػا حػػؽ الغيػػر كأيػػة مخالفػػات ال
ترقى لمستكل البطبلف ال تفسد حؽ الغير كتعتبر مكتسبة ألصحابيا.
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استفسارات عن تمويل منافع التعميم
الحقػان لفتػػكل رقػػـ  2211/5بتػػاريخ  2211/3/1بعنػكاف (منػػتج بيػػع المنفعػػة التعميميػػة) كالتػػي نصػػت عمػػى
أنػػو "يجػػب امػػتبلؾ منفعػػة التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ التعاقػػد مػػع الجامعػػات كالمػػدارس كيكػػكف تعاقػػد العميػػؿ بشػراء
المنفعة مع البنؾ كليس لو عبلقة مػع الجامعػة كيجػكز تأجيػؿ الػثمف كدفػع سػعر كػؿ مقعػد عنػد إبػراـ عقػد
بيػػع منفعػػة كمػػا نؤكػػد اتخػػاذ اإلج ػراءات البلزمػػة باالتفاقيػػة لد ارسػػة إج ػراءات السػػحب كاإلضػػافة كالتسػػجيؿ
كاإلسقاط كالرسكب حيث يقكـ الطالب بإسػ ػ ػ ػػقاط مػ ػػادة أك سحب مادة أك انفصالو مف الجامعة".
فإنػػو تردنػػا طمبػػات عمػػبلء عديػػدة تطمػػب تمكيػػؿ منفعػػة التعمػػيـ مػػف جامعػػات خاصػػة أك حككميػػة أك بنظػػاـ
المكازم أك المسائي أك مدارس خاصة كال يككف البنؾ قد كقع اتفاقيػات مسػبقة كلكػف تقبػؿ الجامعػة تبػادؿ
اإليجاب كالقبكؿ فقط.
راجيف إعبلمنا بالحكـ الشرعي لمحاالت أعبله.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
يجػػب أف يكػػكف البنػػؾ قػػد سػػبؽ لػػو تكقيػػع اتفاقيػػة مػػع الجامعػػة الخاصػػة ثػػـ يتممػػؾ بمكجػػب العقػػكد منػػافع
المقاعد المتفؽ عمييا كال يجكز تقديـ ىذا المنػتج فػي الجامعػات الحككميػة إال فػي النظػاـ المػكازم الػذم
ال يخضع لمتنافس.
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التأمين لدى شركات التأمين التجارية
نرجػػك التكػػرـ بإعبلمنػػا ال ػرأم الشػػرعي حػػكؿ قيػػاـ البنػػؾ بالتػػأميف عمػػى بعػػض المخػػاطر التػػي قػػد تكاجيػػو
كالمتعمقة بالمنتجات المعتمدة (اعتمادات بكالص كاردة  ..كغيرىا) لدل شركات تأميف تجارية (تقميدية).
مف جية أخػرل يختػار بعػض العمػبلء التػأميف عمػى االعتمػاد الصػادر لػدل شػركات تػأميف غيػر إسػبلمية
ف ػػيؿ يصػ ػػح ذلؾ؟ كىؿ يختمؼ الحكـ باختبلؼ بيف نكع االعتماد :اعتماد المرابحة كاالعتماد الذاتي؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
ال يصػػح بحػػاؿ أف يقػػكـ البنػػؾ -ف ػػي منتجاتػػو عامػػة -ابتػػداء بالتػػأميف عم ػػى أم نػػكع مػػف المخػػاطر لػػدل
شركات تأميف تجارية البتناء عمميا عمى المعاكضة التي يعترييا الربا كالغرر.
أم ػػا ف ػػي االعتم ػػادات خاص ػػةر ف ػػبل يج ػػكز الت ػػأميف ف ػػي الش ػػركات التجاري ػػة ف ػػي اعتم ػػادات المرابح ػػةر ألف
التعػػكيض عػػف األض ػرار يكػػكف لمبنػػؾ كىػػك مػػف الكسػػب غيػػر المشػػركع كعقػػكد الغػػرر المنيػػي عنيػػا أمػػا
االعتماد الذاتي فالتعكيض ليس ع ػ ػ ػ ػػائدا لمبن ػ ػػؾ ألف كظيفة البنؾ في ىػذا النػكع مػف االعتمػادات تنحصػر
في أنو ككيؿ عف العميؿ مف جية ككفيؿ لمعميؿ أماـ المصدر مف جيػة أخػرل كال عبلقػة لمبنػؾ بالتػأميف
كتعكيضاتو.
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تعديل نسبة العمولة عمى بطاقات الفي از
نرجػػك التكػػرـ بإعبلمنػػا ال ػرأم الشػػرعي حػػكؿ قيػػاـ البنػػؾ بتعػػديؿ العمكلػػة الحاليػػة كالمتمثمػػة (  1.96دينػػار
ت )%2عمى بطاقات الفي از لتصبح عمكلة بنسبة معينة مكحدة ( )%4مثبل.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
ال يصح ذلؾ شرعار ألف ىذه النسبة تمثؿ فائدة إقراض ككؿ قرض جر نفعا فيك ربا.
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تقسيط اشتراكات العمالء في صندوق التأمين التبادلي
يقكـ البنؾ عند منح العميؿ تمكيبلن مشمكالن بتغطية صندكؽ التأميف التبادلي بالسػماح لمعميػؿ بتقسػيط قيمػة
االش ػػتراؾ بالص ػػندكؽ طيم ػػة م ػػدة التمكي ػػؿر حي ػػث يق ػػكـ البن ػػؾ ف ػػي ى ػػذه الحال ػػة ب ػػدفع قيم ػػة االش ػػتراؾ ف ػػي
الصندكؽ مف الكعاء االستثمارم المشترؾ دفعة كاحدة كتقسيطيا عمػى العميػؿ عممػان بأنػو يػتـ عػرض ىػذه
األقساط غير المحصمة في البيانات المالية لمبنؾ ضمف ذمـ البيكع المؤجمة.
كفي حاؿ كفاة العميؿ أك العجز الكمي يقكـ البنؾ بتسديد قيمة أقساط االشتراؾ غير المحصمة مػف العميػؿ
مف أمكاؿ الصندكؽ.
نشير ىنا إلى تعديؿ ىيئػة الرقابػة الشػرعية عمػى فتػكل رقػـ ( )2213/17الػذم أبقػى عمػى اعتبػار األمػكاؿ
الممنكحة لمعمبلء في منتج البطاقػات المقسػطة ضػمف الكعػاء الػذاتي كلػيس المشػترؾ خركجػان مػف الخػبلؼ
في استخدامات القرض الحسف كالتعارض مع نظاـ البنؾ األساسي كعقد التأسيس.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي حكؿ ما يمي-:


ى ػػؿ يج ػػكز إقػ ػراض العم ػػبلء قيم ػػة االشػ ػػتراؾ ف ػػي الص ػػندكؽ م ػػف الكع ػػاء االس ػػتثمارم المشػ ػػترؾ
كتقسيطيا عمييـ؟ كىؿ يجكز قيػاس ىػذا اإلجػراء عمػى مػا يقػكـ بػو البنػؾ فػي منػتج الجعالػة حيػث
يقػػرض العمػػبلء أثمػػاف البضػػائع التػػي يشػػتركنيا مػػف المػػكرديف المعتمػػديف مػػف الكعػػاء االسػػتثمارم
المشترؾ؟



ىؿ يجكز عرض قيمة أقساط االشتراكات غير المحصمة عمى أنيا ذمـ بيكع مؤجمػة عمػى الػرغـ
مف أنيا ال تتضمف أرباحان لمبنؾ؟



ىؿ يجكز لمبنؾ تحصيؿ (استرداد) قيمة االشتراكات غيػر المحصػمة عنػد كفػاة العميػؿ أك حػاالت
العجز الكمي مف أمكاؿ الصندكؽ؟

رأي ىيئة الرقابة الشرعية
إف قسػػط التػػأميف التبػػادلي يصػػبح مسػػتحقا عمػػى العميػػؿ مػػف تػػاريخ العقػػد كال يسػػقط بكفػػاة العميػػؿ دكاذا أراد
البنؾ أف يقسط مبمغ التأميف عمى العميؿ كيتعجؿ كيضع األقساط كاممة في الصندكؽ فػبل يجػكز أف يأخػذ
ىذه األمكاؿ مف الكعاء االستثمارم المشترؾ دكانما مف الكدائع الجارية (الذاتي) بضماف البنؾ.
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عموالت الكفاالت
يستكفي البنؾ العمكالت التالية عمى الكفاالت:


عمكلة الكفاالت الصادرة المحمية بإستثناء كفالة الدفع  %2 - %1,5عمى أف ال تقؿ عف 22
دينار



عمكلة الكفاالت الصادرة الخارجية  %2 - %1,5عمى أف ال تقؿ عف  32دينار



عمكلة الكفاالت بضمانة كفالة بنكية مقابمة  %1,5 - %1عمى أف ال تقؿ عف  52دينار



عمكلة تمرير كفاالت بدكف مسؤكلية  75دينار مقطكعة
 %4 - %2عمى اف ال تقؿ عف  22دينار



عمكلة كفاالت الدفع



عمكلة كفاالت تخميص البضائع



عمكلة تأخير اعادة الكفاالت بعد انتياء سريانيا

 22دينار مقطكعة
 22دينار مقطكعة

نفس عمكلة اإلصدار



عمكلة التمديد/زيادة القيمة الصادرة/الكاردة



عمكلة تعديؿ الكفالة الكاردة  25دينار مقطكعة عدا زيادة القيمة أك تمديد المدة
 12دنانير



عمكلة تعديبلت غير مالية عمى الكفاالت القائمة



الطكابع المالية (يتـ تعديميا حسب قانكف الطكابع المالية) أقؿ مف  522دينار /دينار كاحد
(مف  522دينار إلى أقؿ مف  1,222دينار) ديناريف ( 1,222دينار فأكثر) ثبلثة باأللؼ
ألقرب ألؼ

رأي ىيئة الرقابة الشرعية
تصح األجػرة عمػى الكفالػةر لػيس عمػى ذات الكفالػة دكانمػا عمػى الجيػد غيػر المتكػرر كعمػى قػدر الكفالػة كال
مػػانع أف تؤخػػذ بالنسػػبة حسػػب العػػرؼ المصػػرفي الف األج ػرة ىنػػا ليسػػت كػػأجرة الطباعػػة بػػؿ ىػػي مقابػػؿ
دراسات ائتمانية كأتعاب قانكنية كغير ذلؾ.
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القرض الحسن مقابل السحوبات الزمنية
يقكـ العمبلء بتحصيؿ مبيعاتيـ التصديرية بمكجب اعتمادات كاردة مؤجمة الدفع ( حيث يتـ إرساؿ
المستنػ ػ ػ ػػدات مف بنػ ػػؾ

HSBC

في دبػ ػػي الى بنؾ

HSBC

االردف ) ترد الى بنؾ المؤسسة العربية

المصرفية ( )ABCكيقكـ البنؾ بعد ذلؾ بعممية خصـ االعتمادات  .كيجب اإلشارة إلى أف العمبلء
يعتمدكف بشكؿ كبير بتسديد األقساط القائمة لدينا مف خبلؿ حصيمة ىذه االعتمادات الكاردة

في اآلكنة األخيرة بدأ بنؾ المؤسسة العربية المصرفية بالتأخر بخصـ االعتمادات الكاردة لمدة تزيد عف

أسبكعيف كػ ػ ػ ػػكنو ال يكجػ ػػد نقػ ػػد يكػ ػػفي في البنؾ.

