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هيئة الرقابة الشرعية
بنك بوبيان

2019 - 2004

أكتوبر ٢٠١٩م  -صفر  ١٤٤١هـ
الطبعة األولى

أ) كلمة هيئة الرقابة الشرعية:
احلمـد هلل ،والصلاة والسلام علـى رسـوله األمين ،وعلـى آلـه وصحبـه ومـن تبعهـم
بإحسـان إلـى يـوم الديـن ،وبعد:

فـي املاليـة اإلسلامية ،مبـا يحقـق الهـدف واملقصـد الكلـي في الشـريعة اإلسلامية
مـن حفـظ املـال ،واحلـث علـى تنميتـه واسـتثماره بالطـرق املشـروعة.

«فـإن النجـاح ليـس سـلعة تبـاع وتشـترى ،ولكـن النجـاح توفيـق مـن اهلل تعالـى» كلمـة
قالهـا الرئيـس األسـبق للهيئـة الشـرعية لبنـك بوبيـان فضيلـة الشـيخ /أحمـد بزيـع
الياسين  -رحمـه اهلل تعالـى ،وهـا نحـن اليـوم نشـهد جناحـاً مـن تلـك النجاحـات
التـي حتققـت بفضـل اهلل تعالـى وكرمـه علينـا ،وهـو :إخـراج أول نسـخة مـن فتـاوى
وقرارات الهيئة الشرعية لبنك بوبيان ،والذي انتهج  -وما زال  -تقدمي اإلبداعات
فـي مجـال اخلدمـات املاليـة اإلسلامية ،فقـد قدم منوذجاً متميـزاً من حيث مواكبة
التطـور االقتصـادي القائـم علـى التكنولوجيـا والبنيـة املعلوماتيـة الواسـعة ،وقـد
جـاءت الفتـاوى والقـرارات الشـرعية للهيئـة الشـرعية للبنك ،مواكبـة للتطور والنمو
املطـرد للمصرفيـة اإلسلامية ،علـى ضـوء اتسـاع رقعـة القبـول العاملـي ملنتجـات
التمويـل اإلسلامي ،مـع األخـذ بعين االعتبـار التمسـك بالثوابـت الفقهيـة األصيلـة،
وترسـيخ مبـدأ االجتهـاد الفقهـي القائـم على الدليل الشـرعي ،ومعرفة واقع العيش
وظروفـه ،وقـد سـاهمت تلـك الفتـاوى بفضـل اهلل تعالى بترسـيخ املبادئ اإلسلامية
السـامية ،بالتطبيـق السـليم واملتميـز ملفاهيـم الشـفافية والصـدق فـي التعامل ،ونبذ
مـا يـؤدي إلـى اجلهالـة والغـرر والربـا املمنـوع شـرعاً ،وهـو الـذي مكـن البنـك مـن
الدخـول فـي مجـاالت االسـتثمار احلقيقـي القائـم علـى تلبيـة وحتقيـق الوظائـف
للديـن اإلسلامي احلنيـف ،الـذي أمـر بالتنميـة واإلعمـار ،قـال تعالـى:
السـامية
َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ ٰ َ ۡ ِ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ ُ َُ
إل ثمـود أخاه َـم صل ِحـا ۚ قال يقـوم ٱعبدوا ٱلل مـا لكم مِن إِل ٍه غيره ۖۥ هو
﴿و
َ َ َ ُ ّ َ ۡ
َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ٓ ْ َۡ
لـهِ إ َّن َر ّب قَريبٞ
أنشـأكم مِـن ٱل ِ
ۡرض وٱسـتعمركم فِيها فٱسـتغفِروه ثـم توبوا إ ِ ۚ ِ ِ ِ
ُّم ٞ
يب ( ﴾٦١هـود).
ِ

ولعـل املجهـود الـذي نقدمـه اليـوم فـي هذا الكتاب هو ثمرة ذلك االسـتيعاب ألهمية
الفتـوى واالجتهـاد الفقهـي املعاصـر فـي األمـور املاليـة املعاصـرة ،حيث بذل السـادة
العلمـاء األفاضـل أعضـاء الهيئـة الشـرعية فـي بنـك بوبيـان منـذ نشـأته جهدهـم
الوافـر ،وفكرهـم املسـتنير ،ليضعـوا األسـس الشـرعية املناسـبة ،واحللول الشـرعية
املتأصلـة علـى مبـادئ الشـريعة اإلسلامية السـمحة ،فلهـم كل الشـكر والتقديـر
واجلـزاء األوفـى مـن اهلل تعالـى.

حتـد
وال شـك أن الهيئـة الشـرعية واجهـت حتديـات فقهيـة متعـددة  -بـل هـي ٍ ّ
للماليـة اإلسلامية عمومـاً  -متمثلـة فـي سـرعة التطـور والتطويـر للأدوات املاليـة
اإلسلامية ،وتعـدد أشـكال التوظيـف فـي مجـال التمويـل واالسـتثمار ،ممـا جعلنـا -
باعتبارنـا هيئـة شـرعية  -نقـرر رؤى فقهيـة جديـدة مسـتقرة ،حتافـظ على الثوابت
الشـرعية فـي ضـوء األصـول املقـررة لـدى العلمـاء ،مـع مواكبة التطورات املتسـارعة
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وال يفوتنـا فـي هـذا املقـام أن نقـدم الشـكر اجلزيـل إلـى مجلـس إدارة بنـك بوبيـان
والرئيـس التنفيـذي ،علـى جهودهـم الطيبـة لتنمية وترسـيخ مفهوم التطبيق السـليم
ملبـادئ وأحـكام الشـريعة اإلسلامية ،كمـا ال ننسـى جهـود إدارة التدقيـق الشـرعي
يسـروا وتابعـوا إخـراج هذا الكتـاب ليكون  -بإذن
الداخلـي بجميـع أفرادهـا والذيـن ّ
ً
دليلا ملريـدي العلـم واملعرفـة.
اهلل تعالـى -
ونسـأل اهلل تعالـى أن يوفـق إدارة بنـك بوبيـان للمسـاهمة فـي االرتقـاء باملسـيرة
املصرفيـة اإلسلامية إلـى املسـتوى األمثـل ،الـذي يعـود باخليـر علـى مجتمعنـا
َ َ
َ َ
الكويتـي والعالـم اإلسلامي ،لنحقـق قـول اهلل تعالـىَ :
﴿م ۡ
ـن َع ِمـل َصٰل ِٗحا ّمِن ذك ٍر
َ َ ُ ْ
َ ۡ ُ َ ٰ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ ّ َ ٗ ٰ َ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ـة ۖ َو َلَ ۡجز َي َّن ُه ۡم أَ ۡج َر ُهم بأ ۡح َ
أو أنثى وهـو مؤمِـن فلنحيِينهۥ حيـوة طيِب
س
ـن ما كنوا
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َي ۡع َملـون( ﴾٩٧النحـل).
أ .د .عبد العزيز خليفة القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
بنك بوبيان
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ب) أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حسب
سنوات انتسابهم:

1

فضيلة الشيخ /أحمد بزيع الياسني  -رحمه اهلل -

2010 - 2004

2

فضيلة الشيخ أ .د .عجيل جاسم النشمي

2014 - 2004

3

فضيلة الشيخ أ .د .محمد عبدالرزاق الطبطبائي

2012 - 2004

4

فضيلة الشيخ د .سعود محمد الرب�يعة

2012 - 2004

5

فضيلة الشيخ أ .د .عصام خلف العنزي

201٩ - 2004

6

فضيلة الشيخ أ .د .عبدالعزي�ز خليفة القصار

201٩ - 2006

7

فضيلة الشيخ أ .د .على إبراهيم الراشد

201٩ - 2012

8

فضيلة الشيخ د .محمد عود الفزيع

201٩ - 2012

ج) هيئة الرقابة الشرعية الحالية:

أ .د .عبدالعزي�ز خليفة القصار

رئيس الهيئة الشرعية

أ .د .علي إبراهيم الراشد

عضو الهيئة الشرعية

6

أ .د .عصام خلف العنزي

عضو الهيئة الشرعية

د .محمد عود الفزيع

عضو الهيئة الشرعية
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د) تمهيد:

هـ) فري�ق العمل:

احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام علـى سـيد األنبيـاء وخـامت املرسـلني،
محمـد بـن عبـد اهلل ،وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين ،وبعـد:

سـاهم فـي مراجعـة هـذا الكتـاب ،وتنقيحـه ،وترتيبـه ،واإلشـراف علـى إخراجـه
وطباعته ،مجموعة من موظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي التالية أسماؤهم:

فيسـ ّر إدارة التدقيق الشـرعي في بنك بوبيان ،أن تقدم كتاباً يضم فتاوى وقرارات
هيئة الرقابة الشرعية منذ تأسيس البنك عام 2004م وحتى عام 2019م.

الشيخ /فواز مشاري الكليب

وقـد بلغـت الفتـاوى والقـرارات  ٣٧٤قـراراً وفتـوى ،احتـوت علـى عـدد كبيـر مـن
األسـئلة واالستفسـارات الشـرعية ،املتعلقـة بأنشـطة البنـك وإجـراءات تنفيذهـا،
والعقـود والنمـاذج ،وأهـم املنتجـات التـي طرحـت مـن قبـل البنـك.

مدير تنفيذي  -إدارة التدقيق الشرعي الداخلي
الشيخ /خالد عبدالعزي�ز المطوع

وقـد قامـت إدارة التدقيـق الشـرعي بجمـع ومراجعـة تلـك الفتـاوى والقـرارات،
وإعـادة ترتيبهـا مبـا يتناسـب ويتوافـق مـع املوضوعـات اخلاصـة باملعاملات املاليـة
اإلسلامية املعاصـرة واملختلفـة.

مدير أول  -إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

وفـي اخلتـام نسـأل اهلل تبـارك وتعالـى أن ينفـع بهـذا الكتـاب ،ويجعـل عملنـا فيـه
خالصـاً لوجـه الكـرمي.

الشيخ /محمد جاسم الرباك

وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه أمجعني

مساعد مدير  -إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

واحلمد هلل رب العالمني
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1.1كيفية احتساب زكاة أسهم المنحة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال حول كيفية احتسـاب زكاة أسـهم املنحة،
التـي مت توزيعهـا علـى عملاء بنـك بوبيـان ،هـل يتـم إخـراج الـزكاة عنهـا أم حتتسـب
زكاتهـا فـي السـنة القادمة؟

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن أسهم املنحة يزكى أصلها وفق حول كل مساهم.

2.2زكاة أسهم الخزينة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول أسـهم اخلزينـة ،هـل يتـم خصـم
هـذه األسـهم مـن عـدد األسـهم املدفوعـة واملصـدرة للبنـك عنـد احتسـاب زكاة مـال
السـهم؟ لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،واالسـتماع للشـرح املقـدم مـن املوظـف املختـص فـي اإلدارة
املاليـة ،فقـد رأت الهيئـة :أن يتـم خصـم هـذه األسـهم مـن عـدد األسـهم املدفوعـة
واملصـدرة للبنـك عنـد احتسـاب زكاة مـال السـهم ،كمـا هـو العمـل عليـه فـي البنـك
فـي السـنوات السـابقة.

3.3زكاة حملة صكوك رأس المال اإلضافي:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع زكاة حملة صكوك رأس املال اإلضافي،
حيث مت تقدمي دراسـتني أعدهما كل من أ .د .عبد العزيز القصار ،و أ .د .عصام
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ة
ت
ا� ا زل�كا�
ك� ب

كتاب الزكاة

العنـزي ،وقـد تضمنتـا التصـور الشـرعي واحملاسـبي لزكاة حملة صكـوك رأس املال
اإلضافي ) ،Additional Tier 1 (AT1وهما كالتالي:
 دراسة أ .د .عبدالعزيز القصار:«نـص معيـار كفايـة رأس املـال بـازل ( )3للبنـوك اإلسلامية والصـادر مـن البنـك
املركـزي الكويتـي علـى جملـة مـن املتطلبـات القانونيـة واإلجرائيـة ،فيمـا يتعلـق
بأنـواع رأس املـال للبنـوك اإلسلامية ومتطلباتـه ،وجـاء فيـه مـا يتعلـق مبوضـوع
رأس املـال اإلضافـي ( )AT1فجـاء فـي الفقـرة ( -46أ)« :ميكـن للبنـك اإلسلامي
مبوافقة الهيئة الشـرعية إصدار صكوك على أسـاس املشـاركة في إجمالي أصول
البنـك ،ولهـا خاصيـة امتصـاص اخلسـائر ،ويعتبـر حاملـو هذه الصكوك شـركاء مع
املسـاهمني فـي حقـوق امللكيـة ،وفقـاً لشـروط عقـد املشـاركة ،وعليـه :يتقاسـمون
كامـل املخاطـر والعوائـد لعمليـات البنـك».
وقـد أصـدر بنـك بوبيـان مؤخـراً صكـوكاً تعـرف بــصكوك «رأس املـال اإلضافـي
( »)AT1والتـي تقـوم فيهـا العالقـة بين حملـة الصكـوك وبين البنـك علـى أسـاس
عقـد املضاربـة.
الـرأي الشـرعي واحملاسـبي لـزكاة حملـة صكـوك رأس املـال اإلضافـي
):Additional Tier 1 (AT1
ٍ
مبنزلة مسـاوية
بنـا ًء علـى أن املُشـ ّرع يعتبـر صكـوك رأس املال اإلضافي ()AT1ألصحـاب حقـوق امللكيـة فـي حصتهـم مـن الوعـاء العـام ،فهـم كاملسـاهمني مـن
حيـث االعتبـار العـام ،مـع بعـض االختالفـات فـي كيفيـة تصفيـة صكـوك رأس
املـال اإلضافـي ( ،)AT1وبعـض الشـروط التـي متيـز هـذه الصكـوك عـن رأس
املـال املكتتـب بـه واملتـداول فـي سـوق األوراق املاليـة.
وال مانـع مـن بنـاء احلكـم الشـرعي علـى التصور القانونـي لطبيعة صكوك رأساملـال اإلضافـي ( )AT1هنـا ،فتعامـل هـذه الصكـوك كأمـوال املسـاهمني فـي
كيفيـة احتسـاب الـزكاة فـي حصتهـم مـن الوعـاء العـام ،وذلـك للمبـررات اآلتيـة:
 ًأوال :تأخـذ هـذه الصكـوك صفـة التحمـل للمخاطـر العامـة للبنـك كحقـوق
املسـاهمني ،ممـا يرجـح جانـب القيـاس علـى أمـوال املسـاهمني فـي حصتهـم من
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ولـذا فـإن حتمـل حملـة صكـوك رأس املـال اإلضافـي ( )AT1املخاطـر بهـذاالشـكل املنصـوص عليـه فـي القانـون يرجـح جانـب املسـاهمة العامـة فـي حقوق
البنـك ،فصنفهـم املشـرع بهـذه املرتبـة مـن حتمـل املخاطـر ،والقـدرة علـى
امتصـاص اخلسـائر ،كمـا نصـت عليـه الفقـرة (-46أ) ،والتـي حتـدد خصائـص
هـذه النوعيـة مـن الصكـوك ،فيكـون أثـر هذه الصكـوك في االلتزامات الناشـئة
عنهـا مسـاوية حلقـوق املسـاهمني.

 .1يتم احتسـاب زكاة املسـاهمني وفق طريقة صافي املوجودات الزكوية ،كما هو
معمـول بـه وفـق مـا هـو معتمـد مـن الهيئـة الشـرعية سـابقاً.

ثانيـ ًا :اختلاف هـذه الصكـوك عـن احلسـابات االسـتثمارية للبنك فـي املعاجلةالقانونيـة واحملاسـبية ،حيـث نصـت الفقـرة ( )58مـن معيـار كفايـة رأس املـال
بـازل ( )3للبنـوك اإلسلامية ،والصـادر مـن البنـك املركـزي الكويتـي بشـأن
طبيعـة حسـابات االسـتثمار :ال تعتبـر حسـابات االسـتثمار القائمـة علـى مبـدأ
املشـاركة فـي األربـاح واخلسـائر جـزءاً مـن رأس مـال البنك اإلسلامي ،ألنها ال
حتقـق املعاييـر املذكـورة أعلاه حلقـوق املسـاهمني ورأس املـال اإلضافـي (.)AT1
فلم ينظر املشـرع للحسـابات االسـتثمارية هذه النظرة اخلاصة في حتمل املخاطر
فـي رأس مـال البنـك واآلثـار املترتبـة علـى ذلـك ،ولذلـك لـم نقـم بالقيـاس علـى
احلسـابات االسـتثمارية ،والتـي تكـون فـي أغلبهـا حسـابات قائمة على أسـاس عقد
املضاربة ،وذلك الختالف طبيعة هذه الصكوك عن احلسـابات االسـتثمارية  -كما
أشـرنا  -علمـاً بـأن كليهمـا ينضـوي حتـت عقـد املضاربـة ،لكـون الصكـوك املصـدرة
مـن بنـك بوبيـان هـي :عبـارة عـن صكـوك مضاربـة ،وقـد فرقنـا فـي احلكـم بينهمـا
الختلاف الباعـث املؤثـر فـي االلتـزام حلملـة صكـوك رأس املـال اإلضافـي ()AT1
فـن
عـن أصحـاب احلسـابات االسـتثمارية ،حيـث يقتضـي احلـال التفريـق ،فـإن ّ
اجلمـع والفـرق مـن أهـم علـوم الفقـه ،حتـى قيـل« :الفقـه جمـع وفـرق» وبـه ميكـن
التمييـز بين الفـروع املتشـابهة تصويـراً ،واملختلفة حكماً ملـدرك خاص يقتضي ذلك
التفريـق ،واختلاف األئمـة فـي كثير من املسـائل أساسـه مالحظة الفـروق الدقيقة،
واملعانـي املؤثـرة التـي أدت إلـى احلكـم الـذي وصـل إليـه الفقيـه.
وعليـه :فتكـون زكاة حملـة صكـوك رأس املـال اإلضافـي ( )AT1لهـا نفس خصائص
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الوعاء العام ،في كيفية احتسـاب نسـبة الزكاة عليهم ،حيث نصت الفقرة (-46
أ) علـى اآلتـي« :وعليـه :يتقاسـمون كامـل املخاطـر والعوائـد لعمليـات البنـك».

حقـوق املسـاهمني فـي حصتهـم مـن الوعـاء العـام ،وتكـون املعاجلـة احملاسـبية لهـا
علـى النحـو اآلتي:

 .2يتم حصر نسبة حملة الصكوك إلى إجمالي حقوق امللكية في الوعاء العام.
 .3بعـد التوصـل إلـى نسـبة حصـة ملكيـة حملـة الصكـوك مـن الوعـاء العـام فيمـا
يخـص املسـاهمني ،يتـم اسـتخراج نسـبة الـزكاة اخلاصـة بحملـة الصكـوك.
 .4يتم خصم نسبة زكاة حملة الصكوك من نسبة املساهمني.
 مثـال( :إجمالـي مقـدار الـزكاة × نسـبة الصكـوك حلقـوق امللكيـة ÷ عـددالصكـوك = مبلـغ الـزكاة).
مثال :زكاة رأس املال اإلضافي
إجمالي مقدار الزكاة نسبة الصكوك حلقوق امللكية عدد الصكوك
3٫468٫612

%18.46

متغير سنوياً

متغير سنوياً

1250

مبلغ الزكاة
512.2446202

إذا كان حامل الصك يقصد به املضاربة فيزكيه على حسـب قيمته السـوقية ،وذلك
إذا كان للصكوك سـوق متداول ،وإال فيتم احتسـاب زكاته وفق ما ذكر أعاله.
 دراسة أ .د .عصام العنزي: .1ال يتحمل حملة الصكوك املخاطر كما يتحملها املساهمون ،بدليل أن أموالهم
تؤخـذ قبل املسـاهمني.
 .2إن املخاطـر التـي يتحملهـا حملـة الصكـوك هـي نفـس املخاطـر التـي يتحملهـا
املودعـون ،إال أن الفـارق فـي حملـة الصكـوك أنهـم رضـوا بـأن يتـم اسـتيفاء
املودعين ألموالهـم قبلهـم.
 .3إن هذه الصكوك ال تعتبر جزءاً من رأس املال ،ألن رأس املال املصرح به محدد،
فلم يتغير بعد إصدار الصكوك ،كما أن إجراءات زيادة رأس املال لها طرقها
احملددة في القانون ،بخالف الصكوك فإنها حتتاج إلى موافقة اجلمعية العمومية
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 .4ممـا يؤكـد أن هـذه الصكـوك ال تعامـل معاملـة رأس املـال ،ألنهـا مقيـدة مبـدة
محـددة تنتهـي فيهـا ،كمـا أن البنـك لـه احلـق بإنهائهـا قبـل أجلهـا ،وهـذا يعنـي
أن الصكـوك عبـارة :عـن متويـل ُقيـد اسـتثماره فـي وعـاء البنك العـام ،بخالف
األسـهم فإنهـا غيـر مقيـدة مبـدة ،بـل تبقـى مـا بقـي البنـك ،وهذا عنصـر مؤثر
فـي حسـاب الـزكاة ،فلا ميكـن أن نقـول فـي اسـتثمار حملـة الصكـوك :إن
اسـتثمارهم في أصل من أصول البنك يعتبر اسـتثماراً طويل األجل ،ألن مدة
الصكـوك مقيـدة مبـدة محـددة.
 .5إن ذكـر حملـة الصكـوك فـي جانـب حقـوق امللكيـة ال يعكـس حقيقـة املسـألة،
وهـي أن العقـد بين حملـة الصكـوك والبنـك إمنـا هـو عقد مضاربـة مقيدة ،كما
أن النظـم احملاسـبية ال تعكـس حقيقـة املسـائل الشـرعية كإصرارهـم علـى ذكـر
الصكـوك والودائـع فـي جانـب املطلوبـات ،ومما يؤكد ذلك أننا سـوف نرى حملة
الصكـوك يذكـرون هـذه الصكـوك فـي قوائمهـم املاليـة فـي جانـب الـذمم املدينـة.
 .6مـا هـو الـرأي فـي زكاة الصناديـق االسـتثمارية؟ حيـث إن ملاك الوحـدات هـم
مـن ميلكـون رأس املـال ،وفـي احلقيقـة هـم املسـاهمون وليسـوا كاملسـاهمني،
ومـع هـذا يكـون الصنـدوق لـه مـدة محـددة ،فـإن الـرأي متوجـه إلـى أن زكاتـه
علـى صافـي قيمـة الوحـدة ،ولذلـك اعتقـد أن زكاة حملـة الصكوك تأخذ حكم
زكاة أصحـاب الودائـع االسـتثمارية ،وإذا كانـت هـذه الصكـوك قابلـة للتـداول
فإنهـا تزكـى بحسـب قيمتهـا السـوقية.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع ومناقشة الدراستني ت َّ
َلخص للهيئة رأيان في املسألة ،هما:
الرأي األول:
		

تعامـل هـذه الصكـوك معاملـة زكاة األمـوال املسـتثمرة ،كالودائـع
االستثمارية ،ونسبة الزكاة  %٢.٥على قيمتها االسمية.

الرأي الثاني :تعامل هذه الصكوك معاملة رأس املال ،وتخرج زكاتها وفق طريقة
صافـي املوجـودات الزكويـة ،وفـق املعادلـة املعتمـدة لـدى الهيئـة
		
الشرعية.
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على إصدار الصكوك ،فهذه الصكوك ال تعدو كونها داعمة لرأس املال.

ولذلـك رأت الهيئـة أن كال الرأيين مقبـول شـرعاً ،ولهمـا وجهاتهمـا الشـرعية ،وفـي
حال استفسـار أحد العمالء عن زكاة حملة الصكوك فيتم إبالغه بالرأيني ،ويترك
االختيـار لـه ،وتوصـي الهيئـة :بعقـد نـدوة أو ورشـة عمـل بالتعـاون مـع بيـت الـزكاة،
ملناقشـة موضـوع زكاة حملـة الصكـوك بجميـع جوانبـه ،علـى أن يتبنـى بنـك بوبيـان
هذه النـدوة(((.
 -1عقد بيت الزكاة الكويتي ندوته اخلامسة والعشرين بتاريخ 25من أكتوبر 2017م ،في مدينة إسطنبول
بجمهورية تركيا ،حيث نوقش فيها موضوع زكاة حملة صكوك رأس املال اإلضافي ،وكان القرار كالتالي:
رأس املال اإلضافي هو أداة مالية لتدعيم رأس مال البنك ،لتحقيق كفاية رأس املال املطلوب عاملياً
من جميع البنوك ،ويتكون من مبالغ يتم معاملتها ضمن رأس املال األساسي ،وتخلط مع موارد البنوك
األخرى ،ويصبح حاملو صكوكها شركاء مع املساهمني في بعض حقوق امللكية ،وذلك بإصدار صكوك
قابلة للتداول عند توفر ضوابط خاصة ،وهي غير مقيدة بزمن إال عند التصفية ،طبقاً لتعليمات
اجلهات الرقابية ،وتستثمر حصيلة هذه الصكوك في الوعاء العام للبنك على أساس املضاربة ،وهي
غير مضمونة إال بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
ولرأس املال اإلضافي املَقْدِ َرةُ على املشاركة في امتصاص اخلسائر من خالل تأخر استحقاق حملة هذه
الصكوك عن أصحاب احلسابات اجلارية وحسابات االستثمار.
وبهذا فإن صكوك رأس املال اإلضافي تختلف عن الصكوك التي تناولتها الندوة احلادية والعشرون في تونس.
ولذلك فإن الندوة قررت ما يأتي:
صكوك رأس املال اإلضافي لها شبهان :شبه بحقوق املساهمني ،وشبه بحقوق أصحاب حسابات
االستثمار ،ولذا فإن في زكاتها بالنسبة للبنوك املصدرة للصكوك رأيني:
الرأي األول :أن تزكى صكوك رأس املال اإلضافي مثل زكاة أسهم املساهمني ،بدليل مشاركتهم في بعض
حقوق امللكية ،ولها املقدرة على امتصاص خسائر البنك كاملساهمني ،وربحها مرتبط بربح املساهمني.
الرأي الثاني :أن تزكى صكوك رأس املال اإلضافي مثل تزكية حسابات االستثمار ،على أن يراعي حامل
الصك تزكية ما بقي من الربح ،باعتبار أن العالقة بني حملة الصكوك وبني البنك عالقة مضاربة،
مثل حسابات االستثمار ،وال يغير من ذلك أن اتفاقية بازل  3اعتبرت رأس املال اإلضافي ضمن رأس
املال األساسي.
وللجهات املعنية األخذ بأحد هذين الرأيني بحسب غلبة األشباه في الصورة الواقعة.
وأما بالنسبة حلملة هذه الصكوك إذا لم يزكها مصدرها فهي على حالتني:
احلالة األولى :إذا كانت نية حامل الصكوك املتاجرة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة ،وفقاً ملا قررته
ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ودليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات.
احلالة الثانية :إذا كانت نية حامل الصكوك االقتناء بغرض احلصول على الريع وليس املتاجرة ،فعلى
الرأي األول (أن تزكى زكاة املساهمني) :يقوم البنك بحساب زكاة هذه الصكوك ويزكي حاملها نسبة
زكاة الصك مضروبة بعدد صكوكه.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضوع كيفية احتسـاب زكاة الشـركات التابعة
والزميلـة ،علمـاً أنـه قـد مت عرضـه علـى اللجنـة التنفيذيـة((( ،ورأت اللجنـة :أن
الشـركة التابعـة مملوكـة بالكامـل لبنـك بوبيـان ،وقـد مت إدخـال مبلغ هذا االسـتثمار
بالكامـل فـي القيمـة املسـجلة فـي ميزانيـة بنـك بوبيـان املجمعـة ،وقـد متـت مراعـاة
هـذه القيمـة فـي زكاة الشـركة األم ،وعليـه :فقـد مت احتسـاب الـزكاة للميزانيـة
املجمعـة لبنـك بوبيـان ،وهـي داخلـة علـى هـذا األسـاس فـي قيمـة الـزكاة احملسـوبة
على املسـاهمني ،وبهذا فال حاجة الحتسـاب زكاة الشـركة التابعة اململوكة بالكامل
 %100للشـركة األم ،أما إذا كانت نسـبة ملكية البنك للشـركة التابعة ليسـت كاملة،
فإمـا أن يتـم احتسـاب زكاة الشـركة التابعـة ،وتزكـي الشـركة األم حصتهـا من الزكاة
بحسـب نسـبة امللكية ،وإما أن ال يتم احتسـاب زكاة الشـركة التابعة ،ويتم احتسـابها
مـن حصـة الشـركة األم ،مـع اسـتبعاد نسـبة حصـص األقليـة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على الرأي املقترح من اللجنة التنفيذية.

5.5مقدار زكاة صندوق بوبيان المالي:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية زكاة صندوق بوبيان املالي ،علماً بأن الفقهاء
املعاصرون قد اختلفوا في زكاة الصناديق االستثمارية على رأيني.
إذ يرى أ .د .عبدالعزيز القصار :أن الصناديق االستثمارية لها مدة مبوجب الترخيص
املمنوح لها ،وعليه :فإن زكاة الصندوق تكون على صافي قيمة الوحدة ،على اعتبار أن
موجودات الصندوق تكون للمتاجرة.
كما أفاد أ .د .عصام العنزي :أن دليل اإلرشادات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي
الحتساب زكاة الشركات لم يفرق بني الصناديق والشركات ،ألن تكييف الصناديق في
 -1اللجنـة التنفيذيـة :جلنـة مكونـة مـن عضويـن مـن أعضـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية للنظـر فـي األمـور
املسـتعجلة ودراسـتها بشـكل مبدئـي قبـل عرضهـا علـى الهيئـة الشـرعية.
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4.4كيفية احتساب زكاة الشركات التابعة والزميلة:

القانون عبارة عن شركة ،وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات ،من ضرورة
دراسة ميزانية الصندوق ومعرفة املوجودات واملطلوب احتساب زكاتها ،وأما ما يتعلق
بتحديد مدة الصندوق فإن جميع املدد املمنوحة للصناديق قابلة للتمديد ،وعليه :فإن
الصناديق تقوم بتمديد مدة الصندوق ،ولم يتم إنهاء أي صندوق بسبب انتهاء مدته.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن يتـم احتسـاب زكاة الصناديـق وفـق مـا جـاء فـي
دليـل اإلرشـادات الحتسـاب زكاة الشـركات الصـادر عـن بيـت الـزكاة.

6.6تقدير زكاة الصندوق العقاري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية زكاة الصنـدوق العقـاري ،والبيانـات املاليـة
اخلاصـة بـه ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن أمـوال الصنـدوق متثـل عقـارات مـدرة للدخـل،
وعليـه :فـإن أمـوال الـزكاة جتـب علـى الريع الناجت من هذه العقارات ،حيث إن نشـاط
الصنـدوق يختـص بشـراء العقـارات وتأجيرها.

7.7زكاة صكوك اإلجارة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال حول كيفية احتساب زكاة صكوك اإلجارة،
هل تدخل ضمن الوعاء الزكوي أم ال؟ لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اسـتبعاد صكـوك اإلجارة من الوعاء الزكوي حسـب
قـرار املعاييـر الشـرعية رقـم ( ،)35أمـا باقـي أنـواع الصكـوك فإنها تدخـل في الوعاء
الزكوي.
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عـرض علـى هيئــة الرقابــة الشرعيــة سـؤال مقـدم مـن أ .د .عصـام العنـزي عضـو
هيئـة الرقابـة الشـرعية ،يتضمـن االستفسـارعن زكاة األجـرة املدفوعـة مقدمـاً عـن
العين املسـتأجرة مـن قبـل بنـك بوبيان للغير ،هـل يقوم البنك بالزكاة عنها؟ أم تكون
زكاتهـا علـى املؤجـر؟ لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد رصيـد الـزكاة ،والتأكيـد علـى قـرار دليـل
اإلرشـادات لبيـت الـزكاة فـي طبعتـه األخيرة الذي ينص :علـى أن مخصصات نهاية
اخلدمـة للموظفين ال تعتبـر مـن االلتزامـات ،وال حتسـم مـن الوعـاء الزكـوي ،فـي
ضـوء البحـوث املقدمـة لنـدوات بيـت الـزكاة لقضايـا الـزكاة املعاصـرة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد مـا جـاء فـي دليـل إرشـادات احتسـاب
زكاة الشـركات الصـادر عـن بيـت الـزكاة الكويتـي ،فـي البـاب الثالـث (املوجـودات
املتداولـة) ،مـادة (املصروفـات املدفوعـة مقدمـاً) رقـم (( :)53ال جتـب الـزكاة فـي
هـذه املصروفـات املدفوعـة مقدمـاً).
وقـد رأت الهيئـة :فـي حـال رجـوع األجـرة املدفوعـة مـن قبـل البنـك مقدمـاً عنـد
فسـخ العقـد ،فإنهـا تضـاف إلـى امليزانيـة ،وتدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي علـى هـذا
األسـاس.

9.9احتسـاب مقـدار الـزكاة وبنـد مخصصـات نهايـة الخدمـة
للموظفين:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع احتسـاب مقـدار زكاة بنـك بوبيـان
للسـنة املاليـة املنتهيـة ،وكذلـك موضـوع مخصصـات نهايـة اخلدمـة للموظفين ،هـل
يعتبـر مـن االلتزامـات املاليـة التـي تخصـم مـن الوعـاء الزكـوي أم ال؟ حيـث إن دليـل
اإلرشـادات لبيـت الـزكاة فـي طبعتـه األولـى اعتبـره مـن االلتزامـات التـي حتسـم
مـن الوعـاء الزكـوي ،وفـي طبعتـه األخيـرة لـم يعتبـره مـن االلتزامـات التـي حتسـم
مـن الوعـاء الزكـوي ،ويؤكـد ذلـك أن كثيـراً مـن احملاسـبني ال يعتبـرون ذلـك مـن
االلتزامـات ألن البنـك ملـزم بدفـع هـذه االلتزامـات فـي حـال اسـتقالة املوظـف أو
االسـتغناء عنـه وفـق شـروط محـددة فـي قانـون العمـل.
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8.8احتساب زكاة األجرة المدفوعة مقدم ًا:

رأي الهيئة:

1010كيفيـة احتسـاب زكاة اإليـرادات المسـتحقة والمندرجـة
ضمـن األصـول األخـرى:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول اإليـرادات املسـتحقة واملندرجـة
ضمـن األصـول األخـرى ،كاإليـرادات الـواردة مـن الصكـوك والصناديـق ...إلـخ هـل
جتـب فيهـا الـزكاة أم ال؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن هـذه اإليـرادات تدخـل فـي امليزانيـة علـى أنهـا
نقـد لـذا جتـب فيها الـزكاة.

1111المصارف الشرعية لزكاة البنك المدفوعة لوزارة المالية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية الكتاب الوارد من احتاد املصارف ،واملتعلق
باملصارف الشرعية للزكاة ،والتي تدفعها البنوك لوزارة املالية ،بناء على قانون زكاة
الشركات ،وذلك إلبداء الرأي الشرعي في هذا املوضوع للرد على احتاد املصارف.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة الشـرعية أن مـن واجبهـا بيـان اجلهـة املخولـة
بصرف رصيد الزكاة املقدر بـ  %1من ضريبة الزكاة ،حيث مت اعتماد هذه النسـبة
فـي احتسـاب نسـبة الـزكاة الواجبـة علـى املسـاهمني ،وتؤكـد الهيئـة علـى ضـرورة
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 .أالنقد والنقد املعادل.

.بالـذمم املدينـة :والتـي تسـتحق خلال السـنة املاليـة للـزكاة ،املوجـودات
املتداولـة :محسـومة منهـا الديـون املشـكوك فـي حتصيلهـا.

.تاملوجودات املقتناة بغرض املتاجرة ،مثل :البضائع ،األوراق املالية ،العقار،
اسـتثمارات بغـرض املتاجـرة أو متاحـة للبيـع ،وغيرهـا مـن أصـول متاحـة
للبيـع وللمتاجرة.

 1212المعاي�ي المعتمدة لحسبة زكاة البنك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع معاييـر احتسـاب زكاة البنـك ،حيـث
قامت إدارة التدقيق الشـرعي الداخلي بتقدمي منوذج ملعايير احتسـاب زكاة البنك،
العتمادهـا مـن هيئـة الرقابـة الشـرعية ،وذلـك بطلـب مـن إدارة التدقيـق الداخلـي
للبنـك باعتمـاد معاييـر خاصـة حلسـبة زكاة البنـك مـن هيئـة الرقابـة الشـرعية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :اعتمـاد السياسـة املقترحـة مـن أ .د .عبد العزيز
القصار ،وذلك بعد أن مت إجراء بعض التعديالت عليها ومناقشـتها ،وهي كالتالي:

 .4حتسم من املوجودات الزكوية ،املخصصات التي يتم تكوينها نتيجة النخفاض
قيمة هذه املوجودات أو حتصيلها ،كما حتسم املوجودات الثابتة واألصول املؤجرة
وصكوك اإلجارة ،كما حتسم العقارات قيد التطوير ،واألصول غير امللموسة.
 .5املطلوبـات وهـي حقـوق اآلخريـن علـى البنـك ،مثـل التمويلات وااللتزامـات
املاليـة ،وتشـمل مـا يلـي:

جميـع املطلوبـات والتـي تسـتحق خلال السـنة املاليـة للـزكاة ،واملطلوبـات
املتداولـة ،مبعنـى أصـل الديـن وربـح السـنة املاليـة احلاليـة.

 .1اعتمدت هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان طريقة صافي املوجودات الزكوية
الحتساب نسبة الزكاة الواجبة في أسهم بنك بوبيان ،وهي طريقة تتم عن
طريق حتديد وعاء الزكاة ،وهو عبارة عن صافي املوجودات الزكوية ،ويشمل:
األصول ،واملوجودات املقصود منها املتاجرة واالستثمار ،مضافة إليها النقد وما
في حكمه ،والذمم املدينة وغيرها ،بعد حسم املطلوبات املتداولة على البنك.
 .2يتم حتديد نسبة الزكاة الواجبة في السهم تفصي ً
ال على النحو اآلتي:
 .أيتم حصر وحتديد املوجودات الزكوية في جانب األصول.

.بيتم خصم املطلوبات منها في جانب اخلصوم لينتج وعاء الزكاة.

.تيتـم اسـتخدام نسـبة  %٢.٥77للسـنة الشمسـية ليسـتخرج مبلـغ الـزكاة
الكلـي علـى البنـك.

.ثيحسم مبلغ ضريبة الزكاة املدفوعة للدولة  -إن وجد.

 .جيتـم تقسـيم املبلـغ املتبقـي علـى عـدد األسـهم  -مسـتبعداً منهـا أسـهم
اخلزينـة ،ليسـتخرج الـزكاة الواجبـة فـي السـهم الواحـد.
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توجيـه كتـاب إلـى وزارة املاليـة مـع كل دفعـة لنسـبة « %1فريضـة الـزكاة» ينـص فيـه:
إن هـذه األمـوال هـي أمـوال زكاة ،وأن يتـم صرفهـا مـن خلال بيـت الـزكاة الكويتـي
فـي مصـارف الـزكاة احملـددة.

 .3تشمل املوجودات الزكوية ما يلي:

 .أحقوق األقلية.

.باحلسابات اجلارية وحسابات التوفير والودائع.
.تذمم دائنة.

.ثأي مطلوبات أخرى.

 .جمكافأة نهاية اخلدمة.

-

يرجـع فـي تعريـف املصطلحـات االقتصاديـة الـواردة فـي هـذه السياسـة لدليل
اإلرشـادات حلسـاب زكاة الشـركات الصـادر عـن بيـت الـزكاة الكويتـي.

-

متابعة توجيه خطاب إلى وزارة املالية عند دفع ضريبة الزكاة املفروضة من الدولة،
بأن املبلغ املدفوع هو زكاة البنك ،وطلب توجيه املبلغ لصالح بيت الزكاة الكويتي.

-

تقـع مسـؤولية إخـراج الـزكاة علـى املسـاهمني ،ويتحمـل البنـك مسـؤولية إبلاغ
املسـاهمني بنسـبة الـزكاة الواجبـة عليهـم إخراجهـا.
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باب بيع المنافع
1313منتج منفعة الحج:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منتـج جديـد يتعلـق بتمويـل منفعـة احلـج،
بالتعـاون مـع إحـدى الشـركات اخلاصـة بتنظيـم حملات احلـج ،حيـث يقـوم البنـك
بشـراء منفعـة احلـج ،ومـن ثَـ َّم يقـوم بإعـادة بيعهـا للعميـل ،وذلـك نظـراً الرتفـاع
تكاليـف احلـج.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم الدخـول فـي هـذا املنتـج ،ألن احلـج فـرض
علـى املسـتطيع ،وال ترغـب الهيئـة بتحميـل غيـر املسـتطيع دينـاً بسـبب احلـج.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج إن كان التعاقـد بين البنـك
والعميـل سـيتم مـن خلال شـراء املنفعـة بكاملهـا ،مـن أدوات وخدمـات طبيـة ،ومـن
ثـم يتـم بيعهـا للعميـل.

1616تموي�ل زراعة شعر الرأس:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار حـول شـرعية متويـل عمليـات زراعة
شـعر الرأس.

1414منتج الزفاف:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منتـج جديـد يسـمى منتـج الزفـاف ،وهو متويل
منفعـة الزفـاف للعملاء ،كمـا هـو معمـول بـه فـي منفعـة التعليـم حاليـاً ،حيـث يقـوم
البنـك بشـراء باقـة منفعـة الزفـاف مـن فندق أو متعهد حفالت ،ثـم يقوم بإعادة بيع
املنفعـة علـى العميل.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز متويـل العمليـات التجميليـة الضروريـة
واحلاجيـة ،ومنهـا زراعـة الشـعر ،ألن هـذا مـن بـاب إزالـة العيب ،وليـس هو من باب
تغييـر مـا خلـق اهلل.

بعد النظر واالطالع فضلت الهيئة عدم الترويج لهذا املنتج ألنه يؤدي إلى حتميل
العميل ديناً في أمور كمالية ،وإن كان التمويل جائزاً من الناحية الشرعية.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع املنفعـة الصحيـة ،علمـاً أن البنـك لـن
يقـوم بتمويـل العملاء إال فـي احلـاالت العاديـة ،أمـا حـاالت الطـوارئ أو اإلضافـات
التـي يحصـل عليهـا العميـل الحقـاً بعـد متويـل البنـك فـإن العميـل هـو مـن سـيتكفل
بهـا ،ولـن يقـوم البنـك بتمويلـه.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:
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كتاب البيوع

1515منتج تموي�ل المنفعة الصحية:

1717تمويـ�ل منفعـة التعليـم فـي المـدارس المشتركة
« ا لمختلطـة » :
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة إدارة التسويق بطرح منتج بيع منفعة التعليم
في املدارس املشتركة (املختلطة) ،لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول هذه
العملية ،وفي أي مرحلة تعليمية يطبق التعليم املنفصل ،لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة االمتنـاع عـن تقـدمي منفعـة التعليـم فـي املـدارس
املختلطـة فـي جميـع املراحـل الدراسـية سـداً للذريعـة(((.

1818تموي�ل المنفعة الصحية خارج الكويت:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة تطويـر املنتجـات ،حـول
رغبـة بعـض املستشـفيات والعيـادات بتوسـيع نطـاق برنامج متويـل املنفعة الصحية،
ليشـمل العلاج والعمليـات التـي تتـم خـارج الكويـت ،علـى أن تكـون اآلليـة والعقـود
مطابقـة للمعمـول بـه حاليـاً داخـل دولـة الكويـت ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج املذكـور أعلاه ،مـع مراعـاة
الشـروط والضوابـط التـي أقرتهـا الهيئـة فـي اتفاقيـة املنفعـة الصحيـة.

1919تعديل المعقود عليه في المنفعة الصحية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية استفسار مقدم من إدارة املبيعات ،وهو كالتالي:
فـي حـال متـت املوافقـة علـى متويـل أحـد العملاء مـن قبـل بنـك بوبيـان حسـب
شـروط وأحـكام التمويـل للمنفعـة الصحية مببلغ معين ،وبعد خضوع العميل للعالج
تبين أنـه ال يحتـاج إلـى كامـل املبلـغ ،فكيـف تتـم تسـوية الفروقـات املاليـة مـا بين
العميـل واملستشـفى والبنـك؟
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رأي الهيئة:

مـع العميـل وحفاظـاً علـى سـمعة البنـك :بحسـم املبلـغ مـن مديونيـة العميـل ،وفـي
حـال طـرأت زيـادات علـى املنفعـة الصحيـة املتعاقـد عليهـا ،تتـم إضافـة ملحـق إلـى
العقـد ،توضـح تفاصيـل هـذه الزيـادة وتكلفتهـا ،ويعتبـر عقـداً جديـداً.

2020تموي�ل مصاريف السفر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب يتضمـن رغبـة البنـك بالتعامـل مبنتـج
متويـل مصاريـف السـفر لعمالئـه ،حيـث يقـوم العميـل بإحضـار عـرض سـعر مـن
إحدى شـركات السـفريات ،وبناء عليه :يقوم البنك بشـراء تلك املنفعة من الشـركة
وإعـادة بيعهـا علـى العميـل مرابحـة ،لـذا يرجـى التكـرم باالطلاع وإبـداء الـرأي
الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز تعامـل البنـك بهـذا املنتـج ،علـى أن تعـرض
العقـود والنمـاذج علـى الهيئـة الحقـاً للنظـر فيهـا واعتمادهـا.

2121تموي�ل المنفعة التعليمية:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال حول إمكانية التعاون مع إحدى املدارس
اخلاصـة فـي الكويـت لتقـدمي منفعـة التعليـم للعملاء دون أخـذ أربـاح منهـم ،وذلـك
باسـتخدام عقـد املسـاومة ،واالسـتفادة مـن اخلصـم الـذي تقدمـه املدرسـة للبنـك،
علمـاً أن املدرسـة جديـدة ومختلطـة ،ولكنهـا تقـدم خدماتهـا التعليميـة مـن مرحلـة
احلضانـة إلـى االبتدائـي فقـط أي مـن سـن  3سـنوات إلـى  13سـنة.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة مبا أن العقد عقد مساومة فإن اخلصم اإلضافي
مـن املستشـفى مـن حـق البنـك ،ولكـن توصـي الهيئـة البنـك مـن بـاب حسـن املعاملـة

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى تقـدمي خدمـة املنفعـة التعليميـة
للعملاء ،علـى أال يتجـاوز سـن الطالـب الثالثـة عشـر.

 -1مت تعديل هذا القرار ،علما أن القرار املعمول به حالياً هو القرار رقم (.)2١
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع رغبـة إحـدى العيـادات بالتعاقـد مـع
البنـك لتمويـل املنفعـة الصحيـة ،وهـي عيـادة لديهـا جهـاز إلذابـة الدهـون ،ويعتبـر
اجلهـاز مـن أحـدث التقنيـات إلذابـة الدهـون بطريقة آمنة وصحيـة ،وبدون عمليات
جراحيـة ،وليـس لهـا أي مضاعفـات مسـتقبلية ،وعليـه :فمـا مـدى إمكانيـة فتـح
حسـاب للعيـادة للتعامـل معهـا ضمـن عقـد املنفعـة الصحيـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن التقنيـة املقترحـة إلذابـة الدهـون تتـم مـن غيـر
عمليـة جراحيـة ،وعليـه :فلا تـرى الهيئـة مانعـاً مـن متويلهـا ،لكونهـا ال تدخـل مـن
ضمـن العمليـات التجميليـة املمنوعـة شـرعاً ،ويقـدم الطبيـب املعالـج تقريـراً يذكـر
لـدواع عالجيـة طبيـة ،ومـن بـاب
فيـه أن هـذه العمليـة تقـدم للعميـل (املريـض)
ٍ
حمايـة البنـك ،ينبغـي علـى البنـك التأكـد مـن أن هـذه التقنيـة معتمـدة مـن اجلهـات
الرسـمية.

2323بيع مع إعادة الت�أجري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منتـج البيـع مـع إعـادة التأجيـر ،والـذي يتـم
تطبيقـه بإحـدى طريقتين ،همـا:
األولـى :يقـوم البنـك بشـراء أصـل من العميل ،ويسـدد كامل القيمـة للعميل ،وبعدها
ٍ
مسـتوف لألركان الشـرعية.
يتم إبرام عقد إجارة
الثانيـة :يقـوم البنـك بشـراء أصـل مـن العميـل علـى أن يسـدد البنـك قيمـة األصـل
خلال سـنة ،ويقـوم العميـل بسـداد األجـرة فـي نفـس الفتـرة.
مثال اخليار األول:
 .1العميل ميلك عقاراً بقيمة مليون دينار.
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2222التعاقد مع إحدى العيادات لتموي�ل المنفعة الصحية:

 .2يقـوم البنـك بشـراء عقـار العميـل مبوجـب عقـد ابتدائـي ،علـى أن يقـوم البنـك
بسـداد الثمـن بالتقسـيط ،وملـدة تبـدأ مـن 2016/03/31م إلـى 2016/12/31م.
 .3يكون سداد البنك للثمن في حالتني ،يتم االتفاق عليهما ،وهما:
أ .يكـون سـداد ثمـن العقـار علـى أقسـاط معلومـة مجدولـة ،يتـم االتفـاق
عليهـا مـن قبـل البنـك والعميـل خلال سـنة ،تبـدأ علـى سـبيل املثـال مـن
تاريـخ 2016/03/31م مببلـغ  250ألـف دينـار كل ربـع سـنة ،وتكـون آخـر
دفعـة فـي تاريـخ2016/12/31م.
ً
كاملا أو جزئياً ،بنـاء على طلب العميل
ب .أو تكـون حالـة سـداد ثمـن العقـار
خلال سـنة ،عنـد نهايـة املـدة املتفـق عليهـا.
 .1خطـوات الطريقـة األولـى( :وهـي دفـع األجـرة بعـد إمتـام سـداد ثمـن
الشـراء بالتقسـيط).
اخلطوة األولى :توقيع عقد البيع االبتدائي.
اخلطـوة الثانيـة :توقيـع اتفاقيـة التسـهيالت ،ومنـوذج الرغبـة والوعـد
بالتأجيـر.
اخلطوة الثالثة :نقل ملكية العقار ،وتوقيع عقد اإلجارة.
اخلطوة الرابعة :سداد الثمن بالتقسيط خالل سنة.
اخلطوة اخلامسة :دفع األجرة بعد االنتهاء من دفع الثمن بالتقسيط.
 .2خطـوات الطريقـة الثانيـة( :يكـون دفـع األجـرة متزامنـاً مـع دفـع ثمـن
الشـراء بالتقسـيط.
تكـون احلالـة الثانيـة بنفـس خطـوات احلالـة األولـى مـا عـدا اخلطوتين
الرابعـة واخلامسـة ،وهـي كالتالـي:
اخلطوة األولى :توقيع عقد البيع االبتدائي.
اخلطـوة الثانيـة :توقيـع اتفاقيـة التسـهيالت ،مـع منـوذج الرغبـة والوعـد
بالتأجيـر.
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اخلطـوة الرابعـة  +اخلطـوة اخلامسـة :سـداد الثمـن بالتقسـيط خلال سـنة،
ودفـع األجـرة كل ربـع سـنة يعـادل مـا نسـبته  %5سـنوياً ،ويحتسـب هـذا
املبلـغ علـى أسـاس املبلـغ املتبقـي مـن مجمـوع القيمـة اإليجاريـة الثابتـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة بأنـه ال مانـع مـن قيـام البنـك بشـراء العقـار ،وأن
يدفـع ثمـن الشـراء علـى أقسـاط ودفعـات محـددة التواريـخ ،ومـن ثـم تأجيـره علـى
العميـل بأجـرة محـددة ،بدفعـات شـهرية أو دفعـات مؤجلـة وفـق التصـور السـابق
املعـروض علـى الهيئـة ،بشـرط أال تتـم املقاصـة بين ثمـن العقار واألجرة املسـتحقة،
مي ّكـن العميـل مـن ثمـن الشـراء بتحويـل املبلـغ إلـى حسـابه.
بـل ُ َ
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اخلطوة الثالثة :نقل ملكية العقار ،وتوقيع عقد اإلجارة.

باب التورق
2424عملية تورق لالكت�تاب في أسهم بنك إسالمي:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي:
يرغـب أحـد العملاء باالكتتـاب فـي أسـهم زيـادة رأس مـال أحـد البنـوك اإلسلامية
الكويتيـة ،وطلـب مـن بنـك بوبيـان توفيـر متويـل لصاحلـه لكـي يتمكـن مـن االكتتاب،
وذلـك مـن خلال إجـراء عمليـة تـورق لـه ،علـى أن يرهـن أسـهم هـذا البنـك التـي
ميتلكهـا حاليـاً لبنـك بوبيـان .فمـا هـو احلكـم الشـرعي لـذه العمليـة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة جـواز إجـراء عقـد عمليـة التـورق إذا توفـرت
الشـروط التاليـة:
 .1أن يقـوم البنـك ببيـع مـا ميلكـه مـن بضاعـة لعميلـه بعـد حيازتهـا ،ثـم يقـوم
العميـل باسـتالمها ويبيعهـا لطـرف ثالـث غيـر الـذي قـام بنـك بوبيـان بالشـراء
منـه ،دون اتفـاق مسـبق مـع البنـك فـي حتديـد املشـتري.
 .2أن يكون العميل في حاجة ماسة لعملية التورق.

2525إجراءات التموي�ل بالتورق:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية بعـض األسـئلة حـول عمليـة التـورق ،وقـد قـام
ممثـل إدارة االئتمـان بشـرحها ،وأجـاب عـن بعـض استفسـارات الهيئـة الشـرعية،
وكانـت األسـئلة املقدمـة كالتالـي:
 .1هل يجوز لبنك بوبيان أن يتعامل بالتورق في السلع والبضائع الدولية؟
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بعد النظر واإلطالع رأت الهيئة أن هذا التعامل جائز ،وليس فيه محظور شرعي،
ويعتبر بالنسبة للبنك بيعاً باألجل ،وبالنسبة للعميل تورقاً.
 .2هـل يجـوز للعميـل بعـد أن يشـتري مـن بنـك بوبيـان البضاعـة بثمـن مؤجـل أن
ّ
حـال.
يقـوم العميـل بتوكيـل البنـك لبيعهـا لـه بثمـن

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة أن هـذا التعامل جائز ،وليس فيه محظور شـرعي
إذا مت بشـروطه الشـرعية الصحيحـة ،حيـث ينـدرج حتـت مبـدأ الوكالـة اجلائـزة
شـرعاً ،ألن العميـل ال يسـتطيع بيـع هـذه السـلعة مباشـرة فـي األسـواق الدوليـة.
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2727إجـــراء البنـــك عمليـــة تـــورق لبعـــض موظفيـــه لســـداد
قـــروض ربويـــة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية العقود الالزمة إلجراء عملية التورق ،وتضمنت
العقود قيام البنك بأخذ هامش جدية من العميل ،فما هو احلكم الشرعي في ذلك؟

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن رغبـة البنـك بإجـراء عمليـة تـورق لبعـض موظفيـه الذيـن كانـوا
يعملـون لـدى بنـوك تقليديـة ،وكانـت عليهـم مديونيـات لصالـح تلـك البنـوك ،وقـد
ترتـب علـى هـذه املديونيـات فوائـد متراكمـة بسـبب ارتفـاع الفائـدة مـن فتـرة إلـى
أخـرى ،باإلضافـة إلـى أن تلـك البنـوك حتجـز مبلـغ  500د.ك مـن حسـاب املديونية
حلين تسـديد هـذه األقسـاط ،لـذا يرغـب بنـك بوبيـان بإجـراء عمليـة تـورق لهـؤالء
املوظفين لتخليصهـم مـن تلـك البنـوك التقليديـة ،لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة فـي مسـألة أخـذ البنـك مـن العميـل هامـش جدية
فـي حالـة الرغبـة و الوعـد بالشـراء ،أنـه عندمـا يقـوم البنـك بأخذ وعد مـن العميل
بشـراء سـلعة معينة مرابحة ،أو مسـاومة باألجل ،فالسـلعة ليسـت في حوزته أو في
مخازنه ،فيجب على البنك اإلسلامي أن يشـتري السـلعة لنفسـه أوالً ،وأن يالحظ
أن هنـاك احتمـاالً مـن نكـول الواعـد بوعـده فتكون السـلعة حلسـاب البنـك ،ويحاول
بيعها آلخر ،لذا يلتزم البنك بعدم شـرائه السـلعة إال بعد تأكده من سلامتها ،ومن
حقيقة سـعرها حتى ال يتكبد خسـارة عندما يضطر إلى بيعها ،وإذا تسـبب الواعد
بضـرر حلـق بالبنـك فللبنـك مطالبتـه بالضـرر الفعلـي الـذي تكبـده البنـك ،فلذلـك
يجـب أن يوقـع الواعـد بالشـراء ورقـة يبين فيهـا أنـه مسـتعد لتحمـل الضـرر عـن
البنـك عنـد حدوثـه ،وبنـاء علـى هـذا فيجـوز لبنـك بوبيـان أن يأخـذ هامـش اجلديـة

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع من إجراء عملية التورق لهؤالء املوظفني،
مع ضرورة التزام البنك بالضوابط الشـرعية للتورق.

2626إلزام العميل بهامش جدية في التموي�ل بالتورق:
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رأي الهيئة:

مـن العميـل إذا كان املبلـغ فـي حسـاب العميـل ويكـون أمانـة عنـد البنـك يسـتوفي
منـه األضـرار الفعليـة ،كمـا جـاء فـي املعاييـر الشـرعية لهيئـة احملاسـبة واملراجعـة
للمؤسسـات املاليـة اإلسلامية ،ويتـم تقديـر الضـرر الفعلـي الـذي أصـاب البنـك
باالتفـاق بين الطرفين أو عـن طريـق القضـاء ،وهـذه املوافقـة خاصـة فـي مثـل هذه
املعاملـة ،والتـي تختـص باملعـادن فـي البورصـات العامليـة املشـروعة.

2828تموي�ل عمالء بالتورق لسداد قروض ربوية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم مـن رئيـس املجموعـة املاليـة
حـول مـدى جـواز إجـراء البنـك عمليـة تـورق للعملاء الذيـن عليهـم ديـون ربويـة،
ولديهـم رغبـة فـي التخلـص منهـا ،علمـاً أن الهيئـة قـد أجـازت إجـراء التـورق لبعض
املوظفين ممـن كانـت لديهـم ديـون ربويـة ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العميـل إذا طلـب أن يجـري لـه البنـك عمليـة
التـورق لسـداد دينـه الربـوي ،وتأكـد البنـك مـن ذلـك ،فلا مانـع مـن إجـراء عمليـة
التـورق لـه ،شـريطة أن يفتـح العميـل حسـاباً بنكيـاً لـه فـي بنـك بوبيـان ،أو أحـد
البنـوك اإلسلامية ،وينهـي معاملتـه مـع البنـوك الربويـة نهائيـاً ،وكذلـك إن تعثـر
العميـل فـي سـداد دينـه فلا يجـرى لـه تـورق آخـر لسـداد ديـن التـورق األول(((.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،حـول الـرأي الشـرعي عـن مـدى جـواز إجـراء عمليـة تـورق للبنـوك
واملؤسسـات التقليديـة.

رأي الهيئة:

2929عقد صفقة تورق مشرتك لشراء عقار:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة ال يجوز متويل الشـركات والبنوك التقليدية ،ألن غالبية
أنشـطتها ربوية ،وفي متويلها تشـجيع ودعم لهذه األعمال الربوية احملرمة شـرعاً.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد صفقة تورق لشـراء عقـار مقدم من إدارة
االسـتثمار ،حيث سـتكون خطوات العملية كما يلي:
 .1رغبة بنك بوبيان بشراء عقار باملشاركة مع بنك أجنبي.
 .2سيقوم البنك األجنبي باقتراض قرض تقليدي لشراء العقار.
 .3سـيقوم بنـك بوبيـان بإجـراء عمليـة تـورق وتوقيع عقد شـراء وبيع سـلع ومعادن
باألجـل ،ثـم بيعهـا ليحصـل علـى التمويـل لشـراء العقـار.
 .4سـيقوم البنـك األجنبـي بإجـراء عمليـة تـورق لنفسـه مبثـل هيكلـة بنـك بوبيـان
إلطفـاء القـرض الربـوي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العقـد املعـروض عليهـا غيـر صالـح للتطبيـق،
ملـا يتضمنـه مـن مخالفـات شـرعية ،كمـا تفـوض الهيئـة اللجنـة التنفيذيـة مبعاجلـة
الهيكلـة ،وتعديـل العقـد ،ثـم اإلشـراف علـى عمليـة التـورق لشـراء العقـار ،وتزويـد
اجلهـة املختصـة بالعقـود والنمـاذج املطابقـة ألحـكام الشـريعة اإلسلامية.
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رأي الهيئة:

3030إجراء عملية تورق للبنوك والمؤسسات التقليدية:

3131عمليـة تـورق للشـركات الراغبـة فـي التحـول إلـى
العمـل بأحـكام الشـريعة اإلسلامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز قيـام البنـك بإجـراء
عمليـات تـورق للشـركات التقليديـة التـي ترغـب فـي التحـول إلـى العمـل بأحـكام
الشـريعة اإلسلامية ،وذلـك لتسـديد مديونياتهـا أو لتمويـل نشـاطها التجـاري.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إذا كانـت الشـركة التقليديـة التـي تريـد التمويـل
جادة في التحول إلى العمل اإلسلامي ،و ُوجدت دالئل على ذلك ،وعندها رهونات
كافيـة تغطـي أكثـر مـن قيمـة الديـن احتياطـاً مـن هبـوط أسـعار الرهونـات ،وعرفت
الشـركة باحتـرام التزاماتهـا املاليـة حسـب تاريخهـا املالـي ،فلا مانـع مـن متويلهـا
بالطـرق املشـروعة التـي مت اعتمادهـا مـن الهيئـة الشـرعية سـابقاً.

 -1انظـر الفتـوي رقـم ( )٥٠اخلاصـة بإعـادة ترتيـب املديونيـة للعملاء املتعثريـن بنـاء علـى تعليمات بنك
الكويـت املركزي.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول إمكانيـة أن يقـوم العميـل بتوكيـل
البنـك ببيـع البضاعـة نيابـة عنـه ،وذلـك فـي معاملات انتقـال املديونيـات مـن بنـك
تقليدي إلى بنك إسلامي ،واملسـمى مبنتج (أسـلمة الديون) ،وذلك حتى يتم العمل
باملنتـج موافقـاً لقـرارات بنـك الكويـت املركـزي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على التوكيل استثنا ًء ،وذلك لتسديد دين ربوي
في بنك تقليدي فقط ،ولكي ال يجتمع على العميل دينان في وقت واحد ،كذلك من أجل
التوافق مع قرارات بنك الكويت املركزي ،مع التأكيد على الفصل بني إجراءات التمويل،
كما طلبت الهيئة رفع تقرير إليها بشأن هذا املوضوع كل ثالثة أشهر.

3333التعامـل مـع البنـوك التقليدية عن طريـ�ق التورق في
إدارة الخزينة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع تعامـل إدارة اخلزينـة مـع البنـوك
التقليديـة عـن طريـق التـورق ،حيـث طلبـت الهيئـة مـن اإلدارة الـرد علـى بعـض
االستفسـارات ،وهـي كالتالـي:
-

ما مدى إمكانية وجود بدائل عن عقد التورق مع البنوك التقليدية؟

-

ما احلاجة امللحة للتعامل معهم؟

-

ما اآلثار املترتبة على عدم التعامل معهم ومخاطرها؟

وقد كان رد اإلدارة كالتالي:
 .1يجري تعاملنا حالياً مع البنوك التقليدية وفقاً لعقود مرابحة السـلع ،وينطبق
ذلك على عمليات التمويل واالسـتثمار ،حيث يتم كالهما وفقاً لعقود مرابحة
أو وكالـة ،يكـون فيهـا بنـك بوبيان هـو الوكيل.
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3232توكيــل البنــك ببيــع البضاعــة نيابــة عــن العميــل فــي
عمليــات التمويــ�ل بالتــورق:

 .2ال نقـوم بالتعامـل وفـق عقـود التـورق إال مـع بنـك الكويـت املركـزي ،حيـث نقوم
مبوجبهـا باالسـتثمار لديـه ،ويتـم إجـراء صفقـات السـلع مـن قبـل بنـك بوبيـان.
 .3ال توجد لدينا عقود تورق مع أي من البنوك التقليدية أو التجارية.
 .4يتـم التعامـل مـع البنـوك األخـرى بغـرض إدارة األصـول واخلصـوم اخلاصـة
بالبنـك وهـي مـن األمـور الضروريـة.
 .5فـي حـال عـدم التعامـل مـع البنـوك التقليديـة ،فـإن هـذا مـن شـأنه أن يعـوق
بشـكل كبيـر قدرتنـا علـى إدارة األصـول واخلصـوم ،حيـث إنـه وفقـاً للنظـام
املالـي فـي الكويـت ،ال تتجـاوز احلصـة السـوقية للبنـوك اإلسلامية نحـو %35
مـن إجمالـي السـوق ،والتـي تقـل عـن ذلـك كثيـراً بالقيـاس علـى املسـتوى العاملـي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال يجـوز متويـل الشـركات والبنـوك التقليدية،
ألن غالبيـة أنشـطتها ربويـة وفـي متويلهـا تشـجيع ودعـم لهـذه األنشـطة الربويـة
احملرمـة شـرعاً.

3434التعامـل مـع البنـوك التقليديـة عـن طريـ�ق التـورق فـي
إدارة الخزينـة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية طلـب مقدم مـن ادارة اخلزينة بشـأن إعادة النظر
في موضوع تعامل إدارة اخلزينة مع البنوك التقليدية .لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن التعامل مع البنوك التقليدية باسـتخدام
عقـود املرابحـة بضوابطهـا الشـرعية املقـرة مـن الهيئـة ،علمـاً أن هـذا التعامـل خـاص
بـإدارة اخلزينـة لتلبيـة متطلبـات السـيولة الالزمة للبنك.
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3535تجديد عقود المرابحة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن سـؤاالً عـن مـدى جـواز إجـراء عمليـات تـورق لبعـض الشـركات
املتعثرة في سداد مديونياتها املستحقة ،وذلك جراء عمليات الوكالة في االستثمار
مـع حـق التعاقـد مـع النفـس ،علمـاً أن التعثـر فـي سـداد الديـون قـد حلـق بكثيـر من
الشـركات اإلسلامية بسـبب األزمـة االقتصاديـة التـي ميـر بهـا العالـم ،علمـاً أن
جتديـد عقـود املرابحـة لـه حالتـان:
-

احلالة األولى :تعثر العميل (املدين) في سداد دين املرابحة.

-

احلالـة الثانيـة :جتديـد املرابحـة فـي حـال قـدرة العميـل املديـن علـى السـداد
إال أنـه ال يرغـب بالسـداد.

لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع قامت الهيئة باإلجابة عن احلاالت كالتالي:
-

-

احلالـة األولـى :يجـب علـى موظفـي االئتمـان عـدم إجـراء أي معاملـة َديـن إال
بعـد التأكـد مـن ملاءة العميـل واحترامـه اللتزاماتـه ،فـإن تعثـر العميـل بعـد
ذلـك فتتـم مراعـاة مـا يلـي:
ـرةٌ
أن ينظـر العميـل فتـرة زمنيـة ،لقـول اهلل تعالـىِ﴿ :إَون َك َن ُذو ُع ْ َ
سر ٍة َف َن ِظ َ
َٰ َ ْ َ َ َ َ ُ
ُ ُ ْ َ َ َ
َ ْ ٌ َّ ُ
ك ْ
إِل مي
ـم ت ْعل ُمـون ( ﴾٢٨٠البقـرة)
ـم إِن كنت
سر ٍة َوأن ت َص َّدقـوا خير ل

وفـي حـال كثـرة املعسـرين ممـا يشـكل ضـرراً علـى البنـك ،وتقـدم العميـل
املعسـر بطلـب إجـراء عمليـة تـورق مسـتقلة لتيسـير أمـوره ،فعلى البنـك التقيد
بالضوابـط التاليـة:
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عليه عند توقيعه على شـروط فتح احلسـاب اجلاري واحلسـابات االسـتثمارية
األخرى.
 .3أال يتم تكرار املعاملة أكثر من مرة.
 .4أن تعرض احلاالت على اللجنة التنفيذية للنظر فيها واعتمادها.
 .5يوجه العميل أن يبحث عن مصادر أخرى مشروعة للوفاء بدينه.
-

احلالـة الثانيـة :تـرى الهيئـة :مبـا أن مبلـغ الديـن متوفـر لـدى العميـل (املديـن)
فعليـه القيـام بتسـديد الديـن األول الـذي علـى ذمتـه ،وإذا رغـب العميـل فـي
إجـراء معاملـة أخـرى فتطبـق عليـه الضوابـط الشـرعية للتـورق.

3636طلـب تمويـ�ل إلحـدى الشـركات المحليـة لسـداد ديـن
ربـوي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مقـدم مـن مجموعـة التمويـل ،حـول
ً
متويلا لسـداد جـزء مـن مديونياتهـا الربويـة
منـح إحـدى الشـركات احملليـة الكبـرى
املمنوحـة مـن بنـوك تقليديـة ،وذلـك مـن خلال عقـود بنـك بوبيـان املقـرة مـن هيئـة
الرقابة الشرعية ،علماً بأن املديونيات السابق منحها من بنوك تقليدية استخدمت
لنشـاطها التجـاري ،لـذا يرجـى إفادتنـا بالـرأي الشـرعي عـن هـذه العمليـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن إجـراء عمليـات املرابحـة وفـق
الضوابـط الشـرعية املقـرة منهـا مـع الشـركة املذكـورة ،وذلـك مـن أجل نشـر الثقافة
املاليـة اإلسلامية ،وتعميمهـا فـي امليـدان االقتصـادي ،علـى أن تعـرض أي حالـة
أخـرى مشـابهة علـى الهيئـة الشـرعية ألخـذ رأيهـا فيهـا.

 .1أن تكـون املعاملـة الثانيـة منفصلـة متامـاً عـن الديـن األول فلا يراعـى فيهـا
املـدة واملبلـغ.
 .2متكين العميـل مـن مبلـغ التـورق ،وعـدم دخول املبلغ في الضمـان العام املأخوذ
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية برنامـج بيـع وشـراء سـلع ومعـادن فـي بورصـة
لندن ،وقد أبدت اإلدارة املختصة أن ما تقوم به حالياً لبيع وشراء السلع واملعادن،
هـو إرسـال فاكـس وبريـد الكترونـي إلـى الشـركة هنـاك بخصـوص تفاصيـل السـلع،
وعـروض البيـع والشـراء ،وكذلـك االعتمادات.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي ،يتضمـن
االستفسـار عـن مـدى صحـة اخلطوات اآلتيـة في عملية معاجلة ديون أحد العمالء
للتوافـق مـع الشـريعة اإلسلامية ،كما في املثـال التالي:

وبنـاء عليـه :تقدمـت لنـا شـركة (أ) بعـرض جديـد ألول مـرة ،وهـو برنامـج تسـهيل
شـراء األصـول االلكترونـي ،ممـا يتيـح لنـا تسـهيل إجـراءات إرسـال تفاصيل السـلع،
وأمـور الشـراء والبيـع واعتمـاد العمليـات مـن خلال اإلنترنـت.
• تفاصيل البرنامج:
-

يعتبـر «برنامـج تسـهيل شـراء األصـول» وسـيلة إلكترونيـة ،ويعتبـر خيـاراً آمنـاً
ً
وبديلا حلجـز املعاملات لـدى شـركة (أ).

-

بنا ًء على التوجيهات اخلاصة بالرقابة الشـرعية ،فقد أنشـأت كل من شـركتي
(أ ،ب) برامـج ذات طبيعـة مميـزة ومنفصلـة بالكامـل ،ولكـن عمليـة اإلحلال
التشـغيلي تضمـن اقتصـار إدخـال البيانـات علـى قيـد واحـد لـكل عمليـة فرديـة.

-

نحتـاج إلـى توقيـع ملحـق اتفاقيـة مـع شـركة (أ) ،لتكـون مبثابـة متديـد للوثائـق
ً
تفصيلا للعمليـة اإلضافيـة التـي تدعم اسـتخدامنا
الهيكليـة املوجـودة ،وتقـدم
للبرنامـج ،كمـا تنـص علـى قبولنـا لإلجـراءات التـي سـوف يتـم تبنيهـا عنـد
إجنـاز املعاملـة علـى «برنامـج تسـهيل شـراء األصـول» ،وبالنسـبة لشـركة (ب)
مشـتري السـلع ،فـإن لديهـا ملحـق اتفاقيـة خاصـاً بهـا.

-

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

3737بيع وشراء السلع والمعادن في بورصة لندن:

3838تموي�ل العمالء لسداد مديونياتهم لدى البنوك األخرى:

إجمالي مديونيات العميل  19.392.000د.ك مجزّأة على النحو اآلتي:
 .1مديونية رئيسية مببلغ  16.654.000د.ك ملصلحة أحد البنوك التقليدية.
 .2مديونية أخرى مببلغ  2.738.000د.ك ملصلحة أحد البنوك اإلسالمية.

علمـاً أن حسـاب العميـل لـدى البنـك التقليـدي ،وحتى نتمكن من حتويل دين العميل
مـن تقليـدي إلـى متوافـق مـع أحـكام الشـريعة االسلامية يتوجـب عليه سـداد جميع
التزاماتـه ،ليتمكـن مـن حتويـل راتبـه إلـى بنـك بوبيـان ،مبـا فيهـا مديونيـة البنـك
اإلسلامي ،وذلـك حسـب إجـراءات وسياسـة البنـك اآلخـر.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع أكـدت الهيئـة علـى قرارهـا السـابق فـي هـذا املوضـوع ،والذي
نـص :أن العميـل إذا طلـب أن يجـري لـه البنـك عمليـة التـورق لسـداد دينـه الربـوي،
وتأكـد البنـك مـن ذلـك ،فلا مانـع مـن إجـراء عمليـة التـورق لـه ،شـريطة أن يفتـح
العميـل حسـاباً بنكيـاً لـه فـي بنـك بوبيـان ،أو أحـد البنوك اإلسلامية ،وهـو من باب
اإلعانـة علـى اخليـر والبـر ،والتخلـص مـن املمنـوع شـرعاً.

رأي الهيئة:

3939ضوابط تجديد عملية المرابحة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن آليـة هـذا البرنامـج ال تتيـح للعميـل خيـارات
مشـتر ،وال توجـد آليـة للفصـل بين الضمانـات فـي
لبيـع السـلعة علـى أكثـر مـن
ٍ
البرنامـج ،ممـا يجعـل العمليـة أقـرب إلـى الصوريـة ،لذلك تـرى الهيئة االسـتمرارية
باآلليـة املعمـول بهـا حاليـاً لشـراء السـلع واملعـادن.

عرض على هيئة الرقابة الشرعية الضوابط اخلاصة مبوضوع جتديد عملية املرابحة:
 .1يجـب أن تكـون عمليـة املرابحـة اجلديـدة التـي سـتجرى منفصلـة متامـاً عـن
العميلـة السـابقة املترتبـة علـى العميل ،بحيث تكون املرابحة اجلديدة مسـتقلة
عـن محـل املرابحـة األولـى ،وعـدم الربـط بين العقـود.
 .2أن يكون العميل مليئاً وذا مركز مالي جيد.
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 .4متكني العميل من مبلغ املرابحة اجلديدة بأن يتصرف به حسب إرادته.
 .5أن تكون املرابحة اجلديدة قبل استحقاق املديونية األولى.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اعتماد الضوابط السـابقة ،وذلك لتحقيق اإلبتعاد
عن الصورية.

بناء على المؤشرات:
4040تحديد نسبة األرباح
ً
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة االئتمان ،بشـأن حتديد
نسـبة الربـح علـى املعاملات التمويليـة التـي يقـوم بهـا البنـك ،بنـاء علـى املؤشـرات
ووحـدات القيـاس لنسـب الربحيـة السـائدة واملقبولـة فـي السـوق املالـي ،مضافـاً
إليهـا هامـش نسـبي ،ومـن هـذه املؤشـرات:
-

سعر اخلصم احملدد من قبل بنك الكويت املركزي.

-

الاليبور.

-

الكايبور.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز االسترشـاد بهذه املؤشـرات في حتديد نسـبة
الربـح فـي املعاملات التمويليـة ،علـى أن يكون ذلك االسترشـاد معلومـاً للعميل عند
احتساب الربح.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .3أن يسـدد العميـل جـزءاً مـن املديونيـة السـابقة (إمـا نسـبة معينـة أو حسـب
شـرائح) ،باإلضافـة إلـى الربـح املسـتحق عـن الفتـرة السـابقة.

4141تموي�ل شركة ت�تعامل مع بنوك تقليدية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مقـدم مـن إدارة متويـل الشـركات،
يتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز متويـل إحـدى الشـركات احملليـة ،علمـاً أن
نشـاط الشـركة هو التمويل االسـتهالكي (سـيارات ،معدات ثقيلة ،مواد بناء...الخ)،
كمـا أن تعاملات الشـركة مـع البنـوك هـي تعاملات مـع بنـوك تقليديـة ،ولكن جميع
متويالتهـا لعمالئهـا هـي تعاملات وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،مـن خلال
عقـود بيـع مسـاومة باألجـل ،كمـا أن الشـركة مملوكـة بالكامـل لشـركة تعمـل بنظـام
يخضـع ألحـكام الشـريعة اإلسلامية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن متويـل الشـركة املذكـورة لتتخلص
مـن ديونهـا الربوية.

4242تسـجيل عقـار باسـم البنـك ليحصـل العميـل علـى قـرض
إسكاني:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول رغبـة أحـد العملاء بشـراء أرض
سـكنية مـن مالـه املتوفـر لـدى بنـك بوبيـان ،ولكنـه بنـاء علـى قانـون بنـك التسـليف
واالدخـار ،والـذي ينـص :علـى أنـه فـي حـال متلـك أي شـخص أي نـوع مـن أنـواع
العقـار قبـل حصولـه علـى قـرض بنـك التسـليف يسـقط حقـه باملطالبـة بالقـرض
اإلسـكاني مـن بنـك التسـليف.
فلذلـك يرغـب العميـل فـي شـراء العقـار عـن طريـق بنـك بوبيـان ،وأن يتـم تسـجيل
العقـار باسـم البنـك ،حتـى يسـتطيع العميـل احلصـول علـى قـرض بنـك التسـليف.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال يجـوز للبنـك أن يسـجل العقـار باسـمه ،ملـا
فيـه مـن حتايـل صريـح علـى اجلهـات احلكوميـة.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن طلـب الـرأي الشـرعي فيمـا إذا قام بنك بوبيان ببيع بعض السـلع
والبضائـع علـى العملاء مرابحـة باألجـل ،فهـل يجـوز تقـدمي خدمـة إضافيـة تتثمـل
فـي أن يقـوم البنـك بتزويـد العميـل بقائمـة تضـم أسـماء التجـار الذيـن لهـم ملاءة
ماليـة وصـدق فـي التعامـل مـع العملاء كـي يقـوم العميـل ببيـع بضاعتـه لهـم؟ علمـاً
أن هـذه اخلدمـة هـي جهـد فـردي مـن بعـض املوظفين لصالـح العملاء ،وال يُنـص
عليهـا فـي العقـد ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

 .1مستندات العميل األساسية.

رأي الهيئة:

.2
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طلب التمويل.

 .3قائمة مستندات العميل.
 .4حساب األرباح.
 .5رغبة ووعد بالشراء.
 .6عرض السعر.
-

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه يجـوز للبنـك أن يقـدم خدمـة إضافيـة للعميـل
فـي عمليـة املرابحـة باألجـل ،وهـي أن يقـوم البنـك بإعطـاء العميـل قائمـة تضـم
أسـماء التجـار الذيـن لديهـم صـدق فـي التعامـل ،ليقـوم العميـل ببيـع السـلعة لهـم
باختيـاره ،دون أن يتعـرض للغـش ،وهـذا يعـد مـن قبيـل النصـح واإلرشـاد ،وال يجـوز
للبنـك أن يتقاضـى عمولـة علـى تقـدمي هـذه اخلدمـة ،سـواء مـن العميـل أو التاجـر.

الزيـارة الثانيـة للعميـل :تتـم املوافقـة علـى املعاملـة مـن قبـل إدارة التمويـل
الشـخصي ،وتتـم طباعـة املسـتندات التاليـة ،وتوقيـع العميـل عليهـا ،وهـي:
 .1أمر الشراء.
 .2السند اإلذني.
 .3إقرار تصريح طبي شخصي.
 .4أمر الدفع املصرفي (خاص بعمالء البنوك األخرى).

4444إجراءات المرابحة:

 .5إمتام الشراء.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية املقتـرح املقـدم مـن قبـل إدارة املبيعـات ،والـذي
يهـدف إلـى تسـهيل عمليـة متويـل العملاء بخطـوات يتـم مـن خاللهـا تقـدمي أفضـل
خدمـة للعميـل ،دون مخالفـة أي مـن الضوابـط الشـرعية املطبقـة فـي بنـك بوبيـان.

 .6كتاب املرور (في حال معاملة سيارة).

