


تقديم

وإمام  النبيين  خاتم  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

وتصوراتها  مبادئها  في  التقليدية  الصيرفة  عن  تختلف  اإلسالمية  الصيرفة  فإنَّ 

ومنتجاتها، وال بدَّ أْن ينعكس هذا الفرق في المعامالت واألعمال المصرفية بصورة 

واضحة سليمة من أخطاء التطبيق وشبهاته، لذا فكان من الواجب أْن يكون للمصارف 

اإلسالمية هيئات رقابة شرعية تعمل على ضبط العمل المالي والمصرفي بضوابط 

وقواعد شرعية متينة .

وقد نشأ البنك اإلسالمي األردني قبل أكثر من ثمانية وثالثين عامًا وتأسس على 

غاية إسالمية صريحة، وإننا لنعتز بأْن يكون مصرفنا أول مصرف في األردن يكرمه الله 

بتبني هذه الفكرة الرائدة القائمة على أساس مزاولة األعمال المالية والمصرفية في 

تأسيسه  عقد  اتفق مؤسسوه في  اإلسالمية، فقد  الشريعة  ومبادئ  أحكام  ضوء 

أْن تتمَّ جميع معامالته بما يتوافق مع أحكام ومبادئ  وفي نظامه األساسي على 

الشريعة اإلسالمية الغراء وال يتعارض معها، ولتحقيق هذه الغاية وتفعيلها تمَّ تعيين 

وتسمية مستشار شرعي للبنك للتحقق من امتثال أحكام الشريعة اإلسالمية في 

جميع تعامالت البنك، كما قام مصرفنا الحقًا بتشكيل لجنة استشارية مكونة من أربعة 

من علماء الشريعة من أصحاب االختصاص والدراية الكافية بالعلوم الشرعية والخبرة 

دت  الطويلة، وكانت قراراتهم ملزمة للبنك قبل صدور التعليمات اإلشرافية التي أكَّ

هذا التوجه ونصت عليه في قانون البنوك األردني .

وقد تناوب على عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا علماء أجالء يناقشون المسائل 

من  األعوام  مرور  مع  اجتمع  وقد  األغلبية،  أو  باإلجماع  والفتوى  القرار  يتخذون  ثم 
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

هذه القرارات والفتاوى مسائل كثيرة ذات أهمية بالغة أجابت بها على استفسارات 

ت بها كثيرًا مما يحتاج  المتعاملين والعاملين في المصرف والجهات اإلشرافية، وغطَّ

هيئة  بذلت  وقد  المالية،  تعامالته  في  المطهرة  الشريعة  أحكام  من  مصرفنا  إليه 

والمناقشة  المعمقة  والدراسة  والحذر  الحيطة  من  ما في وسعها  الشرعية  الرقابة 

المستفيضة للمواضيع والمسائل المطروحة عليها في ضوء القرآن الكريم والسنة 

الشريفة ومذاهب الفقه المتبوعة مع بيان األدلة وذلك قبل إصدارها.

وتمثل الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا بحلتها النهائية 

القيمة،  المعلومات  تتضمنه من  ِلَما  اإلسالمية  المصارف  تجربة  إلثراء  جديدة  إضافة 

والبدائل والحلول المشروعة التي تقتضيها الحاجة العملية الملحة .

وأخيرًا؛ ال يسعني إال أْن أشكر جميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على الجهود الدؤوبة 

قدموها،  التي  الهادفة  الشرعية  والحلول  والتوجيهات  والمناقشات  بذلوها،  التي 

وتفهمهم الحتياجات مصرفنا وللصعوبات والمعوقات التي يواجهها، وأسأل الله أْن 

د بواسع رحمته وجميل عفوه من انتقل من أعضاء الهيئة خالل السنوات السابقة  يتغمَّ

من عمر البنك إلى الرفيق األعلى، وأسأله )جل جالله( أْن يبارك في هذا الجهد وأْن 

يجعل فيه خيرًا كثيرًا .           