يرغب العمبلء بالحصكؿ عمى قرض حسف مف خبللنا مقابؿ ضماف اعتمادات كاردة مقبكلة كمكفكلة مف
بنكؾ معتمدة لدينا كبحي ػ ػ ػػث يكػ ػػكف ىذا القرض الحسف ال يجر أم منفعة لمبنؾ كذلؾ مف خبلؿ ما يمي
:


عدـ التأثير عمى التسعير المعتمد كالمكافؽ عميو لجميع المتعامميف (حسب األسعار الدارجة في
السكؽ) .



عدـ الخركج عف المألكؼ فيما يتعمؽ بالعمكالت حيث ستعتمد الشرائح المعتمدة لمعمبلء .



إمكانية االستخداـ لرصيد القرض الحسف المتكفر لمتسديد المسبؽ لؤلقساط .



االحتفاظ برصيد دائف لمشركة لدينا .



ىذا اإلجراء ييدؼ إلى حصر تعامؿ العمبلء معنا كتقميؿ مخاطر البنؾ .

رأي ىيئة الرقابة الشرعية
بخصكص قبكؿ اعتمادات كاردة مقبكلة كمكفكلة مف بنكؾ معتمدة لدينا مقابؿ منح العمبلء سقؼ قرض
حسف بقيمتيا كتاريخ استحقاقيا بنفس تاريخ استحقاؽ تكاريخ االعتمادات الكاردة ( السحكبات الزمنية ) :
ال مانع شرعا مف منح القرض الحسف لمعمبلء مقابؿ ضمانات االعتمادات الكاردة المقبكلة كالمكفكلة
ضمف الضكابط الشرعية التالية:
 .1أف ال يجر القرض منفعة .
 .2أف ال يككف سمفان كبيعان كالعمة بذلؾ أف ال يترتب عمى عممية منح القرض الحسف زيادة العمكالت
كنسػ ػػبة المرابحػ ػػة في البيػ ػػكع.
باإلضافة الى إف تفاصيؿ عرض الحالة مف قبؿ البنؾ تتكافؽ أيضان مع الضكابط الشرعية.
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البطاقات المدفوعة مسبقا ( )Pre-paid Cards
سعيا لمتميز في السكؽ األردني كاالرتقاء بخدمات البنؾ المصرفية ك تنكيعيا ك االستم اررية في نيج
التكسع في اصدار البطاقات الببلستيكية لغايات خدمة جميع شرائح المجتمع بكافة انكاعيا نرفؽ لكـ
دراسة اصدار بطاقة ماستر مدفكعة مسبقان بالتعاكف مع شركة

MEPS

كعميو نرجك التكرـ بإعطاء

الحكـ الشرعي ليذه البطاقة كتاليا تفاصيؿ المنتج:
غاية المنتج :


اصدار بطاقة مدفكعة مسبقا محمية ضمف برنامج قطاع النقؿ لدعـ الطبلب مف خبلؿ شركة
MEPS



.

اصدار بطاقات

MasterCard

مدفكعة مسبقان لمجميكر.

اىداؼ المنتج :


اصدار بطاقة بمكاصفات جديدة كمتطكرة تمبي احتياجات ك متطمبات العمبلء كغير العمبلء
كتمتع بمركنو ك اماف .



خدمة طبلب ا لجامعات باستخداـ ىذه البطاقة الغراض المكاصبلت ضمف شبكة نقميات احمد
الجغؿ حاليان كالتكسع لخدمة شبكات اخرل مستقببلن .



تمبية الطمب عمى البطاقات المدفكعة مسبقان بجميكر العمبلء كالمتعامميف.



االرتقاء بخدمات البنؾ كتنكيعيا .



تكسيع قاعدة حاممي بطاقات البنؾ الببلستيكية ( البطاقة تمنح لمعمبلء كغير العمبلء)



زيادة ايرادات البنؾ

الشريحة المستيدفة :


عمبلء البنؾ القائميف كمف مختمؼ الشرائح كاالعمار .



غير عمبلء البنؾ كمف مختمؼ الشرائح ك االعمار .



طبلب الجامعات االردنية .

خصائص البطاقة:


بطاقة مدينة ( غير ائتمانية ) .



تصدر برصيد صفر أك أم رصيد يحدده البنؾ .
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البطاقات المدفوعة مسبقا (  -)Pre-paid Cardsتابع


تمنح لطالب البطاقة سكاء كاف مف عمبلء البنؾ اك مف غيرىـ .



يمكف اعادة شحف البطاقة مف قبؿ حامميا عند رغبتو باستخداميا .



ادنى رصيد يمكف شحف البطاقة بو  22دينار كاعمى رصيد  1222دينار.



مدة صبلحية البطاقة سنة كاحدة غير قابمة لمتجديد.



تقبؿ البطاقة محميان كعالميان عمى ام جياز يحمؿ شعار

MasterCard



ال تصدر كشكفات شيرية لمبطاقة.



ال تصدر رسالة نصية ( )SMSعند قياـ العميؿ بأية حركة عمى البطاقة.



كحكؿ العالـ.

امكانية االعتراض عمى الحركات التي تتـ عمى البطاقة كما في االعتراضات القائمة عمى انكاع
البطاقات االخرل .



امكانية االستعبلـ عف رصيد البطاقة ك الحركا ت التامة عمييا مف خبلؿ قسـ البطاقات /

ATM

كمستقببلن عبر االنترنت البنكي .


في حاؿ انتياء صبلحية البطاقة كرغبة حامميا باعادة رصيد البطاقة الدائف لو فيتـ اعادة

المبمغ اما لحسابو ( اذا كاف عميؿ ) اك تدفع نقدان لحامميا ( اذا لـ يكف عميؿ ).


يتـ االحتفاظ بجميع االرصدة غير المطالب فييا في البطاقات لحيف مطالبة حاممييا بيا في

حاؿ انتياء صبلحية بطاقاتيـ اك الغائيا .



ال تصدر ام بطاقات تابعة لحامؿ البطاقة المدفكعة مسبقان.

يدير الحساب المكحد كالذم يتـ ايداع قيـ مبالغ الشحف فيو (قسـ البطاقات  /دائرة العمميات

المركزية ) حيث يتـ مطابقتو شيريا.


مكاصفات البطاقة :



تصدر البطاقة لحامميا ( تطبع بدكف اسـ ) مع امكانية طباعة اسـ حامؿ البطاقة .



يطبع رقـ البطاقة عمى كجو البطاقة ك تاريخ انتياء الصبلحية ( سنة كاحدة)



البطاقة ممغنطة ( تحمؿ شريط مغناطيسي فقط) كذلؾ يتكافؽ مع تعميمات " العدالة كالشفافية "
فيما يخص البطاقات المدفكعة مسبقان.



تحمؿ شعار الشركة المصدرة لمبطاقة .

ميزات البطاقة:


بطاقة امنة يتحكـ حامميا بمبمغ الرصيد كعدـ ارتباطيا بحساب العميؿ .



سيكلة كسرعة الحصكؿ عمييا حيث يتـ الحصكؿ عمييا مباشرة مف الفرع كبمجرد ايداع قيمتيا
.



تعيف حامميا عمى التحكـ بمصركفاتو .
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قيد المبالغ المستحقة عمييا بشكؿ فكرم ك مف رصيد البطاقة المتكفر.

البطاقات المدفوعة مسبقا (  -)Pre-paid Cardsتابع


يمكف تدكير الرصيد المتكفر فييا الى بطاقة اخرل لنفس العميؿ في حاؿ انتياء صبلحية
البطاقة التي بحكزتو.



امكانية شحنيا في ام كقت .



امكانية اىدائيا مف قبؿ عمبلء البنؾ الشخاص اخريف .



سيكلة استخداميا في السفر عكضا عف السيكلة النقدية.



امكانية تسكيقيا لطبلب الجامعات ( اقؿ مف  18سنة ).



عدـ الحاجة الى فتح حساب لدل البنؾ.



متكفرة لكافة الشرائح كاألعمار.



يمكف استغبلؿ عممية البيع المتقاطع مف اجؿ تسكيؽ ىذا المنتج .



يمنع استخداميا في األماكف المحرمة مثؿ محبلت بيع الخمكر ك القمار أك أم استخدامات
محرمة شرعا".

أنكاع البطاقة كاستخدماتيا:
اكالن  :بطاقات

MEPS

مدفكعة مسبقان محمية :



تستخدـ لمشراء فقط كبدكف رقـ سرم عمى اجيزة الشراء داخؿ االردف فقط .



سقؼ البطاقة ( )252 – 22دينار .

ثانيان  :بطاقات

MasterCard

مدفكعة مسبقان (تستخدـ محميان ك خارجيان) :



تستخدـ لمشراء ( داخؿ ك خارج المممكة) ك السحب النقدم مف داخؿ المممكة فقط .



امكانية استخداميا لمشراء مف خبلؿ المكاقع االلكتركنية المختمفة باستخداـ رقـ .CVV



سقؼ البطاقة ( )1222 – 52دينار .

عمكالت المنتج :
بطاقات

MEPS

المحمية  ( :تستخدـ فقط لمشراء داخؿ االردف )



رسكـ اصدار  2دينار



بدؿ تالؼ  2دينار
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بطاقات  ( :MasterCardتستخدـ لمشراء مف داخؿ كخارج االردف كفي السحب النقدم مف
الصرافات االلية داخؿ االردف فقط كفي الشراء عبر االنترنت مف مختمؼ المكاقع االلكتركنية)



رسكـ اصدار  7دنانير



عمكلة اعادة شحف بقيمة  1دينار لكؿ عممية شحف.



عمكلة السحب النقدم  2دينار في حاؿ السحب مف صرافات البنكؾ االخرل ك  1دينار في
حاؿ السحب مف صرافاتنا كمنع السحب النقدم مف خارج المممكة.



بدؿ تالؼ  7دنانير



بدؿ رقـ سرم  1دينار

حصة البنؾ مف عمكلة التجار ( عف كؿ حركة شراء لجميع البطاقات المدفكعة مسبقان كحسب تعرفة
شركة


MasterCard

عمكالت فرؽ عممة نتيجة استخداـ البطاقات خارج االردف .