•

املقتـرح يهـدف إلـى تقليـل عـدد زيـارات العميـل إلـى البنـك إلجنـاز وإكمـال
إجـراءات معاملتـه ،ممـا يعطـي صـورة أفضـل لـدى العميـل عـن البنـك ،بحيـث
يتـم اختصـار زيـارة العميـل للبنـك مـن ثلاث زيـارات إلـى زيارتين ،وذلـك مـن
خلال تعديـل خطـوات منـح التمويـل ،وهـي كالتالـي:

•

اخلطوات احلالية:

-

الزيـارة األولـى للعميـل :يتـم توفيـر وطباعة املسـتندات التاليـة ،وتوقيع العميل

ت
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4343توجيه العميل في بيع المرابحة باألجل إلى مشت ٍر لبضاعته:

عليهـا ،وهـي:

-

الزيارة الثالثة للعميل :تتم املوافقة على املعاملة من قبل إدارة التمويل
الشخصي ،وتتم طباعة املستندات التالية ،وتوقيع العميل عليها ،وهي:
 .1عقد املرابحة  /املساومة.
 .2إذن التسليم.

•

اخلطوات املقترحة:

-

الزيـارة األولـى للعميـل :يتـم توفيـر وطباعة املسـتندات التاليـة ،وتوقيع العميل
عليهـا ،وهـي:
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طلب التمويل.

 .3قائمة مستندات العميل.
 .4طلب الشراء.

 .5إمتام الشراء.

 .6عقـد املرابحـة  /املسـاومة (يتـم توقيـع العميـل علـى عقـد املرابحـة بعـد
إمتـام الشـراء مـع املـورد)

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .1مستندات العميل األساسية.

عنـد اختيـار العميـل لهـذه امليـزة سـيقوم العميـل بدفـع أربـاح إضافيـة بنسـبة معينة،
لـذا يرجـى التكـرم باالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العميـل مـا دام يختـار فـي بدايـة العقـد هـذا
العـرض ،فلا مانـع مـن ذلـك ،بشـرط أن يلتـزم بـه ،وهـذا يُعـد مـن قبيـل بيـع األجـل
املشـروع ،الـذي مت االتفـاق بين طرفيـه علـى قيمـة البيـع ،وأجـل السـداد.

 .7السند اإلذني.

 .8أمر الدفع املصرفي (خاص بعمالء البنوك األخرى).

4646المرابحة المرنة لتموي�ل رأس المال العامل:

 .10عرض السعر.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضوع رغبة بنك بوبيـان بطرح منتج املرابحة
املرنـة لتمويـل رأس املـال العامل ،وفق التفصيل التالي:

 .9إقرار تصريح طبي شخصي.

-

بعدهـا تتـم املوافقـة علـى املعاملـة مـن قبـل إدارة التمويـل الشـخصي ،وتتـم
طباعـة املسـتندات التاليـة:
 .11كتاب املرور (في حال معاملة سيارة).

-

الزيـارة الثانيـة للعميـل :يتـم اسـتالم أمـر الدفـع املصرفي من العميل وإرسـال
املعاملـة إلـى إدارة التمويـل الشـخصي ،وعنـد املوافقـة تتـم طباعـة وتوقيـع
العميـل علـى إذن التسـليم.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن االسـتغناء عـن الوعـد والرغبـة
بالشراء في املرابحة ،ألنه ال يشكل جزءاً من العقد ،مع مراعاة اجلوانب القانونية
املنظمـة لذلك.

4545خيار ت�أجيل القسط األول لستة أشهر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع خيـار الدفـع ،ومحتـواه :أن إدارة
التسـويق بالبنـك تـود تقـدمي خيـار الدفـع بعـد سـتة أشـهر لعملاء البنـك ،علمـاً أنـه
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اسم املنتج:
املرابحة املرنة  -لتمويل رأس املال العامل.
الهدف من املنتج:
هـو منتـج صمـم خصيصـاً لتلبيـة احتياجـات عملاء بنـك بوبيـان لتمويـل رأس املـال
العامـل ،والـذي يسـتوجب وجـود منتـج مـرن للسـحب واإليـداع حسـب التدفقـات
النقديـة للعميـل.
خطوات املنتج:
 .1إبرام صفقة مرابحة للعميل وفقاً لإلجراءات املتبعة في البنك.
 .2فتـح حسـاب خـاص للعميـل ،ويتـم إيـداع رصيـد عمليـة التمويـل باملرابحة فيه،
ويتـم احتسـاب أربـاح يوميـة مسـاوية ملعـدل أربـاح املرابحـة.
 .3يقوم العميل بالسحب واإليداع على احلساب اخلاص املذكور وفقاً الحتياجاته
التمويلية اليومية.
كما يرجى العلم أن هذا املنتج موجود حالياً ،ومعمول به لدى بعض البنوك اإلسالمية.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج بهـذه الصـورة ،حيـث تضمـن
املنتج عقوداً مقبولة في الفقه اإلسلامي ،وإيرادها بهذه الطريقة ال يخل بشـرعية
املنتـج ،مـع مراعاة الضوابـط التالية:
 .1عدم الربط بني فتح احلساب وعملية املرابحة.
 .2متكني العميل من مبلغ املرابحة دون إلزامه بإيداع مبلغها في احلساب.
 .3أن يكون احلساب استثمارياً (توفيراً) وليس جارياً.

4747ضوابط مكافأة السداد المبكر(((:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع ضوابـط السـداد املبكـر ملنتـج انتقـال
املديونيـات ،وقـد اقتـرح رئيـس الهيئـة الشـرعية بعـض ضوابـط السـداد املبكـر.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع علـى الضوابـط املقترحـة مـن رئيـس الهيئـة الشـرعية فيمـا
يتعلـق بضوابـط السـداد املبكـر ،رأت الهيئـة اعتمـاد هـذه الضوابـط والعمـل بهـا،
وهـي علـى النحـو التالـي:
 .1أال ينـص فـي العقـد علـى إلـزام البنـك بحسـم جـزء مـن الديـن عنـد السـداد
املبكـر ،وأال يكـون هنـاك ارتبـاط تعاقـدي عنـد العقـد ،وإمنـا يكـون بـإرادة
منفـردة مـن البنـك.

 .2أن تكون إعادة األرباح أو جزءٍ منها من قِ بل البنك على سبيل التبرع دون إلزام.
 .3أن يتـم وضـع سياسـة عامـة تطبـق فـي كل حاالت السـداد املبكر دون اتفاق مع
العملاء علـى ذلـك ،وال بـأس إن علـم العملاء مسـبقاً بذلـك ،وال مانع لو كانت
بحسـب الزمن املتبقي لسـداد املديونية نسـبة وتناسـباً.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

رأي الهيئة:

 .4إذا كانـت هنـاك حـاالت خاصـة لتحصيـل ديـون البنـك قبـل موعدهـا مـن
العملاء ،ويرفـض العملاء السـداد املبكـر إال إذا حصلـوا علـى حسـم معقـول،
فيجـوز االتفـاق مـع العميـل علـى السـداد املبكـر ،وذلـك بشـكل فـردي.

 .5يجب أن يكون التسديد جلميع الدين ،وال يصح أن يكون جلزءٍ منه.
وخالصـة األمـر :يجـوز شـرعاً إسـقاط بعـض حـق الدائـن مقابـل تعجيـل سـداد
الدين ،وهي املسـألة املعروفة عند الفقهاء مبسـألة « ضع وتعجل» بشـرط أال يكون
َّ
ٌ
شـرط فـي العقـد ،وال عالقـة لهـذه املسـألة بالربـا علـى الراجـح مـن أقـوال
هنـاك
العلمـاء ،بـل هـي مـن بـاب الصلـح ،وصاحـب احلـق يتبـرع ببعـض حقـه ،وليـس ملزمـاً
بذلـك ،فلهـذا فـإن إسـقاط بعـض الديـن عنـد تعجيـل السـداد أمـ ٌر غيـر الزم للبنـوك
اإلسلامية ،وليـس ذلـك حقـاً مـن حقـوق املديـن ،وإمنا هو تبرع من البنك اإلسلامي.

4848احتساب عمولة بيع أو نسبة بيع لصالح البنك:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال بشـأن حكم احتسـاب عمولة بيع أو نسـبة
بيـع يحصـل عليهـا البنـك مـن املـورد ،وذلـك نظير شـراء العميل مـن املورد من خالل
عمليـة املرابحـة التـي متـت بينه وبني البنك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن املعاملـة إذا متـت بين البنـك والعميـل علـى
أسـاس عقـد املرابحـة ،فلا يحـق للبنـك أن يأخـذ أي خصـم أو عمولـة علـى ذلـك
املـورد ،حيـث إن بيـع املرابحـة مـن بيـوع األمانـات التـي يُشـترط فيهـا العلـم مببلـغ
التكلفـة ،ونسـبة الربـح ،وفـي حـال إذا حصـل البنـك علـى خصـم فـإن املبلـغ أصبـح
مجهـوالً للعميـل ،وغيـر متفـق عليـه ،إال أنـه إذا مت خصـم ذلك من تكلفة السـلعة في
املرابحـة علـى العميـل بعـد ذلـك ،وأمـا إن متت املعاملة على عقد مسـاومة فال مانع
مـن ذلـك ،إذ ال يُشـترط العلـم مببلـغ التكلفـة.

 -1انظـر فتـوى هيئـة الرقابـة الشـرعية رقـم ( )٥١اخلاصـة بتعليمـات بنـك الكويـت املركـزي واملتعلقـة
مبكافـأة السـداد املبكـر.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج التمويـل الشـخصي مقابـل
الضمـان ،لالطلاع وإبـداء الـرأي.

ب.

إعادة ترتيب شروط التعاقد للعمالء املتقاعدين.

ج.

إعادة جدولة عميل متعثر.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :أن يتم متويل العميل من خالل املرابحة ،أو املساومة
النمطية القائمة على شراء وبيع األصول احلقيقية واملنافع ،وعند تعذر استخدام
وسيلة املرابحة واملساومة ميكن استخدام التورق الدولي لتطبيق هذا املنتج.
كمـا توصـي الهيئـة إدارة البنـك ضـرورة التقليـل مـن اسـتخدام التمويـل النقـدي عن
طريـق التـورق ،والسـعي للمرابحـات واملسـاومات القائمـة علـى األصـول احلقيقيـة
واملنافع.

 .1بنـاء علـى التعليمـات اجلديـدة يتعـذر تطبيـق عقـد مسـاومة مـع العملاء ،ألن
التعليمـات تشـترط بيـان العائـد علـى التمويـل.
 .2نصـت التعليمـات علـى ضـرورة بيـان أصـل املديونيـة والعائـد ،مـع العلـم أن
عقـد املرابحـة يرتـب دينـاً علـى العميـل ،وكأن التمويـل أصبـح مشـابهاً للتمويـل
الربـوي.

5050تعليمـات البنـك المركـزي الجديـدة بخصـوص قواعـد
وأسـس منـح عمليـات التمويـ�ل الشـخصي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية تعليمـات بنـك الكويـت املركـزي اجلديـدة
بخصـوص قواعـد وأسـس منـح عمليـات التمويـل الشـخصي ،وعليـه :قامـت إدارة
التمويـل االسـتهالكي بتقـدمي بعـض االستفسـارات إلـى الهيئـة الشـرعية إلبـداء
الـرأي فيهـا ،وهـي كالتالـي:

وأمـا مـا يتعلـق بالسـؤال الـوارد فيحـق للبنـك اسـتخدام منتـج مرابحـة
املـواد اإلنشـائية لسـداد املديونيـة القائمـة علـى العميـل ،وإنشـاء مديونية
جديـدة بعقـد جديـد ،وذلـك حسـب تعليمـات البنـك املركـزي اجلديـدة،
علـى أن يراعـى التالـي:

بند إعادة ترتيب شروط التعاقد ،وتعديل أجل التمويل ،وقيمة القسط الشهري:
هل ميكن اسـتخدام منتج مرابحة املواد اإلنشـائية الدولية لسـداد املديونية القائمة
علـى العميـل؟ وإنشـاء مديونيـة جديـدة بعقـد جديـد ،مبـدد تتفـق مـع ضوابـط بنـك
الكويـت املركـزي ذات الصلـة؟ مـع اسـتبعاد البنـد اخلـاص بإحضـار الفواتيـر مـن
العقـد املبـرم مـع العميـل ،وكذلـك اسـتبعاد التـزام العميـل بإحضـار الفواتيـر مـن
اإلقـرار اخلـاص باسـتالم املسـتندات ،وذلـك حسـب احلـاالت الثالثـة التاليـة:
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بعـد النظـر واالطلاع أبـدت الهيئـة بعـض املالحظـات العامـة ،بنـاء علـى تعليمـات
البنـك املركـزي الكويتـي ،وهـي كالتالـي:

 .3يجـب أن توضـع ضوابـط محـددة إلعـادة ترتيـب شـروط التعاقـد ،متوافقـة مع
املتطلبـات الشـرعية.

السؤال األول:

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

4949التموي�ل الشخصي مقابل الضمان:

أ.

تعديل أجل التمويل وقيمة القسط الشهري.

•

أ.

في حال كان املبلغ دون  ،20.000يقوم البنك بعملية بيع مرابحة
مواد إنشائية محلية للعميل ،ومن ثم يقوم العميل بتفويض البنك
باسـتيفاء محصلـة املديونيـة ،وذلـك بقيـام العميـل بتوكيـل البنـك
ببيـع السـلع وحتصيـل نـاجت البيـع ،وترتيـب املتبقـي مـن املديونيـة
علـى العميل.

ب .فـي حـال كان املبلـغ أكثـر مـن  ،20.000يقـوم البنـك بعمليـة بيـع
مرابحـة مسـتوفية ألركانهـا الشـرعية مـع العميـل ،ويتـم اسـتيفاء
محصلـة املديونيـة عـن طريـق املقاصـة مـن نـاجت البيـع.
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السؤال الثاني:
بند احلجز على نهاية اخلدمة:
بنـاء علـى تعليمـات بنـك الكويـت املركـزي التي تنص على :عدم اجلـواز للجهات املانحة
اسـتخدام مكافـأة نهايـة اخلدمـة ،أو أي مبلـغ بحسـابات العميـل ،أو احلجـز عليهـا ،
لسـداد أقسـاط لـم يحـل أجـل اسـتحقاقها ،إال مبوافقـة كتابيـة مـن العميـل بذلـك.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أن مسـألة السـداد املبكـر قضيـة فقهيـة قدميـة
مشـهورة ومتجددة ،حيث اختلف الفقهاء فيها قدمياً وحديثاً ،وتسـمى مسـألة "ضع
وتعجل" ،ومن باب املعرفة فقد ذهبت املذاهب األربعة إلى منعه إن كان باشـتراط،
وقـال غيرهـم مـن الفقهـاء باجلـواز ولـو بالشـرط ،أمـا بغير اشـتراط فأكثـر الفقهاء
علـى جـوازه فيمـا نعلـم ،وقـول ا َ
جلـواز هـو ِروايَـة عـن أح َمـد ،ونَ َسـب ابـن ُرشـد وابن
حلنَف ّية ،وال َقول بِا َ
بجـوازه إلـى ابـن ع َّبـاس وزُفر مـن ا َ
جلـواز هو اختيار
ال َق ِّيـم ال َقـول َ
َّ
الصلـح عن
َشـيخ اإلسلام ابـن تَيميَـة َ -ر ِح َمـه الل  -قـال فـي االختيـارات( :ويَ ِص ّـح ُّ
وح َكـي َقـو ٌل ل َّ
ؤجـل ب ِ
ـافعي) ،واختـار هـذا
امل ُ َّ
ِبعضـه َحـا ّالً ،وهـو ِروايَـة عـن أح َمـد ُ
ِلش ّ
ال َقـول ً
فـإن ال ِّربا يَت َ
َض َّمـن الزِّيا َدة في
أيضـا ابـن ال َق ّيـم وقـال(ِ :ل َّن هـذا َعكـس ال ِّربـا َّ
أَحـد العِ َ
وضين فـي ُمقابَلـة األَ َجـل ،وهـذا يَتَض َّمـن بَـراءة ذِ َّمتـه مـن بَعـض العِ ـ َوض
ـوض فـي ُم َقابَلـة ُسـقوط بَعـض األَ َجـل
فـي ُمقابَلـة ُسـقوط األَ َجـل َفسـ َقط بَعـض العِ ِ
فانتَ َفـع بـه ُك ّل ِ
إن ال ِّربا
واحـد مِ نهمـا ،ولـم يَكـن هنـا ِربا ال َحقِ ي َقـة وال لُغة وال ُعرفاًَ ،ف َّ
الزِّيـا َدة ،وهـي ُمنتَفِ يـة هـا هنـا ،والذيـن َح َّرمـوا ذلـك قاسـوه علـى ال ِّربـا وال يَخفـى
ال َفـرق ال َو ِ
«ع ِّجـل لـي
اضـح بين قولـه« :إ َّمـا أ ْن تُربـي وإ َّمـا أ ْن تَقضـي» ،وبين قولـهَ :
وأَهـب لَـك مائـة» َفأيـن أَ َحدهمـا مـن َ
ـص فـي َتـرمي ذلـك وال إِجمـاع
اآلخـر َفلا نَ ّ
صحيـح)(((.
وال قِ يـاس َ

 .1اتفـق الطرفـان علـى أنـه يحـق للطـرف األول حجـز األقسـاط الشـهرية مـن
تاريـخ سـابق علـى تاريـخ اسـتحقاقها احملـدد بالعقـد ،وذلـك في احلـاالت التي
يتـم فيهـا حتويـل الراتب الشـهري حلسـاب العميل (الطـرف الثاني) قبل تاريخ
اسـتحقاق هـذه األقسـاط.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اآلتي:
 .1تعديـل البنـد ليصبـح كمـا يلـي :وافـق العميـل على أحقية الطـرف األول بحجز
األقسـاط الشـهرية مـن تاريـخ سـابق علـى تاريـخ اسـتحقاقها احملـدد بالعقـد،
وذلـك فـي احلـاالت التـي يتـم فيهـا حتويـل الراتـب الشـهري حلسـاب العميـل
(الطـرف الثانـي) قبـل تاريـخ اسـتحقاق هـذه األقسـاط.
 .2إضافـة الفقـرة التاليـة بعـد الفقـرة املعدلـة( :مـع اسـتمرار األربـاح حلسـابات
التوفيـر فـي حـال حجـز املبلـغ) حـال إيداعهـا فـي حسـاب التوفيـر.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن اإلدارة التنفيذيـة للبنك حول
التعليمـات التـي أصدرهـا بنـك الكويـت املركـزي مبـا يتعلق مبوضوع السـداد املبكر،
امللـزم بتطبيقهـا البنـوك اإلسلامية احملليـة ،وذلـك فـي حـاالت ذكرتهـا التعليمـات
ً
تفصيلا ،لالطلاع وإبـداء الـرأي :

رأي الهيئة:

وعليـه :هـل ميكـن تعديـل البنـد رقـم  5فـي جميـع العقـود املبرمـة مـع العملاء
(اسـتهالكي  /إسـكاني) لضمان اسـتيفاء موافقة العميل على حجز نهاية اخلدمة،
حيـث ينـص البنـد احلالـي علـى مـا يلـي:

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .4يتم تعديل غرض التمويل ،ليصبح سداد وترتيب مديونية قائمة ،وميكن متييز
احلـاالت التـي نـص عليهـا البنـك املركـزي بـأن تضـاف (املتقاعديـن  -العميـل
املتعثـر) بجانـب أغـراض التمويـل ،بشـرط أال يكون معسـراً (وذلـك بفصله عن
العمـل وغيرهـا مـن حـاالت اإلعسـار) ،كما تقتـرح الهيئة تقـدمي اإلدارة تصوراً
حـول عـدد املـرات التـي يتـم فيهـا إعادة شـروط التعاقـد للمتعثرين.

5151تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بالسداد المبكر:

وبنـاء عليـه :فـإن هـذه املسـألة ممـا اختلـف فيهـا الفقهـاء ،واختيـار أحـد القولين
ال يعنـي احلكـم بعـدم شـرعية القـول اآلخـر ،واحلكـم بصوريـة البنـوك اإلسلامية
ومحاكاتهـا للبنـوك التقليديـة بسـبب اختيـار هـذا القـول الفقهـي.
 -1انظر إعالم املوقعني عن رب العاملني ()267/2
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وتأسيسـاً علـى ذلـك املبـدأ  -مـن قبـول القـول الفقهـي ولـو كان لغيـر اجلمهـور مـن
الفقهـاء مـا دام صـادراً ممـن يعتـد بقولـه ،وإمـكان العمـل بـه فـي بـاب املعامالت من
بـاب التيسـير واملصلحـة الراجحـة  -مـا جـاء فـي التطبيـق املعاصر مـن اختيار كثير
مـن الهيئـات الشـرعية لألخـذ بالوعـد امللـزم مع أنه قول لبعـض الفقهاء ،وغدا هذا
القول هو املعمول به حالياً لدى جميع املؤسسـات املالية اإلسلامية دون اعتراض.

باب مرابحة السيارات
5252دفع العميل مبلغ ًا «مقدم ًا» للمورد أو المالك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي يتضمـن :قيـام أحـد العملاء بإجـراء عمليـة مرابحـة سـيارات مـع البنـك،
وكان قبـل إجـراء العمليـة املذكـورة مـع البنـك قـد دفـع مبلغـاً للمـورد مقدمـاً حلجـز
السـيارة ،وقـدم إيصـاالً للبنـك باملبلـغ حتـى يتـم حسـاب األرباح على اجلـزء املتبقي،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه فـي حـال قيـام العميـل بدفـع مبلـغ للمـورد
مقدمـاً قبـل أخـذ موافقـة أو تفويـض مـن البنـك ،فإنـه ال يصـح للبنـك إبـرام عقـد
املرابحـة ،وذلـك لقيـام العميـل بشـراء السـلعة مـن خلال دفـع املقـدم ،ويعتبـر البنك
ً
متويلا نقديـاً بفائـدة وهـو غيـر جائـز ،فلا يصـح
فـي هـذه احلالـة قـد مـول العميـل
للبنـك أن يشـتري السـلعة مـن العميـل ثـم يبيعهـا لـه مرابحة ،وتقتـرح الهيئة أن يقوم
العميـل بفسـخ مـا أبرمـه مـع املـورد ،ويعتبـر في هذه احلالة ما قدمـه العميل للمورد
مقدمـاً نيابـة عـن البنـك ،ويقـدم املبلـغ للبنـك باعتبـاره هـو البائـع.

5353االتفاق المسبق بني العميل وصاحب السيارة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
وهـو كالتالـي:
إذا كان هنـاك اتفـاق مسـبق بين العميـل واملـورد بدفـع جـزء مـن قيمـة السـيارة ،فما
احلكـم الشـرعي فـي هذه املسـألة؟
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن هناك حالتني:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
هـذا مضمونـه:

األولى :إذا علـم موظـف البنـك بوجـود اتفـاق مسـبق بني العميل واملـورد بدفع جزء
مـن قيمـة السـيارة ،ومت بالفعـل دفـع ذلـك املبلـغ فلا يجـوز للبنـك الدخـول
فـي هـذه العمليـة حينئـذ ،ويراعـى فسـخ التعاقـد قبـل متويـل البنـك للعميـل.
الثانية :إذا مت إبـرام عقـد املرابحـة دون علـم مـن موظـف البنـك بوجـود اتفـاق
مسـبق ،ثـم اكتشـف وجـود ذلـك االتفـاق بعـد إبـرام عقـد املرابحـة ،فتعتبـر
املعاملـة نافـذة لوجـود أصـل التعامل ،وتعتبر موافقة العميل واملورد فسـخاً
حكميـاً للتعاقـد األول ،وال يلـزم ذلـك تطهيـر أيـة أربـاح ،وتوصـي الهيئـة
اإلدارة بوضـع إجـراءات دقيقـة ملثـل هـذه احلـاالت.

5454توثيق عملية الشراء من المورد بالفاكس:
عرض على هيئـة الرقابـة الشرعيـة استفسار مقدم من إدارة التمويل االستهالكي،
يتضمـن الرغبـة فـي إعـادة النظـر بضرورة توثيق عملية الشـراء مـن املورد بالفاكس
وغيـره ،وقـد ورد فـي املذكـرة أن يكتفـى بالعقـد الـذي مت بالهاتـف ،طاملـا أن هنـاك
اتفاقيـة تنظـم العالقـة بين البنـك واملـورد ،وحيـث إن هنـاك اتصـاالً يتـم بالبيـع
والشـراء مـن املـورد قبـل إمتـام الصفقـة مـع العميـل ،لـذا يرجـى إعفاؤنـا مـن هـذا
اإلجـراء ملـا سـوف يصطحـب ذلـك مـن تعطيـل مـن قبـل موظفـي املـورد ،حيـث إن
عمليـة املرابحـة سـتمتد إلـى وقـت أطـول ،علمـاً أنـه جـرى العـرف لـدى البنـوك
والشـركات بإمتـام عمليـة الشـراء مـن املـورد باالتصـال الهاتفـي ،وعليـه :يرجـى
التمـاس العـذر لنـا فـي هـذه اجلزئيـة إذا لـم يكـن فيهـا أي شـبهة شـرعية ،لالطلاع
وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن توثيـق البيـع سـيتم الحقـاً ،مـن خلال
التوقيـع علـى عـرض السـعر وطلـب الشـراء ،فلا مانع مـن إجراء املعاملـة عن طريق
االتصـال الهاتفـي ،وذلـك إذا لـم ميكـن تبـادل اإلشـعارات بالفاكـس وغيـره.
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رأي الهيئة:

5555توكيل الموردين بإجراء بيع المرابحة نيابة عن البنك:

الرجـاء التكـرم مبوافاتنـا بالـرأي الشـرعي بإبـرام مثـل هـذه العقـود «توكيـل املـورد
بالبيـع نيابـة عـن البنـك» التـي تكـون آليـة العمـل فيهـا كالتالـي:
 .1يقوم العميل بزيارة معرض «أحد احملالت التجارية».
 .2يقوم موظف «احملل التجاري» بإبرام عقود مرابحة باسم بنك بوبيان.
 .3يوقـع العميـل علـى عقـود التمويـل اخلاصـة ببنـك بوبيان دون احلاجـة للذهاب
إلـى أحـد فـروع البنـك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إذا ملـك بنـك بوبيـان البضائـع التي لـدى املوردين
وحازهـا  -ولـو حكمـاً  -ودخلـت فـي ضمانـه ،فلا مانـع أن يـوكل املـورد ببيعهـا نيابة
عنـه بالسـعر الـذي يتفـق عليـه بنك بوبيـان والعميل.

5656معاينة السيارات المستعملة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تطلـب فيهـا االستفسـار عـن حكـم عـدم معاينـة السـيارات املسـتعملة ،في
حـال كان املـورد وكالـة أو شـركة كبـرى ،فهـل يشـترط معاينـة السـيارة؟ لالطلاع
وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ضـرورة معاينـة السـيارات املسـتعملة قبل شـرائها
وذلـك لنفـي الصوريـة عـن العقـد ،وإثبـات انتقـال امللـك والضمان.
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عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال حول رغبة أحد العمالء في بيع سـيارته
لشـقيقه ضمـن عقـد مرابحـة السـيارات ،وذلـك عـن طريـق قيام البنك بشـرائها من
العميـل ثـم بيعهـا ألخيه مرابحة.

-

يقوم الطالب (العميل) بتحديد نوع السيارة ومواصفاتها وسعرها.

-

يقـوم ممثـل الشـركة املذكـورة بإرسـال عـرض السـعر للبنـك مبينـاً فيـه جميـع
املواصفـات ،باإلضافـة إلـى الرقـم املسلسـل (رقـم الشـاصي).

5858ختم المعاينة في معامالت التموي�ل االستهالكي:

-

قيام العميل أو والد الطالب مبراجعة البنك إلمتام املعاملة (معاملة مرابحة عادية).

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب حـول ختـم املعاينـة فـي معاملات التمويل
االسـتهالكي (السـيارات املسـتعملة) ،حيث لوحظ في عمليات التمويل االسـتهالكي
وجـود ختـم علـى عـدد مـن املعاملات يفيـد قيـام املوظـف مبعاينـة البضاعـة فـي
حـاالت بيـع السـيارات املسـتعلمة ،وبنـاء علـى التدقيـق الشـرعي مت االستفسـار عـن
طبيعـة هـذا اخلتـم ،وعـن قيـام املوظـف مبعاينـة البضاعـة فعليـاً ،وتبين أنـه مجـرد
إجـراء روتينـي يقـوم بـه املوظـف ال سـيما موظفـي الفـروع املصرفيـة ،وال يتـم معاينـة
البضاعـة أو رؤيتهـا فعليـاً ،علمـاً أن البضاعـة ممـا ميكـن ضبطهـا وعلمهـا بالصفـة،
وعليـه يرجـى إفادتنـا مبـدى جـواز االسـتغناء عـن اخلتـم فـي هـذه املعاملات.

وبعـد إمتـام املعاملـة وبيعهـا علـى العميـل يقـوم البنـك بإرسـال إذن التسـليم ،وتقـوم
الشـركة بإرسـال فاتـورة للبنـك مببلـغ السـيارة ،وعليـه يتـم تسـديد املبلـغ فـوراً.
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز املعاملات التـي تكـون بين الدرجتين
األولـى والثانيـة مـن األقـارب ،وذلـك سـداً لذريعـة التحايـل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة التأكيـد علـى قرارهـا السـابق والـذي نـص علـى
ضـرورة معاينـة السـيارات املسـتعملة قبـل شـرائها وذلـك لنفـي الصوريـة عـن العقـد
وإثبـات انتقـال امللـك والضمـان ،كمـا أوصـت الهيئـة بوضـع إجـراء معين للتحقـق من
املعاينة ،كأن يخصص فرع لبيع السيارات املستعملة ،وأن يتم تعيني موظف مختص
للمعاينـة ،كمـا طلبـت الهيئـة تقـدمي دراسـة لباقـي املنتجـات وكيـف تتـم معاينتهـا.
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عرض على هيئة الرقابة الشـرعية كتاب مقدم من إدارة التمويل االسـتهالكي حول
رغبـة بنـك بوبيـان بالتعامـل فـي مرابحـة السـيارات للطلبـة املبتعثين فـي الواليـات
املتحـدة األمريكيـة ،وهـي ال تختلـف كثيـراً عـن طريقـة التعامـل املعمـول بهـا مـع
املورديـن احملليين ،وسـيتم إجـراء املعاملـة علـى النحـو التالـي:
االتفـاق مـع إحـدى الشـركات في الواليـات املتحدة األمريكيـة واعتبارها وكي ً
ال
عـن بنـك بوبيـان.

رأي الهيئة:
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5757رغبة أحد العمالء في بيع سـيارته لشـقيقه عن طري�ق
بنك بوبيان:

5959اتفاقية تعامل لمرابحة السيارات في أمريكا:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة مـن حيـث املبـدأ علـى منتـج مرابحـة
السـيارات فـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وفـق اخلطـوات املشـار إليهـا فـي
السـؤال ،علـى أن يتـم اسـتخدام عقـد الوكالـة مـع الشـركة املذكـورة ،بـدالً عـن
االتفاقيـة املعروضـة ،باعتبـار أن الشـركة سـتقوم بشـراء السـيارة لصالـح البنـك
ونيابـة عـن البنـك ،كمـا رأت الهيئـة أن يتـم إعـادة عـرض عقـد الوكالة بعـد صياغته
للنظـر فيـه واعتمـاده.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
حـول مـدى جـواز أن يكـون مبلـغ تثمين السـيارة  -املدفـوع مـن املـورد للعميـل نظيـر
شـراد سـيارة العميـل  -أمانـة لـدى املـورد لصالـح بنـك بوبيـان ،وذلـك حلين شـراء
العميـل السـيارة مـن بنـك بوبيـان ،حيـث يتـم خصم هـذا املبلغ من القيمـة اإلجمالية
للعقـد ،كمـا يرجـى إفادتنـا بالـرأي الشـرعي عـن مـدى جـواز اعتبار الهديـة النقدية
 التـي تقـوم بعـض الـوكاالت مبنحهـا للعملاء نظيـر شـراء سـيارة  -أمانـة لصالـحالبنك.

عرض على هيئــة الرقابــة الشرعيــة مذكرة مقدمة من إدارة التمويل االستهالكي،
تتضمـن سياسـة إعـادة اجلدولـة ،وسياسـة حتويـل املديونيـة االسـتهالكية ،لالطالع
وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن أن يكـون مبلـغ تثمين السـيارة مـع
الهديـة النقديـة أمانـة لـدى املـورد ،حيـث إن املبلـغ املوضـوع أمانـة فـوق سـعر تثمين
السـيارة يعتبـر حافـزاً مـن قبـل املورد.

6161تقديـم وديعـة لمـن يشتري سـيارة مـن إحـدى شـركات
بيع السـيارات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية طلـب مقدم من إحدى شـركات بيع السـيارات،
يتضمـن تقـدمي هديـة لعملاء بنـك بوبيـان ،وهـي عبـارة عـن وديعة اسـتثمارية مببلغ
 1.000د.ك فـي بنـك بوبيـان ،وذلـك ملـن يقـوم بشـراء سـيارة مرابحـة عـن طريـق
البنـك ،لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن الشـركة تعتبـر طرفـاً ثالثـاً فـي العمليـة
املبرمـة بين العميـل والبنـك فلا مانـع مـن تقـدمي الهديـة ،إذ تعتبـر الشـركة متبرعة
باملبلـغ لصالـح العميـل ،علـى أال يضـاف مبلـغ الوديعـة املتبـرع بـه علـى أصـل قيمـة
السـيارة ،وأال يتـم احتسـاب أربـاح علـى املبلـغ عندمـا يكـون البيـع بالتقسـيط.
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6060إيداع مبلغ ت�ثمني السيارة لدى المورد لصالح البنك:

6262إعادة الجدولة و تحوي�ل المديونية االستهالكية:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن اعتمـاد سياسـة إعـادة اجلدولـة،
وسياسـة حتويـل املديونيـة االسـتهالكية ،مـع مراعـاة عـدم جواز أي إضافـة أو زيادة
علـى الديـن بسـبب اجلدولـة ،وال مانـع مـن حتصيـل املصاريـف الفعليـة كــ (رسـوم
التقاضـي  -أتعـاب احملامـاة).

6363ضوابط خاصة بتموي�ل السيارات المستعملة بالمرابحة
أو المساومة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ضوابـط خاصـة بتمويـل السـيارات املسـتعملة
باملرابحـة أو املسـاومة ،لالطلاع وإبـداء الـرأي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :فـي حـال رغبـة البنك بتمويل سـيارة باملرابحة أو
املسـاومة يجـب االلتـزام بالضوابـط اخلاصـة باملرابحـة أو املسـاومة ،ويضـاف إلـى
ذلـك إذا كانـت السـيارة مسـتعملة الضوابـط اآلتيـة:
 .1يتأكـد موظـف البنـك أن العميـل لـم يقـم بـأي إجـراء يتضمـن شـراء األصل من
املـورد ،سـواء كان ذلـك بصـورة سـداد عربـون للمـورد ،أو التلفـظ للمـورد بـأي
عبـارة تـدل علـى قبولـه شـراء املركبـة ،مـع التأكيـد علـى اإلضافـة فـي عـرض
السـعر ،أو اتفاقيـة الوعـد والرغبـة املوقعـة مـن العميـل ،أو فـي إقـرار منفصـل
أوفـي عقـد الشـراء ذاتـه بعـدم وجود تعاقد سـابق ،وفي حـال كان هناك تعاقد
سـابق ومت الفسـخ فيعتبـر العربـون املقـدم مـن قبـل العميـل أمانـة لـدى املـورد،
ويعتبـر دفعـة مقدمـة لصالـح البنـك.
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 .3إذا كانت املركبة مستعملة فيجب على البنك االلتزام باخلطوات التالية:
	•يقـوم مالـك املركبـة بتقـدمي عـرض سـعر للبنـك حسـب النمـوذج املعتمـد
لـدى البنـك.
	•تعيني املركبة بالرقم املسلسل (رقم الشاصي).

	•يجـب أن يكـون عـرض السـعر وطلـب الشـراء صـادراً عـن مالـك املركبـة،
وفـي حـال رغبـة البنـك فـي أن يكـون طلـب الشـراء موجهـاً إلـى مكتـب
السـيارات فيجـب أن يتأكـد البنـك مـن توكيـل مالك املركبـة للمكتب ببيعها
بصـورة مكتوبـة.
	•إذا كان بين تاريـخ إصـدار دفتـر املركبـة وتاريـخ طلـب التمويـل أقـل مـن
شـهر فيجـب أن يتأكـد موظـف البنـك مـن السـجل التاريخـي للمركبـة،
ويتأكـد مـن أن العميـل لـم يكـن مالـكاً لهـا مـن قبـل ،مـع مراعـاة سياسـة
البنـك فـي مثـل هـذه احلـاالت.

	•األصـل أن يتـم متويـل شـراء املركبـة املسـتعملة بقيمتهـا السـوقية ،ويجـوز
متويـل شـراء املركبـات املسـتعملة بأكثـر أو أقـل من قيمتها السـوقية مبا ال
يتجـاوز  %10مـن قيمتهـا السـوقية ،فـإن جتـاوزت أو قلـت قيمتها السـوقية
عـن هـذه النسـبة ،فيجـوز التمويـل بشـرط موافقـة إدارة املخاطـر وإدارة
التدقيق الشـرعي.

	•معاينة املركبة من قبل موظف البنك ،أو اعتمادها من قبل مق ّوم خارجي.

6464تقديم مبلغ لحجز السيارة في الوكاالت:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع تقـدمي مبلـغ حلجـز السـيارة فـي
الـوكاالت ،حيـث تبين لنـا مـن خلال التدقيـق الشـرعي أن إحدى وكاالت السـيارات
تقـوم بأخـذ عربـون مـن العملاء حلجـز السـيارة املـراد متويلهـا عـن طريـق البنـك،
وذلـك بـدالً مـن أن يكـون املبلـغ املدفـوع مـن العميـل أمانـة لصالـح بنـك بوبيـان عنـد
الشـركة ،كما هو متعارف عليه واملعمول به في باقي الشـركات ،وقد متت مخاطبة
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 .2ال يتـم متويـل العميـل إذا كان قـد تسـلم املركبـة مـن املـورد أو مت نقلهـا إلـى
مخازنـه.

إدارة التمويـل االسـتهالكي بهـذا الشـأن ،كمـا مت االتفـاق مـع الشـركة املذكـورة بـأن
العميـل إذا أراد حجـز السـيارة فإنـه يقـوم بدفـع مبلـغ ،وهو:عبـارة عـن مقـدم حجـز
السـيارة لصالـح بنـك بوبيـان.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن تصور املسألة يتضمن حالتني:
احلالة األولى:
أن يقـوم العميـل بدفـع عربـون للسـيارة املقصـود متويلهـا مـن البنـك قبـل االتفاق مع
البنـك ،وفـي هـذه احلالـة يطبـق قـرار الهيئـة القاضـي بعدم صحة هـذه املعاملة.
احلالة الثانية:
أن يقـوم العميـل باالتفـاق مـع بنـك بوبيـان (املمـول) علـى دفـع العربـون للمـورد بـإذن
مـن البنـك ،أو بتفويـض مسـبق منـه ،وفـي هـذه احلالـة تعتبـر املعاملـة صحيحـة،
ويراعـى فيهـا أن يكـون اإليصـال موضحـاً فيـه :أن املبلـغ املدفـوع مـن العميل للمورد
صالـح بنـك بوبيـان.

6565تموي�ل الدراجات النارية والمائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار عـن حكم شـرعية قيام البنك بشـراء
دراجـات ناريـة ومائيـة ،ومـن ثـم إعـادة بيعهـا علـى العملاء ،وذلـك ضمـن اخلطوات
املقـرة مـن الهيئـة فـي عمليـة مرابحة السـيارات.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة ،حيـث إن السـلع املذكـورة مقبولـة
االسـتعمال شـرعاً ،بشـرط عـدم مخالفـة ذلـك قوانين ولوائـح اجلهـات الرقابية في
الدولـة.
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6666خطوات بيع مرابحة المواد اإلنشائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية خطـوات منتـج بيـع مرابحـة املـواد اإلنشـائية،
والـذي يقدمـه البنـك لعمـوم العملاء ،وهـذه اخلطـوات كالتالـي:
 .1يقوم العميل بطلب عرض سـعر من البنك بشـراء مواد إنشـائية بقيمة محددة
مـن قبـل العميل.
 .2يقـوم البنـك بطلـب عـرض سـعر مـن قبـل أحـد املورديـن املعتمديـن لـدى إدارة
التدقيـق الشـرعي الداخلـي فـي بنـك بوبيـان.
 .3يقوم العميل بتوقيع وعد بالشراء من البنك لشراء هذه البضاعة.
 .4يقوم بنك بوبيان بشراء البضاعة من املورد بواسطة الهاتف أو الفاكس.
 .5يقوم املورد بفرز البضاعة في املخازن ملصلحة البنك.
 .6يقوم بنك بوبيان ببيع البضاعة للعميل وتسليمه إذن التسليم.
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باب مرابحة مواد إنشائية

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى اخلطـوات املشـار إليهـا والتأكيـد
علـى قـرار الهيئـة بشـأن ضوابـط عمليـات مرابحـة املـواد اإلنشـائية مـع املورديـن.
ومـن بـاب حتقيـق الهـدف املقصـود مـن إنشـاء البنـوك اإلسلامية ومقاصدهـا
التنمويـة واحتياجـات العملاء املشـروعة توصـي الهيئـة مبـا يلـي:
•

تفعيـل أدوات التمويـل املتعـددة والتـي أقرتهـا الهيئة الشـرعية ،وتوعية العمالء
بتلـك األدوات ،وترغيبهـا لهـم فيهـا بـدالً عـن مرابحـة املـواد اإلنشـائية.

•

تفعيل أدوات االستثمار املتعددة واملساهمة في الشركات املجدية ذات العوائد
اجليدة.

6767منتج المرابحة الدولية في السلع والمعادن:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية خطـوات التعامـل مـع إحدى شـركات الوسـاطة
حـول منتـج املرابحـة الدوليـة ،وذلـك وفـق اإلجـراءات التالية:
 .1يبـدي العميـل رغبتـه فـي احلصـول علـى متويـل من خالل منتج مرابحة السـلع
واملعـادن.

 .7يقـوم العميـل بالتوجـه إلـى مقـر املـورد السـتالم البضاعة ،وله حـق املعاينة ،ثم
يقـوم بتوكيـل املـورد ببيـع البضاعـة نيابة عن العميل إلحدى الشـركات (التاجر
النهائـي) التـي تتعامـل مـع املـورد ،ثـم يقـوم املـورد بتسـليم الشـيك الصـادر مـن
التاجـر النهائـي للعميل.

 .2يقـوم البنـك مبخاطبـة الشـركة باعتبارهـا وسـيطاً لتوفيـر عـرض سـعر باملبلـغ
املطلـوب.

 .8إذا كان لـدى املـورد مقـر فـي فـروع بنـك بوبيـان فـإن العميـل يتوجـه إلـى مقـر
املـورد فـي البنـك وتوكيلـه ببيـع البضاعـة نيابـة عنـه.

 .3يقـوم بنـك بوبيـان بتنفيذ عملية الشـراء لصاحله بواسـطة الشـركة (الوسـيط)
مـن سـوق السـلع  -ماليزيـا.

 .9فـي بعـض احلـاالت يقـوم العميـل بتوكيـل موظـف البنك مبخاطبة املـورد ليقوم
ببيـع البضاعـة نيابـة عـن العميـل إلحـدى الشـركات التـي يتعامـل معهـا املـورد،
ويرسـل الشـيك إلـى موظـف البنـك ليقـوم بتسـليمه إلـى العميـل أو إيداعـه في
حسابه.

 .4بعـد متلـك البنـك للسـلعة يقـوم البنـك ببيعهـا للعميـل مرابحـة ،وتسـجيلها
باسـمه ،ومتكينـه مـن التصـرف بهـا.
 .5في حال رغبة العميل في بيع السـلعة ،يقوم بتفويض الشـركة (الوسـيط) ببيع
السـلعة نيابـة عنـه بالسـعر املتفـق عليـه.
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بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى اإلجـراءات املذكـورة أعلاه ،كمـا أجـازت
الهيئـة التعامـل مـع الشـركة املذكـورة وفـق هـذه اإلجـراءات.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب حـول رغبة بنك بوبيان بشـراء مخزون -
مـع خيـار الشـرط ملصلحـة املشـتري  -مـن مـوردي املـواد اإلنشـائية املعتمديـن لـدى
البنـك ،ومـن ثـم بيـع هـذه املـواد للعملاء بواسـطة عقد املسـاومة ،لذا يرجـى التكرم
مبراجعـة اخلطـوات والعقـود املرفقة ،وهـي كالتالي:

6868شراء حديد من المورد بمقاسات مختلفة بالوزن:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال حول مدى جواز قيام بنك بوبيان بشـراء
مخـزون حديـد مـن أحـد املورديـن بالـوزن (الطـن) مبقاسـات مختلفـة ،دون حتديـد
كميـة كل مقـاس علـى حـدة ،مثـال :يقـوم بنـك بوبيـان بشـراء ( )100طن من احلديد
للمقاسـات ( )8/15/16وال يتـم حتديـد كميـة األطنـان لـكل مقـاس ،ويقـوم بنـك
بوبيـان بعـد ذلـك ببيـع احلديـد للعملاء حسـب طلباتهـم.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز شـراء حديد مبقاسـات مختلفة بالوزن ،وإن
لـم حتـدد كميـة كل مقـاس ،علـى أن يتـم حتديـد كميـة املبيـع لـكل مقـاس فـي عقـد
البيـع بين البنـك والعميل.

6969معاينة السلعة في فرع آخر غري الفرع األول:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز معاينـة عميـل بنـك
بوبيـان للسـلعة فـي مخـزن آخـر غيـر املخـزن اخلـاص بالبنـك ،حيـث يقـوم بنـك
بوبيـان بشـراء مخـزون مـواد إنشـائية مـن مورد لديـه عدة مخـازن ،ويخصص املورد
أحـد مخازنـه لبنـك بوبيـان ،فهـل يجـوز لبنك بوبيان أن يبيـع عميله بضاعة موجودة
فـي مخـزن آخـر لـدى املـورد؟ بحيـث تخصـم كميـة البضاعـة مـن مخـزن بوبيـان.

رأي الهيئة:
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :إذا أراد العميل أن يعاين السلعة في الفرع اآلخر
فلا بـد أن تكـون املواصفـات متطابقـة في جميع فروع املورد قبل املقاصة.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

رأي الهيئة:

7070عقود ومستندات شراء المخزون:

• خطوات شراء البنك للمخزون من املورد
 .1يتـم طلـب عـرض سـعر مـن املـورد يتـم فيـه حتديـد مواصفـات املخـزون
املـراد شـراؤه.
 .2إرسـال طلـب شـراء إلـى املـورد يتـم فيـه حتديـد الكميـة والقيـاس وسـعر
الطـن واملـدة.
 .3توقيـع عقـد شـراء مخـزون  -مـع خيـار الشـرط لصالـح البنـك  -بين
الطرفين حسـب طلـب الشـراء املرسـل.
 .4يتم شراء املخزون بخصم يتم حتديده باالتفاق بني الطرفني.
 .5يقوم املورد بفرز املخزون املعقود عليه لصالح البنك.
 .6سـداد املبلـغ اإلجمالـي علـى  5دفعـات (دفعـة أولـى عنـد توقيـع العقـد
والباقـي علـى دفعـات يتـم االتفـاق علـى سـدادها بين الطرفين).
 .7يتـم إدخـال تفاصيـل املخـزون فـي النظـام اآللـي مـن قبـل إدارة املخـزون
حسـب رقـم العقـد.
 .8يتم حتديد سعر الطن في النظام اآللي بنا ًء على سعر السوق.
 .9يتـم بيـع البضاعـة علـى العميـل مبوجـب عقـد مسـاومة وليـس مرابحـة
ويقـوم موظـف املبيعـات بخصـم الكميـة املباعـة مـن النظـام اآللـي.
 .10تسـليم العميل إذن تسـليم بضاعة ،وعلي العميل مراجعة املورد السـتالم
البضاعـة أو بيعهـا ألحـد التجـار املعتمديـن.
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 .1عرض سعر بضاعة( .املورد/البنك).
 .2طلب شراء( .املورد/البنك).

 .3عقد شراء مخزون مع خيار الشرط ملصلحة املشتري( .البنك/املورد).
 .4عقد مساومة( .البنك/العميل).
 .5إذن التسليم( .البنك/العميل).

رأي الهيئة:

ً
أوال :مخزن احلديد:

بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى اخلطـوات املشـار إليهـا أعلاه والعقـود
املرفقـة بعـد التعديـل عليهـا.

7171تحوي�ل مديونية مرابحة مواد إنشائية:

 .2أبـدى مسـؤول الشـركة صعوبـة فـرز احلديـد لـكل عميل من عملاء البنك على
حـدة ،وأن هـذا أمـر صعـب ومكلـف علـى البنك ،حيث سـيتم احتسـاب تكاليف
إضافيـة لعمليـة فـرز احلديـد ،وستسـتغرق هـذه العمليـة وقتـاً أطـول.

وعليـه :يرجـى إفادتنـا هـل مـن املمكـن حتويـل املديونيـة (مـواد إنشـائية) لعميل آخر
فـي مثـل هـذه احلالة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى حتمـل أحـد أقـارب العميـل املديـن
للمديونيـة لكونـه متبرعـاً.

70

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضوع اعتماد شـركة جتـارة عامة ومقاوالت،
واعتبارهـا مـورداً ملرابحـة املـواد اإلنشـائية ،حيـث مت زيـارة مخـازن الشـركة لتكـون
الشـركة مورداً معتمداً ملرابحة املواد اإلنشـائية لدى بنك بوبيان ،علماً بأن الشـركة
تتعامـل فـي احلديـد واالسـمنت ،وقـد تبين لنـا مـن خالل زيـارة الشـركة ما يلي:
 .1للشركة مخزن كبير ،ويضم كميات كبيرة من احلديد مبختلف األحجام ،كما
متت مالحظة عدد كبير من الشاحنات والرافعات والتي تقوم بنقل احلديد
يومياً وبكميات كبيرة ،وهذا األمر لم تتم مالحظته في مخازن الشركات األخرى.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول حتويـل مديونيـة مرابحـة مـواد
إنشـائية لعميـل متوفـى ،حيـث إنـه فـي حـال تُو ّفـي العميـل ورفضـت شـركة التأمين
سـداد املديونيـة (ألسـباب قانونيـة أو طبية...الـخ) ،ونظـراً لرغبـة أهـل املتوفـى فـي
التسـوية يتقـدم أحـد أقربـاء العميـل بطلـب للإدارة يرغـب فيـه حتويـل املديونيـة
عليـه ،مـن بـاب تبرئـة ذمـة املتوفـى.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

• النماذج والعقود املرفقة:

7272اعتماد شركة تجارة عامة ومقاوالت واعتبارها مورد ًا
لمرابحة المواد اإلنشائية:

ثاني ًا :مخزن اإلسمنت:
 .1متت زيارة مصنع اإلسمنت في ميناء الشويخ ،كما مت االطالع على اخلطوات
التـي يصنـع بهـا اإلسـمنت ،حيـث يوضـع اإلسـمنت مع مواد أخـرى في صومعة
كبيـرة ،ويتـم تصنيعهـا آليـاً ،ومـن ثـم تعبئـة اإلسـمنت فـي أكيـاس ،ويتـم حتميل
هـذه األكياس إلى الشـاحنات مباشـرة.
 .2يتـم تصنيـع اإلسـمنت علـى حسـب الطلـب ،وتقـف الشـاحنات لنقـل البضاعـة
علـى حسـب العـدد املطلـوب صنعـه.
 .3ال يسـمح للشـاحنة باالحتفـاظ بأكيـاس اإلسـمنت لتجنـب مخاطـر هلاك
اإلسـمنت ،ويقتصـر دورهـا علـى حتميـل البضاعـة وتوصيلهـا إلـى العملاء.
 .4يتـم بيـع اإلسـمنت للبنـك مطروحاً في الصومعـة (صومعة كاملة) قبل تصنيعه
وتعبئتـه فـي أكيـاس.
الرجـاء االطلاع علـى اخلطوات السـابقة التـي متت معاينتها ،وإبداء الرأي باعتماد
الشـركة املذكورة ،واعتبارها مورداً معتمداً لبنك بوبيان.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ال بـد مـن فرز احلديد في كل عملية مرابحة على
حـدة لنفـي الصوريـة عـن البيـع ،أمـا اإلسـمنت فتـرى الهيئـة أن يقـوم بنـك بوبيـان
بشـراء صومعـة كاملـة مـن اإلسـمنت ،ثـم يقـوم البنـك ببيعهـا مجزأة لعمالئـه ،والبد
عنـد بيـع البنـك للعميـل أن يتـم مراعاة احلد األدنى الـذي يباع للتجار يومياً ،للتأكد
مـن أن البضاعـة سـيتم فرزهـا بعـد بيعها.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ال يشـترط فـي الفـرز احلقيقي نقـل البضاعة ،بل
ميكـن أن يتـم بوضـع ملصـق مييـز بضاعـة البنـك ،أو أرقـام تسلسـلية ،أو أي طريقـة
أخـرى يراهـا البنـك مناسـبة للفـرز ،علـى أن تعـرض على الهيئـة العتمادها.

7373إضافة بند في عقد مرابحة المواد اإلنشائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع تعليمـات بنـك الكويت املركزي ،بشـأن
إضافـة البنـد التالـي علـى عقـد مرابحـة املواد االنشـائية ،وهو:
•

يتعهد الطرف الثاني  -العميل  -بتقدمي كافة املستندات التي يطلبها الطرف
األول  -البنـك  -مبـا فـي ذلـك الفواتيـر واملسـتندات التـي تؤيـد اسـتخدامه
التمويـل فـي الغـرض املمنـوح مـن أجلـه.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى إضافـة البنـد لعقـد مرابحـة املـواد
اإلنشائية.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

7575تخفيض الحد األدنى لمرابحة المواد اإلنشائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع حـول رغبة إدارة التمويل االسـتهالكي
بتقـدمي منتـج مرابحـة املـواد اإلنشـائية عـن طريـق إحـدى شـركات (السـلع الدوليـة)
ابتـدا ًء مـن مبلـغ  1٫000د.ك ،وذلـك بسـبب التنافـس الكبيـر الـذي يشـهده البنـك
مـع بعـض البنـوك األخرى.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة التأكيـد علـى قرارهـا السـابق والقاضـي مبنـع
التورق في السلع الدولية لألفراد بأقل من مبلغ  20.000ألف دينار ،كما اقترحت
الهيئـة :بعـض املقترحـات لتسـهيل وتيسـير إجـراءات املرابحـة بالسـلع احملليـة علـى
النحـو التالي:
 .1تطوير آلية فرز البضاعة ،بوضع ملصق ،أو أرقام تسلسلية بدالً من نقل البضاعة.
 .2وجود ممثل للموردين والتجار في فروع البنك.
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7474بيع البضاعة للعميل قبل فرزها لصالح البنك:

 .3النظر في موضوع توكيل العميل للبنك في بيع السلعة نيابة عنه.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع يتعلـق بالتدقيـق الشـرعي ،حيـث تبني
أن البنك في مرابحة املواد اإلنشـائية يقوم بإرسـال طلب الشـراء إلى املورد ،ويقوم
العميـل بالتوقيـع علـى عقـد املرابحـة بعـد شـراء البنـك للبضاعـة ،وقـد يتأخـر فـرز
البضاعـة عنـد املـورد إلـى مـا بعـد توقيـع العميل على العقد ،فما حكم ذلك شـرعاً؟

7676اعتمــاد إحــدى شــركات اإلســمنت واعتبارهــا مــورد ًا
لمرابحــة المــواد اإلنشــائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع النظـر فـي اعتمـاد إحـدى شـركات
اإلسـمنت واعتبارهـا مـورداً ملرابحـة املـواد اإلنشـائية ،حيـث عرضـت الشـركة علـى
البنـك مقدرتهـا واسـتطاعتها علـى توفيـر املـواد اإلنشـائية السـتخدامها فـي منتـج
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ً
أوال:

إمكانيـة شـراء مخـزون «صومعـة كاملـة» وتكون خاصة فقـط لبنك بوبيان،
وإمكانيـة فرزهـا عبـر سـيارات كبيـرة تقـاس بالـوزن.

ثاني ًا :إمكانيـة الفـرز إن كانـت البضاعـة معبـأة بأكيـاس ،وذلـك لصعوبـة فـرز
األكـوام التـي تقـوم بإنتاجهـا الشـركة.

 .1إن توكيـل العميـل للبنـك هـو مـن بـاب الوكالـة اخلاصـة واجلائـزة شـرعاً ،فكما
أن العميـل يجـوز لـه أن يبيـع سـلعته بنفسـه ،كذلـك يجـوز له أن يـوكل غيره في
القيـام ببيـع السـلعة نيابـة عنـه ،وهـي غير متداخلة مع عمليـة املرابحة األولى،
ٍ
مسـتوف ألركانه الشـرعية.
بـل هـو توكيـل مسـتقل

لـذا يرجـى التكـرم بإفادتنـا بالرأي الشـرعي حول مدى إمكانية التعامل مع الشـركة
واعتماد املنتج.

رأي الهيئة:

 .3تطبيـق هـذا املقتـرح مـن بـاب حاجـة البنـك لتسـهيل عمليـات املرابحـة فـي
السـلع احملليـة.

7777توكيل العميل للبنك في مرابحة المواد اإلنشائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منـوذج توكيـل العميـل للبنـك في مرابحـة املواد
اإلنشـائية ،حيـث رأت الهيئـة جـواز قيـام العميـل بتوكيـل البنـك ببيـع السـلعة نيابـة
عنه ،بنموذج توكيل مسـتقل عن العقد ،مع تقدمي تقرير للهيئة الشـرعية بعد ثالثة
أشـهر ،للنظـر فـي مـدى جـدوى تطبيـق املقتـرح ،لالطلاع وإبداء الرأي الشـرعي.
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بعد النظر واالطالع تؤكد الهيئة على ما يلي:

 .2يجـب مراعـاة مراحـل العقـد الشـرعي ،وعـدم توقيـع العميـل علـى منـوذج
التوكيـل قبـل االنتهـاء مـن عمليـة املرابحـة.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة التأكيـد علـى قرارهـا السـابق والـذي ينـص علـى
أن اإلسـمنت غيـر املعبـأ عنـد رغبـة البنـك باسـتخدامه فـي منتـج مرابحـة املـواد
اإلنشـائية ،فإنـه يتعين شـراء صومعـة كاملـة ،ثـم بعـد ذلك لـه أن يقـوم ببيعها مجزأة
لعمالئـه ،والبـد عنـد البيـع للعميـل أن تتـم مراعـاة احلـد األدنـى الـذي يبـاع للتجـار
يوميـاً ،للتأكـد مـن أن البضاعـة املباعـة بنفـس كميـات اإلسـمنت املوجـودة فـي
الصومعـة ،علمـاً أن البنـك يبيـع للعميـل مـن هـذه الصومعـة على جهة الشـيوع ،والبد
مـن التأكـد عنـد بيـع العميـل حلصتـه التـي ميلكها من مخزون اإلسـمنت مـن إمكانية
فرزهـا وإخراجهـا مـن صومعـة البنـك ،وأمـا أكياس اإلسـمنت املعينـة فتعامل معاملة
مرابحـة املـواد اإلنشـائية ،كاحلديـد واألخشـاب فـي اإلجـراءات والضوابـط املقـررة.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

املرابحـة ،وقـد قـام بعـض موظفـي إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلي بزيـارة املصنع،
واالطلاع علـى إمكانيـة عمليـة الفـرز مـن عدمـه ،وتوصلنـا إلـى اآلتـي:

رأي الهيئة:

كما رأت الهيئة املوافقة على منوذج التوكيل املعروض عليها.

7878تسهيل إجراءات المرابحة المحلية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع تسـهيل وتيسـير إجـراءات مرابحـة
املـواد اإلنشـائية احملليـة ،وقـد كان رأي الهيئـة منـع التـورق فـي السـلع الدوليـة
لألفـراد بأقـل مـن مبلـغ  20.000ألـف دينـار ،كما اقترحت الهيئـة بعض املقترحات
لتسـهيل وتيسـير إجـراءات املرابحـة احملليـة علـى النحـو التالـي:
 .1تطويـر آليـة فـرز البضاعـة بوضـع ملصـق ،أو أرقـام تسلسـلية بـدالً مـن نقـل
البضاعـة.
 .2وجود ممثل للموردين والتجار في فروع البنك.
 .3النظر في موضوع توكيل العميل للبنك في بيع السلعة نيابة عنه.
 .4تقـدمي دراسـة للمقترحـات السـابقة ،وتقدميهـا للهيئـة فـي االجتمـاع القـادم
للنظـر فيهـا.
وقد قامت اإلدارة املعنية بعمل دراسة والرد على مالحظات الهيئة وهي كالتالي:
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رأي اإلدارة :ال يوجـد تأثيـر مباشـر علـى العميـل مـن ناحيـة التسـريع فـي
إجـراءات املعاملـة البيعيـة ،حيـث يتـم فرز البضاعة ونقلهـا حالياً دون أي
تأخيـر مـن قبـل املورديـن املعتمدين.
 .2وجود ممثل للموردين والتجار في فروع البنك املصرفية.
رأي اإلدارة :يوجـد حاليـاً أربـع فـروع لبنك بوبيان ،املورد والتاجر يوجدان
توجـه حاليـاً لزيـادة العدد ،ولكن ضيق املسـاحة لبعض
فيهـا معـاً ،ويوجـد ّ
الفـروع يحـ ّد مـن التوسـع ،وخصوصـاً فـي الفـروع التـي تزيـد فيهـا عـدد
معاملات املواد اإلنشـائية.
 .3النظـر فـي موضـوع توكيـل العميـل للبنـك فـي بيـع السـلعة نيابـة عنـه،
مـع تقـدمي دراسـة فنيـة عـن مـدى جـدوى تطبيـق التوكيـل مـع االلتـزام
بالضوابـط الشـرعية.
ً
حاليـا فـي سـوق االئتمـان تتطلـب السـرعة فـي
رأي اإلدارة :املنافسـة
إجنـاز املعاملـة بأسـرع وقـت ممكـن ،بوجـود مورديـن لديهـم القـدرة علـى
بيـع السـلعة وقبـض الثمـن لصالـح العميـل.
ونحـن فـي البنـك لدينـا مـوردون معتمـدون ملنتـج املـواد اإلنشـائية ،لديهـم عالقـات
قويـة مـع التجـار لتلبيـة حاجـة العميـل ،مـن ناحيـة بيـع البضاعـة وقبـض الثمـن
مبوجـب شـيك مسـحوب علـى بنـك بوبيـان ،أو أحـد البنـوك احملليـة.
وفـي حـال االنتهـاء مـن املعاملـة البيعيـة حاليـاً لـدى البنـك واسـتالم إذن التسـليم،
يقـوم العميـل باسـتالم حصيلـة البيـع علـى النحـو التالـي:
أ .التوجـه إلـى مقـر املـورد للتنـازل عـن البضاعـة لصالـح التاجر ،واسـتالم الثمن
مبوجـب شـيك ،إمـا عـن طريـق إرسـال الشـيك مـع املنـدوب إلى مقر املـورد ،أو
ذهـاب العميـل إلـى مقـر التاجـر السـتالم الشـيك.
ب .إذا كان املـورد والتاجـر موجوديـن لـدى أحـد فـروع بنـك بوبيـان ،فيمكـن توجيه
العميـل إليهمـا ،للتنـازل عـن البضاعـة لصالـح التاجـر واسـتالم الشـيك.
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ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .1تطويـر آليـة فـرز البضاعـة بوضـع ملصـق ،أو أرقـام تسلسـلية بـدالً مـن
نقـل البضاعـة.

وميكـن تطبيـق توكيـل العميـل لبنـك بوبيـان فـي بيـع السـلعة نيابـة عنـه علـى
النحـو التالـي:
 .1توقيع العميل على كامل املستندات ،وإصدار إذن التسليم لصاحله.
 .2توقيـع العميـل علـى التوكيـل اخلـاص فـي بيـع السـلعة نيابـة عنـه لصالـح
بنـك بوبيـان.
 -3يقـوم بنـك بوبيـان ببيـع البضاعـة نيابـة عـن العميـل ،والتنـازل لصالـح
التاجـر ،وقبـض الثمـن وإيداعـه فـي حسـاب العميـل.
وهـذا املقتـرح لـه ميـزة مـن ناحيـة اسـتخدام التوكيـل فـي حـال أن العميـل غيـر
مسـتعجل السـتالم املبلـغ ،وال يريـد االنتظـار فـي الفـرع ،وليـس لديـه مانـع فـي أن
يتـم إيـداع املبلـغ فـي نفـس اليـوم أو اليـوم التالـي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اآلتي:
 .1التأكيد على قرارها السابق اخلاص باحل ّد األدنى للتورق الدولي لألفراد.
 .2جـواز قيـام العميـل بتوكيـل البنـك ببيـع السـلعة نيابـة عنـه ،بنمـوذج توكيـل
مسـتقل عـن العقـد.
 .3تقدمي تقرير للهيئة الشـرعية بعد ثالثة أشـهر ،للنظر في مدى جدوى تطبيق
املقتـرح .كمـا طلبـت الهيئـة االستفسـار مـن اإلدارة املعنية حـول إمكانية خصم
املبلـغ املسـتحق مـن حسـاب التاجـر النهائـي ،وحتويلـه للعميـل لـدى البنـك،
عوضـاً عـن الشـيك واآلليـة املناسـبة لذلـك ،دون إخلال بالضوابـط الشـرعية.

7979ضوابط التعامل مع الموردين:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع ضوابـط التعامـل مـع املورديـن ،وذلـك
وفـق التالي:
 .1أن يكون لدى املورد رخصة معتمدة من اجلهات الرقابية ملزاولة هذا النشاط.
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 .3وجود مخازن مملوكة أو مؤجرة لصالح املورد ،وليس في مخازن تاجر السلع.

بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد الضوابـط وتعميمهـا على جميـع املوردين،
كمـا تـرى الهيئـة ضـرورة تضمين تلـك الضوابط في االتفاقية التـي يتم توقيعها بني
البنـك واملوردين.

 .4وجـود اتفاقيـات لـدى املـورد ،أو طـرق توزيـع متعـددة فـي حـال رغبـة العميـل
بالبيـع لطـرف رابـع.
 .5تخصيص مكان للبضاعة التي يقوم بنك بوبيان بشرائها من املورد.
 .6تخصيـص مـكان للبضاعـة التـي يقـوم العميـل بشـرائها من بنك بوبيـان ،وتفرز
لصالـح العميـل ،ويسـجل عليهـا اسـمه ،والكميـة ،ورقـم املعاملـة.

8080ضوابـط التعامـل في المواد اإلنشـائية مع (الموردين
والموظفني):

 .7التأكـد مـن اتصـال املـورد باملخـازن لفرز البضاعة ،وذلك عندما يشـتريها بنك
بوبيـان ،أو عندمـا يشـتريها العميـل مـن البنـك ،مـع توثيـق هذا االتصـال كتاب ًة،
موضحـاً فيـه رقـم املعاملـة ،واسـم العميـل ،والكميـة املباعـة ،مـع التاريـخ.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي تتضمـن ضوابـط التعامـل فـي املـواد اإلنشـائية واملزمـع تعميمهـا علـى كل
مـن املوظفين واملورديـن للعمـل بهـا ،والتقيد مبضمونها ،وذلـك لتفادي الصورية في
البيـع ،وتفـادي بعـض املخالفـات التي قد تشـوب معامالت مرابحة املواد اإلنشـائية،
حيـث جـاءت الضوابـط علـى النحـو التالي:

 .9التأكيـد علـى انتقـال البضاعـة وفرزهـا عندمـا يشـتريها العميـل مـن بنـك
بوبيـان ،ويكـون هـذا الفـرز لـكل عميـل علـى حـدة.

• ضوابط التعامل مع موردي املواد اإلنشائية

 .8التأكـد مـن انتقـال البضاعـة وفرزهـا ابتـداء لصالـح بنـك بوبيـان فـي املـكان
املخصـص للبنـك ،ويكـون هـذا الفـرز لـكل كميـة علـى حـدة.

 .10تخصيص مكان ملوظف البنك ،والذي سـيقوم باإلشـراف على عملية املرابحة
وسلامة اإلجراءات.
 .11إصدار هوية ملوظف البنك لتسهيل عملية الدخول واخلروج ملخازن املورد.
 .12وجود طرف رابع وهو التاجر النهائي ،الذي يقوم بشراء البضاعة من العميل.
 .13قيـام موظـف البنـك بالتأكـد مـن وجـود التاجـر النهائـي ،وانتقـال البضاعـة
لصاحلـه ،وأن عمليـات البيـع والشـراء ال تتـم علـى نفـس البضاعـة.
 .14فـي حـال شـراء مخـزون مـن املـورد لصالـح البنـك ،يخصـص املـورد مسـاحة
للبنـك ،وتكـون البضاعـة اململوكـة للبنـك مفـروزة عـن البضائـع األخـرى.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .2وجود كميات من السلع كافية لتغطية صفقات املرابحة وجوداً حقيقياً.

رأي الهيئة:

 .1أن تكـون البضاعـة املباعـة لبنـك بوبيـان ،والتـي سـيقوم البنـك بإعـادة بيعهـا
للعميـل بضاعـة معلومـة وموجـودة ،ويتـم فرزهـا بـأي وسـيلة ممكنـة ،والقـدرة
علـى اسـتالمها فـي حـال رغـب العميـل فـي اسـتالمها.
 .2أن يكون البيع بني الشركة (املورد) وبنك بوبيان بيعاً حقيقياً وليس صورياً.
 .3ال يحـق للمـورد أو أحـد موظفيـه أو شـركاته التابعـة لـه شـراء البضاعـة مـن
عميـل بنـك بوبيـان ،وفـي حـال مخالفـة هذا الضابط سـيتم إيقـاف التعامل مع
املـورد ،وتعويـض البنـك عـن األضـرار الفعليـة الالحقـة.
• ضوابط بيع املواد اإلنشائية (خاصة باملوظفني):
 .1يقوم املوظف بإرشاد العميل إلى خطوات عملية مرابحة املواد اإلنشائية كاملة.
 .2تنتهي عالقة البنك بالعميل ببيعه املواد اإلنشائية.
.3
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مشتر لبضاعة العميل.
يحق للموظف الطلب من املورد بالبحث عن
ٍ
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 .5يجـب علـى املوظـف أال يقتصـر فـي التعامـل مـع مـورد واحد ،وعليـه أن يتعامل
مـع أكثـر مـن مـورد.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على الضوابط واعتمادها.

ت
ا� ا بل� ي�وع
ك� ب

 .4يجـوز للموظـف إرشـاد العميـل إلـى قائمـة مـن الشـركات (شـركة املقـاوالت
املوثوقـة) والتـي تقـوم بشـراء املـواد اإلنشـائية ،والتـي مت اعتمادهـا مـن إدارة
التدقيـق الشـرعي .

8282منتج منح قرض حسن ومرابحة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية موضوع رغبة البنك بطرح منتج خاص ملوظفي
وزارة التربيـة والتعليـم (املعلمين) الراغبين بتحويـل مديونياتهـم مـن بنـوك أخـرى
إلـى بنـك بوبيـان ،حيـث يقـوم بنـك بوبيان بإقـراض معلمي الوزارة قرضاً حسـناً مبا
يعـادل  %20مـن املديونيـة التـي عليهـم لـدى البنـوك األخـرى ،كمـا يقوم أيضـاً البنك
بتمويلهـم عـن طريـق مرابحـة املـواد اإلنشـائية مبـا يعـادل  %80وهـو قيمـة املبلـغ
املتبقـي مـن املديونيـة  ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
8181مقرتح مقدم من إدارة التموي�ل االستهالكي والخاص
بمرابحة المواد اإلنشائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مقتـرح مقـدم مـن إدارة التمويـل الشـخصي،
يتعلـق برغبـة اإلدارة فـي أن يتـم متويـل مرابحـات املـواد اإلنشـائية ألغـراض
اسـتهالكية مـن خلال املورديـن احملليين ً
أيـا كان مبلـغ التمويـل ،ومرابحـات املـواد
اإلنشـائية ألغـراض إسـكانية مـن خلال املورديـن الدوليين أيـاً كان مبلـغ التمويـل،
وذلـك للعملاء ضمـن املجموعـات التاليـة فقـط:
 -1تعديل أجل التمويل وقيمة القسط الشهري.

 .1أن يقوم البنك بتمويل العميل من خالل عملية مرابحة واحدة بربح منخفض.
 .2فـي حـال عـدم رغبـة البنـك بتخفيـض نسـبة األربـاح فيمكـن متويـل العميل من
خلال إبـرام عمليتـي مرابحـة ،إحداهمـا بربـح ،واألخـرى بـدون أربـاح.

8383تقديم هدايا عينية لتحفيز عمليات التموي�ل بالمرابحة:

 -2إعادة ترتيب شروط التعاقد للعمالء املتقاعدين.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التسـويق ،حـول مـدى
جـواز حتفيـز عملاء البنـك ،مبنـح كل عميـل يقـوم بإجـراء مرابحـة مـع بنـك بوبيـان
علـى هديـة غيـر نقديـة.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :عدم املوافقة على املقترح.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املقترح املذكور أعاله.

 -3إعادة جدولة عميل متعثر.
لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم جواز هذه املعاملة ملا تتضمنه من بيع وسلف،
وهـو منهـي عنـه ،وألن البنـك قـد ينتفـع مـن القـرض ببيـع السـلعة على العميـل ،وإذا
أراد البنـك تقـدمي مثـل هـذا املنتـج فال مانع من خالل إحـدى الطريقتني أدناه:
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8484حجز أقساط المرابحة من الراتب قبل استحقاقها:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة البنك بإضافة شرط إلى عقود املرابحة ،ونصه:
(فـي سـبيل اسـتيفاء البنـك حلقوقـه يحـق للبنك حجز أو خصم األقسـاط الشـهرية
فـي تاريـخ سـابق علـى تاريـخ اسـتحقاقها احملـدد بالعقـد ،وذلـك فـي احلـاالت التـي
يتـم فيهـا حتويـل الراتـب الشـهري إلـى حسـاب العميـل (الطـرف الثانـي) قبـل تاريخ
اسـتحقاق هذه األقسـاط).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه يحـق للبنـك احلجز فقط على مـا يعادل املبلغ
املسـتحق النـاجت عـن صفقـة املديونيـة ،وال يحـق للبنـك خصـم جميع املبلغ املسـتحق
قبـل حلـول أجلـه ،لكـون األجـل مراعـى فـي قيمـة الصفقة ،فاألجل جـزء من الثمن.
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باب اإلجارة المنتهية بالتملك

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول رغبـة بنـك بوبيـان فـي اسـتئجار مبنـى
جتـاري فـي العاصمـة الفرنسـية (باريـس) ،بنظـام اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك ،علـى أن
يقـوم البنـك بتأسـيس شـركة مملوكـة لـه بالكامـل فـي فرنسـا ،تقـوم بعمليـة اسـتئجار
املبنـى مـن املالـك احلالـي بنظـام اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك ،وسـوف تقـوم الشـركة بدفـع
 % 20تقريبـاً مـن قيمـة أجـرة املبنـى ،واعتبارهـا دفعة إيجارية مقدمة ،على أن يتم سـداد
القيمـة اإليجاريـة املتبقيـة مـن أجـرة املبنـى علـى شـكل دفعـات إيجاريـة شـهرية أو ربـع
سـنوية ،بحيـث يكـون للشـركة احلـق فـي متلـك املبنـى خلال مـدة العقـد أو عنـد نهايتـه.

8585دخـول بنـك بوبيـان فـي مـزاد علنـي بغـرض تمويـ�ل
عميـل باإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية كتاب يتضمن استفساراً حول الرأي الشرعي،
بشأن عميل تقدم إلى بنك بوبيان بطلب متويله بصيغة اإلجارة مع الوعد بالتمليك،
وذلك من خالل دخول البنك لشراء عقار معروض للبيع في مزاد علني ،يتم تنفيذه
من خالل احملكمة ،ومت االتفاق أنه بعد رس ّو املزاد على البنك يتم تأجير العقار على
العميل وذلك بصيغة اإلجارة مع الوعد بالتمليك ،علماً أنه في حالة رس ّو املزاد على
البنك ال تبدأ مرحلة تسجيل العقار باسم البنك إال بعد سبعة أيام ،حيث إن احلكم
برس ّو املزاد قاب ً
ال لالستئناف خالل تلك املدة ،كما نود إفادتكم إلى أنه في حالة
رس ّو املزاد على البنك فعليه دفع كامل مبلغ رس ّو املزاد للمحكمة بذات اجللسة،
متضمناً مصاريف الدعوى واإلعالن ورسوم التسجيل.

-

إدارة الضرائب احلكومية.

-

النشر ( -صحف ومجالت علمية).

-

خدمات البريد.

-

السياحة والسفر.

السؤال:

-

األبحاث العلمية.

هـل يعتبـر احلكـم النهائـي برسـ ّو املـزاد علـى بنـك بوبيـان  -بعـد سـبعة أيـام ،وفـي
حالـة عـدم حصـول اسـتئناف علـى احلكـم  -مبثابـة عقـد بيـع ابتدائـي ،يحـق مـن
خاللـه للبنـك إبـرام عقـد اإلجـارة مـع العميـل ،وإصدار تفويض لصاحله السـتكمال
إجـراءات نقـل امللكيـة باسـم البنـك؟

-

التحليل املالي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ال مانـع مـن دخول املزاد ،واعتبار رسـ ّو املزاد على
املشـتري عقـداً ابتدائيـاً ،إذا كان العـرف يقتضـي ذلـك ،حيـث إن املذكـرة القانونيـة
املرفقـة كمـا ُفهمـت ال متنـع ذلـك ،كمـا تـود الهيئـة :التأكيـد علـى ضـرورة االلتـزام
بالشـروط والضوابـط التـي وضعتهـا الهيئـة بخصـوص تأجيـر العقـار املؤجـر.
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كتاب اإلجارة

8686عقــد إجــارة مــع الوعــد بالتمليــك لعقــار فيــه أنشــطة
مختلطــة:

ونـود إعالمكـم أن املبنـى املزمـع اسـتئجاره بنظـام اإلجـارة مؤجـر حاليـاً لسـتة
مسـتأجرين تتركـز أنشـطتهم فـي املجـاالت التاليـة:

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز إبرام عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك على
حسب ما ورد في السؤال ،مع مراعاة أن تتم إقالة عقد اإلجارة بني املالك
واملستأجرين عن طريق إشعارهم بالتعاقد مع بنك بوبيان ،ثم يقوم بنك بوبيان
باستئجار املبنى وإبرام عقود جديدة مع املستأجرين احلاليني ،على أن يتم عرض
العقود على الهيئة العتمادها.