                                                    

والحمد لله رب العالمين،،،،،

الرئيس التنفيذي/المدير العام

موسى عبد العزيز شحادة  
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تم تقسيم فتاوى هيئة الرقابة الشرعية على النحو اآلتي :

1- فتاوى الخدمات المصرفية وتنقسم إلى :
- أواًل : فتاوى بطاقات االئتمان ......................................................... 

- ثانيًا : فتاوى صرف العمالت.............................................................

- ثالثًا : فتاوى حسابات العمالء الجارية واالستثمارية ............................. 

2- فتاوى صيغ التمويل واالستثمار وتنقسم إلى :
- أواًل : فتاوى بيع المرابحة لآلمر بالشراء وتنقسم إلى :

أ- فتاوى مرابحة السيارات ........................................................... 
ب- فتاوى مرابحة العقارات ................................................................... 

جـ- فتاوى مرابحة البضائع ...................................................................... 

د- فتاوى االعتمادات و/أو بوالص التحصيل الممولة بالمرابحة ..................... 

ه- فتاوى عامة في المرابحة ................................................................... 

- ثانيًا : فتاوى اإلجارة المنتهية بالتمليك............................................. 

- ثالثًا : فتاوى إجارة الخدمات.............................................................. 

- رابعًا : فتاوى االستصناع................................................................ 

- خامسًا : فتاوى المضاربة والمشاركة ................................................ 

3- فتاوى األسهم ......................................................................

4- فتاوى الديون المتعثرة وتنقسم إلى :
- أواًل : قيد الخسائر على حساب صندوق مواجهة مخاطر االستثمار ..... 

- ثانيًا : فتاوى عامة في الديون .................................................... 

5- فتاوى متنوعة وتنقسم إلى :
- أواًل : فتاوى كيفية التعامل مع المال المحرم أو الذي يتضمن شبهة ..... 

- ثانيًا : فتاوى الجوائز ..................................................................... 

- ثالثًا : فتاوى التعامل مع البنوك وشركات التأمين التقليدية ونحوها...... 

- رابعًا : فتاوى في موضوعات متفرقة ............................................. 
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

1- فتاوى الخدمات المصرفية :
- أوال : فتاوى بطاقات االئتمان :

 سؤال رقم )1( :
ة )االشتراك( ورسوم  ما الُحكم الش���رع�ي بش���أن اختالف قيمة رس���وم العضويَّ
التجديد ورس����وم االستبدال، أو أي رسوم أخرى، والتي يأخذها البن�ك المصدر من 
ع المزايا  حام���ل البطاقة، وذلك يختلف من  بطاقة إلى أخ�رى بحس���ب الن���وع، وتنوُّ

ع بها حامل البطاقة. والخدمات التي يتمتَّ

فتوى رقم )1( :
ال مانع من اختالف هذه الرسوم  باختالف الخدمات والمزايا من بطاقة إلى أخرى، 

ين( 1. ة سداد الدَّ ين أو أجله )مدَّ إذ ال عالقة لهذه الرسوم بمقدار الدَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
ة  هب والفضَّ  ما الُحكم الش���رع�ي ف�ي اس���تخدام هذه البطاقات ف�ي ش���راء الذَّ
قًا  وصرف العمالت، وكذلك األس���هم والسندات؟ وهل ُيعتبر شرط التقابض متحقِّ

في هذه الحالة أم ال؟

فتوى رقم )2( :
ة وصرف العمالت، بشرط عدم  هب والفضَّ  يجوز اســـتخدام البطاقـة في شراء الذَّ
ـــع عليها المتعامل  التأجيـــل أو التأخيـــر، وذلك ألنَّ قســـيمة البيع )الفاتـــورة( التي يوقِّ
ها ملزمة للبنك  )حامل البطاقة( تقوم مقام القبض الفوري كالشيـك المصرفـي ألنَّ
التاجر حال تقديمها من التاجر، وليس له حق االعتراض على الوفاء بقيمتها، وتبرأ بها 

ين حااًل. ة حامل البطاقة من الدَّ ذمَّ
ا بالنســـبة لألســـهم فيجوز اســـتخدام البطاقة لشراء أســـهـم الشركات التي ال   أمَّ
ما يكون غرضها الرئيســـي مشروعًا  مات، وإنَّ يكون غرضها األساســـي التعامل بالمحرَّ
ق بالســـندات فيجوز شـــراؤها شـــريطة أن تكون  )صناعيـــًا، تجاريـــًا... إلـــخ(، وفيما يتعلَّ

مقبولة شرعًا 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7م.

2- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7م.
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 سؤال رقم )3( :
ل  ما ُحكم قي���ام البنك المصدر للبطاقة بمطالبة المتعامل )حامل البطاقة( بتحمُّ
ة الت����ي يدفعه�ا البن����ك المصدر ألغ���راض تحصيل ديونه  جمي���ع المصاري���ف الفعليَّ

رة السداد( على المتعامل؟ ة )المتأخِّ المستحقَّ

فتوى رقم )3( :
ة  ل جميع المصاريف الفعليَّ   يجوز قيام البنك بمطالبة المتعامل )حامل البطاقة( بتحمُّ
رة السداد( على  ة )المتأخِّ التي يدفعها البنك المصدر ألغراض تحصيـل ديونـه المستحقَّ
ـــة وأتعاب المحاماة وغيرها مـــن المصاريف، حيث إنَّ  المتعامـــل، مثل النفقات القضائيَّ

لها البنك المصدر فعاًل في سبيل تحصيل ديونه1. هذه المصاريف والنفقات قد تحمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )4( :
ة  م���ا ُحكم أن يقوم البنك اإلس���المي األردن���ي بالتأمي�ن ضد الحوادث الش���خصيَّ

ة الصادرة عن البنك؟ والتي انتهت بالوفاة أثناء السفر لحملة البطاقة الذهبيَّ
وكذلك األنواع األخرى من التأمين ذات الصلة بالسفر مثل:

 التأمين لتغطية نفقات العالج ف�ي حاالت المرض المزم�ن، أو اإلصابة في الحوادث أثناء السفر.
 التأمين ضد فقدان أو إتالف األمتعة أثناء السفر.

 التأمين ضد التأخير عن موعد إقالع الطائرة يوم السفر.
فتوى رقم )4( :

ة والتي  يجـــوز أن يقوم البنك اإلســـالمي األردنـــي بالتأمين ضد الحوادث الشـــخصيَّ
انتهت بالوفاة، حيث إنَّ هذا النوع من التأمين جائز إذا كـان مبلـغ التعويض ألي نوع من 
ر كحد  هـا مجتمعـة ال يتجاوز الضـــرر الفعلي والذي قدِّ أنـــواع التأمين المشـــار إليهـا أو كلَّ
هب أو  ة للنفس أو ما دونها، أي بأربعة كيلو غرامات وربع من الذَّ ية الشـــرعيَّ أعلى بالدِّ

ما يعادلها من النقود.
ة   وفي حالة زيادة قيمة التعويض المقبوض من شركة التأمين عن مبلغ الدية الشرعيَّ
ة شروط  فاقيَّ يصرف الفرق لجهات الخير والِبر العام، على أن يضاف هذا الشرط في اتِّ
ع عليهـا المتعامل، علمًا بأنَّ اللجنة أوصت  وأحكام إصدار واستخدام البطاقة التـي يوقِّ

ة. أن يكون التأمين لدى شركة تأمين إسالميَّ
ة التي  اط علـــى التأمين على الحوادث الشـــخصيَّ ـــظ الدكتور/عبد العزيـــز الخيَّ وقـــد تحفَّ

تنتهي بالوفاة، ووافق على أنواع التأمين األخرى المذكورة أعاله 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 - محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7م.

6 2 - محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7م.