رأي ىيئة الرقابة الشرعية
البطاقة غير ائتمانية أم ال تقدـ قركضا لمعمبلء كبيذا فبل شبية ربا فييا كال غرر كال جيالة أجر
كعميو فيي مباحة شرعا كاالتفاقية الترخيص المرفقة مباحة شرعا حيث ال مخالفات شرعية بيا.
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فروقات صناديق التمر وصناديق الصرافات اآللية
عند إجراء الفرع لعممية مطابقة صناديؽ النقد في نياية كؿ يكـ عمؿ مف المحتمؿ اف يجد زيادة في
النقد فيتـ مف خبلؿ المسؤكليف في الفرع البحث عف اسباب ىذه الزيادة لدييـ في القيكد كاالشعارات
المحاسبية إلجراء القيد المحاسبي المناسب في حاؿ إيجاد سبب الزيادة كلكف في حاؿ عدـ ايجاد سبب
الزيادة الحاصمة يتـ تحكيؿ المبمغ الى حساب الزيادة في صندكؽ النقد لحيف مراجعة عميؿ بخصكصيا
كتبقى لمدة  6شيكر في الحساب بإنتظار اعتراض عميؿ عمى المبمغ كلكف بعد مركر  6شيكر كلعدـ
م ارجػ ػػعة ام عميؿ بخصكصيا يتـ تحكيميا الى حساب إيراد مف قبؿ دائرة الرقابة المالية.
فما الحكـ الحكـ الشرعي لحالتي الزيادة في صندكؽ الفرع ك الزيادة في صندكؽ الصراؼ اآللي
بخصكص تحكي ػ ػ ػػؿ المػ ػػبمغ بعد مركر  6شيكر الى حساب ايراد؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
تأخذ حكـ المقطة كتصرؼ في مصارؼ الزكاة كفؽ ق اررات الييئة الشرعية.
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كفالة شركة األعمال الصغيرة األردنية (األردنية لضمان القروض) لعمالء المرابحة المدينين
لمبنك
نبذة عف الشركة:
تأسست شركة األعماؿ الصغيرة األردنية (األردنية لضماف القركض) بتاريخ  1994/3/26بمكجب قرار
مجمس الكزراء الصادر بتاريخ  1993/8/24عممان بأف الشركة مممككة لمبنؾ المركزم األردني بنسبة
 % 47.75كبنؾ تنمية المدف كالقرل كمجمكعة مف البنكؾ كمف ضمنيا البنؾ العربي بنسبة %18.31
كالضماف اإلجتماعي بنسبة . %5.24
تقكـ ىذه الشركة بكفالة تمكيبلت ممنكحة لمقطاع الخاص مف قبؿ البنكؾ األردنية بيدؼ تدعيـ المشاريع
المحمية كالمصنفة مف ضمف فئة الشركات الصغيرة كالمتكسطة.
كمف ضمف غايات الشركة المنصكص عمييا في عقد التأسيس عمى تطكير كسائؿ أك أدكات لضماف
عمميات التمكيؿ التي تتفؽ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كبما يكفؿ تحقيؽ غايات الشركة.
بناءا عمى ما تقدـ قمنا باقتراح عمؿ برنامج مستقؿ عف برنامج ضماف القركض بحيث يتـ اعتماد فكرة
مختمفة عف الفكرة الدارجة تتمثؿ بصيغة الكفالة كستقكـ الشركة باالمتثاؿ بكافة ق اررات ىيئة الرقابة
الشرعية لمبنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي بيذا الخصكص مما يترتب عميو الكصكؿ إلى المنتج بالشكؿ
الذم يتكافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
آلية العمؿ (المقترحة بيف الشركة كالبنؾ)
 .1يتـ التكقيع عمى اتفاقية تعاكف بيف البنؾ كالشركة بيدؼ كضع محددات لمتعامؿ كشركط قبكؿ الكفالة
عمى ىذه التمكيبلت كآلية دفع قيمة الكفالة.
 .2في حالة مكافقة البنؾ عمى التمكيؿ يتقدـ العميؿ بطمب إصدار كفالة مكجو لمشركة بقيمة التمكيؿ
الممنكح.
 . 3عند مكافقة الشركة عمى كفالة العميؿ تقكـ الشركة بالتكقيع عمى عقد كفالة بينيا كبيف العميؿ.
 .4تقكـ الشركة بإصدار خطاب الضماف مكجو لمبنؾ مقابؿ رسكـ إصدار يتـ إحتسابيا كما جرت
األعراؼ المصرفية عمى احتساب ىذه الرسكـ.

174

كفالة شركة األعمال الصغيرة األردنية (األردنية لضمان القروض) لعمالء المرابحة المدينين
لمبنك -تابع
عناصر المنتج:
.1

اتفاقية التعاكف :تنص ىذه اإلتفاقية عمى آلية التعاكف ما بيف الشركة كالبنؾ بحيث تغطي ىذه

االتفاقية ما يمي:
•

كاجبات البنؾ في الدراسة اإلئتمانية كجمع المعمكمات ذات العبلقة.

•

متابعة العمبلء المكفكليف دكارساؿ تقارير شيرية بكضعية ىذه الحسابات.

•

آلية المطالبة بدفع قيـ الكفاالت.

ال ترتب ىذه اإلتفاقية عند تكقيعيا عمى البنؾ ك الشركة أية إلتزامات مالية مباشرة كتمثؿ ىذه االتفاقية
إطار تعاكف في مجاؿ التمكيؿ الذم سيمنح لمشركات الصغيرة كالمتكسطة.

.2

عقد الكفالة (بيف العميؿ كالشركة) :عقد ينص عمى كفالة الشركة (الكفيؿ) لمعميؿ (المكفكؿ)

أماـ البنؾ كيرتكز ىذا العقد عمى:
•

ال يترتب عميو أية عمكالت أك مصاريؼ مقابؿ الضماف المقدـ.

•

في حالة دفع قيمة الكفالة ال تقكـ الشركة بإضافة أية عمكالت.

•

ال يتـ احتساب أية فكائد عمى المبمغ المدفكع أك غرامات تأخير.

.3

خطاب الضماف :تقكـ الشركة بإرساؿ خطاب الضماف لمبنؾ متضمنا اسـ المكفكؿ كتاريخ

المكافقة كقيمة الكفالة.

تفاصيؿ المنتج:
عند تكقيع اتفاقية التعاكف سيقكـ البنؾ بتطكير منتجات مخصصة لمشركات الصغيرة كالمتكسطة بحيث
تتطمب ضمانات أقؿ مع االخذ بعيف االعتبار مكافقة الشركة عمى كفالة العمبلء المكافؽ عمى تمكيميـ.
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كفالة شركة األعمال الصغيرة األردنية (األردنية لضمان القروض) لعمالء المرابحة المدينين
لمبنك -تابع
كأف المنتجات المقترحة جميعيا ىي مرابحة لآلمر بالشراء تغطي:
.1

المرابحات المحمية لمبضائع (مخصصات)

.2

المرابحات الخارجية (مخصصات)

.3

شراء السيارات كاآلليات.

.4

شراء المعدات اآلالت كالمعدات الصناعية.

مراحؿ التنفيذ:
المرحمة
مكافقة البنؾ

التفاصيؿ
.1

يقكـ العميؿ بالتقدـ بطمب الحصكؿ عمى أم مف المنتجات.

.2

يقكـ البنؾ بدراسة طمب العميؿ كما ىك معمكؿ بو بالبنؾ.

.1

يتقدـ العميؿ بطمب إصدار كفالة لمشركة.

.2

تقكـ الشركة بدراسة طمب الكفالة.

.4

التكقيع عمى عقد الكفالة.

.3
مكافقة الشركة

.3
.5

صدكر مكافقة البنؾ عمى منح المرابحة مشركطة بكفالة الشركة.

مكافقة الشركة عمى إصدار الكفالة.

إصدار خطاب الضماف.

الكعد بالشراء  /االتفاقية
األساسية

االتفاقية األساسية

مرابحة لمرة كاحدة

يقكـ العميؿ بالتكقيع عمى االتفاقية االساسية

 .1يقكـ العميؿ بالتكقيع عمى الكعد بالشراء
 .2ارفاؽ عرض سعر مكجو لمبنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي.

التكثيؽ

تكثيؽ الضمانات المطمكبة حسب المكافقة اإلئتمانية (إف كجدت):
 .1رىف عقارم.
 .2الكفالة الشخصية.
 .3الكفالة العقارية.
 .4التأمينات النقدية (ضماف الجدية)
 .5كفالة الشركة.

التممؾ ك القبض

 .1يقكـ البنؾ بتكقيع عقد شراء لمسمعة مف المكرد.

مستندات اعتمادات

 .2يقكـ البنؾ بقبض السمعة.

مستندات كردت بمكجب حكالة

 .3دفع ثمف السمعة

مستندات بكالص تحصيؿ

176

الشراء المحمي
يقكـ البنؾ بتكقيع عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء مع العميؿ كيككف الثمف ىك كمفة البضاعة مضافا ليا ربح متفؽ عميو

البيع

عمى أف يككف الثمف مؤجبل.
التسديد

يتـ تسديد األقساط حسب عقد المرابحة كالمكافقة االئتمانية بالخصكص

في حالة تعثر التسديد

 .1يتـ دفع قيمة الكفالة خبلؿ  45يكـ مف تاريخ المطالبة.
 .2حسب اتفاقية التعاكف تككف المطالبة مستحقة األداء بعد مركر  92يكـ مف التعثر (عدـ التسديد الجزئي أك الكمي)
 .3يتـ ايداع قيمة المطالبة في حساب مخصص لمقابمة الديف المكفكؿ.
 .4يقكـ البنؾ بكافة إجراء تحصيؿ قيمة الديف حسب االجراءات المتبعة.
 . 5في حالة عدـ قدرة البنؾ عمى استرداد الديف يقكـ البنؾ بإعبلـ الشركة بذلؾ ألخذ مكافقتيا عمى التقاص.
 .6يتـ تقاص الديف مع التأمينات النقدية.
 .7يتـ عمؿ حكالة حؽ مف البنؾ إلى الشركة بقيمة مبمغ التقاص.

قيمة المطالبة

عند كركد قيمة المطالبة كايداعيا في حساب المخصص بما يغطي اإللتزاـ الذم يقابميا يقكـ البنؾ باستخداـ ىذه األمكاؿ
في صيغ التمكيؿ اك االستثمار كلحيف تقاصيا