87

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن أحـد موظفـي مجموعـة
متويـل الشـركات ،تتضمـن رغبـة البنـك بتمويـل عميـل بصيغـة اإلجـارة مـع الوعـد
بالتمليـك ألرض مملوكـة للعميـل ،ومرهونـة لصالـح أحـد البنـوك ،مقابـل مديونيـة
مببلـغ ثالثـة ماليين دينـار ،علمـاً بـأن مبلـغ التمويـل هـو سـبعة ماليين ،جـزء منهـا
لسـداد املديونيـة املذكـورة ،والباقـي اسـتُخدم لبنـاء العقـار الـذي مت تقوميـه من قبل
مقـ ّوم خارجـي حديثـاً بتسـعة ماليين ،وجتدر اإلشـارة إلى أن العقـار مق ّوم مبيزانية
العميـل مببلـغ خمسـة ماليين دينـار كويتـي،
-

فهل يجوز شراء العقار بسبعة ماليني وهو مبلغ يقل عن قيمته السوقية؟

-

وهل يجوز للبنك تقسيط قيمة شراء العقار على دفعات تتناسب واألغراض املذكورة؟

-

وهـل يجـوز للبنـك إلـزام العميـل بأجـرة العقـار قبـل متـام سـداد البنـك كامـل
مبلـغ الشـراء ،علمـاً أن مبلـغ اإلجـارة سـوف يتناسـب مـع املبلـغ املدفـوع مـن
قيمـة الشـراء؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع علـى املذكـرة ،ودراسـة املوضـوع دراسـة مسـتفيضة ،فقد رأت
الهيئـة :ال مانـع شـرعاً مـن شـراء العقـار ،ومـن ثم إعادة تأجيره مـع الوعد بالتمليك
علـى نفـس العميـل ،علـى أن تراعى الضوابـط التالية:
 .1أن يكون العقدان منفصلني بال ارتباط بينهما وال شرط.
 .2أن تطبق شروط اإلجارة وقت اإلجارة.
 .3أن تكـون قيمـة العقـار حقيقيـة ،حتاشـياً إلبطـال العقـد قضـا ًء ،وابتعـاداً عـن
الصوريـة فـي العقـود.
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8787تموي�ل بصيغة اإلجارة مع الوعد بالتمليك ألرض مملوكة
للعميل ومرهونة لصالح أحد البنوك:

8888اتفاقية تنازل عن عقد ت�أجري عقار مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية اتفاقيـة تنـازل عن عقد تأجيـر عقار مع الوعد
بالتمليـك ،والتـي يتـم توقيعهـا مـع العميـل (املسـتأجر) فـي حـال رغبـة البنـك فـي
إخلاء العين ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز العمل باالتفاقية حسـب صيغتها املعروضة،
وأمـا مـا يخـص البنـد الثالـث فـي االتفاقيـة الـذي نـص علـى :دفـع خلـو للمسـتأجر
إلخلاء العين فلا تـرى الهيئـة مانعـاً منـه ،حيـث إن املجمع الفقهي اإلسلامي أجاز
دفـع مبلـغ مقطـوع للمسـتأجر نظيـر إخالئـه العين كمـا فـي قراره رقـم (.)31

8989ضوابط اإلجارة مع الوعد بالتملك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكرة مقدمة من املستشـار القانوني ،تتضمن
ضوابـط اإلجـارة مع الوعـد بالتمليك ،وهي:
 .1العالقـة التـي تربـط بين البنـك وبين العملاء مبوجـب العقـد املشـار إليـه هـي
عالقـة إيجاريـة بين البنـك باعتبـاره مالـكاً وبين العميـل باعتبـاره مسـتأجراً،
وأن العقـار املسـتأجر مملـوك ملكيـة خالصـة للبنـك ،ولـه حـق التصـرف فيـه
بكافـة أوجـه التصرفـات ،مبـا فيـه حـق بيـع العقـار فـي حـال إخلال العميـل.
 .2للبنـك احلـق فـي إعـادة النظـر فـي القيمـة اإليجاريـة ،وكيفيـة سـدادها وفقـاً
لبنـود العقـد املعمـول بـه.
 .3فـي حـال انخفـاض قيمـة العقـار يظـل التـزام املسـتأجر بالقيمـة اإليجاريـة
املتفـق عليهـا قائمـاً وثابتـاً ،وفـي حـال إخلال العميـل جتـوز مطالبتـه بكامـل
القيمـة اإليجاريـة املتفـق عليهـا ،باإلضافـة إلـى التعويضـات اجلابـرة لألضرار
الفعليـة التـي قـد تكـون أملـت بـه.
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 .5يجـوز للبنـك باعتبـاره مؤجـراً أخـذ الضمانـات فـي أي صـورة مـن صورهـا،
وكـذا الكفـاالت التـي يراهـا الزمـة ،لضمـان قيـام املسـتأجر بسـداد القيمـة
اإليجاريـة املتفـق عليهـا.
 .6في حال مطالبة العميل املخ ّل بدفع القيمة اإليجارية يفضل عدم اللجوء إلى
بيع العقار حلني انتهاء ما تسفر عنه املطالبة ،ومن ثم النظر في شأن العقار.
 .7وإن كان حق البنك في بيع العقار ثابتاً ،وفقاً ملا أبديناه عاليه من اجلهة القانونية،
والتي نأمل أن تكون مطابقة للرأي الشرعي من قبلكم ،فإننا نرى  -حفاظاً على
اسم بنك بوبيان ،ومحاولة لنشر الفكر االقتصادي اإلسالمي -أنه في حال بيع
العقار واسترداد البنك ألمواله وأرباحه والتعويضات اجلابرة لألضرار الفعلية
التي أملت به ،فعليه أن يرد املتبقي إلى املستأجر (في حال وجوده).
لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي فيما ورد أعاله ،شاكرين لكم حسن تعاونكم.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد هـذه الضوابـط بعـد إجـراء التعديلات
التاليـة عليهـا:
 .1إضافة عبارة (مبوافقة الطرفني) في آخر البند الثاني.
 .2إضافـة عبـارة (نتيجـة التخلـف مـع متكين املسـتأجر مـن االنتفـاع بالعني حلني
انتهـاء العقـد والتمليـك) فـي آخـر البنـد الثالـث.
 .3بالنسـبة للبنديـن الرابـع والسـابع فـي حـال تخلـف العميـل عـن إمتـام تنفيـذ
اإلجـراءات املنصـوص عليهـا فـي عقـد اإلجـارة ،فـإن البنـك لـه احلـق فـي بيـع
العقـار والتصـرف بثمنـه ،ومـن بـاب حسـن املعاملـة ال مانـع مـن إعـادة جزء من
األجـرة املدفوعـة مـن العميـل لـه بحسـب تقديـر إدارة البنـك.
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 .4التـزام البنـك ببيـع العقـار للمسـتأجر تنفيـذاً للوعـد الثابـت بالعقـد ،ومبوجـب
عقد بيع مسـتقل مشـروط بقيامه بسـداد كامل القيمة اإليجارية املتفق عليها،
بـأي منها فإن البنك باعتباره واعداً
وفـي املواعيـد احملـددة ،وفـي حال إخالله ٍ ّ
فـي ٍّ
حـل مـن هـذا الوعد.

9090تجديد عقد إجارة مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن مجموعـة متويـل الشـركات،
حـول موضـوع جتديـد عقـد إجـارة مـع الوعـد بالتمليك خـاص بأحد العملاء ،حيث
إن بنـك بوبيـان تعاقـد مـع العميـل علـى أن تكـون األجرة على قسـطني ،األول منهما:
ميثـل  %10مـن إجمالـي العقـد ،والقسـط الثانـي :يكـون فـي نهايـة املـدة ،وميثل %90
مـن قيمـة العقـد ،ونظـراً لظـروف العميـل املاليـة فقـد طلـب تعديل جدولـة الدفعات
اإليجاريـة ،بحيـث تصبـح األجـرة علـى قسـط واحـد في نهاية مدة العقـد ،فما مدى
جـواز هـذه الصـورة إذا كان سـيترتب عليهـا تعديـل القيمـة اإليجارية؟

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع ظهر للهيئة :أن البنك قد أبرم مع العميل عقدين :عقد إجارة
مع الوعد بالتمليك ،وقد بقي على العميل جزء من األجرة لم يقم بسدادها،
والعقد الثاني :هو عقد جتديد للعقد األول بأجرة جديدة تختلف عن األجرة التي
في العقد األول ،وترى الهيئة أن العقد األول الذي مت بني بنك بوبيان والعميل
هو املعتمد بني الطرفني ،وأن ما بقي من قيمة األجرة تكون ديناً في ذمة العميل،
يسدده بالكامل دون زيادة ،وال مانع من أن يؤجر بنك بوبيان العقار بعقد إجارة
جديد منفصل عن العقد األول ،أما العقد الثاني املكرر الذي اعتُبر -خط ًأ -بدالً
الغ لعدم مشروعيته ،كما يجب أن يقر العميل بالدين السابق
عن العقد األول فهو ٍ
ويتعهد بتسديده ،ثم يوقع على العقد اجلديد بأجرة يتفق عليها الطرفان.

9191هيكلة تموي�ل باإلجارة لشركة مختصة بحفر اآلبار:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مرفوعـة مـن إدارة هيكلـة التمويـل
والتمويـل املجمـع ،تتضمـن رغبـة البنـك بالدخـول مـع عـدة ممولين ،مـن بينهـم بنـك
إسلامي محلـي ،فـي صفقـة متويـل عـن طريـق عقـد إجـارة مـع الوعـد بالتمليك مع
شـركة مختصة بحفر اآلبار ،يكون دور البنك في هذه الصفقة املشـاركة في متويل
ً
وكيلا عـن بنـك بوبيـان
الشـركة املذكـورة ،بحيـث يكـون البنـك اإلسلامي احمللـي
وباقـي املمولين ،فـي شـراء حفَّـارات ومعـدات حفـر اآلبـار مـن الشـركة املذكـورة ،ثم
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رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن عقـد اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك مـن العقـود
اجلائزة شرعاً ،وإذا كان بنك بوبيان واملشاركون معه في متويل الصفقة سيقومون
بشـراء احلفَّـارات واملعـدات مـن مالكهـا ثـم يعيـدون تأجيرهـا لـه أو ملسـتأجر آخـر،
فلا تـرى الهيئـة مانعـاً مـن ذلـك ،وذلـك ألن عقد اإلجارة مسـتقل عن عقد الشـراء،
مـع مراعـاة ضوابـط وقواعـد اإلجـارة مع الوعـد بالتمليك.

9292فسخ عقد اإلجارة وإعادة إبرامه:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلي ،يتضمن االستفسار عن قيام إدارة متويل الشركات بإبرام عقد إجارة مع
أحـد العملاء ،وقبـل انتهـاء مـدة العقد رغب العميل في فسـخ عقد اإلجارة وإبرامه
مـرة أخـرى لتعديـل األجـرة ،وقـد مت فسـخ العقد األول بتاريـخ 2010/6/7م ،وإبرام
عقـد آخـر فـي نفـس اليـوم ،ممـا ترتـب علـى ذلـك اسـتحقاق األجـرة علـى العميـل
مرتين لثالثـة وعشـرين يومـاً ،والعقـد األول ينـص :أنـه فـي حـال فسـخ العميل عقد
اإلجـارة فعليـه دفـع األجـرة حتـى نهاية الشـهر.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة إعادة املبلغ الذي مت حتصيله من العميل عن املدة
التـي مت إعـادة تأجيـر العميـل فيهـا ،لعـدم وجـود ضـرر فعلـي وقـع علـى البنـك لكون
عقـد اإلجـارة اجلديـد غطـى مـدة الفسـخ السـابقة ،وتوصـي الهيئـة فـي احلـاالت
القادمـة املشـابهة :أال يتـم فسـخ عقـد اإلجـارة بكاملـه ،ولكـن يضـاف ملحـق بتعديـل
األجـرة باتفـاق الطرفين ،مـع سـريان باقـي بنـود العقـد بين الطرفني.

92

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

يؤجرهـا لنفـس الشـركة بعقـد إجـارة مع الوعد بالتمليـك ،وقد قام املوظف املختص
بشـرح هيكلـة الصفقـة ألعضـاء الهيئـة وأجـاب عـن أسـئلتهم بشـأنها.

9393دفع العميل مقدم ًا للبائع في اإلجارة مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مرفـوع مـن مجموعـة متويـل الشـركات،
يتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز متويـل أحـد العملاء عـن طريـق عقـد اإلجـارة
مـع الوعـد بالتمليـك ،علمـاً أن العميـل قـام بدفـع مقـدم للبائـع قبـل إبـداء رغبتـه
للبنـك بطلـب التمويـل ،وحيـث تعـذر علـى املشـتري فسـخ عقـد البيـع ورد املقـدم من
البائـع ،فهـل يجـوز لبنـك بوبيـان الدخـول فـي مثـل هـذه الصفقـة ومتويـل العميـل؟
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه يجـب فسـخ العقـد بين العميـل والبائـع ،ثـم
يُبْـر ُم بنـك بوبيـان عقـد شـراء مـع البائـع ،وللبائـع رد املبلـغ املدفـوع من قبـل العميل،
أو االتفـاق مـع العميـل علـى أن يكـون أمانـة لصالـح بنـك بوبيـان ،ويجـوز أن يحيـل
العميـل املبالـغ املسـتحقة لـه عنـد البائـع علـى البنـك ،وأمـا أجـرة السمسـار فالـذي
يتحملهـا هـو البنـك وليـس العميـل.

9494تملــك بنــك بوبيــان عقــارات الســكن الخــاص فــي عمليــة
تموي ـ�ل اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مرفـوع مـن إدارة الشـؤون القانونيـة ،بشـأن
قـرار إدارة التسـجيل العقـاري ،الـذي يفيـد منـع البنـك مـن التصـرف بعقـارات السـكن
اخلـاص مـن قسـائم وأراض فضـاء مسـجلة باسـمه ،بحجـة عـدم سـداد البنـك الرسـوم
املسـتحقة عنهـا ،مبقتضـى القانـون رقـم  50لسـنة  1994فـي شـأن اسـتغالل القسـائم
والبيـوت املخصصـة ألغـراض السـكن اخلـاص ،وتعديالتـه والالئحـة التنفيذيـة لـه ،وملـا
كانـت العقـارات مسـجلة باسـم البنـك ألنـه املمـول فـي منتـج اإلجارة مع الوعـد بالتمليك
التـي تتطلـب تسـجيل العقـار باسـم البنـك ملنـح التمويـل وفق األحكام والشـروط املعتمدة
مـن الهيئـة الشـرعية ،وحيـث مت طـرح عـدة أسـباب للمخاصمـة القضائيـة ،وطلـب إلغـاء
قـرار إدارة التسـجيل العقـاري مبنـع بنـك بوبيـان مـن التصـرف بهـذه العقـارات (وطلـب
وقف تنفيذ القرار بصفة االسـتعجال) ،مع عدم حتديد الرسـوم املسـتحقة إلى تاريخه،
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رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة التأكيـد علـى أن ملكيـة بنـك بوبيـان فـي عقـود
اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك ملكيـة حقيقيـة ،كمـا تؤكـد الهيئـة على االلتـزام مبعيار
اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك رقـم ( ،)9والصادرعـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة
للمؤسسـات املاليـة اإلسلامية.

9595إجارة أعيان مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مرفـوع مـن مجموعـة متويـل الشـركات،
يتضمـن منتـج إجـارة أعيـان مـع الوعـد بالتمليـك ،علمـاً أن منتـج اإلجارة املسـتخدم
ال يعتبـر منتجـاً جديـداً ،حيـث إن االختلاف الوحيـد عـن منتـج إجـارة العقـارات
احلالـي هـو عـدم إمكانيـة حتويـل امللكيـة واالكتفـاء بعقـد بيـع داخلـي غيـر موثـق.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج إجـارة األعيـان مـع الوعـد
بالتمليـك ،واملعتمـد سـابقاً مـن حيـث املبـدأ ملنتـج اإلجـارة العقاريـة ،مـع تطبيـق
العقـود املعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية فـي التمويـل باإلجـارة.
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وعـدم التزامهـم لصحيـح القانـون بإخطـار البنـك بهـا ،وذلـك كلـه علـى فـرض التـزام
البنـك بهـا ،إلـى جانـب ذلـك  ،كان أحـد أهـم أسـباب املخاصمـة هو :عدم سـريان أحكام
القانـون املذكـور علـى بنـك بوبيـان باعتبـاره بنـكاً إسلامياً ،ومـن ثم عدم التزامه أساسـاً
بهـا ،لكـون ملكيتـه لقسـائم السـكن اخلـاص ملكيـة عرضية فقط ،بغـرض تنفيذ عمليات
التمويـل التـي يتـم االتفـاق عليهـا مـع العملاء ،وفقـاً ألسـاليب وصيـغ التمويـل التي تتفق
وأحكام الشريعــــــة اإلسالميــــــة ،وهي ذات العلة التي أكدت محكمة التمييز بحـكمـــها
الصــــادر فــــي  02من فبراير 2011 ،على إذن املشرع للبنوك اإلسالمية بتملك قسائم
السـكن اخلـاص ،ألن ملكيتهـا ليسـت بغـرض االحتـكار ،ولكـن غايتـه التمويـل مبـا يتفـق
وصيـغ التمويـل اإلسلامي ،لـذا يرجـى التكـرم باالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي لتحديد
الوجهـة الشـرعية ،وطبيعـة ملكيـة بنـك بوبيـان للقسـائم املشـار إليهـا وفـق مـا تقدم.

9696صفقة إجارة مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن مجموعـة متويـل الشـركات،
حـول قيـام بنـك بوبيـان بشـراء عـدة عقـارات داخـل الكويـت وخارجهـا مـن أحـد
العملاء بعقـد شـراء داخلـي ،وسـوف يقـوم البنـك بعـد ذلـك بتأجيـر تلـك العقـارات
لنفـس العميـل ،بنظـام اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك ،علمـاً أن العميل قـدم ضمانات
إضافيـة تضمـن وتغطـي قيمـة العقـد بالكامـل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العقـد االبتدائـي يعتبـر عقـد بيـع يأخـذ جميـع
أحـكام البيـع ،وكذلـك عقـد اإلجـارة يأخـذ جميـع أحـكام اإلجـارة ،علـى أن يقتصـر
ذلـك علـى العقـارات غيـر املؤجـرة.

9797إجارة مع الوعد بالتمليك لعقار مؤجر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال عـن اإلجارة مـع الوعد بالتمليـك ،مفاده
طلـب الـرأي الشـرعي عـن مـدى جـواز قيـام بنـك بوبيـان بشـراء عقـار مـن أحـد
العملاء ،ثـم إعـادة تأجيـره لـه بنظام اإلجارة املنتهيـة بالتمليك ،علماً أن هذا العقار
مؤجـر بالكامـل للغيـر مـن قبـل العميـل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز هـذه املعاملـة ،ألن العين املؤجـرة ال
يجـوز تأجيرهـا علـى مسـتأجر جديـد ،إذ املشـغول ال يشـغل ،وفـي حـال رغبة البنك
فـي التمويـل بهـذا األسـلوب ينبغـي علـى البنـك اتخـاذ اخلطـوات التاليـة:
 .1فسخ العقد إن أمكن.
 .2فـي حـال تعـذر اخلطـوة األولـى ،يجـوز للعميـل توكيـل البنـك بتحصيـل األجـرة
املسـتحقة علـى املسـتأجرين برسـم محـدد متفـق عليـه بين بنـك بوبيـان والعميـل.
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 .4يتعهـد العميـل باسـتئجار اجلـزء الشـاغر مـن العقـار فـي حـال خـروج أي
مسـتأجر مـن العقـار.
 .5يتم االتفاق على حتديد مدة الوكالة بزمن معني ( )5سنوات مث ً
ال.
 .6يتـم إبـرام عقـد إجـارة مضـاف إلـى املسـتقبل ،يبـدأ بعـد مـدة الوكالـة املتفـق
عليهـا ،وميكـن للبنـك أخـذ األجـرة املقدمـة عليهـا ،مع قيام العميـل بوعد ملزم
بشـراء العقـار بعـد انتهـاء اإلجـارة املنتهيـة مـع املواعـدة بالتمليـك.

9898إجراءات ت�أجري العقار المؤجر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية الكتـاب الـوارد مـن مجموعـة متويل الشـركات،
بشـأن اإلجـراءات التـي مت االتفـاق عليهـا بين إدارات البنـك ،وذلـك فيمـا يخـص
متويـل العقـارات املؤجـرة (االسـتثمارية -التجاريـة  ...-إلـخ) بنظـام اإلجـارة مـع
الوعـد بالتمليـك ،وهـي كمـا يلـي:
ً
أوال:
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بعـد تزويـد البنـك بنسـخة من الكتاب اخلـاص مبوعد نقل امللكية والتوقيع
النهائـي فـي وزارة العـدل وذلـك بين البنـك واملالـك ،يتـم إعـداد عقـد
اإلجـارة مـع العميـل (املسـتأجر) بتاريـخ يعقـب تاريـخ نقـل امللكيـة بثالثـة
أيـام عمـل ،وفـي ذات يـوم التوقيـع النهائـي ونقـل امللكيـة باسـم البنـك يتـم
إعـداد كتـاب (يتضمـن رقـم وثيقـة امللكيـة) ،إلعلام مسـتأجري الوحـدات،
أنـه قـد مت نقـل ملكيـة العقـار املذكـور لصالـح البنـك ،وأن البنـك سـيقوم
بتفويـض وتوكيـل العميـل (املسـتأجر) بالتعامـل معهم بكافـة األمور املترتبة
علـى عقـود اإليجـار املبرمـة معهـم ،مبـا فـي ذلـك قبـض األجـرة ،وجتديـد
العقـود ،وإنهائهـا وإعـادة تأجيرهـا ...إلـخ  ،علـى أن يوضـع الكتاب املذكور
فـي مـكان واضـح فـي العقـار املـراد متويلـه فـي نفـس يـوم نقـل امللكيـة،
وذلـك حتـى يتسـنى للجميـع النظـر فـي محتـواه ،وعلـى أن تكـون مسـؤولية
إعـداد وإعلام مسـتأجري الوحـدات فيمـا يخـص الكتـاب املذكـور علـى
عاتـق اإلدارة القانونيـة.
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ك� ب

 .3ما زاد عن الرسم املتفق عليه يأخذه العميل.

ثاني ًا :فـي حالـة انقضـاء املـدة احملـددة فـي الكتـاب املذكـور ولـم يصل إلـى البنك
أي اعتـراض علـى محتـواه مـن مسـتأجري الوحـدات ،يتـم توقيـع عقـد
اإلجـارة مـع العميـل (املسـتأجر) فـي نفـس التاريـخ السـابق (ثالثـة أيـام
عمـل مـن تاريـخ نقـل امللكيـة).
فـي حـال اعتـراض أي مـن مسـتأجري الوحـدات علـى مـا تضمنـه الكتـاب
املشـار إليـه ،يتـم التعديـل علـى عقـود اإلجـارة ،وذلـك باسـتثناء وإلغـاء
الوحـدات املعترضـة مـن عقـد اإلجـارة ،وتوقيـع عقـد إجـارة مـع العميـل،
ليشـمل باقـي الوحـدات املؤجـرة (غيـر املعترضـة) وفـي نفـس التاريـخ
السـابق (ثالثـة أيـام عمـل مـن تاريـخ نقـل امللكيـة).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،ومناقشـة املوظـف املختـص ،اعتمـدت الهيئـة اخلطـوات
املرفقـة ،ويعتبـر هـذا اإلعلان مبثابـة فسـخ للعقـود السـابقة القائمـة ،ومـن ثـم تتـم
إعـادة تأجيرهـا علـى العميـل اجلديـد.

9999شراء أصل بعقد بيع ابتدائي ثم ت�أجريه:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول متويـل بصيغـة اإلجـارة مـع الوعـد
بالتمليـك ،لعميـل يطلـب متويـل متلـك أرض فـي مشـروع مدينـة صبـاح األحمـد
البحريـة ،وذلـك مـن خلال شـركة تسـويق عقاريـة بصفتهـا مسـ ِّوقاً للمشـروع ،وبعـد
أخـذ املوافقـات الالزمـة لتمويـل العميـل املذكـور تبين لنـا مـا يلـي:
 .1أن وثيقة ملكية األرض مسجلة باسم شركة (س).
 .2تطلب شـركة التسـويق العقارية أن يتم توقيع عقد بيع ابتدائي بني السـيد (م)
باعتبـاره بائعـاً وبين بنـك بوبيـان باعتباره مشـترياً ،بنا ًء على عقـد بيع ابتدائي
سـابق لتلـك العمليـة بين شـركة (س) باعتبـاره بائعـاً والسـيد (م) باعتبـاره
ٍ
رسـمية في وزارة العـدل بني الطرفني
مشـترياً ،وذلـك قبـل نقـل امللكيـة بصورة
شـركة (س) والسـيد (م).
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السؤال :هـل يجـوز توقيـع بنـك بوبيـان علـى عقـد البيـع االبتدائـي باعتباره مشـترياً
مـع السـيد (م) بصفتـه بائعـاً وذلـك قبل عمليـة توقيعه على عقد البيع النهائي (نقل
امللكيـة فـي وزارة العـدل) مع شـركة (س)؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ال مانـع مـن توقيـع عقـد البيـع االبتدائـي مـع
السـيد (م) بصفتـه بائعـاً ،بعـد احلصـول علـى صـورة مـن العقـد االبتدائـي الـذي مت
بين الشـركة (س) والسـيد (م) ،حيـث إن العقـد االبتدائـي ناقـل للملكيـة ،وإن تأخـر
التوثيـق فـي وزارة العـدل.

10100احتســـاب األجـــرة للفـــرة مـــا بـــن التملـــك القانونـــي
للعقـــار إلـــى إعـــادة ت�أجـــره:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب بشـأن احتسـاب وحتصيـل األجـرة
(األربـاح) مـن العميـل لصالـح البنـك ،وذلـك للفتـرة مـا بين التملـك القانونـي للعقـار
إلـى وقـت إعـادة تأجيـره للعميـل الـذي مت متويلـه مـن قبـل البنـك ،والتـي ال تتعـدى
ثالثـة أيـام عمـل مـن تاريـخ نقـل ملكيـة العقـار إلـى البنـك( .الفتـرة اخلاصـة بإعالم
مسـتأجري وحـدات العقـار بانتقـال ملكيـة العقـار لصالـح البنـك وتفويـض العميـل
 -املسـتأجر -بـإدارة كامـل العقـار).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :قبـل إبـرام عقـد اإلجـارة مـع العميـل ال ميكـن
حتميلـه أي أجـرة ،وذلـك فـي الفتـرة مـا بين متلـك العقـار قانونـاً إلـى وقـت إعـادة
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 .3بحسـب إفـادة شـركة التسـويق العقاريـة أنـه مبجـرد توقيـع بنـك بوبيـان علـى
عقـد البيـع االبتدائـي باعتبـاره مشـترياً فـإن شـركة (س) تقـوم بنقـل ملكيـة
العقـار باسـم السـيد (م) والـذي يقـوم بـدوره بنقـل ملكيـة العقـار باسـم بنـك
بوبيـان ،وبحسـب إفـادة الشـركة املذكـورة فإنـه يوجـد اتفـاق بين شـركة (س)
ووزارة العـدل ممثلـة بـإدارة التسـجيل العقـاري علـى تلـك اآلليـة واإلجـراء.

التأجيـر للعميـل ،ولكـن ال تـرى الهيئـة مانعـاً مـن مراعـاة تلـك الفتـرة املاضيـة فـي
احتسـاب األجـرة عنـد إبـرام عقـد اإلجـارة مـع العميـل.

10101كيفية نقل ملكية العقارات في عقد اإلجارة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،كتاب حول متلك إحدى الشركات مجموعة من
العقـارات غيـر املؤجـرة ،أحـد هـذه العقـارات هو عقـار في إحدى الـدول اخلليجية،
وهـو عبـارة عـن مشـروع تطويـر ڤلـل سـكنية لبيعهـا فـي السـوق اخلليجـي ،بالتعـاون
مـن أحـد املسـتثمرين ،والـذي يقـوم مبتابعـة املشـروع ،مـن ناحيـة تطويـره وتسـويق
الوحـدات السـكنية (الـﭭلـل) وبيعهـا ،ويقـوم هـذا املسـتثمر بإطالعنـا أوالً بـأول على
آخـر تطـورات املشـروع ،ومتتلـك الشـركة مـا نسـبته  %٣٤.١٨مـن هذا املشـروع.
وقـد قامـت الشـركة فـي شـهر أغسـطس 2012م باحلصـول علـى متويـل مـن بنـك
بوبيان مببلغ  1.580.000د.ك ،عن طريق بيع عقاراتها غير املؤجرة ،مملوكة لها،
ومـن ثـم إعـادة اسـتئجارها مـن البنـك ،وكان عقـار أم القويـن أحـد هـذه العقـارات،
حيـث مت بيعـه للبنـك مببلـغ  111.000د.ك ،وبذلـك أصبـح بنـك بوبيـان هـو املالـك
للعقـارات والشـركة هي املسـتأجرة.
وفـي شـهر نوفمبـر 2012م قـام املسـتثمر (شـريك الشـركة املذكـورة فـي العقـار
املذكـور) ببيـع العقـار مببلـغ  180.000د.ك دون إبلاغ الشـركة سـلفاً بنيتـه ببيـع
ذلـك العقـار ،ممـا أدى إلـى عـدم قيـام الشـركة بإبلاغ بنـك بوبيـان سـلفاً ببيـع
العقـار وشـرائه مـن البنـك قبـل التصـرف بـه ،وقامـت الشـركة بعـد ذلـك علـى الفور
بإبلاغ بنـك بوبيـان بعمليـة البيـع ،وقـام البنـك بإعـداد عقـد بيـع ابتدائـي مـؤرخ فـي
2012/11/12م مببلـغ  111.000د.ك (نفـس السـعر الـذي مت شـراء العقـار بـه)،
والـذي مت مبوجبـه شـراء العقـار مـن بنـك بوبيـان ،وبعـد مراجعـات عديـدة للعقـد،
مت التوقيـع عليـه أخيـراً ،ومت سـداد ثمـن الشـراء للبنـك فـي تاريـخ 2012/12/6م.
والسؤال:
 .1مـا املخـرج الشـرعي لعمليـة بيـع العقـار قبـل إبلاغ بنـك بوبيـان وشـراء العقـار
منـه ،وقيـام الشـركة بشـراء العقـار مـن البنـك فـي وقـت الحـق؟
99

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن بنك بوبيان هو املالك للعقار املسـتأجر من
قبـل الشـركة املذكـورة ،وقـد قـام املسـتأجر ببيـع العقـار لطـرف ثالـث بيعـاً فضوليـاً،
وأجـاز البنـك هـذا البيـع ،فـإن األصـل فـي ثمـن البيـع أنـه ملك للبنك ،ولـه احلق في
التنـازل عـن جـزء مـن هـذا الثمـن للمسـتأجر ،ويتحمـل املسـتأجر مسـؤولية مـا قـد
يترتـب علـى تصـرف الفضولي.
كمـا توصـي الهيئـة البنـك مسـتقب ً
ال بضـرورة نقـل العقـارات إلـى ملـك البنـك عـن
طريـق التسـجيل العقـاري ،وذلـك درءاً ملـا يترتـب مـن أضـرار علـى البنـك.

10102إقـرار وتعهـد بتحمـل جميع المصروفات واألتعاب في
بيـع المزاد العلني:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منـوذج إقـرار وتعهـد ،وذلـك السـتخدامه فـي
بيـع املـزاد العلنـي ،والـذي يقـر فيـه العميل بتحمله جميع املصروفـات واألتعاب التي
قـد تقـع علـى العقـار ،كالدعـاوى القضائيـة والتـي قـد يترتـب عليها :وقـف إجراءات
البيـع ،أو بطالنهـا ،أو اسـتحقاق العقـار موضـوع املـزاد.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى اإلقـرار والتعهـد ،وإمكانيـة
إضافته في الرغبة والوعد باالسـتئجار لتغطية بيع املزاد العلني ،بأن يودع الواعد
بالشـراء مبلغـاً ضمانـاً ،ميكـن أن يصـرف فـي املتطلبـات التـي تتطلبهـا املـزادات
العلنيـة كاملصروفـات واألتعـاب ،وكذلـك يتضمـن حـاالت األضرار التـي قد تقع على
البنـك بسـبب إخلاف العميـل فـي وعـده.
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 .2هـل الشـركة املذكـورة ملزمـة بدفـع األجـرة املسـتحقة عـن العقـار املذكـور حتـى
تاريـخ عقـد البيـع وهـو 2012/11/12م؟ أم حتـى تاريـخ حتويـل ثمـن البيـع وهو
2012/12/6م؟ علمـاً أن البنـك ينظـر إلـى املوضوع مـن ناحية ائتمانية ،ويعتبر
تاريـخ سـداد املبلـغ هـو التاريـخ الـذي يعتـ ّد بـه الحتسـاب أرباحـه (األجـرة).

10103تحصيـل جـزء مـن األجـرة مقدمـ ًا فـي عقـد اإلجـارة مـع
الوعـد بالتمليـك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار عـن مـدى جـواز حتصيـل جـزء مـن
األجـرة اخلاصـة بعقـد اإلجـارة املنتهيـة مـع الوعـد بالتمليك مقدماً ،وذلـك باالتفاق
والتراضـي بين طرفـي العقـد.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ال مانـع مـن حتصيـل جـزء مـن األجـرة مقدمـاً،
طاملـا أن األمـر مت بالتراضـي بين الطرفين.

10104تغي�ي المؤجر في تموي�ل إجارة مع الوعد بالتمليك :
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية طلـب اإلفـادة حـول إمكانيـة تغييـر املؤجـر فـي
عقـد إجـارة مـع الوعـد بالتمليـك مـن أحـد البنـوك اإلسلامية احملليـة إلـى بنـك
بوبيـان عـن طريـق اإلجـراءات التاليـة:
 .1قيـام بنـك بوبيـان بشـراء العقـار محـل العقـد مـن البنـك احمللـي ،سـواء بسـعر
السـوق احلالي أو السـعر الذي مت شـراء العقار به مسـبقاً ،شـريطة أن يتكفل
بنـك بوبيـان بسـداد املبلـغ املسـتحق علـى العميـل لـدى البنـك احمللـي (احلصـة
التـي سـاهم فيهـا البنـك احمللـي لشـراء العقـار).
 .2يتـم توقيـع عقـد تنـازل أو تسـوية بين البنـك احمللـي وبنـك بوبيـان ،وتنـص على
أن الطـرف األول اسـتلم الدفعـة املقدمـة مـن العميل ،ويعتبرها جزءاً من أجرة
العقـار املـراد شـراؤه ملصلحـة عميـل بنـك بوبيان.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،ومناقشـة املوظـف املختـص ،رأت الهيئـة :أن يقـوم العميـل
بالتنـازل عـن عقـد اإلجـارة املبـرم بينـه وبين البنـك احمللـي املذكـور لصالـح بنـك
بوبيـان ،فيحـل بنـك بوبيـان محـل العميـل فـي العقـد ،ثـم يقـوم بنـك بوبيـان بسـداد
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10105تغيــ�ي المؤج ــر ف ــي عق ــد إج ــارة م ــع الوع ــد بالتملي ــك
لعمي ــل م ــن بن ــك إس ــامي إل ــى بن ــك بوبي ــان:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية استفسـار بشـأن قيام أحد العمالء بإبرام عقد
إجـارة مـع الوعـد بالتمليـك مـع أحـد البنـوك اإلسلامية ،وقد دفع العميـل جزءاً من
األجـرة وتبقـى عليـه جـزءٌ آخـر لـم يتم سـداده ،ويرغـب العميل بنقـل العقد إلى بنك
بوبيـان ،فما الطريقة الشـرعية لذلك؟

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع اقترحت الهيئة اقتراحني ،هما:
املقترح األول:
أن يتـم تعجيـل متلـك العميـل للعقـار ،ويتـم التنسـيق مـع بنـك بوبيـان ،بحيـث يقـوم
بدفع املتبقي من املسـتحق إلى البنك املؤجر على سـبيل القرض احلسـن ،وال مانع
مـن تسـجيل العقـار باسـم بنـك بوبيـان ،وبعدهـا يقـوم بنـك بوبيان بشـراء العقار من
العميـل وحسـم مبلـغ القـرض احلسـن مـن قيمـة العقـار ،وبعدهـا يتـم إبـرام عقـد
إجـارة مـع الوعـد بالتمليـك بين العميـل والبنـك.
املقترح الثاني:
أن يتنـازل العميـل للبنـك عـن باقـي مـدة عقـد اإلجـارة ،ويدفـع بنـك بوبيـان املتبقـي
مـن األجـرة ،وميلـك العقـار ،ومـن ثـم تتـم إعـادة تأجيـر العقـار علـى العميـل إجـارة
مـع الوعـد بالتمليـك.

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

كامـل األجـرة للبنـك احمللـي ويتملـك العقـار ،ثم يقـوم بنك بوبيان بإبـرام عقد إجارة
مـع الوعـد بالتمليـك مـع العميـل.

 10106جعل العني المؤجرة ضمان ًا حتى أداء كامل األجرة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن مجموعـة متويـل الشـركات،
وهـو كالتالـي:
يرغـب بنـك بوبيـان بتمويـل عقـار لصالـح أحـد عمالئـه بصيغـة اإلجـارة مـع الوعـد
بالتمليـك ،وأثنـاء فتـرة التعاقـد مـع العميـل تقـدم إلـى البنك بطلب متويل شـراء عقار
آخـر جديـد أيضـاً بصيغـة اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك ،دون دفـع مقـدم ،أو دفـع
مقدمـاً أقـل ممـا هـو مطلـوب مـن قبـل البنـك ،لتمويـل العقـار اجلديـد (املضمـون)،
وذلـك بسـبب ارتفـاع نسـبة التغطيـة والضمـان على العقـار األول (الضامن) ،مع تعهد
العميـل للبنـك بعـدم املطالبـة بنقـل ملكية العقار األول (الضامن) باسـمه أو باسـم من
يحـدده ،حتـى فـي حـال سـداده لكامـل األجـرة ،إال فـي حـال موافقة البنـك على ذلك،
سـواء بسـداد كامـل أو تخفيـض مـا هـو مسـتحق عليـه للعقـار اجلديـد (املضمـون) ،أو
تقـدمي ضمانـات أخـرى تعمـل علـى معاجلـة االنخفاض في نسـبة التغطيـة والضمان.
السؤال :هل يوجد مانع شرعي يحول أو مينع من القيام باإلجراء السابق؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العقـار مـا دام مملـوكاً للبنـك فلا يجـوز جعلـه
ضمانـاً لصالـح العميـل ،وميكـن أن تتـم العمليـة عـن طريـق إبـرام عقـد بيـع للعقـار
األول بعـد أن يسـتوفي العميـل (املسـتأجر) التزاماتـه ،حتـى يصـح تعهـده بعـدم نقـل
العقـار إلـى طـرف ثالـث ،فـإذا لـم يتـم البيـع فلا عبـرة بتعهـده ،ألن العقـار بـاق على
ملـك البنك.

10107شـراء عقـار مرهون لصالح بنـك االئ�تمان وت�أجريه إجارة
مـع الوعد بالتمليك:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع شراء عقار مرهون لصالح بنك االئتمان،
وتأجيـره إجـارة مـع الوعـد بالتمليـك علـى العميـل ،وقـد استفسـرت الهيئـة عـن مـدى
إمكانيـة تسـجيل العقـار املرهـون لصالـح بنك بوبيـان ،وكان رد اإلدارة املعنية التالي:
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كمـا يرجـى التكـرم بإفادتنـا بالـرأي الشـرعي حـول إمكانيـة إضافـة بنـد فـي العقـد
االبتدائـي يُلـزم البائـع بدفـع غرامـة تأخيـر عن كل يوم يتأخر فيه عن تسـليم العقار
فـي املـدة املتفـق عليها.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة مبا أن البنك سيسجل العقار باسمه فإنه يعتبر مالكاً
له ،وعليه :فال مانع من إضافة شرط يُلزم البائع من اخلروج من العقار في املوعد
املتفق عليه ،مع اشتراط مبلغ معني في حال عدم التزامه باخلروج ،وال يعتبر هذا من
قبيل غرامة التأخير املمنوعة شرعاً ،ألنها ليست مقابل دين ،وفي حالة عدم التزام
البائع بالشرط يؤخذ منه املبلغ املتفق عليه ،ويكيف على أنه بدل انتفاع للعني املشغولة.

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

ال يوجـد مـا مينـع مـن نقـل ملكيـة العقـار املرهـون لبنـك االئتمـان إلـى بنـك بوبيـان،
بشـرط موافقـة بنـك االئتمـان علـى فـك الرهـن مقابـل سـداد مديونيتـه ،ولـذا يجب
احلصـول أوالً علـى موافقـة وتعهـد مـن بنـك االئتمـان بفـك الرهـن فـور سـداد
املديونيـة املسـتحقة لـه لـدى العميـل واملرهـون بشـأنها العقـار موضـوع البيـع ،ذلـك
محملا بالرهن ،ودين بنـك االئتمان يعتبر ديناً ممتازاً
ً
ألن البيـع ينقـل ملكيـة العقـار
مقدمـاً علـى الديـون األخـرى ،لكونـه (دينـاً حكوميـاً) ممـا ميكنـه مـن التنفيـذ علـى
العقـار باملديونيـة املسـتحقة لـه فـي أي ٍ
يـد كانـت.

10109اإلجارة مؤجلة الدفع:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة بشـأن منتـج اإلجـارة مؤجلـة الدفـع
مقدمـة مـن إدارة التمويـل العقـاري ،حيث قام املوظف املختص بشـرح املنتج ،والذي
تضمـن مـا يلـي:
 .1تعريف املنتج:
منتـج اإلجـارة اجلديـد منتـج متويلـي لتمويـل مشـاريع التطويـر العقـاري،
وصـرف األمـوال علـى دفعـات بفتـرات زمنيـة معلومـة ،أو علـى حسـب طلـب
العميـل مقابـل نقـل ملكيـة العقـار.
 .2الشروط:
	•يجب أن يكون العقار الذي سوف يتم نقله إلى البنك مسج ً
ال باسم العميل.

	•غرض املنتج هو لتمويل املشاريع العقارية.
	•نقل العقار باسم البنك.

	•سـوف تكـون التغطيـة املاليـة وفقـاً للموافقـات االئتمانيـة مـن اللجـان
املختصـة.

 .3اآللية:

 .1نقل ملكية العقار املسجل باسم العميل إلى بنك بوبيان في وزارة العدل.

10108إجارة مع الوعد بالتملك لمبنى قيد اإلنشاء:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،حيـث لوحـظ أثنـاء التدقيـق الشـرعي قيـام البنـك بالدخـول فـي عقـد
إجـارة منتهيـة بالتملـك ملبنـى قيـد اإلنشـاء .لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن اإلجارة وقعت على األرض وميكن االنتفاع
بهـا ،فلا مانـع من إجارتها مـع الوعد بالتمليك.
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 .2مت النص في عقد اإلجارة على طريقة سداد األجرة على دفعات.
 .3يتـم احتسـاب القيمـة اإليجاريـة فـي بدايـة العقـد ،وميكـن حسـم جزء من
القيمـة اإليجاريـة علـى حسـب موافقـة البنـك.
مثال على متويل اإلجارة على دفعات:

العميـل ميتلـك عقـاراً اسـتثمارياً بقيمـة مليـون دينـار كويتي ،ويطلـب متويل جزء من
العقـار باإلجارة.
 .1تتم املوافقة على التسهيالت من قبل اللجان املختصة.
 .2نقـل العقـار باسـم بنـك بوبيـان واالتفـاق بين الطرفين علـى طريقـة سـداد
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 .3نقل ملكية العقار من العميل إلى البنك في وزارة العدل.
 .4تدفع األجرة على حسب االتفاق ما بني العميل والبنك كل ربع سنة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقة على االقتـراح املقدم ،لوجود تداخل
بين عقـود اإلجـارة فـي املنتـج املقتـرح ،وعليـه تـرى الهيئـة إعـادة صياغـة املنتـج
وعرضـه عليهـا للنظـر فيـه.

 ثاني ًا :فـي حـال جعـل تكاليـف الصيانـة والتأمين علـى املسـتأجر فإنـه يـؤدي
للجهالـة والغـرر فـي األجـرة وهـي التـي يشـترط فيهـا العلـم .وبنـاء على ما
سـبق فنقـول:
-

إن عقـود الصيانـة والتأمين اليـوم أصبحـت فـي الغالـب معلومـة
التكلفـة فلا يـؤدي حتمـل املسـتأجر لهـا إلـى جهالـة األجـرة.

-

إن األعيـان املؤجـرة التـي ترتبـط باسـتخدامات متعـددة ،وتكتنفهـا
مخاطـر كبيـرة فـي االسـتعمال ،يصعـب معهـا حتمـل املؤجـر لهـذه
التكاليـف الختلاف طبيعـة تلـك األعيـان  -كالطائـرات والسـفن
واملعـدات الثقيلـة وغيرهـا  -وقـد جـرى العـرف علـى أن معظـم
العقود اإليجارية الدولية تكون تكاليف الصيانة األساسـية والتأمني
علـى املسـتأجر فيهـا ،ويعتبـر مـن تبعـات االسـتخدام اآلمـن لألعيـان
املسـتأجرة.

رأي الهيئة:

-

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة ال مانع من حتميل رسـوم تقييم العقار على العميل،
ما دامت تلك الرسـوم معلومة للعميل عند ابتداء العقد ،وهو من باب التراضي على
حتمـل بعـض نفقـات العين املؤجـرة ،والتي تكون فيها مصلحة مشـتركة للطرفني ،أما
حتميل رسـوم التأمني على العني فقد أجلت الهيئة النظر في املسـألة.

موافقـة املسـتأجر علـى حتمـل هـذه التكاليـف يعتبـر جـزءاً مـن
فصـل صراحـة فـي العقـد ،لكـون عقـود الصيانـة
األجـرة وإن لـم يُ ّ
األساسـية والتأمين اليـوم أصبحـت في كثير مـن األحيانمعلومة
بدقـة ،ومحـددة التكاليـف.

-

ال مانع شرعاً من نقل بعض أعباء املالك إلى املستأجر بالتراضي
أو بالشـرط أو بالعـرف ،وقـد جـاء في الفتـاوى الهندية(((َ « :و َقالُوا

11110تحميـل رسـوم تقي�يـم العقـار والت�أمين علـى العميـل
فـي اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال عـن مـدى شـرعية حتميـل رسـوم تقييـم
العقـار والتأمين علـى العميـل فـي عقـد اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك.

11111تحميل المست�أجر ت�كاليف الصيانة والت�أمني:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع الصيانـة والتأمين في عقـود اإلجارة،
وبعـد تـداول املوضـوع واسـتعراض اآلراء الفقهيـة في املوضـوع تبني للهيئة أن العلة
مـن منـع حتميـل الصيانـة األساسـية والتأمين على املسـتأجر ما يلي:

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

الدفعـات اإليجاريـة.

ً
أوال:

فـي حتميـل املسـتأجر تكاليـف الصيانـة األساسـية والتأمين نقـل ألحـكام
العين املسـتأجرة لغيـر املالـك ،ومـن تبعـات امللك حتمل تلـك التكلفة ألصل
العين املسـتأجرة ،وملكيـة العين للمؤجـر فنفقتهـا عليـه.

اب مِ ـ ْن َكن ِْسـهِ
َأج ِر إ َذا انْ َق َ
فِ ـي ْال ُ ْسـت ِ
ـت ُم َّـدةُ ا ِإل َجـا َر ِة َوفِ ـي َّ
ض ْ
الـد ِار تُـ َر ٌ
صا َر َكتُ َر ٍاب َو َ
ض َع ُه فِ ي َهاَ ،و ِإ ْن َكا َن
َف َعلَيْـهِ أَ ْن يَ ْر َف َعـهُ ،ألَ َّنـ ُه َحـ َدثَ ِبفِ ْعلِهِ َف َ
ا ْمت َ
ـاس أَ ْن يَ ُكو َن َعلَيْهِ نَ ْقلُهُ ،ألَ َّن ُه
َلأ َخال ُؤ َهـا َو َم َج ِاري َهـا مِ ـ ْن فِ ْعلِهِ َ ،فالْقِ يَ ُ
است َْح َسـنُوا
َحـ َدثَ ِبفِ ْعلِـهِ َفيَل ْ َز ُمـ ُه نَ ْقلُـ ُه َكالْ ُكن َ
َاسـةِ َوال َّر َمـادِ  ،إال أَ َّن ُه ْم ْ

 -1انظر الفتاوى الهندية ( )٤٩٢/٤كتاب اإلجارة.
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	ويستأنس أيضاً برواية لإلمام أحمد  -رحمه اهلل  -في اشتراط
الضمان على املستأجر في عقد اإلجارة ،حيث جاء في املغني(((:
«وإن شرطه لم يصح الشرط ،ألن ما ال يجب ضمانه ال يصيره
الشرط مضموناً ، وما يجب ضمانه ال ينتفي ضمانه بشرط
نفيه ،وعن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال (املسلمون على
شروطهم) وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ،ووجوبه بشرطه
ُْ ْ ُ َ ََ
ع ُ ُ
شو ِط ِه ْم)» .رواه أبو داود والطبراني
لقوله [( :المسل ِمون
والدارقطني

عـرض علـى الهيئـة الشـرعية رغبـة الشـئون القانونيـة بإضافـة بند مقتـرح في عقد
اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليك ،وهـو كالتالي:
•

التـزم الطـرف الثانـي بتزويـد الطـرف األول بصـورة رسـمية مـن رخصـة البناء
واملخططـات املعتمـدة مـن اجلهـات املختصـة ،وتعهـد بعـدم مخالفـة شـروط
وتراخيـص البنـاء الصـادرة مـن اجلهـات املختصـة ،كمـا يقـر بالتزامـه بسـداد
أي غرامـات أو تعويضـات قـد تفـرض علـى الطـرف األول نتيجة تطبيق أحكام
املـادة  38مـن قانـون البلديـة رقـم  33لسـنة  ،2016ويفـوض الطـرف األول
تفويضـاً نهائيـاً غيـر قابـل لإللغـاء أو الرجـوع فيـه لتعلـق حـق الطـرف األول
بـه فـي خصمهـا مـن حسـاباته لديـه ،كمـا يقـر بأحقيـة الطـرف األول فـي
الرجـوع عليـه بهـا فـي حـال قيـام اجلهـات الرسـمية بخصمهـا مـن حسـابات
الطـرف األول أو التنفيـذ عليـه بهـا ،نظـراً لكـون العقار/العقـارات مسـج ً
ال
باسـم الطـرف األول.

•

التـزم الطـرف الثانـي باسـتخراج شـهادة أوصاف حديثة مـن بلدية الكويت عن
العقـار موضـوع العقـد وتقدميهـا للطـرف األول فـي احلـاالت اآلتيـة:

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اآلتي:
 .1ال مانـع مـن تضمين تكلفـة الصيانـة األساسـية والتأمين علـى املسـتأجر فـي
عقـود اإلجـارة ،سـواء اإلجـارة التشـغيلية أم اإلجـارة مـع الوعـد بالتمليـك،
للمبـررات املذكـورة ،وللعـرف السـائد فـي التعاملات التجاريـة.
 .2ال مانع من تخيير العميل املسـتأجر بني نوعني من التكلفة اإليجارية ،األولى:
متضمنـة الصيانـة األساسـية والتأمين ،والثانيـة :غيـر متضمنـة ،علـى أن يتـم
اختيـار أحـد األسـلوبني فـي عقـد اإلجـارة املبـرم بين الطرفين.
 .3المانع من تضمني الصيانة األساسية والتأمني على املستأجر في اإليجارات
طويلة األجل ،والذي قضى العرف باعتبار املستأجر فيها متصرفاً تصرف املالك.
 .4تراعـى فـي تضمين املسـتأجر تكاليـف الصيانـة األساسـية والتأمين القوانين
املنظمـة فـي تكييـف عقـود اإلجـارة فـي البلـدان محـل التطبيـق.
 -1انظر بدائع الصنائع (.)٢٠٨/٤
 -2انظر املغني ( )١١٨/٦كتاب اإلجارات.
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َو َج َعلُـوا نَقْـ َل َذل َ
ص ِ
َّاس أَ َّن َما
ي الن ِ
الد ِار ِلل ْ ُعـ ْر ِف َوالْ َعا َد ِة بَ ْ َ
اح ِب َّ
ِـك َعلَـى َ
الـد ِارَ ،ف َح َملُـوا َذل َ
ص ِ
ِـك َعلَـى
َكا َن َمغِ ي ًبـا فِ ـي األَ ْر ِ
اح ِـب َّ
ض َفنَ ْقلُـ ُه َعلَـى َ
صلَـ َح ْال ُ ْسـتَ ْأ ِج ُر َشـيْ ًئا مِ ـ ْن َذل َ
بـا أَنْ َفقَ،
ـب لَـ ُه ِ َ
ِـك لَـ ْم يُ ْحت ََس ْ
الْ َعـا َد ِة َو ِإ ْن أَ ْ
َو َكا َن ُمتَبَ ِّر ًعـا َه َكـ َذا فِ ـي الْبَ َدائ ِِـع(((».

11112مقــرح إضافــة بنــود علــى عقــد اإلجــارة مــع الوعــد
با لتمليــك :

-

عنـد انتهـاء مرحلـة البنـاء وقبـل البـدء فـي مرحلـة التأجيـر ،علـى أن يتـم
أخـذ موافقـة الطـرف األول الصريحـة واملكتوبـة قبـل البـدء فـي التأجيـر.

-

عند طلب جتديد التمويل.

-

عند إنهاء عقد اإلجارة بالتملك أو البيع أو التنازل عن العقار.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع تبين للهيئـة إجـراء جميـع التعديلات التي طلبتهـا الهيئة على
العقـود ،وطلبـت الهيئـة العقـود بصورتهـا النهائيـة العتمادهـا والتصديـق عليها ،أما
مـا يخـص البنـد املقتـرح إضافتـه فتـرى الهيئـة املوافقـة علـى اإلضافـة مـع حـذف
شـرط (عنـد طلـب جتديـد التمويـل).
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مـن إدارة التمويـل العقـاري ،حـول مـدى
إمكانيـة حتويـل عقـد متويـل باإلجـارة مـن عميـل أحـد البنـوك اإلسلامية إلـى بنـك
بوبيـان ،وذلـك عـن طريـق شـراء بنـك بوبيـان العقـار اململـوك للبنـك اإلسلامي ومن
ثـم تأجيـره للعميـل ،علمـاً أن قيمـة العقـار يسـاوي ( 2.000.000د.ك) ،والعميـل
قـام بدفـع ( 700.000ألـف د.ك) للبنـك اإلسلامي املالـك ،وعنـد قيـام بنـك بوبيان
بشـراء العقـار مـن البنـك اإلسلامي "املالـك" ،سيسـترجع العميل مبلـغ ()700.000
الـذي دفعـه للمالـك وسـيقوم بدفعهـا لبنـك بوبيـان ،بحيـث تكـون نسـبة األربـاح على
املبلـغ املتبقـي ( ،)1.300.000لالطلاع وإبـداء الـرأي.

11114الشـروط واألحـكام التفصيليـة لعقـد إجـارة موصوفـة
فـي الذمـة:

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على هيكلة حتويل عقد التمويل باإلجارة.
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11113تحويـ�ل عقـد تمويـ�ل باإلجـارة مـن عميـل أحـد البنـوك
اإلسلامية إلـى بنـك بوبيـان:

باب اإلجارة الموصوفة في الذمة

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنك بوبيان بعقد صفقـة إجارة موصوفة
فـي الذمـة مـع إحـدى الشـركات احملليـة ،وقـد قـام املوظـف املسـؤول بشـرح هيكلـة
الصفقـة وفـق التالي:
 .1قيـام بنكين :أحدهمـا فـي مملكـة البحريـن ،واآلخـر فـي دولـة الكويـت ،فـي
ترتيـب وإصـدار االكتتـاب فـي التسـهيالت املرتقبـة ،وسـتقوم الشـركة التـي
سـيتم إنشـاؤها بصفـة خاصـة نيابـة عـن القائمين علـى ترتيـب التسـهيالت
( ،)SPVبإبـرام عقـد إجـارة آجلـة مـع إحـدى الشـركات احملليـة ،حيـث تقـوم
تلـك الشـركة اخلاصـة مبوجـب هـذا العقـد بتحديـد أصـول معينـة (األصـول
املسـتأجرة) ،مبوجـب عقـد اإلجـارة اآلجلـة املتـاح لإلجـارة من الشـركة احمللية
فـي موعـد مسـتقبلي يُتفـق عليـه.
 .2تقـوم الشـركة اخلاصـة بعـد ذلـك بتعيين الشـركة احملليـة نيابـة عـن الشـركة
اخلاصة ( )SPVبإبرام عقد اسـتصناع إلنشـاء توسـعات الورشـة ،والتي تعتبر
جـزءاً مـن األصـل املسـتأجر ،وتقـوم الشـركة احمللية مبراجعـة كل دفعة خاصة
بسـير العميـل ،وذلـك وفقـاً لشـروط املواصفـات واملوافقات علـى الصرف ،وثم
تقـدم الدفعـة للشـركة اخلاصـة ( )SPVلتقـوم بالدفـع مباشـرة للمقـاول.
 .3تقـوم الشـركة احملليـة نيابـة عـن الشـركة اخلاصـة بالتفـاوض مـع املورديـن
علـى مواصفـات املعـدات املطلوبـة ،وتسـليم العـرض النهائـي املقبـول للشـركة
اخلاصة ،وبعد ذلك تقوم الشـركة بفتح االعتمادات املسـتندية املطلوبة لشـراء
األجهـزة التـي سـيتم تركيبهـا فـي الورشـة إلجنـاز األصـل املسـتأجر.
 .4بعـد االنتهـاء مـن إنشـاء الورشـة وتركيـب األجهـزة تقـوم الشـركة احملليـة
باعتبارهـا مديـر املشـروع باسـتالم األصـل املسـتأجر بعد قبـول مواصفاته ،ثم
تقـوم بدورهـا بتسـليمه للشـركة املنشـأة لهـذا الغـرض.
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ومت تقدمي مذكرة تتضمن الشروط واألحكام التفصيلية لهذه الصفقة.

رأي الهيئة:
بعـد اطلاع الهيئـة علـى املذكـرة ،واسـتماعها لشـرح املوظـف املختـص ومناقشـته
حـول هيكلـة الصفقـة ،وافقـت الهيئـة علـى هـذه الهيكلـة.

11115عقد إجارة موصوفة في الذمة لعني موجودة:
عـرض علـى هيئـة الرقابة الشـرعية صيغـة عقد إجارة موصوفة في الذمة مقترحة
مـن إدارة التسـويق ،علمـاً بـأن العين املـراد تأجيرهـا إجـارة موصوفـة فـي الذمـة
موجـودة .لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن اإلجارة املوصوفة في الذمة يجب أن تكون في
عني غير معينة ،أما إذا كانت العني موجودة فيطبق عليها عقد إجارة األعيان.

11116شـراء األرض مـن العميـل وتوكيلـه ببنائهـا ،ومـن ثـم
إجارتهـا عليـه:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة بنك بوبيان بطرح منتج التمويل العقاري
لعمالئه ،وذلك وفق صيغة اإلجارة املوصوفة في الذمة مع الوعد بالتمليك ،وقد قامت
اإلدارة املختصة بشرح املنتج واإلجابة على أسئلة الهيئة ،كما مت تقدمي املرفق التالي:
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 .5تقوم بعد ذلك الشركة املنشأة لهذا الغرض بتسليم املشروع للشركة احمللية مبوجب
عقد اإلجارة اآلجلة التي أبرمته ،ومن تاريخ التوقيع على عقد اإلجارة اآلجلة،
وتاريخ تسليم األصل املستأجر ،تقوم الشركة احمللية بسداد بعض الدفعات
اإليجارية املقدمة للشركة اخلاصة املنشأة لهذا الغرض مبوجب عقد إجارة آجلة.

السؤال :يرغب بنك بوبيان بطرح منتج التمويل لعمالئه ،وذلك وفق صيغة اإلجارة
املوصوفة في الذمة ،واملنتهية بالتملك وفق الصور التالية:
الصـورة األولـى :العميـل ميتلـك العقـار وهـو مـن سـيقوم بتعيين املقـاول،
وعليـه :سـيقوم البنـك بشـراء العقـار مـن العميـل وتسـجيله باسـم البنـك،
ومـن ثـم يقـوم البنـك بتوكيـل نفـس العميـل للقيـام نيابـة عنـه بالتعاقـد مـع
املقـاول واجلهـة اإلشـرافية ومتثيـل البنـك أمـام اجلهـات ووزارات الدولـة
ذات الشـأن ،علـى أن يتـم إيـداع مبلـغ التمويـل فـي حسـاب العميـل وفقـا
ملراحـل اإلجنـاز (إجنـاز عمليـة البنـاء) وذلك بنا ًء على تقرير يتم تقدميه من
خلال جهـة إشـرافية متخصصـة يتـم تعيينهـا مـن قبـل البنـك ،ويتـم خصـم
الرسـوم اخلاصـة بالشـركة املـوكل لهـا عمليـة اإلشـراف مـن حسـاب العميـل.
الصـورة الثانيـة :مطابِقـة للصـورة األولـى ،ولكـن في هـذه احلالة ال ميتلك
العميـل العقـار ،وبالتالـي سـيتم شـراء العقـار مـن طـرف آخـر ،ودفـع كامـل
مبلـغ الشـراء لـه ،ويتـم بعـد ذلـك تسـجيل العقـار باسـم البنـك ،ومـن ثـم
يتـم تأجيـر العقـار للعميـل ،وتوكيلـه بالقيـام نيابـة عـن البنـك بالتعاقـد مـع
املقـاول واجلهـة اإلشـرافية ،ويقـوم بعـد ذلـك البنك بتمويـل العميل باملبالغ
اخلاصـة بعمليـة البنـاء وإيداعهـا فـي حسـابه ،واتبـاع نفـس اإلجـراءات
اخلاصـة املذكـورة فـي الصـورة األولـى.
وبناء على ما سبق يرجى التكرم بتزويدنا بالرأي الشرعي ملا مت ذكره أعاله.

رأي الهيئة:
بعــد النظــر واالطــاع رأت الهيئــة عــدم مناســبة كال املقترحــن لوجــود التداخــل
فــي املعاملتــن ،مــن حيــث ثبــوت ديــن البيــع مبعاملــة البيــع وثبــوت األجــرة للمالــك
مبعاملــة اإلجــارة ،وكالهمــا علــى أصــل واحــد ،ولــذا تقتــرح الهيئــة اآلليــة املناســبة
لتحقيــق الغــرض مــن الفكــرة ،وهــي علــى النحــو اآلتــي:
 .1إذا كان العميل ميتلك األرض ،فيقوم البنك بشرائها من العميل أوالً ،ثم يقوم
البنـك بإبـرام عقـد اسـتصناع مـع العميـل ،يكـون البنـك ُمسـتصنِعاً والعميـل
صانعـاً ،مـع وعـد مـن العميـل للبنـك باسـتئجار العقـار بعـد إمتـام بنائـه ،فـإذا
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 .2إذا كان العميـل ال ميلـك األرض ،فـإن البنـك يقـوم بشـراء األرض مـن مالكهـا
ثـم يجـري البنـك اخلطـوات السـابقة مـع العميـل.

11117إجارة الموصوف في الذمة مع الوعد بالتمليك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج اإلجـارة املوصوفـة فـي الذمـة،
وذلـك ضمـن اآلليـة التاليـة:
 .1عميـل البنـك ميلـك أرضـاً ويرغـب فـي احلصـول علـى متويـل لبنائهـا بطلـب
متويـل مـن البنـك عـن طريـق اإلجـارة املوصوفـة فـي الذمـة مـع الوعـد بالتمليـك.
 .2يقـوم بنـك بوبيـان بشـراء األرض ونقـل ملكيتهـا لصالـح البنـك ،علـى أن يكـون
ً
مثلا).
ثمـن األرض مؤجـل الدفـع (مليـون دينـار تدفـع بعـد عامين
 .3يقـوم بنـك بوبيـان بإبـرام عقد اسـتصناع مع العميل بقيمـة نصف مليون دينار،
يكـون البنـك هـو املسـتصنع ،والعميـل هـو الصانـع ،ويحـق للعميـل إبـرام عقـد
اسـتصناع مـواز مـع أحـد املقاولين.
 .4يقـوم العميـل بإبـرام عقـد إجـارة موصوفـة فـي الذمـة مـع الوعـد بالتمليـك مع
البنـك ،وذلـك بعـد توقيعـه علـى عقـد االسـتصناع.
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أمت العميـل بنـاء العقـار يقـوم البنـك بتأجيـر العميـل العقـار إجـارة منتهيـة مـع
الوعـد بالتمليـك ،وللبنـك أن يراعـي تكلفـة االسـتصناع والتمويـل فـي األجـرة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املقترح املعروض أعاله.

11118غرامة ت�أخري في إجارة الموصوف في الذمة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم مـن إدارة االسـتثمار العقاري،
عـن مـدى مشـروعية فـرض غرامـة تأخيـر يوميـة نظيـر تأخر املقـاول (الصانع) عن
تسـليم البنـاء محـل عقـد املقاولـة ،وذلـك فـي منتج اإلجـارة املوصوفة فـي الذمة.
كمـا يرجـى التكـرم اإلفـادة عـن مشـروعية تأجيـل تاريـخ عقد اإلجـارة املوصوفة في
الذمـة ،والتغييـر فـي التواريـخ بناء على تأخير التسـليم.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة  :ال مانـع مـن فـرض غرامـة علـى تأخيـر اإلجنـاز
فـي عقـد املقاولـة لكونهـا ناشـئة عن التأخير في العمـل واإلجناز وليس على الدين،
وهـو املوافـق لقـرار مجمـع الفقـه اإلسلامي رقـم ( )65والذي ينص علـى أنه (يجوز
أن يتضمـن عقـد االسـتصناع شـرطاً جزائيـاً مبقتضـى مـا اتفـق عليـه العاقـدان مـا
لـم تكـن هنـاك ظـروف قاهرة).

 .5بعـد انتهـاء مـدة عقـد االسـتصناع وتسـليم املبنـى للبنـك ،يتم عمـل مقاصة بني
ثمـن الشـراء وثمـن االسـتصناع ،ويسـتمر العمـل بعقـد اإلجـارة حسـب املـدة
املتفـق عليهـا واحملـددة ضمـن العقـد.
 .6عنـد انتهـاء مـدة عقـد اإلجـارة ،وبعـد سـداد العميـل كامـل األجـرة املسـتحقة
يتملـك العميـل العقـار دون أن يدفـع شـيئاً.
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11119اتفاقية است�ئجار جهاز صرف آلي تابع لشركة (كي نت):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد اسـتئجار جهـاز صـرف آلـي تابـع لشـركة
(كـي نـت) ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز العمـل بالعقـد حسـب صيغتـه املعروضـة
عليهـا.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد مـا جـاء فـي قـرارات وتوصيـات مجلـس
مجمع الفقه اإلسالمي في الدورة األولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم ( )6والذي
جاء فيه :بعــد االطالع على األبحاث الفقهيــة الواردة إلى املجمــع بخصوص (بدل
اخللـو) ،بنــاء عليـه تقـرر ما يلي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة االسـتثمار ،تتضمـن
رغبـة البنـك بشـراء مبنـى جتـاري يحتـوي علـى ثالثـة مكاتـب للخدمـات املسـاندة
(بنـك  -شـركة تأمين  -شـركة إذاعيـة) ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن شـراء املبنـى إن أمكـن عـدم جتديـد
عقـود تلـك الشـركات لفتـرة أخـرى ،وإنهـاء العقد بانتهاء مدته ،لكون تلك الشـركات
ال تقـوم مبباشـرة ومزاولـة العقـود الربويـة ،كمـا أن نسـبتها للعقـار تعـ ُّد قليلة ،وعليه
فيجـوز تأجيـر املبنـى لهـا مـع الكراهة.
وفـي حـال أنـه إذا لـم ميكـن إنهـاء العقـود بانتهـاء أجلهـا ،فلا يجـوز شـراء املبنـى ملـا
فيـه مـن مزاولـة مؤسسـة ربويـة جـزءاً مـن أعمالهـا فـي هـذا املبنـى ،وإن ُفتـح هـذا
ً
مدخلا للتوسـع فـي هـذا األمـر ،وانحـراف اسـتثمارات البنـك عـن
البـاب سـيكون
وجهتهـا الصحيحـة.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،يتضمـن االستفسـار عـن حكـم قيـام البنـك بدفـع خلـو إيجـار ملالـك العين
نظيـر تأجيـره العين للبنـك ،أو أن يقـوم البنـك بدفـع مبلـغ مـن املـال ملسـتأجر نظيـر
تنازلـه عـن االنتفـاع بالعين لصالـح البنـك ،مـع علـم مالـك العين بذلـك ،لالطلاع
وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:

12120شراء مبنى تجاري يحتوي على ثالثة مكاتب مست�أجرة
للخدمات المساندة:

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

باب اإلجارة التشغيلية

12121بدل الخلو نظري التنازل عن االنتفاع بالعني:

ً
أوال :تنقسم صور االتفاق على بدل اخللو إلى أربع صور ،وهي:

 .1أن يكون االتفاق بني مالك العقار وبني املستأجر عند بدء العقد.
 .2أن يكـون االتفـاق بين املسـتأجر وبين املالك أثناء مـدة عقد اإلجارة أو
بعـد انتهائهـا.
 .3أن يكـون االتفـاق بين املسـتأجر وبين مسـتأجر جديـد أثنـاء مـدة عقـد
اإلجـارة أو بعـد انتهائهـا.
 .4أن يكون االتفاق بني املسـتأجر اجلديد وبني كل من املالك واملسـتأجر
األول قبـل انتهـاء املـدة أو بعـد انتهائهـا.
ثاني ًا :إذا اتفـق املالـك واملسـتأجر علـى أن يدفـع املسـتأجر للمالـك مبلغـاً مقطوعاً
زائـداً عـن األجـرة الدوريـة (وهو ما يسـمى في بعـض البالد خلوا) فال مانع
شـرعاً مـن دفـع هـذا املبلـغ املقطـوع علـى أن يعد جزءاً من أجـرة املدة املتفق
عليهـا ،وفـي حالـة الفسـخ تطبـق علـى هذا املبلغ أحـكام األجرة.
ثالث ًا :إذا مت االتفـاق بين املالـك واملسـتأجر أثنـاء مـدة اإلجـارة علـى أن يدفـع
املالـك إلـى املسـتأجر مبلغـاً مقابـل تخليـه عـن حقـه الثابـت فـي العقـد فـي
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رابع ًا :إذا مت االتفـاق بين املسـتأجر األول واملسـتأجر اجلديـد أثنـاء مـدة اإلجـارة
علـى التنـازل عـن بقيـة مـدة العقـد لقـاء مبلـغ زائـد عـن األجـرة الدورية فإن
بـدل اخللـو هـذا جائـز شـرعاً ،مـع مراعـاة مقتضـى عقد اإلجـارة املبرم بني
املالـك واملسـتأجر األول ،ومراعـاة مـا تقضـي بـه القوانين النافـذة واملوافقة
لألحـكام الشـرعية ،علـى أنـه فـي اإليجـارات الطويلـة املـدة خالفـاً لنـص
عقـد اإلجـارة طبقـاً ملـا تسـوغه بعـض القوانين :ال يجـوز للمسـتأجر تأجيـر
العين ملسـتأجر آخـر وال أخـذ بـدل اخللـو فيهـا إال مبوافقـة املالـك ،أمـا إذا
مت االتفـاق بين املسـتأجر األول وبين املسـتأجر اجلديـد بعـد انقضـاء املـدة
فلا يحـل بـدل اخللـو ،النقضـاء حـق املسـتأجر األول فـي منفعـة العين.

12122عقد إجارة مع غرامة ت�أخري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد بين البنـك وإحـدى اجلهـات احلكوميـة
التـي يرغـب البنـك فـي اسـتئجار فـرع مصرفـي فيهـا ،وحيـث إن العقـد يتضمـن
غرامـة تأخيـر فـي حـال تأخـر البنـك فـي سـداد األجـرة ،فقـد قامـت إدارة البنـك
باالتصـال باجلهـة احلكوميـة وطلبـت إلغـاء بنـد الغرامـات التأخيريـة فـي العقـد،
وبدورهـا قامـت اجلهـة احلكوميـة بإرسـال استفسـار لهيئـة الفتـوى والتشـريع حـول
إمكانيـة إلغـاء هـذا البنـد مـن العقـد ،وقـد رفضت هيئة الفتوى والتشـريع إلغاء هذا
البنـد مـن العقـد ،وعليـه تقـدم البنك بسـؤال للهيئة بشـأن حكم هـذا العقد متضمناً
بنـد غرامـة التأخيـر لعـدم إمكانيـة حذفـه.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة بعد دراسة هذا املوضوع :جواز الدخول في هذا العقد،
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ملـك منفعـة بقيـة املـدة ،فـإن بـدل اخللـو هـذا جائـز شـرعاً ،ألنـه تعويـض
عـن تنـازل املسـتأجر برضـاه عـن حقـه فـي املنفعـة التـي باعهـا للمالـك ،أمـا
إذا انقضـت مـدة اإلجـارة ولـم يتجـدد العقـد صراحـة أو ضمنـاً عـن طريـق
التجديـد التلقائـي حسـب الصيغـة املفيـدة لـه فلا يحـل بـدل اخللـو ،ألن
املالـك أحـق مبلكـه بعـد انقضـاء حـق املسـتأجر.

على أن يقوم بنك بوبيان بإدراج ورقة مع العقد أو تكتب حتت توقيع العقد العبارة التالية:
«مـع التحفـظ علـى البنـد املتضمـن للغرامـات التأخيريـة ،حيـث إنـه شـرط مخالـف
للشـريعة اإلسلامية ،ويتعهـد البنـك بدفـع األجـرة فـي موعدهـا احملـدد ،مـع وضـع
مبلـغ تأمين تفاديـاً مـن الدخـول فـي بنـد غرامـة التأخيـر(((»

12123عقد إي�جار فرع في مجمع الوزارات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد إيجـار فـرع فـي مجمـع الـوزارات ،وقـد
ورد فـي هـذا العقـد بنـ ٌد يتضمـن فوائـد تأخيريـة بواقع ( )%2مـن القيمة اإليجارية،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن هذا البند مفروض من قبل اجلهات احلكومية،
وعليـه فلا مانـع مـن توقيـع العقـد علـى أن يحـرص البنـك علـى سـداد األجـرة فـي
املواعيـد احملددة وعـدم تأخيرها.

12124أخذ عربون في عقد اإلجارة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلي ،بشـأن أخذ العربون في عقد اإلجارة ،وإذا فسـخ العقد قبل بدء االنتفاع
بـه فهـل يجـوز أن يأخـذه املؤجـر؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إذا مت عقـد اإلجـارة فمـا ُدفـع لذلـك يعتبـر جـزءاً
مـن األجـرة ،وفـي حالـة رغبـة الطرفين فـي فسـخ العقـد فلا مانع من أخـذ أو ترك
مـا مت دفعـه (العربـون) بحسـب مـا يتصاحلـان أو يتراضيـان عليـه.
 -1مت تعديل هذا القرار ،انظر فتوى رقم (.)١٢٣
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية اتفاقيـة اسـتثمار بين بنـك بوبيـان وأحـد
املجمعات التجارية ،وموضوع االتفاقية هو :استئجار بنك بوبيان مح ً
ال في املجمع
التجـاري السـتخدامه فرعـاً مصرفيـاً للبنـك ،وقـد أبـدت الهيئـة بعـض املالحظـات
علـى العقـد ،وهـي كالتالـي:
.1

تقييد األضرار الواردة في االتفاقية باألضرار الفعلية.

.2

تقييد القانون احلاكم مبا ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

 .3ورد في أحد بنود االتفاقية البند التالي:
(للشركة احلق في زيادة رسوم اخلدمات خالل مدة سريان هذه االتفاقية ،أو
جتديدها بالشكل املناسب ملقابلة أي مصروفات إضافية ،وفق تقدير الشركة
مبا ال يزيد على  %100من الرسوم املتفق عليها) .وقد مت طلب تقييد هذا
البند بوجوب إخطار بنك بوبيان بالرسوم اجلديدة مبدة ال تقل عن ثالث
شهور.
 .4ورد فـي االتفاقيـة غرامـة تأخيـر يدفعهـا البنـك ،ومقدارهـا  %3مـن قيمـة
االنتفـاع األساسـي الشـهري ،إذا تأخـر البنـك عـن دفـع القسـط الشـهري،
وقـد مت طلـب إلغـاء هـذه الغرامـة واسـتبدال هـذا البنـد باسـتيفاء األجـرة مـن
محجـوز الضمـان ،أو إلـزام املسـتأجر بدفـع أجـرة شـهر مقدمـاً.
وجـاء رد إدارة املجمـع أنـه ميكـن اسـتبدال هـذه النسـبة مببلـغ مقطـوع 600
دينـار كويتـي عـن كل يـوم تأخيـر.
 .5ورد في بعض البنود أنه عند انتهاء العقد من قبل البنك أو فسخه ،أو
مخالفته لبنود العقد...الخ فإنه يجب على بنك بوبيان دفع باقي املدة ،وقد مت
طلب استبدالها بدفع مدة تعادل ثالث شهور.
وقد طلبت الهيئة من البنك االجتماع مع إدارة املجمع ومناقشة مالحظات الهيئة
الشرعية ،وبعد أن مت االجتماع إدارة املجمع ،وافقت إدارة املجمع على إلغاء البند
املتعلق بغرامات التأخير فقط دون غيره من املالحظات ،واالعتياض عنه بأن يدفع
البنك أجرة سنة كاملة مقدماً تأميناً يقتص منه حال تأخره عن الدفع ،وقد مت
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12125عقد إجارة واست�ثمار في مجمع تجاري:

عرض املوضوع على اللجنة التنفيذية فوافقت عليه ،وبناء عليه :نضع املوضوع بني
أيديكم لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد نظـر واطلاع الهيئـة علـى رد إدارة املجمـع التجاري ،والـذي ينص على :موافقة
إدارة املجمع على إلغاء البند املتعلق بغرامات التأخير (دون غيره من املالحظات)،
واالعتيـاض عنـه بـأن يدفـع البنـك أجـرة سـنة كاملـة مقدمـاً تأميناً يقتـص منه حال
التأخـر فـي الدفـع ،وعليـه فلا تـرى الهيئة مانعاً مـن إبرام العقد.

12126الت�أجري التشغيلي:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية منتج التأجير التشغيلي ،وذلك وفق التالي:
أ.

التأجيـر التشـغيلي :هـو بيـع منفعة مصاحبـة للخدمات التكميليـة لوقت معلوم
مـع االحتفـاظ باألصـل.

ب .العميـل :عميـل التأجيـر التشـغيلي يبحـث عـن اخلدمـة ،الراحـة ،الرفاهيـة،
تقليـل املخاطـر (مقابـل تكلفـة إضافيـة).
ج .اسـم الشـركة املزمـع إنشـاؤها نظـراً لعـدم إمكانيـة مزاولـة التأجيـر التشـغيلي
علـى ترخيـص (بنـك بوبيـان) فقـد اقتضت احلاجة السـتخراج ترخيص شـركة
مسـاهمة مقفلـة.
د.

أغراض الترخيص:

 .1بيع وشراء السيارات وقطع غيارها.
 .2تأجير السيارات.
 .3استيراد وتصدير السيارات وقطع غيارها.
 .4صيانة السيارات واملركبات الثقيلة واخلفيفة.
 .5متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح
بهـا وفقـاً للقانون.
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هـ .ملاذا التأجير التشغيلي:

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

 .6اسـتغالل الفوائـض املاليـة املتوفـرة لـدى الشـركة عـن طريـق اسـتثمارها
فـي محافـظ ماليـة تـدار مـن قبـل شـركات وجهـات متخصصـة.

فيُلـزَم املسـتأجر باسـتمرار العقـد واسـتكمال باقـي القيمـة اإليجاريـة ،وذلـك مـا لـم
تكـن هنـاك ظـروف معتبـرة طارئـة ،أو قـوة قاهـرة حتـول دون قـدرة املسـتأجر علـى
إكمـال باقـي املـدة اإليجاريـة ،ودفـع باقـي األجـرة.

 .1توافق املنتج مع الشريعة اإلسالمية.
 .2رافد مهم الستثمار األموال مع وجود تدفقات نقدية منتظمة.

12128منتج اإلجارة التشغيلية لعمالء بنك بوبيان:

 .3أهمية املنتج في السوق والطلب املتزايد عليه.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج اإلجـارة التشـغيلية لعملاء بنـك
بوبيـان ،وذلـك وفـق التصـور التالـي:

 .4وجود مقومات داعمة لتقدمي املنتج (فروع ،موظفني ،إدارات).

 .5التقليـل مـن مخاطـر متويـل بعـض العملاء بتأجيـر األصـل لهـم بـدالً مـن
بيعـه عليهـم.
 .6توجه املستهلكني في السوق احمللي للخدمات املريحة والرفاهية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع واسـتماع الهيئـة إلـى الشـرح املقـدم مـن قبـل إدارة التمويـل
االسـتهالكي عـن املنتـج ،رأت الهيئـة املوافقـة املبدئيـة علـى املنتـج ،علـى أن يتـم
عـرض النظـام األساسـي وجميـع العقـود علـى الهيئـة.

12127القيمـة اإليجاريـة للمـدة المتبقيـة فـي عقـد اإلجـارة
عنـد فسـخ العقـد:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،حـول مـدى جـواز أخـذ املؤجـر مـن املسـتأجر القيمـة اإليجاريـة للمـدة
املتبقيـة ،فـي حـال َف َسـ َخ املسـتأجر العقـد قبـل انتهـاء املـدة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إذا مت الفسـخ بتراضـي الطرفين فلا يحـق
للمؤجـر أخـذ باقـي القيمـة اإليجاريـة للمـدة املتبقيـة ،وفـي حالـة عـدم التراضـي
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 .1الفـرق الرئيسـي بين اإلجـارة التشـغيلية واإلجـارة التمويليـة ،هـو :أن اإلجـارة
ؤجـر فـي نهايـة املـدة.
التشـغيلية ال متنـح املسـتأجر خيـار شـراء األصـل امل ُ ّ
 .2صمـم خصيصـاً لتلبيـة احتياجـات عملاء بنـك بوبيـان ،بغرض متكين العمالء
من اسـتخدام السـلع املعمرة واملعدات اململوكة للبنك ،مثل :السـفن والطائرات
واآلليـات الثقيلـة والعقـارات واملصانـع في املشـروعات اإلنتاجيـة ،بدون حاجة
العملاء إلـى شـرائها ،ودون إلـزام العملاء بتملكهـا فـي نهايـة عقـد التأجير.
 .3إجراءات املنتج:
أ .يقـوم البنـك بشـراء األصـل الـذي يحـدده العميـل ،بحيـث يصبـح ملـكاً
للبنـك ،مـع قيـام العميـل بالتوقيـع علـى وعـد باالسـتئجار.
ب .يتم إبرام عقد إجارة تشـغيلية بني البنك والعميل بأجرة (يومية  -شـهرية
 ربـع سـنوية  -نصـف سـنوية  -سـنوية) أو أي فتـرة يتـم االتفـاق عليهـا.ربـح مـن خلال حتديـد قيمـة إيجاريـة عنـد
ج .بإمـكان بنـك بوبيـان حتقيـق ٍ
مسـتوى تسـتطيع معـه اسـترداد قيمـة شـراء األصـل أو جـزء منـه ،علـى
مـدى فتـرة اإليجـار واحلصـول علـى هامـش ربـح ،وفـي حالـة اسـترداد
البنـك جـزءاً مـن قيمـة األصـل يقـوم البنـك ببيـع األصـل أو تأجيـره مـرة
أخـرى ألي طـرف.
 .4مميزات املنتج:
 .1حصول بنك بوبيان على سبق ميزة في متويل املشاريع الضخمة.
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 .3كمـا يرجـى مـن حضرتكـم التكـرم بإبـداء الـرأي الشـرعي فـي إمكانيـة
نقـل جميـع املخاطـر والتكاليـف التـي حتيـط مبلكية األصـل من أضرار -
صيانـة  -تأمين ...الـخ إلـى العميـل املسـتأجر.
يرجـى العلـم أن هـذا املنتـج متوفـر ومعمـول بـه لـدى بعـض البنـوك اإلسلامية،
وشـركات معـدات تعمـل وفـق الشـريعة االسلامية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج اإلجـارة التشـغيلية وفـق مـا
قررتـه الهيئـة سـابقاً فـي هـذا الشـأن مـع عقـوده املعتمـدة.