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )5(:
ما هو الرأي الش���رعي في أن يقوم البنك اإلس���المي األردن����ي بإصدار بطاقة 
ائتمان لمتعامليه غير المس���لمين، أو لمن قد ُيس���يء اس���تخدامها للوفاء بأثمان 

ة؟ بضائع أو خدمات مخالفة للشريعة اإلسالميَّ
 رغم أنَّ هناك نصًا في شروط وأحكام إصدار واستخدام البطاقة وهو:

)إنَّ للبنك الحق في إلغاء البطاقة إذا أس���اء المتعامل استخدامها وبوجه خاص في 
حالة اس���تعمالها للوفاء بأثمان بضائع أو أعمال أو خدمات مخالفة ألحكام الش���ريعة 

ة(. اإلسالميَّ

فتوى رقم )5( :
ه سيسيء استخدامها    يجوز للبنك عدم إصدار البطاقة لمن يعلم أو يغلب على الظن أنَّ
ة1. للوفاء بأثمان بضائع أو خدمات أو أية أعمال أخرى مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالميَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )6( :
 ما الُحكم الش���رعي بش���أن قيام البنك المصدر بإلزام المتعامل )حامل البطاقة( 

ة: بتقديم الضمانات الكافية من الناحية االئتمانيَّ
 تقديم كفيل أو أكثر.

ة )عقارات، سيارات... إلخ(.  ضمانات عينيَّ
���ة مقاب�ل بطاقات  ���ة، بحيث يق�وم البن�ك باس���تيفاء تأمينات نقديَّ  ضمان���ات نقديَّ
ض�ه المتعام�ل )حامل البطاق���ة( بنقل أو تحويل المبلغ المطلوب من  بع���د أن يفوِّ
ة/حساب استثمار ألجل، ضمانًا لتسدي�د م�ا قد  حسابه إلى حس���اب تأمينات نقديَّ
قة بمنح البطاقة م�ع احتفاظ المتعامل  ب عليه من التزامات ناشئة و/أو متعلِّ يترتَّ

ق للحساب المذكور؟ ه في األرباح التي تتحقَّ )حامل البطاقة( بحقِّ

فتوى رقم )6( :
 يجوز للبنك المصِدر أن ُيلزم المتعامل )حامـل البطاقـة( تقديم الضمانات المناســـبة 
ة بتحويل المبلغ  كما ورد في التفاصيل أعاله، لحفظ حقوقـه بما فيهـا الضمانات النقديَّ
ة/حســـاب اســـتثمار ألجـل، مـــع احتفاظ  المطلـــوب كضمـــان إلى حســـاب تأمينات نقديَّ

ق للحساب المذكور2. ة في األرباح التي تتحقَّ المتعامل )حامل البطاقة( بحقِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7م.
27 - محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية السادس المنعقد يوم اإلثنين 1 ذي القعدة 1417 هـ الموافق 1997/3/10 م .



 سؤال رقم )7( :
ة  ت التجاريَّ ة بتمويل شراء الس���لع من المحالَّ ما ُحكم أن تقوم البنوك اإلس���الميَّ
ة  المختلف���ة في جميع أنح���اء العالم والمعتم���دة لقبول التعام���ل بالبطاقة الدوليَّ
فاق  ة( وعلى أس���اس أن يق���وم البنك اإلس���المي وبموجب اتِّ ���ة و الفضيَّ )الذهبيَّ
مس���بق عند الموافق�ة عل���ى إصدار ومن���ح البطاقة بتوكيل المتعام���ل وتفويض�ه 
بالش����راء أو السداد نياب�ة عنه، وبحيث يكون الشراء على أساس التمويل بالمرابحة 
فق عليه�ا مع البنك س���لفًا مثل تحديد فترة السداد ونسبة الربح  ووفق أس���س متَّ

د لحامل البطاقة. والسقف المحدَّ
ة حاليًا والتي سبق إجازتها: وبذلك يختلف مفهوم البطاق�ة الت�ي تصدرها البنوك اإلسالميَّ
وهي بطاقة اعتماد/خصم ش���هري، يتم التعامل بها على أس���اس أن يقوم حامل 
البطاقة بإجراء عمليات الش�راء والسحب النقدي طيلة أيام الشه�ر شريطة أن يتم 

ب عليه من مبالغ في آخر ذلك الشهر. خصم ما ترتَّ
ل  وبعبارة أخرى، المطلوب إيجاد بطاقة ائتمان يتم التعامل بها على أساس أن تتحوَّ
د لفترة  بة على حامل البطاقة آخر كل ش���هر إل�ى تمويل مرابحة يسدَّ المبالغ المترتِّ