لما تقدـ يرجى التكرـ بإبداء الحكـ الشرعي حكؿ كؿ ما ذكر أعبله.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
تصح ىذه الفكرة إنما الضكابط الشرعية لضماف القركض ىي:
 .1تؤخذ العمكلة مرة كاحدة كترتبط بالجيد كالعرؼ المصرفي كال عبلقة ليا بسعر الفائدة.
 .2إذا تعثر العميؿ كقامت الشركة بالسداد عف العميؿ بعد تعثره تعد ىذه العممية قرضان حسن نا كال
ترتيب أية عمكالت أك فكائد.
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تداول صكوك اإلجارة والوكالة في السوق الثانوية
يرغب البنؾ في تداكؿ صككؾ اإلجارة كالككالة في السكؽ الثانكية الخاصة بيا كنظ ار ألف فرصة الشراء
تككف سريعة فيؿ يصح االكتفاء بكجكد ىيئة رقابة شرعية لمصؾ محؿ االكتتاب أـ أنو يجب عرض كؿ
صؾ عمى حدة عمى الييئة الشرعية قبؿ شرائو؟
عمما بأف التكجو سيككف نحك صككؾ اإلجارة كالككالة فقط.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
صككؾ اإلجارة ال تحتاج إلى مكافقة ىيئة الرقابة الشرعية ألف ىذه الصككؾ قائمة كمعتمدة عمى أصكؿ
كليا ىيئة شرعية أما بالنسبة لصككؾ الككالة فبل مانع شرعا بشرط أف ال يككف العمؿ في التكرؽ
المصرفي المنظـ.
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طمب االشتراك في التأمين التكافمي االجتماعي (الجماعي)
يرجػػى العمػػـ بػػأف البنػػؾ يقػػكـ بالتػػأميف التكػػافمي االجتمػػاعي (الجمػػاعي) لكافػػة العمػػبلء الممنػػكحيف تمػػكيبلن
باإلجارة لدل شركة التأميف اإلسبلمية كالتي تقكـ بتعكيض البنؾ بكامؿ رصيد الديف في حالة الكفاة مػا لػـ
يتبػػيف ليػػا أف العميػػؿ ك ػػاف قػػد قػػدـ معمكم ػػات غيػػر صػػحيحة ف ػػي م ػتف طمػػب اش ػػتراؾ فػػي تػػأميف التكافػػؿ
االجتماعي فعندىا ترفض الشركة الدفع لمبنؾ ككف العميؿ قدـ معمكمات غير صحيحة.
تـ مخاطبة شركة التأميف اإلسبلمية إللغػاء ىػذا الشػرط فكافقػت عمػى ذلػؾ مقابػؿ إضػافة الػنص التػالي فػي
متف طمب اشتراؾ في تأميف التكافؿ االجتماعي الجماعي:
أف تكػػكف البيانػػات الصػػحية ك/أك الطبيػػة ك/أك الشخصػػية كغيرىػػا مػػف البيانػػات التػػي قػػدميا المشػػترؾ فػػي
طمػػب االشػػتراؾ فػػي تػػأميف التكافػػؿ االجتمػػاعي الجمػػاعي أك مرفقاتػػو صػػحيحة كأف المشػػترؾ يفػػكض شػػركة
التأميف االسبلمية فػي الحصػكؿ عمػى أيػة معمكم ػ ػ ػ ػػات مػف أم طبيػ ػ ػػب أك مستػ ػػشفى أك شػخص آخػر أك
أم جية أخرل فيما يتعمػؽ بالكضػع الصػحي الخػاص بػي كمػا أقػر بأنػو فػي حػاؿ تبػيف لشػركة التػأميف
اإلسػػبلمية أف البيانػػات الصػػحية ك/أك الطبيػػة ك/أك الشخصػػية ال ػكاردة فػػي مػػتف طمػػب االشػػتراؾ فػػي تػػأميف
التكافؿ االجتماعي الجماعي المقدمة مف المشترؾ لشركة التأميف اإلسبلمية غير صػحيحة كتحققػت كفػاة
المشترؾ أك عجػزه عجػ انز كميػان دائمػان تقػكـ شػركة التػأميف اإلسػبلمية بػدفع قيمػة التػأميف كالػذم يعػادؿ رصػيد
التمكيؿ عند الكفاة أك العجػز الكمػي الػدائـ لمبنػؾ العربػي اإلسػبلمي الػدكلي شػريطة عػدـ قيػاـ البنػؾ العربػي
اإلسبلمي الدكلي بنقؿ ممكية العقػ ػ ػػار مكضكع ىذا التمكيػؿ لصػالح المشػترؾ ك/أك كرثتػو إال بعػد الحصػكؿ
عمى براءة ذمة كمكافقة خطية مف شركة التأميف اإلسبلمية بذلؾ.
كلشػػركة الت ػػأميف االسػػبلمية الح ػػؽ فػػي الرج ػػكع بم ػػا دفعتػػو لص ػػالح البنػػؾ العرب ػػي االسػػبلمي ال ػػدكلي عمػػى
المشترؾ أك عمى كرثتو كمقاضاتيـ كطمػب التعػكيض ك/أك اقامػة الػدعاكم بأنكاعيػا لضػماف حقكقيػا  .دكاف
المشػػترؾ يقػػر بأنػػو ال يحػػؽ لػػو ك /أك لكرثتػػو مػػف بعػ ػ ػ ػػده المعارض ػ ػػة فػػي ذلػػؾ ك/أك مقاضػػاة شػػركة التػػأميف
االسػ ػػبلمية بيػ ػػذا الخصػ ػػكص كمػ ػػا أنػ ػػو يسػ ػػقط حقػ ػػو باالدعػ ػػاء بكػ ػػذب اإلق ػ ػرار ك/أك أم دفػ ػػع شػ ػػكمي أك
مكضكعي ضد ما جاء في طمب اشتراؾ في تأميف التكافؿ االجتماعي الجماعي.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
ال مانع شرعا مف ذلؾ إحقاقا لمحؽ كتحقيقا لمعدؿ عمى أف يككف ىذا معمكما لمعميؿ كمكقعػا عميػو حسػب
األصكؿ.
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منتج تمويل منفعة " العالج "
تقدـ الينا أحد عمبلء البنؾ العربي االسبلمي الدكلي بطمب ( لتمكيؿ عبلج ) أحد أفراد اسرتو في إحدل
المستشفيات حيث اف العميؿ ال يمتمؾ القدرة المالية الكافية لتغطية نفقات العبلج في المستشفى (دفعة
كاحدة ) كانما يمكنو دفع كامؿ االلتزمات المترتبة (عمى أقساط) خبلؿ عاـ

كبناءا عمى ما تقدـ كحيث

كنتـ سابقا قد أجزتـ بيع المنفعة “لمتعميـ " فيؿ يمكف تطبيؽ نفس الفتكل كااللية السابقة لتمكيؿ منفعة
العبلج ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
يجكز بيع خدمات العبلج بسعر التكمفة لممجتمع تقسيطان

بحيث يحصؿ البنؾ عمى خصـ مف

المستشفى كأف يتـ االتفاؽ قبؿ العممية أك العبلج كال عبلقة لمعميؿ بنسبة الخصـ.
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منتج تمويل منفعة “ السياحة والسفر "
تقدـ الينا أحد عمبلء البنؾ العربي االسبلمي الدكلي بطمب ( تمكيؿ رحمة الى الديار المقدسة ) لو
كألفراد عائمتو

حيث اف العميؿ مكظؼ كراتبو يشكؿ تدفقا نقديا جيدا الى أنو ال يستطيع دفع التكاليؼ

كاممة لضخامة حجـ المبمغ فيؿ يجكز تمكيمو بصيغة بيع المنفعو كبنفس الية بيع منفعة " التعميـ " ؟ .
ىؿ يمكف تمكيؿ رحبلت سياحية غير العمرة بنفس الصيغة ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
يجكز بيع خدمات السي ػػاحة كالسفر لممػػجتمع تقسػ ػ ػ ػ ػػيطان بحػ ػ ػػيث يحصػػؿ البنؾ عمى خص ػ ػػـ مف ش ػ ػ ػػركة
السي ػػاحة كأف يتـ االتفاؽ قبؿ الرحمة كال عبلقة لمعميؿ بنسبة الخصـ.
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بطاقة ائتمانية جديدة
ينكم البنؾ إصدار بطاقة إئتماف اسبلمية جديدة كيمكف تمخيص محاكر نمكذج البطاقة المقترحة بما
يمي:
نكع البطاقة دكاستخداميا :ىي بطاقة في از تستخدـ لتقسيط المشتريات فقط كأداة كفاء دكائتماف تمكف حامميا
مف الشراء مف شبكة التجار المعتمديف كتقسيط المشتريات اك الشراء مف الشركات غير المعتمدة التي
تضع إشارة في از كالتسديد  %122في نياية الشير حيث لف يتـ تقسيط المشتريات في حاؿ الشراء مف
شركات غير معتمدة.
اليدؼ مف إصدار البطاقة :تقسيط المشتريات عمى أقساط شيرية يتـ االتفاؽ عمييا مع العمبلء عند
تقديـ الطمب كبحد أدنى  %12شيريان مف رصيد البطاقة المستغؿ كلمعميؿ الحرية المطمقة بتسديد مبالغ
تزيد عف الحد األدنى المطمكب .كفي حاؿ تسديد رصيد البطاقة المستغؿ خبلؿ فترة صبلحية البطاقة
يمكف لمعميؿ إعادة إستغبلؿ سقؼ البطاقة دكف أية مصاريؼ إضافية حيث يتـ تفعيؿ رصيد البطاقة
المتاح لئلستخداـ.
أرباح البنؾ :ال يتـ إستيفاء أية أرباح بنكية مف العمبلء المشتريف لقاء قياـ البنؾ بتقسيط المبالغ
المستغمة مف سقؼ البطاقة الممنكحة ليـ حيث يحصؿ البنؾ عمى عمكلة سمسرة مف شبكة التجار
المعتمديف تكفي لتغطية الكمؼ التشغيمية لمبنؾ لقاء قيامو بالتقسيط.
عمكلة السمسرة :يتـ اإلتفاؽ مع التجار المعتمديف مف خبلؿ تكقيع إتفاقيات خاصة مع كؿ منيـ يتـ
تحديد العمكلة التي سيدفعيا التجار لمبنؾ لقاء جيكده التسكيقية المبذكلة في تكجيو العمبلء لمشراء منيـ
كتحديد نسبة الخصـ الذم سيمنحو التجار لمعمبلء الذيف يستخدمكف البطاقة بشرط اف اليزيد عف السعر
النقدم المعمف لمجميكر.
دليؿ البطاقة :سيقكـ البنؾ ببذؿ الجيكد التسكيقية إلعتماد الشركات كطباعة دليؿ مكضح بو أسماء
الشركات المعتمدة كنسب الخصـ التي سيمنحيا كؿ تاجر لمستخدمي البطاقات كما سيطمؽ البنؾ حممة
إعبلنية في الصحؼ باإلضافة إلى طباعة البركشكرات .
كيتـ تكريد عمكلة ( سمسرة ) البنؾ مف التجار حسب التقارير اليكمية/االسبكعية /الشيرية التي ترد مف
شركة