12129الضوابط الشرعية لإلجارة العقارية:

ت
ا� اإلجارة
ك� ب

 .2متنح العميل ميزة محاسـبية ،حيث إن املعايير احملاسـبية ال تقوم بإدراج
ً
أصلا مقابـل مديونيـة ،كما
األصـل املؤجـر فـي ميزانيـة العميـل واعتبـاره
هـو متبـع فـي اإلجـارة التمويليـة ،وإمنـا تعتبـر قيمـة إيجاريـة فقـط تظهـر
فـي قائمـة الدخـل اخلاصـة بالعميـل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن إدارة البنـك مطالبـة بالسـعي قـدر اسـتطاعتها
للحصول على اسـتثمارات خالية من احملرمات ،وفي حال وجود فرصة اسـتثمارية
مناسـبة تتضمـن أسـواقاً مركزيـة ومطاعـم قـد يقـدم فيهـا اخلمر وحلـم اخلنزير أو
أي منتجـات أخـرى غيـر مشـروعة ،فـإن الهيئـة تـرى :جـواز االسـتثمار ،إذ إن هـذه
األنشـطة تعتبـر تابعـة لنشـاط مبـاح بشـرط االلتزام بالشـروط التالية:
 .1أن يكـون املـكان املسـتأجر غيـر متمحـض للحـرام كالبـارات والبنـوك الربويـة
وشـركات التأمين التقليديـة.
 .2أال تتجـاوز نسـبة إيـراد النشـاط احملـرم أكثـر مـن ( )%10مـن إجمالـي إيـراد
االسـتثمار.
 .3التخلـص مـن اإليـراد احملـرم بنسـبة مـا تشـغله مسـاحة احملـرم مـن املـكان
املؤجـر ،ويكـون التقديـر تقريبيـاً ،وفـي حـال عـدم القـدرة يحتـاط فـي ذلـك.
 .4عـدم جتديـد العقـد للمـكان الـذي قـد يتضمن نشـاطاً محرماً بعـد انتهاء مدته
إن أمكـن.

عـرض علـى هيئــة الرقابــة الشرعيــة مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن االستفسـار عـن الضوابـط الشـرعية فـي اإلجـارة العقاريـة،
حيـث إن إدارة االسـتثمار تقـوم بالبحـث عـن العقـارات املناسـبة ليقـوم بنـك بوبيـان
باسـتثمارها ،وتواجـه اإلدارة بعـض العقبـات بسـبب أن بعـض اسـتثماراتها تكـون
فـي الـدول األجنبيـة ،حيـث يوجـد عقـارات تتضمـن سـوقاً مركزيـاً يبيـع املنتجـات
الغذائيـة ،ورمبـا يقـوم ببيـع اخلمـور ،كمـا أن هنـاك عقارات تتضمـن مطاعم ،ورمبا
تقـدم اخلمـور ،أو فيهـا ركـن خـاص لتقـدمي املشـروبات احملرمـة ،وهنـاك عقـارات
سـكنية يكـون فيهـا حمامـات للسـباحة مختلطـة ،وغيرهـا مـن األمـور ،لـذا يرجـى
التكـرم بإفادتنـا بضوابـط محـددة ليتـم االسترشـاد بهـا فـي اختيـار االسـتثمار
املناسـب ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.
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13130شهادات بوبيان االست�ثمارية:
عرض على هيئــة الرقابــة الشرعيــة الصيغة النهائية لشهادات بوبيان االستثمارية
القابلـة للتـداول ،لالطالع وإبداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة على طرح شـهادات بوبيان االسـتثمارية،
وذلـك بعدمـا أفـاد املوظـف املختـص بـأن الشـهادات سـوف متثـل غالبيتهـا أصـوالً
وأعيانـاً ،كمـا أجـرت الهيئـة التعديلات عليهـا لتكـون كالتالـي:
شروط وأحكام عامة لشهادات بوبيان االستثمارية.
الشهادات االستثمارية القابلة للتداول:
 .1يقوم بنك بوبيان بإصدار شهادات استثمارية قابلة للتداول داخل البنك
لفترات طويلة األمد ( )7 ،5 ،3سنوات ،حيث يصدر البنك الشهادات بقيمة
اسمية بعد حتديد قيمة املبلغ املتوقع ،والذي سيستلمه العميل في نهاية املدة،
ومثبت فيها (املدة ونسبة العائد املتوقع خالل فترة االستثمار املتفق عليه).
ً
وكيلا باسـتثمار املبالـغ احملصلـة مـن إصـدار
 .2يقـوم بنـك بوبيـان باعتبـاره
الشـهادات االسـتثمارية القابلـة للتـداول فـي أصـول وعمليـات متوافقـة مـع
أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،بحيـث يتقاضـى البنـك مـا زاد عـن نسـبة األربـاح
املتوقعـة خلال فتـرة االسـتثمار باعتبـاره حافـزاً.
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 .3يضمن البنك قيمة الشهادة في حالة التعدي أو التقصير ،وسوف يسمح
بتداول الشهادات داخل البنك بعد بدء االستثمار الفعلي ،ودخول أموال
أصحاب الشهادات في االستثمارات القائمة ،ويحق للمستثمر في هذه احلالة
تداول حصته ملستثمر آخر بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان ،على أن تصرف
قيمة الشهادات حلاملها األخير في موعد االستحقاق ،ويفوض حامل الشهادة
البنك في دمج أمواله ضمن مجموع أموال البنك في االستثمارات املماثلة.

ت
ا� اإلستامثر
ك� ب

كتاب اإلست�ثمار

 .4حـق شـراء الشـهادات االسـتثمارية مكفـول للكويتيين واملقيمين وغيرهـم،
وبـدون حـد أقصـى لألفـراد واملؤسسـات والشـركات ،ويجـوز الشـراء باسـم
ُصـر وفقـاً ألحـكام القانـون الكويتـي.
الق ّ
 .5ال يحـق للمسـتثمر مطالبـة بنـك بوبيـان باسـترداد قيمـة الشـهادة االسـتثمارية
قبـل انقضـاء فتـرة االسـتثمار وألي حـال مـن األحـوال ،ولكـن وبشـكل غيـر
ُملـزم وبعـد موافقـة اإلدارة املختصـة ،قـد يقـوم بنـك بوبيـان متبرعاً مبسـاعدة
املسـتثمر على بيع الشـهادة اخلاصة به/بها أو شـرائها ملسـتثمر آخر ،وبالسعر
الـذي يتفـق عليـه الطرفـان.
 .6ميكن للمسـتثمر تداول الشـهادة ببيعها ملسـتثمر آخر بالسـعر الذي يتفق عليه
الطرفـان ،علـى أن يتـم تـداول الشـهادات داخل بنك بوبيـان ،وبحضور املوظف
املختـص بنقـل امللكيـة ،وأن يتحمـل الطرفـان رسـوم التسـجيل والنقل.
 .7ميكـن للمسـتثمر التقـدم بطلـب متويـل يتوافـق وأحـكام الشـريعة اإلسلامية،
بضمـان الشـهادات االسـتثمارية وفقـاً لشـروط وأحـكام السياسـة التمويليـة
اخلاصـة بالبنـك ،وفـي حـال قيـام شـبهة حـول عمليـة مـن عمليـات غسـيل
األمـوال يحـق للبنـك إيقـاف تـداول الشـهادات ،وإعـادة مبالغهـا الفعليـة
ألصحابهـا وأرباحهـا احملققـة (إن وجـدت) ،أو جتميـد كل أو جـزء مـن مبلـغ
الشـهادات االسـتثمارية.
 .8يحـق للبنـك اتخـاذ كافـة التدابيـر واإلجـراءات املنصـوص عليهـا فـي القانـون
رقـم  35لسـنة  2002بشـأن مكافحـة عمليـات غسـيل األمـوال ،ودون أدنـى
مسـؤولية علـى البنـك ،ويسـتحق حامـل الشـهادة األخيـر وفقـاً لسـجالت بنـك
بوبيـان ،القيمـة الفعل ّيـة للشـهادة فـي تاريـخ اسـتحقاقها ،مضافـاً إليهـا األرباح
احملققـة املتفـق عليهـا ،أو مخصومـاً منهـا حصتـه مـن اخلسـارة  -إن وجـدت.
 .9يفـوض حامـل الشـهادة بنـك بوبيـان بإجـراء املقاصـة وتسـوية الديـون األخـرى
املسـتحقة عليـه لصالـح البنـك ،خصمـاً مـن قيمـة الشـهادات االسـتثمارية
وأرباحهـا ،كمـا يوافـق العميـل علـى أن جميـع احلسـابات املفتوحـة باسـمه ،أو
التـي سـتفتح مسـتقب ً
أي مـن فروعـه ،ضامنـة بعضهـا بعضـاً،
ال لـدى البنـك أو ٍّ
بغـض النظـر عـن مسـمياتها ،بحيـث يحـق للبنـك خصـم رصيـد املديـن مـن أي
مـن هـذه احلسـابات.
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 .11تخضـع العالقـة بين حامـل الشـهادة وبنـك بوبيـان ألحـكام القوانين السـارية
فـي دولـة الكويـت ،ومبـا ال يتعـارض مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية.

 .2اسـتالم وحفـظ األربـاح واملبالـغ النقديـة ،وأيـة توزيعـات أخـرى ناشـئة عـن
نشـاط الصنـدوق.

13131اســت�ثمار فــي تطويــ�ر عقــارات ســكنية فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة تتضمـن طلـب بنـك بوبيـان الدخول في
اسـتثمار خـاص بتطويـر عقـارات سـكنية فـي الواليات املتحـدة األمريكية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،واالسـتماع إلـى الشـرح املفصـل عـن نوعيـة املشـاركة وآليـة
االسـتثمار ،رأت الهيئـة :أنـه ال مانـع مـن الدخـول فـي املشـروع ،حيـث لـم يتضمـن
املشـروع مـا يخالـف أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،لكونـه خاصـاً باالسـتثمار فـي
الشـقق السـكنية ،مع التأكيد على وجود الهيئة الشـرعية للشـركة ملراقبة األعمال،
ومتابعـة النشـاط أثنـاء قيـام املشـروع للتأكـد من تطبيق الضوابط الشـرعية ،وتكون
آليـة املتابعـة واملراقبـة مـن قبـل مديـر املشـروع ،بالتعـاون مـع اإلدارة املسـؤولة فـي
بنـك بوبيـان عـن هـذه املعاملات.

13132مهام أمني االست�ثمار:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة بنك بوبيان بأن يقوم بدور أمني االستثمار
لصندوق استثماري دون أن يتملك أي حصة فيه ،علماً أن الصندوق ينص نظامه
األساسي على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطته االستثمارية،
وتستثمر أموال الصندوق في األسواق املالية ،واألسهم ،والصكوك ،والعقارات.
وينـص قانـون وزارة التجـارة والصناعـة اخلـاص بتأسـيس الصناديـق االسـتثمارية
علـى ضـرورة وجـود أمين لالسـتثمار يقـوم مبـا يلـي:
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 .10يحق للبنك دمج أو توحيد هذه احلسابات كلها أو بعضها ،أو أن يقوم بتجميد
أي منها ،وحتى قيام العميل بسداد كافة التزاماته قِ بَل البنك.
الرصيد الدائن في ٍّ

 .1االحتفـاظ بأمـوال وأصـول الصنـدوق ،وفتـح حسـاب لـه ،ومسـك السـجالت
والدفاتـر الالزمـة لضبـط حسـابات الصنـدوق إلظهـار ،املركـز املالـي لـه.

 .3إخطـار مديـر الصنـدوق بأيـة عـروض مـن مصـدري األوراق املاليـة ،وبيـع هـذه
احلقـوق فـي السـوق ،وإيـداع األربـاح النقديـة فـي احلسـاب اخلـاص بالصنـدوق.
 .4مراقبـة أداء مديـر الصنـدوق ،للتأكـد مـن اسـتثمار أمـوال الصنـدوق وفقـاً
ألحـكام القانـون ،والالئحـة التنفيذيـة ،والنظام األساسـي للصنـدوق ،وقرارات
وتعليمـات جهـة اإلشـراف.
 .5القيـام بتقـومي حصـص ووحـدات االسـتثمار بالطـرق واملواعيد احملـددة بنظام
الصنـدوق ،علـى أن يتحمـل الصنـدوق كافـة مصاريـف التقـومي.
 .6التوقيـع علـى كل األوراق واملسـتندات التـي تثبـت ملكيـة الصنـدوق للأوراق
املاليـة أو أيـة أصـول أخـرى.
وبنـاء علـى مـا تقـدم ،فمـا مـدى شـرعية أن يقـوم بنـك بوبيـان مبثـل هـذا الـدور
للصناديـق التـي تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع شـرعاً مـن قيـام بنـك بوبيـان أمينـاً
لالسـتثمار فـي الصناديـق املذكـورة ،ووفقـاً للمهـام املذكـورة والـواردة فـي السـؤال.
كمـا رأت الهيئـة عـدم جـواز قيـام بنـك بوبيـان بـدور أمين االسـتثمار مـع الشـركات
غيـر اإلسلامية ،وذلـك ألن فيـه توثيقـاً وشـهاد ًة علـى العمليـات احملرمـة(((.

 -1انظر فتوى رقم (.)135
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عرض على هيئة الرقابة الشـرعية مذكرة مقدمة من مجموعة االسـتثمار ،تتضمن
رغبـة بنـك بوبيـان بشـراء عقـارات فـي أملانيـا ،إذ سـيقوم وسـيط اسـتثماري بإنشـاء
شـركة ذات أغـراض خاصـة ،تقـوم بشـراء عقـارات عـن طريـق متويـل مـن أحـد البنـوك
التقليديـة ،ومـن ثـم يقـوم بنـك بوبيـان بإنشـاء شـركة أخـرى ذات أغـراض خاصـة ،تقـوم
باالسـتحواذ علـى الشـركة األولـى ،وبنـا ًء عليـه سـتقوم الشـركة الثانيـة واململوكـة للبنـك
بإلغـاء العقـد الربـوي ،وسـداد باقـي التـزام الشـركة  -املُم ِّولـة للمديونيـة املسـتحقة  -على
أقسـاط معلومـة ،علمـاً أن شـروط التعاقـد اجلديـد سـتكون وفـق الضوابـط الشـرعية،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن العمليـة تتضمـن اتفاقـاً مسـبقاً علـى شـراء
عقـار عـن طريـق متويـل مـن أحـد البنـوك الربويـة ،ودخـول بنـك بوبيـان فـي هـذه
العمليـة يعـد تواطـؤاً علـى التمويـل الربـوي احملـرم ،لـذا تـرى الهيئـة عـدم املوافقـة.

13134شراء عقار في اليابان بطري�ق المرابحة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،يتضمـن رغبـة قطـاع االسـتثمار فـي البنـك بشـراء عقـار فـي اليابـان مـن
مالكـه عـن طريـق وسـيط مرابحـة ،وملخصهـا كالتالـي:

132

-

يقوم الوسـيط بشـراء العقار نقداً من املالك ،وتوقيع عقد الشـراء دون توثيقه
لـدى السـلطات.

-

يقوم بنك بوبيان بشراء العقار مرابحة باألجل من الوسيط بثمن أعلى.

-

بعـد أن يقـوم بنـك بوبيـان بتسـديد كامـل الديـن للوسـيط ،يطلـب الوسـيط مـن
املالـك األول توثيـق العقـد وتسـجيل العقـار باسـم بنـك بوبيـان بسـعره األصلـي
(الـذي باعـه املالـك علـى الوسـيط).
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13133ت�أسـيس شـركة ذات غـرض خـاص لشـراء عقـارات فـي
ألمانيـا:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن الدخـول فـي هـذه الصفقـة بصيغـة
عقـد املرابحـة ،علـى أن يراعـى فـي تطبيقهـا عـدم وجـود أي مخالفـات قانونيـة قـد
تسـيء لسـمعة البنـك ،أو يترتـب عليهـا أضـرار قـد تلحق بالبنك ،كمـا يراعى تطبيق
إجـراءات بيـع املرابحـة بضوابطـه وشـروطه املعتمـدة مـن الهيئـة ،وعلـى أن تعـرض
العقـود التفصيليـة علـى الهيئـة ملراجعتهـا واعتمادهـا.

13135قيـام بنـك بوبيـان بتوقيـع اتفاقيـات أمين اسـت�ثمار
واتفاقيـات وكيـل بيـع للشـركات الربويـة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة الصناديـق ،حـول مـدى
جـواز قيـام بنـك بوبيـان بتوقيـع اتفاقيـات أمين اسـتثمار ،واتفاقيـات وكيـل بيـع
للشـركات التـي ال ينـص نظامهـا األساسـي علـى أنهـا تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة
اإلسلامية.

رأي الهيئة:
بعـد عــرض املوضـوع ودراسـته مـن قبـل الهيئــة ،رأت الهيئــة :ال مانـع مـن أن يقـوم
بنـك بوبيــان بـدور وكيـل القبـض والدفـع فـي االكتتـاب للشركــات والصناديــق التـي
يكـون أصـل نشاطهــا مباحــاً ،كمـا يجــوز أن يكـون وكيــل بيـع للشركــات التـي ينـص
نظامهــا األساسـي علـى أحـكام الشريعــة اإلسلامية وتلتـزم بذلـك.
كمـا تـرى الهيئـة عـدم جـواز قيـام بنـك بوبيـان بـدور أمين اسـتثمار للشـركات
والصناديـق التـي ال ينـص نظامهـا األساسـي علـى أنهـا تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة
اإلسلامية.
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13136إص ــدار فئ�ت ــن م ــن األس ــهم للبن ــك اإلس ــامي ف ــي
المملكـــة المتحـــدة:

-

اتخاذ أي قرار ميكن مبوجبه تغيير تصنيف أوحال الشركة.

عرض على هيئة الرقابة الشرعية مذكرة مقدمة من إدارة االستثمار ،تتضمن ما يلي:

-

عمـل أي ترتيبـات مـع الدائنين بصفـة عامـة ،أو أي طلـب ألمـر إدارة ،أو
ٍّ
مصـف قضائـي ،أو مديـر تفليسـة مبوجـب قـرار محكمـة.
لتعيين

•

املميزات اخلاصة بأسهم الفئة «أ»
-

التعديـل علـى عقـد التأسـيس ،أو النظـام األساسـي للشـركة ،أو تطبيـق
نظـام أساسـي جديـد للشـركة.

-

جتميع أو تقسيم أو حتويل أو إلغاء أي رأس مال للشركة.

-

أي زيادة في رأس املال املصرح به للشركة.

-

سداد رأس املال أو األصول إلى مساهمي الشركة.

-
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أي تغييـر مـادي فـي طبيعـة أو نطـاق األعمـال مبـا فـي ذلـك اسـتحداث أو
وقف أي مجال من مجاالت أنشـطة األعمال ،وإعادة توزيع أو توسـعة أعمال
الشـركة ،أو بـدء أي أعمـال جديـدة إضافيـة أو ضروريـة ألعمـال الشـركة.

تطبيق خطة عمل املشروع إلنشاء البنك.

-

تسـجيل أي شـخص بعد اسـتكمال اإلجراءات املتبعة ،واعتباره مسـاهماً
بالشـركة بعـد موافقـة بنـك بوبيـان.

-

تقدمي أي طلب ،أو اتخاذ أي قرار لتصفية الشركة.

-

-

ت
ا� األهسم
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كتاب األسهم

-

ملا كان بنك بوبيان راعياً ملشـروع إنشـاء بنك إسلامي في اململكة املتحدة ومسـاهماً
رئيسـياً فـي البنـك املذكـور ،كمـا أنـه يرغـب بضمـان سـير املشـروع حسـب خطـة
العمـل ،وكسـب ثقـة اجلهـات الرقابيـة هنـاك ،بأنـه لـن يتـم أي تغييـر فـي طبيعـة
أعمـال وأنشـطة البنـك ونسـب ملكيـة املسـاهمني ،وبنـاء عليـه :فـإن محامـي البنـك
فـي بريطانيـا اقتـرح :أن يتـم إصـدار فئتني منفصلتني من األسـهم  ،أسـهم الفئة «أ»
وأسـهم الفئـة «ب» ،وبحيـث يتملـك بنـك بوبيـان أسـهم الفئـة «أ» ،علمـاً أنـه سـيكون
لـكال الفئتين نفـس احلقـوق واملميـزات ،وسـتصنفان علـى أسـاس متكافـئ مـن كافة
اجلوانـب ،باسـتثناء بعـض املميـزات املذكـورة أدنـاه ،والتـي سـتكون مـن حقـوق بنـك
بوبيـان ،وذلـك مـن تاريـخ االكتتـاب فـي أسـهم البنـك ،وحتـى تاريـخ احلصـول علـى
موافقـات اجلهـات الرقابيـة فـي اململكـة املتحـدة:

تعيني املناصب التنفيذية.

اسـتحداث أو تخصيـص أو إصـدار أي أسـهم ،أو منـح ،أو االتفـاق علـى
منـح أي خيـار (فـي شـكل التزامـات قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم أو غيرها)
مسـتدعى للشـركة.
علـى أي أسـهم ،أو أي رأس مـال غيـر
ً
رسـملة أو سـداد أو أي شـكل آخر من أشـكال توزيع أي مبالغ مخصصة،
لزيـاد أي احتياطـي للشـركة ،أو اسـترداد أو شـراء أي مـن أسـهمها
اخلاصـة ،أو أي إعـادة تنظيـم أو تخفيـض لرأس مالها (باسـتثناء دفع أي
توزيعـات أربـاح لهـذه األغـراض).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن إصـدار فئتين منفصلتين مـن
األسـهم ،تتميـز إحداهـا مبميـزات إداريـة ،بحيـث ال يخـل ذلـك مببـدأ املشـاركة ،مـع
التأكيـد علـى أن اخلسـارة تكـون بحسـب نسـب امللكيـة دون متييـز.

13137حق خيار الشراء:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال وارد من إدارة اخلزينة ،يتضمن االستفسار
عن مدى جواز رغبة أحد املستثمرين بشراء أسهم شركة إسالمية مدرجة في سوق
الكويت لألوراق املالية ،ورغبة من املستثمر في تخفيض نسبة املخاطرة (بسبب تذبذب
سعر السهم) ،فإنه يلجأ إلى إحدى األدوات املوجودة في سوق الكويت لألوراق املالية،
وهي سوق اخليارات ،حيث يقوم املستثمر بدفع عربون للطرف الثاني ،ليكون للمستثمر
حق شراء السهم بسعر محدد بعد شهر ،علماً أن هذا احلق غير ملزم للمستثمر.
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-

يرغب املستثمر في شراء سهم شركة (أ) علماً أن سعر إقفاله كان  ١‰480د.ك.

-

يقوم املسـتثمر بدفع مبلغ  57فلسـاً عربوناً لشـراء سـهم شـركة (أ) بعد شـهر
وبقيمـة  ١‰520د.ك.

-

للمستثمر احلق في تنفيذ العملية بعد شهر أو أن يتخلى عنها حتى تاريخ االستحقاق.

واسـتناداً ملـا سـبق ،فهـل يجـوز لطـرف ثالـث أن يسـتلم قيمـة العربـون ويعطـي حـق
الشـراء للطـرف الـذي قـام بدفـع العربـون؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جواز هذه املعاملة ،وذلك ألن الطرف الثاني
يبيع للمسـتثمر ما ال ميلكه ،وال يجوز شـرعاً بيع ما ال ميلك.

13138االســـت�ثمار فـــي محفظـــة إحـــدى شـــركات التمويـــ�ل
واالســـت�ثمار للمتاجـــرة باألســـهم المتوافقـــة مـــع
الشـــريعة اإلســـامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة االسـتثمار ،تتضمـن
االستفسـار عن مدى جواز االسـتثمار باألسـهم احمللية للشركات املدرجة واملتوافقة
مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،وذلـك عـن طريـق محفظـة اسـتثمارية تديرهـا
الشـركة املذكـورة أعلاه ،ومرفـق قائمـة بالشـركات املدرجـة واملتوافقـة مع الشـريعة
اإلسلامية ،لالطلاع وإبـداء الـرأي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز االسـتثمار فـي أسـهم الشـركات
املختلطـة ،والتـي يغلـب عليهـا معاملات تشـوبها املمنوعـات الشـرعية(((.
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مثال:

13139شـراء أسـهم الشـركات التـي فـي طـور التحـول إلـى
إسلامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،مذكـرة مقدمـة مـن إدارة االسـتثمار ،تتضمـن
طلـب الـرأي الشـرعي حـول مـدى جـواز املسـاهمة فـي الشـركات الكويتيـة املدرجـة
في سـوق الكويت لألوراق املالية ،والتي لديها رغبة في العمل وفق أحكام الشـريعة
اإلسلامية ،للنظـر وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن الشـركة التـي لديهـا رغبة فـي التحول إن كانت
جـادة ،ولديهـا نيـة صادقـة ،واتخـذت خطـوات فعليـة للتحـول فيجوز املسـاهمة فيها
وفق الشـروط التالية:
•

أن تكـون هنـاك نيـة صادقـة ،واتخـذت الشـركة إجـراءات عمليـة للتحول ،مثل:
صـدور قـرار مـن مجلـس اإلدارة بالتحـول.

•

متنـح الشـركة مهلـة ملـدة ثلاث جمعيـات عموميـة لتغييـر أعمـال الشـركة إلـى
أعمـال مشـروعة.

•

إذا تبني أن الشركة غير جادة في التحول فال يجوز املساهمة فيها.

14140بيع أسهم شركة بوبيان للت�أمني الت�كافلي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد تنـازل عـن عقـدي وكالـة بالبيـع حلصة إحدى
الشـركات فـي شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي ،وقـد بينـت اإلدارة للهيئـة أن بنـك بوبيان
قـام فعليـاً ببيـع احلصـة للشـركة في شـركة بوبيان للتأمني التكافلـي ،ولكن القانون مينع
عمليـة البيـع ألن شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي غيـر مدرجـة ،وبنـاء عليـه مت تصحيـح
املعاملـة عـن طريـق منـوذج وعـد وعقـد الوكالـة ،فمـا هـو الـرأي الشـرعي في ذلك؟

 -1مت تعديل هذا القرار .انظر قرار الهيئة رقم (.)143
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة ال مانع من املصاحلة على ما يلي:
•

إلغاء عقد بيع األسهم.

•

أن يرد بنك بوبيان قيمة األسهم إلى الشركة املذكورة.

•

تنـازل الشـركة املذكـورة عـن علاوة اإلصـدار التي أخذها بنـك بوبيان عند بيع
(صلحـاً).
األسـهم ُ

فإذا مت تنفيذ اخلطوات املذكورة أعاله فال مانع من فسخ العقد.
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وإذا كان اجلـواب أن الشـركة غيـر متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة االسلامية ،فمـا
احلكـم فـي املبلـغ الزائـد عـن العمـوالت املدفوعـة؟

14141التخلص من أرباح أسهم الشركات المتوافقة:

رأي الهيئة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع قيام البنك بشراء أسهم متوافقة دون
احلصول على موافقة الهيئة الشرعية ،وبعد عرض املوضوع على الهيئة الشرعية،
طلبت الهيئة من البنك بيع تلك األسهم ملخالفتها لقرارات الهيئة الشرعية في
املتاجرة في األسهم املتوافقة ،علماً بأنه بعد بيع األسهم حتصلت لدى البنك أرباح
جراء عملية البيع ،للنظر وإبداء الرأي الشرعي.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن شـركة فيـزا متوافقـة مـع املعاييـر الشـرعية
املعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية ،وعليـه فلا مانع من االسـتفادة من ناجت بيع األسـهم،
لكـون أصـل نشـاط هـذه الشـركة مباحـاً ،وفـي حـال مت تسـلم أرباح نقديـة خالل أي
فتـرة متلـك األسـهم ،فيتـم تطهيـر نسـبة احملـرم مـن إيراداتهـا.

رأي الهيئة:

14143المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن علـى بنـك بوبيـان التخلـص مـن هـذه األربـاح
وصرفهـا فـي وجـوه اخليـر  -غيـر املسـاجد واملصاحف  -وذلـك منعاً من تكرار مثل
هـذه املخالفـة ،ومنعـاً مـن جتـاوز قـرارات الهيئة الشـرعية.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول إمكانيـة املتاجـرة واالسـتثمار فـي
أسـهم تتبـع معاييـر شـرعية محـددة مـن جهـات علميـة كهيئـة احملاسـبة واملراجعـة
(أيوفـي) ،وغيرهـا مـن املعاييـر الشـرعية املعتمـدة لـدى الهيئـات الشـرعية األخـرى،

14142أرباح أسهم شركة فيزا العالمية:

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال يتعلـق بشـركة فيـزا العامليـة ،حيـث إن
الشـركة تقـوم بتقـدمي خدمـة إدارة بطاقـات االئتمـان علـى مسـتوى العالـم ،مقابـل
عمولـة حتصـل عليهـا مـن البنـوك والشـركات املتعاملـة معهـا ،ولقـد قامـت الشـركة
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رأي الهيئة:

فـي عـام 2007م بتحويـل العمـوالت املدفوعـة لهـا مـن قبلنـا إلـى أسـهم فـي شـركة
فيـزا العامليـة نفسـها ،بشـكل متناسـب مـع حجـم العمـوالت املدفوعـة لهـم مسـبقاً،
ولقـد قـام البنـك ببيـع تلـك األسـهم علـى مرحلتين خلال عامـي 2008م و2012م،
وكانـت نتيجـة محصلـة بيـع األسـهم أعلـى مـن حجـم مبالـغ العمـوالت املدفوعـة مـن
قبـل البنـك ،وعليـه فمـا حكم أسـهم شـركة فيزا العاملية من حيـث توافقها مع أحكام
الشـريعة اإلسلامية ،حيـث إنهـا شـركة خدميـة تقـوم بـإدارة عمليـات البطاقـات
البنكيـة ،وبطاقـات االئتمـان مقابـل عمولـة؟

وأن يقـوم البنـك بـدور وكيـل االكتتـاب فـي مثـل هـذا النـوع مـن الشـركات.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :ال مانع من االسـتثمار واملتاجرة بأسـهم الشـركات
املتوافقة ،والتي تطبق عليها معايير شـرعية محددة تقرها هيئات شـرعية معتبرة،
لوجـود أصـل احلـل فـي نشـاطها ،مـع االلتـزام باملعاييـر الشـرعية بهـذا الشـأن ،كمـا
أنـه ال مانـع مـن قيـام البنـك بـدور وكيـل اكتتـاب ملثل هذا النوع من الشـركات.
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14144ضوابط رهن األسهم:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ضوابـط قامـت بإعدادهـا إدارة التدقيـق
الشـرعي الداخلـي ،وذلـك ليتـم إرسـالها إلـى إدارة متويـل الشـركات إلدراجهـا فـي
السياسـة اخلاصـة بهـا ،علمـاً أنـه قـد مت إعـداد بعـض الضوابـط املسـتخلصة مـن
قـرارات الهيئـة الشـرعية ومعاييـر هيئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة
اإلسلامية (األيوفـي) وهـي كالتالـي:
 .1ال مانـع مـن رهـن أسـهم البنـوك والشـركات اإلسلامية التـي تعمـل وفق أحكام
الشـريعة اإلسلامية ،والشـركات التـي تتحقـق فيهـا الضوابـط املعتمـدة مـن
الهيئـة الشـرعية فـي تـداول األسـهم املتوافقـة.
 .2مينع رهن أسهم البنوك وشركات التأمني واالستثمار التقليدية.
 .3مينع رهن أسـهم الشـركات غير املتوافقة ،وهي التي ال تتوافق فيها الضوابط
املعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية فـي تـداول األسـهم املتوافقة.
 .4في حال حدوث أزمات اقتصادية عامة تؤدي النخفاض قيمة الرهونات ،يجوز
للبنك  -لضمان حقوقه  -قبول أسهم البنوك التقليدية والشركات التي يكون
أصل نشاطها محرماً باعتبارها ضماناً ،وذلك بشكل غير مباشر ،عن طريق
وضع األسهم لدى عدل (طرف ثالث) ،ورهنها ،وفي حال تسييل األسهم عند
طلب البنك يقوم العدل (الطرف الثالث) بتسييلها وتسديد محصلة البيع للبنك.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :املوافقة على الضوابط واعتمادها.
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باب صكوك اإلجارة

عرض على هيئة الرقابة الشرعية مذكرة مقدمة من إدارة هيكلة التمويل والتمويل
املُج ّمع ،بشأن املشاركة في إصدار صكوك إجارة بالدوالر األمريكي الصادرة لصالح
أحد البنوك في مملكة البحرين (الصكوك) ،والتي قام بنك بوبيان باملشاركة فيها.

14145المشـاركة فـي صكـوك إجـارة بالـدوالر األمريكـي
لصالـح أحـد البنـوك فـي مملكـة البحريـ�ن:

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،حـول إعـادة النظـر فـي موضـوع املشـاركة فـي صكـوك إجـارة بالـدوالر
األمريكـي لصالـح أحـد البنـوك فـي مملكـة البحريـن ،إذ طلبـت الهيئة فـي االجتماع
السـابق التأكـد مـن وجـود أرض مت تصكيكهـا لغـرض إنشـاء مشـروع عليهـا ،وعنـد
االستفسـار من اإلدارة املختصة ،أفادت بأن االتفاقية لم تنص على إقامة مشـروع
أو عدمـه ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

بعـد النظـر واالطلاع ،وبنـاء علـى ما توصلت إليه الندوة الفقهية للمؤسسـات املالية
اإلسلامية الرابعـة ،علـى اعتبـار أن حـق املنفعـة عقـد مسـتحدث يشـمل امللكيـة
للعين واملنفعـة ،وهـو األسـاس الـذي بُنـي عليه إصدار الصكوك املشـار إليها بجميع
حيثياتـه ،والـذي ينتفـي فيـه إشـكال شـبهة العينـة فـي اإلجـارة فـي هـذا النـوع مـن
العقـود ،وذلـك الختلاف مـدة اإلجـارة األولـى عـن مـدة اإلجـارة الثانيـة ،وعليـه فلا
تـرى الهيئـة مانعـاً مـن املشـاركة فـي هـذا النـوع مـن الصكـوك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة على هذه الهيكلة إذا كانت العقود شـرعية وفق
الضوابط التالية:
 .1أن تعاين الشركة املستأجرة األراضي حسب مخطط رسمي من حكومة البحرين.
 .2أن يحمل هذا املخطط أرقاماً لألراضي ومساحتها وحدودها وموقعها.
 .3أن تكون األرض صاحلة لالنتفاع بها.
 .4أن تكون اإلجارة حقيقية وليست صورية وال تستر قرضاً.
 .5إلغـاء البنـد الـذي ينـص علـى :اسـتطاعة حملـة الصكـوك تعديل العقـود مبا ال
يتفـق مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية مبوافقـة  %51منهـم.
 .6مراعاة ضوابط الهيئة السابقة في مثل هذه العقود.
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فـإن لـم تسـتوف الهيكلـة الضوابـط السـابقة أعلاه فتـرى الهيئـة عـدم املوافقة على
الدخـول فـي هذا االسـتثمار.
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كتاب الصكوك

14146المشاركة في إصدار صكوك إجارة بالدوالر األمريكي
لصالح أحد البنوك في مملكة البحري�ن:

14147الوعد باإلجارة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من شركة بوبيان كابيتال ،فحواه :أن
صندوق بوبيان للصكوك العقارية قام بطلب عرض سعر من شركات تقدم خدمات
احلج والعمرة إلعادة تأجير صكوك زمزم ملوسم احلج ،وقد اعتمد الصندوق بعد
دراسة العروض املقدمة العرض املقدم من قبل شركة (أ) ،حيث قدمت تلك الشركة
عرضني للصندوق ،ولم يقرر الصندوق أيهما األنسب ،كما أن الصندوق لم يقم
بتوقيع عقد رسمي مع شركة (أ) بهذا الشأن ،وفي هذه األثناء قامت شركة (ب)
بتقدمي عرض يفوق املبلغ املقدم من شركة (أ) مبليون دينار ،وعليه يرغب الصندوق
معرفة مدى جواز التوقيع مع شركة (ب) إذ إن الصندوق مسؤول عن حتقيق أكبر
عائد للمساهمني ،علماً أن الصندوق لم يقم بتوقيع العقد مع شركة (أ) ،ولم يتفق
معهم على بعض األمور الرئيسة في العقد ،من ضمنها :أنه لم يتفق على تكاليف
الصيانة ومن يتحملها في العقد والتي تبلغ مليون دوالر أمريكي .لذا يرجى التكرم
بإفادتنا مبدى جواز التوقيع مع شركة (ب).
147

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،وبعـد االسـتماع إلـى الشـرح الـذي تقـدم بـه السـيد الرئيـس
التنفيـذي بالوكالـة لشـركة بوبيـان كابيتـال ،والسـيد مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة
رأت الهيئـة :بـأن املراسلات التـي متـت بني صندوق بوبيـان للصكوك العقارية وبني
شـركة (أ) تعتبـر وعـداً وليـس عقـداً ،لـذا :فعلـى الصنـدوق أن يعـرض علـى شـركة
(أ) حتمـل قيمـة الصيانـة إلبـرام العقـد معهـا ،فـإن لـم توافـق شـركة (أ) علـى هـذا
العـرض يحـق للصنـدوق أن يبـرم العقـد مـع شـركة (ب).

14148صكوك المضاربة (السالم):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع صكـوك املضاربـة (السلام) حيـث
قامـت اللجنـة التنفيذيـة مبراجعـة املوضـوع وأبـدت بعـض االستفسـارات املتعلقـة
بقيـام املضـارب بتقـدمي مدفوعـات مـن أموالـه اخلاصـة ،وكان رد اإلدارة املعنيـة
كالتالـي:
يرجـى النظـر فـي رد بنـك سـتاندارد تشـارترد علـى تعقيـب حضراتكـم فيمـا يتعلـق
بعقـد املضاربـة :إذا اختـار املضـارب أن يقـوم بدفعـات مـن أموالـه اخلاصـة ويعـرف
هـذا املبلـغ «مببلـغ تغطيـة النقـص  ،»Shortfall Cover Amount -وميكـن
للمضـارب اسـتردادها إمـا عـن طريـق:
 .١أي أربـاح فـي املسـتقبل ناجتـة عـن املضاربـة خلال مدة الالسـتثمار ،حيث من
املتوقـع أن يكـون اسـتثمار املضاربـة دائمـاً (.)perpetual
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وقد أوضح دير إدارة الشـؤون القانونية الرأي القانوني في املوضوع ،وهو كالتالي:
إن صنـدوق بوبيـان للصكـوك العقاريـة لـم يبـرم العقـد مـع شـركة (أ) ولكنـه قـام
باملفاوضـات املبدئيـة إلبـرام العقـد ،ويـدل علـى ذلـك أن الصنـدوق كان مخيـراً بين
خياريـن ولـم يتـم اختيـار أي منهمـا ،وعلـى ذلـك فهـذا التفـاوض املبدئـي ال يعتبـر
ملزمـاً ،ومـا تكلفتـه شـركة (أ) مـن تكاليـف ومصاريـف تسـتحق التعويـض إذا أثبتـت
شـركة (أ) هـذه التكاليـف ،درءاً ألي مسـؤولية تقصيريـة ،وسـداً للذريعـة وذلـك مـن
بـاب حسـن النيـة.

 .٢أو تصفيـة املبلـغ مقابـل املبلـغ الواجـب دفعـه مـن قبـل املضـارب (أي عائـدات
التصفيـة) إذا اختـار إنهـاء اسـتثمار املضاربـة وفقـاً لبنـود االتفاقيـة ،وحسـاب
عائـدات التصفيـة (مفصلـة حتـت بنـد  )7.3تشـمل هـذه الدفعـات املقدمـة
(مبلـغ تغطيـة النقـص .)Shortfall Cover Amount -

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،ومناقشـة املوظـف املختـص ،تبين للهيئـة أن دفـع مبلـغ مـن
املـال لـرب املـال فـي حـال عـدم حتقيـق أربـاح هـو أمـر اختيـاري والبنـك غيـر ملـزم
بـه ،فـإذا قـام البنـك بدفـع مبالـغ حتـت احلسـاب حلملـة الصكـوك فإنـه سـوف يتـم
اسـترداد هـذه املبالـغ عنـد نهايـة الفتـرة ،إمـا مـن األرباح الالحقة أو مـن رأس املال،
وبنـاء عليـه :ال تـرى الهيئـة مانعـا مـن املوافقـة.

14149صكوك بنك التنمية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية في اجتماع سابق موضوع صكوك بنك التنمية،
واخلـاص بالبنـك اإلسلامي للتنميـة ،واملتعلقـة باملؤسسـات اإلسلامية لتنميـة
القطـاع اخلـاص ،وقـد عـرض املوضـوع ذاتـه علـى اللجنـة التنفيذيـة  ،ورأت أن هـذه
الصكـوك غيـر جائـزة شـرعاً ،ألن الديـون هـي األصـل فيهـا ،إال إذا كانت املرابحات
د ّوارة ،بحيـث تدخـل سـلع وتخـرج ،وعليـه :أجلـت اللجنـة التنفيذيـة إصـدار قـرار
حلين االجتمـاع مـع اجلهـة املعنيـة ،ومناقشـة املوضـوع معهـا ،وبعد املناقشـة وتأكيد
املؤسسـة اإلسلامية لتنميـة القطـاع اخلـاص علـى أن إصـدار الصكـوك املرتقـب
سـيحتوي علـى نسـبة ال تقـل عـن  %51مـن األصول امللموسـة ،وعليـه :توصي اللجنة
التنفيذيـة باملوافقـة علـى املشـاركة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املشـاركة ،حيث إن الصكوك تتضمن

نسـبة ال تقل عن  %51من األصول امللموسـة.
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15150مســاهمة بنــك بوبيــان فــي صكــوك االنتفــاع ألحــد
المشــاريع فــي مكــة المكرمــة:

15152شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكي الصادرة من أحد
البنـوك اإلسلامية فـي اإلمـارات العرب�يـة المتحـدة
«الصكـوك»:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية دعوة إحدى الشـركات لبنك بوبيان للمسـاهمة
فـي صكـوك االنتفـاع فـي أحـد مشـاريع احلـرم املكـي الشـريف فـي مكـة املكرمـة،
حيـث سـيقوم بنـك بوبيـان باسـتثمار بعـض هـذه الصكـوك ،وبيـع بعضهـا اآلخـر،
ومـن املتوقـع أن ينتهـي إجنـاز بـرج زمـزم فـي السـنة القادمـة ،وأن يبـدأ توزيع عوائد
االسـتثمار بعـد انتهـاء موسـمي العشـر األواخـر مـن شـهر رمضـان واحلـج مـن كل
سـنة طـوال مـدة االنتفـاع مـن الصكـوك ،علمـاً أنـه سـيتم بيـع هـذه الصكـوك قبـل
تسـليم املبنـى للسـكن ،الرجـاء إبـداء احلكـم الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن هـذه الصكـوك مـا دامـت متثـل أعيانـاً ميكـن
االنتفـاع بهـا فيجـوز االسـتثمار فيهـا وتداولهـا ،وعلـى بنـك بوبيـان أن يالحـظ عـدم
وجـود جهالـة فـي اتفاقيـات هـذه العقـود خاصـة فـي عقـد الصيانـة.

15151تملـك صكـوك انتفـاع وحـدات سـكنية موصوفـة فـي
الذمـة فـي تركيـا لفترة محـدودة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة البنـك بطـرح منتـج جديد يتعلـق بتمويل
العملاء لتملـك صكـوك انتفـاع فـي تركيـا ،حيـث تخول صاحبها مـن االنتفاع بوحدة
سـكنية موصوفـة فـي الذمـة لفتـرة محـددة مـن السـنة ولعدد متجدد من السـنوات.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن متويـل العملاء عـن طريق اسـتخدام
عقـود (السلم/السـلم املـوازي) ألن املشـروع ال يـزال حتـت اإلنشـاء ،وال ميكـن
اسـتخدام عقـد املرابحـة لتمويـل حـق انتفـاع موصـوف فـي الذمـة.
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باب صكوك االنتفاع

باب صكوك مشاركة

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب مقـدم مـن إدارة هيكلة التمويـل والتمويل
املجمـع ،يتضمـن عمليـة إصـدار شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي صـادرة عـن
أحـد البنـوك اإلسلامية فـي دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة «الصكـوك» وذلك وفق
التلخيـص التالي:
• عدم التزام البنك املذكور بتوفير السيولة:
يجـوز للوكيـل املديـر تقـدمي متويـل موافـق للشـريعة اإلسلامية دون الرجـوع
إلـى أصـول امللكيـة املشـتركة للتأكـد  -إضافـة إلـى أمـور أخـرى  -مـن أن
اسـتحقاقات اجلهـة املصـدرة إليـرادات امللكيـة املشـتركة يتـم دفعهـا للجهـة
املصـدرة فـي مواعيـد اسـتحقاقها ووفقـاً التفاقيـة اإلدارة.
• أصول امللكية املشتركة:
سيتم إنشاء أو متلك أصول امللكية املشتركة بكل سلسلة من شهادات صكوك
األمانـة مـن قبـل املديـن ،وفـي حالـة عقـود اإلجـارة سـوف متثـل التزامـات
املسـتأجرين واملدينين فـي دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة ،وسـوف يقر املدين
(امللتـزم) فـي اتفاقيـة الشـراء الرئيسـية ،بـأن احلصـص فـي أصـول امللكيـة
املشـتركة احملولـة إلـى أمين االسـتثمار ،فيمـا يتعلـق بـكل سلسـلة مـن شـهادات
صكـوك األمانـة ،سـوف تظـل أصـوالً موافقـة ألحـكام الشـريعة اإلسلامية.
• األصول:
تتكـون أصـول الصكـوك بقيمـة  500مليـون دوالر أمريكـي مـن حصـة ملكيـة
بنسـبة  %99.5فـي صناديـق احملفظـة بقيمـة حوالي  502مليون دوالر أمريكي
مكونـة ممـا يلي:
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  %24في صكوك مضمونة بأصول (إجارة ومرابحة ومشاركة).  %41في محفظة إجارة عقارية.لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إذا كانـت األصـول مملوكـة للفـرع اإلسلامي فـي
البنـك املذكـور ،وحصيلـة الصكـوك سـتؤول إلـى أنشـطة وأعمـال هـذا البنـك ،فلا
مانـع مـن املشـاركة فيهـا ،مـع تزويـد الهيئـة الشـرعية بالفتـوى الصادرة بهذا الشـأن
مـن هيئـة الفـرع اإلسلامي للبنـك املذكـور.

15153شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي الصـادرة مـن
قبـل أحـد البنـوك فـي المملكـة العرب�يـة السـعودية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي
الصـادرة مـن قبـل أحـد البنـوك فـي اململكـة العربيـة السـعودية ،والتـي ينـوي بنـك
بوبيـان االكتتـاب فيهـا ،وفيمـا يلـي تلخيـص بعـض النقـاط املتعلقة بهيكلـة اإلصدار:
 .1عدم التزام البنك بتوفير سيولة:
يجـوز للوكيـل املديـر تقـدمي متويـل موافـق للشـريعة اإلسلامية للتأكـد مـن
اسـتحقاقات اجلهـة املصـدرة إليـرادات امللكيـة ،يتـم دفعها للجهـة املصدرة في
مواعيـد اسـتحقاقها.
 .2أصول امللكية املشتركة:
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 %51مـن محفظـة الوكالـة عبـارة عـن أصـول مؤجـرة (سـيتم عـرض كشـف
األصـول املفصـل بعـد تاريـخ اإلصـدار).

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن هـذه الصكـوك ليـس فيهـا مـا يخالـف أحـكام
الشـريعة اإلسلامية ،مـع مراعـاة الضوابـط الشـرعية للصكـوك الصـادرة عـن هيئة
احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسلامية.

سيتم إنشاء أو متلك أصول امللكية املشتركة املتعلقة بكل سلسلة من شهادات
صكوك األمانة من قبل املدين ،وفي حالة عقود اإلجارة سوف متثل التزامات
املستأجرين واملدينني في اململكة العربية السعودية ،وسوف يقر املدين (امللتزم)
في اتفاقية الشراء الرئيسية ،بأن احلصص في أصول امللكية املشتركة احملولة
إلى أمني االستثمار فيما يتعلق بكل سلسلة من شهادات صكوك األمانة ،سوف
تظل األصول موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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 -وحدات بنسبة  %35في صناديق عقارية ومشروعات بنية حتتية.

 .3األصول:

15154شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي الصـادرة مـن
قبـل أحـد البنـوك اإلسلامية فـي دولـة قطـر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية كتـاب حـول رغبـة البنـك فـي املشـاركة فـي
شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي للمصـ ّدر مـن قبـل أحـد البنوك اإلسلامية في
دولـة قطـر ،ومـن أهـم النقـاط املتعلقـة بهـا:
 .1عدم التزام البنك املذكور بتوفير سيولة.
يجـوز للوكيـل املديـر تقـدمي متويـل موافـق للشـريعة اإلسلامية للتأكـد مـن
اسـتحقاقات اجلهـة املصـدرة إليـرادات امللكيـة ،يتـم دفعها للجهـة املصدرة في
مواعيـد اسـتحقاقها.
 .3هل سـيتم احتسـاب محفظة املضاربة ضمن النسـبة األدنى لألصول الداعمة
لإلصـدار؟ وهـل سـيتم توظيـف األصـول العقاريـة املؤجـرة حتـت محفظـة
املضاربـة ضمـن األصـول الداعمـة لإلصـدار؟ علـى الرغـم مـن اإلشـكالية
القانونيـة لتملـك األطـراف األجنبيـة ألي عقـارات حسـب القوانين احملليـة
لدولـة البنـك املصـدر؟
-

نعم ،سيتم احتساب محفظة املضاربة ضمن النسبة األدنى لألصول
الداعمة لإلصدار ،حيث ال توجد إشكالية قانونية لتملك املصدر ألي
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 .4هـل يقتصـر التعهـد بالشـراء واملقـدم مـن البنـك املذكـور فقـط علـى محفظـة
الوكالـة باالسـتثمار؟

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة هيكلـة التمويـل
والتمويـل املجمـع ،تتضمـن هيكلـة صفقـة صكـوك ،يرغـب بنـك بوبيـان القيـام بهـا
مـع إحـدى الشـركات اإلسلامية ويشـار إليهـا شـركة (أ) ،كمـا تتضمـن املذكـرة آليـة
إصـدار هـذه الصكـوك علـى النحـو التالـي:

-

نعم ،حيث يقتصر التعهد بالشراء واملقدم من البنك املذكور فقط على
محفظة الوكالة باالستثمار ،باإلضافة إلى التعهد باستبدال أصول الوكالة.

-

أمـا محفظـة املضاربـة فلا ترتبـط بـأي تعهـد بالشـراء مقـدم مـن البنـك
املصـدر ،ويقتصـر االلتـزام فـي عقـد اإلدارة والتزامـه بتسـييل محفظـة
املضاربة في أوقات الدفعات املجدولة ،وبحسب قيمة محفظة املضاربة
فـي اليـوم السـابق ليـوم الدفعـة املجدولـة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز االستثمار في هذه الصكوك.

15155شـهادات األمانـة بالـدوالر األمريكـي الصـادرة مـن
قبـل إحـدى شـركات الطيران:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة بنك بوبيان في املشاركة في شهادات األمانة
بالدوالر األمريكي الصادرة من قِ بل إحدى شركات الطيران ،وذلك وفق البنود التالية:
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-

بيان جلنة الرقابة الشرعية للبنك القائد.

-

هيكلة الصكوك وأهم الشروط واألحكام.

ت
ا� اصلكوك
ك� ب

من تلك األصول العقارية املؤجرة املزمع إيداعها حتت محفظة املضاربة.

15156هيكلة صفقة صكوك مع إحدى الشركات اإلسالمية:

الهيكلة املرفقة وهي:
 .1تدخل الشركة ذات األغراض اخلاصة في اتفاقية مشاركة مع شركة (أ).
 .2الشـركة ذات األغراض اخلاصة املصدرة لصكوك املشـاركة ستسـاهم بنسـبة
 %49مـن رأس املـال نقـداً ،فـي حين تسـاهم شـركة (أ) .بنسـبة  %51مسـاهمة
عينيـة فـي شـكل سـيارات ،سـيتم تقوميهـا بالقيمـة الفعليـة.
 .3سيتم توزيع األرباح بني الشركاء ،كل حسب نسبة مساهمته في رأس املال.
 .4تقوم شركة (أ) بإدارة املشاركة مبوجب اتفاقية منفصلة لإلدارة.
 .5فـي حـال جتـاوز األربـاح لنسـبة يتـم االتفـاق عليهـا وحتديدهـا ضمـن اتفاقيـة
اإلدارة ،يحـق للمديـر حتصيـل املبلـغ الزائـد واعتبـاره علاوة مقابـل حسـن
إدارتـه.
 .6سـيتم بيـع وحـدات املشـاركة وفقـاً ملفهـوم املشـاركة املتناقصـة إلـى شـركة (أ)
وفقـاً للوعـد املقـدم مـن شـركة (أ) ،وبسـعر يتفـق عليـه الطرفـان ،بحيـث تـؤول
ملكيـة كافـة وحـدات املشـاركة فـي نهايـة األمـر إلـى شـركة (أ)
وقد قام املوظف املختص بشرح الهيكلة ،واإلجابة على أسئلة أعضاء الهيئة.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املشاركة في اإلصدار األ ّولي ،أما
فيما يتعلق مبسألة تقدمي اخلمور في شركة الطيران فإنها ال تؤثر على هذا العقد
االستثماري ،وذلك ألن العقد يقع على االنتفاع باملقاعد وليس على اخلمور.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة  -بعـد اطالعها على املذكرة املقدمة ،واسـتماعها
إلـى الشـرح الـذي قدمـه املوظـف املختـص :-املوافقة املبدئية علـى هيكلة الصفقة.
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باب الرهن
15157رهـن أسـهم الشـركات التـي أصـل نشـاطها مبـاح
وت�تخللهـا أنشـطة ممنوعـة شـرع ًا:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مدى جواز رهـن العمالء لدى بنك
بوبيـان أسـهم شـركات أصـل نشـاطها مبـاح ،لكنهـا قـد تتعامـل باملعاملات احملرمة،
لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن أسـهم الشـركات التـي أصـل عملها مشـروع إال
أنهـا قـد تتعامـل فـي بعـض معامالتهـا مبعاملات غيـر مشـروعة ،مثـل :اإلقـراض
واالقتـراض بنسـب ال تتجـاوز  ،%30فهـذه الشـركات ال مانـع مـن رهـن أسـهمها،
إذا كان الرهـن ال يقـل عـن ضعـف أصـل ديـن البنـك ،ألن أصـل الديـن يعـادل املـال
املشـروع فـي قيمـة األسـهم غالبـاً.
وأمـا القاعـدة الفقهيـة التـي تنـص علـى أن «مـا ال يجـوز بيعـه ال يجـوز رهنـه» فإنهـا
تنطبـق علـى أسـهم الشـركات التـي تتعامـل بالربـا واحملرمات.

15158رهن العميل لدى البنك أسـهم شـركات ومؤسسـات
غري إسلامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن مديـر عـام مجموعـة
اخلزينـة ،تتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز رهـن أسـهم الشـركات واملؤسسـات
غيـر املتوافقـة مـع أحـكام الشـرعية اإلسلامية ،علمـاً أن هـذا األمـر سـيطبق علـى
بعـض عملاء البنـك املدينين ،والتـي انخفضـت قيمـة رهوناتهـم عـن احلـد املتفـق
158

ت
ا� ارلهن والمضان
ك� ب

كتاب الرهن والضمان

عليـه ،وليـس لديهـم مـا يغطـي ذلك إال أسـهم شـركات ومؤسسـات غيـر متوافقة مع
أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز رهـن أسـهم البنـوك الربويـة لصالـح
البنـك ،ولكـن يجـوز أن يتعهـد املديـن ببيـع مـا لديـه مـن أمـوال وأسـهم ،وبعـد أن
تتحـول إلـى نقـود ميلكهـا بيـده يجـوز أن يدفعهـا للبنـك.
أمـا الشـركات املختلطـة والتـي يكـون أصـل نشـاطها مباحـاً فلا مانـع مـن رهـن
أسـهمها ،وذلـك بنـاء علـى جـواز تـداول أسـهمها إذا توفـرت شـروط الشـركات
املختلطـة ،ونظـراً للظـروف املاليـة احلاليـة التـي ميـر بهـا العالـم ،فـإن الهيئـة تـرى
جـواز الرهـن وإن جتـاوزت النسـبة التـي حددهـا بعـض الفقهـاء ،وفـي حـال التنفيـذ
علـى الرهـن فإنـه يجـب جتنيـب اجلـزء احملـرم من األربـاح النقدية ،كمـا يلغى العمل
بهـذا القـرار مبجـرد زوال األزمـة ،وعـودة األمـور إلـى نصابهـا الطبيعـي.

15159توكيــل بنــك تقليــدي خــارج الكويــت فــي قبــض رهــن
لصالــح البنــك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي حـول مـدى جـواز توكيـل بنـك بوبيـان بنـكاً تقليديـاً خـارج الكويـت يقـوم
بقبـض الرهـن وإدارتـه نيابـة عـن البنـك ،وذلـك لتعـذر قيـام البنـك بـإدارة الرهـن
بنفسـه لصعوبـة اإلجـراءات.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن األولـى علـى البنـك أن يقـوم بتوكيـل بنـك
إسلامي يتولـى قبـض الرهـن وإدارتـه نيابـة عنـه ،وال مانـع من توكيـل غيره في حال
التعـذر.
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عرض على هيئة الرقابة الشرعية استفسار مقدم من مجموعة متويل الشركات،
عن مدى جواز رهن حصص لشركات وساطة مالية في سوق الكويت لألوراق املالية،
ورهن حصص لشركة السينما الكويتية ،وذلك باعتباره ضماناً عن عمليات التمويل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز رهـن حصص شـركة الوسـاطة املالية ،لكون
نشـاطها مختلطـاً ،ويراعـى فـي ذلـك تطبيـق النسـب الشـرعية للتـداول ،وأمـا مـا
يتعلـق برهـن حصـص شـركة السـينما الكويتيـة ومـا شـابهها فلا يجـوز.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن البنـك املذكـور أعلاه بنـك يعمـل ضمـن قطـاع
االسـتثمار وهـو بنـك تقليـدي ،فلا يجـوز رهـن أسـهمه لصالح بنك بوبيـان ،للقاعدة
الفقهيـة التـي قضـت بـأن كل «مـا ال يجـوز بيعـه ال يجـوز رهنـه».

16163رهن عقار مملوك لبنك بوبيان لصالح بنك تقليدي:

16161رهــن أســهم البنــوك التقليديــة عــن طريــ�ق إنشــاء
محفظــة لرهــن األســهم:

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية مقترح مقدم من أحد البنوك احمللية التقليدية
وهو كالتالي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم من املستشـار القانوني ،حول
مـدى جـواز رهـن أسـهم البنـوك التقليديـة ،ضماناً ملديونية عمالئنـا في ظل الوضع
االقتصـادي القائـم ،سـواء أكان الرهـن بشـكل مباشـر ،أو عـن طريـق وضـع األسـهم
فـي محفظـة لـدى إحـدى الشـركات ،ورهن احملفظة مبحتوياتهـا حفاظاً على حقوق
البنـك واملسـاهمني ،كمـا يرجـى بيـان كيفيـة التصـرف فـي قيمتهـا عنـد بيعهـا فـي
حـال موافقتكـم علـى ذلـك ،لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

إنـه مـن وقـت آلخـر يبـدي بعـض عملاء بنكنـا (البنـك التقليـدي) رغبتهـم فـي
احلصـول علـى متويـل لشـراء عقـار مسـجل باسـم بنـك بوبيان بسـبب متويـل ممنوح
ألحـد عملاء بنـك بوبيـان ،ومـن ثـم فإنـه إذا كان التمويـل املمنـوح لعميلنـا مشـروطاً
بترتيـب رهـن علـى العقـار املزمـع شـراؤه فإنـه يتعـذر تنفيـذ ذلـك لرفـض مصـرف
بوبيـان -وكـذا باقـي البنـوك التـي تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية  -ترتيـب
رهـن علـى عقـار مملـوك له ضماناً ملديونية مسـتحقة لبنـك تقليدي ،مبا يف ّوت على
عميـل البنـك التقليـدي فرصـة شـراء العقـار ،ويفـ ّوت علـى عميـل بوبيـان فرصة بيع
عقـاره ،ويفـ ّوت عليكـم فرصـة اسـتيفاء حقوقكـم جتـاه عميلكـم ،وعلـى ضـوء تفهمنا
العتبـارات رفضكـم ترتيـب رهـن علـى عقـار مملـوك لكـم ضمانـاً ملديونية مسـتحقة
لبنـك تقليـدي ،فإننـا نقتـرح اآلليـة التالـي بيانهـا ليتـم اتباعهـا فـي احلالـة املشـار
إليهـا ،وفـي احلـاالت األخـرى التـي تقتضـي ترتيـب رهـن لصالـح بنكنـا علـى عقـار
مسـجل باسـم بوبيـان ،ونوجـز اآلليـة فـي اآلتـي:

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم جواز رهن أسهم البنوك التقليدية بشكل مباشر،
ولكـن فـي مثـل هـذه احلـاالت االسـتثنائية وحـدوث الكارثـة االقتصاديـة العاملية ،يضطر
بنـك بوبيـان لضمـان حقوقـه باالتفـاق مـع مديـر احملفظـة ،علـى أن يقـوم ببيـع األسـهم
وتسـليم ثمـن البيـع للبنـك ،وذلـك استئناسـاً بحادثـة عمـر بـن اخلطـاب  -رضي اهلل عنه
 حين قـال فـي اخلمـر «ولُّوهـم بيعهـا ،واقبضـوا ثمنها»(((.160

عـرض علـى هيئـة الرقابة الشـرعية سـؤال مقـدم من إدارة هيكلـة التمويل والتمويل
املجمـع ،حـول رغبـة أحـد العملاء بالتمويـل عـن طريـق بنـك بوبيان ،مـع تقدمي رهن
أسـهم بنـك تقليـدي في مملكـة البحرين.

 -1انظر مصنف عبد الرزاق ()195/8
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16160رهـن أسـهم شـركة وسـاطة ماليـة وشـركة السـينما
الكويتيـة:

16162رهن أسهم بنك تقليدي في مملكة البحري�ن:
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ثاني ًا :يكـون عقـد التمويـل املبـرم بين بنكنـا وعميلنـا خاليـاً ممـا يفيـد اسـتحقاق
بنكنـا لفائـدة علـى املنـح أو التأخيـر ،وكذلـك خاليـاً ممـا ميكـن أن يكـون
ً
محلا للتحفـظ مـن الناحيـة الشـرعية ،علمـاً أن مـدة التمويـل التـي سـوف
تـرد فـي العقـد سـتكون شـهرين فقـط.
ثالث ًا :فـي حـال تعـذر علـى بنـك بوبيـان نقـل امللكيـة ألي سـبب  -خلال مـدة التمويل
املبينـة بعقـد بنكنـا  -يقـوم بنـك بوبيـان بـرد املبلـغ إلينا السـتخدامه في سـداد
مبلـغ التمويـل ،وفـي املقابـل يقـوم بنكنـا بشـطب الرهـن فتعـود احلالـة إلـى مـا
كانـت عليـه قبـل الرهـن ،ولـذا نتقـدم إليكـم بهـذا الكتـاب فإنـه ليحدونـا األمل
أن يحظـى هـذا املقتـرح مبوافقتكـم الكرميـة» لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع علـى اآلليـة املقترحـة ،والتـي تقضي برهن عقار مسـجل ومملوك
باسـم بنـك بوبيـان لصالـح البنـك التقليـدي ،نظيـر متويـل ممنـوح ألحـد عملاء بنـك
بوبيان ،رأت الهيئة :عدم املوافقة على املقترح املقدم من البنك املذكور ،لعدم استيفاء
الضوابـط الشـرعية للرهـن ،حيـث إن اجلهـة املسـتفيدة مـن الرهـن بنـك تقليدي.

16164رهن الوديعة المصرفية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،يتضمـن االستفسـار عـن احلكـم الشـرعي فـي إيـداع العميـل املديـن لبنك
بوبيـان مبلغـاً نقديـاً ،يرهنـه العميـل فـي البنـك فـي حسـابه اجلـاري ،أو وديعـة
مصرفيـة ،علمـاً أن البنـك يقـوم باسـتثمارها ،وتـوزع األربـاح بين العميـل والبنـك
حسـب النظـم املعمـول بهـا فـي البنـك ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اعتماد ما جاء في كتاب املعايير الشرعية الصادر عن
هيئة احملاسبة واملعايير الشرعية ،فقرة رقم ( )5/7في معيار الضمانات ،ونصها:
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ً
أوال :يصـدر بنكنـا تعهـداً  -غيـر قابـل للنقـض أو العـدول  -لصالـح مصـرف
بوبيـان بدفـع قيمـة العقـار موضـوع التعامـل فـور قيامكـم بترتيـب رهن عليه
لصالـح بنكنـا ،وذلـك فـي مقابـل تعهدكـم  -غيـر القابل للنقـض أو العدول -
بنقـل ملكيـة العقـار محمـل بالرهـن السـم عميلنـا.

رأي الهيئة:

«يجـوز للمؤسسـة أن تشـترط علـى العميـل لتوثيـق املديونيـة التـي سـيدفعها علـى
أقسـاط أو فـي موعـد الحـق :أن يكـون لهـا احلـق فـي جتميـد حسـابه االسـتثماري،
أو إيقـاف حقـه فـي السـحب منـه مطلقـاً أو مبقـدار الديـن ،وهو األولـى ،ويكون ربح
احلسـاب االسـتثماري للعميـل بعـد حسـم نصيـب املؤسسـة بصفتهـا مضاربـاً ،وال
يجـوز للمؤسسـة فـي عمليـة املداينـة للعميـل أن تشـترط جتميـد حسـابه اجلـاري،
ولكـن ال مانـع مـن ذلـك إذا مت برغبـة صاحـب احلسـاب مبطلـق إرادتـه».
كما جاء في قرار مجمع الفقه رقم (:)86
 .1يجـوز رهـن الودائـع ،سـواء أكانـت مـن الودائـع حتـت الطلـب (احلسـابات
اجلاريـة) أو الودائـع االسـتثمارية ،وال يتـم الرهـن علـى مبالغهـا إال بإجـراء
مينـع صاحـب احلسـاب مـن التصـرف فيـه طيلـة مـدة الرهـن.
وإذا كان البنك الذي لديه احلساب اجلاري هو املرتهن لزم نقل املبالغ إلى حساب
استثماري ،بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (املضاربة)،
ويستحق أرباح احلساب صاحبه ،جتنباً النتفاع املرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
 .2يجوز احلجز من احلسابات إذا كان متفقاً عليه بني البنك والعميل.
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز انتفاع املرتهن بالرهن إذا أذن الراهن بذلك.

16165عقـــد مـــع شـــركة متخصصـــة فـــي إدارة المحافـــظ
االســـت�ثمارية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد يرغـب البنـك بإبرامـه مـع شـركات
متخصصة في مجال إدارة احملافظ االسـتثمارية لصالح حسـابات العمالء ،برجاء
االطالع عليه وإبداء احلكم الشرعي حول استثمار هذه الرهونات لصالح العميل.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :إذا أَذِ َن الراهـن لبنـك بوبيـان أو مـن يو ّكلـه
باسـتثمار رهوناتـه لـدى البنـك بالطـرق املشـروعة ،فلا تـرى الهيئـة مانعـاً من ذلك،
علـى أال يكـون هـذا االسـتثمار مشـروطاً بين البنـك والعميـل ،وال مانـع مـن حتصيل
بنـك بوبيـان عمولـة علـى ذلـك ،وأن يتـم ذلـك بعقـد مسـتقل عـن العقـد األول املبـرم
مـع العميـل ،وأن تكـون املتاجـرة باألسـهم متوافقـة مع الضوابط التـي أقرتها الهيئة.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز التعامـل بهـذا السـند ،بشـرط أال يوقعهـا
الوكيـل إال بعـد أن تتـم الصفقـة االسـتثمارية ،كمـا يجـب أن ترقـم النمـاذج املرفقـة
بالعقـد لبيـان ترتيبهـا.

16166توقيع العميل على السند اإلذني قبل نشوء المديونية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن أحـد العملاء ،ونصـه :هـل
يجـوز أن يطلـب البنـك مـن العميـل  -فـي حالـة بيـع املرابحـة العقاريـة بين البنـك
وأحـد العملاء  -التوقيـع علـى سـند إذنـي (وهـو إقـرار ديـن) ،وذلـك قبـل البـدء
بعمليـة البيـع ،وقبـل نقـل امللكيـة ،وهـو مـا يعنـي عـدم وجود دين حلظـة التوقيع على
السـند ،ولـم تنقـل امللكيـة إلـى العميـل ليسـتحق عليـه الديـن؟.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن توقيـع العميـل علـى السـند اإلذنـي عنـد
إجـراء عمليـة املرابحـة وقبـل نشـوء املديونيـة ،وذلـك علـى اعتبـار أن السـند اإلذنـي
مبثابـة ورقـة ضمـان مسـتقبلية ،وهـو مـا نصـت عليه املعايير الشـرعية :من جواز وجود
الضمـان قبـل نشـوء املديونيـة ،وعلـى هـذا :فقـد قـررت الهيئـة التعديـل علـى منـوذج
السـند اإلذنـي بإضافـة عبـارة «لـدى االطلاع» ،وذلـك بتأكيـد كتـاب اإلدارة القانونيـة
بـأن هـذه اإلضافـة جتعـل السـند اإلذنـي عبـارة عـن ورقة ضمـان وليس إقـراراً بالدين.

16167إضافة كمبيالة مع عقد الوكالة في االست�ثمار:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منـوذج لسـند إذنـي  -كمبيالـة  -يرفق مع عقد
وكالـة فـي االسـتثمار ،يتعهـد فيـه الوكيـل بعـد أن يبـرم الصفقـة االسـتثمارية ،وأن
يدفـع للمـوكل  -بنـك بوبيـان  -مبلـغ الصفقـة التـي أبرمهـا.
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رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

16168ضوابط عقد الرهن:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلي ،تتضمن بعض الضوابط واألحكام املتعلقة بعقد الرهن ،وهي مستخلصة
مـن فتـاوى الهيئـة والعقـود التـي أقرتهـا ،باإلضافـة إلـى فتـاوى بعـض املؤسسـات
املاليـة اإلسلامية ،وذلـك لتكـون مرجعـاً ملوظفـي البنـك فـي فهـم املعاملات املاليـة
وفـق الضوابـط الشـرعية ،وهـي كالتالـي:
 .1ينبغي أن يكون الرهن ماالً متقوماً يجوز متلكه وبيعه ،وأن يكون معيناً ،ومقدور التسليم.
 .2ال يجوز رهن األسهم احملرمة التي ال يجوز تداولها ،مثل أسهم البنوك وشركات
التأمني التقليدية ،للقاعدة الفقهية (ماال يجوز بيعه ال يجوز رهنه).
 .3يجوز رهن أسهم الشركات التي أصل إنشائها مباح ،لكنها قد تتعامل باملعامالت
احملرمة.
 .4يجوز إضافة كل ما ينتج عن املرهون في الرهن من أرباح وأجرة وغيره.
 .5ال يجوز للراهن أن يرتب أي حقوق على املال الذي وعد برهنه.
 .6إذا كان الرهن عقاراً فيجوز للمرتهن أن يطلب من الراهن التأمني على العقار
تأميناً تكافلياً ،ويكون قسط التأمني على الراهن.
 .7يجوز أن يكون الرهن أكثر من قيمة الدين الذي في ذمة الراهن.
 .8يحق للمرتهن أن يستوفي دينه من الرهن ،إذا استحق الدين وامتنع الراهن أو
عجز عن تسديد الدين.
 .9ال يجوز للمرتهن أن يستوفي أكثر من دينه أو ما اتفق عليه.
 .10يجوز أخذ (الرهن) قبل عقد املداينة ،واملقصود بالدين الرهن .
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 .12يجوز رهن املشاع ،على أن يتم حتديد النسبة املرهونة كاألسهم.
 .13يجـوز للراهـن أن ينتفـع بالرهـن بـإذن املرتهـن ،وال يجـوز للمرتهـن أن ينتفـع
بالرهـن مطلقـاً.
 .14إذا كانت املصروفات لصالح الرهن فإنها تكون على الراهن.
 .15الرهـن أمانـة فـي يـد املرتهـن ،فلا يؤثـر هالكـه علـى بقـاء الديـن فـي الذمـة،
وإذا هلـك مـن غيـر تعـد أو تقصيـر مـن املرتهـن أو الطـرف الثالـث املؤمتـن
بتعـد أو تقصيـر مـن
علـى الرهـن (العـدل ) فلا ضمـان عليهمـا  ،أمـا إذا هلـك
ٍّ
أحدهمـا فإنـه يكـون مضمونـاً عليـه ،ويبقـى الديـن ،ويحـق للطرفين املقاصـة
بينـه وبين قيمـة املرهـون الهالـك.

رأي الهيئة:
اطلعـت الهيئـة علـى الضوابـط التـي أعدتهـا إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي،
ووافقـت علـى العمـل بهـا.

16169منتج الرهن العقاري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج الرهـن العقـاري ،وقـد حضـرت

ت
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 .11يجوز أن يكون الرهن عيناً أو نقداً.

 .1أن يتـم التمويـل العقـاري مـن خلال اسـتخدام عقـد املرابحـة ،وبسـعر ثابـت
محـدد غيـر متغيـر طيلـة فتـرة السـداد ،وال مانـع فـي هـذه احلالة من مشـاركة
الدولـة فـي التبـرع بنسـبة مـن الربـح املتفـق عليـه بين البنـك والعميـل ،وفـق
جـدول السـداد املتفـق عليـه مـع العميـل (املواطـن).
 .2عـدم اللجـوء إلـى إعـادة تسـعير ربـح املرابحـة ،ملـا لـه مـن تبعـات فقهيـة قـد
تسـبب لبسـاً شـرعياً ،ممـا يجعـل املشـروع عـدمي اجلـدوى شـرعياً وشـعبياً.
 .3فـي حـال كان السـعر الثابـت للربـح قـد يلحـق ضـرراً بالبنـك بسـبب طـول مـدة
التمويـل ،فلا مانـع أن يتـم التمويـل مـن خلال عقـد اإلجارة املنتهيـة بالتمليك،
مـع ضـرورة مراعـاة تعديـل القوانين الالزمـة لتحقيـق هـذا املنتـج.
 .4أن يتـم التمويـل مـن خلال عقـود االسـتصناع إمـا عـن طريـق املواطـن مباشـرة
أو مـن خلال متويـل املقاولين ،ويتحمـل العميـل فـي هذه احلالـة التكلفة للبناء
أو البنـاء التكميلـي.
ال مباشراً (متوي ً
 .5كما ميكن متويل بنك التسليف متوي ً
ال مجمعاً) يتم باملشاركة
مـع جميـع البنـوك ،وفقـاً لصيـغ التمويـل املعتمدة.
وفـي حـال كان هنـاك توجـه إلقـرار إعـادة تسـعير الربـح مـن قبـل البنـك املركـزي،
فيجـب أن تكـون هنـاك عدالـة وعـدم التفرقـة فـي املعاملـة فـي الضوابـط  ،مع عدم
حتمـل املواطـن أيـة فـروق فـي أسـعار الفائدة ،ويتم األخذ باحللول الفقهية املناسـبة
لتحقيـق هـذا الغرض.

اإلدارات املعنيـة ،ومت عـرض املنتـج واإلجابـة عـن استفسـارات الهيئـة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع على مقترح قانون الرهن العقاري  -املقترح من قبل الدولة -
على هيئة الرقابة الشـرعية في بنك بوبيان ،وبعد اجتماع أعضاء الهيئة الشـرعية
مـع اإلدارة التنفيذيـة ،حيـث أوضحـت اإلدارة التنفيذيـة بعـض األمـور ،وقامت بالرد
علـى استفسـارات الهيئـة ،وبنـاء عليـه :فقـد اقترحـت الهيئـة الشـرعية عـدة حلـول
وصيـغ متويـل موافقـة للشـريعة اإلسلامية ،ووفقـاً للمعلومـات املتاحـة والتي قدمت
للهيئـة ،فقـد رأت الهيئة الشـرعية التالي:
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17170رهن أسهم شركة تعليمية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز رهـن أسـهم شـركة
تعليميـة ,علمـاً أن الشـركة تعمـل فـي مجـال التعليـم.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :جـواز رهـن أسـهم الشـركة ،لكـون أصـل نشـاطها
مقبو الً .
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17171ضمان رأس مال محفظة لدى بنك بوبيان:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز املشـاركة فـي تأسـيس كيـان لضمـان
جزئي للودائع ،ألنها ال تخلو من ضمان ودائع ربوية ،ويجب على البنوك اإلسالمية
أن يوجدوا البديل ،كما ال جتوز املشاركة أيضاً؛ ألن البنك في الودائع االستثمارية
مضـارب ،واملضـارب ال يضمـن إال بالتعدي أو التقصير.
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ا� ارلهن والمضان
ك� ب

باب الضمان

رأي الهيئة:

تـود شـركة مـن الشـركات فتـح محفظـة ماليـة لـدى بنـك بوبيـان ،واشـترطت علـى
البنـك ضمـان رأس مـال هـذه احملفظـة للشـركة ،فمـا حكـم هـذا الضمـان؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز هـذا الضمـان؛ ألن بنـك بوبيـان وكيـل،
والوكيـل ال يضمـن إال فـي حالـة التعـدي أو التقصيـر.

17172نظـام ضمـان الودائـع للقطـاع المصرفـي فـي دولـة
الكويـت:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي:
قـام احتـاد املصـارف الكويتيـة بتكليـف إحـدى شـركات االستشـارات احملليـة لعمـل
دراسـة حـول جـدوى نظـام ضمـان الودائـع فـي دولـة الكويـت ،وذلـك ملعرفـة مـدى
ضـرورة تطبيـق هـذا النظـام علـى القطـاع املصرفـي فـي دولة الكويـت ،وقد خلصت
الدراسـة إلـى :ضـرورة تأسـيس كيـان لضمـان جزئـي للودائـع ،بحيـث يكـون رأس
مـال هـذا الكيـان  5مليـون دينـار كويتـي ،ويضـم القطاعين العـام واخلـاص ،على أن
تكـون نسـبة الودائـع املضمونـة  ، %0.1وبحيـث يغطي لغايـة  10.000دينار ،وجتدر
اإلشـارة إلـى أن الودائـع فـي دولـة الكويـت ظلـت مضمونـة مـن قبـل بنـك الكويـت
املركـزي علـى مـدى نحـو  18عامـاً ،للفتـرة مـا بين أغسـطس  1986إلـى أبريـل
 ،2004برجـاء إبـداء احلكـم الشـرعي فـي مسـاهمة بنـك بوبيـان فـي هـذا النظـام.
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ت
ا�
ك� ب
االعامتدات وطخابات
المضان

باب االعتمادات المستندية
17173الت�أمني في االعتمادات المستندية:

رأي الهيئة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية عدة أسئلة حول عمليات االعتمادات املستندية،
والتي يقوم فيها البنك بشراء البضاعة من التاجر وبيعها على العميل مرابحة.

بعـد النظـر واالطلاع علـى السـؤال رأت الهيئـة :جـواز تعجيـل سـداد القيمـة قبـل
حلـول األجـل ،إذا لـم يكـن مشـروطاً أو ملحوظـاً فـي العقـد.

 .2وفـي حـال كان البنـك هـو الـذي يقـوم بالتأمين ،فهـل يجـوز للبنـك أن يح ّمـل
أجـور التأمين علـى العميـل فـي سـعر البيـع؟

17175التعديـل واإلضافـة علـى جـدول الرسـوم والعمـوالت
لالعتمـادات والكفاالت:

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك بالتعديـل واإلضافـة علـى جـدول
الرسـوم والعمـوالت اخلاصـة باالعتمـادات والكفـاالت ،وقـد طلبـت الهيئـة تزويدهـا
بدراسـة عـن ذلـك ،مـع مقارنتهـا مـع البنـوك اإلسلامية األخـرى ،وبنـاء عليـه قامت
اإلدارة املختصـة بإعـداد جـدول للمقارنـة بين الرسـوم اخلاصة ببنـك بوبيان وغيره
من البنوك اإلسلامية ،التي تقدم تلك اخلدمات ،لالطالع وإبداء الرأي الشـرعي.

 .1في هذه العملية من هو املطالب بالتأمني على البضائع البنك أم العميل؟

 .3وفـي حـال كان العميـل هـو الـذي يتولـى القيـام بعمليـة التأمين ،فهـل يجـوز
للبنـك الدخـول فـي العمليـة إذا كانـت شـركة التأمين تقليديـة وليسـت تكافليـة؟

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن البنـك هـو الـذي يقـوم بالتأمني علـى البضائع،
لكونـه مالـكاً للبضاعـة فـي املرحلـة األولـى ،وال مانـع مـن حتميل تكلفـة التأمني على
العميـل عنـد إبـرام عقـد املرابحـة ،أمـا إذا قـام العميـل بالتأمين علـى البضاعـة فال
يصـح دخـول البنـك فـي العمليـة ،لوجـود تعاقـد سـابق بين العميـل والتاجـر ،وعليـه
يجـب فسـخ التعاقـد بين العميـل والتاجـر قبـل الدخول فـي العملية.

17174تعجيل سداد قيمة االعتماد المستندي:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من إدارة اخلزينة ،وهذا نصه:
يقـوم البنـك فـي بعـض احلـاالت بإصـدار اعتمـاد مسـتندي لصالـح مصـدر خارجـي
أو مورد محلي ،على أن يكون السـداد بتاريخ مؤجل ( 90يوماً من تاريخ مسـتندات
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كتاب االعتمادات وخطابات الضمان

الشـحن ،أو  120يومـاً مـن تاريـخ اسـتالم املسـتندات) ،وبعـد قيـام املصـدر أو املـورد
بتنفيـذ االعتمـاد ،يقـوم البنـك بإصـدار تعهـد بالسـداد املؤجـل لصالـح املصـدر أو
املـورد ،إال أنـه فـي بعـض احلـاالت يطلـب املصـدر أو املـورد تعجيـل سـداد القيمـة
قبـل حلـول األجـل ،مقابـل تنـازل العميـل عـن جزء من القيمة لصالـح البنك ،فما هو
حكـم هـذا النـوع مـن التعاملات ،لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر فقـد اطلعـت الهيئـة علـى جـدول الرسـوم والعمـوالت املقتـرح ،واملقارنـة
بينـه وبين البنـوك األخـرى ،وقـد رأت اآلتـي:
 .1عدم املوافقة على تعديل الرسوم والعموالت بالشكل احلالي.
 .2طلبت الهيئة من اإلدارة املختصة تقدمي دراسـة أخرى ،تبني نسـبة الزيادة في
التكاليـف واملصروفـات التـي تتكبدهـا اإلدارة ،وذلـك ليكـون التعديـل والزيـادة
متماشـياً مـع املصاريـف واجلهـد املبـذول.
 .3أمـا فيمـا يتعلـق بطلـب اإلدارة املختصـة بإضافـة رسـوم خاصـة بتقـدمي خدمـة
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17176نمـوذج تفويـض البنك للعميـل بالت�أمني على البضائع
نيابة عنه:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منـوذج تفويـض البنـك للعميـل بالتأمين
علـى البضائـع نيابـة عنـه ،والـذي يتـم اسـتخدامه فـي عمليـات املرابحـة اخلاصـة
باالعتمـادات املسـتندية ،حيـث يتـم فـي بعـض احلـاالت بنـاء علـى رغبـة العميـل
بالتعاقـد مـع شـركات التأمين التكافلـي نيابـة عـن البنـك .لالطلاع وإبـداء الـرأي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،أجـرت الهيئـة بعـض التعديلات بإضافـة فقـرة علـى النموذج
املشـار إليهـا بين معكوفين ،ليصبـح كالتالي:
(يرجـى العلـم أننـا نحـن بنـك بوبيـان نفـوض شـركة  ...............بالتأمين علـى
البضاعـة املذكـورة فـي املعاملـة رقـم  ...............لـدى شـركة تأمين تكافلـي.
وفـي حـال إمتـام شـراء البضاعـة مـن قبلكـم يعتبـر مبلـغ التأمين املدفـوع جـزءاً مـن
ثمـن الصفقة).

17177نموذج طلب خطاب الضمان:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية مسـودة لنموذج طلب خطاب الضمان ،وقد قام
املوظـف املختـص بشـرح النمـوذج واإلجابـة علـى استفسـارات الهيئـة ،وقـد أضيـف
فـي منـوذج خطـاب الضمـان أجـرة منسـوبة يتقاضاهـا بنـك بوبيان مـن مبلغ خطاب
الضمـان ،وذلـك نظيـر قيامـه ببعـض األعمـال وكالـة عـن العميـل ،الرجـاء االطلاع
وإبـداء احلكم الشـرعي.
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جديـدة (االستشـارات) ،فتـرى الهيئـة :املوافقـة علـى إضافة هذه الرسـوم ،ألن
االستشـارة مـن بـاب اإلجـارة علـى األعمـال اجلائـزة شـرعاً ،مـع تزويـد الهيئـة
بعقـد االستشـارات املقتـرح للنظـر فيـه واعتمـاده.

باب خطابات الضمان

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز أخـذ األجـر علـى مجـرد الضمـان،
ويجـوز أخـذ األجـر علـى خطـاب الضمـان مـع مراعـاة قيمـة التكاليـف الفعليـة ،كمـا
يجوز احتسـاب األجر بنسـبة من مبلغ الضمان مقابل قيام البنك باألعمال التالية:
 .1دراسـة العطـاء مـن جانـب اجلهـات الفنيـة لالطمئنـان إلـى مناسـبة األسـعار
التـي حتقـق لطالـب اخلطـاب نسـبة معقولـة مـن الربـح.
 .2دراسة حالة ومركز املستفيد من خطاب الضمان.
 .3إجراء حوالة حق ،وإعالنها للجهة احملال عليها إذا دعت احلاجة إلى ذلك.
 .4حتصيـل الدفعـات مقابـل املسـتخلصات التـي يتـم صرفهـا مـن اجلهـة صاحبـة
العمـل.
 .5متابعـة تنفيـذ عقـد املقاولـة فـي مختلـف مراحلـه مـع اجلهـة املسـتفيدة مـن
خطـاب الضمـان ،والتـي يقـوم بهـا البنـك وكالـة عـن العميـل.
علـى أن يراعـى فـي هـذه النسـبة أجـرة املثـل ،وفـي حالة تعديل مـدة الضمان بزيادة
مدتـه يجـوز أخـذ أجـر مقطوع فقط عن املصروفـات الفعلية.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع البنـد اخلاص مبدى إمكانية مشـاركة
بنك بوبيان البنك التقليدي في الدراسـات األولية إلصدار خطاب الضمان ،بحيث
ميكـن للعميـل االسـتفادة مـن هـذه الدراسـة ،علـى أن يكـون بنـك بوبيـان هـو البنـك
القائـد للبنـوك اإلسلامية للدخـول فـي مثـل هـذه الصفقـات ،مع التقيـد بالضوابط
التـي نصـت عليهـا الهيئـة فـي خطـاب الضمـان .لالطلاع وإبداء الرأي الشـرعي.

 .4حتصيل الدفعات مقابل املستخلصات التي يتم صرفها من اجلهة صاحبة العمل.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز مشـاركة بنـك بوبيـان البنـك التقليـدي فـي
إصدار خطاب الضمان ،إذا كان ذلك متوافقاً مع ضوابط الهيئة اخلاصة بخطاب
الضمان.

17179المشاركة في إصدار خطاب الضمان:
عـرض علـى هيئـة الرقابة الشـرعية سـؤال مقـدم من إدارة هيكلـة التمويل والتمويل
املجمـع ،بشـأن مشـاركة بنـك بوبيـان لبنـوك إسلامية فـي إصـدار خطـاب الضمان،
أوكفالـة قائمـة حاليـاً ومضـى عليهـا فتـرة من الزمن ،وسـبق إصدارهـا من قبل بنك
بوبيان ،على أن تقوم تلك البنوك اإلسلامية مبشـاركة بنك بوبيان بجزء من أجره،
والـذي سـبق لبنـك بوبيـان أن مت حتصيلـه واسـتالمه من قبل العميل (املسـتفيد).

 .5متابعة تنفيذ عقد املقاولة في مختلف مراحله مع اجلهة املستفيدة من خطاب الضمان.
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17178مشاركة بنك تقليدي في إصدار خطاب الضمان:

 .3إجراء حوالة حق ،وإعالنها للجهة احملال عليها إذا دعت احلاجة إلى ذلك.

18180إضافة بند في خطاب الضمان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول رغبة بنـك بوبيان بإصـدار خطاب
الضمـان ملسـتفيد ولصالـح أحـد البنـوك فـي جمهوريـة لبنـان ،وبنـاء عليـه طلـب
البنـك اللبنانـي مـن بنـك بوبيـان إضافـة البنـد التالـي فـي خطـاب الضمـان ،لـذا
يرجـى التكـرم بالنظـر فيـه وإبـداء الـرأي الشـرعي.
«فـي حـال أي تأخيـر فـي تغطيتنـا للمطالبـة (املطالبـات) ،نتعهـد بدفـع التعويـض
املناسـب عـن هـذا التأخيـر ،ويتـم احتسـاب هـذا التعويـض املسـتحق علـى أسـاس
سـعر الفائـدة بين البنـوك فـي لنـدن (ليبـور) ،لفتـرة التأخير إضافة إلى  %6سـنوياً،
ونتعهـد بدفـع رسـوم الطوابـع (الدمغـة) اللبنانيـة علـى الكفالـة الصـادرة بنـاء علـى
طلبنـا ،وعمولتكـم علـى الكفالـة بنـاء علـى طلبكـم ،ونوافـق مبوجبـه أنـه فـي حـال
صـدور أي تعليمـات مـن املسـتفيد مـن كفالتكـم إلـى بنككـم بتجميـد كفالتكـم ،أو أن
يتـم حجـز قيمـة الكفالـة ،فإننـا نؤكـد دون شـرط أو رجـوع فـي ذلـك ،بأننـا سـنقوم
ً
كاملا ،مبوجـب هـذه الكفالـة املقابلـة ،أو جتميـد
وعلـى الفـور بدفـع املبلـغ املسـتحق
وحجـز املبلـغ الكامـل للكفالـة املقابلـة اخلاصـة بنـا لصاحلكـم».

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن قيـام بنـك بوبيـان بالتنـازل عـن جـزء
مـن أجرتـه مقابـل مشـاركة البنـوك األخـرى فـي األعمـال املناطـة بـه فـي خطـاب
الضمـان ،وفـق الضوابـط التاليـة:

بعـد النظـر واالطلاع تؤكـد الهيئة على قرارها بشـأن حرمة غرامات التأخير املقابلة
بالديـون ،لذلـك تـرى عـدم املوافقـة على إضافة هـذا البند في خطاب الضمان.

 .1دراسـة العطـاء مـن جانـب اجلهـات الفنيـة لالطمئنـان إلـى مناسـبة األسـعار
التـي حتقـق لطالـب اخلطـاب نسـبة معقولـة مـن الربـح.
 .2دراسة حالة ومركز املستفيد من خطاب الضمان.
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عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية طلـب مـن إدارة اخلدمـات اإللكترونيـة ،وهـذا
الطلـب جـاء بنـاء علـى تعليمـات بنـك الكويـت املركـزي ،حيـث سـيقوم البنـك بإضافـة
البيانات والتفاصيل (املذكورة أدناه) كاملة ،وذلك مبا يخص عقود املرابحة للعميل،
ونرغـب مـن فضيلتكـم إبـداء الـرأي الشـرعي مبعانـي الكلمـات التالية ،التي سـتظهر
للعميـل علـى اخلدمـة املصرفيـة عبـر اإلنترنـت وتطبيـق البنـك فـي الهواتـف الذكية.

إذا تقـدم عميـل للبنـك بطلـب إصـدار خطـاب الضمـان ،وذلـك لشـرائه سـلعة مـن
إحـدى الشـركات ،وسـيقوم العميـل بإيـداع قيمـة خطاب الضمان نقـداً بالبنك حلني
انتهـاء صالحيـة خطـاب الضمـان ،وبنـاء على ذلك سـوف يقوم البنك بتسـديد قيمة
خطـاب الضمـان إلـى البائـع ،نيابـة عـن العميل متـى طلب البائع من البنك السـداد،
ً
وكيلا عـن العميـل وليـس ضامنـاً للسـداد ،لوجـود الغطـاء
حيـث سـيكون دور البنـك
النقـدي بكامـل القيمـة ،علـى أن تكـون أجورنـا نظيـر الوكالـة التـي قدمهـا البنـك
للعميـل ،فمـا احلكـم الشـرعي فـي ذلـك؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال يحـق للبنـك أن يأخـذ أجـرة ،ألن هـذه اخلدمة
ليسـت مـن قبيـل الوكالة.

الترجمة العربية
إجمالي قيمة أصل املبلغ

إجمالي املدفوع من أصل املبلغ

إجمالي املتبقي من قيمة أصل املبلغ
إجمالي قيمة األرباح

إجمالي املدفوع من األرباح
إجمالي املتبقي من األرباح
عدد الدفعات املسددة

18182إص ــدار خط ــاب الضم ــان م ــن بن ــك بوبي ــان لصال ــح أح ــد
البن ــوك المحلي ــة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة متويـل الشـركات،
تتضمـن رغبـة البنـك بإصـدار خطـاب الضمـان ألحـد عمالئـه لصالـح أحـد البنـوك
احملليـة ،وذلـك مقابـل رهـن وديعـة (وكالـة فـي االسـتثمار) ،علمـاً أن بنـك الكويـت
املركـزي وافـق علـى حتـول هـذا البنـك إلـى بنـك يتعامـل وفـق أحـكام الشـريعة
اإلسلامية ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :مـادام البنـك قـد حتـول رسـمياً إلـى بنـك يلتـزم
بأحـكام الشـريعة اإلسلامية ،فلا مانـع حينئـذ مـن التعامـل معـه إذا كانـت املعاملـة
تتـم وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية.
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عدد الدفعات غير املسددة

تاريخ االستحقاق
مت السداد  /لم يتم السداد
مت السداد مبكراً
مبلغ الدفعة
أصل املبلغ

قيمة األرباح

ض
ت
ا� االعامتدات وطخابات ال�مان
ك� ب

18181إصدار خطابات الضمان للشراء بسداد نقدي:

18183المصطلحات الشرعية في الخدمة المصرفية:

اللغة اإلجنليزية
Total Principal
Principal Paid
Remaining Principal
Total Profit
Profit Paid
Remaining Profit
Number of Installment Paid
Number of Installment Unpaid
Due Date
Paid / Unpaid
Early Paid

Installment Amount
Principal Amount
Profit Amount

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع تؤكـد الهيئـة :علـى قرارها الذي حتفظت فيـه على الفصل ما
بني الربح وأصل تكلفة التمويل بعد نشوء املديونية في عقود املرابحات واملساومات
وغيرهـا مـن عقـود التمويـل ،ولكـن نظـراً إللزامية الفصل من قبـل اجلهات الرقابية
واإلشراقية العليا ،فإن البنك ملزم باتباع وتطبيق هذه التعليمات.
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كتاب التأمني

18184عقـد ت�أمين بين بنـك بوبيـان وإحـدى شـركات الت�أمين
التقليديـة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية مذكرة مقدمة من إدارة البنك حتتوي على بنود
لوثيقـة التأمين ،يرغـب بنـك بوبيـان بإبرامهـا مـع شـركة تأمين تقليديـة ،وتتضمـن
وثيقـة التأمني األقسـام التالية:

-

الضمان العام املصرفي.

-

اجلرائم اإللكترونية وجرائم الكمبيوتر.

-

التعويض عن اخلسائر املهنية للمؤسسات املالية.

وذلـك لعـدم وجـود شـركة تأمين تكافلـي تقـدم هـذه اخلدمـة فـي الوقـت احلالـي،
علـى أن تراعـى الشـروط التاليـة:

-

اجلرائم اإللكترونية وجرائم الكمبيوتر.

 .1أن يكون استثمار القسط التأميني استثماراً إسالمياً.

-

التعويض عن اخلسائر املهنية للمؤسسات املالية.

 .2أن يكون التعويض عن الضرر الفعلي.

وقـد تقدمـت بعـض شـركات التأمين بتقـدمي عـروض أسـعار للبنـك ،وكان مـن بينها
شـركات تأمين تكافلـي ،إال أنـه قـد مت مالحظـة مـا يلـي:

 .3أن يكون العقد مؤقتاً حلني وجود عرض من شركة تأمني تكافلي.

 .1يتبين مـن عـروض شـركات التأمين التكافليـة في الوقت الراهـن أنها ال تغطي
القسـم اخلـاص بالتأمين ضـد اخلسـائر املهنيـة ،والـذي ميثـل أهميـة كبيـرة
للبنـك فـي املرحلـة احلاليـة.

18185الت�أمني الصحي:

 .3مت األخـذ فـي االعتبـار فـي حالـة التعاقـد مـع شـركة تأمين تقليديـة أن تكـون
مـدة الوثيقـة سـنة واحـدة ،وكذلـك تكـون التعويضـات التأمينيـة فـي حـدود
الضـرر الفعلـي ،وأن يُسـتثمر مبلـغ قسـط التأمين مـن خلال بنـك بوبيـان.
 .4أن يراعى عند جتديد وثيقة التأمني أن تكون من خالل شركة تأمني تكافلي،
إذ إن شـركات التأمين التكافلـي أفـادت أنهـا فـي صـدد إصـدار وثائـق تأمين
تغطـي كافـة احتياجـات البنـك.
ومما سبق ذكره يرجى التكرم ببيان مدى شرعية التعاقد مع شركة تأمني تقليدية
ملدة عام واحد فقط ،وفق الشروط املذكورة سابقاً.
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بعـد النظـر واالطلاع قامـت الهيئـة :مبناقشـة املوضـوع ،ووافقـت علـى قيـام بنـك
بوبيـان باالشـتراك فـي تأمين تقليـدي لتغطيـة األنشـطة التاليـة:

الضمان العام املصرفي.

 .2ال ميكن جتزئة وثيقة التأمني.

ت
ا� التأمني
ك� ب

كتاب الت�أمني

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع التأمين الصحـي ملوظفـي البنـك مـع
إحـدى شـركات التأمين التقليديـة ،حيـث إن شـركات التأمين التكافلـي قد اعتذرت
عـن تقـدمي مثـل هـذه اخلدمـة ،أو تقدميهـا ولكـن بأسـعار باهظـة ،لـذا يرغب البنك
بالتعاقـد مـع شـركة تأمين تقليديـة ،وذلـك بغـرض تخفيـض التكلفـة علـى البنـك،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة ضـرورة قيـام البنـك بالبحـث عـن شـركات تأمين
تكافلـي تقـدم خدمـة التأمين الصحـي بأسـعار مناسـبة ،أو قيـام البنـك بإعطـاء
املوظـف مبلـغ التأمين ،واملوظـف باخليـار فـي إنشـاء التعاقـد مـع أي شـركة تأمين
صحـي مـن عدمـه.
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وردت إلـى هيئـة الرقابـة الشـرعية بعـض االستفسـارات عـن بعـض األمـور املتعلقـة
بشـركة التأمين التكافلـي ،وهـي كاآلتـي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
بطلب االستفسـار عن حالة بيع السـيارات مضافاً إليها سـعر التأمني ،هل يشـترط
أن يكـون هـذا التأمين مـن قبـل شـركة تكافليـة إسلامية ،أم أنـه ال فـرق بين تأمين
تكافلـي وتقليـدي ،حيـث إن اختيـار شـركة التأمين غالبـاً مـا يتـم مـن قبـل املـورد أو
العميل.

 .1تسـويق منتجـات شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي ،مـن خلال قنـوات البيـع فـي
بنـك بوبيـان ،مقابـل عمولـة محـددة (مثـل  )%10تدفـع لبنـك بوبيـان.
 .2ترشـيح بعـض عملاء بنـك بوبيـان للتعامـل مع شـركة بوبيان للتأمين التكافلي،
مقابـل عمولـة محـددة (مثـل  )%10تدفـع لبنـك بوبيـان.
 .3إضافـة خدمـات تأمين (تأمين شـامل «تكافلـي»  -ضـد الغيـر «تكافلـي» -
تسـجيل مـروري  -كفالـة إضافيـة علـى مرابحـة السـيارات) بحيـث حتتسـب
ضمـن سـعر البيـع املعلـن.
 .4بيع منتج التأمني بالتقسيط على العمالء.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن التأمين إذا مت مـن قبـل البنـك فيجـب أن يتـم
التعاقـد مـع شـركة تأمين تكافليـة ،أمـا إذا مت التأمين مـن قبل املـورد أو العميل فال
عالقـة للبنـك حينئـذ بالتأمني.

رأي الهيئة:

18188تحميل المست�أجر ت�كاليف الصيانة والت�أمني الت�كافل:

بعد النظر واالطالع ،رأت الهيئة ما يلي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي اجتمـاع سـابق أنـه ال مانـع مـن تضمين
الصيانـة األساسـية والتأمين علـى املسـتأجر فـي اإليجـارات طويلـة األجـل ،والـذي
قضـى العـرف باعتبـار املسـتأجر فيهـا متصرفـاً تصـرف امللاك.

 .1ال مانع من تسـويق منتجات شـركة بوبيان للتأمني التكافلي ،من خالل قنوات
البيـع فـي بنـك بوبيـان ،مقابـل عمولـة محـددة مثـل ( )%10تدفـع لبنـك بوبيـان.
 .2ال مانـع مـن أخـذ عمولـة محـددة مثـل  %10مقابـل ترشـيح بعـض عملاء بنـك
بوبيـان للتعامـل مـع شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي ،ألنهـا عبـارة عـن عمولـة
سمسـرة.
 .3ال مانـع مـن إضافـة خدمـات التأمين إلـى إجمالـي قيمـة السـيارة ،حيـث تعتبر
تكلفـة إضافيـة علـى البنـك ،بشـرط أن تكـون هـذه اخلدمـات مضافـة إلـى
القيمـة اإلجماليـة فـي صفقـة واحـدة.

ت
ا� التأمني
ك� ب

18186بعض األسئلة المتعلقة بالت�أمني الت�كافلي:

18187الت�أمني في عقود المرابحة:

والسـؤال :هـل لـدى العميـل اخليـار فـي أن يبـرم عقـد التأمين مـع شـركة تأمين
تقليديـة أو شـركة تأمين تكافليـة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن العقـار مملـوك للبنـك فيشـترط أن يكـون
التأمين تكافليـاً مـا لـم يتعـذر ذلـك.

 .4ال يجوز بيع منتجات التأمني بالتقسـيط ،ألنها تشـتمل على ربح على الضمان
والنقـد ،وهـو غيـر جائز شـرعاً.
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كتاب االستصناع

18189تموي�ل الحدائق بعقد استصناع:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة إدارة التسـويق بطـرح منتـج متويـل
احلدائـق عـن طريـق عقـد االسـتصناع ،وذلـك وفـق التصـور التالـي:
• وصف املنتج:
-

شراء جميع أنواع املزروعات والتخضير والزراعة وإعادة بيعها للعميل.

-

متويل جميع أنواع التخضير والزراعة باألقساط.

-

تخفيضـات مـن شـركات التخضيـر والزراعـة وصيانـة احلدائق (مشـاتل)
حسـب االتفاقيـات التـي سـتبرم معهـم.

ت
ا� االستصناع
ك� ب

كتاب االستصناع

• مزايا املنتج:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى املنتـج ،علـى أن يتـم باسـتخدام عقـد
االسـتصناع ،واالسـتصناع املـوازي املعتمـد مـن قبـل الهيئـة الشـرعية.

• آلية اإلجراءات والنماذج املستخدمة:
-

حسب اآللية والنماذج املعتمدة واملتبعة لباقي منتجات التمويل الشخصي.

• السياسة التمويلية:
-

حسـب السياسـة التمويليـة املعتمـدة واملتبعـة لباقـي منتجـات التمويـل
ا لشـخصي .

• اجلهات املرتبطة باملنتج:
-

شركات التخضير والزراعة وصيانة احلدائق (مشاتل).

• منتج التمويل يشمل التالي:
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-

تصميم وهندسة وصيانة املساحات اخلضراء (حدائق  -مالعب).

-

عمل شبكات ري وتنقيط.

-

قص كاربس بأشكال هندسية وفنية.

-

زرع ثيل.

-

إزالة وزرع ورش وتلقيح وتخفيف وتدلية ومكافحة العناكب وتكييس الثمار
وتسـميد النخيل.

-

جميع انواع األسمدة واملغذيات واملبيدات الطبيعية.

19190تموي�ل المرابحة العقارية للعمالء على المخطط:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،موضـوع رغبـة البنـك بتمويـل عمالئـه لشـراء
شـقق سـكنية علـى مخطـط البنـاء ،حيـث سـيتم متويـل العملاء بنظـام املرابحـة
العقاريـة ،وذلـك مـن خلال قيـام البنـك بشـراء الشـقق علـى املخطـط مـن إحـدى
الشـركات العقاريـة ،ومـن ثـم إعـادة بيعهـا للعملاء.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم إمكانيـة التمويـل مـن خلال اسـتخدام عقود
املرابحـة أو املسـاومة  ،لكـون املبيـع غيـر موجـود وقـت التعاقـد فيكـون مـن قبيـل
بيـع املعـدوم ،ولكـن ميكـن اسـتخدام أسـلوب التمويـل عـن طريـق عقـد االسـتصناع
واالسـتصناع املـوازي ،بحيـث يقـوم البنـك بالتعاقـد مـع الشـركة املطـورة بعقـد
مواز مع العميل بذات املواصفات
االسـتصناع ،ومن ثم يقوم البنك بعقد اسـتصناع ٍ
والشـروط ،كمـا يجـوز أن يتـم التعاقـد مـع العميـل أوالً بعقـد اسـتصناع يكـون البنـك
مـواز ،يكـون
فيهـا صانعـاً أوالً ،ومـن ثـم يقـوم بالتعاقـد مـع املطـور بعقـد اسـتصناع ٍ
فيـه البنـك مسـتصنعاً بـذات املواصفـات  ،وللبنـك اختيـار أي األسـلوبني املناسـبني
لطبيعـة املعاملـة.
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19191التموي�ل المشرتك لالعتمادات المستندية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية املوضوع التالي:
تسـتوجب بعـض عمليـات التمويـل املشـترك سـرعة املضـي فـي حتويـل املبالـغ
املسـتحقة للعملاء فـي أوقـات محـددة ،ال يسـتطيع فيهـا البنـك القائـد التأجيـل أو
التأخيـر فـي الوفـاء مبتطلبـات العميـل.
وتتكـرر هـذه احلـاالت فـي عمليـات االعتمـادات املسـتندية (خاصـة اعتمـادات
االطلاع) املمولـة عـن طريـق التمويـل املشـترك ،حيـث يسـتوجب بـأن يقـوم البنـك
القائـد باإلنابـة عـن البنـوك املشـتركة بتمويـل االعتمـاد املسـتندي فـور اسـتحقاقه
ببيـع السـلع باألجـل (مرابحـة سـلع اعتمـاد) ،فـي ظـرف يـوم أو يومين مـن تاريـخ
استالم املستندات ،وعليه :ما مدى إمكانية قيام بنك بوبيان (في حالة كونه البنك
القائـد وباإلنابـة عـن البنـوك املشـاركة) املضـي قدمـاً بإبـرام متويـل املرابحـة لسـلع
مسـتندية لصالـح العميـل ،وحتويـل املبالـغ إلـى حسـاب املسـتفيد (مصـدر السـلع)،
آخـذاً باالعتبـار احتمـال تأخـر وصـول حتويلات البنـوك املشـاركة فـي التمويـل عـن
موعدهـا ،ممـا ينتـج عنـه قيـام بنك بوبيان بتغطية حصـص تلك البنوك لفترة زمنية
بسـيطة (يـوم أو يومين) إلـى أن تصـل مبالـغ تغطيـة تلـك البنـوك املسـاهمة؟

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،سـؤال حـول إمكانيـة قيـام بنـك بوبيـان بشـراء
حصـة بنـك مشـارك فـي متويـل مرابحـة سـلع دوليـة مشـتركة خلال فتـرة سـريان
املرابحـة (وليـس فـي يـوم االسـتحقاق ،أو عنـد إبـرام عمليـة مرابحة جديـدة) ،علماً
أن بنـك بوبيـان هـو الوكيـل باالسـتثمار فـي هـذا التمويـل املشـترك ،وعليـه :فهـل
ً
وكيلا باالسـتثمار سـبباً لتجـاوز احملظـور الشـرعي فـي
تصبـح صفـة بنـك بوبيـان
تـداول ديـون املرابحـة؟

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على هذه العملية وفق اآللية اآلتية:
•
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يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتوقيـع اتفاقيـة مرابحـة سـلع دوليـة حسـب
الشـروط واألحـكام اآلتيـة:
 .1يحدد مبلغ معني التفاقية املرابحة.
 .2تسـتخدم عقـود البنـك للمرابحـة الدوليـة املعتمـدة ،أو تصـاغ حسـب
شـروط وأحـكام الهيئـة الشـرعية للبنـك.
 .3أال تتضمن االتفاقية أي شروط أو إشارة إلى عقد الوكالة.
 .4فـي حالـة لـم يكـن الطـرف املسـتثمر مـن املؤسسـات املتوافقـة مـع أحـكام
الشـريعة اإلسلامية يتـم تعيين البنـك ،أو أي بنـك إسلامي آخـر ،لتنفيذ
صفقـات شـراء وبيـع السـلع الدوليـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن قيـام بنـك بوبيـان بدمـج املبالـغ
املسـتحقة للبنـك املراسـل فـي حـال التمويـل املجمـع ،وحتصيلهـا بعـد ذلـك مـن
البنـوك املشـاركة ،ويتـم حسـاب أربـاح البنـوك املشـاركة مـن يوم إبرام عقـد املرابحة
مشـتركاً فـي ملكيـة تلـك البضائـع.
مـع العميـل ،لكونـه
ِ
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كتاب التموي�ل

19192شراء حصة بنك مشارك في تموي�ل مرابحة مشرتكة:

 .5يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتنفيـذ صفقـة مرابحة سـلع دولية بقيمة
تعـادل املبلـغ احملـدد وألجـل قصيـر نسـبياً (قـد يبلغ يوماً واحـداً) على أن
يكـون البنـك مدينـاً للطـرف املسـتثمر بصافـي مبلـغ املرابحـة.
•

عـرض التحويـل :يعـرض بنـك بوبيـان علـى الطـرف املسـتثمر حتـت عقـد
املرابحـة ،بـأن يقـوم البنـك بالقيـام بسـداد مديونيتـه عـن طريـق عمـل حوالـة
حـق جلـزء أو كامـل اسـتثمار البنـك فـي عقـد الوكالـة.
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•

إشـعار إمتام التحويل :عند االنتهاء من قيام البنك بالسـداد للطرف املسـتثمر،
يقـوم البنـك بإشـعار البنـك املشـارك بالقيـام بتحويـل كافـة حقـوق البنـك علـى
البنـك املشـارك إلـى الطـرف املسـتثمر ،ومـن ثـم يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر
بتوقيـع إشـعار إمتـام التحويـل.

19193اتفاقية مساهمة من الباطن في عقود المرابحة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،موضـوع اتفاقيـة مسـاهمة مـن الباطـن فـي
عقـود املرابحـة ،والـذي قـام بنـك بوبيـان باسـتخدام هـذه االتفاقيـة للسـماح للبنـوك
األخـرى بالدخـول فـي هـذه املرابحـة مـن الباطـن.

رأي الهيئة:
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على التمويل ملا في ذلك من مصلحة للبلد،
وهذا األمر يختلف عن املشاركة في شركات تصنيع األسلحة وشراء أسهمها.

19195جدولـة وانتقـال المديونيـات بين البنـوك اإلسلامية
والتقليديـة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية ،موضوع جدولة وانتقال املديونيات بني البنوك
(اإلسالمية و التقليدية) وذلك وفق اآلتي:
احلالة األولى :إعادة جدولة املديونية لعمالء بنك بوبيان:
يقـوم عميـل بنـك بوبيـان بطلـب إعـادة جدولـة املديونيـة ،وذلـك بزيادة املـدة وخفض
القسـط الشـهري ،مـع مراعاة الضوابـط اآلتية:
 .1عدم الزيادة على قيمة املديونية ألجل زيادة املدة املمنوحة.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أنه ال مانع من قيام بنك بوبيان بالدخول بالتمويل
مـع العملاء دون اإلفصـاح عـن املسـاهمني مـع بنـك بوبيـان ،وال مانـع مـن قيـام بنـك
بوبيـان بأخـذ أمـوال املسـتثمرين السـتثمارها عـن طريـق عقـد الوكالـة نيابـة عنهـم،
علـى أال يقـل الربـح املتوقـع عـن نسـبة محـددة يتفـق عليها ،ثم يقوم بنـك بوبيان بعد
ذلـك بالتمويـل املجمـع للعميـل عـن طريـق عقـد املرابحـة بنسـبة ربح أعلى من نسـبة
الربـح املتفـق عليهـا فـي عقـد الوكالـة مع املسـتثمرين ،وتكون هذه الزيـادة في الربح
حافـزاً لبنـك بوبيان على حسـن األداء.

احلالـة الثانيـة :انتقـال املديونيـات مـن البنـوك األخـرى (إسلامية/تقليدية) إلـى
بنـك بوبيـان:

19194تموي�ل شراء أسلحة وتوريدها لوزارة الداخلية:

يقوم العميل بتقدمي طلب إلى بنك بوبيان ،وبعد موافقة البنك واستيفاء جميع
املتطلبات والشروط ،يقوم البنك مبنح املوافقة مع مراعاة الضوابط اآلتية:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،موضوع طلب متويل شراء أسلحة وتوريدها لوزارة
الداخلية ،حيث تقدم أحد العمالء إلى البنك بطلب متويل شراء أسلحة وتوريدها
لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع واحلرس الوطني ،لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.
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•

عقـد التحويـل :يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتوقيـع عقـد حتويـل وتنـازل
عـن جميـع حقـوق البنـك ،حتـت عقـد الوكالـة لصالـح الطـرف املسـتثمر.

رأي الهيئة:

 .2ال مانـع مـن حتصيـل رسـوم فعليـة مقطوعـة إلعـادة اجلدولـة (حسـب جـدول
الرسـوم والعمـوالت) ،وذلـك نظيـر أعمـال إضافيـة تقـوم بهـا اإلدارة إلعـادة
اجلدولـة والتـي متـت املوافقـة عليـه مـن قبـل الهيئـة فـي اجتمـاع سـابق.
 .3ال تختلف الرسوم احملصلة إلعادة اجلدولة بحسب مبلغ املديونية أو نوعها.

 .1يقـوم بنـك بوبيـان بإجـراء عمليـة مرابحـة مـواد إنشـائية للعميـل مببلـغ مماثـل
لقيمـة املديونيـة.
 .2مراعاة الشروط والضوابط الشرعية لعملية مرابحة املواد اإلنشائية.
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 .4فـي حـال رغبـة العميـل بزيـادة املبلـغ واملـدة ،يتـم وضـع الضوابـط والشـروط
ً
الحقـا.
املناسـبة

احلالـة الثالثـة :انتقـال املديونيـات مـن بنـك بوبيان إلى البنوك األخرى (إسلامية/
تقليدية):
يقـوم العميـل بتقـدمي طلـب إلـى البنـك اآلخـر ،وبعـد موافقـة البنك اآلخر واسـتيفاء
جميـع املتطلبـات والشـروط ،يقـوم بنـك بوبيـان باملوافقـة علـى حتويـل املديونيـة مـع
مراعـاة الضوابـط اآلتية:

 .1في حال حصول عميل بوبيان على متويل لسداد مديونيته القائمة من بنك آخر
(تقليـدي  -إسلامي) فلا مانـع مـن ذلـك وفق الشـروط والضوابط الشـرعية.
 .2يحـق لبنـك بوبيـان مبطلـق احلريـة املوافقة على إسـقاط جزء من املديونية في
حـال السـداد الكامـل دون إلـزام.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املقترح الذكور أعاله.

19196المشاركة المتناقصة وفق ت�كي�يف شركة الملك:
عـرض أ .د .عبـد العزيـز خليفـة القصـار علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،موضـوع
املشـاركة املتناقصة وحكم الوعد بشـراء الشـريك حصة شـريكه بالقيمة االسـمية،
والـذي قـد مت تناولـه فـي قـرار هيئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة
اإلسلامية الذي منع التعهد بالشـراء بالقيمة االسـمية ،وقد اسـتعرض فكرة إنشـاء
االتفاقيـة علـى أسـاس شـركة امللـك ،وقـد عـرف احلنفيـة شـركة امللـك :أن يشـترك
رجلان فـي ملـك مـال ،وذلـك نوعـان:
 -1ثابت بغير فعلهما ،كامليراث.
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 .3يقـوم العميـل بتوكيـل بنـك بوبيـان بسـداد محصلـة البيـع النهائـي إلـى البنـك
اآلخـر (إسلامي/تقليدي) ،وذلـك وفـاء ملديونيتـه.

 -2ثابت بفعلهما ،وذلك :بقبول الشراء ،أو الصدقة ،أو الوصية.
واحلكـم فيهمـا واحـد ،وهـو :أن مـا يتولـد مـن الزيـادة يكـون مشـتركاً بينهمـا بقـدر
امللـك ،وكل واحـد منهمـا مبنزلـة األجنبـي فـي التصـرف فـي نصيـب صاحبـه((( .وهـذه
الشـركة تدخلهـا الشـفعة علـى رأي احلنفيـة ،وذلـك فـي العقـار خاصـة ،فيصـح أن
يشـتري الشـريك حصـة شـريكه بـل هـو أولـى مـن غيـره بحـق الشـفعة ،جـاء فـي كتـاب
درر احلـكام شـرح مجلـة األحـكام :وتثبـت أي الشـفعة بعـد البيـع للخليـط أي الشـريك
فـي نفـس املبيـع((( ،وبنـاء علـى ذلـك رأى أ .د .عبـد العزيـز خليفـة القصار أنه :ال مانع
مـن تعهـد الشـريك بشـراء حصـة شـريكه ولـو بالقيمـة االسـمية علـى اعتبـار شـركة
امللـك ،وال مانـع أن تكـون القيمـة بـأي ثمـن يتفقـان عليـه ولـو ابتـداء ،وال يشـترط أن
تكـون بالقيمـة السـوقية ،وال يعتبـر ذلـك مـن قبيـل الضمـان ،ألنهـا ليسـت شـركة عقد،
وذلـك وفـق الضوابـط اآلتيـة:
 .1النـص فـي بدايـة اتفاقيـة املشـاركة علـى أن العالقـة بين الطرفين هـي شـركة
ملـك قائمـة علـى اخللطـة ،وعـدم التمييز بني حصص الشـركاء ،وأن اخلسـارة
تكـون بحسـب نسـبة امللكيـة.
 .2أال يتصرف أحد الشركاء في نصيب الشريك اآلخر دون إذنه.
 .3في حال هالك العقار فال يتم تفعيل التعهد بالشراء.
 .4أال يكـون هنـاك غرامـة تأخيـر فـي حـال لـم ِ
يـوف الشـريك بالشـراء ،بـل يرجـع
بالضـرر الفعلـي إن وجـد ،وإال اسـتمرت املشـاركة.
 .5أن تكـون تكاليـف التأمين والصيانـة علـى الشـريك بحسـب نسـب امللكيـة ،إال
إذا تبـرع بهـا أحـد الشـركاء.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى اتفاقيـة املشـاركة املتناقصـة وفـق شـركة
امللـك ،ووفـق الضوابـط املقترحـة.
 -1انظر :املبسوط للسرخسي (.)152/11
 -2انظر درر احلكام شرح مجلة األحكام (.)٢٠٨/٢
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز متويـل مشـروع مطعـم
مغايـر لنشـاط العمـل الرئيسـي ،حيـث تتضمـن مصادر دخل العميل مبيعات شيشـة
مبـا يعـادل  %30مـن مجمـوع الدخـل ،وفـي حـال عـدم اجلـواز ،مـا هي نسـبة اإليراد
املتوافقة مع الشـريعة اإلسلامية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز التمويـل ،ألن إيـراد العنصـر احملـرم
أكثـر مـن  %5مـن مجمـوع الدخـل.

19198تموي�ل وحدات سكنية قيد اإلنشاء:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من مجموعة متويل الشركات حول
قيـام إحـدى الشـركات املطـورة للعقـارات بالبنـاء علـى إحـدى األراضي االسـتثمارية
اململوكة لها ،ومن ثم طرحها للبيع بنظام شـقق على مجموعة من العمالء ،ويرغب
بنـك بوبيـان بتمويـل هـؤالء العملاء بإحـدى صيـغ التمويل اإلسلامية املناسـبة لهذا
املنتـج ،علمـاً أن االتفـاق املبدئـي للشـراء مـن الشـركة املطـورة سـيتم قبـل مرحلـة
البـدء ببنـاء العقـار ،أي سـيتم الشـراء مـن الشـركة علـى مخطـط البنـاء املعتمـد مـن
اجلهـات ذات الصلـة بالدولـة ،وعلـى أن يتـم صـرف مبلـغ الشـراء لصالـح الشـركة
علـى خمـس دفعـات مـن قبـل املصـرف ،وذلـك حتـى االنتهـاء مـن البناء ،ونقـل ملكية
الشـقق باسـم البنـك أو العملاء الذيـن قامـوا بالشـراء ،كمـا نفيدكم علمـاً أن الوقت
املسـتغرق لالنتهـاء مـن املشـروع سـنة ونصـف تقريبـاً ،وبنـاء عليـه :فمـا هـي صيغـة
التمويـل املناسـبة فـي تلـك احلالـة ،والتـي ميكـن العمل بها لتمويـل العمالء الراغبني
بالشـراء عـن طريـق البنـك ،وهـل يعتبـر التوقيـع علـى العقـد بين البنـك والشـركة
املطـورة واملالكـة للعقـار مبثابـة عقـد بيـع ابتدائي؟
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19197تمويـ�ل مطعـم يقـدم «الشيشـة» بنسـبة إيـ�راد تزيـد
عـن :%30

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أنه ميكن تطبيق هذا املنتج باستخدام الصيغ الشرعية
التالية( :عقد االستصناع ،عقد اإلجارة املوصوفة بالذمة ،عقد املشاركة املتناقصة)
وحتبذ الهيئة أن يتم املنتج باستخدام عقد االستصناع واالستصناع املوازي.

19199تموي�ل شركة بضمان حوالة حق لمستحقات مالية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول قيـام البنـك بتمويـل شـركة أو
طـرف آخـر ،عـن طريـق أي وسـيلة من وسـائل التمويل الشـرعية ،ملـدة زمنية معينة،
بعوائـد دوريـة محـددة ،علـى أن تقـوم تلـك الشـركة بالتنـازل لصالـح بنـك بوبيـان
وعمـل حوالـة حـق ،عـن مسـتحقات وحقـوق ماليـة مملوكـة لهـا ،ناجتـة عـن قيامهـا
بالدخول في متويل تقليدي ،كما يشترط كذلك أال تكون تلك احلقوق املالية ناجتة
مـن متويلات تقليديـة ذات طبيعـة نشـاط غيـر متوافـق مـع الشـريعة اإلسلامية،
كاملؤسسـات والبنـوك املاليـة التقليديـة ،أو أية أنشـطة جتاريـة ،وصناعية ،وخدمات
ترفيهيـة محرمـة ،للنظـر وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،واالسـتماع لشـرح املوظـف املختـص ،رأت الهيئـة :مبـا أن
البنـك سـوف ميـول الشـركة بطريـق املرابحـة بضمـان حوالـة حق ،فإن هـذا التمويل
مقبـول شـرعاً وال مانـع منـه ،بشـرط أال تسـتخدم حصيلـة املرابحـة فـي متويـل
أنشـطة غيـر شـرعية.

20200شراء بنك بوبيان حصة من أصول العمالء المدينني:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،طلـب اإلفـادة عـن الـرأي الشـرعي حـول جواز
شـراء بنـك بوبيـان أصـوالً مـن عمالئـه املدينين ،وذلـك لسـداد مديونياتهـم القائمـة
أو جـزء منهـا ،سـواء كانـت هـذه األصـول مرهونـة للبنـك أم غيـر مرهونـة ،وذلـك
بسـبب األزمـة االقتصاديـة احلاليـة.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن أن يسـدد العميـل املديـن دينـه للبنـك
بإحـدى الطريقتين اآلتيتني:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،مذكرة تتضمن السؤال حول مدى جواز ما يلي:

 .1أن يبيـع العميـل املديـن عينـاً لـه يرغب البنك بشـرائها ،علـى أن تخصم قيمتها
مـن الدين.

-

منـح متويـل ألحـد العملاء مـن خلال البنـك مقابـل كفالـة مصرفيـة تصدر من
أحـد البنـوك التقليديـة.

-

منح متويل من خالل البنك يستخدم في سداد مديونية قائمة على أحد
العمالء ،يكون الطرف اآلخر فيها املستحق للمديونية أحد البنوك التقليدية/
اإلسالمية.

 .2إذا كانـت العين مرهونـة لصالـح البنـك ،فيجـب أوالً رفـع الرهـن عنهـا ،حتـى
إذا صـارت غيـر محملـة بالرهـن ،يشـتريها البنـك بسـعر يتفـق عليـه الطرفـان،
ثـم جتـرى مقاصـة بين ثمـن العين وقيمـة الديـن أو جـزء منـه ،وال مانـع مـن
أن يقـوم العميـل بتسـوية املديونيـة مـع البنـك مـن قبيـل الصلـح ،واعتبـار فـرق
القيمـة مابين املديونيـة وقيمـة األصـل الـذي تقـع عليـه الصلـح والتسـوية.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اآلتي:

20201سـداد مديونيـات عملاء بنـك بوبيـان لـدى البنـوك
ا لتقليد يـة :

بالنسـبة للسـؤال األول :أن العمليـة مادامـت جتـري بين البنـك وبين العميـل حسـب
الضوابـط الشـرعية ،فلا مانـع مـن متويـل العميل.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
حـول مـدى جـواز سـداد ديـون عملاء البنـوك اإلسلامية (بنـك بوبيـان) مـن قبـل
البنـوك التقليديـة ،مـع العلـم أنـه فـي حـال سـداد البنـك التقليـدي ديـن عميـل بنـك
بوبيـان ،فإنـه سـيدفع مـا عليـه مـن التزامـات ماليـة.

وبالنسـبة للسـؤال الثانـي :أن مـن واجـب البنـك فيمـا يتعلـق بالكفـاالت أن يحافـظ
على أمواله وعلى أموال املودعني واملساهمني ،بأن يكون التعامل مع ذي ذمة مليء،
أو بضمانـات عينيـة يقدرهـا البنـك لـكل عمليـة مـن العمليات بحسـبها ،وال مانع من
قبـول كفـاالت بنكيـة تقليديـة ،بحيـث يكـون ذلـك حسـب قناعـة إدارة بنـك بوبيـان،
وبأنـه قـد يتأثـر العميـل بسـبب ذلـك التعامـل ،وتكـون معامالتـه مسـتقب ً
ال شـرعية
مـع البنـك اإلسلامي ،ومـن بـاب التشـجيع علـى التعامـل مـع البنوك اإلسلامية فال
مانـع مـن ذلك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع من تسـديد العميل دينـه لبنك بوبيان،
وحتويـل حسـابه إلـى أي بنـك آخـر ،وإغالق حسـابه إذا طلب ذلك.
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رأي الهيئة:

20202تمويـ�ل أحـد العملاء مقابـل كفالـة مصرفيـة مـن أحـد
البنـوك التقليديـة:

20203هيكلة تموي�ل مجمع:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،مذكـرة مقدمـة مـن إدارة هيكلـة التمويـل
والتمويل املجمع ،تتضمن مقترحاً بشـأن متويل إحدى الشـركات ،وقد قام املوظف
املختـص بشـرح هيـكل الصفقـة ،علـى النحـو اآلتـي:
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•

وفيما يلي هيكلة التمويل:
-

تقـوم كل مـن شـركة (أ) واملضـارب (حيـث يقـوم األخيـر بالتصـرف نيابـة
عـن املمولين) بإبـرام سـند تنـازل بغـرض التنـازل لشـركة (أ) عـن حقـوق
االنتفـاع بـاألرض للمضـارب.

-

يجـوز لشـركة (أ) الدخـول فـي اتفـاق اسـتصناع إلنشـاء املصنـع وتركيـب
املاكينـات علـى األرض طبقـاً للمواصفـات املتفـق عليهـا.

-

يقوم املمولون بتقدمي مبلغ التمويالت للمضارب مبوجب اتفاق عقد
املضاربة.

-

يجـوز للمضـارب (نيابـة عـن املمولين) صرف مبلغ التمويالت لشـركة (أ)
وفقـاً لشـروط سـند التنـازل واتفـاق عقـد االسـتصناع.

-

يبرم كل من املضارب (نيابة عن املمولني) واملستأجر عقد إجارة لألرض
مع املصنع واملعدات التي سيتم إنشاؤها على هذه األرض للمستأجر.

-

تقدم شـركة (أ)  -بصورة منفصلة  -للمضارب تعهداً (وعداً) غير قابل
لإللغـاء ،وملزمـاً لهـا ،بشـراء األصـول مـن املضـارب بسـعر املمارسـة فـي
حـال عجـز املسـتأجر عـن السـداد ،وينـص التعهـد صراحـة على أن سـعر
املمارسـة يتمثـل فـي مبلـغ معـادل للتكلفة املبدئية لألصـول ،مطروحاً منه
املبالـغ املدفوعـة باعتبارهـا إيجـارات.

-

يقـدم املضـارب  -بصـورة منفصلـة  -تعهـداً (وعـداً) غيـر قابـل لإللغـاء،
وملزمـاً لـه ،ببيـع األصـول إلـى الشـركة (أ) بسـعر املمارسـة فـي نهايـة

•
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-

شـركة (أ) هـي املالكـة ملنفعـة األرض املسـتأجرة ،وميكنهـا أن تتنـازل عـن حـق
االنتفـاع إلـى املضـارب ،كمـا يجـوز لهـا الدخـول فـي اتفـاق اسـتصناع إلنشـاء
املصنع ،وتركيب املاكينات على األرض طبقاً للمواصفات املتفق عليها ،ويجوز
للمضارب (نيابة عن املمولني) صرف مبلغ التمويل لشركة (أ) مبوجب شروط
سـند التنـازل واتفـاق عقـد االسـتصناع ،وذلـك علـى دفعـة واحـدة أو دفعـات
متعـددة ،كمـا يجـوز لشـركة (أ) أن توافـق ضمـن بنـود اتفـاق عقـد االسـتصناع
علـى اسـتغالل املقابـل املدفـوع مـن قبل املمولني ،وذلك إلنشـاء املصنع وتركيب
املاكينـات علـى األرض طبقـاً للمواصفـات املبينـة فـي االتفاقيـة.

فتـرة التأجيـر ،وينـص التعهـد صراحـة علـى أن سـعر املمارسـة يتمثل في
مبلـغ معـادل للتكلفـة املبدئيـة لألصـول ،مطروحـاً منـه املبالـغ املدفوعـة
باعتبارهـا إيجـارات.
يقوم املستأجر من تاريخ استحقاق عقد التأجير بشراء األصول من
املضارب (نيابة عن املمولني) ،طبقاً للتعهد بالبيع املقدم من قبل املضارب.

كما أن املستندات األساسية للهيكلة املبينة أعاله ستكون كاآلتي:
 .1سند التنازل

 .2اتفاق االستصناع

 .3عقد التأجير األصلي
 .4التعهد بالشراء
 .5التعهد بالبيع

 .6اتفاق املضاربة

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وشـرح املوضـوع بالهيكلـة املبينـة مـن قبـل املوظـف املختـص
وفـق الرسـم املرفـق ،رأت الهيئـة :أن هـذه الهيكلـة تتضمـن مواعدتين ،همـا:
األولى :فـي حالـة عـدم دفـع األجـرة مـن قبـل املسـتأجر يلتـزم بالشـراء ،واملمولـون
غيـر ملزمين بالبيـع.
الثانية :في حالة انتهاء العقد يلتزم املمولون بالبيع ،وهو غير ملزم بالشراء.
ولـذا تـرى الهيئـة أنـه ال مانـع مـن الدخـول فـي هـذه الصفقـة علـى أن يكـون الشـراء
بقيمـة يتـم االتفـاق عليها.
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20204تمويـ�ل مصرفـي لشـركة ت�أمين تقليـدي لالسـتحواذ
علـى شـركة ت�أمين ت�كافلـي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم مـن إدارة متويـل الشـركات،
حيـث تقدمـت شـركة تأمين تقليديـة بطلـب متويـل مصرفـي محـدد الغـرض ،وذلـك
لالسـتحواذ على شـركة تأمني تكافلي ،علماً أنه لم يتم اإلفصاح عن اسـم الشـركة
املـراد االسـتحواذ عليهـا ،وبنـاء عليـه يرجـى إبـداء الـرأي الشـرعي فـي إمكانيـة
تقـدمي متويـل مـن طرفنـا لصالـح شـركة التأمين التقليديـة فـي هـذا اخلصـوص.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أنـه ال مانـع مـن ذلك طاملـا أن التمويل محدد فيه
الغـرض ،وهـو مبـاح شـرعاً ،علـى أن تقـوم إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي بالتأكد
مـن صـرف املبلغ احملـدد لالعتماد.
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20205هيكلة تحوي�ل وكالة في االست�ثمار إلى طرف آخر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة هيكلـة التمويـل
والتمويـل املجمـع ،حـول موضـوع هيكلـة حتويـل وكالـة فـي االسـتثمار إلـى طـرف
آخـر ،وفـق التالـي:

التعريفات واألطراف:
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-

البنك :بنك بوبيان

-

الطرف الثاني

-

الطرف املستثمر :مستثمر أجنبي مهتم بالطرف الثاني.

-

عقـد الوكالـة :عقـد الوكالـة باالسـتثمار مببلـغ  12مليـون د.ك (أصـل املبلـغ)
املبـرم بين البنـك والطـرف الثانـي.

-

عقـد املرابحـة :يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتوقيـع اتفاقيـة مرابحـة سـلع
دوليـة حسـب الشـروط واألحـكام اآلتيـة:

-

يحدد مبلغ معني التفاقية املرابحة (حوالي  4مليون د.ك).

-

تسـتخدم عقـود البنـك للمرابحـة الدوليـة املعتمـدة أو تصـاغ حسـب شـروط
وأحـكام الهيئـة الشـرعية للبنـك.

-

ال تتضمن االتفاقية أية شروط أو إشارة إلى عقد الوكالة.

-

فـي حالـة لـم يكـن الطـرف املسـتثمر مـن املؤسسـات املتوافقـة مـع أحـكام
الشـريعة ،يتـم تعيين البنـك أو أي بنـك إسلامي آخـر لتنفيـذ صفقـات شـراء
وبيـع السـلع الدوليـة.

-

يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتنفيـذ صفـة مرابحة سـلع دوليـة بقيمة تعادل
املبلـغ احملـدد ،وألجـل قصيـر نسـبياً (قـد يبلـغ يومـاً واحـداً) علـى أن يكـون
البنـك مدينـاً للطـرف املسـتثمر بصافـي مبلـغ املرابحـة.

-

عقـد التحويـل :يقـوم البنـك والطـرف املسـتثمر بتوقيـع عقـد حتويـل وتنـازل
عـن جميـع حقـوق البنـك حتـت عقـد الوكالـة لصالـح الطـرف املسـتثمر.

-

إشـعار إمتام التحويل :عند االنتهاء من قيام البنك بالسـداد للطرف املسـتثمر،
يقـوم البنـك بإشـعار الطـرف الثانـي بالقيـام بتحويـل كافـة حقـوق البنـك علـى
الطـرف الثانـي إلـى الطـرف املسـتثمر ،ومـن ثم يقوم البنك والطرف املسـتثمر
بتوقيـع إشـعار إمتـام التحويـل.
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كتاب الوكالة

-

عـرض التحويـل :يعـرض بنـك بوبيـان علـى الطـرف املسـتثمر حتـت عقـد
املرابحـة ،أن يقـوم البنـك بالقيـام بسـداد مديونيتـه عـن طريـق عمـل حوالـة
حـق ،جلـزء أو كامـل اسـتثمار البنـك فـي عقـد الوكالـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،واالسـتماع للشـرح املقـدم مـن املوظـف املختـص ،وافقـت
الهيئـة :علـى الهيكلـة املقترحـة بشـرط التقيـد بالتالـي:
 .1استخدام عقود بنك بوبيان املقرة من الهيئة.
 .2عدم اإلشارة في العقود إلى مديونية الطرف الثاني.

20206إعادة است�ثمار الثمن المؤجل للمرابحة عند االستحقاق:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال من مقدم من إدارة متويل الشركات ،هذا نصه:
الرجاء موافاتنا باحلكم الشرعي فيما يلي:
سـيقوم مصرفنـا بتوكيـل عمالئـه وكالـة باالسـتثمار مـع حق التعاقد مـع النفس ،في
حـدود مبلـغ معين ،وأجـل محدد ،وسـيتم منح العميل فـي عقد املرابحة اختيار أحد
طرق السـداد التالية:
 .1السداد النقدي.
 .2السداد العيني.
 .3إعادة استثمار كل أو جزء من الثمن.
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 .1قـدرة العميـل علـى السـداد النقـدي أو العيني للثمن ،وذلك وفقاً ملعطيات
املركـز املالـي للعميـل التـي تتـم دراسـتها وحتليلهـا من قبـل مصرفنا ،عند
املوافقـة علـى توكيـل العميـل وكالة باالسـتثمار.
 .2عند إعادة اسـتثمار الرصيد سـيتم سـداد عملية املرابحة سـداداً حكمياً،
وسـيتم االتفـاق علـى مرابحـة جديـدة.
 .3يسـمح للعميـل ممارسـة خيـار السـداد عنـد اسـتحقاق كل عمليـة مرابحة
(ربـع سـنوية) ،وذلـك حلين انتهـاء عقـد الوكالـة باالسـتثمار.
 .4فـي حالـة السـداد العينـي يتـم االتفـاق بني مصرفنا والعميل على شـروط
السداد.
•

الغرض من إعادة استثمار الثمن املؤجل للمرابحة عند االستحقاق:

 .1تدوير رأس مال املستثمر ،آخذين في احلسبان التغيرات في أسعار
السوق.
 .2مرونة العميل في سداد كامل أو جزء ثمن املرابحة املستحق.
 .3مرونة العميل في االستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة في السوق.
 .4إعطاء فرصة للعميل في االستفادة من التغيرات في أسعار السوق.
 .5مرونة العميل في سـحب وسـداد املبلغ املسـتثمر وأرباحه بحسـب أوضاع
السوق.
 .6العمـل علـى زيـادة حـرص العميـل فـي سـداد ثمـن املرابحـة ،والبحـث عـن
الفـرص االسـتثمارية األخـرى املتاحـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إبـرام العقـود في مثل هـذه احلاالت مبدد قصيرة
األجـل ،وفـي حالـة إبـرام عقـود مرابحـات طويلـة األجـل فلا مانـع مـن منـح العميـل
خيار السـداد في فترة محددة ،ميتلك فيها البضاعة ،ويسـتحق عليه الثمن للبنك،
وال مانـع حينئـذ مـن إبـرام عقـود مرابحة جديدة.
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آخذين باالعتبار ما يلي:

20207إلغـــاء األجـــر المقطـــوع فـــي اتفاقيـــة وكالـــة فـــي
االســـت�ثمار:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بـأن يتقاضـى لقـاء قيامـه
بأعمـال الوكالـة فـي االسـتثمار أجـراً ثابتـاً مقطوعـاً مـن الطرف الثانـي ،وذلك عند
رغبـة الطـرف الثانـي باسـتثمار أموالـه لـدى بنـك بوبيـان ،فـي عمليـات اسـتثمارية،
وجتاريـة خاضعـة ألحـكام الشـريعة اإلسلامية ،إال أن بعـض املؤسسـات والهيئـات
احلكوميـة الراغبـة فـي اسـتثمار أموالهـا لـدى بنـك بوبيـان وفـق آليـة وكالـة فـي
االسـتثمار ،طلبـت مـن البنـك إلغـاء األجـر الثابـت املقطـوع الـذي يتـم حتصيلـه عـن
كل عمليـة ،فمـا هـو احلكـم الشـرعي فـي هـذه املسـألة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أن الوكالـة جتـوز بأجـر معلوم وبـدون أجر ،وعلى
هـذا فلا مانـع مـن إلغـاء األجـر الثابـت فتصبح الوكالـة بدون أجر.

20208توكيـل بنـك بوبيـان لالكت�تـاب بزيـادة رأس مـال بنـك
تقليـدي:
ً
وكيلا بالبيـع
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع أن يكـون بنـك بوبيـان
لالكتتـاب بزيـادة رأس مـال بنـك تقليـدي.

رأي الهيئة:
ً
وكيلا بالبيـع
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز أن يكـون بنـك بوبيـان
لالكتتـاب بزيـادة رأس مـال بنـك تقليـدي ،وذلـك ألنـه مـن اإلعانـة علـى املمنـوع
شـرعاً.
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20209اتفاقيـة وكالـة مـع أحـد البنـوك التقليديـة بالشـرط
الجزائـي:

األخـرى ،لعـدم مقـدرة بنـك بوبيـان على االطلاع على التكاليـف واملصاريف الفعلية
التـي تتكبدهـا اجلهـات فـي حالـة التأخـر عن السـداد.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بإبـرام اتفاقيـة وكالـة مـع
أحـد البنـوك التقليديـة فـي الكويـت ،وقـد طلـب البنـك التقليـدي إضافـة بنـد يتعلـق
برسـوم التأخيـر عـن السـداد فـي االتفاقيـة ،وقـد متـت إضافـة البنـد وهـو مماثـل
للبنـد املوجـود فـي عقـود السـوق املاليـة اإلسلامية الدوليـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أن البنـوك اإلسلامية أجـازت الشـرط اجلزائـي
نظيـر التأخـر عـن السـداد فـي عقـود املداينـات ،وذلـك بنسـبة محـددة تقتطـع منهـا
املصاريـف والتكاليـف الفعليـة الالزمـة لتحصيـل املديونية املتأخرة ،وما زاد يصرف
فـي وجـوه اخليـر ،وحيـث إن البنـك التقليـدي طلـب إضافـة بنـد مماثـل فـي عقـد
الوكالـة املزمـع إبرامـه مـع بنـك بوبيـان ،والـذي يلتـزم مبقتضـاه بنـك بوبيـان بدفـع
غرامـة تأخيـر إلـى البنـك التقليـدي ،وعليـه تـرى الهيئـة :أنـه ال ميكـن تطبيـق هـذا
املبـدأ علـى بنـك بوبيـان لصعوبة االطالع على التكاليف واملصاريف الفعلية الناجتة
عـن حـاالت التأخـر فـي السـداد ،فرمبـا يتـم أخـذ جميع املبلـغ مما يعنـي أداء فائدة
ممنوعـة شـرعاً ،واحلـل املقتـرح لالسـتجابة ملثـل هـذا املطلـب نظـراً الحتيـاج البنـك
ملثـل هـذا التعامـل هـو إضافـة بنـد فـي العقـد ينـص علـى التالـي:
«فـي حالـة تأخـر بنـك بوبيـان عـن سـداد مـا هـو مسـتحق عليـه فإنـه يلتـزم بدفـع
غرامـة تأخيـر «شـرط جزائـي» ،ميثـل التكلفـة الفعليـة والضـرر الفعلي ،غير شـاملة
تكلفـة األمـوال أو الفرصـة البديلـة ،ويتـم تزويـد بنـك بوبيـان باملصاريـف والتكاليف
الفعليـة لذلـك التأخـر ،ثـم اطلاع الهيئة الشـرعية في بنك بوبيـان عليها العتمادها
واملوافقـة علـى صرفهـا إلـى البنـك املذكـور  -إن وجـدت  -فـي حالـة التأخـر».
كمـا ميكـن اقتـراح أي عبـارة أخـرى تراهـا اإلدارة مناسـبة ،وتفيـد التـزام بنـك
بوبيـان بدفـع التكاليـف الفعليـة ،مـع اطلاع بنك بوبيان على تفاصيـل تلك التكاليف
واملصاريـف الفعليـة ،بشـرط عـدم تضمين هـذه التكاليـف تكلفـة األمـوال والفرصـة
البديلة ،وعلى أن ال تعمم هذه املوافقة على بقية العقود مع اجلهات غير اإلسالمية
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اخلدمات املرصفية

باب الحسابات

عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،سؤال حول مدى جواز منح البنك للموظفني لديه
أرباحاً على حساباتهم اجلارية (حساب الراتب) ،لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.
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كتاب الخدمات المصرفية

21211أرباح الحساب الجاري للموظفني:

رأي الهيئة:

أوالً :حساب الراتب:
21210تقديـم هدايـا نقديـة علـى حسـاب الراتـب وإيداعهـا
فـي البطاقـة االئ�تمانيـة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة إدارة اخلدمـات املصرفيـة بتوزيع هدايا
نقديـة ألصحـاب حسـابات الرواتـب ،ومبـا أن الهيئـة وافقـت في اجتماع سـابق على
تقـدمي هدايـا ألصحـاب الرواتـب وفق الضوابـط التالية:
 .1أن تكون الهدايا املقدمة غير نقدية.
 .2أن تكون الهدايا قبل نشوء أي مديونية.

21212باقات حسابات بنك بوبيان «وياك ،حياكِ ،
أنت»:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،إعلان باقـات حسـابات بنـك بوبيـان (ويـاك،
حيـاكِ ،
أنـت) والـذي يسـ ّوق فيـه البنـك حسـاباته املصرفيـة.

 .3أن يكون فتح احلساب مجاناً.

رأي الهيئة:

 .4ال يوجد حد أدنى للحساب.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة على اإلعالن مـع مراعاة اإلدارة املصدرة
للباقات الشـروط التالية:

فمـا حكـم تقـدمي هدايـا نقديـة ألصحـاب حسـاب الراتـب؟ عـن طريـق إيداعهـا فـي
البطاقـة االئتمانيـة اخلاصـة بـه ،لكـي يسـتخدمها أثنـاء تسـوقه؟

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع تؤكد الهيئة على قرارها السابق والقاضي بعدم جواز تقدمي
هدايا نقدية ألصحاب حساب الراتب ،وال مانع من جعل الهدايا النقدية لبطاقات
مسبقة الدفع التي يستخدمها العميل في مشترياته ،وال يستطيع السحب منها نقداً.
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أنه ال يجوز للبنك أن مينح املوظفني أو غيرهم نسبة
من األرباح على حساباتهم اجلارية ،لكونها قروضاً من قبل العميل للبنك ،والربح
على القرض ربا محرم ،وإذا أراد البنك منح املوظفني أرباحاً على حساباتهم فعليه
حتويل حساباتهم إلى حسابات توفير استثمارية ،ألنها ال تعتبر قروضاً من الناحية
الشرعية.

 .1أن تكون املميزات املقدمة غير نقدية.
 .2أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية على العميل لصالح البنك.
.3

أن يكون فتح احلساب مجاناً.

 .4أال يوجد حد أدنى لفتح احلساب.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،سـؤال مقـدم مـن إدارة اخلدمـات املصرفيـة،
بشـأن تقـدمي باقـة مختـارة مـن املنتجـات واخلدمات للعمالء الذيـن يقومون بتحويل
رواتبهـم إلـى بنـك بوبيـان ،حيـث سـيتم تقسـيم هـؤالء العملاء إلـى ثلاث شـرائح
حسـب الراتـب ،وهـي كالتالـي:
الشريحة األولى:
•

العملاء الذيـن تتـراوح رواتبهـم مـا بين « 500د.ك  1٫000 -د.ك» وهـي
كالتالـي:
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-

بطاقة فيزا ذهبية أو كالسيك ائتمانية مجاناً للسنة األولى.

-

خصم على معدل األرباح اخلاص بتمويل خدمات الوالدة.

-

خدمة الرسائل القصيرة مجاناً.

-

اخلدمة املصرفية اإللكترونية مجاناً.

-

إنشاء تعليمات ثابتة للحسابات اخلاصة بأبناء العميلة مجاناً.

-

خدمـة مركـز التمويـل املتنقـل (أن يكـون هنـاك موظفـون مختصـون علـى
أمت االسـتعداد لزيـارة العميلـة فـي مـكان عملهـا ،إلنهـاء كافـة اإلجـراءات
املتعلقـة بإنهـاء معاملتهـا دون زيـارة الفـرع).
خدمة املساعدة الشخصية مجاناً.
هدايا لقسائم شرائية خالل أوقات متفرقة من السنة.

-

بطاقة فيزا كالسيك االئتمانية مجاناً للسنة األولى.

-

خدمة الرسائل القصيرة مجاناً.

-

اخلدمة املصرفية اإللكترونية مجاناً.

-

-

قسيمة شرائية بقيمة  50د.ك.

-

معدل أرباح تفضيلية على الودائع الثابتة أياً كان نوعها.

-

الشريحة الثانية:
•

•

العميلات :الالتـي تتـراوح رواتبهـن مـا بين « 600د.ك  2٫000 -د.ك -
حتصـل العميلـة علـى اخلدمـات التاليـة:

العمالء الذين تتراوح رواتبهم ما بني « 1001د.ك  2٫000 -د .ك  -وهي كالتالي:
-

بطاقة فيزا الذهبية االئتمانية مجاناً للسنة األولى.

-

خدمة الرسائل القصيرة مجاناً.

-

اخلدمة املصرفية اإللكترونية مجاناً.

-

قسيمة شرائية بقيمة  50د.ك.

-

معدل أرباح تفضيلية على الودائع الثابتة أياً كان نوعها.

-

إنشاء تعليمات ثابتة للحسابات اخلاصة بأبناء العميل مجاناً.

-

إصدار بطاقة ائتمانية إضافية ألحد أفراد أسرة العميل بنصف العمولة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

21213خدمـات مقدمـة للعملاء عنـد تحويـ�ل الراتـب إلـى بنـك
بوبيان:

الشريحة الثالثة:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج علـى أن تكـون هـذه املميـزات
لـكل مـن يفتـح حسـاب الراتـب ،وأال يقتصـر علـى مـن حـول راتبـه ،وأن تسـتبدل
القسـيمة الشـرائية بهديـة عينيـة ،وأن تلغـى األربـاح التفضيليـة مـن املميـزات ،لعدم
وجـود شـبهة القـرض الـذي جـر نفعـاً ،ولكـون حقيقـة هـذا احلسـاب عبـارة عـن
مسـتودع السـتقبال البنـك حقوقـه مـن العميـل.
وهـو مـن قبيـل حسـاب األمانـة الـذي يعتبـر الغـرض منـه متتـع العميـل بخدماتـه،
واسـتيفاء البنـك حلقوقـه.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة البنـك فـي تقـدمي قسـائم شـرائية
لعميلات حسـاب ِ
«أنـت» ،مـن محلات زهـور وعيـادات جلدية (إزالة شـعر بالليزر).

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منـح هدايا عبارة عن قسـيمة شـرائية
لصالون نسـائي على حسـاب ِ
«أنت» ،وهو حسـاب الراتب اخلاص بالسـيدات.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن تقـدمي قسـائم شـرائية حمللات
الزهـور ،أمـا العيـادات اخلاصـة باجللديـة فتـرى الهيئـة عـدم املوافقـة ملـا تتضمنـه
بعـض هـذه العيـادات مـن أنشـطة ممنوعـة شـرعاً.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منـح مثـل هـذه الهدايـا اخلاصـة
بالسـيدات.

21215الهدايا على باقة حساب الراتب:

21217هدايا لعمالء حساب «حياك»:

تقدمـت مجموعـة اخلدمـات املصرفيـة بسـؤال ،حـول الهدايـا املقدمـة لفتـح باقـة
حسـاب الراتـب ،وهـو كالتالـي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك بتقـدمي هدايـا لعملاء حسـاب
«حيـاك» ،وهـي منـح تذاكـر سـفر مجانيـة (كويت/جدة/كويـت) ،مـع اإلقامـة فـي
فنـدق ملـدة ليلتين ،وذلـك ألول  400مشـترك ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

-

هل ميكن أن تكون الهدية نقدية لعدم إلزام العميل بشراء ما ال يريده؟

-

هل ميكن إضافة البند التالي لشروط فتح حساب الراتب؟

(فـي حـال حصـول العميـل علـى هديـة خاصـة بفتـح باقـة حسـاب الراتـب فإنه يحق
للبنـك مطالبـة العميـل بقيمتهـا ،إذا قـام العميل بإغالق احلسـاب بعد سـتة أشـهر).

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

ِ
«أنت»:
21214هدايا حساب

ِ
«أنـت» قسـيمة شـرائية صالـون
21216هدايـا علـى حسـاب
نسـائي:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز تقـدمي تذاكـر مجانيـة ،بشـرط أال مينـع
البنـك العميـل مـن إغلاق حسـابه فـي أي وقـت ،وفـق النظـم املعمـول بهـا.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن يكـون احلسـاب اسـتثمارياً  ،%100وأن يُنـص
فـي الشـروط واألحـكام اخلاصـة باحلسـاب أن األربـاح التـي سـوف تـوزع سـتكون
متحققـة أو متوقعـة( ،علـى أن تكـون قيمـة هـذه الهدايـا والسـحوبات مـن األربـاح
اخلاصـة بالبنـك وليسـت مـن أربـاح العملاء).
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ِ
«أنت»:
21218بعض الهدايا والخدمات لحساب
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة إدارة التسـويق بتقـدمي خدمـات وهدايـا
ِ
«أنـت» مثل:
حلسـاب
-

عرض أزياء خاص للنساء فقط ملصممني مالبس معروفني.

-

يـوم مفتـوح لعميلات حسـاب ِ
«أنـت» في كبرى محالت املالبـس ،ميكن للعميلة
مـن خاللـه التمتـع بخصـم خـاص وحصـري علـى املجموعـة.
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-

خصـم خـاص علـى الصالونـات النسـائية املعروفـة فـي الكويـت ،أو املعاهـد
الصحيـة والعالجيـة املخصصـة للنسـاء.

لذا نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول هذه اخلدمات ،والهدايا حلساب ِ
«أنت».

رأي الهيئة:

بعـد أن يقـوم العميـل بفتـح حسـاب راتـب لـدى بنـك بوبيـان ،يختـار مفتاحـاً برقـم
معين ،يكـون لهـذا املفتـاح صنـدوق بنفـس الرقـم فـي إحـدى أجنحـة بنـك بوبيان في
املجمعـات التجاريـة ،ثـم يذهـب العميـل ويفتـح الصنـدوق ويحصـل علـى مـا بداخلـه
مـن هديـة ،علمـاً بـأن الهدايـا تتـراوح مـا بين هدايـا قيمـة وهدايـا بسـيطة.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على تقدمي هذه الهدايا للعميالت باستثناء
(عروض األزياء) ،ألنها قد تتضمن مخالفات شرعية يصعب التحرز عنها.

رأي الهيئة:

21219مسـابقة لجميـع عملاء باقـات الراتـب «حيـاك ،ويـاك،
ِ
أنـت ،بالتينيـوم»:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن املوافقـة علـى املقتـرح الـوارد
فـي السـؤال ،وأحالـت اإلجابـة إلـى قرارهـا السـابق ،الـذي أجـاز منـح الهدايـا علـى
حسـاب الراتـب بالشـروط التاليـة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة إدارة التسـويق بطـرح مسـابقة جلميـع
عملاء باقـات الراتـب «حيـاك ،ويـاكِ ،
أنـت ،بالتينيـوم» ،لالطلاع وابـداء الـرأي
الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املسـابقة ،علـى أن تراعـي اإلدارة
املعنيـة الشـروط التـي اعتمدتهـا الهيئـة سـابقاً وهـي:
 .1أن تكون املميزات املقدمة غير نقدية.
 .2أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية.
 .3أن يكون احلساب مجاناً.
 .4أال يوجد حد أدنى لفتح احلساب.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كتـاب حـول طلب إدارة التسـويق لعمل عروض
حتفيزيـة لعمالء حسـابات الرواتـب ،وهي كالتالي:

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

-

دورة طبـخ لعميلات حسـاب ِ
«أنـت» بالتعـاون مـع إحـدى الفنـادق فـي الكويـت،
أو مـع شـيف معـروف.

22220تحفيز عمالء حساب الراتب:

 .1أن تكون املميزات املقدمة غير نقدية.
 .2أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية.
 .3أن يكون احلساب مجاناً.
 .4أال يوجد حد أدنى لفتح احلساب.

22221تحفيز العمالء لتحوي�ل رواتبهم:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،استفسـار مـن إدارة التسـويق حـول حتفيـز
العملاء لتحويـل رواتبهـم ،وهـو كالتاليـي:
هـل ميكـن تشـجيع العملاء احلاليين الذيـن لديهـم معاملات متويـل شـخصي مـع
البنـك ،ورواتبهـم فـي بنـوك أخـرى ،على حتويل رواتبهـم إلى بنك بوبيان ،واحلصول
علـى فرصـة لربـح الهدايـا املخصصـة حلملـة «مفتاحـك يربحـك»؟ لالطلاع وإبـداء
الرأي الشـرعي.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى تشـجيع العملاء احلاليين الذيـن
لديهـم معاملات متويـل شـخصي مـع بنـك بوبيـان ،ورواتبهـم لـدى بنـوك أخـرى،
لتحويـل رواتبهـم إلـى بنـك بوبيـان ،قبـل فتـح احلسـاب واحلصـول علـى فرصة لربح
الهدايـا ،حيـث إن هـذا التحفيـز يعتبـر تبرعـاً مـن البنـك ،مـع مراعـاة قـرار الهيئـة
الصـادر املتعلـق بضوابـط الهدايـا علـى حسـاب الراتـب ،وهـي:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة إدارة اخلدمات املصرفية باشتراط حتويل
العميل راتبه لبنك بوبيان ،وذلك نظير احلصول على منتج القرض احلسن.

 .1أن تكون املميزات املقدمة غير نقدية.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

22223اشرتاط تحوي�ل الراتب لمنتج القرض الحسن:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز هـذا االشـتراط ،وذلـك ألن اشـتراط حتويل
الراتـب يُعـ ُّد وسـيلة السـتيفاء القرض املمنـوح للعميل.

 .2أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية.
 .3أن يكون فتح احلساب مجاناً.

22224منح هدايا نقدية للعمالء عند فتح حساب الراتب:

 .4أال يوجد حد أدنى لفتح احلساب.

عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال ،مفاده اآلتي:

22222تقديم قرض حسن هدية على الحسابات:

ما احلكم الشـرعي ملنح هدايا نقدية للعمالء من خالل وضعها في بطاقة ائتمانية
أو بطاقة مسـبقة الدفع ،أو أي وسـيلة دفع أخرى ،وذلك عند فتحهم حسـاب راتب
لدى البنك؟

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار حـول مـدى مشـروعية قيـام البنـك
باالشـتراط علـى العميـل بتحويـل راتبـه لتقـدمي هديـة القـرض احلسـن لـه؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز االشـتراط والربط بين حتويل الراتب
وبين تقـدمي هديـة القـرض احلسـن ،ومـن املمكـن أن تكـون هـذه الهديـة مـن ضمـن
مميـزات حتويـل الراتـب ،وفـي حـال اختيـار العميـل لهديـة القـرض احلسـن ،ميكـن
أن يكـون حتويـل الراتـب والوديعـة واالسـتقطاعات مـن الضمانـات التـي ميكـن أن
يقدمهـا العميـل للبنـك ،وذلـك مـن أجـل ضمـان سـداد القرض احلسـن ،علـى أن يتم
عـرض املنتـج بالكامـل قبـل البـدء بـه علـى الهيئـة الشـرعية(((.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن منـح هدايـا نقديـة للعملاء عنـد فتح
حسـاب الراتـب ،لكـون حسـاب الراتـب ليـس مقصـوداً منـه القـرض بـل هـو لتسـهيل
إيـداع الراتـب للموظـف ،مـن خلال هـذا احلسـاب اخلاص ،ويشـترط لذلـك اجلواز
حتقـق الشـروط اآلتية:
.1

يتم فتح احلساب دون أي رسوم.

 .2أال يشترط البنك حداً أدنى من املبالغ خالل استمرارية فتح احلساب.
.3

أن تكون هذه الهدايا النقدية ضمن هدايا عينية وتشجيعية أخرى.

 .4أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية.
 -1مت إعـادة النظـر فـي هـذا املوضـوع ،حيـث أجـازت الهيئـة الشـرعية جـواز اشـتراط حتويـل الراتـب،
انظـر الفتـوى رقـم ()223
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عـرض علـى هيئـة الفتـوى والرقابة سـؤال مقدم من قبـل إدارة اخلدمات املصرفية،
حـول تقـدمي هدايـا ،وهـي :عبـارة عـن حضـور مبـاراة منتخـب الكويـت فـي نهائيـات
كأس آسـيا ،على أن تشـتمل الهدية تذكرة دخول املباراة ،وتذكرة سـفر ذهاباً وإياباً
إلـى دولـة قطـر ،علـى أن يكـون مجموع التذاكـر املقدمة ال تتجاوز  200تذكرة ،علماً
أن هـذا العـرض يشـمل العملاء الذيـن يقومـون بشـراء سـيارة عـن طريـق البنـك،
ً
عميلا بعـد اإلعلان يقومون بتحويـل رواتبهم ،والتفاصيل التي تؤهل
وأول خمسين
عميـل بوبيـان احلصول علـى الهدية.

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية موضوع حملة حسـاب «واو» وهو حسـاب توفير
اسـتثماري  ،%100ويرغـب البنـك بعمـل سـحوبات وجوائـز لتحويـل مكافـأة الطالب
إلـى بنـك بوبيـان ،علمـاً بـأن أحقيـة الدخـول فـي السـحب سـيكون مشـروطاً بتحويل
املكافـأة فعليـاً ونزولهـا فـي احلسـاب ،وليـس مجرد القيـام بالتحويل.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منـح هـذه التذاكـر لعملاء بوبيـان
علـى أال تشـمل الهدايـا أصحـاب احلسـابات اجلاريـة.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن تقـدمي اجلوائـز لهـذا احلسـاب ،على
أن تكـون اجلوائـز مـن حسـاب املسـاهمني وليـس من الوعـاء العام.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

22225منح تذاكر مباراة المنتخب لعمالء بنك بوبيان:

ثاني ًا :حساب التوفري:
22226توزيع جوائز لحساب «واو»:

22227حساب الشباب االست�ثماري «واو»:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك بطـرح منتـج جديـد وهـو حسـاب
الشـباب االسـتثماري «واو» ،وقـد عـرض علـى الهيئـة ملخـص عـن احلسـاب ،وأهـم
اخلصائـص التـي متيـزه عـن باقـي احلسـابات ،كمـا مت تقـدمي مذكـرة تتضمـن مـا
يلي:
-

هو حساب استثماري يتضمن باقة من اخلدمات واملنتجات التي يتم تقدميها
إلـى العملاء الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بين  22 - 18سـنة.