فيزاAFS./

رسكـ إصدار البطاقة :نفس رسكـ اإلصدار المعتمدة حاليان الصدار بطاقات الفي از العادية كالذىبية .
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بطاقة ائتمانية جديدة -تابع
رسكـ تجديد البطاقة كطمب العمبلء :تستكفى نفس رسكـ التجديد المعتمدة لبطاقات الفي از الحالية.
سقؼ البطاقة :يتـ تحديد سقؼ البطاقة حسب الدراسة اإلئتمانية لمعمبلء كما ىك معمكؿ بو حاليان في
بطاقات الفيزا.
آلية اإلستخداـ :يتقدـ العميؿ بطمب الحصكؿ عمى بطاقة الفي از لتقسيط المشتريات كيتـ دراسة الطمب
إئتمانيان كتحديد السقؼ المناسب لكؿ عميؿ كلمعمبلء الحرية المطمقة بالشراء مف شبكة التجار المعتمديف
كبالتالي الحصكؿ عمى خصـ تشجيعي منيـ كتقسيط مشترياتيـ دكف أية أرباح إضافية أك الشراء مف
التجار غير المعتمديف كبالتالي عدـ الحصكؿ عمى نفس الخصـ كالتسديد  %122في نياية كؿ شير .
المطمكب :رأم ىيئة الرقابة في البطاقة الجديدة المقترحة؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
االصؿ في ىذه البطاقة انيا حبلؿ تقكـ عمى الكفالة اماـ التجار لمعمبلء كالكفالة ىنا مف غير اجرة
كالزيادة عمى قيمة االسعار التي يشترم بيا العمبلء مف التجار اما تقديـ ىذه الشركات بدؿ تسكيؽ اك
سمسرة مف ربحيا فأمر جائز كال شيء فيو.
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استيفاء عمولة السحوبات المقبولة في البوالص الواردة مرابحة
بناء عمى مبلحظات التدقيؽ الشرعي حكؿ استيفاء عمكلة "السحب الزمني" في االعتمادات المستندية
كفتكل ىيئة الرقابة الشرعية بخصكص ىذه العمكلة كعدـ جكاز استيفائيا كاعتماد األجراء لبلعتمادات
سابقان فإننا نكد إعبلمكـ بانو سيتـ التكقؼ عف استيفاء عمكلة السحكبات المقبكلة في بكالص
التحصيؿ الكاردة مرابحة كذلؾ لمبكالص الجديدة التي يتـ فتحيا اعتبا اّر مف تاريخو كعميو تـ زيادة عمكلة
تسديد بكالص التحصيؿ المقبكلة الكاردة مرابحة مع االبقاء عمى قيـ العمكالت االخرل كما ىي بدكف
تعديؿ .
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
ال مانع شرعا مف استيفاء عمكالت الكفالة في اعتمادات المرابحة كالبكالص الكاردة مرابحة كفقا لمقاعدة
"الكفالة بأمر ككالة بأجؿ" كىي تابعة كليست مستقمة كحسب العرؼ المصرفي كىذه مف العمكالت التي
تضاؼ مسبقا عمى ما قامت بو السمعة كليست عمكالت عمى السحب الزمني كليست عمى ذات الكفالة.
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تقسيط المطابخ بصيغة الجعالة
بناء عمى مكافقة السيد المدير العاـ عمى اعتماد شركة مف ضمف مكردم الجعالة لتقسيط المطابخ
لمعمبلء بنفس السعر النقدم عمى أف تككف آلية العمؿ كما يمي:
يتـ االتفاؽ مع العمبلء عمى دفع ثمف المطابخ بعد تركيبيا في المكقع الذم يحدده العميؿ كتكقيع العميؿ
عمى إشعار استبلـ حسب اإلجراءات المطبقة حاليا مع باقي مكردم الجعالة.
في ضكء ذلؾ فإننا نرجك إعبلمنا بالرأم الشرعي حكؿ اعتماد منتج الجعالة لمسمع المعدكمة كالتي
تمكؿ استصناعا كالرأم الشرعي حكؿ اآللية المذككرة في حاؿ المكافقة عمى المنتج كأية معايير
خاصة تمزـ لمثؿ ىذا التمكيؿ ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
المانع شرعا مف بيع المطابخ استصناعا بالسعر النقدم عمى أف يقكـ البنؾ بالتسكيؽ ككفالة العمبلء
مجانا تعبدا كيستكفي البنؾ عمكلة (الجعالة) مف المكرد حسبما اتفقا عميو .كفي حالة البيع مع زيادة
عمى السعر النقدم يتـ خصـ الزيادة دكاعادتيا لمعمبلء  .كال يستكفي البنؾ مف العمبلء أية عمكالت .
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عمولة دراسة /فتح ممف تسييالت
يدرس البنؾ فكرة إقرار عمكلة تدعى عمكلة (دراسة ائتمانية) كبحيث يتـ استيفاء مبمغ مقطكع يكدع مف
العميؿ طالب التسييبلت (مثبل  )SMEفي حساب ضماف الجدية كفؽ المحددات التالية :
 -1إذا تمت المكافقة كاالستغبلؿ يعتبر جزءان مف ضماف الجدية مكضكع المكافقة كبحيػ ػ ػث يعتبر
جػ ػ ػ ػزءان مف عم ػ ػكلة التنفيذ التي يستكفييا البنؾ .

 -2إذا تمت المكافقة كلـ يقـ العميؿ بالتنفيذ ألم سبب كاف

تحكؿ مف حساب ضماف الجدية إلى

حساب العمكالت.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
مف المعمكـ أف جميع النفقات التي يدفعيا البنؾ تعتبر جزءان مف الكمفة كبعد ذلؾ يحسب الربح مف الثمف
كىك المبمغ االجمالي لمكمفة الحقيقة

اما بالنسبة لعمكلة فتح الممؼ أك التسييبلت االئتمانية فبل مانع

شرعان أف تؤخذ منفصمة بحيث ال يجتمع أجرة كربح في عقد كاحد أم إذا كقع البيع بعد الدراسة تحسب
العمكلة مف الكمفة كليس مف الربح كاذا لـ تقع يمكف الحصكؿ عمييا بدؿ دراسة.

كىناؾ شركط الستيفاء ىذه العمكلة:
-1

أف تككف بقدر الجيد.

-3

أف ال تجتمع مع الربح لمقاعدة الفقيية "ال يجتمع ربح كأجرة".

-2

أف تككف لمرة كاحدة .
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اجور ومصاريف تنفيذ تمويل المساومة
مف المعمكـ أف البنؾ يجرم عقد المساكمة مع العمبلء الذيف يشتركف سمعان كبضائع مف عدة تجار
معتمديف لدل البنؾ كحيث أف البنؾ يبيع عمبلءه السمع كالبضائع مف ىؤالء التجار بالسعر النقدم ذاتو
الذم يتفؽ فيو اآلمر بالشراء مع البائع كيحصؿ البنؾ ربحو مف خبلؿ الخصـ المتفؽ عميو مع ىؤالء
التجار فيؿ يصح لمبنؾ أف يستكفي مف العمبلء أك التج ار أجك ار أك عمكالت عمى تنفيذه لمعامبلت
المساكمة مع العمبلء؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
ال يصح شرعان استيفاء ما يسمى "عمكلة تنفيذ" عمى بيكع المساكمة مع التنبيو إلى انو ال يصح الجمع
بيف الربح كاالجرة في عقد كاحد.
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أوامر بيع وشراء العمالت األجنبية بأوامر محددة من العمالء
يرجى تزكيدنا برأيكـ الشرعي حكؿ آلية العمؿ التالية الخاصة بأكامر بيع كشراء العمبلت االجنبية الكاردة
لدائرة الخزينة مف فركع البنؾ -:
.1

يقكـ العميؿ بتزكيد الفرع بكتاب خطي مكقع حسب االصكؿ متضمنا التعميمات التالية :

أ-

بيع كشراء عممة معينة (عمبلت أجنبية رئيسية فقط كىي :الدكالر االمريكي الجنيو االسترليني

اليكرك الدكالر االسترليني الدكالر الكندم اليف الياباني)
ب-

تحديد مبمغ العممة المراد بيعيا أك شراؤىا (مثاؿ :نرجػ ػ ػػك بيع مبمغ  122.222يكرك مقابؿ

الدكالر االمريكي)
ت-

تحديد سعر الشراء اك البيع لمعممة المسماه (مثاؿ :بيع يكرك مقابؿ دكالر امريكي عند كصكؿ

السعر )1.2522
ث-

امر الشراء اك البيع سارم المفعكؿ إلى حيف كركد تعميمات جديدة أك خبلؿ مدة محددة مسبقة

مف العميؿ كيكميف مثبل.
.2

تتسمـ دائرة الخزينة امر البيع اك الشراء الكارد مف الفرع حسب تعميمات العمي ػ ػ ػ ػ ػػؿ كتق ػ ػ ػ ػػكـ

بم ارقػ ػ ػ ػ ػػبة اسػ ػ ػػعار العمبلت في االسكاؽ العالمية.
.3

حاؿ تداكؿ العممة المسماه بالسعر المطمكب في االسكاؽ العالمية تقكـ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدائرة باعبلـ الف ػ ػػرع

المعن ػػي الجراء القيكد البلزمة لمعممة حسب تعميمات العميؿ كبحيث يتـ القيد لحساب كعمى حسابات
العميؿ (سكاء كانت حسابات جارية أك استثمارية) بسعر  1.2525ام أف البنؾ يتقاضى حسب المثاؿ
أعبله عمكلة مقدارىا  2.2225حسب االتفاؽ الشفيي مع العميؿ عمى مقدار العمكلة كال يتقاضى
البنؾ ام عمكالت اضافية.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
الخطكات أعبله ال تخرج عف عقػد الككالػة بػأجرة لمقيػاـ ببيػع صػرؼ لمعممػة كالككالػة جػائزة شػرعا كبيػع
الصرؼ جائز بشركطو.
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منتج تسويق األضاحي
يدرس البنؾ تقديـ منتج تقديـ األضاحي لعمبلئو بحيث يعقد اتفاقية مع المكرد لؤلضاحي كيقسط قيمة
األضاحي لعمبلئو الراغبيف بتقسيط قيمة األضحية.
فما اآللية المناسبة لتقديـ ىذا المنتج لممجتمع المحمي؟ كما ضكابطو الشرعية؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
إف منتج تسكيؽ األضاحي ي شمؿ عقد كفالة كجعالة كالقاعدة تقكؿ :كؿ ما جاز أخذ العكض عميو في
اإلجارة لؤلعمػ ػ ػ ػػاؿ جاز أخذ العكض عميو في الجعالة كما ال يجكز أخذ العكض عميو في اإلجارة ال
يجكز أخذ العكض عميو في الجعالة.
فالجعالة ىي بدؿ عمى عمؿ مظنكف كيصح الجمع بيف الكفالة كالعمؿ (الجعالة) الذم سيقكـ بو البنؾ
باإلعبلف كالتسكيؽ لعمبلئو بشراء األضاحي ثـ الكشؼ كالتدقيؽ عمى صحة انضباطيا كفؽ المعايير
الشرعية.
كسقطت الجيالة في الجعالة التي تككف ببيع سمع أك إبؿ إذا لـ يأخذ العامؿ الجعؿ إال عمى بيع الجميع
كىنا جائز ألف البنؾ يستحؽ الجعؿ في كؿ سمعة كاحدة بانتياء عمميا.
كال تدخؿ في النيي الكارد عف رسكؿ اه صمى اه عميو كسمـ عف بيع كسمؼ فالعمة في النيي الكارد
في الحدي ػ ػػث الزيػادة في ثمف البيع مقابؿ السمؼ كعقد تسكيؽ األضاحي ال زيادة فيو عمى الثمف مقابؿ
الكفالة أك البيع لمعميؿ.
كتشترط الييئة أف يككف سعر البيع النقدم ىك نفس سعر التقسيط الذم يككف بكاسطة البنؾ حتى ال
تتحكؿ الكفػ ػػالة إلى قرض جر نفعا أك تدخؿ في النيي الكارد عف النبي صمى اه عميو كسمـ.
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المعايير الشرعية لبرامج ضمان التمويالت
المعايير الشرعية لبرامج ض ماف التمكيبلت المقدمة مف خبلؿ طرؼ ثالث كحسب الفتاكل المعتمدة لييئة
الرقابة الشرعية :
.1

تؤخذ العمكلة مرة كاحدة كترتبط بالعرؼ المصرفي كال عبلقة ليا بسعر الفائدة( .فتكل رقـ