اخلدمات املقدمة على احلساب:
 .1تقدمي خدمة الرسائل القصيرة مجاناً.
 .2تقدمي اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت مجاناً.
 .3بطاقة سحب آلي بتصميم خاص.
 .4احلد األدنى لفتح احلساب  10د.ك.
226

227

 .1قسـيمة شـرائية (هديـة) بقيمـة ال تتجـاوز  100د.ك مـن إحـدى شـركات
اإللكترونيـات.
 .2منح العميل احلق في اختيار إحدى اخلدمات التالية مجاناً عند قيامه بفتح احلساب:
-

اشتراك ملدة شهر في ٍ
ناد صحي.

-

اشتراك ملدة شهر في خدمة اإلنترنت في إحدى شركات االتصاالت.

-

قسيمة شرائية بقيمة  5د.ك من إحدى احملالت التجارية.

-

حجز ملعب كرة قدم.

-

اشتراك في إحدى شركات الشحن والبريد.

-

أرباح في نهاية السنة املالية.

-

احلصـول علـى معـدل أربـاح شـهري تفضيلـي ،وذلـك فـي الشـهر الـذي
يقوم العميل بإيداع مبلغ في حسـابه ،بشـرط أال يقوم بعملية سـحب من
احلسـاب خلال هـذا الشـهر.

-

عمـل سـحوبات دوريـة يحصـل العملاء مـن خاللهـا علـى جوائـز عينيـة
(سـيارات  -أجهـزة إلكترونيـة).

-

هدايـا نقديـة (علـى أن تكـون قيمـة هـذه الهدايـا مـن األربـاح اخلاصـة
بالبنـك وليسـت مـن أربـاح العملاء).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى حسـاب الشـباب االسـتثماري ،مـع
مراعـاة مـا يلـي:
 .1أن يكون احلساب استثمارياً .%100
 .2أن ينـص فـي الشـروط واألحـكام اخلاصـة باحلسـاب أن األربـاح التـي سـوف
تـوزع سـتكون أرباحـاً متوقعـة.
228

.4

إلغاء األرباح التفضيلية ،وأن تكون األرباح الشهرية متوقعة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

املزايا اإلضافية املقدمة على احلساب:

 .3أن تكـون قيمـة الهدايـا والسـحوبات مـن األربـاح اخلاصـة بالبنـك وليسـت مـن
أربـاح العملاء.

22228حساب األطفال االست�ثماري "الغالي":
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك بطـرح منتـج جديـد (حسـاب
األطفـال االسـتثماري) ،وقـد مت عـرض ملخـص عـن احلسـاب ،وأهـم اخلصائـص
التـي متيـزه عـن باقـي احلسـابات ،كمـا مت تقـدمي مذكرة تتضمن نبذة عن احلسـاب
وهي:
•

التعريف باحلساب :هو حساب استثماري يتضمن باقة من اخلدمات واملنتجات
التي يتم تقدميها للعمالء األطفال أقل من  12سنة ،ويتم فتح احلساب عن
طريق الوصي الشرعي.

•

اخلدمات املقدمة على احلساب:
 خدمة الرسائل القصيرة. اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت. احلصول على أرباح شهرية. بطاقة سحب آلي بتصميم خاص. احلد األدنى لفتح احلساب  10د.ك. املزايا اإلضافية املقدمة على احلساب: قسيمة شرائية (هدية) بقيمة ال تتجاوز  10د.ك من أحد املطاعم. عمـل سـحب سـنوي علـى منحـة دراسـية (للمرحلـة االبتدائيـة أو املتوسـطةداخـل الكويـت بنـاء علـى عمـر العميـل الرابـح ،وفـي حـال كان الطفـل يـدرس
فـي إحـدى املـدارس احلكوميـة ،فإنـه يتـم حتويـل الهديـة إلـى مـواد تعليميـة،
مـن أجهـزة كمبيوتـر ،وبرامـج تعليميـة ،ودورات تعليميـة لغـة إجنليزيـة ،أو
كمبيوتر بنفس القيمة).
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 احلصـول علـى معـدل أربـاح شـهري تفضيلـي ،وذلـك في الشـهر الـذي يقومالعميـل بإيـداع مبلـغ فـي حسـابه ،بشـرط أال يقـوم بعملية سـحب من احلسـاب
خلال هـذا الشـهر.

-

هدايـا نقديـة (علـى أن تكـون قيمـة هـذه الهدايـا مـن األربـاح اخلاصـة
بالبنـك وليسـت مـن أربـاح العملاء).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى حسـاب األطفـال االسـتثماري مـع
مراعـاة مـا يلـي:
 .1أن ينص على أن احلساب استثماري .%100
 .2أن ينـص فـي الشـروط واألحـكام اخلاصـة باحلسـاب أن األربـاح التـي سـوف
تـوزع سـتكون أرباحـاً متوقعـة.
 .3أن يوضح في املنحة الدراسية (حتمل البنك نفقات سنة دراسية واحدة).
 .2أن تكـون قيمـة هـذه الهدايـا والسـحوبات مـن األربـاح اخلاصـة بالبنك وليسـت
مـن أربـاح العملاء.
 .3إلغاء األرباح التفضيلية ،وأن تكون األرباح الشهرية متوقعة.

22229حسـاب توفير جديـد يتـم فيـه اسـت�ثمار كامـل الرصيـد
اليومـي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة البنـك بإصـدار حسـاب توفيـر ،يتـم
فيـه اسـتثمار كامـل رصيـد العميـل املوجـود فـي احلسـاب ،مـع تقـدمي هدايـا حلملـة
احلسـاب عـن طريـق السـحوبات:
•

مميزات احلساب:
-
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أرباح في نهاية السنة املالية.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

 هدية فورية عند فتح احلساب (لعبة تعليمية كتب أطفال ،أو برامج تعليمية)بقيمة  10د.ك.

-

عمـل سـحوبات دوريـة يحصـل العملاء مـن خاللهـا علـى جوائـز عينيـة
(سـيارات  -أجهـزة إلكترونيـة).

وقد قام موظف إدارة التسويق بشرح املنتج ،واإلجابة عن استفسارات الهيئة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على احلساب االستثماري مع مراعاة التالي:
استثماري .%100
 .1أن ينص في منوذج احلساب على أنه حساب
ٌ
 .2أن تكـون قيمـة هـذه الهدايـا والسـحوبات مـن األربـاح اخلاصـة بالبنك وليسـت
مـن أربـاح العملاء.

23230حساب تحت الطلب:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كتـاب يتضمـن رغبـة بنـك بوبيـان بطـرح منتـج
حسـاب توفيـر يسـمى «حسـاب حتـت الطلـب» أسـوة بباقـي البنـوك ،حيـث إن هـذا
املنتـج متوفـر فـي معظـم البنـوك احملليـة.
• فكرة املنتج:
هو حسـاب توفير للشـركات فقط ،يحصل فيه العميل على أرباح ربع سـنوية،
وعنـد حاجـة العميـل إلـى سـحب أي مبلـغ مـن احلسـاب فعليه أن يقـوم بإعالم
الفـرع برغبتـه فـي السـحب ،مـع ذكـر املبلغ املطلوب ،وذلـك قبل يومي عمل من
اليـوم الـذي يرغـب العميل فيه بعملية السـحب.
• شروط ومميزات «حساب حتت الطلب»:
-

يفتح هذا احلساب من قبل الشركات فقط.

-

احلد األدنى لفتح احلساب  15.000دينار كويتي.
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-

احلساب متوفر بالدينار الكويتي والعمالت الرئيسية األخرى.

وقـد قامـت إدارة التسـويق بشـرح شـروط ومميـزات احلسـاب ،واإلجابـة عـن أسـئلة
واستفسـارات هيئـة الرقابة الشـرعية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة على املنتج وإضافة ما يأتي في الشـروط
واملميزات:
-

إضافة نسبة توزيع األرباح على احلساب.

-

توضيح احلد األدنى من الرصيد.

-

كما رأت الهيئة :إضافة كلمة (متحققة) بعد (أرباح ربع سنوية).

23231است�ثمار حساب التوفري :%100
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كتـاب حول موضوع اسـتثمار حسـاب التوفير،
حيـث تنـص قـرارات الهيئـة السـابقة أن يكـون منـط املضاربـة بنوعيـه (حسـاب
التوفير/وديعـة) مسـتثمراً بنسـبة  ،%100وأال يتضمـن اجلمـع بين عقـد القـرض
وعقـد املضاربـة ،وبعـد مخاطبتنـا للإدارات املعنيـة بهـذا اخلصـوص ،فقـد أفـادت
اإلدارات املعنيـة مبوافقتهـا علـى تغييـر نسـبة اسـتثمار أموال احلسـابات من ()%80
إلى ( ،)%100وبناء عليه :يرجى التكرم بإفادتنا مبا يجب اتخاذه في هذا املوضوع،
ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تغييـر حصـة املضاربـة فـي األربـاح وغيرهـا ممـا ترونـه،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:

 .2الودائع االستثمارية يتم العمل بالتعديل عليها عند جتديد كل وديعة على حدة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

-

يحصل العميل على أرباح ربع سنوية.

 .1إخطـار أصحـاب حسـابات التوفيـر والودائـع االسـتثمارية بإحـدى وسـائل
اإلخطـار التـي يراهـا البنـك معتبـرة ومناسـبة.
 .3حسـابات التوفيـر حيـث يتـم العمـل بالتعديـل عليهـا عنـد ابتـداء السـنة املاليـة
اجلديـدة ،أو فـي نهايـة أي شـهر فـي احلسـابات التـي يتـم توزيـع األربـاح فيهـا
بصـورة شـهرية.
كمـا توصـي الهيئـة اإلدارة املختصـة عنـد اسـتثمار األمـوال بنسـبة  %100مراعـاة
متطلبـات بنـك الكويـت املركـزي فيمـا يتعلـق مبعاجلـة السـيولة.

23232حساب توفري جديد بطري�ق المضاربة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،منتـج حلسـاب توفير جديد لشـريحة األفراد،
بهـدف تشـجيعهم علـى االدخـار ،حيـث سـيتبع احلسـاب اجلديـد جميـع الشـروط
واألحـكام املتعلقـة بطريـق املضاربـة احلالـي ،إال فـي بعـض اجلوانـب ،وهـي:
 .1احلد األدنى لفتح احلساب 500 :د.ك.
 .2متوفر فقط بالدينار الكويتي.
 .3تدفع األرباح شهرياً.
 .4نسبة األرباح ضعف نسبة أرباح املنتج احلالي.
 .5حتسب األرباح على الرصيد األدنى خالل الشهر.
 .6إصدار بطاقة سحب آلي للعميل.
 .7ال يوجد حد أدنى أو أعلى لإليداع.
لذا يرجى التكرم باالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن العقـد بين البنـك والعملاء (أصحـاب
حسـابات التوفيـر والودائـع االسـتثمارية) نـص علـى :أنـه يحـق للبنـك أن يعـ ّدل
الشـروط واألحـكام علـى أن يقـوم مبـا يلـي:
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة التأكيـد علـى قرارهـا السـابق املتعلـق بجـواز
احتسـاب أربـاح احلسـاب املذكـور أعلاه علـى الرصيـد األدنـى خلال الشـهر ،أمـا
بخصـوص هـذه املسـألة فتـرى الهيئـة املوافقـة املبدئيـة علـى املنتـج ،لكونـه يتيـح
للعميـل أخـذ األربـاح علـى متوسـط احلسـاب أو علـى احلـد األدنـى مـن احلسـاب،
علـى أن يعـرض منـوذج الشـروط واألحـكام وإعالنـات املنتـج علـى إدارة التدقيـق
الشـرعي الداخلـي.

-

نسبة االستثمار :سيتم تطبيق النسبة اخلاصة بحساب التوفير احلالي.

-

عائد من املضاربة %50 :للعميل.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج اجلديـد ،مـع حـذف معـدل
األربـاح مـن اجلـدول.

23233منتج جديد خاص بالشركات (حساب تحت الطلب):

23234حساب تحت الطلب:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،رغبـة بنـك بوبيـان بطـرح منتـج جديـد خـاص
بالشـركات «حتـت الطلـب» ،يهـدف إلـى إيجـاد تقسـيم داخلـي بين كل مـن حسـابات
العملاء األفـراد وحسـابات الشـركات ،كمـا هـو احلال في البنـوك األخرى ،مع عدم
تقـدمي أي مزايـا إضافيـة ألي مـن هاتين الشـريحتني املختلفتين؛ ويجـب التنويـه أن
صاحـب احلسـاب لديـه حريـة سـحب أي مبلـغ مـن الرصيـد ،دون أن يفقـد حقه في
احلصول على األرباح الشـهرية ،ولن يتم حجز أي مبلغ موجود في احلسـاب ،ومن
أهـم مزايـا هذا احلسـاب مـا يلي:
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ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

-

املنتج الذي سيتم اعتماده :املضاربة.

رأي الهيئة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك فـي تقسـيم احلسـابات حتـت
الطلـب إلـى ثلاث شـرائح بنـاء علـى متوسـط الرصيد الشـهري لكل حسـاب ،بحيث
يتم احتسـاب أتعاب املضارب بنسـب مختلفة ،بناء على الشـريحة التي ينتمي إليها
احلسـاب ،وفقـاً ملـا يلـي:
حساب حتت الطلب الشريحة األولى

الشريحة الثانية

الشريحة الثالثة

أقل من  25ألف

 25ألف  -مليون

أكثر من مليون

نفس الوعاء

نفس الوعاء

نفس الوعاء

%100

%100

%100

لغاية %50

لغاية %45

لغاية %40

متوسط الرصيد

-

الشريحة املستهدفة :الشركات فقط.

الشهري

-

احلد األدنى لفتح احلساب 25 ٫000 :د.ك.

-

العمالت املتوفرة :الدينار الكويتي-الدوالر األمريكي -اجلنيه اإلسترليني -اليورو

وعاء األصول

-

توزيع األرباح :بصورة شهرية.

-

معدل األرباح :سـيتم تقدمي نسـبة أرباح متقاربة مع ما تقدمه البنوك احمللية
لعمالئهـا مـن الشـركات.

-

احتساب األرباح :سيتم احتساب األرباح بناء على املعدل اليومي للرصيد.

-

شروط السحب النقدي :لن يتم وضع أي شروط أو قيود على عمليات السحب.

-

بطاقة السحب اآللي :سيتم توفير بطاقة سحب آلي.

نسبة االستثمار
أتعاب املضارب

وبنـاء عليـه يرجـى االطلاع علـى تفاصيـل هـذه الشـرائح ،وإبـداء الـرأي الشـرعي
علـى املقتـرح.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املقتـرح ،مـع إلغـاء كلمـة (لغايـة) ،إذ
البـد أن تكـون أتعـاب املضـارب معلومـة وال جهالـة فيهـا ،ويحـق للبنـك التنـازل عـن
جـزء مـن أرباحـه لصالـح العميـل علـى سـبيل الهبـة والتبـرع.

بعـد النظـر واالطلاع ،واالسـتماع لشـرح املستشـار القانونـي ،رأت الهيئـة :إجـراء
بعـض التعديلات ليكـون النمـوذج علـى النحـو اآلتـي:

23235حساب جديد باسم حساب التوفري لكامل المبلغ:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،سـؤال حـول مـدى جـواز فتـح حسـاب جديـد
باسـم التوفيـر التـام لكامـل املبلـغ ،عـن طريـق الوكالـة فـي االسـتثمار.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة :المانـع مـن فتـح هـذا احلسـاب بالشـكل الـذي مت
عرضـه مـن قبـل املوظـف املختـص ،علـى أن يعـرض منـوذج هذا احلسـاب وشـروطه
التعاقديـة علـى اللجنـة التنفيذيـة ،متهيـداً لعرضـه علـى الهيئـة الشـرعية للنظر فيه
واعتمـاده ،وذلـك مـع مراعـاة الضوابـط التالية:
 .1أن يكون املشروع قائماً ومدراً للدخل في استثمارات حسابات التوفير لكامل املبلغ.
 .2أال يكون استثمار أموال املودعني في تلك احلسابات في عمليات مرابحة.
 .3يراعى التنضيض احلكمي في التخارج اجلزئي.

-

شروط وأحكام حساب التوفير االستثماري على أساس الوكالة:
 .1تكـون الوكالـة فـي االسـتثمار مطلقـة وغيـر محـددة ،بحيـث يحـق للبنـك
دمج أموال أصحاب حسـابات التوفير االسـتثماري على أسـاس الوكالة،
واسـتثمارها ضمـن اسـتثماراته املتوافقـة مـع الضوابـط الشـرعية ،التـي
متكـن البنـك مـن القيـام مبثـل هـذا النـوع مـن االسـتثمار عـن طريـق الوكالـة.
 .2يكـون اسـتثمار البنـك ألمـوال هـذه احلسـابات عـن طريـق املشـاركة فـي
مشـروعات ،أو اسـتثمارات قائمـة ،ومعلـوم عائدهـا املتوقع ،وبحيث متثل
عمليـات اإليـداع املتتاليـة للعميـل مشـاركة فـي تلـك االسـتثمارات بنسـبة
مـا يودعـه ،ومتثـل كل عمليـة سـحب تخـارج جزئـي مـن املشـاركة ،ويحـل
البنـك أو أي مـودع آخـر محـل املتخـارج ،وبـذات النسـبة ،فـي حـال مـا إذا
كان رأس مـال تلـك املشـاركات ثابتـاً وغيـر متغيـر.
 .3يفوض العميل البنك باستثمار كامل املبلغ املودع في احلساب.

 .4عدم ضمان البنك أموال املودعني وعوائدهم إال بالتعدي أو التقصير.

 .4يحتسب الربح أو العائد بصورة يومية على رصيد احلساب املتوفر.

23236شروط وأحكام حساب التوفري على نمط الوكالة:

 .5يلتـزم البنـك بعـدم اسـتثمار أمـوال املودعين فـي مشـاريع يقـل عائدهـا
املتوقـع فيهـا عـن العائـد املتفـق عليـه ،ويقـوم البنـك بذلـك متبرعـاً،
ويتقاضـى مـا زاد عـن ذلـك العائـد املشـار إليـه باعتبـاره حافـزاً.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،منـوذج الشـروط واألحـكام اخلاصـة بحسـاب
التوفيـر علـى منـط الوكالـة ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.
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-

التعريـف بحسـاب التوفيـر االسـتثماري علـى أسـاس الوكالـة:
هـو مـن حسـابات ودائـع التوفيـر االسـتثماري ،التـي يفـوض املـودع (املـوكل) بـه
البنـك (الوكيـل) باسـتثماراته املطلقـة ،علـى أسـاس الوكالـة فـي االسـتثمار.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:
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 .1أن يكون املشروع قائماً ومدراً للدخل.
 .2أال يكون استثمار أموال املودعني في تلك احلسابات في مرابحات.
 .3أن يكون االستثمار قاب ً
ال للتنضيض احلكمي الدقيق.
وقد اعتمدت الهيئة هذا النموذج بالشكل الذي عرض عليها.

23237كيفية احتساب أرباح حسابات التوفري االست�ثماري:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،مذكرة مقدمة من السيد رئيس املجموعة املالية،
تتضمن طريقتني لكيفية احتساب أرباح حساب التوفير االستثماري ،وهما كالتالي:
 الطريقة األولى: .1يتم احتسـاب األرباح وتوزيعها على حسـابات التوفير شـهرياً ،على أسـاس
متوسـط الرصيـد اليومـي للحسـاب.
 .2املبلغ املستثمر ميثل  %60من متوسط الرصيد اليومي للحساب.
 .3تشارك حسابات التوفير في وعاء من األصول ،يتضمن ما يلي:
أ .أنـواع معينـة مـن األصـول املدرة للدخل يتم حتديدها بواسـطة إدارة
اخلزينـة :مثـل (املرابحـات والـوكاالت قصيـرة األجـل).
ب .حصـة مـن األصـول العامـة غيـر املـدرة للدخـل مثـل( :األصـول
الثابتـة ،النقـد باخلزينـة وماكينـات السـحب النقـدي ،املدفوعـات
املقدمـة) بنسـبة إجمالـي أصـول الوعـاء إلـى إجمالـي أصـول البنـك.
ت .تكـون مسـاهمة حسـابات التوفيـر فـي الوعاء بنسـبة املبلغ املسـتثمر
إلـى إجمالـي أصـول الوعـاء.
ث .يتـم توزيـع املصروفـات العموميـة واإلدارية مثـل( :تكاليف املوظفني،
اإليجـار ،اإلهلاك) علـى الوعـاء بنسـبة إجمالـي أصـول الوعـاء إلـى
إجمالـي أصـول البنـك.
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ح .ال يتم حتميل حسابات التوفير بنصيب من املخصصات العامة للديون
واملطلوبة بواسطة البنك املركزي ،حيث إنه ال يتم تكوينها مقابل تعثر
العمالء عن السداد ،وكذلك مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

-

الضوابط الشرعية للحساب:

ج .يتـم توزيـع إيـرادات ومصروفـات الوعـاء علـى حسـابات التوفيـر
بنسـبة املبلـغ املسـتثمر إلـى إجمالـي األصـول اخلاصـة بالوعـاء.

خ .يتم حتميل حسابات التوفير بنصيب من املخصصات احملددة للديون،
والتي يتم تكوينها مقابل تعثر العمالء عن السداد ،ومن ثم يتم
مشاركة حسابات التوفير في اإليرادات الناجتة عن استرجاع جزء
من املخصصات بنسبة املبلغ املستثمر إلى إجمالي األصول احملددة.
د .يتـم خصـم حصـة البنـك باعتبـاره مضاربـاً مـن اإليـرادات الصافيـة
بعـد خصـم املصروفـات بنسـبة  %20حـداً أعلـى.
ذ .ميكـن للبنـك التنـازل عـن جـزء مـن حصتـه باعتباره مضاربـاً لصالح
أصحـاب حسـابات االسـتثمار.

 -الطريقة الثانية:

نفس طريقة االحتساب السابقة فيما عدا ما يلي:

 .1ال تتضمـن أصـول الوعـاء الـذي تشـارك فيـه حسـابات التوفيـر أصـوالً
غيـر مـدرة للدخـل.
 .2ال يتم حتميلها أي مصاريف عمومية أو إدارية مخصصات.
 .3يتـم خصـم حصـة البنـك باعتبـاره مضاربـاً مـن اإليـرادات اإلجماليـة
بنسـبة  %50حـداً أعلـى.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،رأت الهيئـة :أن األصـل عـدم حتمـل املضـارب مصاريـف
املضاربـة ،وعليـه :فـإن كال الطريقتين صحيحـة ،وللبنـك أن يختـار مـا يحقـق
مصلحـة كل مـن املسـاهم واملـودع ،حيـث إن البنـك (املضـارب) إذا وافـق علـى حتمل
بعـض املصاريـف ،ووافـق املُـودع أو صاحـب حسـاب التوفيـر (رب املـال) علـى نسـبة
توزيـع األربـاح بينـه وبين املضـارب بـأي نسـبة كانـت دون شـرط ملفـوظ أو ملحـوظ
أو مكتـوب ،فلا مانـع ،مـا دام فـي ذلـك حتقيـق مصلحـة اجلميـع واملنهـج الشـرعي.
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عـرض علـى هيئــة الرقابــة الشرعيــة ،مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي تتضمـن االستفسـار التالـي :إذا تقـدم عميـل بطلب إغالق حسـابه التوفير
لـدى البنـك ،علمـاً أن األربـاح حتتسـب بصـورة يوميـة ،وتسـتحق في نهاية كل شـهر،
وفـي بعـض احلـاالت يتـم اسـتحقاق أربـاح علـى احلسـاب بعـد إغالقـه ،وبعد عرض
املوضـوع علـى الهيئـة الشـرعية فـي االجتمـاع السـابق ،اقترحـت الهيئـة :أن تتـم
صياغـة بنـد يتضمـن تنـازالً مـن العميـل للبنـك عـن أرباحـه ،في حال إغلاق العميل
حلسـابه ،بحيـث يعامـل احلسـاب معاملـة احلسـاب اجلـاري ،مـا لم تتـم املطالبة من
قبـل العميـل خلال مـدة أقصاهـا شـهر مـن تاريـخ إغلاق حلسـاب.
وبناء عليه قامت اإلدارة املعنية بصياغة البند كالتالي:
(مـن املتفـق عليـه بين الطرفين أنـه فـي حـال قيـام العميـل بإغلاق احلسـاب قبـل
موعـد اسـتحقاق األربـاح املتفـق عليـه فـي نهايـة كل شـهر ،فـإن العميـل يعـد متنـازالً
عـن أربـاح ذلـك الشـهر الـذي قـام بإغالق احلسـاب فيه وقبل نهايتـه ،على أن يعامل
احلسـاب خلال تلـك الفتـرة معاملـة احلسـاب اجلاري).

رأي الهيئة:
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ما حكم إنشـاء حسـاب توفير اسـتثماري على منط املضاربة ،يتم احتسـاب أرباحه
علـى أدنـى رصيـد شـهري ،كمـا هـو معمـول به في بعض البنوك اإلسلامية؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن أن يكـون لـدى بنـك بوبيـان نوعان
مـن حسـاب التوفيـر االسـتثماري ،أحدهمـا حتتسـب أرباحـه على متوسـط الرصيد
اليومـي ،واآلخـر :علـى أدنـى رصيـد شـهري ،وللعميـل اختيـار مـا يراه مناسـباً له.

24240مسابقة ترفيهية لحساب الشباب (واو):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كتـاب بشـأن رغبـة البنـك بعمـل مسـابقة
حلسـاب الشـباب (واو) ،وذلـك علـى النحـو التالـي:
 .1يقـوم البنـك بالتواصـل مـع عملاء (واو) عـن طريـق البريـد اإللكترونـي ،أو
املوقـع اإللكترونـي ،أو الرسـائل القصيـرة.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى تضمين البنـد املقترح في الشـروط
واألحـكام اخلاصـة بحسـاب التوفيـر ،علـى أن تعـاد صياغته لتكـون كالتالي:

 .2يوجـه البنـك عـدداً مـن األسـئلة لعمالئـه (معلومـات عامـة عـن البنـك  -تاريـخ
الكويـت  -أمثـال شـعبية  -معلومـات عـن حسـاب واو).

(من املتفق عليه بني الطرفني أنه في حال قيام العميل بإغالق احلساب االستثماري
قبل املوعد املتفق عليه الستحقاق األرباح في نهاية كل شهر ،فإن العميل يعد
متنازالً عن أرباح ذلك الشهر الذي قام بإغالق احلساب فيه وقبل نهايته).

 .3عندمـا يجيـب العميـل إجابـة صحيحـة عـن جميـع األسـئلة ترسـل لـه رسـالة
قصيـرة بالتوجـه إلـى مـكان معين (أحـد فـروع بنـك بوبيـان).

كما رأت الهيئة :أن تكييف هذا التصرف من باب املبارأة الشرعية ،وليس الهدف منها
حرمان العميل من األرباح ،ولكن حساب التوفير االستثماري يجب أن يكون له صفة
االستمرار ،كما رأت الهيئة أن تعود هذه األرباح املتنازل عنها إلى الوعاء العام للمودعني.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

23238أرباح حساب التوفري في حالة إغالق الحساب:

23239الرصيـد األدنـى لحسـاب التوفير االسـت�ثماري علـى
نمـط المضاربـة:

 .4في املوقع الذي يذهب إليه العميل سيجد هناك دلي ً
ال يوجهه إلى موقع آخر
(من فروع البنك) ،وميكن توجيه العميل ألكثر من موقع ألكثر من مرة.
 .5فـي املوقـع األخيـر يجـب علـى العميـل اإلجابـة عـن السـؤال الكنـز املفقـود،
وبالتالـي يكسـب الكنـز.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إحالـة اإلجابـة إلـى قرارهـا السـابق ،الـذي يجيـز
إعطـاء الهدايـا علـى حسـاب الراتـب.

 .3يحصل العميل على أرباح شهرية.
 .4بطاقة سحب آلي مجانية.

ويجب أن تراعي اإلدارة املصدرة للباقات الضوابط والشروط التالية:

 .5خدمة الرسائل القصيرة مجاناً.

 .1أن تكون املميزات املقدمة غير نقدية.

 .6اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت.

 .2أن تكون هذه املميزات قبل نشوء أي مديونية.
 .3أن يكون فتح احلساب مجاناً.
 .4أال يوجد حد أدنى لفتح احلساب.

24241حساب السحوبات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة إدارة اخلدمـات املصرفيـة بطـرح منتـج
جديـد وهـو عبـارة عـن حسـاب توفيـر يتـم اسـتثمار كامـل املبلـغ فيـه ،باإلضافـة
إلـى عمـل سـحوبات ربـع سـنوية علـى جوائـز عينيـة قيمـة ،تكـون هـذه اجلوائـز مـن
األمـوال اخلاصـة بالبنـك.
شروط احلساب:
 .1احلد األدنى لفتح احلساب 100 :د.ك.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املنتج مع إجراء بعض التعديالت:
-

أن يكون احلد األدنى للتأهل للحصول على األرباح (100د.ك) بدالً من ( 500د.ك).

-

أن يذكر في الشروط نسبة ربح املضارب ورب املال.

24242حسابات العمالء المجمدة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة الفـروع املصرفيـة،
يحتـوي علـى مالحظـات بنـك الكويـت املركزي ،بشـأن عدم اسـتجابة بعـض العمالء
مبراجعـة البنـك لتحديـث بيانـات بطاقاتهـم املدنيـة واملطلوبـة مـن بنـك الكويـت
املركـزي ،وعلـى هـذا فقـد قـرر البنـك القيـام باإلجـراء املناسـب علـى النحـو التالي:
-

-

بعد ذلك سيقوم البنك بإيقاف بطاقة السحب اآللي اخلاصة بالعميل ملدة شهرين.

 .5يتم احتساب األرباح بناء على أقل رصيد خالل الشهر.

-

ومن ثم سيقوم البنك بتجميد ملف العميل بالكامل ملدة شهر.

-

في حال عدم استجابة العميل بعد انقضاء مدة أربعة أشهر سيقوم البنك بإغالق
احلساب وحتويل أرصدة احلسابات -إن وجدت -إلى حساب أرباح البنك.

 .1يتم استثمار كامل رصيد العميل (.)%100

-

علماً أن متوسط أرصدة هذه احلسابات تتراوح ما بني  200إلى  400د.ك.

 .3عـدد السـحوبات الشـهرية :يحـق للعميـل أن يقـوم بثلاث عمليـات سـحب مـن
احلسـاب خلال الشـهر ،وإن قـام بعـدد أكبـر مـن ذلـك لـن يحصـل علـى أربـاح
لهـذا الشـهر فقـط.
 .4احلد األدنى للتأهل للحصول على األرباح 500 :د.ك.
مزايا احلساب:
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رأي الهيئة:

سـوف يتـم إبلاغ العميـل مـن خلال إرسـال رسـالة نصيـة عبـر هاتفـه النقـال
وملـدة أربعـة أسـابيع ،تفيـد بضـرورة مراجعـة الفـرع السـتيفاء البطاقـة املدنيـة
سـارية الصالحيـة.

 .2احلد األدنى للتأهل لدخول السحب 100 :د.ك.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

 .2سحوبات ربع سنوية على جوائز عينية قيمة (ثالثة فائزين لكل سحب).
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بعـد النظـر واالطلاع تؤكـد الهيئـة علـى قرارهـا السـابق الـذي ينـص علـى جـواز
إغلاق هـذه احلسـابات ويتـم حتويلهمـا إلـى حسـاب معلـق ويقسـم إلـى قسـمني:
•

حسابات جارية:
يفتح لها حساب معلق ،فتجمع املبالغ من هذه احلسابات وتوضع في احلساب
املعلـق ،ويحتفـظ فيهـا البنـك ،علـى أن يكـون للعميل احلق في اسـتردادها متى
ما راجع البنك ،وال بد من االحتفاظ بأسماء العمالء في السجالت.

•

حسابات التوفير:
جتمع األموال في حسـابات التوفير املجمدة ،فتوضع في حسـاب واحد معلق،
ويضـارب بهـا البنـك علـى النسـبة املتفـق عليهـا بينـه وبني عمالئـه ،وعند رجوع
العميـل إلـى البنـك وطلـب مالـه ،فعلـى البنـك أن يرجـع إليـه رأس املـال وربحـه
املسـتحق إن وجد ،كما ترى الهيئة :إضافة البند التالي في الشـروط واألحكام
«يحـق للبنـك التصـرف باملبالـغ بعد مضى (سـنة) يعتبر فيها احلسـاب مجمداً،
ومـع ذلـك يحـق للعميـل املطالبـة بتلك املبالغ حـال رجوعه».

24243إغالق حسابات العمالء المجمدة لمدة تزيد على السنتني:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية كتاب مقدم من إدارة الفروع والعمليات ،بشـأن
قـرار اإلدارة التنفيذيـة بإغلاق احلسـابات املجمـدة التـي تزيـد على سـنتني ،بسـبب
خطـورة تـرك هـذه النوعيـة مـن احلسـابات مفتوحـة ملـدة تزيـد علـى السـنتني دون
حركـة ،حسـب مـا ورد مـن مالحظـات بنـك الكويـت املركـزي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،ومناقشـة مديـر العمليـات والرقابـة ،أكـدت الهيئـة :علـى
قرارهـا السـابق بضـرورة إغلاق هـذه احلسـابات وحتويلهـا إلـى حسـاب معلـق مـع
تعديـل املقتـرح املرفـق وهـو( :تعامـل جميـع احلسـابات املختلفـة املجمـدة بعـد مـرور
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ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

سـنتني ،وفقـاً لتقريـر اإلدارة بتحويـل جميـع هـذه احلسـابات إلـى حسـاب معلـق ،ال
يسـتحق عليـه العميـل أي أربـاح ،ويكـون مبثابة احلسـاب اجلـاري) ،وينص على ذلك
فـي منـوذج الشـروط واألحـكام لفتـح احلسـاب.

24244التربع بمبالغ الحسابات المجمدة دون  20دينار ًا:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية كتاب من إدارة البنك ،بشـأن رغبتها في التبرع
برصيـد احلسـابات املجمـدة التـي تقـل عـن ( )20دينـاراً كويتيـاً واسـتمرت أكثـر مـن
سـنتني دون حتريك.

رأي الهيئة:
بعــد النظــر واالطــاع ،واالســتماع إلــى إفــادة نائــب املديــر العــام  -الفــروع
والعمليــات  ،-تؤكــد الهيئــة علــى فتواهــا الســابقة التــي نصــت علــى أنــه يتــم نقــل
هــذه األمــوال إلــى حســاب معلــق ،حيــث تكــون هــذه األمــوال مضمونــة علــى البنــك،
يقــوم البنــك بســداد هــذه األمــوال ألصحابهــا متــى مــا طولــب بهــا ،ومبــا أن هــذه
األمــوال مضمونــة علــى البنــك فلــه حــق التصــرف بهــا مبــا فيــه مصلحــة البنــك،
بشــرط عــرض املوضــوع علــى إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي قبــل التصــرف بهــا.

24245حجز األقساط المستحقة على العمالء:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية االستفسار التالي:
يقـوم البنـك مـن خلال النظـام اإللكترونـي فـي تاريـخ  20مـن كل شـهر بحجـز
مبلـغ األقسـاط املسـتحقة علـى العملاء ،سـواء مـن الراتـب أو مـن الرصيـد املتبقـي
فـي احلسـاب ،وبنـاء عليـه :فـإن بعـض العملاء الذيـن تسـتحق أقسـاطهم بعـد هـذا
التاريـخ ،كأن يكـون موعـد القسـط والراتـب فـي تاريـخ  ،26لكـن البنـك يقـوم بحجـز
مبلـغ القسـط مـن الرصيـد املوجـود مـن تاريـخ .20
والسـؤال :مـا مـدى شـرعية حجـز مبلـغ القسـط علـى العميل قبل موعد اسـتحقاقه
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رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم جواز حجز تلك املبالغ قبل موعد استحقاقها،
حيث إن منوذج الشروط واألحكام لفتح احلساب لم يتضمن هذا الشرط.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم جواز توزيع هذه القسائم الشرائية ومثيالتها
علـى أصحـاب احلسـابات اجلاريـة ،ملـا فيهـا من منفعة تعود إلى املقـرض (العميل)،
أمـا مـا عـدا ذلـك مـن عملاء البنـك وأصحـاب احلسـابات األخـرى فال مانع شـرعاً
مـن توزيعها عليهم.

24246تركيب جهاز نقاط بيع وفتح حساب لبعض المحالت
ذات النشاطات المختلطة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة العالقـات العامـة،
تتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز فتـح حسـاب ،ووضـع جهـاز نقـاط بيـع (كـي
نـت) لبعـض احملـال التجاريـة ،ذات األغـراض املختلطـة (محـال الفيديـو ،واحلالقـة
(رجالـي  -نسـائي)  -املعاهـد الصحيـة  ....إلـخ) ،لالطلاع وإبداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز فتـح حسـابات بنكيـة لهذه احملـال التجارية،
وإن كان األولـى عـدم فتـح حسـابات لهـم ،وأمـا مـا يتعلـق بوضع جهـاز نقاط بيع فال
يجوز شـرعاً(((.

24247توزيع قسيمة شرائية تشتمل على خصومات ألصحاب
الحسابات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن االستفسـار حـول مـدى شـرعية منـح العملاء قسـيمة شـرائية،

ت
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ك� ب

وقبـل نـزول راتبـه فـي احلسـاب ،علمـاً أن بعـض العملاء قـد أبـدى تذمـره مـن
هـذا النظـام ،ألنـه يـؤدي إلـى التضييـق عليهـم في مصاريفهـم والتزاماتهم الشـهرية
واالجتماعيـة؟ لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

تشـتمل علـى خصومـات لبعـض احمللات التجاريـة ،وتوزيعهـا علـى أصحـاب
احلسـابات لـدى البنـك بكافـة أنواعهـا ،مبـن فيهـم أصحـاب احلسـابات اجلاريـة،
علمـاً أن التوزيـع دون مقابـل.

24248إجراء سحوبات ألصحاب الحسابات على جوائز تحفيزية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن السـؤال التالـي:
يرغـب بنـك بوبيـان أن يجـري لعمالئـه سـحوبات حتفيزيـة علـى جوائـز ق ِّيمة ،وذلك
جلميـع أصحـاب احلسـابات مـن عملاء البنـك ،كمـا يـود أن يجريهـا ألصحـاب
البطاقـات وعملاء املرابحـة ،لـذا يرجـى التكـرم بإبـداء الـرأي الشـرعي فـي ذلـك.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :ال مانع شـرعاً من إجراء سـحوبات على حسـابات
التوفيـر واحلسـابات االسـتثمارية (الودائـع) ،علـى أال تتـم عمليـة السـحب علـى
احلسـابات اجلاريـة ،وأال تكـون تغطيـة اجلوائـز مـن أربـاح املودعين ،وإمنـا تكـون
مـن أمـوال البنـك علـى سـبيل التبـرع مـن البنـك ،وأال يكـون ذلـك شـرطاً ضمـن
شـروط فتـح حسـاب التوفيـر واحلسـابات االسـتثمارية (الودائـع) ،كمـا يجـوز عمـل
السـحوبات علـى املبيعـات واملرابحـات وغيرهـا بنفـس الشـروط السـابقة.

 -1مت تعديل هذا القرار .علماً أن القرار املعمول به حالياً رقم (.)٣٥٢
246

247

24249السحب على المكشوف في بطاقة الحسم الفوري:

-

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كتـاب حـول عطل فني حدث فـي النظام اآللي
اسـتغرق فتـرة زمنيـة بسـيطة ،وتزامـن مـع هـذا العطـل الفنـي قيـام بعـض عملاء
البنـك بالسـحب مـن أرصدتهـم بواسـطة بطاقـة السـحب اآللـي مـن خـارج الكويـت،
وبسـبب هـذا العطـل سـحب بعـض العملاء مبلغـاً غيـر متوفـر فـي أرصدتهـم ،ممـا
سـبب بانكشـاف حسـاباتهم ،وبناء على ذلك قام البنك باسـتيفاء املبالغ من العمالء
بعـد توفرهـا فـي احلسـاب ،دون أخـذ رسـوم علـى تلـك العمليـة.

رأي الهيئة:

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

أمـا بالنسـبة لكيفيـة إثبـات العميـل املسـتحق فإنـه توجـد خانـة فـي نظـام
فتـح احلسـاب تخـول البنـك معرفـة العميـل املسـتحق ،مـع توفيـر تقريـر
دوري حـول األسـماء اجلديـدة إلعطائهـم الهدايـا.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن تقـدمي الهدايـا علـى أن تكـون مـن
أمـوال البنـك وليسـت مـن أمـوال املودعين ،مـع مراعـاة ضـرورة عـرض اإلعالنـات
علـى إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي قبـل نشـرها.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه في حال انكشـاف حسـاب العميـل يعتبر املبلغ
املسـحوب قرضاً حسـناً من البنك للعميل ،ال يسـتحق عليه البنك أي رسـوم.

25250هدايا عينية لجلب عمالء جدد للبنك:
عـرض علـى هيئـة الرقابة الشـرعية االستفسـار التالي:
-

يعطـى عميـل البنـك الـذي فتـح حسـاب راتـب لـدى البنـك قسـائم ترشـيح
لعملاء آخريـن ،ومقابـل كل عميـل جديـد يقـوم بفتـح حسـاب راتـب لـدى
البنـك يحصـل العميـل األول علـى هدايـا غيـر نقديـة.

وقـد طلبـت الهيئة اإلجابة عن االستفسـارات التالية:
 .1فـي حـال إغلاق احلسـاب مـن قبـل العميـل اجلديـد هـل يتـم اسـترجاع
الهديـة مـن العميـل األول.
 .2كيفيـة إثبـات العميـل املسـتحق للهدية.
 .3نـوع اجلوائز املقدمة.
أجابـت اإلدارة املختصة بالتالي:
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25251حسابات التوفري والودائع االست�ثمارية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن نائـب املديـر العـام لشـؤون
اخلزينـة ،ورد فيـه:
يرغـب بنـك بوبيـان بفتـح حسـابات توفيـر وودائـع اسـتثمارية للعمالء ،وسـيقوم البنك
باسـتثمار املبالغ املودعة في تلك احلسـابات اسـتثماراً كام ً
ال ،عن طريق عقد الوكالة
فـي االسـتثمار ،وعليـه فـإن العميـل سـيحصل علـى األربـاح كاملـ ًة جراء اسـتثمار هذه
املبالـغ ،علـى معـدل الرصيـد الشـهري وليـس احلـد األدنـى ،كمـا أنـه سـيتم حتديـد
نسـبة مئويـة ألربـاح العميـل فـي هـذه احلسـابات مسـبقاً ،وتـودع األربـاح فـي حسـاب
العميـل بعـد حتققهـا ،وذلـك إمـا علـى أسـاس شـهري ،أو ربـع سـنوي ،أو حسـب مـا
تقـرره سياسـة البنـك ،لـذا يرجـى التكـرم باالطلاع وإفادتنـا باحلكـم الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة املبدئيـة علـى مـا ورد فـي السـؤال أعاله،
وتطلب الهيئة من البنك أن يقدم الشروط واألحكام اخلاصة بفتح هذه احلسابات
ملناقشتها وإقرارها.

في حال إغالق العميل اجلديد للحساب ال يتم أخذ الهدية من العميل األول.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج «وفـر لـي» ،وهـو :عبـارة عـن
خدمـة جديـدة تسـاعد العملاء فـي توفيـر األمـوال ،ونلخصهـا فـي التالـي:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج مـن حيـث املبـدأ ،مـع إلغـاء
األربـاح التفضيليـة  ،%3ومعاملـة تلـك احلسـابات وفـق أسـلوب الودائـع املتبعـة فـي
البنـك ،ونسـبة ربحهـا املعروفـة ،مـع عدم التقييد مببلغ احلـد األقصى على األرباح،
علـى أن يعـرض املنتـج بعـد التعديـل علـى الهيئـة الشـرعية للنظـر فيـه واعتمـاده.

-

يقوم العميل بتسـجيل طلب هذه اخلدمة عبر تطبيق البنك من خالل الهاتف
النقـال ،وكذلـك عبـر موقـع البنـك اإللكترونـي.

-

آليـة عمـل هـذه اخلدمـة عبـارة عـن :توفير مبلغ معني من خلال اختياره لفترة
محـددة ،ومبلـغ محـدد مسـبقاً.

-

•

حتديد الهدف للمبلغ املراد توفيره.

•

حتديد املبلغ املراد توفيره.

•

اختيار املبلغ املراد التقريب له عند التوفير « 1دينار 5 ،دنانير ،أو  10دنانير».

•

اختيـار مـدة التوفيـر ،حتـى يتـم حتقيـق الهـدف املـراد توفيـره للمبلـغ
املسـتهدف « 6أشـهر 12 ،شـهراً 18 ،شـهراً».

•

احلد األقصى ملبلغ التوفير اليومي  5دنانير ،أو  10دنانير أو  20ديناراً.

سـيتم توزيـع  %3أربـاح سـنوية علـى هـذا احلسـاب عنـد إكمـال مـدة التوفيـر،
حسـب الشـروط التاليـة:
•

عدم سحب أي مبلغ من حساب التوفير قبل انقضاء الفترة احملددة مسبقاً.

•

يجب على العميل إكمال توفير املبلغ الذي مت حتديده مسبقاً.

•

احلد األقصى للحصول على األرباح هو  5.000د.ك.

-

للعميـل احلـق فـي سـحب املبالـغ التـي مت توفيرهـا فـي أي وقـت قبـل انقضـاء
الفتـرة املسـتهدفة ،ويسـتحق حينهـا أربـاح حسـاب التوفيـر.

-

ميكـن للعميـل اختيـار تقريـب املبالـغ «لرصيده في آخر اليوم» ،حيث سـيتم تقريبه
ألقـرب دينـار واحـد (سـيتم حتويـل الكسـور «األفلاس» إلـى حسـاب و ّفـر لـي).

لـذا يرجـى التكـرم باملوافقـة وإبـداء الـرأي حـول املوضـوع أعلاه ،حتـى يتسـنى لنـا
عمـل اللازم لتطبيـق هـذه اخلدمـة اجلديـدة.
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ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

«وفر لي»:
25252منتج
ّ

رأي الهيئة:

«وفر لي»:
25253منتج االدخار
ّ
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي اجتمـاع سـابق منتـج «وفـر لـي» ،وقـد كان
رأي الهيئـة :املوافقـة املبدئيـة علـى املنتـج ،وطلبـت الهيئـة تزويدهـا بإجابـات لبعـض
االستفسـارات ،وقـد قامـت اإلدارة املعنيـة باإلجابـة عنهـا ،وهـي علـى النحـو التالي:
أ.

كيف يتم استثمار املبالغ املجمعة في وعاء مستقل؟

بنك بوبيان باعتباره وكي ً
ال في االستثماريقوم باستثمار أموال تلك الودائع في
محافظ خاصة ،كما هو مطبق في ودائع الوكالة في البنك حالياً،علماً أن أصول
الوعاء تتركز بشكل رئيسي في عمليات التمويل التجاري والتمويل الشخصي.
ب  .كيـف يتـم حتديـد الربـح لهـذا الوعـاء؟ ومـا هـي كيفيـة توزيـع األربـاح علـى
العملاء حسـب املـدة املقـررة؟

سـيتم اسـتثمار تلـك الودائـع فـي محافـظ خاصـة (وعـاء األصـول) ،والـذي
يتمثـل فـي اسـتثمارات متوسـطة وطويلـة األجـل (عمليـات التمويـل التجـاري
والتمويـل الشـخصي) والتـي حتقـق عوائـد كبيـرة نسـبياً ،علـى عكس حسـابات
التوفيـر ،والتـي يتـم اسـتثمارها فـي الودائـع مـع البنـوك ذات فترات اسـتحقاق
أقـل مـن أسـبوع ،والتـي تكـون عوائدهـا قليلـة.
ويلتـزم البنـك بعـدم اسـتثمار أمـوال املودعين فـي مشـاريع يقـل عائدهـا عـن
العائـد املتوقـع املتفـق عليـه ،ويقوم البنك باسـتثمار األموال على سـبيل التبرع،
ويتقاضـى مـا زاد عـن ذلـك العائـد املشـار إليـه باعتبـاره حافـزاً.
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يتحمـل املـودع نسـبته مـن اخلسـارة إن وجـدت ،كمـا هو مطبق حاليـاً في ودائع
الوكالـة فـي البنـك.
وفـي حـال موافقـة بنـك بوبيـان علـى إلغـاء الوديعـة قبـل انتهـاء املـدة املتفـق عليهـا،
يعـاد للعميـل أصـل مبلـغ الوديعـة ،مـع اسـتحقاق أربـاح حسـاب التوفيـر ،مـع حتمـل
نسـبته فـي اخلسـارة إن وجـدت.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى منتـج االدخـار «و ّفـر لـي» تكييفـاً علـى
أسـلوب الوديعـة ذات العائـد املتوقـع وفـق الضوابـط التاليـة:
 .1أن يتـم اسـتثمار أمـوال هـذا املنتـج فـي وعـاء مسـتقل ذي أصـول واسـتثمارات
تـدر عائـداً متوقعـاً ،واملتحصـل مـن اسـتثمار هـذا الوعـاء يتـم توزيعـه علـى
أصحـاب هـذا املنتـج.
 .2يتـم حتديـد العائـد املتوقـع وفـق عوائـد األصـول واالسـتثمارات فـي الوعـاء
املسـتقل املخصـص لهـذا املنتـج ،ومـا زاد عـن الربـح املتوقـع يكـون مـن نصيـب
البنـك باعتبـاره حافـزاً علـى حسـن األداء.
كمـا طلبـت الهيئـة عـرض جميـع مسـتندات املنتـج علـى الهيئـة الشـرعية للنظر فيها
واعتمادها.

25254منتج السحب على المكشوف:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منتـج السـحب علـى املكشـوف ،وهـو :أن يعطي
البنـك صاحـب احلسـاب  -فـي حـال انتهـاء رصيـده  -حداً ائتمانيـاً بفئات مختلفة،
علـى سـبيل املثـال 100 :دينـار للحسـاب العـادي ،و 300دينـار حلسـاب البالتينيـوم،
وفـي حـال قـام العميـل باسـتخدام املبلـغ يتـم خصمـه مـن حسـابه فـي نهايـة الشـهر،
نظيـر رسـوم سـنوية ثابتـة يدفعهـا العميـل للبنك.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن تقـدمي هـذا املنتـج دون رسـوم ،إذ إن
الرسـوم إذا لـم تكـن مقابـل خدمـة فعليـة ،فإنهـا تعتبـر شـبهة بالقـرض بفائدة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

ت .كيف يتم التعامل مع احلساب في حال اخلسارة؟:

رأي الهيئة:

25255منح أرباح تفضيلية لبعض العمالء:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى شـرعية منح أربـاح تفضيلية
لبعـض العملاء ،وتقسـيمها إلـى شـرائح ،بحسـب املبلـغ واملدة املسـتثمر فيها.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز إعطـاء أربـاح تفضيليـة لبعـض العمالء وفق
االقتراحـات التالية:
 .1تقسـم احلسـابات والودائع إلى شـرائح مختلفة حتدد على أوزان معلومة ،فال
مانـع مـن إعطـاء أربـاح مختلفـة حسـب الشـرائح واألوزان.
 .2أن يتنازل البنك عن جزء من أرباحه لصالح عمالء معينني ،دون متييز بني العميل
املقصود والعمالء اآلخرين ،وإمنا البنك هو الذي يتنازل عن جزء من أرباحه.
 .3أن يكون احلساب والوديعة على أساس الوكالة ،حتدد فيه النسبة املجزية للطرفني.

25256ضوابط الحساب الجاري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ضوابـط احلسـاب اجلـاري للنظـر فيهـا
واعتمادهـا ،وهـي علـى النحـو اآلتـي:
 .1احلسـاب اجلـاري قـرض حسـن حـال حتـت الطلـب ،ويثبـت مثلـه فـي ذمتـه،
وتـؤول عوائـد اسـتثماره لصالـح البنـك.
 .2احلسـاب اجلاري مضمون سـداد مثله في ذمة بنك بوبيان مطلقاً ،سـواء كان
بتعـد أو تقصيـر ،أو دون ٍ
هلاك املـال ٍ
تعـد وال تقصيـر.
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 .4يجـوز لبنـك بوبيـان أن يقـدم خدمـات مميـزة ألصحـاب احلسـابات اجلاريـة،
فيمـا يتعلـق بجانـب اإليفـاء واالسـتيفاء (اإليـداع والسـحب) ،كتخصيص غرف
السـتقبال أصحـاب بعـض احلسـابات.
 .5يجـوز تقـدمي الهدايـا واملنافـع العامـة التـي يقدمهـا البنـك جلميـع عمالئـه دون
متييـز ،كمـا يجـوز تقـدمي الهدايـا اإلعالميـة التـي حتمـل شـعار بنـك بوبيـان،
كاألقلام ،والتقـومي السـنوي ،ونحوهـا.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بطـرح منتـج وديعـة الوكالـة
املتناميـة ،وهـي وديعـة تطبـق عليهـا كافـة األحـكام والشـروط اخلاصـة بوديعـة الوكالـة،
وهـي كالتالـي:
-

للعميل حرية اختيار مدة الوديعة ما بني  7أيام إلى  365يوماً.

-

يحصل العميل فيها على نفس نسبة األرباح اخلاصة بوديعة الوكالة.

رأي الهيئة:

-

يتم إيداع األرباح في حساب العميل في تاريخ استحقاق الوديعة.

-

االختالف بني وديعة الوكالة العادية ووديعة الوكالة املتنامية هو أنه:

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على هذه الضوابط.

يحـق للعميـل إضافـة أي مبلـغ (دون حتديـد حـد أدنـى) علـى املبلـغ األصلـي للوديعة ،وفي
أي يـوم قبـل تاريـخ اسـتحقاقها ،وذلـك دون احلاجـة لفتـح حسـاب وديعـة جديـد ،علـى أن
يتـم احتسـاب أربـاح الوديعـة بعـد إضافـة املبلـغ بنـاء علـى الرصيـد اليومـي املوجـود فيها،
وقـد قـام املوظـف املختـص بشـرح املنتـج وما يتميـز به ،واإلجابة عن استفسـارات الهيئة.

25257استفسـار حـول مـدى مشـروعية فتـح حسـاب بنكـي
وتوفير أجهـزة نقـاط البيـع لشـركة وسـاطة ماليـة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي حـول مـدى مشـروعية (فتـح حسـاب بنكـي /توفيـر أجهـزة نقـاط البيـع)
لشـركة وسـاطة ماليـة تتعامـل فـي بيـع وشـراء األسـهم والسـندات لعمالئهـا.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أنـه ال مانـع مـن فتـح احلسـاب للشـركة ،حيـث
يلتـزم العميـل فـي منـوذج فتـح احلسـاب بالشـروط الشـرعية لفتـح احلسـاب ،التـي
مت اعتمادهـا مـن قبـل هيئـة الرقابـة الشـرعية ،كمـا تـرى الهيئة املوافقـة على توفير
أجهـزة نقـاط بيـع للمشـاريع ذات األنشـطة املختلطـة.
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25258منتج وديعة الوكالة المتنامية:

أدنى مبلغ لفتح الوديعة هو  5٫000د.ك

 .6ال يجوز لبنك بوبيان أن يقدم ألصحاب احلسابات اجلارية بسبب تلك احلسابات
وحدها هدايا عينية مالية ،ومن ذلك اإلعفاء من الرسوم أو بعضها ،كاإلعفاء من
رسوم بطاقات االئتمان واحلواالت ،وصناديق األمانات ،وخطابات الضمان ،وغيرها.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

 .3يجوز تقاضي الرسوم املتعارف عليها (األجرة) على اخلدمات التي يقدمها البنك
ألصحاب احلسابات اجلارية ،مثل إصدار بطاقة السحب اآللي ،وإصدار الشيكات.

باب الودائع

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج وديعة الوكالـة املتنامية ،ألن األصل
اجلـواز واإلباحـة فـي املعاملات املاليـة ،وعـدم وجـود مـا يعـارض األحـكام الشـرعية
وقواعدهـا العامـة.

25259منتج وديعة المضاربة المتنامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بطـرح منتـج وديعـة املضاربـة
املتناميـة ،وهـي وديعـة تطبـق عليهـا كافـة األحـكام والشـروط اخلاصـة مثـل وديعـة
املضاربـة ،وهـي كالتالـي:
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-

للعميل حرية اختيار مدة الوديعة ما بني  6شهور أو  9شهور أو  12شهراً.

-

يحصل العميل فيها على نفس نسبة األرباح اخلاصة بوديعة املضاربة.

-

يتم إيداع األرباح في حساب العميل في تاريخ استحقاق الوديعة.

-

االختالف بني وديعة املضاربة العادية ووديعة املضاربة املتنامية هو:

يحـق للعميـل إضافـة أي مبلـغ (دون حتديـد حـد أدنـى) علـى املبلـغ األصلـي للوديعة ،وفي
أي يـوم قبـل تاريـخ اسـتحقاقها ،وذلـك دون احلاجـة لفتـح حسـاب وديعـة جديـد ،علـى أن
يتـم احتسـاب أربـاح الوديعـة بعـد إضافـة املبلـغ ،بنـاء علـى الرصيد اليومـي املوجود فيها،
وقـد قـام املوظـف املختـص بشـرح املنتـج وما يتميـز به ،واإلجابة عن استفسـارات الهيئة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج وديعـة املضاربـة املتناميـة ،ألن
األصل اجلواز واإلباحة في املعامالت املالية ،وعدم وجود ما يعارض األحكام الشـرعية
وقواعدهـا العامـة.

26260منتج وديعة الوكالة المجزئة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بطـرح منتـج وديعـة الوكالـة
املجزئـة ،وهـي وديعـة مقدمـة لشـريحة معينـة مـن العملاء أصحـاب رؤوس األمـوال
الكبيرة ،والذين تسـتلزم طبيعة أعمالهم القيام بعدد كبير من السـحوبات النقدية،
واملبالـغ الكبيـرة ،خلال فتـرات متقاربـة تطبـق عليهـا كافـة األحـكام والشـروط
اخلاصـة بوديعـة الوكالـة ،وهـي كالتالـي:
-

للعميل حرية اختيار مدة الوديعة ما بني  7أيام إلى  365يوماً.

-

يتم إيداع األرباح في حساب العميل في تاريخ استحقاق الوديعة.
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يحصل العميل فيها على نفس نسبة األرباح اخلاصة بوديعة الوكالة.

االختالف بني وديعة الوكالة العادية ووديعة الوكالة املجزئة هو كالتالي:

ب .تتم معاملة كل  10٫000د.ك على أنها وديعة قائمة بذاتها.

ت .للعميـل احلـق فـي أن يقـوم بكسـر جزء من الوديعـة ال يقل عن 100٫000
د.ك دون احلاجـة لكسـر مبلـغ الوديعـة بالكامـل.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

-

أدنى مبلغ لفتح الوديعة هو  3٫000د.ك.

أ .احلد األدنى لفتح الوديعة هو  100٫000د.ك ومضاعفاتها.

ث .للعميـل احلـق فـي إضافـة مبلـغ إلـى الوديعـة قبـل تاريـخ اسـتحقاقها على
أال يقـل عـن  100٫000د.ك.

وقد قام املوظف املختص بشرح املنتج وما يتميز به ،واإلجابة عن استفسارات الهيئة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج وديعـة الوكالـة املجزئـة ،ألن
األصـل اجلـواز واإلباحـة فـي املعاملات املاليـة ،وعـدم وجـود مـا يعـارض األحـكام
الشـرعية وقواعدهـا العامـة.

26261منتج وديعة المضاربة المجزئة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة بنك بوبيان بطرح منتج املضاربة املجزئة،
وهـي :وديعـة مقدمـة لشـريحة معينـة مـن العمالء أصحـاب رؤوس األمـوال الكبيرة،
والذيـن تسـتلزم طبيعـة أعمالهـم القيـام بعـدد كبير من السـحوبات النقديـة ،واملبالغ
الكبيـرة ،خلال فتـرات متقاربـة تطبـق عليهـا كافـة األحـكام والشـروط اخلاصـة
بوديعـة املضاربـة ،وهـي كالتالي:
-

للعميل حرية اختيار مدة الوديعة ما بني 6شهور أو 9شهورأو  12شهراً.

-

يحصل العميل فيها على نفس نسبة األرباح اخلاصة بوديعة املضاربة.

-

يتم إيداع األرباح في حساب العميل في تاريخ استحقاق الوديعة.

-

االختالف بني وديعة املضاربة العادية ووديعة املضاربة املتنامية هو التالي:
أ .احلد األدنى لفتح الوديعة هو  100.000د.ك ومضاعفاتها.
ب .يتم معاملة كل  100.000د.ك على أنها وديعة قائمة بذاتها.
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ث .للعميـل احلـق فـي إضافـة مبلـغ إلـى الوديعـة قبـل تاريـخ اسـتحقاقها على
أال يقـل عـن  100.000د.ك
وقد قام املوظف املختص بشرح املنتج وما يتميز به ،واإلجابة عن استفسارات الهيئة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى منتـج وديعـة املضاربـة املجزئـة ،ألن
األصـل اجلـواز واإلباحـة فـي املعاملات املاليـة ،وعـدم وجـود مـا يعـارض األحـكام
الشـرعية وقواعدهـا العامـة.

26262التربع بأرباح وديعة الوكالة االست�ثمارية :
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك فـي حـثّ عملاء وديعـة الوكالـة
االسـتثمارية علـى التبـرع بأربـاح الوديعة في شـهر رمضان املبـارك .لالطالع وإبداء
الرأي الشـرعي.

-

-

احلصـول علـى أربـاح وديعـة الوكالـة (السـنوية /نصـف سـنوية) بشـكل شـهري
(قبـل موعـد اسـتحقاق الوديعـة) ،علمـاً أن الهيئـة قـد وافقـت علـى هـذا املبـدأ
فـي منتـج آخـر.
حصـول العميـل علـى أربـاح وديعتـه املتوقعـة مقدمـاً عنـد فتـح احلسـاب ،وفـي
تعـد وال تفريـط تخصـم هـذه
حالـة عـدم حتقيـق البنـك لألربـاح مـن غيـر ٍّ
األربـاح مـن وديعتـه عنـد اسـتحقاقها.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن توزيـع دفعـات حتـت احلسـاب بشـكل
شـهري فـي وديعـة الوكالـة ،وذلـك بعـد مـرور فتـرة يتصـور فيهـا اسـتثمار األمـوال،
وتقـدر مبـرور شـهر علـى األقـل ،وال يصـح منـح العميل دفعة مقدمة حتت احلسـاب
عنـد فتـح حسـاب الوديعـة قبـل مـرور فتـرة يتصـور فيهـا اسـتثمار األموال.

رأي الهيئة:

26264وديعة الوكالة طويلة األجل:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن أربـاح هـذه الوديعـة حـق خالـص للمـودع ويحـق
لـه التبـرع بهـا ،وكـذا الرجـوع عـن تبرعـه قبـل خدمـة التبـرع ،إال بعـد أن يتحقـق
الربـح ،بشـرط أن يضـاف فـي األحـكام والشـروط هـذا البنـد:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية وديعـة الوكالـة طويلـة األجـل ،والتـي يرغـب
البنـك فـي إبرامهـا مـع عمالئـه ملـدد مختلفة تصل إلى خمس سـنوات ،ويكون الربح
مقسـماً علـى السـنوات بنسـب معينـة متوقعـة ،وفـي حـال رغبـة العميـل فـي إلغـاء
الوديعـة يعطـى األربـاح املتوقعـة للفتـرة السـابقة ،إللغائـه الوديعـة.

(إن األربـاح التـي حتققـت سـتصرف فـي وجـوه اخليـر ،بعد يوم واحد من اسـتحقاق
الوديعـة ،مـا لـم يطلـب العميـل نسـبة اسـتحقاقه لألربـاح ،علمـاً أن اخلسـارة جتبـر
مـن رأس املـال ،كمـا جـاء فـي الشـروط واألحـكام).

258

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية منتـج وديعـة الوكالـة ،لـذا يرجـى إفادتنـا حـول
احلكـم الشـرعي فـي تقـدمي مميـزات للعملاء فـي منتـج وديعـة الوكالـة ،وهـي:

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

ت .للعميـل احلـق فـي أن يقـوم بكسـر جزء من الوديعـة ال يقل عن 100.000
د.ك دون احلاجـة لكسـر مبلـغ الوديعـة بالكامـل.

26263منتج وديعة الوكالة:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى وديعـة الوكالـة طويلـة األجـل ،مـع
يضمـن ذلـك فـي الشـروط واألحـكام ،علـى أنـه فـي
توقيـع العميـل علـى إقـرار أو
َّ
حـال رغبـة العميـل فـي إلغـاء الوديعـة ،ينظـر فـي وقتهـا ،إذا كانـت هنـاك زيـادة فـي
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26265وديعة جديدة على نمط الوكالة االست�ثمارية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة البنـك في تقدمي منتـج وديعة على طريق
الوكالـة االسـتثمارية ،وميتـاز هـذا املنتـج :أن العميـل يحـق لـه قبـض أربـاح الوديعـة
بعـد توقيـع عقـد الوديعـة مباشـرة ،كمـا يحـق لـه احلصـول علـى بعـض اجلوائـز،
واألربـاح التفضيليـة ،ويحـق لـه الدخـول فـي بعـض السـحوبات.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املنتج وفق الضوابط التالية:
 .1أن يكون احلساب استثمارياً .%100
 .2أن توزع األرباح بعد مدة تستثمر فيها األموال استثماراً حقيقياً.
 .3في حالة حصول العميل على أرباح تفضيلية يجب أن تكون بعض استثمارات
هـذه الوديعـة فـي محفظـة خاصـة ،تخـول العميـل احلصـول علـى أربـاح تفضيلية.
 .4تطبـق علـى املزايـا املقدمـة علـى الوديعـة مـا مت إقـراره مـن قبـل مـن الهيئـة
الشـرعية فـي هـذا الشـأن.
 .5مراعاة ضوابط إلغاء الوديعة في حال إلغائها من قبل العميل.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

األربـاح املقبوضـة فلا يسـتحق العميـل الزيـادة ،وتخصـم مـن أصـل الوديعـة تسـوي ًة
حلسـاب الوكالـة ،وإذا كان هنـاك نقـص فـي األربـاح يعطـى العميـل األربـاح عـن
الفتـرة املسـتحقة.

باب البطاقات المصرفية
26266عائد مالي على مشرتيات بطاقة االئ�تمان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مـن إدارة التسـويق حـول البطاقـات
االئتمانيـة ،ومـدى جـواز تقـدمي حسـم  %5علـى مشـتريات العملاء عنـد اسـتعمال
بطاقـات بوبيـان االئتمانيـة ،وهـذا احلسـم سـيتم حسـابه علـى املشـتريات شـهرياً
فـي جميـع أنحـاء العالـم ،وسـوف يحتسـب احلسـم شـهرياً ،ويعـاد مبلـغ احلسـم إلـى
حسـابات البطاقـات االئتمانيـة للعملاء.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز منح العميل حسـماً قدره  %5على مشـتريات
البطاقـات االئتمانيـة عنـد اسـتخدامها مـن قبـل العملاء ،وذلـك لعـدم وجـود شـبهة
ربـا أو قـرض ،وألن احلسـم يُعتبـر تبرعـاً مـن البنـك بجـزء من مسـتحقاته ،ويقتصر
ذلـك على املشـتريات.

26267أسئلة واردة من إدارة البطاقات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مجموعـة أسـئلة مقدمـة مـن إدارة البطاقـات
وهـي عبـارة عـن حلـول بديلـة لتغطيـة خسـائر بطاقـة االئتمـان ،وكذلـك مناقشـة
الهيئـة الشـرعية بشـأن املواضيـع التاليـة:
 .1ترغـب اإلدارة بإضافـة خدمـات علـى بطاقـة االئتمـان مثـل اخلصومـات ،لـدى
بعض املستشفيات ،أو خدمة التأمني للسفر ،أو خدمات الدخول إلى صاالت
الدرجـة األولـى ورجـال األعمـال ،وإعـادة بيـع هـذه اخلدمـات مـع إضافـة ربـح
البنـك علـى رسـوم البطاقـة.
 .2ترغـب اإلدارة بإضافـة رسـوم مـا بين  100و 150فلسـاً علـى كل عمليـة
مشـتر يا ت .
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اإلجابة مبا يلي:

بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة :علـى املوضـوع ،علـى أن تصـرف مبالـغ الدعـم
فـي التكاليـف الدعائية.

عن السؤال األول :ما دامت األجرة مقابل خدمة مشروعة فال مانع من إضافتها.
عـن السـؤال الثانـي :أن تعيـد إدارة البطاقـات النظـر فـي رسـوم اإلصـدار ،بحيـث
تغطـي التكاليـف الفعليـة للسـحب النقـدي والشـراء.

26268السحوبات باستخدام بطاقات االئ�تمان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى شـرعية منـح عملاء بنـك
بوبيـان الفرصـة فـي دخـول سـحوبات علـى هدايـا عينيـة ونقديـة عنـد اسـتخدامهم
بطاقـات االئتمـان فـي العمليـات الشـرائية.
مثـال :مينـح العميـل فرصـة للفـوز كلمـا اشـترى مببلـغ عشـرة دنانيـر ،وإذا اشـترى
بعشـرين فلـه فرصتـان وهكـذا.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اجلـواز ،وذلـك ألن العميـل (املديـن) يحصـل علـى
اجلوائـز مـن خلال السـحب ومـن أمـوال املسـاهمني ،وهـه الطريقـة ليـس فيهـا
مخالفـة شـرعية.

26269دعم المنتجات المميزة من شركة فيزا العالمية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة البطاقـات ،حـول طلـب
اإلفـادة عـن عـرض قدمتـه شـركة فيـزا العامليـة ،وهـو عبـارة عـن دعـم مـادي ،وذلـك
لدعم املنتجات املميزة ،مثل :بطاقة البالتينيوم ،وبطاقة اإلنفينيتي ،مقابل تسـويق
هـذه البطاقـات للعمالء.

262

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

27270الت�أمني على ديون بطاقات االئ�تمان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول إبـداء الـرأي الشـرعي بشـأن
مشـروعية التأمين علـى ديـون بطاقـات االئتمـان فـي احلـاالت التاليـة:
-

وفاة العميل.

-

السرقة.

-

تزوير البطاقة.

مطالبات من قبل العميل ال ميكن حتصليها من التاجر.

علماً أن البنك هو من يتحمل تلك التكاليف واملطالبات .لالطالع وإبداء الشرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :جواز التأمني على هذه األمور بشرطني:
 .1أن يكون التأمني تأميناً تكافلياً.

 .2أن تكون البطاقات صادرة من بنك إسالمي.

27271أسئلة واردة من إدارة البطاقات المصرفية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية مذكرة مرفوعة من إدارة البطاقات وهي كالتالي:
 .1سـيقوم بنـك بوبيـان بأخـذ عمولـة مقطوعـة ( 6د.ك) مـن العملاء ،وذلـك
فـي حالـة سـحب العميـل مبلغـاً نقديـاً بواسـطة بطاقـة االئتمـان مـن البنـوك
األخـرى ،فمـا هـو احلكـم الشـرعي بذلـك؟
 .2هـل ميكـن لبنـك بوبيـان منـح عملاء البنـوك األخـرى  -مبـا فيهـم البنـوك
اإلسلامية  -السـحب النقـدي لبطاقـات االئتمـان عـن طريـق أجهزتنـا؟
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رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع واملناقشـة املسـتفيضة ،واالسـتماع لوجهـات النظـر فـي
املوضـوع الـذي عرضـه املوظـف املسـؤول علـى الهيئـة ،بخصـوص بطاقـة االئتمـان
(فيـزا  -ماسـتر كارد) ،رأت الهيئـة :أن هـذه البطاقـات تشـتمل علـى خدمة وقرض،
واخلدمـة املنفكـة عـن القـرض مقابـل نقـل األمـوال والتي يقدمها البنـك ،يجوز أخذ
األجـرة عليهـا مقطوعـة أو منسـوبة ،وأمـا القـرض فيجـب أن يكـون قرضـاً حسـناً،
ويجـب علـى بنـك بوبيـان مراعـاة مصلحـة العميـل ومصلحـة البنـك في نفـس الوقت
بالنسـبة لتكلفـة األجـور.
وللإدارة أن تختـار أحـد األسـلوبني ،علـى أال ميكـن العميـل مـن السـحب النقـدي
مـن أجهـزة بنـك بوبيـان بهـذه البطاقـة ،كمـا ينصـح بـأن ال يسـتخدم هـذه البطاقـة
بالسـحب النقـدي مـن البنـوك األخـرى.
كما أنه ال يجوز أخذ عمولة ثابتة مقطوعة على العميل املتأخر شهرياً ،لكونه من الربا.

27272تخفيض عدد مرات السحب اآللي على النقد وتحويله
من البطاقة االئ�تمانية إلى الحساب الجاري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤاالن مقدمـان مـن إدارة البطاقـات ،همـا
كالتالـي:
 .1مـا مـدى جـواز تخفيـض عـدد مـرات السـحب اآللـي علـى النقـد ،بحيـث تكـون
مقتصـرة علـى مائتـي دينـار فقـط ال غيـر؟

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اإلجابة عن السؤالني مبا يلي:
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 .3فـي حالـة تأخـر العميـل عـن السـداد ،هـل يجـوز أخـذ عمولـة ثابتـة مقطوعـة
علـى العميـل املتأخـر شـهرياً حتـى يتـم السـداد؟ علـى أن يتـم حتويـل العمولـة
املخصومـة إلـى حسـاب جلنـة خيريـة ،علمـاً أن هـذه العمليـة قامـت بهـا بعـض
البنـوك اإلسلامية اخلليجيـة.

رأي الهيئة:
 .1عن السؤال األول :إن مبلغ خمسمائة دينار هو مبلغ مناسب للسحبة الواحدة
مـن بطاقـة االئتمان.
 .2عـن السـؤال الثانـي :يبقـى اسـتخدام رصيـد بطاقـة االئتمـان علـى مـا كان
معمـوالً بـه فـي البنـك ،فلا يحـول مبلـغ البطاقـة إلـى احلسـاب اجلـاري أو
التوفيـر ،أمـا إذا أراد البنـك منـح العميـل قرضـاً حسـناً فلا مانع مع عدم أخذ
رسـوم مـن العميـل.

27273منـح عملاء القطـاع النفطـي بطاقـة ائ�تمانيـة ت�تضمن
هديـة تشـجيعية مـن البنك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة إدارة التسـويق بطـرح منتـج منـح عملاء
القطـاع النفطـي بطاقـة ائتمانيـة تتضمـن هديـة تشـجيعية مـن البنـك ،لـذا نرجـو
التكـرم باالطلاع وابـداء الـرأي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن طـرح املنتج ،فلم تتحقق وجود شـبهة
اإلقـراض بفائـدة ،أو القـرض الـذي جر نفعاً.

27274رسوم البطاقة المقسطة وغري المقسطة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع رسوم البطاقة املقسطة وغير املقسطة،
حيـث إن قـرار الهيئـة ينـص علـى توحيـد رسـوم إصدار البطاقة االئتمانية املقسـطة
وغير املقسـطة ،ومن خالل التدقيق تبني تفاوت الرسـوم بني البطاقتني.

 .2مـا مـدى جـواز إمكانيـة حتويـل النقـد مـن البطاقـة االئتمانيـة إلـى احلسـاب
اجلـاري ،مـع اسـتخدام بطاقـة السـحب املباشـر فـي طلـب الرصيـد النهائـي؟
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة التأكيد على قرارها بشأن توحيد رسوم البطاقات
االئتمانية املقسطة وغير املقسطة ،وعليه فإذا كانت هناك خدمات إضافية على
البطاقة املقسطة فال مانع من زيادة رسوم إصدارها مقابل اخلدمات اإلضافية.

عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع حول طلب حتسني اخلدمة على البطاقة
االئتمانية ،وذلك وفق البيانات التفصيلية اخلاصة باخلدمة ،وهي كالتالي:

27275تقديـم خدمـات اإلصـدارات الخاصـة بطـرح بطاقات فيزا
االئ�تمانية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد تقـدمي خدمـات اإلصـدارات اخلاصـة
بطـرح بطاقـات فيـزا االئتمانيـة ،والـذي سـيتم عقـده بين بنـك بوبيـان وبين إحـدى
الشـركات ،لالطلاع وإبـداء احلكـم الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واطلاع الهيئـة علـى العقـد ودراسـته ،وافقـت علـى إبرامـه مـع الشـركة
املذكـورة ،علـى أن يذكـر فـي متهيـد العقـد التـزام بنك بوبيان بالشـريعة اإلسلامية،
وأن يقيـد التحاكـم «مبـا ال يخالـف أحـكام الشـريعة اإلسلامية».

27276تقديم بطاقات أمريكان أكسربيس لعمالء البنك:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة البنك بتقدمي بطاقات أمريكان أكسبريس
لعمالئه .لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى االتفاقيـة ،وذلـك ألن هـذه اخلدمـة
مجـرد مقاصـة وحتويـل للمطالبـة وليـس فيهـا قـرض ،شـبيهة مبـا لو اسـتخدم أحد
عملاء البنـوك التقليديـة األخـرى أجهزة بنـك بوبيان ،فليس لبنك بوبيان أي عالقة
أو إعانـة لـه علـى معاملتـه مـع بنكه.
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رأي الهيئة:

27277تحسني بعض الخدمات على البطاقة االئ�تمانية:

اخلدمـة املقدمـة حاليـاً عندمـا يكـون لـدى العميـل رصيد أعلى عن احلـد االئتماني
فـي بطاقتـه االئتمانيـة ،ويرغـب بتحويلـه إلـى أي مـن حسـاباته ،فعليـه التحـدث إلى
اخلدمـة الهاتفيـة فـي البنك إلمتـام العملية.
التحسين :منـح العميـل صالحيـة حتويـل رصيـد البطاقـة اإلضافـي عـن احلـد
االئتمانـي املمنـوح لـه فـي بطاقـة االئتمـان إلـى حسـاباته بشـكل آلـــي.
مثـال :إذا كان احلـد االئتمانـي للبطاقـة  1٫000د.ك ورصيـد البطاقـة املتوفـر
 1500د.ك فيمكـن للعميـل حتويـل مبلـغ  500د.ك أو أي مبلـغ متجـاوز منهـا إلـى
حسـاباته لدينـا فـي البنـك بنفسـه دون الرجـوع إلـى اخلدمـة الهاتفيـة.
شروط اخلدمة:
 .1يجب أن يكون احلساب نشطاً.
 .2يجب أن يكون احلساب بالدينار الكويتي وال يقبل باحلسابات ذات العمالت األجنبية.
 .3هـذا اخليـار يجـب أن يتـاح فـي عالمـة التبويـب فـي موقـع البنـك الرسـمي
والتطبيـق الهاتفـي.
 .4إعطـاء العميـل اخليـار لتحويـل املبلـغ ألي مـن حسـاباته الشـخصية  -إذا كان
لديـه أكثـر مـن حسـاب  -بشـرط أن تكـون نشـطة وبالدينـار الكويتـي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع اعتبـرت الهيئـة أن املقتـرح حتسين علـى خدمـة مباحـة ،فلا
مانـع مـن تقـدمي هـذه اخلدمـة للعملاء عـن طريـق النظـام اآللـي.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع عقد تقدمي خدمـة جديدة (الدفع عن
طـرق اسـتخدام األجهـزة الذكيـة مـع ماسـتركارد) ،وقد عرض املوضـوع على اللجنة
التنفيذيـة ،وأوصـت اللجنـة :باملوافقـة علـى العقـد وكذلـك  -إن أمكـن  -تقييـد
البنـد ( )13مـا لـم تنشـأ عـن التعـدي والتقصيـر ،والبنـد ( )19مبـا ال يخالف أحكام
الشـريعة اإلسالمية.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على العقد ،مع إجراء التعديالت املذكورة
أعاله.

27279خصـــم  %50لعميـــل بوبيـــان علـــى رســـوم البطاقـــة
االئ�تمانيـــة فـــي يـــوم ميـــاده:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع حـول رغبـة بنـك بوبيـان بإرسـال
رسـالة للعملاء فـي يـوم ميالدهـم ،تتضمـن منحهـم خصمـاً بنسـبة ( )% 50علـى
رسـوم البطاقـة االئتمانيـة ،وسـتكون الرسـالة كالتالـي :عزيـزي العميـل (مبناسـبة
يـوم ميلادك يقـدم لـك بنـك بوبيـان خصمـاً بنسـبة ( )%50علـى رسـوم بطاقتـك
االئتمانيـة).

 .2أن يتـم اسـتقراء ردود أفعـال عملاء بنـك بوبيـان إجمـاالً ،وذلـك مـن خلال
وسـائل التواصـل االجتماعـي ،ومـدى تأثيـر ذلـك علـى سـمعة البنـك.
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27278تقديـم خدمـة جديـدة (الدفـع عـن طريـ�ق اسـتخدام
األجهـزة الذكيـة مـع ماستركارد):

 .1أال يكـون هنـاك حملـة إعالنيـة أو تسـويقية لهـذه اخلدمـة املتمثلـة في اخلصم
علـى إصـدار البطاقـات االئتمانيـة ،بـل يكتفـى بإرسـال رسـالة شـخصية للعميـل.

 .3تقـدمي تقريـر مـن قبـل إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي بعـد ثالثـة أشـهر
للنظـر فـي نتائـج هـذه اخلدمـة.
وأكـدت الهيئـة علـى عـدم قيـام البنـك بتقـدمي خدمات أو عروض تتعلـق بيوم امليالد
إال بعـد عرضهـا على الهيئة.

28280خدمـة دفـع الفواتير المتاحة في تطبيق بنك بوبيان
عن طري�ق البطاقات االئ�تمانية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مـن إدارة البطاقـات االئتمانيـة ،حـول
مـدى إمكانيـة قيـام البنـك بتوفيـر خدمـة مـن خلال تطبيـق البنـك يسـمح للعميـل
بدفـع (فواتيـر الهواتـف ،رسـوم املـدارس ،وغيرها) عن طريـق البطاقات االئتمانية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى اخلدمـة املقترحـة ،دون حتميـل
العميـل أيـة رسـوم إضافيـة ،لكونهـا خدمـة مشـروعة مباحـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،ومناقشـة املوضـوع ،رأت الهيئـة :أن أصـل منـح خصم للعميل
علـى البطاقـة االئتمانيـة مبناسـبة يـوم ميلاده ال مانـع منـه مـن الناحيـة الشـرعية،
غيـر أن الهيئـة تـرى أن هـذا األمـر قـد يـؤدي إلـى مخاطـر تؤثـر علـى سـمعة البنـك،
وبعـد تقديـر كل مـن املصلحـة واملفسـدة املترتبـة علـى هـذه اخلدمـة ،قـررت الهيئـة
الشـرعية املوافقـة علـى تقـدمي هـذه اخلدمـة وفـق الضوابـط اآلتيـة:
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عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع عرض بطاقة ماستركارد حلاملي البطاقة
«اشتر واحدة واألخرى مجاناً» لبعض املطاعم والكافيهات ،لالطالع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على العرض ،لكونه تبرعاً من اجلهة املانحة.

28282تعديل نموذج الشروط واألحكام الخاص ببطاقة االئ�تمان:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية مقترح تعديل منوذج الشروط واألحكام اخلاص
ببطاقة االئتمان ،حيث ترغب اإلدارة بالتعديل على احلد األدنى املستحق على
البطاقات االئتمانية ،هذا وقد مت عرض املوضوع في اجتماع اللجنة التنفيذية ،وكان
رأي اللجنة :أنه وفقاً لقواعد وتعليمات البنك املركزي التي تنظم متويل األفراد،
وعدم جتاوز ما نسبته ( )%40من الراتب ،ومبا أن الشروط واألحكام لبطاقة االئتمان
تنص على :أن بطاقة االئتمان قرض حسن من البنك إلى العميل ،وحيث إن جمهور
العلماء يرى أن القرض احلسن ليس فيه أجل ،وبناء عليه فال مانع من تطبيق النسبة
واملبلغ املقطوع على أقساط البطاقة االئتمانية ،وذلك استناداً لرأي اجلمهور ،وألن
اجلهالة في التفاوت بني النسبة واملبلغ املقطوع  -في هذه احلالة  -يسيرة ومغتفرة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة واعتماد النموذج بعد التعديل عليه.

28283عروض شركة فيزا:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع ،حول إمكانية استفادة عمالء بوبيان من
حاملي بطاقة فيزا إنفينيتي للسحب اآللي ،واالستفادة من العروض التالية املقدمة
من شركة فيزا العاملية.
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-

حماية املشتريات التي يتم شراؤها عبر بطاقة فيزا إنفينيتي من السرقة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

28281عــرض ماســركارد لحاملــي البطاقــة «اشــر واحــدة
واألخــرى مجانــ ًا» لبعــض المطاعــم والكافيهــات:

-

الدخول إلى قاعات انتظار كبار الزوار عبر برنامج .Key Lounge

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :إذا كانـت احلمايـة علـى املشـتريات مقدمـة مـن
شـركة فيـزا فهـو تبـرع منهـم ،وبنـاء عليه فال مانع من متكين حاملي هذه البطاقات
مـن العـروض املقدمـة لهم.

28284حجوزات لحضور المباريات عن طري�ق البطاقة االئ�تمانية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع قيـام البنـك بحملـة إعالنيـة ،تتمثـل
فـي تشـجيع البنـك لعمالئـه لعمـل حجـوزات حلضور مباريات كرة القدم باسـتخدام
البطاقة االئتمانية ،وإمكانية دخول العميل للسـحب ،ومن ثم منح قيمة احلجوزات
للعميـل الـذي يتـم اختيـاره عـن طريق السـحب.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى عمـل حجـوزات حلضـور املباريـات
عـن طريـق البطاقـة االئتمانيـة.

28285لهدية النقدية على استخدام البطاقات االئ�تمانية
"الكاش باك":
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار شـرعي خـاص مبوضـوع الهديـة
النقديـة علـى اسـتخدام البطاقـات االئتمانيـة "الـكاش بـاك" وهـو كالتالـي:
يرجى إفادتنا بالرأي الشـرعي حول قيام بعض العمالء باسـتخدام بطاقة االئتمان
للقيـام بعمليـات شـراء حقيقيـة ،ثـم يقومـون بإرجـاع السـلعة للتاجـر ويحصلون على
املبلـغ املدفـوع نقـداً ،وفـي هـذه احلالـة ال ميكـن للبنـك تقصي هؤالء العملاء وإلغاء
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على هذا املقترح وفق الشروط التالية:

رأي الهيئة:

 .1أال تستخدم هذه البطاقات في بضائع محظورة شرعاً.

بعد النظر واالطالع واالستفسار من اإلدارة املختصة رأت الهيئة اآلتي:

 .2أن تخضع هذه الشحنات للرقابة من اجلهات الرسمية.

إذا متت املعاملة بحيث مت قيد مبلغ البضائع على حساب العميل ومت تسديد
التاجر مستحقاته من هذه العملية ،وحتصل البنك على عموالته املقررة من هذه
العملية ،فال مانع وفق قرار الهيئة الشرعية بإعطاء العميل مكافأة "الكاش باك"
وفق الضوابط املعمول بها في البنك ،وفي هذه العملية هناك احتماالن:
األول :أن يقوم العميل بإرجاع البضاعة إلى التاجر واسترجاع قيمتها نقداً دون
علم البنك ،وذلك لعدم رغبته في البضاعة ،دون سوء أو احتيال متعمد،
وفي هذه احلالة ليس على البنك أي مؤاخذة في احلصول على العمولة
من التاجر ،لكون العملية متت في إجراءاتها املقررة ،ويستحب على العميل
ديانة أن يخبر البنك بإرجاع البضاعة واستالم قيمتها نقداً ،ويحق للبنك
في هذه احلالة أن يقرر السياسات املعمولة بها ،وكون التاجر قد قبل إرجاع
مبلغ السلعة نقداً يعتبر ذلك موافقة ضمنية منه لقبول عمولة الصفقة.

ت
ا� اخلدمات املرصفية
ك� ب

العمليـة ،ألنهـا تتـم بين العميـل والتاجـر ،وعليـه :يقـوم البنـك بإيـداع مبلـغ "الـكاش
بـاك " لهـذه العمليـة ،فمـا حكـم املبلـغ املـودع للعميل؟

رأي الهيئة:

 .3التنبيه على العمالء بعدم استخدام البطاقات ألغراض محرمة.
 .4إذا تبين للبنـك أن العميـل قـام باسـتخدام البطاقـة فـي أمـر محظـور يقـوم
البنـك بإلغـاء البطاقـة.

28287وجود مبالغ زائدة في حساب بطاقات الخصم الفوري:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من إدارة البطاقات ،يتضمن
االستفسار عن كيفية التصرف باملبلغ املالي املوجود في حساب بطاقات اخلصم
الفوري ،نتيجة تقييد البنك املبلغ املسحوب من قبل العميل لدى التاجر خارج
دولة الكويت ،علماً أن البنوك تقوم بحجز املبلغ مبدئياً ،ومن ثم تقييد املبلغ على
العميل بعد استالم الوصوالت من التاجر ،وحيث إنه في أغلب احلاالت يكون املبلغ
احملجوز أكثر بقليل من املبلغ املقيد ،والذي يقوم البنك بتسديده للتاجر فيما بعد،
فقد جتمع هذا املبلغ من عام 2006م وحتى 2011م ،وعليه :يرجى التكرم بإبداء
الرأي الشرعي حول هذا املوضوع ،وكيفية التصرف في هذه املبالغ.

الثاني :أن يتم استخدام العملية حتاي ً
ال من العميل للحصول على مكافأة "الكاش
باك" بأن يكون غير قاصد لشراء البضاعة أص ً
ٍ
فعندئذ يحرم عليه في
ال،
هذه احلالة االستفادة من مبلغ " الكاش باك " ،وعليه ديانة إبالغ البنك
بذلك ،أو التصدق بهذه األموال.

رأي الهيئة:

28286هدايا لحاملي بطاقات الدفع المسبق:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :إذا تعـذر رد هـذه الزيـادات ألصحابهـا فإنهـا
تصـرف فـي وجـوه اخليـر علـى نيـة صاحبهـا ،علـى أن تعـاد لـه فـي حـال طلبـه لهـا.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة البطاقـات ،حـول رغبـة
االدارة مبنـح حاملـي بطاقـات الدفـع املسـبق مـن بنـك بوبيـان علـى اشـتراك لـدى
إحـدى شـركات الشـحن مجانـاً ،علمـاً أنـه مـن احملتمـل أن يطلـب بعـض العملاء
بضائـع تتعـارض مـع شـروط وأحـكام اسـتخدام بطاقـات بنـك بوبيـان.
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كتاب الدعاية
واإلعالن

28288اإلعالنات الخاصة بالبنك في المواقع اإللكرتونية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية رغبة البنك في نشر اإلعالنات اخلاصة مبنتجات
البنك ،أو إحدى احلمالت التسويقية في مواقع البحث ،والبريد اإللكتروني ،ومواقع
التواصل االجتماعي ،ومقاطع الفيديو ،وموقع السينما الكويتية.
واملقصـود :أن يتـم عـرض اإلعلان اخلـاص بالبنـك فـي املواقـع املوصولـة بشـبكة
محـرك البحـث ،وذلـك حين يقـوم شـخص «متصفـح» مـن دولـة الكويـت بزيـارة هذه
املواقـع ،برجـاء إبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن اإلعلان فـي املواقـع املذكـورة أعاله،
كمـا رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى اإلعلان فـي موقـع السـينما ،لكونـه ال يليـق
بالبنـك اإلسلامي أن ينشـر إعالناتـه فـي مثـل هـذا املوقـع(((.

28289إعالنات «حساب الغالي» بالصور:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية اإلعالنـات اخلاصـة بحسـاب الغالـي ،ويحتوي
اإلعالن على صورة شـخصية مجسـمة للحسـاب .لالطالع وإبداء الرأي الشـرعي.

ت
ا� الدعاية واإلعالن
ك� ب

كتاب الدعاية واإلعالن

29290نشـر تقريـ�ر عـن أعمـال البنـك فـي مجلـة أحـد مراكـز
التسـوق:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع نشر تقرير أعمال البنك في مجلة أحد
مراكز التسوق ،حيث تقدمت إدارة التسويق بطلب نشر تقرير مصغر عن النشاط
الذي قام به البنك مؤخراً في مركز التسوق ،من نشر وتوزيع بروشورات ،تتضمن
منتجات البنك واخلدمات التي يقدمها للعمالء ،وجتدر اإلشارة إلى أن املجلة التي
سيتم النشر فيها هي :عبارة عن مجلة إعالنية خاصة باملركز.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى نشـر إعالنـات البنـك فـي مثل
هـذه املجلات ،التـي حتتـوي علـى أزيـاء ونسـاء شـبه عاريـات ،وذلك تنزهـاً وحفاظاً
علـى سـمعة البنـك ،باعتبـاره بنكاً إسلامياً.

29291الحمالت اإلعالنية لبنك بوبيان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلي ،تتضمن رغبة بنــك بوبيــان بتصميم مجموعة من اإلعالنات لنشرها في
الصحـف اليوميـة ،وبعـض الوسـائل اإلعالنيـة ،تتضمـن صـوراً ألشـخاص (رجال أو
نسـاء) منفرديـن ،أو مجتمعين علـى شـكل عائلـة ،لـذا نرجو التكـرم بإفادتنا باحلكم
الشـرعي لهـذا املوضـوع ،ووضـع الضوابـط الشـرعية لها.

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن اسـتخدام هـذه الصـورة لكونهـا مـن
الصـور املسـطحة التـي ال ظـل لهـا ،وال يقصـد منهـا التعظيـم ،وقـد أجـاز بعـض
الفقهـاء هـذا النـوع مـن الرسـومات ،وكذلـك ال مانـع مـن متثيل الشـخصية لألطفال
فـي املناسـبات واالحتفـاالت.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن تضمين اإلعالنات صوراً ألشـخاص
حقيقيين ،مـع ضـرورة االلتـزام بالضوابـط الشـرعية ،واللبـاس احملتشـم خاصـة
لصـور النسـاء ،كمـا رأت الهيئـة ضـرورة عرض جميـع اإلعالنات على إدارة التدقيق
الشـرعي الداخلـي العتمادهـا واملوافقـة عليهـا.

 -1مت تعديل هذا القرار .علماً أن القرار املعمول به هو القرار رقم (.)301
276

277

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة إدارة التسـويق بتقـدمي دعـم لـدوري كـرة
القـدم للجامعـات ،وذلـك بغـرض الدعايـة والتسـويق لبنـك بوبيـان ،لالطلاع وإبـداء
الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة مـن حيـث املبدأ على الدعـم ،وأن يقتصر
األمـر علـى الذكـور دون اإلنـاث ،مـع احلـرص على االلتزام بالضوابط الشـرعية في
ذلـك ،والتأكـد مـن عـدم وجـود مخالفات في هذا الشـأن.

29293كرة القدم االفرتاضية (فانتسي):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موقع كرة القدم االفتراضية (الفانتسـي) ،وقد
قـام املوظـف املختـص بشـرح املوضـوع وتقـدمي مذكـرة تتضمـن شـرح البرنامـج كمـا
يلي:
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-

كـرة القـدم االفتراضيـة (الفانتسـي) عبـارة عـن مسـابقة يحـق لـكل مشـترك
اختيـار تشـكيلة مـن  11العبـاً.

-

يتـم احتسـاب النقـاط بنـاء علـى أداء الالعبين فـي املباريات الفعليـة (مثال :لو
سـجل املهاجـم املوجـود فـي فريقـي سـوف يتـم إضافـة نقـاط).

-

وفي نهاية كل أسبوع يتم اإلعالن عن الفائزين احلاصلني على نقاط أكثر.

-

اختيـار الالعبين يكـون مبنيـاً علـى توقعـات ودراسـة  ،وعلـى سـبيل املثـال :مـن
املفتـرض أال يختـار املتسـابق حـارس مرمـى يواجـه فريقـاً قويـاً هـذا األسـبوع.

-

اجلوائـز سـتكون تذاكـر حلضـور مباريـات الـدوري اإلجنليـزي شـاملة اإلقامـة
والطيـران ،باإلضافـة إلـى جوائـز نقديـة.

يبـدأ املشـترك فـي البرنامـج بشـراء  15العبـاً :حـارس و5دفاع5/وسـط3/هجوم)
مـن كل فريـق ،علـى أن يقـع االختيـار علـى ثالثـة العبين حـداً أعلـى ،وبعـد اختيـار
الفريـق ،يتـم اختيـار قائـد للفريـق ،وتكـون نقاطـه مضاعفـة ،كمـا يحـق لكل مشـارك
تبديـل العـب كل أسـبوع ،وفـي حـال تبديـل أكثـر مـن العـب يتـم خصـم  4نقـاط مـن
مجمـوع نقاطـك.

ت
ا� الدعاية واإلعالن
ك� ب

29292التسـوي�ق لبنـك بوبيـان عـن طريـ�ق دعـم دوري كـرة
القـدم للجامعـات:

شرح بسيط للعبة:

توزيع النقاط كالتالي:
•

من يحقق هدفاً:
 .1مدافع 6 :نقاط.
 .2وسط 5 :نقاط.
 .3هجوم 4 :نقاط.

•

صانع األهداف:
-

•

•

كلهم  3نقاط.

إذا كان مرماه خالياً من األهداف:
-

مدافع وحارس 4 :نقاط.

-

وسط :نقطة واحدة.

-

هجوم :الشيء.

أفضل العب في املباراة أو ما يسمى بال :bonus
-

أفضل أول العب 3 :نقاط.

-

أفضل ثاني :نقطتان.

-

أفضل ثالث :نقطة واحدة.

-

بطاقة صفراء :ناقص نقطة.

-

بطاقة حمراء :ناقص  3نقاط.
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رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن املوافقـة علـى هـذا املقتـرح ،وبشـرط
عـدم وضـع املشـارك مبلغـاً مـن املـال ،لكونـه وسـيلة مباحـة للتسـويق للبنك.

29294إنتاج السالم الوطني لدولة الكويت بلغة اإلشارة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول الـرأي الشـرعي بخصـوص قيـام
البنـك بإنتـاج السلام الوطنـي لدولـة الكويـت بلغـة اإلشـارة ،حتـى يسـتفيد منـه
قطـاع كبيـر مـن فئـة الصـم ،وذلـك مـن أجـل تعزيـز أهـداف البنـك في دعـم اجلانب
واإلنسـاني.
االجتماعـي ٍ

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة علـى إنتاج السلام الوطني بلغة اإلشـارة ،حيث
إنـه يعتبـر ترجمـة ملعانـي الكلمـات ،وفـق الضوابـط املعتمـدة مـن الهيئة فـي الدعاية
واإلعالن.

29295رعاية ورشة عمل لتعليم فن الرسم «الكاريكاتري»:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول الـرأي الشـرعي بخصـوص قيـام
البنـك برعايـة ورشـة عمـل تقـام فـي أحـد مراكـز التسـوق ،لتعريـف األطفـال علـى
فـن «الكاريكاتيـر».
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بعد النظر واالطالع وافقت الهيئة على رعاية البنك للورشـة مادامت تلك الرسـوم
الكاريكاتيرية مسـطحة ،وليس املقصود منها مضاهاة خلق اهلل.

ت
ا� الدعاية واإلعالن
ك� ب

وبنـاء علـى مـا تقـدم ،يرغـب بنـك بوبيـان بإنشـاء غرفـة خاصـة فـي هـذا املوقـع،
ويقـوم بدعـوة كل مـن يتبـع حسـاب البنـك في االنسـتغرام بالدخول إلـى هذه الغرفة
بواسـطة رقم سـري ،والتفاعل مع اللعبة ،وسـيقوم بنك بوبيان مبنح جوائز للعمالء
الذيـن يحصلـون علـى أكبـر عـدد مـن النقـاط ،وذلـك فـي شـهري ديسـمبر ومايـو،
ويرغـب بنـك بوبيـان مـن خلال هـذه اللعبـة الوصول إلى أكبر عدد مـن املتابعني في
برنامج االنسـتغرام.

رأي الهيئة:

29296مشـاركة بنـك بوبيـان فـي احتفـاالت فربايـر واليـوم
الوطنـي ويـ�وم التحريـ�ر:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن مديـر العالقـات التجاريـة،
حـول مـدى جـواز مشـاركة بنـك بوبيـان فـي احتفـاالت فبرايـر واليـوم الوطنـي ويـوم
التحريـر ،مـن خلال وضـع زينـة فـي بعـض الشـوارع الرئيسـية ،لالطلاع وإبـداء
الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :إذا كان شعار البنك يوضع مع األعالم واعتباره
زينة ،وليس فيها ممنوعات شرعية فال مانع ،ويجب أن يكون الصرف في مثل هذه
األمور باالعتدال ،وأال يكون مبالغاً في الصرف ،وأن يكون محدداً قدر اإلمكان.

29297مشـاركة بنـك بوبيـان فـي االحتفـاالت الوطنيـة عبر
المسـابقات الثقافيـة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع مشاركة القطاع اخلاص في االحتفاالت
الوطنية لدولة الكويت ،وذلك عن طريق إجراء مسابقة بني اجلمهور عبر الصحف
واإلنترنت واملجمعات التجارية ،تتضمن أسئلة وسحب على هدايا قيمة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن املشـاركة مبـا أنـه مـن األمـوال
املخصصة للدعاية والتسـويق والرعاية ،لكونه من الطرق التسـويقية املباحة للبنك.
281

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية إعلان مقـدم مـن إدارة التسـويق ،حيـث ترغب
اإلدارة بعـرض إعلان فـي الصحـف اليوميـة ،مينـح العملاء إمكانيـة التسـديد بعـد
سـتة أشـهر من بداية التمويل دون أرباح ،علماً أن هذه امليزة اختيارية ،حيث ميكن
للعميـل أن يسـدد فـي أول كل شـهر وبنفـس األربـاح والقيمة.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن اإلعلان فـي اإلذاعـات املذكـورة
أعلاه إن كانـت اإلعالنـات تبـث فـي برامـج اجتماعيـة هادفـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى اإلعلان ،حيـث إن األربـاح ال تتغيـر
فـي حـال السـداد مـن البدايـة أو التأجيل.

29299رعاية البنك للحفل االسـتعراضي الذي يمثل شـخصية
كرتونية:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع رغبة البنك برعاية احلفل االستعراضي
الـذي ميثـل شـخصية كرتونيـة ،والـذي سـيتم تقدميه لألطفال ،للنظـر وإبداء الرأي
الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى املشـاركة فـي هـذا احلفـل
تنزهـاً.

30300الدعاية لبنك بوبيان في إذاعة محلية ومحطة غناء:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول رغبـة البنـك ببـث إعالنـات فـي
إذاعـة محليـة ومحطـة غنـاء.
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29298إعالن تسوي�ق المنتجات عن طري�ق التموي�ل الشخصي:

رأي الهيئة:

30301الدعاية لبنك بوبيان عرب السينما:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية كتاب يتضمن رغبة إدارة التسـويق في اإلعالن
لدى دور السـينما الكويتية ،وهو كالتالي:
فـي ظـل املنافسـة التـي تشـهدها الصناعـة املصرفيـة حاليـاً ،فـإن الوصـول إلـى
العملاء واجلمهـور مـن خلال كل وسـائل التسـويق املمكنـة أصبـح ضـرورة حتميـة،
تفرضهـا متغيـرات السـوق ،أخـذاً فـي االعتبـار التطـورات التـي شـهدها البنـك فـي
السـنوات اخلمـس األخيـرة ،وحـ ّدة املنافسـة.
وفـي ظـل هـذه املنافسـة جنـد منافسـينا يتمتعـون بالوصـول إلى اجلمهـور من خالل
وسـائل تسـويقية ال نـزال بعيديـن عنهـا ،ومنهـا :دور السـينما فـي الكويـت ،والتـي
أكـدت آخـر الدراسـات أن حوالـي  1.3شـخص يـزورون هـذه الـدور سـنوياً% 60 ،
مـن فئـة الشـباب ( 15إلـى  35عامـاً).
إن الوصـول إلـى هـذه الشـريحة الهامـة من خالل وسـيلة إعالنيـة هامة يعتبر هدفاً
مـن أهدافنـا ،ميكـن أن يسـاهم فـي زيـادة الوعـي بـدور بنـك بوبيـان ،وميكـن حتديـد
املـادة اإلعالنيـة التـي ميكـن أن نبثهـا مـن خلال دور السـينما والتي تتضمن:
-

إعالنات توعوية (مثل أضرار التدخني  -نصائح مرورية  -العالقات األسرية
...الخ).
إعالنات توضح الدور االجتماعي الذي يقوم به بنك بوبيان في خدمة املجتمع.

إعالنـات ذات طبيعـة جتاريـة تقـدم بشـكل احترافـي توعـوي (مثـال التحفيـز
علـى االدخـار ،مـن خلال منتجـات البنـك ذات العالقـة ...الـخ).

استعراض ألنشطتنا املختلفة.
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بعـد النظـر واالطلاع ،وعطفـاً علـى قـرار الهيئـة ،وحيـث قـد اسـتجدت بعـض
املعلومـات بخصـوص مـا يعـرض فـي دور السـينما فـي الكويـت ،وهـو وضـع ضوابط
أكثـر حتفظـاً مـن الناحيـة األخالقيـة ،ممـا يعـرض فـي قنـوات التلفـاز املختلفـة،
ونظـراً لكـون اإلعلان فـي دور السـينما مـن الوسـائل املؤثـرة لنشـر فكـر البنـك
اإلسلامي ،وعليـه :فلا مانـع من عرض اإلعالنـات االجتماعية أو التجارية ،لكونها
ٍ
وسـيلة مباحـة محققـة لغـرض شـرعي للبنـك ،وذلـك وفـق الضوابـط التاليـة:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن املوافقـة مـع وضـع ضوابـط معينـة للرعايـات
منها :

 .3أن يفصل في األنشطة ما بني الرجال والنساء.

 .1أال توضـع إعالنـات البنـك فـي ثنايـا مـا يعرض من أفلام بل تكون أول العرض
أو آخـره.

30304ضوابط اإلعالنات لبنك بوبيان:

 .2اختيار األفالم التي تعرض إعالنات البنك فيها بعناية.
ً
 .3أن يكـون اإلعلان هادفـاً
وموصلا إلـى رسـالة هادفـة تعبـر عـن هويـة البنـك
ً
ً
وجتاريـا.
اجتماعيـا
اإلسلامي

30302رعاية لدورة رمضانية لكرة القدم:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع رعايـة إلحـدى الـدورات الرمضانيـة
لكـرة القـدم.

رأي الهيئة:

 .2أن حتقق الرعايات مصلحة ظاهرة للبنك.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ضوابـط اإلعالنـات فـي البنـك ،حيـث طلبـت
الهيئـة الشـرعية فـي اجتمـاع سـابق وضـع ضوابـط إلعالنـات البنـك ،وبسـبب كثـرة
اإلعالنـات فـي البنـك ،وكثـرة السـؤال عنهـا ،فقـد مت وضـع ضوابـط لإلعالنـات،
حتـى يلتـزم بهـا البنـك ،وهـي علـى النحـو التالـي:
 .1أال يكـون اإلعلان فـي القنـوات واإلذاعـات التـي تكثـر فيهـا األمـور احملرمـة،
كقنـوات األفلام واألغانـي واإلذاعـات الغنائيـة .
 .2أال يكون في اإلعالن ما يثير الغرائز.
 .3أال يكون في اإلعالن ذم سلع اآلخرين وخدماتهم.
 .4جتنب اإلعالنات التي ترمز إلى ديانات وعقائد غير اإلسالم.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى الرعايـة؛ لكونهـا مـن األنشـطة
املقبولـة شـرعاً.

30303رعاية فري�ق كويتي لسباق السيارات:

 .6عـدم اسـتخدام املوسـيقى فـي إعالنـات البنـك حفاظـاً علـى سـمعة البنـك،
واسـتبدالها باملؤثـرات الصوتيـة احلقيقيـة.

الفريـق الكويتـي لسـباق السـيارات.
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 .1خلو أنشطة الرعايات من احملرمات.

 .5ظهور املرأة في إعالنات البنك بالضوابط الشـرعية وذلك باللباس احملتشـم،
وعـدم املبالغـة فـي املـواد التجميليـة ،وأن تكـون الصـورة قـدر اإلمـكان ال تثيـر
الغرائز.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول رغبـة بنـك بوبيـان فـي رعايـة

ت
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ك� ب

رأي الهيئة:

رأي الهيئة:

 .7عرض جميع إعالنات البنك على إدارة التدقيق الشرعي الداخلي العتمادها.
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على الضوابط املذكورة أعاله.

ت
ا� الدعاية واإلعالن
ك� ب

رأي الهيئة:

30305ظهـور موظفـات البنـك فـي اإلعالنـات عبر وسـائل
االتصـال االجتماعـي المحلـي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع ظهور موظفات البنـك في اإلعالنات،
فـي وسـائل االتصـال االجتماعي فـي إعالنات البنك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى ظهور موظفات البنـك في اإلعالن،
وفـق الضوابـط التـي أقرتهـا الهيئـة ،لظهور املرأة فـي إعالنات البنك.
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كتاب ارلسوم
وامعلوالت

30306األجور والعموالت المتعلقة ببعض الخدمات التجارية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة اخلدمـات التجارية عن
أجـرة حفـظ ومتابعـة املسـتندات لالعتمـادات املسـتندية النقديـة ،والتـي سـيقوم
البنـك بعمليـة املتابعـة للعميـل واملصـدر ،كمـا سـيقوم بحفـظ مسـتندات العمليـة،
وسـتكون مببلـغ مقطـوع قـدره  15د.ك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن أخـذ أجـرة علـى التحصيـل واملتابعـة
واحلفـظ ،علـى أن تكـون العمولـة وفـق العـرف اجلـاري فـي السـوق.

30307رسوم إعادة دراسة منح اعتمادات وكفاالت جديدة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة متويـل الشـركات،
تتضمـن السـؤال التالـي:
يقـوم بعـض عملاء بنـك بوبيـان بطلـب إجـراء زيـادة وتعديـل حـدود التمويلات غيـر
النقديـة (اعتمـادات  -كفـاالت) املمنوحـة لـه ،واملوافـق لـه عليهـا مـن إدارة بنـك
بوبيـان ،وعليـه :فـإن بنـك بوبيـان يقـوم بإعـادة دراسـة حالـة العميـل مـرة أخـرى،
وأخـذ املوافقـات علـى طلبـه املقـدم ،األمـر الـذي يـؤدي إلـى تغييـر هيكلـة وشـروط
حـدود التمويلات املمنوحـة لـه ،ويأخـذ بنـك بوبيـان نظيـر إعـادة الدراسـة أجـرة
مقطوعـة مـن العميـل ،فمـا هـو حكـم أخـذ هـذه األجـرة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع مـن أخـذ األجـرة مـن العميـل ،ألنهـا
مقابـل خدمـة فعليـة يقدمهـا البنـك لصالح العميـل ،على أن يراعى فيها أجرة املثل.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي اجتمـاع سـابق ،رغبـة البنـك بالتعديـل
واإلضافـة علـى جـدول الرسـوم والعمـوالت اخلاصـة باالعتمـادات والكفـاالت ،وقـد
طلبـت الهيئـة تزويدهـا بدراسـة عـن ذلـك ،مـع مقارنتهـا مـع البنـوك اإلسلامية
األخـرى ،وبنـاء عليـه :قامـت اإلدارة املختصـة بإعـداد جـدول للمقارنـة بين الرسـوم
اخلاصـة ببنـك بوبيـان وغيـره مـن البنـوك اإلسلامية التـي تقـدم تلـك اخلدمـات،
لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

كتاب الرسوم والعموالت

30308الرسوم والعموالت لالعتمادات والكفاالت:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع اطلعـت الهيئـة علـى جـدول الرسـوم والعمـوالت املقتـرح،
واملقارنـة بينـه وبين البنـوك األخـرى ،وقـررت مـا يلـي:
 .1عدم املوافقة على تعديل الرسوم والعموالت بالشكل احلالي.
 .2طلبت الهيئة من اإلدارة املختصة تقدمي دراسـة أخرى تبني نسـبة الزيادة في
التكاليـف واملصروفـات التـي تتكبدهـا اإلدارة ،وذلـك ليكـون التعديـل والزيـادة
متوافقـاً مـع املصاريـف واجلهـد املبـذول.
أما فيما يتعلق بطلب اإلدارة املختصة بإضافة رسـوم خاصة بتقدمي خدمة جديدة
(االستشـارات) ،فقد رأت الهيئة :املوافقة على إضافة الرسـوم ،ألن االستشـارة من
بـاب اإلجـارة علـى األعمـال اجلائـزة شـرعاً ،مـع تزويـد الهيئـة بعقـد االستشـارات
املقتـرح للنظر فيـه واعتماده.

30309تقدي ــم دراس ــة حديث ــة للرس ــوم والعم ــوالت الخاص ــة
لالعتمـــادات والكفـــاالت:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي اجتمـاع سـابق رغبـة البنـك فـي التعديـل
علـى جـدول الرسـوم والعمـوالت حيـث رأت الهيئة عـدم املوافقة ،وطلبت من اإلدارة
املختصـة تقـدمي دراسـة حديثـة توضـح الزيـادة فـي التكاليـف واملصروفـات التـي
تتكبدهـا إدارة اخلدمـات التجاريـة مـن سـنة  2006إلـى سـنة  ،2014والتـي بينـت
291

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،طلبـت الهيئـة تقـدمي تصـور حـول نسـبة زيـادة التكاليـف
السـنوية مقارنـة مـع السـنوات املاضيـة ،مـع تقـدمي مقتـرح زيـادة يتناسـب مـع حجـم
نسـبة التكلفـة علـى اإلدارة ،مـع األخـذ بعين االعتبـار األسـعار التنافسـية للبنـوك
اإلسلامية األخـرى ،ومراعـاة حجـم تعامالتهـا فـي ذات اإلدارة.
أما فيما يتعلق بعقد االستشارات فقد اطلعت الهيئة على العقد ووافقت عليه.

31310هيكلة إصدار خطاب الضمان:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية هيكلة إصدار خطاب الضمان ضمن اخلطوات التالية:
-

يتـم التعاقـد بين شـركة بتـرول وإحـدى الشـركات األجنبيـة مـن أجـل عمليـة
تطويـر أو صيانـة.

-

تلتـزم الشـركة األجنبيـة بإصـدار خطـاب الضمـان ،لضمـان حسـن التنفيـذ،
ومطابقتـه للمعاييـر واملواصفـات املتفـق عليهـا.

-

تشترط شركة البترول في حال متت املطالبة بتسييل خطاب الضمان في تاريخ
محدد ،أن يتم احتساب فائدة مبعدل  %4فوق سعر اخلصم ،عن املدة من تاريخ طلب
التسييل إلى تاريخ إضافة املبلغ في حساب شركة البترول ،وهو التزام على البنك
يتطلب أن يحصل مقابله على التزام مماثل من عميله طالب إصدار خطاب الضمان.

-

املقتـرح هـو فـي حـال قيـام بنـك بوبيـان بإصـدار خطـاب الضمـان أن يضمـن
الفقـرة املشـار إليهـا ،مـع تعديـل كلمـة فائـدة ،لتصبـح غرامـة ،مع تعهـد العميل
بتحمـل تلـك الغرامـة ،ويتـم احتسـابها كمـا هـو مشـار إليـه.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن خطـاب الضمـان فـي حـال تسـييله ينقلـب مـن
عقـد كفالـة إلـى عقـد قـرض ،وعليـه :فال يجوز أخذ نسـبة واعتبارها غرامة تأخير
علـى مبلـغ القـرض ،أمـا إذا قـام العميـل بوضـع وديعـة واعتبارهـا ضمانـاً خلطـاب
الضمـان ،ليتـم تسـييل هـذه الوديعـة عند طلب املنتفع بتسـييل خطاب الضمان ،فال
مانـع مـن ذلك.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

زيـادة التكاليـف بنسـبة  ،%238كمـا قامـت اإلدارة بتزويـد الهيئـة بعقد االستشـارات
املقتـرح .لإلطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:

31311الضوابـــط الشـــرعية للبضائـــع المســـموح والممنـــوع
تداولهـــا فـــي خطابـــات الضمـــان واالعتمـــادات
ا لمســـتند ية :
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية بعـض الضوابـط املقترحـة مـن أحـد أعضـاء
الهيئـة الشـرعية لالعتمـادات املسـتندية وخطابـات الضمـان ،وهـي كاآلتـي:
 .1ال يصح إصدار خطاب ضمان أو اعتماد مستندي إذا كان محل نشاط خطاب
الضمان أو االعتماد املستندي ممنوعاً شرعاً (كاخلمور والتبغ والقروض
الربوية وغيرها من األمور احملرمة) ،أو أي نشاط ممنوع تقرره الهيئة.
 .2فـي حـال كان للعميـل أنشـطة مختلطـة ،منهـا :ممنـوع شـرعاً ،ومنهـا :مبـاح،
أن خطـاب الضمـان أو االعتمـاد املسـتندي ال
فيجـب علـى الشـركة أن تتأكـد ّ
يخـص النشـاط املمنـوع شـرعاً ،وذلـك بـأن يتعهـد العميـل بذلـك خطيـاً.
 .3إذا كان خطـاب الضمـان أو االعتمـاد املسـتندي يخـص األنشـطة التـي حتتمـل
املنـع واإلباحـة ،مثـل :اللحـوم ،واإلعلام ،كاملوسـيقى والسـينما ،ومحلات
اإلنترنـت ،ومحلات الفيديـو ،وكالصالونـات النسـائية ،فيجـب الرجـوع إلـى
إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي مـن أجـل أخـذ املوافقـة.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على الضوابط املقترحة واملذكورة أعاله.
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عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال بشـأن قيام إدارة البطاقات بأخذ عمولة
مقدارهـا (دينـار) شـهرياً بعـد انتهـاء البطاقـة ،ملـدة ثالثة شـهور حتى نفـاذ الرصيد
علـى بطاقـات الدفـع املسـبق ،كمـا تقـوم بأخـذ (دينـار) مـن العميـل عـن كل عمليـة
إعـادة تعبئـة عـن طريـق اإلنترنـت ،لإلطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال يجـوز أخـذ عمولـة عنـد انتهـاء البطاقـة،
ولكـن تُفصـل إلـى قسـمني:
القسـم األول :خمسـة دنانيـر فأقـل ،توضـع فـي حسـاب مغلـق لتُحفـظ فيـه ملـدة
معينـة ،ومـن ثـم يتـم التصـدق بهـا فـي وجـوه اخليـر ،وإذا قـام العميل
باملطالبـة بهـا بعـد ذلـك يتـم إعطاؤهـا لـه.
القسم الثاني :أكثر من خمسة دنانير تظل كما هي حتى يتسلمها العميل.
أما بالنسبة لرسم دينار إلعادة التعبئة فال مانع منه ألنه مقابل خدمة.

31313رسوم إدارية على التمويالت غري المستخدمة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال عـن احلكـم الشـرعي فـي فـرض رسـوم
إداريـة مبلغـاً مقطوعـاً ،أو نسـب ًة مـن قيمـة التمويلات غيـر املسـتخدمة ،يتـم دفعهـا
مـن قبـل العميـل فـي حالـة عـدم اسـتخدامه للتمويلات املمنوحـة ،وذلـك لتغطيـة
املصاريـف التـي يتكبدهـا البنـك مقابـل حجـز املبلـغ للعميـل ،واجلهـد املبـذول فـي
دراسـة الوضـع املالـي للعميـل ،وإعـداد التقاريـر املاليـة ،للحصـول علـى املوافقـات
الالزمـة مـن اإلدارة ملنـح التمويلات ،وإعـداد العقـود القانونيـة ،وعقـود الرهـن،

رأي الهيئة:

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

31312عموالت بطاقات الدفع المسبق:

31314تحميـل العميـل أجـور تقويـم العقـار والت�أمين فـي
الرهـن:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول إمكانيـة حتميـل العميـل املديـن
مصاريـف تقـومي وتأمين العقـار املرهـون مـن قبـل العميـل ،لصالـح البنـك الدائـن.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز حتميل العميل هذه املصاريف؛ ألن املصلحة
فيها للعميل.

31315ت�كاليف يتحملها بنك بوبيان في تموي�ل بعض الصفقات:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة متويـل الشـركات،
واملتعلـق ببعـض التكاليـف التـي يتحملهـا بنـك بوبيـان فـي بعـض الصفقـات التـي
يعقدهـا ،وهـذا نـص السـؤال:
يقـوم بنـك بوبيـان باملشـاركة مـع غيـره مـن البنـوك فـي متويـل مشـاريع كبـرى ذات
طبيعـة خاصـة ،بإحـدى صيـغ التمويـل الشـرعية ،ويتكلـف بنك بوبيـان للترتيب لهذه
الصفقـة تكاليـف متنوعـة ،مثـل :أتعـاب احملامـاة ومكاتـب اخلبـرة ،وأتعـاب ترتيـب
التمويـل ،ورسـوم ارتباط...الـخ ،وبنـاء عليـه :يقـوم بنـك بوبيـان بتحميـل العميـل
املسـتفيد مـن التمويـل قيمـة هـذه التكاليـف ،علماً أن بنك الكويـت املركزي قد وافق
علـى أخـذ هـذه األتعـاب مـن العملاء.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز أخـذ البنـك هذه العموالت مـن حيث املبدأ،
باسـتثناء رسـوم االرتبـاط ،ألنهـا ال متثـل أي خدمـة فعليـة ،وعلـى البنـك أن يقـدم
ً
تفصيلا بهـذه الرسـوم والعمـوالت قبـل أن ينشـئ مثـل هـذه الصفقـات.

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة جواز أخذ رسوم إدارية مببلغ مقطوع في حالة عدم
استخدام العميل لالئتمان املمنوح له ،لتغطية املصاريف الفعلية التي تكبدها البنك.
294

295

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة متويـل الشـركات،
تتضمـن السـؤال التالـي:
يقـوم بنـك بوبيـان بتمويـل بعـض عمالئه بتمويالت متوسـطة وطويلة األجل ،بإحدى
صيـغ التمويـل الشـرعية ،وتتطلـب هـذه الفتـرات الطويلـة الكثيـر مـن املراجعـة
واملتابعـة علـى مـدى فتـرات طويلـة ،وتتضمن الدراسـة االئتمانيـة الدورية ،وتكاليف
زيـارة مواقـع العميـل ،ورفـع التقاريـر اخلاصـة بـاألداء ،وعمـل التقـومي الـدوري
للضمانـات التـي قدمهـا العميـل للبنـك ،كمـا تتـم متابعـة تسـديد أقسـاط التمويـل
واملراسلات املتعلقـة مـع العميـل ،ويقـوم بنـك بوبيـان بأخـذ أجـرة عـن هـذه اإلدارة
واملتابعـة للتمويـل ،فمـا حكـم هـذه األجـرة التـي يأخذهـا البنـك؟
كمـا أن بعـض عملاء البنـك حينمـا يحصـل علـى متويلات ائتمانيـة يقـوم بطلـب
تعديـل التمويلات االئتمانيـة بصفـة متكـررة ،لزيادة وتعديل وجتاوز حدود وشـروط
التمويلات االئتمانيـة املمنوحـة ،فيقـوم البنـك بإعـادة دراسـة حالـة العميـل ،وتقومي
وضعـه املالـي ،وإجـراء متويلات جديـدة للعميـل ،بأخذ أجرة مقابـل هذا الطلب من
العميـل واجلهـد املبـذول ألجلـه ،فمـا هـو حكـم أخـذ هـذه األجرة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،رأت الهيئـة أن هـذه اخلدمـات تنقسـم إلـى قسـمني :منهـا مـا
هـو لصالـح البنـك ،ومنهـا مـا هـو لصالـح العميـل ،فمـا كان لصالـح البنـك فال يجوز
أخـذ أجـرة عليـه ،ويجـوز تضمينهـا فـي تكلفـة التمويـل ،ومـا كان لصالـح العميـل
فيجـوز أخـذ أجـرة عليـه ،ألنـه نظيـر خدمـة مشـروعة.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

31316ت�كاليف يتحملها بنك بوبيان في التمويالت المتوسطة
وطويلة األجل:

ً
أوال :عمولة الوكالة اإلجرائية ( 50د.ك) ،حيث تقوم اإلدارة القانونية بإعداد هذه
الوكاالت ،ومراجعة وزارة العدل إلصدارها ،مبا يتضمن ذلك من مجهود ،ودفع
الرسوم اخلاصة بها ،كما يقوم الشخص املفوض بالتوقيع عن البنك بالذهاب
إلى وزارة العدل للتوقيع على هذه الوكاالت ،علماً أن هذه الوكالة لصالح العميل.

ثاني ًا :عمولة شهادة مصادقة حسابات ( 10د.ك) ،حيث تقوم إدارة العمليات بالتنسيق
مع اإلدارات األخرى للبنك (إدارة االئتمان والتمويل ،املجموعة املالية ،إدارة
العمليات...الخ) الستخراج شهادة مصادقة حسابات للعميل ،يتم إرسالها إلى
الشركة التي تعتمد تدقيق حسابات العميل.
ثالث ًا :عمولة شهادة ملن يهمه األمر ( 10د.ك) ،وذلك نظير استخراج شهادة ملن يهمه
األمر ألي موضوع يختص بحسابات العميل بنا ًء على طلبه.
رابع ًا :عمولة حفظ عقارات البنك (بحد أقصى  1٫000د.ك) حيث يقوم البنك بحفظ
وثيقة العقار اخلاص بالعميل بنا ًء على طلبه حتت اسم البنك ،بالرغم من سداد
التمويل (إجارة منتهية بالتملك) ،وعليه :يكون البنك متحم ً
ال للمسؤولية الكاملة
ألي إجراءات أو مشاكل قد حتدث للعقار ،وقيام احملامني في البنك في هذه
احلالة مبتابعة هذه اإلجراءات أو املشاكل إليجاد حل مناسب لها.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة :إذا كانت األجرة التي يأخذها البنك متوافقة مع
العرف املعمول به لدى البنوك اإلسالمية فال مانع من ذلك ،أما إذا كانت األجرة
املذكورة في البند األول مخالفة للعرف السائد ،املتمثل في أن الوكيل هو الذي
يستحق األجرة ،ألنه هو الذي يقوم باخلدمات وليس املوكل ،وعلى هذا فال يستحق
بنك بوبيان هذه األجرة ،وكذلك في البند الرابع فإن األجرة التي يأخذها البنك
مبالغ فيها كثيراً ،ويجب على البنك أن يأخذ األجرة الفعلية نظير احلفظ.

31317عموالت مجموعة التموي�ل:
تقدمـت إدارة متويـل الشـركات بطلـب اإلفادة حـول أخذ العموالت من عمالء البنك
عـن اخلدمـات املقدمـة لهم ،وذلك حسـب التفصيل املوضح أدناه:
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية دعـوة بنـك بوبيـان للمشـاركة والترتيـب جلمـع
أمـوال مـن مسـتثمرين فـي صفقـة اسـتثمارية ،يقـوم مبوجبهـا بنـك بوبيـان بصفتـه
ً
وكيلا بأجـر فـي جمـع األمـوال املذكـورة ،ثـم يـوكل الراغـب فـي االسـتثمار بشـراء
بضاعـة للمجموعـة نيابـة عنهـم ،ومـن ثـم يقـوم بشـرائها منهـم لنفسـه باألجـل.

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن حجـز مبلـغ نظيـر التـزام البائـع
بإخـراج املسـتأجرين مـن العقـار املبيـع خلال فتـرة محـدودة ،علـى اعتبـار البيـع
املشـروط ،وفـي حـال تخلـف البائـع عن االلتزام بذلـك اإلخالء فال مانع من حتميله
تعويضـاً مببلـغ محـدد ،ومبـا ال يتجـاوز  %10مـن قيمـة العقـار.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

31318عمولة مشاركة في عقد وكالة في االست�ثمار:

رأي الهيئة:

فما حكم أخذ هذه العمولة التي يستحقها البنك؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز أخـذ هذه األجرة مقابـل خدمة ترتيب جمع
األمـوال ،لكونها مقابل أجرة مشـروعة.

31319إضافة غرامة ت�أخري في عقد البيع االبتدائي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار حـول قيـام أحـد عملاء البنـك
بطلـب متويلـه لشـراء عقـار اسـتثماري أو جتـاري ،وذلـك بصيغـة اإلجـارة مـع الوعد
بالتمليـك ،وطلـب مـن البنـك بصفته طرفاً مشـترياً من املالـك بعقد البيع االبتدائي،
إضافـة بنديـن إضافيين فـي ذلـك العقـد ،وهمـا كالتالـي:
 .1حجـز مبلـغ معلـوم وثابـت علـى البائـع وذلـك من سـعر الشـراء اإلجمالـي ال يتم
صرفه إال بعد اسـتيفاء البائع لشـروط معينه متفق عليها بني الطرفني ،وهي
على سـبيل املثال (تسـليم العقار خالياً من املسـتأجرين ،تسـليم رخصة الهدم،
هـدم العقار...الخ).
 .2فـرض غرامـة تأخيـر (يوميـة أو شـهرية) علـى البائـع ،وعلـى أن يتـم خصمهـا
مـن املبلـغ احملجـوز لـدى البنـك ،وذلـك فـي حالـة عـدم تسـليم مـا مت االتفـاق
عليـه (بالشـروط السـابق ذكرهـا علـى سـبيل املثـال) ،بعـد تاريـخ محـدد ومتفق
عليـه بين الطرفين (البائـع والبنـك) فـي عقـد البيـع االبتدائـي.
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32320أخذ عمولة نظري إلغاء معاملة تموي�ل شخصي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل االسـتهالكي،
وهـو كالتالـي:
نتقـدم بطلـب الـرأي الشـرعي بالنسـبة للعمـوالت واملصاريـف التـي يُ َح ِّملهـا بنـك
بوبيـان علـى العميـل ،نظـراً لتوقـع إلغـاء بعـض املعاملات ألي ظـرف مـن الظـروف،
ممـا يتطلـب ذلـك فـرض عمولـة علـى العميل بسـبب املصاريف التـي حت ّملها البنك،
مثل :األوراق املطبوعة ،ووقت املوظف ،وطلب الشـراء الذي مت إرسـاله للبائع ،مما
يكلـف البنـك فـي حـال فـرض البائـع رسـوماً على البنك حـال إلغاء املعاملـة ،وكذلك
نتقـدم بطلـب استفسـار عـن مـدى شـرعية العمولـة ،مـن حيـث إذا متـت بعـد توقيـع
العقـود (أي إن عمليـة الشـراء والبيـع متـت نهائيـاً ،من عقود وغيرها من مراسلات
بيننـا وبين املـورد)  .لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن لتلك الصورة حالتني ،هما:
احلالـة األولـى :إذا ألغـى العميـل املعاملـة بعد مرحلة وعد الشـراء ،ومت شـراء البنك
للبضاعـة ،فلا ميكـن فـرض رسـوم إلغـاء ،ولكـن فـي هـذه احلالـة
ميكـن حتميـل العميـل املصاريـف واألضـرار الفعليـة التـي تكبدهـا
البنك ،نتيجة إخالل العميل بالوعد ،على أال يعتبر تفويت الفرصة
البديلـة مـن ضمـن األضـرار الفعليـة ،لتضمنهـا مبـدأ التعويـض عـن
تفويـت النقـد الفائـت ،وهـو ربـا محـرم واالبتعـاد عنـه واجـب.
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32321إضافة رسم الت�أمني في عقود المرابحة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من إدارة التمويل االستهالكي ،عن
حكم إضافة رسم تأمني السيارة على قيمتها ،واحتساب أرباح على ذلك الرسم؟
أو يتم إضافة الرسم بعد احتساب األرباح؟ يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،رأت الهيئـة أن يتـم احتسـاب األربـاح علـى التكلفـة اإلجمالية
للبيـع ،وذلـك بإضافـة كافـة الرسـوم علـى سـعر السـيارة (التأمين ،املـرور... ،الـخ)،
أمـا احتسـاب أربـاح علـى رسـم التأمين وحـده فذلـك ال يجـوز.

32322عمولة إدارية لتنفيذ معامالت المرابحة للمواد
اإلنشائية مع أحد شركات الوساطة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مدى جـواز حتصيل عمولـة إدارية
مقابل إمتام البنك معامالت املرابحة للمواد اإلنشـائية مع أحد شـركات الوسـاطة،
وذلـك نظـراً ملـا يتكبـده بنـك بوبيـان مـن مصاريـف إداريـة وتسـويقية لهـذا املنتـج،
عـن طريـق جميـع موظفيـه فـي كافـة الفـروع والتسـويق املباشـر ،وحتميـل األعبـاء
اإلجرائيـة علـى عاتـق اإلدارات املختلفـة (إدارة االئتمـان  -إدارة العمليـات) ،وذلـك
لتسـهيل اإلجـراءات علـى العملاء ،وتقليـل وقـت املعاملـة واجلهـد علـى العميـل.
لـذا فإننـا نرجـو مـن فضيلتكـم النظر حول جـواز حتصيل عمولة من العميل لتغطية
تلـك املصاريـف اإلداريـة والتسـويقية ،تخصـم باعتبارهـا نسـبة مئويـة مـن املبلـغ
النـاجت عـن بيـع السـلعة احملـول إلـى حسـاب العميـل ،بحيـث ال يتجـاوز  %1شـامل ًة
عمولـة الشـركة املذكـورة أيضـاً.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :إذا كانـت العمولـة متضمنـة لربـح املعاملـة األولى
فلا مانـع ،أمـا إن كانـت العمولـة تؤخـذ مـن العميـل بعد بيعه للمسـتفيد النهائي عن
طريـق الشـركة املذكـورة أعلاه فال يجوز.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

احلالة الثانية :فيمـا لـو أمت الواعـد الشـراء وأراد بعـد ذلـك اإلقالـة ،فللطرفين
املصاحلـة أو االتفـاق علـى اإلقالـة.

رأي الهيئة:

32323تغي�ي نسبة أرباح التمويالت حسب راتب وسن العميل:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول تغييـر نسـبة أربـاح البنـك حسـب
راتـب وسـن العميـل ،والـرأي الشـرعي حـول مـدى شـرعية احتسـاب معـدل أربـاح
البنـك مـن معاملات املرابحـة بحسـب راتب وسـن العميل ،كمـا مت إرفاق وجهة نظر
اجلهـة املعنيـة حـول اختلاف معـدل األربـاح.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم املوافقة على زيادة نسبة الربح على التمويالت
ألصحاب الرواتب املنخفضة ،لكون هذا التفاوت ال يحقق العدالة واملساواة الكاملة
بني العمالء ،حيث إن هذه الشريحة (أصحاب الرواتب املنخفضة) أولى باملراعاة،
وميكن تقليل املخاطر االئتمانية من خالل زيادة الضمانات والكفاالت.
كمـا أنـه ال مانـع مـن منـح أصحـاب الرواتـب املرتفعة أو العملاء املميزين خصومات
في نسـب الربح وفق تقدير اإلدارة ،وذلك تشـجيعاً لهم لإليداع والتعامل مع البنك
وفق أحكام الشـريعة اإلسالمية.

32324عمولة انخفاض الحساب الجاري عن الحد األدنى:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية استفسار مقدم من إدارة التدقيق الشرعي
الداخلي ،وهو كالتالي:
يقدم بنك بوبيان لعمالئه خدمات تنافسية عن طريق املنتجات التي يطرحها
للعمالء ،ومن تلك املنتجات احلساب اجلاري ،فإن احلد األدنى للحساب اجلاري
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رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة عدم جواز أخذ رسوم بسبب انخفاض رصيد احلساب
اجلاري عن احلد األدنى ،وذلك ألن احلسـاب اجلاري يعتبر قرضاً حسـناً من العميل
لصالح البنك ،وال يجوز معاقبة العميل  -املُق ِْرض  -إذا استرد شيئاً من قرضه.

32325الحساباتالمجمدة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع يتعلق بوجود بعض العمالء ممن يقوم بفتح
حسابات ،وال يحركها مما يؤدي إلى جتميدها ،علماً أن املبالغ تتفاوت (من حساب آلخر)،
وقد مت حصر احلسابات املجمدة التي تتضمن مبالغ تبدأ من صفر إلى خمسة دنانير،
وجتدر اإلشارة إلى أن تراكم هذه احلسابات يبطئ النظام اآللي للبنك.
وبعد االجتماع مع اإلدارة املختصة فإن هناك اقتراحني حلل هذه املشكلة:
االقتراح األول:

-

إغالق حسابات الراتب واجلاري التي حتتفظ برصيد صفر.

-

يتم خصم عمولة إدارية بقيمة  2د.ك سنوياً جلميع احلسابات الراكدة ،وبالتالي
فـإن جميـع احلسـابات املجمـدة سـيقل رصيدهـا سـنوياً بتلـك العمولـة إلـى حين
تصفيـر احلسـاب ،أو حضـور العميـل السـتالم الرصيـد املتبقـي.

-

أمـا بالنسـبة حلسـاب التوفيـر فيتـم فـك احلجـز عـن مبلـغ (اخلمسين دينـاراً
احملجـوزة فيـه) وتخصـم عمولـة  2د.ك (رسـوم فـك احلجـز) ،وبعـد ذلـك يتـم
استقطاع عمولة إدارية بقيمة  2د.ك سنوياً ،كما هو العمل في احلساب اجلاري
إلـى حين تصفيـر احلسـاب أو حضـور العميـل السـتالم الرصيـد املتبقـي ،وإذا
أراد العميـل إعـادة فتـح احلسـاب يتـم خصـم عمولـة  5د.ك (عمولـة إعـادة فتـح
احلسـاب).

علماً أن الهيئة منعت في اجتماع سـابق لها من حتصيل رسـم دينارين شـهرياً ،وأجلت
الهيئـة القـرار فـي رسـم اخلمسـة دنانيـر لتفعيل احلسـاب ،ولـم يتم أخذ قـرار في هذا
املوضوع.

رأي الهيئة:

-

تقسم احلسابات التي فيها من فلس واحد إلى خمسة دنانير إلى:

بعد النظر واالطالع ،رأت الهيئة عمل البنك باالقتراح األول ،وإضافة البند التالي في
الشروط واألحكام:

يفتح لها حسـاب معلق فتجمع املبالغ من هذه احلسـابات ،وتوضع في احلسـاب
املعلـق ،ويحتفـظ بهـا البنـك ،علـى أن يكـون للعميـل احلـق في اسـتردادها متى ما
راجـع البنـك ،والبـد مـن االحتفـاظ بأسـماء العملاء فـي السـجالت.

«يحـق للبنـك التصـرف باملبالـغ بعـد مضـي (فتـرة زمنيـة يحددهـا البنـك) يعتبـر فيهـا
احلسـاب مجمـداً ،ومـع ذلـك يحـق للعميـل املطالبـة بتلـك املبالـغ حـال رجوعـه» ،أمـا
بالنسـبة لرسـم خمسـة دنانير فرأت الهيئة جواز أخذ عمولة ما دامت هناك خدمات
فعليـة تقـدم لتفعيـل احلسـاب ،وتوصـي الهيئـة بعـدم اسـتقطاع الرسـوم إال عنـد وجود
املصلحـة التـي تقدرهـا اإلدارة املختصـة حسـب كل حالـة.

-

• حساباتالتوفير:
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االقتراحالثاني:

تغلق جميع احلسابات التي رصيدها صفر.
• حسابات جارية ورواتب:
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في البنوك هو  500د.ك ،بينما في بنك بوبيان  100د.ك ،كما أن البنك ال يحجز على
احلد األدنى للمبلغ ،ويقدم دفتر الشيكات للعميل بسعر تنافسي ،ويقوم البنك بإصدار
بطاقة السحب اآللي مجاناً ،لذا فإن البنك يود أن يأخذ عمولة مقدارها دينار واحد إذا
أخل العميل باحلد األدنى للحساب اجلاري ،وباعتبار أن احلساب اجلاري يعتبر قرضاً
حسناً من العميل إلى البنك ،فما التكييف الشرعي لهذه الرسوم؟

-

جتمـع األمـوال فـي حسـابات التوفيـر املجمـدة ،فتوضـع فـي حسـاب واحد معلق،
ويضـارب بهـا البنـك علـى النسـبة املتفـق عليهـا بينـه وبين عمالئـه ،وعنـد رجـوع
العميل إلى البنك وطلب ماله فعلى البنك أن يرد إليه رأس املال وربحه املستحق
إن وجـد.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية ورقـة مقدمـة مـن أ .د .عصـام العنـزي عضـو
الهيئـة الشـرعية ،تتضمـن ضوابـط أخـذ الرسـوم والعمـوالت فـي الشـركات املاليـة
اإلسلامية ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد ضوابـط الرسـوم والعمـوالت ،وذلـك بعـد
إجـراء التعديلات عليهـا ،لتكـون كالتالـي:
 .1الرسـوم والعمـوالت عبـارة عـن أجـرة تسـتحقها املؤسسـة نظيـر قيامهـا بعمـل
خدمـ ًة لصالـح عمالئهـا.
ً
عملا زائـداً عـن مقتضيات العقد املبـرم بني الطرفني،
 .2البـد أن تكـون اخلدمـة
إذ إن األعمـال التـي يتضمنهـا العقـد مشـمولة ضمـن العقـد.
 .3ال يجوز أخذ رسم ملجرد التعاقد ،ألن هذه الرسوم ال متثل خدمة حقيقية.
 .4يجـوز أخـذ رسـم نظيـر ترتيـب للتمويل  -مـن أموال الغير  -عن اجلهد الفعلي
لتنظيـم العملية.
 .5يجب أن تكون األجرة معلومة ،سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أم نسبة معلومة.
 .6يشترط في الرسوم والعموالت أن تكون على عمل مباح شرعاً ،فال يجوز أخذ
عمولة أو رسم على عمل محرم شرعاً ،كأن تكون نظير الزيادة في األجل.
 .7الرسـوم التـي تتعلـق مبديونيـة علـى العميـل يجـوز أخـذ رسـم عليهـا ،إذا كان
الرسـم نظيـر عمـل طـارئ منفـك عـن الدين ،مثل(شـهادة ملن يهمـه األمر) التي
يصدرهـا البنـك للعميـل.
 .8أن يراعـى فـي أخـذ الرسـوم العـرف السـائد فـي تقـدمي مثـل هـذه اخلدمـات،
وأن تتناسـب مـع التكلفـة الفعليـة لتلـك اخلدمـة سـداً لذريعـة املبالغـة.

 .11ال مانـع مـن اسـتيفاء رسـم للدخـول فـي مزايـدة  -قيمـة دفتـر الشـروط  -مبـا
ال يزيـد عـن القيمـة الفعليـة لكونـه ثمنـاً للدفتـر.
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32326ضوابط أخذ العموالت في الشركات المالية اإلسالمية:

 .10يجـوز أخـذ رسـوم إذا كانـت نظيـر عمـل يسـبق العمليـة ،بحيـث يكـون اجلهـد
املبـذول لصالـح العميـل ،وذلـك كرسـوم إصـدار لتغطيـة مصاريـف سـابقة.

 .12أال تكون اخلدمة ملصلحة الشركة بل ملصلحة العميل أو ملصلحة مشتركة.

المرحلة:
32327تحصيل عمولة تصديق كتب الرواتب
ٌ
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة العمليـات ،تتضمـن
رغبـة البنـك فـي حتصيـل عمولـة مصادقـة ثابتـة مببلـغ خمسـة دنانيـر ،مـن عملاء
البنـك مـن الشـركات ،وذلـك مقابـل تصديـق كتـب الرواتـب املرحلـة ،بهـدف عرضها
علـى وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز حتصيـل عمولـة على تصديق كتـب الرواتب
مـن الشـركات ،حيـث إنهـا تعتبـر خدمـة مقدمـة مـن البنـك ،واخلدمـة يجـوز أخـذ
األجـرة عليهـا إذا كانـت خدمـة مشـروعة.

32328منـح المورديـن مبلغـ ًا مـن المال نظري التسـوي�ق لبنك
بوبيان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمة مـن إدارة التمويل االسـتهالكي،
تتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز االتفـاق مـع مكاتـب ووكاالت السـيارات بشـأن
منـح عمولـة (حافـز) لقـاء التسـويق لبنـك بوبيـان ،وتعريـف العميـل بخدماتنـا
ومنتجاتنـا ،حيـث إنهـا عمولـة رمزيـة مقابـل كل معاملـة منجـزة لبنـك بوبيـان.

ٌ
أطـراف أخـرى تفرضهـا علـى
 .9يجـوز أخـذ الرسـوم مـن العملاء إذا كانـت
املؤسسـة املاليـة اإلسلامية ،إن كانـت الرسـوم بسـببهم أو لصاحلهـم.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة جـواز منـح البنـك للبائعين فـي مكاتـب ووكاالت
السـيارات عمولـة (حافـزاً) لقـاء التسـويق لبنـك بوبيـان ،وتعريـف العميـل بخدماتنـا
ومنتجاتنـا ،شـريطة أن يكـون ذلـك بعلـم وإذن املؤسسـة ،السـيما وأن هـذه الطريقـة
متعـارف عليهـا بين البنـوك واملؤسسـات اإلسلامية.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية جـدول مقـدم مـن إدارة الفـروع املصرفيـة
يحتـوي علـى بعـض رسـوم اخلدمـات اجلديـدة التـي أضافهـا بنـك بوبيـان ،ضمـن
قائمـة اخلدمـات املقدمـة للعملاء.

32329فتـح البنـك صنـدوق األمانـات إذا تخلـف العميـل عـن
دفـع األجـرة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة الفـروع املصرفيـة،
حـول الـرأي الشـرعي فـي حالـة مـا إذا اعتبـر صنـدوق األمانـات املوجـود لـدى
البنـك واملؤجرمـن قبـل العميـل مهجـوراً ،لعـدم قـدرة البنـك للوصـول إلـى العميـل،
ممـا يترتـب عليـه عـدم حتصيـل البنـك لإليجـار السـنوي لفتـرة معينـة ،ولتكـن أكثـر
مـن ثلاث سـنوات متتاليـة ،ودون وجـود أي حركـة علـى حسـاب العميـل ،فهـل يحـق
للبنـك كسـر الصنـدوق بوجـود األمـن ،وإدارة املخاطـر ،وإدارة التدقيـق ،واإلدارة
القانونيـة ،وبوجـود وزارة الداخليـة ،وبيـع محتوياتـه فـي املـزاد العلنـي ،ومـن ثـم
حتصيـل قيمـة اإليجـارات املتأخـرة علـى الصنـدوق ،ووضـع باقـي املبلـغ في حسـاب
معلـق ،أو بيـع جـزء بسـيط مـن محتويـات الصندوق ،مبا يغطـي اإليجارات املتراكمة
علـى الصنـدوق ،وجميـع املصاريـف األخـرى التـي قـد تنشـأ عـن كسـر الصنـدوق؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :أن يقـوم البنـك بإخطـار العميـل بدفـع مـا عليـه
مـن رسـوم جتـاه اخلدمـة التـي يسـتفيدها مـن قبـل البنك بـكل الطـرق املمكنة ،وفي
حالـة عـدم الوصـول إلـى العميـل بعـد مـرور فتـرة زمنيـة كافيـة ،فإنـه يجـوز إلدارة
البنـك بحضـور اجلهـات املذكـورة فـي السـؤال فتـح هـذا الصنـدوق ،واسـتيفاء حـق
البنـك مـن العمليـة ،وإيـداع الباقـي فـي حسـاب معلـق إلـى حين رجـوع العميل ألخذ
أموالـه مـن الصنـدوق.
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رأي الهيئة:

33330عموالت اإليداع والسحب بحساب العمالت األجنبية:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع وافقـت الهيئـة :علـى توحيـد رسـم بطاقـات االئتمان املقسـطة
وغيـر املقسـطة ،ورأت الهيئـة :أن توحيـد الرسـوم فـي هذين النوعين من البطاقات
أبعـد عـن شـبهة مراعـاة ديـن البطاقة املقسـطة في رسـوم اسـتخراجها،
أمـا بالنسـبة لعمولـة اإليـداع والسـحب بحسـاب العملات األجنبيـة ،فـإن الهيئـة
تـرى ّأل يقـوم البنـك بأخـذ نسـبة عـن اإليـداع أو السـحب ،وأن يقتصـر البنـك علـى
طريقـة املصارفـة ،بحيـث يقـوم البنـك باسـتالم املبلـغ بالعملـة األجنبيـة مـن العميل،
ثـم يصرفهـا إلـى الدينـار الكويتـي ،ثـم يصـرف الدينـار الكويتـي إلـى نفـس العملـة
األجنبيـة التـي اسـتلمها مـن العميـل ،وتـودع فـي حسـاب العميـل ،وإذا أراد العميـل
أن يسـحب هـذه العملـة مـن حسـابه ،فـإن البنـك يقـوم بصـرف املبلـغ املـراد سـحبه
إلـى الدينـار الكويتـي ،ثـم يصرفـه إلـى العملـة األجنبيـة ،ثـم يعطيـه للعميـل ،وهـذه
الطريقـة هـي التـي أقرتهـا الهيئـة الشـرعية.

33331رسـوم عمولـة اإليـداع والسـحب النقـدي الـذي يتـم
علـى الحسـابات بالعملـة األجنبيـة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية ،املقارنة اخلاصة بعمليات اإليداع والسحب النقدي،
التي تتم على احلسابات بالعمالت األجنبية ،في حال إذا كان النقد املراد إيداعه بنفس
العملة األجنبية للحساب ،وذلك وفقاً ملا هو متبع في البنوك التقليدية وبعض البنوك
اإلسالمية ،وقد أوضحت اإلدارة املختصة :العموالت التي تتقاضاها البنوك التقليدية
مقارنة مع بعض البنوك اإلسالمية ،واخلاصة بهذه اخلدمة ،باإلضافة إلى أمثلة عملية
حلسبة املصارفة عن طريق حتويل العملة األجنبية إلى الدينار الكويتي (شرا ًء) ،ومن
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وقـد مت عـرض املوضـوع علـى اللجنـة التنفيذيـة ،حيـث رأت اللجنـة فـي اجتماعهـا
تأجيـل املوضـوع حلين الـرد علـى بعـض االستفسـارات وهـي كالتالـي:
 .1ما هي طبيعة احلسابات بالعمالت األجنبية وأنواعها ،واألغراض املستخدمة
لها؟
•

رد اإلدارة :حسابات التوفير  -احلسابات اجلارية  -الودائع.

 .2مـا طبيعـة األعمـال التـي يقـوم بهـا البنـك فـي حـال السـحب واإليـداع فـي
احلسـاب اخلـاص بالعملات األجنبيـة؟
•

ً
حاليـا ،فـي حـال السـحب/اإليداع النقـدي للعملات األجنبيـة
رد اإلدارة:
للحسـابات وبنفس العملة ،يتم شـراء هذه العمالت بسـعر الصرف ،ويتم
تسـليمها للعميـل دون أيـة عمـوالت أو رسـوم.

 .3في حال فتح وديعة بالعمالت األجنبية ،فكيف يتم تعامل البنك معها؟
•

رد اإلدارة :يتـم التحويـل مـن وإلـى الوديعـة دون تطبيـق لنظـام املصارفـة
(يتـم حتويـل املبلـغ بالكامـل).

 .4مـا هـي طريقـة تطبيـق نظـام املصارفـة فـي البنـوك اخلارجيـة (اإلسلامية/
التقليديـة)؟
•

رد اإلدارة :مرفـق ورقـة تبين طريقـة تطبيـق نظـام املصارفـة فـي عـدة
بنـوك.

 .5ما اخلدمات املصاحبة للحسابات بالعمالت األجنبية( .بطاقات ،دفتر شيكات.
الخ).
•

رد اإلدارة :بطاقات سحب آلي.

 .6هل يتم تطبيق نظام املصارفة في جميع احلاالت ،أم في حاالت معينة؟
•
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رد اإلدارة :يتـم تطبيـق املصارفـة فـي حـال كان للعميـل حسـاب بالعملـة
األجنبيـة وقـام بزيـارة الفرع ،وطلب اإليداع النقدي/السـحب النقدي من
حسـابه بنفـس العملـة األجنبيـة.

اجتمعـت اللجنـة التنفيذيـة مـع املختصين فـي البنـك متمثلـة بـإدارة اخلزينـة
وإدارة العمليـات املصرفيـة ،حيـث مت االستفسـار عـن طبيعـة احلسـابات
بالعملات األجنبيـة ،وطـرق اسـتخدام األمـوال فيهـا ،وبناء عليـه :فقد خلصت
اللجنـة إلـى مـا يلـي:

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

ثم إعادة حتويلها إلى العملة األجنبية (بيعاً) حسب سعر الصرف اخلاص ببنك بوبيان.

وبنـاء عليـه رأت اللجنـة :وضـع تصـور شـرعي عن رسـوم اإليداع والسـحب في
حسـابات العملات األجنبيـة ،بيانه كالتالي:

 .1تعتبر األموال املودعة في احلسابات ذات العمالت األجنبية بحسب العقد املبرم
الذي قام عليه أساس احلساب ،فإن كان احلساب جارياً فإنه يعامل معاملة
احلساب اجلاري في جميع شروطه وأحكامه ،وإن كان استثمارياً فكذلك.
 .2فـي حـال اإليـداع فـي تلـك احلسـابات بالعملـة األجنبيـة  -فبحسـب إفـادة
املختصين  -لهـا حالتـان:
األولى :في الغالب األعم أن هذه األموال توضع في خزينة البنك ،وال يتم توجيهها
الستثمارات محددة بالعملة األجنبية ،ويتكبد البنك مقابل ذلك أعماالً
متمثلة في احلفظ ،وقد يقوم بنقلها لشركة خاصة بحفظ األموال.
الثانيـة :فـي بعـض األحيـان يتـم اسـتخدام هـذه األمـوال فـي تغطيـة نقـص
أجهـزة السـحب اآللـي ذات العملات األجنبيـة ،أو يتـم اسـتخدامها
خلدمـات الصـرف األجنبـي لـدى البنـك.
وفي كال احلالتني ال يتم اسـتثمارها بنفس العملة ،وأما االسـتثمارات بالعملة
األجنبيـة فلهـا منافـذ خاصـة ،مثـل :إدارة االسـتثمار التـي تسـتقطب رؤوس
األمـوال األجنبيـة ،السـتثمارها فـي صناديـق أو محافـظ خاصـة.
وبناء عليه :فيمكن تفصيل احلكم في املسألة إلى حالتني:
احلالة األولى:
 .1اإليداع النقدي بعملة أجنبية في احلساب اجلاري:
مبا أن التصور املعروض يبني عدم استغالل البنك بشكل مغاير لعملة
احلساب ،فترى اللجنة التنفيذية :ميكن االعتياض عن مبدأ املصارفة
مببدأ النسبة على اإليداع ،ويكيف ذلك على أساس أتعاب احلفظ
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وأما تطبيق مبدأ املصارفة فيعتريه بعض الشبهات الفقهية ،حيث إنه
يشترط على املودع الصرف إلى العملة احمللية ،علماً أن احلساب بعملة
أجنبية يعتبر شبهة ،لتداخل اشتراط الصرف مع طبيعة احلساب
اجلاري ،كما أن مبدأ املصارفة والذي يشتمل على مصارفتني لعملة
واحدة يزيد التكلفة على العميل بشكل مؤثر ،ولذا تقترح اللجنة :أن يتم
العمل مببدأ «عمولة احلفظ» وهو عمل مباح يجوز أخذ األجر عليه.
 .2السحب النقدي بعملة أجنبية في احلساب:
كذلك أخذ عمولة بنسبة محددة ،حيث إن السحب بعملة أجنبية يستدعي
استدعاء املبالغ من أماكن احلفظ ،والتي رمبا تكون متوفرة في مقر
البنك ،أو تكون لدى الشركة احلافظة ،وهي تكلفة ميكن أخذ الرسوم
عليها ،وعليه :فال مانع من أخذ رسوم على السحب لكال احلسابني،
علماً بأن الهيئة الشرعية أجازت أخذ رسوم على السحب من احلسابات
بجميع أنواعها إن كان السحب من داخل البنك ،وبأقل من مبلغ معني،
وذلك ألنه يستدعي خدمة إضافية على تلك املبالغ ،وميكن القياس على
ذلك أيضاً بالنسبة للحسابات بالعملة األجنبية.
احلالة الثانية:
 .1اإليداع النقدي بعملة أجنبية في حسابات االستثمار (التوفير):
وفي هذه احلالة تقترح اللجنة التنفيذية :أن يتم العمل مببدأ املصارفة،
بحيث يتم تقديرها بشـكل معقول.
 .2السحب النقدي من حسابات االستثمار بالعملة األجنبية:
إن كان السحب من حساب التوفير بالعملة األجنبية فإنه بناء على ما سبق
فإنه يتم حتويل وصرف العملة من عملة وعاء البنك وهو الدينار إلى عملة
احلساب مرة أخرى ،ليتمكن العميل من سحب املبلغ بالعملة األجنبية مرة
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لذا يرجى التكرم باالطالع وإبداء الرأي الشرعي في املوضوع.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

واالحتفاظ ( ,)holding costوهي تكلفة فعلية متمثلة في حفظ تلك
األموال ،وهناك أيضاً مخاطر استقبال أوراق النقد األجنبي القدمية أو
الفئات الصغيرة ،مما يوقع البنك في مخاطر احلفظ ،حيث إن الغالب
على هذه األرصدة عدم االستثمار بنفس العملة من هذا الطريق.

أخرى ،وعليه :فال مانع من أخذ عمولة صرف متمثلة بنسبة معقولة للصرف.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى التصـور الشـرعي املعـروض عليهـا
ألصل اجلواز واإلباحة في املعامالت املالية وعدم وجود مايعارض أحكام الشريعة
اإلسلامية وقواعدهـا العامة.

33332مقترح إضافـة بنـد رسـوم التمويالت التجارية للمشـاريع
الكبرى ذات الطبيعـة الخاصة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مقترح من إدارة اخلدمات املصرفية للشـركات
 التمويـل العقـاري  -بإضافـة بنـد رسـوم التمويلات التجاريـة للمشـاريع الكبـرىذات الطبيعـة اخلاصـة ،حيـث سـيتم وضع هـذا البند في اتفاقية احلدود االئتمانية
بين البنـك والعميـل على النحـو التالي:
يتم استيفاء عمولة إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية ،وعمولة الزيارات الدورية،
ومتابعة املشروع ،مببلغ إجمالي قدره على سبيل املثال( :ألف ومائة دينار كويتي)
واعتباره حداً أقصى ،وذلك خالل فترة سريان التمويل على أن تكون بالشكل التالي:
 .1عمولة دراسة اجلدوى االقتصادية 500( :دينار كويتي).
 .2عمولـة الزيـارات الدوريـة ومتابعـة املشـروع بواقـع أربعـة زيـارات خلال فتـرة
سـريان التمويـل 600( :دينـار كويتـي).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :املوافقـة علـى إضافـة تلـك الرسـوم ،حيـث تعتبـر
أجـراً علـى خدمـات فعليـة مشـروعة مباحـة ،وال مانع شـرعاً من أخذهـا من العميل
املسـتفيد مـن تلـك اخلدمـة ،مـع مراعـاة إيجـاد ملحـق باتفاقيـة منح حـدود ائتمانية
يتضمـن تفاصيـل بنـود دراسـة اجلـدوى ويقـدم للعميل عنـد طلبه.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة متويـل الشـركات،
بشـأن تفاصيـل التكلفـة الفعليـة لبعـض الرسـوم والعمـوالت التـي حتصلهـا إدارة
متويـل الشـركات ،وكانـت هيئـة الرقابـة الشـرعية قـد طلبـت مـن إدارة البنـك ذكـر
التكلفـة الفعليـة لهـذه الرسـوم ،حيـث إنها تعتبر رسـوماً مرتفعـة باملقارنة مع البنوك
اإلسلامية األخـرى ،وقـد تضمـن العـرض األسـباب التي من أجلهـا مت حتصيل هذه
الرسـوم ،وكذلـك التكاليـف اإلجماليـة والفعليـة التـي يتحملهـا البنـك نظيـر تقـدمي
املنتجـات للعملاء ،ومت حتديـد هـذه الرسـوم كالتالـي:

بعـد النظـر واالطلاع علـى تفاصيـل التكاليـف لعمليـات املجموعـة املصرفيـة
للشـركات ،ومـا ترتـب عليـه مـن أرقـام ،حيـث شـملت تلـك التكاليـف املصاريـف
الفعليـة املباشـرة وفـق الدراسـة التحليليـة التفصيليـة لألقسـام واإلدارات املباشـرة
املرتبطـة بتلـك العمليـات ،وعليـه رأت الهيئـة :املوافقـة علـى زيـادة رسـوم خطابـات
الضمـان التاليـة:

•

عقود رهن العقارات وحترير قوائم قيد الرهن 500د.ك بحد أقصى.

•

عقود رهن األسهم وبالتأشير في سجل الشركات  300د.ك بحد أقصى.

•

رهن محفظة استثمارية أو وحدات في صناديق استثمارية  350د.ك بحد أقصى.

•

عقود رهن أخرى (مثل املتجر) وخالفه  250د.ك بحد أقصى.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع علـى تفاصيـل تكاليـف رسـوم املجموعـة املصرفيـة للشـركات،
حيـث شـملت تلـك التكاليـف املصاريـف الفعليـة املباشـرة وفـق الدراسـة التحليليـة
التفصيلية لألقسـام واإلدارات املباشـرة املرتبطة بتلك العمليات ،وعليه رأت الهيئة
املوافقة على إضافة تلك الرسـوم ،حيث تعتبر أجوراً على خدمات فعلية مشـروعة
مباحـة وال مانـع شـرعاً مـن أخذهـا مـن العميـل املسـتفيد من تلـك اخلدمة.

ت
ا� ارلسوم امعلوالت
ك� ب

33333رسوم إدارة تموي�ل الشركات:

رأي الهيئة:

 %2 .1سـنوياً خلطابـات الضمـان احملليـة ،و %3سـنوياً خلطابـات الضمـان
اخلارجيـة.
 .2اعتمـاد رسـوم إصـدار خطابـات االئتمـان العاديـة وفـق نظـام الشـرائح لتكـون
نسـبة فتح اخلطاب اجلديد  %0.25ألول  3شـهور ،بعد ذلك بنسـبة 0.0625
كل شـهر وبحـد أدنـى  30د.ك ،ونسـبة التعديلات أو التحسـينات زيـادة املبلـغ
 %0.25أول  3شـهور ،بعـد ذلـك  %0.0625كل شـهر ،واحلـد األدنـى  20د.ك،
ونسـبة التمديد 1/16 :كل شـهر ابتداء من الشـهر الرابع ،وذلك لكون الرسـوم
متثل تكاليف فعلية مباشـرة ،وتعتبر من الناحية الشـرعية أجراً على خدمات
مشروعة.
مـع ضـرورة التأكيـد علـى إعـداد منـوذج يتـم االتفـاق عليـه بين العميـل والبنـك
فـي عقـود خطابـات الضمـان واالعتمـاد املسـتندي ،يبين فيـه األعمـال التـي
يقـوم بهـا البنـك املرتبـط فـي دراسـات اجلـدوى ،ويبني فيـه تفاصيل اخلدمات
املقدمـة للعميـل ،مـع متكينـه مـن االطالع عليها عند الطلـب ،ومع التأكيد على
قـرار الهيئـة فيمـا يخـص تسـييل خطاب الضمـان(((.