)2212/2
.2

تجكز أف تككف العمكلة مبمغا مقطكعا أك نسبة مئكية كحسب العرؼ المصرفي( .فتكل رقـ

 2214/23المادة رقـ )4
.3

إذا تعثر العميؿ كقاـ الطرؼ الثالث بالسداد عف العميؿ بعد تعثره تعد ىذه العممية قرضا حسنا

كال يجكز ترتيب أية عمكالت أك فكائد( .فتكل رقـ )2212/2
.4

يجكز أف تككف الكفالة بنسبة  %122أك حسب ما يتـ االتفاؽ عميو( .فتكل رقـ )2214/23

.5

يجكز أخذ الضمانات المشركعة لمتمكيؿ( .فتكل رقـ )2214/23

.6

يجكز اتخاذ االحتياطات البلزمة لسداد الديف مثؿ :التأميف التكافمي عمى الحياة أك المشركع

أك...إلخ (فتكل رقـ  2214/23المادة رقـ /3د)
.7

يجكز اعتبار التمكيؿ مكضكع الكفالة متعث ار بعد مركر ( 92أك  182يكـ) عمى عدـ دفع

العميؿ القسط (فتكل رقـ  2214/23المادة رقـ /5أ)
.8

يجكز أف يقكـ الطرؼ الثالث بدفع قيمة الكفالة مباشرة لحساب التمكيؿ أك أف تكدع في حساب

خاص ليذه الغاية( .فتكل رقـ  2214/23المادة رقـ /5ج)
.9

ال يجكز أف يترتب عمى البنؾ أك العميؿ المكفكؿ أية غرامات أك فكائد ربكية نتيجة التأخر

بالسداد( .فتكل رقـ  2214/23المادة رقـ /6ك)
.12

يجكز إعادة ىيكمة الديف (بدكف أم زيادة عمى قيمة الديف) دكاصدار كفالة جديدة بشركط جديدة

مع االلتزاـ بالضكابط الشرعية المحددة إلعادة الييكمة* كيجكز لمبنؾ أف يرد قيمة الكفالة المدفكعة مف
قبؿ الطرؼ الثالث في حالة التزاـ العميؿ بالييكمة الجديدة( .فتكل رقـ  2214/23المادة رقـ /6ح)
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المعايير الشرعية لبرامج ضمان التمويالت  -تابع
.11

في حالة تحقؽ فكائض بعد التنفيذ عمى الضمانات الخاصة بتمكيبلت ليس مكفكلة مف قبؿ

الطرؼ الثالث فإنو يجكز تسديد جزء ك/أك كامؿ االلتزامات المسددة مف قبؿ الطرؼ الثالث( .فتكل رقـ
 2214/23مبلحؽ المادة رقـ )9
*ىيكمة الديف :إعادة ترتيب الديكف بدكف فكائد كال غرامات إذا كاف العميؿ معس ار كليس المقصكد منيا
جدكلة الديف كما تجريو البنكؾ التقميدية
في ضكء ذلؾ فإننا نرجكا العمؿ عمى اعتماد ىذه المعايير .
رأي ىيئة الرقابة الشرعية
المعايير المقدمة ال تتنافى كطبيعة العقكد كالضمانات (الكفاالت) اإلسبلمية كخاصة أف الكفالة المصرفية
ابتداء حسف ائتماف كفي نيايتيا قرض حسف  .كاه كلي التكفيؽ .
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حكم التعامل بالنقود من أصل ربوي
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
في البداية يجب التفريؽ بيف المحرـ لذاتو كالتي تككف الحرمة فيو ثابتة في عينو كماىيتو كالبكؿ
كالخنزير كالكمب كبيف المحرـ لغيره كمثاؿ ذلؾ النقكد المكتسبة عف طريؽ محرـ كالربا كالزنا كالغش
كاالحتكار.
فالمحرـ لذاتو ال يجكز لممسمـ أف يحكزه بغض النظر عف كسيمة الكسب أما ما كاف محرمان بسبب
حيازتو أم طريقة كسبو ال لذاتو كالنقكد الربكية فالحراـ صفة معنكية فيو ال تكجد أصبل في النقكد
كانما ىي شيء طارئ بسبب طريقة الكسب فاإلثـ يثبت في الذمة ال في الماؿ كالحراـ ال يتعمؽ بذمتيف
ألف الشارع الحكيـ ال يكقع عقكبة عمى ذات الماؿ كانما تقع العقكبة عمى مف أخذ الماؿ مف طريؽ
الحراـ اإلثـ ال ينتقؿ مف ذمة إلى ذمة لقكلو تعالى "كؿ نفس بما كسبت رىينة" "كأف ليس لبلنساف إال ما
سعى" " كال تزر كازرة كزر اخرل" .
كعميو فالعبرة في الماؿ المحرـ لغيره طريقة الكسب لذلؾ ال تتغير احكاؿ النقكد باحكاؿ العقكد ألف
اإلثـ في الحراـ لغيره معنكم يتعمؽ بطريقة الكسب.
كقد ثبت كقكع المعاممة منو صمى اه عميو كسمـ لمف يفد إلى المدينة مف األعراب الباقيف عمى الشرؾ
كذلؾ معاممة اصحابو رضي اه عنيـ_ ليـ بمرأل منو_ صمى اه عميو كسمـ _ كمسمع كىـ في حاؿ
جاىميتيـ مرتطمكف _ أم كاقعكف في الحراـ_ مرتكبكف لمظمـ.
ككذلؾ معاممة الرسكؿ صمى اه عميو كسمـ الييكد مف أىؿ المدينة كىـ مستحمكف لكثير مما حرـ
اإلسبلـ كلك كانت النقكد تنجس بذاتيا لما فعمو الرسكؿ صمى اه عميو كسمـ كاصحابو.
كبناء عميو فإف كجكد الكسب الحراـ لمنقكد ال يعني اف الحراـ اصبح شائعا في كؿ النقد فالحراـ كصؼ
معنكم كالنقكد ال تنجس بذاتيا كالحراـ يتعمؽ بذمة مف كسبو كال ينتقؿ إلى ذمة غيره كعميو فبل عبرة
ألصؿ النقد في التعامؿ دكاال ألصبحت جميع النقكد في العالـ نجسة بذاتيا.
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عمولة عمى األرصدة المتوفرة في حسابنا لدى بنكنا المراسل
مف خبلؿ التدقيؽ عمى مركزية عمميات الخزينة الحظنا كجكد رسالة سكيفت مف بنكنا المراسؿ بعممة
الككركنا السكيدم

SVENSKA HANDELSBANKEN

تفيد بأف البنؾ المركزم السكيدم قاـ بتخفيض نسبة

العمكلة عمى الرصيد المتكفر لدينا في الحساب الخاص باتفاقيات إعادة الشراء

لدييـRepo Rate

بتاريخ

 2214/7/1ك بمكجب ىذا التعديؿ فإف البنؾ المراسؿ سكؼ يقكـ بتطبيؽ عمكلة عمى األرصدة المتكفرة
في حسابنا لدل بنكنا المراسؿ

SVENSKA HANDELSBANKEN

بمقدار ( )%2.52كذلؾ مف تاريخ

 .2215/8/1بحيث يتـ استيفاء ىذه العمكلة عمى المعدؿ الشيرم لؤلرصدة الدائنة المكجبة لدل البنؾ
عممان بأف حسابنا لدييـ لغاية  2215/9/24ىك  4971ككركنا سكيدم أم ما يعادؿ  415دينار أردني.
بعد ذلؾ كرد ألمانة سر ىيئة الرقابة الشرعية كتاب مف كحدة المؤسسات المالية يطمب الرأم الشرعي في
طمب بنكنا المراسؿ " العربي األكركبي" باستيفاء عمكلة عمى أرصدتنا المتكفرة لدييـ بمقدار ()%2.2
كبأثر رجعي مف بداية العاـ.
بناء عمى ما سبؽ يرجى التكرـ بتزكيدنا برأيكـ الشرعي بالخصكص كبآلية المعالجة المحاسبية الخاصة
بيذه العمكالت.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
عمكلة خدمة الحساب جائزة كالتعامؿ مع البنكؾ المراسمة لمحاجة كلعدـ كجكد بديؿ فتنزؿ منزلة
الضركرة فيي جائزة كال يكجد بيا شبية إقراض كال تعد مف الربا.
أما معالجتيا محاسبيا فيجب تقييد ىذه العمكالت مف أمكاؿ البنؾ الذاتية كليس مف الكعاء االستثمارم
المشترؾ ألنيا عمكالت خدمية عمى الحساب الجارم لصالح البنؾ كىك المستفيد مف الخدمات
كالحكاالت كاالعتمادات طبقا لمقاعدة الفقيية "الغرـ بالغنـ".
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دفع مصاريف رعاية المؤتمرات من أموال البنك الذاتية
يرجى العمـ بأف البنؾ يقكـ أحيانان برعاية بعض المؤتمرات مف خبلؿ كضع

booth

خاص لمبنؾ يتـ مف

خبللو اإلعبلف عف نشاطات البنؾ كخدماتو كمنتجاتو كيتـ تحميؿ تكاليؼ ىذه الرعاية كاإلعبلف عمى
الكعاء الذاتي (أمكاؿ البنؾ الذاتية) فيؿ يعد ىذا اإلجراء صحيحا ؟ كىؿ يمكف تحميؿ ىذه التكاليؼ
عمى الكعاء االستثمارم المشترؾ؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ال يجكز تحميؿ قيمة ىذه المصاريؼ عمى كعاء األرباح المشترؾ كيبقى اإلجراء كما ىك بدفع ىذه
التكاليؼ مف أمكاؿ البنؾ الذاتية ضمف قاعدة "الغرـ بالغنـ" ألف البنؾ مضارب فعميو االستحقاؽ
(الغرـ) كلو الربح (الغنـ).
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دفع البنؾ فائدة تأخير تكريد ضريبة المبيعػػات
نقػػكـ حاليػان بد ارسػػة إمكانيػػة تقػػديـ خدمػػة تسػػديد ضػريبة المبيعػػات مػػف خػػبلؿ فػػركع البنػػؾ العربػػي اإلسػػبلمي
الػػدكلي كقػػد حصػػمنا مػػف دائ ػرة ض ػريبة المبيعػػات عمػػى صػػكرة مػػف اتفاقيػػة مكقعػػة مػػع أحػػد البنػػكؾ كىػػي
المعتمدة مع باقي البنكؾ حسب إفادتيـ.
كلدل اطبلعنا عمى بنكد االتفاقية الحظنا كجػكد بنػكد تتنػاكؿ دفػع فكائػد لػدائرة ضػريبة المبيعػات فػي حالػة
تأخر البنؾ عف تحكيؿ المبالغ لحسابيـ حسب شركط االتفاقية كبناء عميو فقػد تػـ االجتمػاع مػع المعنيػيف
فػػي دائ ػرة ض ػريبة المبيعػػات دكاببلغيػػـ بأننػػا كبنػػؾ إسػػبلمي ال نتعامػػؿ بالفائػػدة بأيػػة طريقػػة كانػػت كلف نكقػػع
اتفاقيػػة تشػػتمؿ عمػػى ذلػػؾ ككػػاف ردىػػـ بأنػػو ال يمكػػف إلغػػاء الفقػرة المتعمقػػة بالفائػػدة إال أنػػو لػػيس لػػدييـ مػػانع
بأف يتـ استبداؿ الفائدة بالغرامة في حالة التأخير.
المطمكب:ىػػؿ يجػػكز تضػػميف االتفاقيػػة بػػأف يمتػػزـ البنػػؾ بػػدفع مبػػالغ (تحػػت أم مسػػمى غيػػر الفائػػدة ) فػػي
حالة تأخر البنؾ عف تكريد المبالغ لحساب دائرة ضريبة المبيعات في المكاعيد المقررة.