33334رسوم المعامالت التمويلية غري النقدية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع رسـوم املعاملات التمويليـة غيـر
النقديـة ،حيـث مت تقـدمي دراسـة عـن املوضـوع للهيئـة الشـرعية ،تبين التكاليـف
التفصيليـة الفعليـة ملنتـج خطـاب الضمـان واالعتمـاد املسـتندي ،وتضمنت الدراسـة
املقدمـة مقارنـة بين رسـوم بنـك بوبيـان وبقيـة البنـوك اإلسلامية.
 -1انظر الفتوى رقم ( )310فيما يتعلق بتسييل خطاب الضمان.
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كتاب املترفقات

33335توفــر خدمــة شــراء بطاقــة مســبقة الدفــع (آي تونــز
:)iTunes

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية طلـب اإلفـادة عـن مـدى جـواز إرسـال رسـائل
قصيـرة جلميـع عملاء بنـك بوبيـان ،تطلـب منهـم الدخـول والتسـجيل علـى موقـع
إلكترونـي ،يقـوم بقيـاس مسـتوى اخلدمـة واجلـودة مـن خلال تصويـت العملاء،
وكمـا نـود إضافـة الرابـط علـى موقع البنك اإللكترونـي ،علماً أن املوقع يقدم جائزة
بنظـام السـحوبات باعتبـاره حافـزاً للمسـتخدمني.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى إمكانيـة توفيـر خدمـة
شـراء بطاقـات مسـبقة الدفـع (آي تونـز  )iTunesعبـر قنواتنـا املباشـرة (الهاتفيـة
واإللكترونيـة).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى توفيـر خدمـة شـراء البطاقـات
وتسـويقها ،ألنهـا خدمـة مباحـة.

33336مصارف األرباح المجنبة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،تتضمـن سـؤاالً حـول املصـارف التـي يجوز للبنك أن يقـوم بصرف األرباح
املجنبـة مـن خاللهـا ،وهـل يجـوز للبنـك أن يصرفهـا فـي طباعـة الكتـب ،وإقامـة
الـدورات واملؤمتـرات؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن تصـرف أمـوال األربـاح املجنبـة إلـى الفقـراء
واملسـاكني ،وأال تعـود فائـدة صـرف هـذه األمـوال إلـى البنـك ،سـواء فـي طباعـة
الكتـب أو عمـل املؤمتـرات ،وأن يكـون صـرف هـذه األمـوال مبعرفـة وإشـراف بيـت
الـزكاة الكويتـي(((.

ت
ا� املترفقات
ك� ب

كتاب المتفرقات

33337جوائــز لتحفيــز العمــاء علــى اســتخدام موقــع بنــك
بوبيــان اإللكرتونــي:

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اجلـواز ،وذلـك ألن اجلوائـز من طـرف آخر وليس
هنـاك أي مبلـغ يقـدم من العميل.

33338إمكانية إقامة سباق المشي في منطقة قرطبة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية رغبة البنك في إقامة سـباق املشـي في منطقة
قرطبـة برعايـة بنـك بوبيـان ،حيث سـيكون االشـتراك متاحاً جلميع سـكان املنطقة،
وسـيتم تقدمي هدايا للفائزين.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املوضـوع مـع االلتـزام بالضوابـط
الشرعية املقرة من الهيئة بهذه اخلصوص ،والعمل على فصل الرجال عن النساء.

 -1انظر فتوى الهيئة الشرعية رقم ( )٣٥٤اخلاصة بضوابط صرف األموال املجنبة.
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قامـت هيئـة الرقابـة الشـرعية بتكليـف كل مـن د .سـعود الربيعـة وأ .د .عصـام
العنـزي ،للنظـر فـي عقـود التوظيـف ملوظفـي البنـك ،وأفـادا بأنهمـا اطلعـا علـى
العقـود ،وقامـا بتعديـل بعـض األمـور الشـكلية في هـذه العقود ،إال أنهمـا اختلفا في
أحـد بنـود هـذه العقـود ،والـذي ينـص علـى اآلتـي:
«يحظـر علـى املوظـف أن يـؤدي أعمـاالً للغيـر بأجـر أو بـدون أجـر ،وإن كان في غير
أوقـات العمـل الرسـمي أو خلال اإلجـازات ،كمـا يحظـر عليـه أن يشـترك فـي أي
نشـاط جتـاري يكـون فـي تقديـر الطـرف األول متعارضـاً مـع مصاحلـه»
وقـد رأى د .سـعود الربيعـة :أن هـذا مـن األمـور اجلائـزة التـي حتقـق مصلحـة
الطرفين ،فجـاز اشـتراطه بين الطرفين ،وأفـاد أ .د .عصـام العنـزي :أن البنـك ال
ميلـك وقـت ومنفعـة املوظـف خـارج أوقـات العمـل الرسـمي ،وأن األجـر الذي يأخذه
مقابـل سـاعات العمـل التـي يعملهـا ،فلـم يجـز اشـتراط ذلـك عليه ،وإمنـا ينص على
عـدم عمـل املوظـف لـدى الغيـر إذا كان عملـه فـي إحدى الشـركات املثيلة ،أو إن كان
عملـه يرجـع بضـرر علـى رب العمـل «البنـك».

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن املوظـف يعتبـر أجيـراً خاصـاً يلتـزم بأوقـات
العمـل بسـاعاته احملـددة ،ويجـوز االشـتراط علـى املوظـف أال يعمـل لـدى غيـره إذا
رأى رب العمـل مصلحتـه فـي ذلـك ،وبنـاء عليـه رأت الهيئـة تعديـل البنـد ليكـون
كالتالـي:
«يحظر على املوظف أن يشـترك في أي نشـاط جتاري مع شـركات مثيلة ،أو يكون
فـي تقديـر الطـرف األول متعارضاً مع مصاحله».

ت
ا� املترفقات
ك� ب

33339عقود عمل موظفي البنك :

34340الضوابـــط الشـــرعية لعمـــل الموظفـــات فـــي بنـــك
بوبيـــان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان فـي القيـام بتعيين موظفات
فـي مجـال العمـل املصرفـي ،ويرغـب البنك في معرفة الضوابط واملعايير الشـرعية
اخلاصة بتوظيف النسـاء.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن الضوابـط الشـرعية املتعلقـة بتوظيـف نسـاء
فـي البنـك هـي:
 .1أن تكون ملتزمة باحلجاب الشرعي الكامل.
 .2أن تكون متحلية باألخالق.
 .3أن تكون من ذوات الكفاءة واألمانة واخلبرة.
 .4أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
 .5أن يعمل البنك على توفير البيئة غير املختلطة داخل أماكن العمل.

34341مسـتحقات نهايـة الخدمـة فـي العمـل لـدى البنـوك
التقليديـة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية استفسـار حول مدى شـرعية اسـتحقاق املوظف
مكافـأة نهايـة اخلدمـة نظير عمله لدى البنوك التقليدية.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن هـذه املكافـأة هي من جهد املوظف وعمله ،قام
البنـك بحفظهـا إلـى نهايـة اخلدمـة ،حسـب نظـام التأمينـات ،فيجـوز لـه أن يأخـذ
مسـتحقات نهايـة اخلدمة.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول حكـم وضـع صـور املوظفين
واملوظفـات علـى جوانـب املواضيـع املطروحـة فـي النشـرة الداخليـة (الربع سـنوية).

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واإلطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن وضـع صـور املوظفين املوظفـات
فـي النشـرة الداخليـة ،علـى أن يراعـي فيهـا الضوابـط الشـرعية ،وأن تكـون صـور
املوظفـات ليـس فيهـا تبـرج وال مكيـاج ملفـت ،ويجـب علـى اإلدارة املختصـة عـرض
املجلـة قبـل طبعهـا علـى اللجنـة التنفيذيـة ألخـذ املوافقـة النهائيـة.

34343إنشاء صندوق إلعانة موظفي البنك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة اخلدمـات املصرفية،
تتضمـن مقترحـاً للنظـام األساسـي لصنـدوق إعانـة موظفين البنـك ،حيـث يهـدف
الصنـدوق إلـى تعويـض املوظـف بقيمـة املبالـغ املالية الناجتة عـن أخطاء العمل غير
املقصـودة ،لالطلاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة املبدئيـة علـى املقتـرح ،حيـث إنـه صيغـة
تعاونيـة ،وحتيـل الهيئـة النظـام األساسـي للجنـة التنفيذيـة للنظـر فيـه واعتمـاده.

34344منح تذاكر للموظفني لحضور مباراة المنتخب:
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن قبـل إدارة البنـك حـول مـدى
جـواز منـح تذاكـر سـفر للموظفين حلضـور مباريات منتخب الكويت في كأس آسـيا
مجانـاً ،حيـث سـيتحمل البنـك كافـة التكاليـف مـن تذاكـر املبـاراة ،وتذاكـر الطيـران
بواقـع خمسين مقعداً.

ت
ا� املترفقات
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34342إدراج صـــور الموظفـــن والموظفـــات فـــي النشـــرة
الداخليـــة للبنـــك:

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على منح هذه التذاكر للموظفني.

34345تقديم العمالء هدايا للموظفني:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع حـول قيـام بعـض عملاء البنـك فـي
بعـض اإلدارات (الشـركات ،اخلدمـات اخلاصـة) مبنـح موظفي البنـك بعض الهدايا
القيمـة (سـاعة  -هاتـف  -قلـم) ،يرجـى التكـرم بإبـداء الـرأي الشـرعي حـول مـدى
إمكانيـة قبـول املوظفين ملثـل هـذه الهدايـا ،ومـا هـي الضوابـط الشـرعية لذلـك؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنهـا ال حتبـذ قبـول موظـف البنـك هدايـا مـن
العميـل ،لكونـه يتقاضـى راتبـاً علـى عملـه ،لكـن لـو قـدم العميـل هديـة للموظـف
تقديـراً جلهـده وعملـه فلا مانـع مـن قبولهـا ،ضمـن الضوابـط اآلتيـة:
 .1أن يكـون قبـول املوظـف للهديـة مـن العميـل حتـت علـم مديـر اإلدارة أو مـن
ينـوب عنـه.
 .2أال يكـون املوظـف لـه سـلطة مؤثـرة فـي اتخـاذ القـرار االئتمانـي ،ومنـح العميل
احلـد االئتمانـي.
 .3أال تكون عادة لدى املوظف بقبول الهدايا من العمالء.
وفـي حـال عـدم االلتـزام بهـذه الشـروط ،فـإن املوظـف يقـر بتنازله عن هـذه الهدايا
لصالـح اإلدارة ،لتقـوم بإرجاعهـا إلـى العميـل أو التصـرف بها.
كمـا توصـي الهيئـة الشـرعية إدارة البنـك بوضـع سياسـة خاصـة ملثـل هـذا األمـر،
وعرضهـا علـى الهيئـة الشـرعية للنظـر فيهـا واعتمادهـا.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع تقـدمي هدايـا للعملاء ،وهـي علـى
قسـمني:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن ذلـك ال يعـد مـن قبيـل االكتتـاب املباشـر ،إمنـا
هـو مجـرد حتويـل مـن حسـاب عميـل إلـى حسـاب شـركة املقاصـة ،بنـا ًء علـى طلـب
العميـل ،وال عالقـة للبنـك بـأي عالقـة تعاقديـة بين العميـل والطـرف اآلخـر ،وتـرى
الهيئـة ضـرورة عـرض جميـع األعمـال عليهـا قبـل العمـل بهـا.

رأي الهيئة:

34348منح الموظفني راحة في يوم ميالدهم:

بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى تقـدمي الهدايـا املذكـورة أعلاه
للعملاء ،باسـتثناء السـكاكني الحتوائهـا علـى أشـكال قـد يفهـم منهـا مـا يخالـف
أحـكام الشـريعة اإلسلامية.

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم من إدارة املوارد البشـرية وهو
كالتالي:

 .1تقدمي هدايا عبارة عن ألعاب داما ودومينا وسكاكني سويس.
 .2تقدمي هدايا للعمالء الذين يكون تاريخ ميالدهم  29فبراير.

34347اكت�تـــاب زيـــادة رأس مـــال ألحـــد البنـــوك التقليديـــة
المحليـــة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع اكتتـاب زيـادة رأس مـال ألحـد البنوك
التقليديـة احملليـة ،حيـث تبين لنـا فـي التدقيـق الشـرعي علـى إدارة الفـروع ،أن
البنـك قـام بفتـح بـاب االكتتـاب فـي زيـادة رأس مـال البنـك للعملاء ،وذلـك دون
عـرض املوضـوع علـى إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي ،وبعـد االستفسـار من إدارة
الفـروع عـن هـذا الشـأن أوضحـت اإلدارة أن هـذا االكتتاب هو مجـرد حتويل املبالغ
مـن حسـاب العميـل إلـى حسـاب البنـك املذكـور ،ويختلـف عـن أي اكتتـاب آخـر،
حيـث يقـوم العميـل بالتوجـه أوالً إلـى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة ،ويسـتلم رقـم
املسـاهمة ،ثـم يقـوم بتحويـل املبلـغ مـن البنـك ،ثـم يرجع إلـى املقاصـة لتوقيع منوذج
طلـب االكتتـاب ،وإرفـاق املسـتندات املطلوبـة ،كمـا أن هـذا االكتتـاب ليـس لـه منـاذج
خاصـة بـه عنـد البنـك ،بـل هـو مجـرد حتويـل بين احلسـابات ،علمـاً أن بنـك بوبيان
ال يتقاضـى أجـرة مقابـل هـذا التحويـل ،وال نسـبة عـن علاوة اإلصـدار ،لـذا يرجـى
التكـرم باالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي فـي املوضـوع.
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34346تقديم هدايا للعمالء:

رأي الهيئة:

ما مدى شرعية قيام البنك مبكافأة املوظف في يوم ميالده ،ومنحه يوم راحة؟

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن منـح املوظفين راحـة فـي يـوم ميالدهـم إجـراء
داخلـي وال مانـع منـه ،مـع مراعـاة عـدم تعارضـه مـع مصلحـة البنـك حسـب تقديـر
املدير املباشـر.

34349تسجيل صوتي لبعض بنود العقود لذوي االحتياجات
الخاصة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع حـول رغبـة بنـك بوبيـان بتسـجيل
صوتي لبعض بنود العقود ملسـاعدة األم ّيني وذوي االحتياجات اخلاصة ،وقد متت
اإلشـارة إلـى البنـود املقترحـة باللـون األصفـر.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة مبـا أن األصـل فـي صحـة العقـود معلوميـة محـل
العقـد مـن ثمـن ومثمـن ،وتتوقـف معرفتهمـا مـن طرفـي العقـد علـى صحتـه ،ولـذا
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فـإن كان أحـد طرفـي العقـد مـن ذوي االحتياجـات اخلاصـة مـن فاقـدي البصـر
فيشـترط معرفتـه ببنـود العقـد كاملـة ،ويحصـل ذلـك مـن خلال إسـماعه  -بـأي
وسـيلة مـن الوسـائل  -جميـع بنـود العقـد وشـروطه ،أو أن يتـم ذلـك بواسـطة توكيل
موثـق ألحـد األشـخاص ليتولـى إبـرام العقـد ،واالطلاع عليـه نيابـة عنـه.

-

كمـا تـرى الهيئـة أن تخصيـص بعـض بنـود العقـد بالتسـجيل الصوتـي دون البعـض
اآلخـر رمبـا يـؤدي إلـى حـذف بعـض البنـود امللزمـة واملهمـة فـي العقـد ،ممـا يؤثـر
علـى صحتـه.

عقد توريد (عمال بوفيه/نظافة)

لـذا رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى التسـجيل الصوتـي لبعـض بنـود العقـد دون
البعـض اآلخـر وفـق احلـاالت املشـار إليهـا.

35350خطة توفريية لطلبة الجامعة باالستقطاع الشهري:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية خطـة توفيريـة لطلبـة اجلامعـة مـن خلال
ً
(مثلا  30دينـار كويتـي) طـوال مـدة دراسـتهم (4
االسـتقطاع مـن اإلعانـة الشـهرية
سـنوات ً
مثلا) ،وتتلخـص الفكـرة بـأن الطلبـة يسـتطيعون ادخـار جـزء مـن اإلعانـة
الشـهرية فـي حسـاب توفيـر يكـون عليـه مزايـا متعـددة.

-

ت
ا� املترفقات
ك� ب

عقد توريد (سائقني)
البنـد الثالـث :اتفـق الطرفـان علـى صرف جميع رواتب السـائقني بحد أقصى
اليوم العاشر من كل شهر ،وفي حال عدم صرف الرواتب في املوعد احملدد،
سـيتم فـرض غرامـة وقدرهـا ( 300ثالثمائـة دينـار كويتـي فقـط ال غيـر) مـن
إجمالـي الفاتورة.
البنـد الرابـع :اتفـق الطرفـان علـى صـرف جميع رواتب السـائقني بحد أقصى
اليوم العاشر من كل شهر ،وفي حال عدم صرف الرواتب في املوعد احملدد،
سـيتم فـرض غرامـة وقدرهـا ( 500خمسـمائة دينـار كويتـي فقـط ال غيـر) من
إجمالـي الفاتورة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى إضافـة هـذا البنـد فـي عقـود
اخلدمـات ،ويكيـف علـى أنـه مـن بـاب احلـض على االلتـزام بالعمل ،وليـس من قبيل
الزيـادة علـى الديـون ،حيـث ال يوجـد مديونيـة بني البنك والشـركة ،وفي حال حتقق
هـذا الشـرط اجلزائـي تتـم معاجلتـه وفـق قرارات الهيئة الشـرعية في هذا الشـأن.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى املنتـج ،وتطبـق علـى املزايـا املقدمـة
علـى احلسـاب مـا مت إقـراره مـن قبـل مـن الهيئـة الشـرعية فـي هـذا الشـأن.

35352تركيب أجهزة نقاط البيع في مكاتب الت�أمني ،والصالونات
النسائية:

35351غرامة ت�أخري على عقود الخدمات:

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية موضوع أجهزة نقاط البيع في مكاتب التأمني،
والصالونـات النسـائية ،حيـث رأت الهيئـة فـي اجتماعاتهـا السـابقة :أن يتنـزه البنك
عـن تركيـب أجهـزة نقـاط البيـع فـي الصالونـات النسـائية ،واحملـال التجاريـة ،التـي
حتتـوي علـى بعـض احملرمـات ،واالستفسـار اجلديد هو:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقدان من إدارة اخلدمات العامة بشـأن عقود
توفيـر سـائقني وعمـال بوفيـه ،وبعـد النظـر واالطلاع علـى العقديـن ،لوحـظ وجـود
بنـد غرامـة تأخيـر فيهمـا ،والبنـود هي:

 .1هل يجوز تركيب أجهزة نقاط البيع في الصالونات النسائية ،التي توقع تعهداً
مـع البنـك بأنهـا :ال تقـدم أيـة خدمـات محرمـة (مرفـق نسـخة مـن التعهد).
 .2ما حكم تركيب أجهزة نقاط البيع لدى مكاتب التأمني.
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بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اآلتي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضوع رغبة إدارة التدقيق الشـرعي الداخلي
بوضـع ضوابـط صـرف األمـوال املجنبـة ،والتـي تكـون حصيلـة ألنشـطة ومعاملات
مخالفة لقرارات الهيئة الشرعية ،وكذلك املبالغ التي تعذر إرجاعها إلى أصحابها.

 .1مبـا أن أعمـال الصالونـات النسـائية مـن األعمـال املختلطـة ،واألصـل فـي
أغلبهـا اجلـواز واحلـل ،فلا مانـع مـن تقـدمي خدمـة نقـاط البيـع فيهـا.
 .2كمـا رأت الهيئـة أن مكاتـب التأمين بالعمولـة التـي تتلقـى طلبـات العميـل ،ال
مانـع مـن تركيـب أجهـزة نقـاط بيـع لديهـا ،لكـون أعمـال تلـك املكاتـب مختلطة
مـا بين شـركات تأمين إسلامية ،وشـركات تأمين تقليديـة ،وللعميـل احلريـة
فـي اختيـار مـا يشـاء مـن شـركات التأمين ،وتقـع عليـه مسـؤولية االختيـار
الشـرعي املناسـب.

35353الدفع للمدارس الخاصة عن طري�ق تطبيق بوبيان:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع رغبـة البنـك بإضافـة بعـض املـدارس
اخلاصـة فـي ميـزة الدفـع املباشـر ،واملوجـودة فـي تطبيـق البنـك ،حيـث متكـن تلـك
اخلدمـة عملاء البنـك مـن دفـع أقسـاط املدرسـة مباشـرة من خلال التطبيق ،علماً
أن بعـض املـدارس التـي سـيتم إدراجهـا مـدارس مختلطـة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى إضافـة املـدارس املختلطـة فـي
تطبيـق البنـك ،ألن األصـل فـي منفعـة التعليـم اإلباحـة ،وال إشـكال فيهـا ،وكـون
املـدارس مختلطـة ال مينـع مـن إضافـة تلـك اخلدمـة ،ألن العميـل هـو مـن سـيقوم
بتحويـل األمـوال مـن حسـابه اخلـاص إلى املدرسـة ،والبنك يعتبـر وكي ً
ال في توصيل
تلـك األمـوال ،وليسـت لـه عالقـة مباشـرة.

ت
ا� املترفقات
ك� ب

رأي الهيئة:

35354ضوابط صرف أموال التطهري المجنبة وكيفية صرفها:

ضوابط صرف األموال املجنبة:
 .1علـى البنـك االحتفـاظ بحسـابات دقيقـة جلميـع املعاملات املاليـة املرتبطـة
باألمـوال املجنبـة ،والتـي تعكـس حركة املبالغ املضافة إلى احلسـاب واملدفوعة
منـه ،ويجـب اعتمـاد جميـع أوجه الصرف من احلسـاب مـن قبل إدارة التدقيق
الشـرعي الداخلـي.
 .2التأكد من صرف األموال املتوفرة في احلساب خالل السنة احملاسبية ذاتها،
التي مت استالم املبالغ املجنبة فيها ،وفي بعض احلاالت اخلاصة التي يتأخر
فيها صرف املبالغ املتوفرة ألسباب واضحة ومحددة ،فيجب صرفها خالل
العام التالي ،وفقاً العتماد إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ألوجه الصرف.
 .3تتـم مراجعـة املبالـغ فـي احلسـاب مـن قبـل إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي،
للتأكـد مـن أن جميـع املبالـغ مت صرفهـا حلسـاب جهـات أو مؤسسـات خيريـة
معتمـدة وموثقـة.
 .4ال يتـم التصـرف بأمـوال احلسـاب مبـا يعـود علـى البنـك أو موظفيـه أو عمالئـه
بنفـع ،سـواء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ،ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال ال احلصـر:
•

سداد البنك ألقساط عمالئه منها.

•

منح املوظفني مبالغ منها حتفيزاً لهم.

•

تخصيـص جـزء مـن مبالـغ احلسـاب لزيـادة نسـبة أربـاح املودعين أو
املسـاهمني ،لتشـجيع االسـتثمار فـي البنـك ونحـو ذلـك.

•

تقدمي قروض حسنة من احلساب ملوظفي البنك.

 .5اسـتخدام أمـوال احلسـاب لدعـم األنشـطة املباشـرة للبنـك ،مثـل البرامـج
التدريبيـة للموظفين ،أو تسـويق منتـج ونحـو ذلـك.
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 .1الفقراء واملسـاكني واحملتاجني من األيتام واألرامل واملنكوبني في دولة الكويت
وخارجها.
 .2حفـر اآلبـار وطباعـة ترجمـة القـرآن الكـرمي بلغة تلك الدول ،وبنـاء مرافق تدر
ريعـاً يغطـي متطلباتهـا ،ويسـاعد علـى اسـتمرارها فـي تلـك الـدول.
 .3الفقراء الغارمني (املدينني) واملسجونني والعاجزين لقاء غرامات يسيرة.
 .4احلـاالت اإلنسـانية مـن أصحـاب االحتياجـات اخلاصـة واملرضـى مـن الفقراء
واحملتاجين ،ويشـمل ذلـك مـن ينطبـق عليهـم ذلـك مـن العاملين فـي البنـك،
وذلـك بتقديـر إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي.
 .5معاجلة املرضى الذين يعانون من أمراض خبيثة ،أو مستعصية ،وال يستطيعون
تغطية تكاليف عالجهم.
 .6املشـاريع التـي يعـود نفعهـا علـى عامـة النـاس ،مثـل :املستشـفيات والعيـادات
التـي تعالـج عامـة النـاس ،ومـا يتعلـق بذلـك مـن األدويـة واألدوات الطبيـة.
 .7طلبة العلم الفقراء ،ودفع أقساط املدارس للفقراء ولوازمهم األساسية.
 .8بناء املدارس واملستوصفات ،وتوفير املساعدات املالية والفنية.
 .9األنشـطة الثقافيـة واالجتماعيـة املختلفـة ،واملشـاريع البحثيـة والتعليميـة
والتدريبيـة.
 .10املسـاهمة فـي طباعـة الكتـب والبرامـج والنـدوات واملؤمتـرات اخلاصـة ،بنشـر
ثقافـة االقتصـاد اإلسلامي واملصرفيـة اإلسلامية.
 .11األسر املتعففة في الكويت ،والتي تأتي إلى البنك مباشرة ،ومعرفة حاجتها املاسة.
 .12فـي حـال عـرض نشـاط غيـر مذكـور في الضوابط أعاله ،يتـم الرجوع فيه إلى
إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي ألخـذ الـرأي في ذلك.

رأي الهيئة:

ت
ا� املترفقات
ك� ب

يحدد عمل الصندوق للصرف في األوجه التالية:

35355بعـض األنشـطة الخاصـة بعملاء الصنـدوق الوطنـي
لرعايـة وتنميـة المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية استفسـار بشـأن االتفاقية املوقعة مع الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشـروعات الصغيرة واملتوسـطة ،فإن بنك بوبيان سـيتعامل
مـع الشـركات التـي سـتتقدم بطلـب متويـل مـن الصنـدوق ،وذلـك مـن خلال فتـح
حسـابات جاريـة ،وكـذا أي حسـابات وخدمـات مصرفيـة أخـرى.
لذا يرجى التكرم مبوافاتنا برأيكم الشرعي في التعامل مع النشاطات أدناه:
 .1صالون نسائي.
 .2شركة إنتاج تلفزيوني.
 .3كافيه قهوة وتقدم الشيشة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة إن كان املقصـود مـن السـؤال هـو فتـح حسـابات
لتلـك الشـركات ،وتقـدمي خدمـات مصرفيـة مصاحبـة لهـا ،كتقـدمي دفتـر شـيكات،
وبطاقـات سـحب آلـي ،وغيرهـا مـن اخلدمـات ،دون ارتبـاط بالصنـدوق الوطنـي
لتمويـل املشـاريع  -الـذي عـرض سـابقاً  -فـإن ذلـك ال مانـع منـه شـرعاً.
أمـا إن كان املقصـود هـو تقـدمي خدمـات أخـرى ،كمـا هـو منصـوص عليهـا فـي
االتفاقيـة التـي بين الصنـدوق الوطنـي لتمويـل املشـاريع وبين البنـك ،كمـا ورد فـي
البنـد الثالـث مـن االتفاقيـة:
يلتـزم الطـرف الثانـي بالقيـام بـكل أو بعـض األعمال التاليـة  -إذا طلب منه الطرف
األول القيـام بذلـك ( -نطاق األعمال):
 .1مرحلـة االسـتكمال :يتـم خاللهـا اسـتكمال ملـف الطلـب (فـي حالـة عـدم
اكتمالـه ،أو تطلـب األمـر اسـتيفاء مسـتندات جديـدة مطلوبـة لدراسـة وتقـومي
املشـروع).

بعد النظر واالطالع رأت الهيئة اعتماد الضوابط املذكورة أعاله.
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•

إجراء التحريات املالية لتحديد قدرة املبادر املالية على السداد.

•

زيـارة مقـر املبـادر ،أو إجـراء مقابلـة شـخصية معـه فـي حالـة عـدم وجود
مقـر قائـم.

•

فحـص دراسـات اجلـدوى االقتصاديـة وخطط العمـل املقدمة من املبادر،
وإعـداد حتليـل مالـي لهـا وللميزانيـات السـابقة للمشـروع  -إن وجـدت،
حسـب البرنامـج الـذي سـيحدده لـه الطـرف األول.

•

إعـداد تقريـر كامـل عن املشـروع املطلوب متويلـه ،متضمناً الرأي النهائي
حـول املشـروع ،ومـدى جـدواه االقتصاديـة ،ومخاطـره االئتمانيـة ،وما إذا
كان صاحلاً للتمويل من عدمه ،على أن يتضمن التقرير  -باإلضافة إلى
التحليـل املالـي  -حتليـل املنافسـة ،وحتليـل سـوق العمل ،وتقـومي املخاطر
خلال مـدة أقصاهـا خمسـة عشـر يومـاً عمـل مـن تاريخ اسـتكمال امللف،
علـى أن ُيـد بـه الطـرف األول بعـد االنتهـاء منـه ضمـن ملـف املبادر.

ت
ا� املترفقات
ك� ب

 .2مرحلة الفحص:

35356هيكلة عقود التوريد (بيع الدين بالسلع):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع هيكلـة عقـود التوريـد (بيـع الديـن
بالسـلع) ،والتـي يرغـب البنـك فـي التعامـل بهـا ،بالتعـاون مـع إحدى الشـركات ،وقد
قامـت اإلدارة املختصـة بشـرح تفاصيـل الهيكلـة والعقـود املسـتخدمة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع ،وحيـث إن املتطلبـات الشـرعية الالزمة لصحـة عمليات البيع
حتققـت فـي املقتـرح املعـروض ،وعليـه رأت الهيئة :املوافقة علـى مقترح من اإلدارة،
وذلـك وفق اآلليـة التالية:
 .1يقوم بنك بوبيان بإنشاء شركة خاصة لتقوم بهذا املنتج.
 .2يقـوم البنـك بعقـد صفقـة وكالـة باالسـتثمار مـع الشـركة اخلاصـة بقيمـة
 900.000دينـار.
 .3يقوم أحد املوردين ببيع بضائع لوزارة التربية بقيمة مليون دينار مث ً
ال.

 .3مرحلـة التحصيـل واملتابعـة :يلتـزم الطـرف الثانـي فيهـا مبتابعـة وحتصيـل
األقسـاط والرسـوم السـنوية املسـتحقة والتـي فـي ذمـة أصحـاب املشـروعات
التـي يقـوم الطـرف األول بتمويلهـا ،وفقـاً للبرنامـج اخلـاص لـكل عميـل ،حيـث
سـيقوم الطرف األول مبوافاة الطرف الثاني به ،واملتضمن (القسـط املسـتحق
علـى صاحـب املشـروع ،والرسـم السـنوي ،وفتـرة السـماح ،ومـدة التمويـل).

 .5يقـوم املـورد بإحالـة دينـه املسـتحق علـى وزارة التربيـة للشـركة اخلاصـة ،عـن
طريـق عقـد حوالـة حـق.

 .4مرحلـة تسـويق البرنامـج :يلتـزم الطـرف الثانـي فيها بتسـويق برنامـج التمويل
فـي وسـائل اإلعلام.

 .6تقوم الشـركة بتحصيل قيمة املديونية من الوزارة حسـب اجلدول املتفق عليه
للسداد.

ومبـا أن األنشـطة املذكـورة فـي السـؤال مـن األنشـطة التـي حتتمـل املنـع واإلباحـة،
وحيث إن عمل البنك غير مقتصر على فتح احلساب وتقدمي اخلدمات املصرفية،
بـل يتعـداه إلـى متابعـة نشـاط الشـركة والفحـص والتحصيل ،فترى الهيئـة :أن يقوم
البنـك مبخاطبـة إدارة الصنـدوق بعـدم املوافقـة علـى قبـول تلـك األنشـطة ،للتحفظ
الشـرعي علـى هـذه األنشـطة ،والتي قـد يصاحبها محظورات شـرعية(((.

 .7تكـون عمليـة شـراء السـلع واملعـادن الدوليـة وبيعهـا عـن طريـق بنـك بوبيـان
حسـب عقـوده املقـرة مـن الهيئـة الشـرعية.

 .4تقـوم الشـركة بشـراء (سـلع ومعـادن دوليـة) للمـورد بقيمـة  900.000دينـار،
وبيعهـا نيابـة عنـه لطـرف ثالـث.

 -1انظر فتوى هيئة الرقابة الشرعية واملتعلقة بالضوابط الشرعية للصندوق الوطني رقم (.)٣٦٧
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع إصـدار بـراءة الذمة املصرفيـة ،وذلك
بنـاء علـى قـرار بنـك الكويـت املركزي ،القاضي بتسـريع عملية إصـدار براءة الذمة،
فـي حـال رغـب العميـل فـي حتويـل راتبـه إلـى بنـك آخـر ،وكان لـدى العميـل بطاقـة
ائتمـان ،فبإمـكان البنـك اجلديـد ُ
«املـ ّول إليـه» أن يقـوم بإصـدار تعهـد لصالـح
البنـك املُصـ ِّدر للبطاقـة ،يتعهـد مبوجبـه بتغطيـة قيمـة احلـد االئتمانـي لبطاقـة
العميـل ،وذلـك وفـق الصيغـة املقترحـة لكتاب التعهد من بنـك بوبيان لصالح البنوك
األخـرى ،لتغطيـة احلـد االئتمانـي لبطاقـة العميـل.

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية موضوع بيع وشـراء حقوق االنتفاع واالسـتغالل،
حيـث إن اللجنـة التنفيذيـة قـد عـرض عليهـا منـاذج عقـود شـراء وإجـارة حقـوق
االنتفـاع واالسـتغالل ألرض صناعيـة ،وقامـت اللجنـة بالتعديل على العقود ،وطلبت
رفـع موضـوع تسـمية العقـد وحقيقتـه إلـى الهيئة الشـرعية للنظر فيـه وإبداء الرأي
الشرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة على التعهـد ،ورأت إضافة العبارة التالية
بعـد عبـارة (احلـد االئتمانـي) وهـي« :وأي مطالبـات متعلقـة بالبطاقـة االئتمانيـة»،
واقترحـت الهيئـة أن يكـون هنـاك تعهـ ٌد مماث ٌل يوقع بني بنـك بوبيان والعميل ،يتعهد
العميـل فيـه بسـداد املطالبـات املتعلقـة بالبطاقـة االئتمانيـة ،فـي حـال سـداد البنـك
لتلـك املطالبـات املسـتحقة علـى العميـل مـن البنـك احملول منه.

35358عقد القرض الحسن:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد القـرض احلسـن ،وهـو عقـد سـيتم
اسـتخدامه مـن قبـل إدارة التمويـل االسـتهالكي ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع أقـرت الهيئة عقد القرض احلسـن ،مـع اعتماد الرأي الفقهي
القاضـي بوجـوب االلتـزام بأجـل القـرض ،ويضـاف علـى عقـد القـرض احلسـن
حتميـل العميـل مقـدار الضـرر الفعلـي عنـد تأخـره عـن السـداد وطلبـت الهيئة  -إن
أمكـن  -أن يضـاف إلـى العقـد مـا مييـزه عـن التمويـل االسـتهالكي بعبـارة (دفعـات)
بدل (أقسـاط).
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35357إصدار براءة الذمة المصرفية إضافة إلى التعهد:

35359بيع وشراء حق المنافع واالستغالل :

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة أن الفقهاء قسموا احلقوق إلى قسمني:
القسم األول :حقوق مرتبطة باألصول واألعيان ،حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى
جواز االعتياض عن احلقوق املرتبطة باألصول والعقارات كحق املرور
وحق املسيل واالرتفاق والتعلّي ،وهو محل السؤال املقدم أعاله.
القسم الثاني :حقـوق غيـر مرتبطـة باألصـول واألعيـان :وهـذا القسـم يحتـاج إلـى
مزيد من البحث والدراسـة ،وبناء عليه :فال مانع من االعتياض عن
احلقـوق فـي القسـم األول وتأجيرهـا وتصكيكهـا وهبتهـا والتصـرف
فيهـا بجميـع أنـواع التصرفـات التـي ترتبـط باألصـول ،كمـا تـرى
الهيئـة :بنـاء علـى هـذا القـرار تعديـل جميـع العقـود لتصبـح بيـع حـق
املنفعـة ،ويتـم تعديـل العقـود علـى هـذا األسـاس.

36360العــروض الخاصــة بعمــاء بنــك بوبيــان فــي افت�تــاح
محــل تجــاري:
ّ
احملال
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضوع مشـاركة البنك في افتتـاح أحد
التجاريـة واخلـاص باألزيـاء واملوضـة واالكسسـوارات ،وتقـدمي عـروض خاصـة
لعملاء بنـك بوبيـان فقـط خلال االفتتـاح علمـاً أنـه سـوف يراعـى مـا يلـي:
 .1االفتتـاح سـيكون مقصـوراً فقـط علـى عملاء بنـك بوبيـان جلميـع الشـرائح،
ولـن تكـون هنـاك مشـاركات ألشـخاص مـن خـارج البنـك.
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 .3مت االتفاق على أن اخلصومات تشمل املالبس واالكسسوارات فقط.

 .4عـدم وجـود أي مـن مشـاهير التواصـل االجتماعـي خلال يـوم االفتتـاح ،ألنـه
خـاص بعملاء بنـك بوبيـان.

 .5مت االتفاق بني البنك واحملل املذكور على عدم وجود أي أمر يخالف الشريعة اإلسالمية.

لالطالع وإبداء الرأي الشرعي حول مشاركة البنك في هذا االفتتاح.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع رأت الهيئة املوافقة على املشاركة وفقاً للشروط املذكورة.

36361تصميم األزياء النسائية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة دعـم ورعايـة املشـروعات
الصغيرة واملتوسـطة ،واخلاص بنشـاط تصميم األزياء النسـائية ،لالطالع وإبداء الرأي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أنـه ال مانـع من دعم املشـروع لكون أصل النشـاط
مقبـول مـن الناحيـة الشـرعية ،مـع توصيـة صاحـب املشـروع بعـدم إقامـة أنشـطة
وعـروض أزيـاء تتعـارض مـع العـادات والتقاليـد اإلسلامية.
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 .2سيحصل عمالء بنك بوبيان على خصومات  %30في يوم االفتتاح ،وهي مزية
لعمالء بوبيان ،وهناك خصومات أخرى في فترة الصيف تصل إلى .%70

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن الديـون املعدومـة  -وإن كانـت محاسـبياً -
متـت تصفيتهـا وحذفهـا مـن ميزانيـة البنـك ،غيـر أنهـا مـن الناحيـة الشـرعية تظـل
حقـاً خالصـاً للبنـك ،واحلـق ال يسـقط فـي الشـريعة إال بـاألداء أو اإلبـراء ،فـإن مت
حتصيـل هـذه الديـون املعدومـة مسـتقب ً
ال فإنهـا تدخـل فـي أربـاح البنـك.

36363فتح صندوق في جمعية تعاونية لصالح البنك:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة املشـتريات ،حـول رغبـة
اإلدارة بفتـح صنـدوق فـي إحـدى اجلمعيـات التعاونيـة باسـم أحـد موظفـي اإلدارة،
ليتـم تسـجيل كافـة املشـتريات وعمليـات الشـراء التـي تتمـم فـي اجلمعيـة ،علـى أن
يتـم إيـداع أربـاح الصنـدوق املسـتحقة فـي ميزانيـة البنـك.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى قيـام البنـك بفتـح صنـدوق باسـم
أحـد املوظفين فـي اجلمعيـات التعاونيـة ،وذلـك للفتـوى الصـادرة مـن وزارة األوقـاف
باملنع رقم ( ،)10390وملا فيه من التحايل؛ ألن الصناديق وضعت للمسـاهمني من أبناء
املنطقـة فقـط ،وال يسـمح للشـركات بتملـك صنـدوق لـدى اجلمعيـة ،وملا فيـه من حرمان
أصحـاب الصناديـق األخـرى مـن الربـح املقسـم لهـم مـن مشـتريات غيـر املسـاهمني.

36364عقد اتفاقية بني بنك بوبيان وشركة  PayPalالعالمية:
36362سداد الديون المعدومة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة املخاطـر حـول الـرأي
الشـرعي واإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا عنـد قيـام بعـض العملاء بسـداد جـزء مـن
مديونياتهم املتعثرة ،والتي مت اعتبارها ديوناً معدومة ومت شـطبها من دفاتر البنك.
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عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية العقـود اخلاصـة باتفاقيـة بنك بوبيان و شـركة
 PayPalالعامليـة مـن خلال تطبيـق بنـك بوبيـان ،لالطالع وإبـداء الرأي.
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بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة مـن حيـث املبـدأ علـى الشـراكة بين بنـك
بوبيـان و شـركة  PayPalالعامليـة مـن خلال التطبيـق اخلـاص بالبنـك علـى أن
يراعـى التالـي:
 .1حـذف البنـد الـذي ينـص علـى غرامـات التأخيـر ،ملخالفتـه قـرارات هيئـة
الرقابـة الشـرعية ،واسـتبداله بدفـع مبلـغ تأمين للشـركة.
 .2عرض الشروط واألحكام اخلاصة بشركة  PayPalالعتمادها من الهيئة.

 .٣تنبيه عمالء بنك بوبيان عند قيام عملية حتويل املبالغ إلى حسـاباتهم في موقع
 PayPalبعـدم اسـتخدامها فـي األمـور غيـر املتوافقـة مـع الشـريعة االسلامية.

36365ضوابط فتح الحساب لدى البنوك المراسلة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التدقيـق الشـرعي
الداخلـي ،حـول ضوابـط فتـح احلسـاب لـدى البنـوك املراسـلة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة اعتمـاد الضوابـط اخلاصـة بفتـح حسـاب لـدى
البنـوك املراسـلة ،وهـي كالتالـي:
 .1السعي لتوفير عقد يتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
 .2عنـد التعـذر يتـم تقـدمي كتـاب لقسـم الرقابـة الشـرعية يبين فيـه احلاجـة إلـى
فتـح احلسـاب ودواعيـه.
 .3فـي حـال موافقـة الهيئـة علـى فتح احلسـاب للحاجـة يتم االلتـزام بوضع مبالغ
كافيـة للعمليـات اجلاريـة علـى هـذا احلسـاب ،تفاديـاً لوقـوع غرامـات تأخيريـة.
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رأي الهيئة:

36366مشروع االتجار بالذهب والمقدم إلى الصندوق الوطني
للمشروعات الصغرية والمتوسطة:
عرض على هيئة الرقابة الشـرعية سـؤال مقدم من إدارة دعم ورعاية املشـروعات
الصغيـرة واملتوسـطة ،حـول مـدى إمكانيـة قبـول مشـروع االجتـار بالذهـب ،والـذي
تقـدم بـه أحـد العملاء ،حيـث يقـوم العميـل بشـراء الذهـب مـن املورديـن بنسـبة
( )%80نقـداً و ( )%20باآلجـل ،لالطلاع وإبـداء الـرأي الشـرعي

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة عـدم املوافقـة علـى هـذا املشـروع ،وذلـك بنـا ًء
علـى الفتـوى رقـم ( )57الصـادرة عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة
اإلسلامية ،أن مـن شـروط صحـة بيـع الذهـب أن يكـون يـداً بيـد.

36367الضوابـــط الشـــرعية الخاصـــة بالصنـــدوق الوطنـــي
للمشـــروعات الصغـــرة والمتوســـطة:
عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من اإلدارة املختصة بالتعاون مع
الصندوق الوطني لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،متعلق بالضوابط الشرعية
لقبول أنشطة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،حيث إن إدارة
التدقيق الداخلي للبنك قد طلبت قائمة تتضمن ضوابط األنشطة املمنوعة شرعاً،
وذلك لتكون قائمة استرشادية خالل التعامل في احلاالت املستقبلية مع الصندوق
الوطني.

رأي الهيئة:
بعد النظر واالطالع اقترحت الهيئة الضوابط التالية للصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،والعمل وفقها:
 .1ال يقوم البنك مبتابعة األنشطة املمنوعة قانوناً وفق سياسة الصندوق.
 .2ال يقوم البنك مبتابعة اخلدمات املالية التقليدية.
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36368اتفاقيــة وعــد شــراء صــرف أجنبــي متوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية اتفاقيـة وعـد شـراء صرف أجنبـي متوافقة مع
الشـريعة اإلسلامية ،لالحتياط من تقلب أسـعار العمالت والتي يرغب بنك بوبيان
بإبرامهـا مـع بعـض البنوك بشـأن الوعد بالصرف.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة املوافقـة علـى االتفاقيـة ،مـع التأكيـد علـى القـرار
الصـادر عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة ،الـذي نـص :علـى أنـه «حتـرم املواعـدة فـي
املتاجـرة فـي العملات إذا كانـت ملزمـة للطرفين ،ولـو كان ذلـك ملعاجلـة مخاطـر
هبـوط العملـة ،أمـا الوعـد مـن طـرف واحـد فيجـوز ولـو كان ملزمـاً»(((.
كمـا وجهـت الهيئـة إلـى أن الوعـد ال يجـوز فيـه إلـزام الواعـد بغرامـة تأخيـر إن لـم
يقـم بتنفيـذ وعـده ،ولكـن يجـوز عند عدم تنفيذ الوعـد التعويض عن الضرر الفعلي
املترتـب علـى النكـول بالوعـد ،كمـا طلبـت الهيئـة :حذف رسـوم الوعد مـن العقد.

36369تركيب جهاز نقاط بيع في مطعم يقدم (الشيشة):
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار حـول الـرأي الشـرعي ،بخصـوص
طلـب تقـدم بـه أحـد عملاء بوبيـان ،يرغـب فيـه بتركيـب جهـاز نقـاط بيـع ،مـع العلم
أن نـوع نشـاط العميـل عبـارة عـن مطعـم ومقهـى يقـدم (الشيشـة) مـع خدمـات
املطعـم األخـرى مـن األكل والشـرب.

 -1انظـر املعيـار الشـرعي رقـم ( )1بنـد ( )9/2والصـادر عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات
املاليـة اإلسلامية.
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 .3األنشطة التي يترتب عليها احتمالية حدوث مخاطر سمعة على البنك ،وتكون
من قبيل األنشطة املختلطة ،يعرض كل نشاط مبفرده على الهيئة الشرعية،
وذلك التخاذ القرار فيه.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة :ال مانـع مـن تركيـب جهـاز نقـاط بيع فـي املطاعم
التـي تقـدم الشيشـة ،وذلـك ألن أصـل النشـاط فـي تلـك املطاعـم هـو عبـارة عـن
تقـدمي الطعـام.

37370الزيادة أو العجز النقدي لدى صندوق الصراف وكيفية
التصرف بها:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة الفـروع املصرفيـة،
تتضمـن االستفسـار عـن مـدى جـواز تغطيـة العجـز النقـدي لـدى صنـدوق الصراف
مـن الزيـادة النقديـة ،التـي مضـى عليهـا فتـرة زمنية ولم يتم التعـرف على صاحبها.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن هـذه الزيـادة تبقـى مضمونـة مـن قبـل البنـك،
وإذا تعـذر معرفـة صاحبهـا فـإن البنـك يتصـدق بهـا عنـه ،وذلـك مـن بـاب تصـرف
الفضولـي ،ويبقـى البنـك ضامنـاً عنـد مطالبـة العميـل ،وأمـا مـا يحصـل مـن نقـص
فيكـون مـن ضمـان املوظـف.

37371التعامـــل مـــع شـــيكات بنـــك بوبيـــان المســـحوبة مـــن
البنـــوك الخارجيـــة بالعملـــة األجنبيـــة:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي اجتماع سـابق موضوع التعامل مع شـيكات
بنـك بوبيـان املسـحوبة مـن البنـوك اخلارجيـة بالعملـة األجنبيـة ،الصـادرة بنـاء على
رغبـة عملاء بنـك بوبيـان ،خصمـاً مـن حسـاباتهم لـدى البنـك ،حيـث إن صالحيـة
هذه الشـيكات هي سـتة  6أشـهر.
وقـد بين املوظـف املختـص للهيئـة ،أنـه يتـم فتح حسـاب معلق خاص بهذه الشـيكات
املنتهيـة الصالحيـة ،والتـي لـم يتـم صرفهـا مـن قبـل املسـتفيد ،ثـم يتـم إلغـاء هـذه
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رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع رأت الهيئـة أن تظـل هـذه األمـوال فـي احلسـاب املعلـق ،وعلى
البنـك أن يسـعى جاهـداً لـرد تلـك املبالغ ألصحابهـا ،وفي حال أراد البنك التصرف
فـي تلـك األمـوال مسـتقب ً
ال ،فتوصـي الهيئـة بتعديـل منـوذج الشـروط واألحـكام
اخلاصـة بالشـيكات ،ليتضمـن شـروطاً مت ِّكـن البنـك مـن التصـرف فـي املبالـغ بعـد
مضـي مـدة محـددة عليهـا.
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الشـيكات (وذلـك بعـد التأكـد مـع البنـك املراسـل املسـحوب منـه الشـيك بـأن هـذه
الشـيكات لـم تقـدم للصـرف) ،ويتـم وضـع قيمتهـا فـي هـذا احلسـاب املعلـق ،علـى
أن يكـون للعميـل املسـتفيد احلـق فـي اسـتردادها متـى مـا راجـع البنـك ،سـواء عـن
طريـق البنـوك املراسـلة أو فـي حـال حضـوره شـخصياً إلـى البنـك أو مـن ينـوب
عنـه ،مبوجـب مسـتندات تخولـه بذلـك ،وتكـون مقبولـة لـدى البنك ،كمـا يحق للبنك
التصـرف باملبالـغ املجمعـة فـي احلسـاب املعلـق بعـد مضـي سـنة.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع تؤكـد الهيئـة :علـى قرارهـا الـذي نـص علـى أن الزيـادات
مضمونـة مـن قبـل البنـك ،وإن تعـذر معرفـة صاحبهـا يتصـدق بهـا عنـه ،وذلـك مـن
بـاب تصـرف الفضولـي ،ويبقـى البنـك ضامنـاً عنـد مطالبـة العميـل ،وعليـه تـرى
الهيئـة التالـي:
 .1فـي احلـاالت التـي يسـتحق فيهـا العميـل هـذه الزيـادات فلا مانـع مـن إعطائه
مـن هـذه األمـوال.
 .2فـي احلـاالت التـي ال يثبـت فيهـا العميـل اسـتحقاقه ،فلا يعطـى مـن هـذه
األمـوال ،وال مانـع أن يعـ َوض مـن قبـل البنـك.
 .3تقـدمي كشـف إلدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي يفيـد صـرف املبالـغ التـي
تتجـاوز مـدة بقائهـا سـنتني متتاليتين.
 .4ال مانـع مـن االحتفـاظ مببلـغ ال يتجـاوز  5٫000د.ك سـنوياً يتـم احتجـازه
لصالـح املطالبـات غيـر املتوقعـة للعملاء الذيـن ثبـت اسـتحقاقهم.

37372الزيادات النقدية في الفروع وأجهزة الصرف اآللي:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع الزيـادات النقديـة في الفـروع وأجهزة
الصـرف اآللـي ،وبنـا ًء علـى موافقـة أعضـاء الهيئـة الشـرعية لبنـك بوبيـان ،علـى
التعامـل مـع الزيـادات النقديـة فـي الفـروع وأجهـزة الصـرف اآللـي ،نفيدكـم علمـاً
أن إدارة التسـويات أفـادت :بـأن هنـاك مبلغـاً مجمعـاً بسـبب الزيـادات النقديـة فـي
أجهـزة الصـراف اآللـي تخـص فتـرات زمنيـة سـابقة  ،وترغـب فـي اسـتخدام هـذا
الرصيـد فـي تعويـض بعـض العملاء ،فـي حـال لـم يتـم التوصـل إلـى مـا يثبـت أن
هنـاك زيـادة أو نقصـاً فـي جهـاز الصـرف اآللـي مـن الشـركة املختصـة ،فـي إعـادة
تعبئـة وتفريـغ أجهـزة الصـرف اآللـي مـن النقـد.
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37373تبادل الودائع بني بنك بوبيان والبنوك األخرى:
عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية اتفاقيـة تبادل الودائع بني بنـك بوبيان والبنوك
األخرى ،لالطالع وإبداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:
بعـد النظـر واالطلاع علـى االتفاقيـة املذكـورة ،رأت الهيئـة جـواز العمـل باالتفاقيـة،
ومسـتند اجلـواز هـو احلاجـة العامـة ،وأن املنفعـة احلاصلـة مـن جـراء ذلـك ال
تخـص املقـرض وحـده بـل هـي منفعـة متماثلـة ،كمـا أنهـا ليسـت مـن ذات القـرض،
وإمنـا هـي مـن اإلقـدام علـى التعامـل باملثـل مـع اجلهـات األخـرى ،فلا ت َِـرد
مسـألة (أسـلفني وأسـلفك) ،باعتبـار أنهـا قـروض حسـنة متبادلـة بين البنـوك.

341

عــرض علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية موضــوع متلــك بنــك الكويــت الوطنــي حلصــة
مؤثــرة مــن أســهم بنــك بوبيــان ،حيــث ورد إلــي إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي
العديــد مــن األســئلة واالستفســارات مــن املوظفــن والعمــاء حــول شــرعية هــذا
املوضــوع .لالطــاع وإبــداء الــرأي الشــرعي.

رأي الهيئة:
يعتبــر بنــك بوبيــان مــن الناحيــة القانونيــة كيان ـاً مســتق ً
ال ،ذو شــخصية اعتباريــة
ينطبــق عليهــا جميــع أحــكام الشــركات املســاهمة مــن الناحيــة الفقهيــة الشــرعية
والقانونيــة ،وجتيــز القوانــن متلــك أي جهــة أســهم شــركة مرخصــة وفــق الضوابــط
التــي حتددهــا اجلهــات اإلشــرافية فــي الدولــة ،بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذه
اجلهــة وصفتهــا مــا دام ذلــك يتــم وفــق الضوابــط القانونيــة املعمــول بهــا ،وفــي
حــال متلــك البنــك الوطنــي وهــو بنــك تقليــدي ألســهم بنــك بوبيــان ،وهــو بنــك يعمــل
وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ،فــإن ذلــك ال يغيــر مــن حكــم اجلــواز ويعتبــر
جائــزاً مــن الناحيــة الشــرعية ،حيــث يعتبــر البنــك الوطنــي فــي هــذه احلالــة متملــكا
ألســهم بنــك بوبيــان وفــق الضوابــط القانونيــة املعمــول بهــا ،كمــا أن بنــك بوبيــان
شــركة مســتقلة لهــا كيانهــا اخلــاص بهــا ،ولهــا مجلــس إدارتهــا املســتقل والــذي
يلتــزم بــدوره وجوبــا بالعمــل وفــق النظــام األساســي بأحــكام ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية فــي جميــع معامالتــه وأنشــطته ،وفقـاً ملــا ورد فــي املــادة اخلامســة مــن
عقــد تأســيس البنــك ،واملــادة الرابعــة مــن نظامــه األساســي أن" :األغــراض التــي
أسســت مــن أجلهــا الشــركة  -أي البنــك  -مزاولــة جميــع أعمــال املهنــة املصرفيــة،
ومــا ينــص عليــه قانــون التجــارة ،أو يقضــي العــرف باعتبــاره مــن أعمــال البنــوك،
وذلــك وفقـ ًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية الســمحاء ،ووفقـ ًا للضوابــط التــي يضعهــا
بنــك الكويــت املركــزي ،وال يجــوز أن تقــوم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مبمارســة أي
أنشــطة مصرفيــة أو ماليــة منافيــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية".
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37374تملك بنك الكويت الوطني ألسهم بنك بوبيان:

كمــا أن البنــك يعمــل وفــق قــرارات وإشــراف وتدقيــق هيئــة الرقابة الشــرعية للبنك،
والتــي تتأكــد مــن مــدى توافــق أعمــال البنــك مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،حيــث
تعتبــر قراراتهــا ُملزمــة إلدارة البنــك ،وعليــه فلــن تؤثــر ملكيــة أي جهــة ألســهم البنك
مــا دام البنــك ملزمــاً وفــق نظامــه األساســي علــى العمــل وفــق أحــكام الشــريعة
اإلســامية بغــض النظــر عــن مالــك الســهم ،حيــث يعتبــر النظــام األساســي ملزمــا
جلميــع املــاك.
 -تم حبمد اهلل -
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12123عقد إيجار فرع في مجمع الوزارات119������������������������������������������������������� :
12124أخذ عربون في عقد اإلجارة119���������������������������������������������������������������:
12125عقد إجارة واستثمار في مجمع جتاري120����������������������������������������������������:
12126التأجير التشغيلي121���������������������������������������������������������������������������:
12127القيمة اإليجارية للمدة املتبقية في عقد اإلجارة عند فسخ العقد122������������������������ :
12128منتج اإلجارة التشغيلية لعمالء بنك بوبيان123������������������������������������������������ :
12129الضوابط الشرعية لإلجارة العقارية124�������������������������������������������������������:

كتاب اإلستثمار

128

13130شهادات بوبيان االستثمارية128����������������������������������������������������������������:
13131استثمار في تطوير عقارات سكنية في الواليات املتحدة األمريكية130����������������������� :
13132مهام أمني االستثمار130����������������������������������������������������������������������� :
13133تأسيس شركة ذات غرض خاص لشراء عقارات في أملانيا132������������������������������� :
13134شراء عقار في اليابان بطريق املرابحة132���������������������������������������������������� :
13135قيام بنك بوبيان بتوقيع اتفاقيات أمني استثمار واتفاقيات وكيل بيع للشركات الربوية133��� :
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كتاب األسهم

136

13136إصدار فئتني من األسهم للبنك اإلسالمي في اململكة املتحدة136�����������������������������:
13137حق خيار الشراء137��������������������������������������������������������������������������� :
13138االستثمار في محفظة إحدى شركات التمويل واالستثمار
للمتاجرة باألسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية138����������������������������������������:
13139شراء أسهم الشركات التي في طور التحول إلى إسالمية139��������������������������������� :
14140بيع أسهم شركة بوبيان للتأمني التكافلي139���������������������������������������������������:
14141التخلص من أرباح أسهم الشركات املتوافقة140����������������������������������������������� :
14142أرباح أسهم شركة فيزا العاملية140�������������������������������������������������������������:
14143املتاجرة في أسهم الشركات املختلطة141������������������������������������������������������:
14144ضوابط رهن األسهم142����������������������������������������������������������������������� :

15155شهادات األمانة بالدوالر األمريكي الصادرة من قبل إحدى شركات الطيران154�������������:
15156هيكلة صفقة صكوك مع إحدى الشركات اإلسالمية155��������������������������������������:

كتاب الرهن والضمان

158

باب الرهن

158

15157رهن أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح وتتخللها أنشطة ممنوعة شرعاً158����������� :
15158رهن العميل لدى البنك أسهم شركات ومؤسسات غير إسالمية158�������������������������� :
15159توكيل بنك تقليدي خارج الكويت في قبض رهن لصالح البنك159����������������������������:
16160رهن أسهم شركة وساطة مالية وشركة السينما الكويتية160����������������������������������:
16161رهن أسهم البنوك التقليدية عن طريق إنشاء محفظة لرهن األسهم160��������������������� :

كتاب الصكوك

146

باب صكوك اإلجارة

146

16163رهن عقار مملوك لبنك بوبيان لصالح بنك تقليدي161��������������������������������������� :

14145املشاركة في صكوك إجارة بالدوالر األمريكي لصالح أحد البنوك في مملكة البحرين146���:

16164رهن الوديعة املصرفية162��������������������������������������������������������������������� :

14146املشاركة في إصدار صكوك إجارة بالدوالر األمريكي
لصالح أحد البنوك في مملكة البحرين147����������������������������������������������������:

16165عقد مع شركة متخصصة في إدارة احملافظ االستثمارية163���������������������������������:

14147الوعد باإلجارة147����������������������������������������������������������������������������� :
14148صكوك املضاربة (السالم)148����������������������������������������������������������������� :

16162رهن أسهم بنك تقليدي في مملكة البحرين161����������������������������������������������� :

16166توقيع العميل على السند اإلذني قبل نشوء املديونية164�������������������������������������� :
16167إضافة كمبيالة مع عقد الوكالة في االستثمار164��������������������������������������������� :
16168ضوابط عقد الرهن165������������������������������������������������������������������������:

14149صكوك بنك التنمية149������������������������������������������������������������������������ :

16169منتج الرهن العقاري166����������������������������������������������������������������������� :

150

17170رهن أسهم شركة تعليمية167������������������������������������������������������������������ :

15150مساهمة بنك بوبيان في صكوك االنتفاع ألحد املشاريع في مكة املكرمة150�����������������:

باب الضمان

168

15151متلك صكوك انتفاع وحدات سكنية موصوفة في الذمة في تركيا لفترة محدودة150�������� :

17171ضمان رأس مال محفظة لدى بنك بوبيان168������������������������������������������������� :

151

17172نظام ضمان الودائع للقطاع املصرفي في دولة الكويت168������������������������������������:

15152شهادات األمانة بالدوالر األمريكي الصادرة من أحد البنوك اإلسالمية
في اإلمارات العربية املتحدة «الصكوك»151���������������������������������������������������:

كتاب االعتمادات وخطابات الضمان

172

باب االعتمادات املستندية

172

باب صكوك االنتفاع

باب صكوك مشاركة

15153شهادات األمانة بالدوالر األمريكي الصادرة من قبل أحد البنوك
في اململكة العربية السعودية152��������������������������������������������������������������� :
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15154شهادات األمانة بالدوالر األمريكي الصادرة من قبل أحد
البنوك اإلسالمية في دولة قطر153����������������������������������������������������������� :

17173التأمني في االعتمادات املستندية172����������������������������������������������������������:
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17174تعجيل سداد قيمة االعتماد املستندي172����������������������������������������������������� :

19195جدولة وانتقال املديونيات بني البنوك اإلسالمية والتقليدية195������������������������������ :

17175التعديل واإلضافة على جدول الرسوم والعموالت لالعتمادات والكفاالت173���������������� :

19196املشاركة املتناقصة وفق تكييف شركة امللك196������������������������������������������������:

17176منوذج تفويض البنك للعميل بالتأمني على البضائع نيابة عنه174���������������������������� :

19197متويل مطعم يقدم «الشيشة» بنسبة إيراد تزيد عن 198����������������������������������:%30

175

19198متويل وحدات سكنية قيد اإلنشاء198��������������������������������������������������������� :

باب خطابات الضمان

17177منوذج طلب خطاب الضمان175��������������������������������������������������������������� :
17178مشاركة بنك تقليدي في إصدار خطاب الضمان176������������������������������������������:
17179املشاركة في إصدار خطاب الضمان176�������������������������������������������������������:
18180إضافة بند في خطاب الضمان177������������������������������������������������������������ :
18181إصدار خطابات الضمان للشراء بسداد نقدي178�������������������������������������������� :
18182إصدار خطاب الضمان من بنك بوبيان لصالح أحد البنوك احمللية178�����������������������:
18183املصطلحات الشرعية في اخلدمة املصرفية179���������������������������������������������� :

كتاب التأمني

182

18184عقد تأمني بني بنك بوبيان وإحدى شركات التأمني التقليدية182�����������������������������:
18185التأمني الصحي183���������������������������������������������������������������������������� :
18186بعض األسئلة املتعلقة بالتأمني التكافلي184��������������������������������������������������� :
18187التأمني في عقود املرابحة185������������������������������������������������������������������:
18188حتميل املستأجر تكاليف الصيانة والتأمني التكافل185��������������������������������������� :

كتاب االستصناع

188

18189متويل احلدائق بعقد استصناع188�������������������������������������������������������������:
19190متويل املرابحة العقارية للعمالء على املخطط189���������������������������������������������:

كتاب التمويل

352

19199متويل شركة بضمان حوالة حق ملستحقات مالية199������������������������������������������:
20200شراء بنك بوبيان حصة من أصول العمالء املدينني199��������������������������������������� :
20201سداد مديونيات عمالء بنك بوبيان لدى البنوك التقليدية200���������������������������������:
20202متويل أحد العمالء مقابل كفالة مصرفية من أحد البنوك التقليدية201����������������������:
20203هيكلة متويل مجمع201�������������������������������������������������������������������������:
20204متويل مصرفي لشركة تأمني تقليدي لالستحواذ على شركة تأمني تكافلي204���������������:

كتاب الوكالة

208

20205هيكلة حتويل وكالة في االستثمار إلى طرف آخر208����������������������������������������� :
20206إعادة استثمار الثمن املؤجل للمرابحة عند االستحقاق209������������������������������������:
20207إلغاء األجر املقطوع في اتفاقية وكالة في االستثمار211�������������������������������������� :
20208توكيل بنك بوبيان لالكتتاب بزيادة رأس مال بنك تقليدي211��������������������������������� :
20209اتفاقية وكالة مع أحد البنوك التقليدية بالشرط اجلزائي212���������������������������������:

كتاب اخلدمات املصرفية

216

باب احلسابات

216

ً
أوال :حساب الراتب:

216

21210تقدمي هدايا نقدية على حساب الراتب وإيداعها في البطاقة االئتمانية216����������������� :

192

21211أرباح احلساب اجلاري للموظفني217���������������������������������������������������������� :

19191التمويل املشترك لالعتمادات املستندية192����������������������������������������������������:

21212باقات حسابات بنك بوبيان «وياك ،حياكِ ،
أنت»217������������������������������������������ :

19192شراء حصة بنك مشارك في متويل مرابحة مشتركة193��������������������������������������:

21213خدمات مقدمة للعمالء عند حتويل الراتب إلى بنك بوبيان218�������������������������������:

19193اتفاقية مساهمة من الباطن في عقود املرابحة194��������������������������������������������:

21214هدايا حساب ِ
«أنت»220������������������������������������������������������������������������:

19194متويل شراء أسلحة وتوريدها لوزارة الداخلية194��������������������������������������������� :

21215الهدايا على باقة حساب الراتب220����������������������������������������������������������� :
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21216هدايا على حساب ِ
«أنت» قسيمة شرائية صالون نسائي221���������������������������������� :

24241حساب السحوبات242��������������������������������������������������������������������������:

21217هدايا لعمالء حساب «حياك»221��������������������������������������������������������������:

24242حسابات العمالء املجمدة243������������������������������������������������������������������ :

21218بعض الهدايا واخلدمات حلساب ِ
«أنت»221��������������������������������������������������� :

24243إغالق حسابات العمالء املجمدة ملدة تزيد على السنتني244���������������������������������� :

21219مسابقة جلميع عمالء باقات الراتب «حياك ،وياكِ ،
أنت ،بالتينيوم»222����������������������:

24244التبرع مببالغ احلسابات املجمدة دون  20ديناراً245�������������������������������������������:

22220حتفيز عمالء حساب الراتب223���������������������������������������������������������������:

24245حجز األقساط املستحقة على العمالء245�����������������������������������������������������:

22221حتفيز العمالء لتحويل رواتبهم223�������������������������������������������������������������:

24246تركيب جهاز نقاط بيع وفتح حساب لبعض احملالت ذات النشاطات املختلطة246����������� :

22222تقدمي قرض حسن هدية على احلسابات224��������������������������������������������������:

24247توزيع قسيمة شرائية تشتمل على خصومات ألصحاب احلسابات246������������������������:

22223اشتراط حتويل الراتب ملنتج القرض احلسن225���������������������������������������������� :

24248إجراء سحوبات ألصحاب احلسابات على جوائز حتفيزية247�������������������������������� :

22224منح هدايا نقدية للعمالء عند فتح حساب الراتب225�����������������������������������������:

24249السحب على املكشوف في بطاقة احلسم الفوري248����������������������������������������� :

22225منح تذاكر مباراة املنتخب لعمالء بنك بوبيان226����������������������������������������������:

25250هدايا عينية جللب عمالء جدد للبنك248����������������������������������������������������� :

227

25251حسابات التوفير والودائع االستثمارية249����������������������������������������������������� :

ثاني ًا :حساب التوفير:

22226توزيع جوائز حلساب «واو»227�����������������������������������������������������������������:
22227حساب الشباب االستثماري «واو»227��������������������������������������������������������� :
22228حساب األطفال االستثماري "الغالي"229������������������������������������������������������ :
22229حساب توفير جديد يتم فيه استثمار كامل الرصيد اليومي230�������������������������������:
23230حساب حتت الطلب231������������������������������������������������������������������������ :
23231استثمار حساب التوفير 232������������������������������������������������������������� :%100
23232حساب توفير جديد بطريق املضاربة233������������������������������������������������������ :
23233منتج جديد خاص بالشركات (حساب حتت الطلب)234�������������������������������������� :
23234حساب حتت الطلب235������������������������������������������������������������������������ :
23235حساب جديد باسم حساب التوفير لكامل املبلغ236�������������������������������������������:
23236شروط وأحكام حساب التوفير على منط الوكالة236������������������������������������������:
23237كيفية احتساب أرباح حسابات التوفير االستثماري238����������������������������������������:
23238أرباح حساب التوفير في حالة إغالق احلساب240��������������������������������������������:
23239الرصيد األدنى حلساب التوفير االستثماري على منط املضاربة241��������������������������:
24240مسابقة ترفيهية حلساب الشباب (واو)241����������������������������������������������������:
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25252منتج «و ّفر لي»250������������������������������������������������������������������������������:
25253منتج االدخار «و ّفر لي»251���������������������������������������������������������������������:
25254منتج السحب على املكشوف252��������������������������������������������������������������� :
25255منح أرباح تفضيلية لبعض العمالء253���������������������������������������������������������:
25256ضوابط احلساب اجلاري253������������������������������������������������������������������ :
25257استفسار حول مدى مشروعية فتح حساب بنكي وتوفير أجهزة
نقاط البيع لشركة وساطة مالية254����������������������������������������������������������� :
باب الودائع

255

25258منتج وديعة الوكالة املتنامية255���������������������������������������������������������������� :
25259منتج وديعة املضاربة املتنامية255�������������������������������������������������������������� :
26260منتج وديعة الوكالة املجزئة256�����������������������������������������������������������������:
26261منتج وديعة املضاربة املجزئة257��������������������������������������������������������������� :
26262التبرع بأرباح وديعة الوكالة االستثمارية 258���������������������������������������������������:
26263منتج وديعة الوكالة259������������������������������������������������������������������������� :
26264وديعة الوكالة طويلة األجل259����������������������������������������������������������������� :
355

احملتويات

26265وديعة جديدة على منط الوكالة االستثمارية260����������������������������������������������� :
261

28288اإلعالنات اخلاصة بالبنك في املواقع اإللكترونية276����������������������������������������� :

26266عائد مالي على مشتريات بطاقة االئتمان261������������������������������������������������� :

28289إعالنات «حساب الغالي» بالصور276����������������������������������������������������������:

باب البطاقات املصرفية

26267أسئلة واردة من إدارة البطاقات261������������������������������������������������������������:
26268السحوبات باستخدام بطاقات االئتمان262����������������������������������������������������:
26269دعم املنتجات املميزة من شركة فيزا العاملية262���������������������������������������������� :
27270التأمني على ديون بطاقات االئتمان263��������������������������������������������������������:
27271أسئلة واردة من إدارة البطاقات املصرفية263������������������������������������������������� :

29290نشر تقرير عن أعمال البنك في مجلة أحد مراكز التسوق277������������������������������� :
29291احلمالت اإلعالنية لبنك بوبيان277����������������������������������������������������������� :
29292التسويق لبنك بوبيان عن طريق دعم دوري كرة القدم للجامعات278������������������������� :
29293كرة القدم االفتراضية (فانتسي)278�����������������������������������������������������������:
29294إنتاج السالم الوطني لدولة الكويت بلغة اإلشارة280������������������������������������������ :
29295رعاية ورشة عمل لتعليم فن الرسم «الكاريكاتير»280����������������������������������������� :

27272تخفيض عدد مرات السحب اآللي على النقد وحتويله من البطاقة االئتمانية إلى احلساب
اجلاري264������������������������������������������������������������������������������������� :

29296مشاركة بنك بوبيان في احتفاالت فبراير واليوم الوطني ويوم التحرير281������������������� :

27273منح عمالء القطاع النفطي بطاقة ائتمانية تتضمن هدية تشجيعية من البنك265������������:

29297مشاركة بنك بوبيان في االحتفاالت الوطنية عبر املسابقات الثقافية281��������������������� :

27274رسوم البطاقة املقسطة وغير املقسطة265���������������������������������������������������� :

29298إعالن تسويق املنتجات عن طريق التمويل الشخصي282��������������������������������������:

27275تقدمي خدمات اإلصدارات اخلاصة بطرح بطاقات فيزا االئتمانية266����������������������� :

29299رعاية البنك للحفل االستعراضي الذي ميثل شخصية كرتونية282��������������������������� :

27276تقدمي بطاقات أمريكان أكسبريس لعمالء البنك266������������������������������������������ :

30300الدعاية لبنك بوبيان في إذاعة محلية ومحطة غناء282���������������������������������������:

27277حتسني بعض اخلدمات على البطاقة االئتمانية267�������������������������������������������:

30301الدعاية لبنك بوبيان عبر السينما283��������������������������������������������������������� :

27278تقدمي خدمة جديدة (الدفع عن طريق استخدام األجهزة الذكية مع ماستركارد)268�������� :

30302رعاية لدورة رمضانية لكرة القدم284����������������������������������������������������������:

27279خصم  %50لعميل بوبيان على رسوم البطاقة االئتمانية في يوم ميالده268�������������������:

30303رعاية فريق كويتي لسباق السيارات284������������������������������������������������������� :

28280خدمة دفع الفواتير املتاحة في تطبيق بنك بوبيان عن طريق البطاقات االئتمانية269������� :

30304ضوابط اإلعالنات لبنك بوبيان285������������������������������������������������������������ :

28281عرض ماستركارد حلاملي البطاقة «اشتر واحدة واألخرى مجاناً»
لبعض املطاعم والكافيهات270�����������������������������������������������������������������:
28282تعديل منوذج الشروط واألحكام اخلاص ببطاقة االئتمان270���������������������������������:
28283عروض شركة فيزا270������������������������������������������������������������������������� :
28284حجوزات حلضور املباريات عن طريق البطاقة االئتمانية271��������������������������������� :
28285لهدية النقدية على استخدام البطاقات االئتمانية "الكاش باك"271���������������������������:
28286هدايا حلاملي بطاقات الدفع املسبق272������������������������������������������������������ :
28287وجود مبالغ زائدة في حساب بطاقات اخلصم الفوري273������������������������������������:
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30305ظهور موظفات البنك في اإلعالنات عبر وسائل االتصال االجتماعي احمللي286�������������:

كتاب الرسوم والعموالت
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30306األجور والعموالت املتعلقة ببعض اخلدمات التجارية290��������������������������������������:
30307رسوم إعادة دراسة منح اعتمادات وكفاالت جديدة290����������������������������������������:
30308الرسوم والعموالت لالعتمادات والكفاالت291�������������������������������������������������:
30309تقدمي دراسة حديثة للرسوم والعموالت اخلاصة لالعتمادات والكفاالت291����������������� :
31310هيكلة إصدار خطاب الضمان292������������������������������������������������������������� :
31311الضوابط الشرعية للبضائع املسموح واملمنوع تداولها في
خطابات الضمان واالعتمادات املستندية293�������������������������������������������������� :
357
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31312عموالت بطاقات الدفع املسبق294�������������������������������������������������������������:

33337جوائز لتحفيز العمالء على استخدام موقع بنك بوبيان اإللكتروني317����������������������� :

31313رسوم إدارية على التمويالت غير املستخدمة294����������������������������������������������:

33338إمكانية إقامة سباق املشي في منطقة قرطبة317��������������������������������������������� :

31314حتميل العميل أجور تقومي العقار والتأمني في الرهن295�������������������������������������:

33339عقود عمل موظفي البنك 318����������������������������������������������������������������� :

31315تكاليف يتحملها بنك بوبيان في متويل بعض الصفقات295����������������������������������� :

34340الضوابط الشرعية لعمل املوظفات في بنك بوبيان319����������������������������������������:

31316تكاليف يتحملها بنك بوبيان في التمويالت املتوسطة وطويلة األجل296���������������������� :

34341مستحقات نهاية اخلدمة في العمل لدى البنوك التقليدية319�������������������������������� :

31317عموالت مجموعة التمويل296������������������������������������������������������������������:

34342إدراج صور املوظفني واملوظفات في النشرة الداخلية للبنك320�������������������������������:

31318عمولة مشاركة في عقد وكالة في االستثمار298���������������������������������������������� :

34343إنشاء صندوق إلعانة موظفي البنك320������������������������������������������������������� :

31319إضافة غرامة تأخير في عقد البيع االبتدائي298��������������������������������������������� :

34344منح تذاكر للموظفني حلضور مباراة املنتخب320����������������������������������������������:

32320أخذ عمولة نظير إلغاء معاملة متويل شخصي299�������������������������������������������� :

34345تقدمي العمالء هدايا للموظفني321������������������������������������������������������������ :

32321إضافة رسم التأمني في عقود املرابحة300����������������������������������������������������:

34346تقدمي هدايا للعمالء322����������������������������������������������������������������������� :

32322عمولة إدارية لتنفيذ معامالت املرابحة للمواد اإلنشائية مع أحد شركات الوساطة300������ :

34347اكتتاب زيادة رأس مال ألحد البنوك التقليدية احمللية322�������������������������������������:

32323تغيير نسبة أرباح التمويالت حسب راتب وسن العميل301������������������������������������ :

34348منح املوظفني راحة في يوم ميالدهم323�������������������������������������������������������:

32324عمولة انخفاض احلساب اجلاري عن احلد األدنى301��������������������������������������� :

34349تسجيل صوتي لبعض بنود العقود لذوي االحتياجات اخلاصة323���������������������������� :

32325احلسابات املجمدة302������������������������������������������������������������������������� :

35350خطة توفيرية لطلبة اجلامعة باالستقطاع الشهري324����������������������������������������:

32326ضوابط أخذ العموالت في الشركات املالية اإلسالمية304������������������������������������:

35351غرامة تأخير على عقود اخلدمات324���������������������������������������������������������:

املرحلة305����������������������������������������������:
32327حتصيل عمولة تصديق كتب الرواتب
ٌ

35352تركيب أجهزة نقاط البيع في مكاتب التأمني ،والصالونات النسائية325����������������������:

32328منح املوردين مبلغاً من املال نظير التسويق لبنك بوبيان305����������������������������������� :

35353الدفع للمدارس اخلاصة عن طريق تطبيق بوبيان326�����������������������������������������:

32329فتح البنك صندوق األمانات إذا تخلف العميل عن دفع األجرة306����������������������������:

35354ضوابط صرف أموال التطهير املجنبة وكيفية صرفها327�������������������������������������:

33330عموالت اإليداع والسحب بحساب العمالت األجنبية307��������������������������������������:

35355بعض األنشطة اخلاصة بعمالء الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة329���������������������������������������������������� :

33331رسوم عمولة اإليداع والسحب النقدي الذي يتم على احلسابات بالعملة األجنبية307��������:
33332مقترح إضافة بند رسوم التمويالت التجارية للمشاريع الكبرى ذات الطبيعة اخلاصة311��� :
33333رسوم إدارة متويل الشركات312����������������������������������������������������������������:
33334رسوم املعامالت التمويلية غير النقدية312�����������������������������������������������������:

كتاب املتفرقات
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33335توفير خدمة شراء بطاقة مسبقة الدفع (آي تونز 316����������������������������� :)iTunes
33336مصارف األرباح املجنبة316�������������������������������������������������������������������� :
358

35356هيكلة عقود التوريد (بيع الدين بالسلع)331��������������������������������������������������� :
35357إصدار براءة الذمة املصرفية إضافة إلى التعهد332������������������������������������������ :
35358عقد القرض احلسن332����������������������������������������������������������������������� :
35359بيع وشراء حق املنافع واالستغالل 333���������������������������������������������������������:
36360العروض اخلاصة بعمالء بنك بوبيان في افتتاح محل جتاري333����������������������������� :
36361تصميم األزياء النسائية334�������������������������������������������������������������������� :
36362سداد الديون املعدومة334����������������������������������������������������������������������:
359

36363فتح صندوق في جمعية تعاونية لصالح البنك335��������������������������������������������� :
36364عقد اتفاقية بني بنك بوبيان وشركة  PayPalالعاملية335����������������������������������� :
36365ضوابط فتح احلساب لدى البنوك املراسلة336������������������������������������������������:
36366مشروع االجتار بالذهب واملقدم إلى الصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة337����������������������������������������������������������������� :
36367الضوابط الشرعية اخلاصة بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة337��������:
36368اتفاقية وعد شراء صرف أجنبي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية338�������������������������:
36369تركيب جهاز نقاط بيع في مطعم يقدم (الشيشة)338�����������������������������������������:
37370الزيادة أو العجز النقدي لدى صندوق الصراف وكيفية التصرف بها339���������������������:
37371التعامل مع شيكات بنك بوبيان املسحوبة من البنوك اخلارجية بالعملة األجنبية339��������� :
37372الزيادات النقدية في الفروع وأجهزة الصرف اآللي340��������������������������������������� :
37373تبادل الودائع بني بنك بوبيان والبنوك األخرى341�������������������������������������������� :
37374متلك بنك الكويت الوطني ألسهم بنك بوبيان342����������������������������������������������:

360