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
يصح شرعان اعتماد ىذه االتفاقية مع دائرة ضريبة المبيعات لكف يجب مراعاة الضكابط التالية :
-1

أف تُستبدؿ العبارة مف "فائدة" الى "غرامة تاخير".

-2

عدـ تقصير البنؾ في تحكيؿ الماؿ لضريبة المبيعات.

-3

عػػدـ تحميػػؿ العميػػؿ الغ ارمػػات الناتجػػة عػػف تقصػػير البنػػؾ لحػػديث الرسػػكؿ صػػمى اه عميػػو كسػػمـ:

"مطؿ الغني ظمـ يحؿ عرضو كعقكبتو".
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صكوك الوكالة
تدرس دائرة الخزينة شراء صككؾ ككالة مطركحة في السكؽ بالتفاصيؿ المذككرة تاليا:
-

يطرح المصدر كىي الشركة ذات الغرض الخاص

(Hilal Sukuk Company

) الصككؾ لبلكتتاب

العاـ.
-

يشترم المستثمركف ىذه الصككؾ مف المصدر .
تستخدـ شركة

(Hilal Sukuk Company

) االمكاؿ المحصمة مف اكتتابات الصككؾ لشراء

اصكؿ معينة (أصكؿ مؤجرة مؤلفة مف معدات طبية كأصكؿ أخرل مطابقة ألحكاـ الشريعة) مف
مؤسسة التمكيؿ الدكلية بمكجب اتقاقية الشراء بينيما.
-

تقكـ مؤسسة التمكيؿ الدكلية بالعمؿ مدي ار لؤلصكؿ التي امتمكتيا الشركة ذات الغرض الخاص

( )Hilal Sukuk Companyك كؿ ما يتعمؽ بيا كذلؾ بكجب اتفاقية االدارة بينيما.
-

تدفع مؤسسة التمكيؿ الدكلية (المدير) العكائد المتحققة مف االصكؿ المدارة بشكؿ دكرم لبلميف

(Hilal Sukuk Company

) ليدفعيا بدكره لحممة الصككؾ.

كىنالؾ حاالت معينة ليذه العكائد المدفكعة:
أ-

اذا كانت العكائد المتحققة مف االصكؿ أعمى مف االرباح المستحقة لحممة الصككؾ فاف الفائض

يقيد في حساب يسمى حساب احتياطي االرباح.
ب-

بتاريخ االستحقاؽ اك بام تاريخ انياء مبكر فاف الفائض المتكفر بحساب احتياطي االرباح

يككف مف نصيب المدير (مؤسسة التمكيؿ الدكلية).
ت-

اذا كانت العكائد المتحققة مف االصكؿ أقؿ مف االرباح المستحقة لحممة الصككؾ فاف العجز

يعكض مف حساب احتياطي االرباح .
ث-

بتاريخ االستحقاؽ اك بام تاريخ انياء مبكر فاف العجز النيائي بحساب احتياطي االرباح يتـ

تغطيتو مف قبؿ األميف (مع التنبيو إلى أف األميف ىك مجرد حمقة كصؿ بيف حممة الصككؾ
(المستثمريف) كالمدير (مؤسسة التمكيؿ الدكلية).

ىناؾ تعيداف متبادالف في ىذه العممية ىما:
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صكوك الوكالة -تابع
-

تمنح مؤسسة التمكيؿ الدكلية تعيدا بالشراء لؤلميف ( )Hilal Sukuk Companyكبمكجب ىذا التعيد

فاف لبلميف الحؽ بالطمب مف مؤسسة التمكيؿ الدكلية باعادة شراء االصكؿ بتاريخ االستحقاؽ كذلؾ بما
يسمى بس عر التنفيذ كالذم يعني القيمة االسمية كأية عكائد مستحقة لحممة الصككؾ.
-

يمنح االميف ( )Hilal Sukuk Companyتعيدا بالبيع لمؤسسة التمكيؿ الدكلية كبمكجب ىذا التعيد

فإف لمؤسسة التمكيؿ الدكلية الحؽ بالطمب مف االميف باعادة بيع االصكؿ ليا كاطفائيا (إنيائيا) قبؿ
تا ريخ االستحقاؽ (كذلؾ بما يسمى بسعر التنفيذ أم القيمة االسمية كأية عكائد مستحقة لحممة الصككؾ)
ألحد سببيف :األكؿ حدكث حدث ضريبي كالثاني حدث إنياء ( مثؿ عجز المصدر عف دفع أية دفعة
مف الدفعات المنتظمة اك عجزه عف دفع مبمغ اإلطفاء (اإلنياء) كاستمر ىذا العجز مدة يكميف بعد
تحصيؿ مبمغ مساكم لمدفعات المنتظمة اك مبمغ اإلنياء في حساب العممية).
* إذا لـ يقـ المدير (مؤسسة التمكيؿ الدكلية) بدفع القيمة المستحقة أك جزء منيا بتاريخ االستحقاؽ إلى
األميف فإف يترتب عمى المدير دفع غرامة تأخير عمى كامؿ مدة التأخير بمعدؿ  %1مضركبا في عدد
أياـ التأخير مضركبا في المبمغ المستحؽ غير المدفكع تدفع ىذه الغرامة لؤلميف ليقكـ بدفعيا لصالح
جمعية اليبلؿ األحمر الخيرية.

المطمكب:
 ما حكـ االكتتاب في ىذه الصككؾ؟ ما حكـ تداكليا بيعا كشراء في السكؽ الثانكية؟رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
-

اذا كانػػت الخسػػارة تجب ػػر مػػف األصػػكؿ أك كان ػػت تبرع ػان مػػف األم ػػيف فػػبل إشػػكاؿ ف ػػي ذلػػؾ كأم ػػا

غ ارمػػات التػػأخير فػػبل تعػػد مػػف بػػاب الفكائػػد الربكيػػة ر ألنيػػا ال تؤخػػذ لمصػػمحة الػػدائف بػػؿ تصػػرؼ فػػي كجػػكه
الخير (اليبلؿ األحمر) كما كرد أعبله  .كمنو فبل مانع شرعان مف االكتتاب في ىذه الصككؾ.
-

أما تداكؿ ىذه الصككؾ في السكؽ الثانكية فبل مانع منو شػرعان شػريطة أف يكػكف التػداكؿ بعػد أف

تتحكؿ األمكاؿ الى أصكؿ (سمع كمنافع) درءان لشبية الكقكع في الربار ألنو ماؿ بماؿ مف جنسو.
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عموالت الفي از
فيما يمي حصر لمعمكالت المستكفاه عمى بطاقات الفي از الذىبية كالعادية كبطاقات الفي از الكتركف:
بطاقات الفي از الذىبية كالعادية
•

رسكـ اإلصدار البطاقة الذىبية  52دينا ار كالبطاقة العادية  25دينارا.

•

عمكلة السحب النقدم  %2إضافة الى  1.96دينار مقطكعة.

•

عمكلة اعادة اصدار  /بدؿ فاقد /تالؼ  15دينارا.

•

عمكلة فرؽ عممة عمى الحركات الخارجية  %2حيث يتشارؾ البنؾ كالفي از العالميو بالعمكلة.

•

عمكلة تجاكز السقؼ الشيرم  5دنانير مقطكعة.

•

عمكلة اصدار رقـ سرم جديد  5دنانير.

•

عمكلة اصدار بطاقة االنترنيت  12دنانير

•

عمكلة الغاء بطاقة االنترنيت  12دنانير

•

عمكلة الغاء  12دينار عمى كؿ بطاقو ذىبية /عاديو

•

عمكلة االلغاء يتـ استيفائيا في حاؿ طمب العميؿ الغائيا بعد قياـ البنؾ باصدارىا عمما اف

رسكـ االصدار حاليا لمسنة االكلى مجانا لمبطاقات الذىبيو كالعادية
بطاقات الفي از الكتركف
•

عمكلة اصدار رقـ سرم بقيمة  5دنانير .

•

عمكلة اصدار بطاقة بديمو  12دنانير

•

عمكلة شيريو مقطكعو  252فمس يتـ قيدىا كؿ ست شيكر مرة.

المطمكب- :يرجى بياف الحكـ الشرعي في العمكالت المذككرة أعبله.
-

كما الضابط في الجكاز مف عدمو في العمكالت المستكفاة عمى البطاقات؟

-

ىؿ يجب إعبلـ العميؿ بيذه العمبلت عند طمبو إصدار إحدل ىذه البطاقات؟

199

عموالت الفي از  -تابع
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
بما أف الكفالة بأمر ككالة بأجر فبل مانع شرعا مف أخذ األجرة عمى البطاقة بالعرؼ بالمصرفي لؤلجرة
كليست بعرؼ الفكائد الربكية فإذا تعدت األجكر السارية الى الفكائد الربكية أك ما يقاربيا فتحرـ سدان
لمذريعة بشرط أف ال يدفع صاحب الككالة حالة التأخير أم غرامات أك فكائد أما جيالة األجر عند
السحب فترل الييئة أف جيالة األجر ال تعني الربا ألنيا عمكلة خدمة كليست قرضا ربكيا.
كانطبلقا مف القاعدة الفقيية "الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة" كلعدـ كجكد غرر فاحش بؿ غرر يسير
معفك عنو فبل مانع شرعا كفؽ الضكابط المسبقة.
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اتفاقية AFS
ينكل البنؾ تكقيع اتفاقية مع شركة

AFS

في مجاؿ تشغيؿ دكادارة البطاقات المعمكؿ بيا لدل البنؾ

كاإلتفاقية المرفقة تتحدث في عدة محاكرر منيا الفنية كالتقنية التي تتعمؽ بكاجبات كبل الطرفيف
كتتضمف كذلؾ مقدار الرسكـ الكاجب عمى البنؾ دفعيا لمشركة مقابؿ كؿ خدمة مف الخدمات التي
يقدميا لمبنؾ.
كقد كرد في أحد بنكد االتفاقية أنو في حاؿ تأخر البنؾ أك عدـ دفعو المبالغ المستحقة عميو لػشركة

AFS

فإنو يحؽ لمشركة تحميؿ البنؾ رسكـ إدارية مقدارىا  52دكالر أمريكي عف كؿ ي ػػكـ تاخير بعد مدة 22
يكمان مف استػػبلـ الفػاتكرة كذلؾ يحؽ لمشركة إذا لـ يدفع البنؾ خبلؿ  22يكمان مف استبلمو الفاتكرة
إيقاؼ الخدمة عف البنؾ.
المطمكب:
بياف الحكـ الشرعي في االتفاقية المرفقة.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
ليس في اإلتفاقية المكسكمة ب Agreement For Visa Card Bureau processing Services
بيف  Arab Financial Services Companyكالبنؾ العربي اإلسبلمي الدكلي مخالفة لمضكابط
الشرعية أما بخصكص الشرط المذككر أعبله فيك جائز شرعار ألف البنؾ ميسر كليس بمعسر ثـ إف
الشرط مثبت عمى عقد ليس مف القركض بؿ ىك مف باب غرامات التأخير عمى الديكف الناتجة عف
عقكد البيع كالشراء كبمبمغ مقطكع.
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عقد التوريد
رغبة مف البنؾ في تنكيع أشكاؿ االستثمار المعمكؿ بيا في البنؾ كنظ ار لمطبيعة الخاصة لعقد التكريد
التي تعطي ميزات ال يعطييا عقد المرابحة فيرجى دراسة عقد التكريد المرفؽ كبياف الحكـ الشرعي في
بنكده.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
عقد التكريد :ىك مف بيكع الصفة ككؿ استصناع تكريد إال في الزراعة ككؿ تكريد استصناع إال في غير
المنقكالت.
كيجكز اف يككف السعر عند العقد أك عند التسميـ بسعر السكؽ عمى اف يكضح ذلؾ في العقد كىك
أقرب بالتسعير لبيع االستجرار كيشترط بياف األسباب التي تعتمد عمى تحديد السعر عند التسميـ كسعر
النفط أك الجمارؾ أك الشحف أك التخميص.
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التوريد بين الشركات ذات الصمة
نظ ار لحداثة التعامؿ في عقد التكريػد مػف جيػة كلطبيعػة التعامػؿ الخػاص فػي ىػذا العقػد مػف جيػة أخػرل
فيؿ يمكف التكرـ بتحديد المعايير الشرعية الخاصة في تنفيذ عقد التكريد بيف الشركات ذات الصمة.
عممػػا بكجػػكد فتػػاكل تحػػدد المعػػايير الشػػرعية فػػي المرابحػػة بػػيف الشػػركات ذات الصػػمة ىػػي2228/46 :
2212/1 2229/23

رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
تسرم عمى عقػكد التكريػد أحكػاـ المعػايير الشػرعية الػكاردة فػي المرابحػة بػيف الشػركات ذات الصػمة كالػكاردة
في الفتاكل المػذككرة أعػبله لكػف بخصػكص االسػتبلـ كالتسػميـ فيجػب أف يكػكف منػدكب البنػؾ مكجػكدا فػي
عمميات االستبلـ كالتسميـ كال يصح التفكيض في ىذه الحاالت مف عقد التكريد إضافة إلػى كجػكب تعػدد
الككبلء كما سبؽ في الفتاكل المذككرة أرقاميا أعبله كذلؾ درءا لشبية التحايؿ بيف تمؾ الشركات.
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الجعالة لمنتجات جديدة
يقكـ البنؾ بدراسة تكسيع شبكة المكرديف بصيغة الجعالة لتشمؿ عددا أكسع مف البضائع كالخدمات
بيدؼ ت قديـ حمكؿ ميسرة لمعمبلء لمتقسيط بالسعر النقدم لتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
-

المجكىرات كالمصكغات.

-

الخدمات التعميمية.

-

الخدمات الصحية.

-

السياحة كالسفر.

نرجك منكـ بياف الحكـ الشرعي في تطبيؽ المنتجات أعبله مثاال مف خبلؿ عقد الجعالة كىؿ ىناؾ سمع
أك خدمات تتعارض مع منتج الجعالة المطبؽ في عدة محاكر حاليا في البنؾ.
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
منػػتج تسػػكيؽ السػػمع كالخػػدمات بعقػػد الجعالػػة يشػػمؿ عقػػد كفالػػة كجعالػػة كالقاعػػدة تقػػكؿ :كػػؿ مػػا جػػاز أخػػذ
العكض عميو في اإلجارة لؤلعمػاؿ جػاز أخػذ العػكض عميػو فػي الجعالػة كمػا ال يجػكز أخػذ العػكض عميػو
في اإلجارة ال يجكز أخذ العكض عميو في الجعالة .فالجعالة ىي بدؿ عمػى عمػؿ مظنػكف كيصػح الجمػع
بيف الكفالة كالعمؿ (الجعالة) الذم سيقكـ بو البنؾ باإلعبلف كالتسكيؽ لعمبلئو بشراء السمع كالخدمات.
كسقطت الجيالة في الجعالة التي تككف ببيع سمع أك إبؿ إذا لـ يأخذ العامؿ الجعػؿ إال عمػى بيػع الجميػع
كىنا جائز ألف البنؾ يستحؽ الجعؿ في كؿ سمعة كاحدة بانتياء عمميا.
كال تػدخؿ فػي النيػي الػكارد عػف رسػكؿ اه صػمى اه عميػػو كسػمـ عػف بيػع كسػمؼ فالعمػة فػي النيػي الػكارد
فػي الحػػديث الزيػادة فػػي ثمػف البيػػع مقابػؿ السػػمؼ كعقػػد تسػكيؽ السػػمع كالخػدمات ال زيػػادة فيػو عمػػى الػػثمف
مقابؿ الكفالة أك البيع لمعميؿ.
كتشػػترط الييئػػة أف يكػػكف سػػعر البيػػع النقػػدم ىػػك نفػػس سػػعر التقسػػيط الػػذم يكػػكف بكاسػػطة البنػػؾ حتػػى ال
تتحكؿ الكفالة إلى قرض جر نفعا أك تدخؿ في النيي الكارد عف النبي صمى اه عميو كسمـ.
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عموالت البنك المغطي
الحقان لببلغ تمكيؿ العمكالت كمصاريؼ اعتمادات المرابحة رقـ  2213/142بتاريخ  2213/5/5كردتنا
األسئمة التالية بشأنو كىي:
في حاؿ كانت العمكالت الخارجية عمى طالب اإلصدار ككاف العميؿ يرغب بتمكيؿ العمكالت

-1

كالمصاريؼ فانو كمف ضمف العمكالت عمكالت البنؾ المغطي كالتي تستكفى عمى  % 22مف حجـ
االعتمادات الصادرة لدينا عممان بأنو ال يمكف التنبؤ بقيمة تمؾ العمكالت ألنو يتـ استيفائيا كفؽ عمكالت
تحددىا البنكؾ الخارجية منكىيف إلى أف عمكالت البنؾ المغطي يتـ قيدىا عمينا غالبان بعد التسديد ك
تنفيذ العقكد فيؿ يجكز تسديد تمؾ العمكلة مف حساب العميؿ إلى حساب العمكلة مباشرة.
 -3في حاؿ كانت عممية التمكيؿ جزئية مثبل  %92مف مبمغ االعتماد (االعتماد مغطى جزئيا)
ىؿ يجكز تمكيؿ تكاليؼ (عمكالت) االعتماد المحتسبة عمى كامؿ مبمغ االعتماد بنسبة %122
عمى الرغـ مف أف نسبة التمكيؿ  %92مف قيمة االعتمادات؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
-1

حيػث أف المعاممػػة بيػػع أمانػػة فػإف جميػػع التكػػاليؼ يمكػػف أف تحمػؿ عمػػى اآلمػػر بالشػراء كبالتػػالي

فعمى البنؾ إعبلمو بتمؾ العمكالت كألنيا تأتي متأخرة كال يمكػف تحديػدىا بدقػة مسػبقا فػبل مػانع مػف حجػز
مبمغ يساكم قيمة ىذه العمكالت.
-2

إف التكاليؼ التي تضاؼ لبلعتماد تتعمؽ بالبضاعة كال تتعمؽ بحجـ التمكيؿ لذلؾ فبل مػانع مػف

إضػػافة التكػػاليؼ كاممػػة لبلعتمػػاد كاسػػتيفاء ال ػربح عمػػى المجمػػكع الكمػػي حتػػى لػػك كػػاف االعتمػػاد مغطػػى
جزئيا.
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عموالت ومصاريف االعتمادات والبوالص  /مرابحة
مػػف المعمػػكـ أف البنػػؾ يسػػتكرد البضػػائع بمكجػػب االعتمػػادات المسػػتنديةر (ذاتػػي أك مرابحػػة) كنضػػع بػػيف
أيديكـ الحالة التالية:
-

إف بض ػػائع اعتم ػػادات كبػ ػكالص المرابح ػػة تعتب ػػر ممكػ ػان لمبن ػػؾ لح ػػيف كركد مس ػػتنداتيا كقي ػػاـ البن ػػؾ

بتجييرىا لآلمر بالشراء.
-

ىػػذا يعنػػي اف كافػػة المصػػاريؼ التػػي تترتػػب عمػػى البضػػاعة لحػػيف تسػػميـ مسػػتنداتيا لمعميػػؿ تعتبػػر

جػػزءان مػػف كمفػػة البضاعة كيشػػمؿ ذلػػؾ أيض ػان مصػػاريؼ الجمػػارؾ كالتخمػػيص إذا رغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب العػ ػ ػػميؿ ببيع ػ ػ ػػو
البضػ ػػاعة داخػ ػػؿ األردف ككافؽ البنؾ عمى ذلؾ.
-

ما يجرم حاليان أف البنػؾ يقػكـ بقيػد عم ػ ػ ػ ػ ػ ػكالت كمص ػ ػ ػػاريؼ اعتػ ػ ػػمادات كبػكالص المرابحػ ػ ػػة عمػى

حسػ ػ ػػاب العميػػؿ ابتػػداء عمم ػان بػػأف ىػػذه المبػػالغ ليسػػت مػػف مس ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية العم ػ ػ ػػيؿ كػػكف الجيػػة التػػي سػػتقكـ
بشراء ( استيراد ) البض ػ ػػاعة في ى ػ ػػذه المرحمة ىي البنؾ كليس العميؿ اآلمر بالشراء.
كبناء عميو فيؿ يصح أف تؤخذ العمػكالت كالمصػاريؼ ابتػداء عنػد فػتح االعتمػاد أـ يجػب االنتظػار لحػيف
كركد المس ػػتندات كحيني ػػا ي ػػتـ قي ػػد العمػ ػكالت كالمص ػػاريؼ باإلض ػػافة إل ػػى قيم ػػة المس ػػتندات عم ػػى حس ػػاب
التمكيؿ الخاص بالعميؿ كتحكيميا باإلجمالي إلى كمبياالت مرابحة؟
رأي ىيئة الرقابة الشرعية:
مػػف حػػؽ البنػػؾ اسػػتيفاء عم ػكالت كمصػػاريؼ االعتمػػادات كالب ػكالص كتؤخػػذ ىػػذه العم ػكالت بعػػد كصػػكؿ
المسػػتندات أك البضػػاعة ال بمجػػرد فػػتح االعتمػػاد كتضػػاؼ إلػػى التكمفػػة اإلجماليػػة التػػي قامػػت بيػػا السػػمعة
عمى البنؾ حيث أف ىذا النكع مف االعتمادات كالبكالص مف بيكع المرابحة كىك بيع بما قامت بػو السػمعة
كزيادة.
كفي حالة نككؿ العميؿ عف الشراء تجبر ىذه العمكالت مف ضماف الجدية.
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