نة من الربح. آجلة مقابل نسبة معيَّ
مع األخذ باإلعتبار، أنَّ بطاق�ة االئتمان المطلوب إجازتها بالصورة المشار إليها أعاله، 
س���يتم إصدارها للمتعاملي����ن جنبًا إلى جنب مع بطاقة االعتماد/الخصم الش���هري 
ولن تكون بديلة عنها حيث سُيمنح كل نوع م��ن هذه البطاقات للشريحة المناسبة 

ة. ة واالجتماعيَّ من المتعاملين من النواحي االئتمانيَّ

فتوى رقم )7( :
ى الشـــراء لصالح البنك  ـــة ُتخفـــي دور البنـك وتجعـــل المتعامـل يتولَّ حيـــث إنَّ العمليَّ

ويتداخل الضمانان ؛ لذا ترى اللجنة عدم الدخول في هذه الطريقة 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )8( :
ة بتمويل شراء السلع )المشار إليها بالسؤال  ما ُحكم أن تقوم البنوك اإلسالميَّ
ة داخل نف���س القطر أو  ت والش���ركات والمؤسس���ات التجاريَّ الس���ابق( من المحالَّ

الدولة فقط؟
وذلك حسب األسلوب التالي:

ه: ار والشركات على أنَّ ة مسبقة م�ع التجَّ  أن يقوم البنك المصِدر للبطاق�ة بتوقي�ع اتفاقيَّ
 إذا رغب حامل البطاق�ة الصادرة ع�ن نفس البنك فقط في ش���راء أي من الس���لع أو 
البضائع عن طريق تمويل المرابحة، فإنَّ  التاجر بعد التفاهم مع حامل البطاق�ة على
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  1 - محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية السادس المنعقد يوم اإلثنين 1 ذي القعدة 1417 هـ الموافق 1997/3/10 م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

ك  صال بالبنك ألخذ موافقته على شراء وتملُّ مواصفات السلعة وثمنها يقوم باالتِّ
البضاعة لصالح البنك، وتوكي�ل البنك للتاج�ر ببيعه�ا إلى المتعامل )حامل البطاقة( 

مرابحة وذلك عن طريق:
فاق مس���بق بين حامل البطاقة والبنك المصِدر على أساس تمويله وفق أسس   اتِّ

فق عليها سلفًا مثل: متَّ
د للتمويل )قيمة المشتريات   )تحديد فت�رة السداد، ونسب�ة الربح، والسقف المحدَّ
ة( عند الموافقة على إص���دار البطاق�ة وبموجب توقي���ع المتعامل )حامل  الش���هريَّ

البطاقة( عل�ى عقد ش�روط وأحكام إصدار واستخدام البطاقة(.

فتوى رقم )8( :
ه يقوم  ي رغبات حاملي البطاقات بشراء سلعة، وأنَّ ـل التاجر لتلقِّ بما أنَّ البنك قد وكَّ
ك البنـك للبضاعة وتوكيل البنك للتاجر ببيع  صـــال بالبنـــك ألخذ الموافقة على تملُّ باالتِّ
ة  ها ال تخرج عن طبيعة عمليَّ البضاعـــة إلـــى المتعامل، فال مانع من هذه العمليـــات، ألنَّ
ق الضوابط  ة، مع مراعاة تحقُّ المرابحة وال يوجد بها محظور تداخـل الضمانين أو الصوريَّ

ة التي يجب مراعاتهـا بالتنسيـق مـع المستشار الشرعي للبنك 1. الشرعيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )9(:
ة في�زا أو ماستر  ما ُحكم أن يقوم البنك اإلسالمي األردني بإصدار بطاقات خاصَّ
ة( إلى بعض متعاملي�ه مقابل رسوم إصدار  ة، محليَّ ة، فضيَّ بأنواعها المختلفة )ذهبيَّ

ة المعمول بها اآلن؟ ة أعلى من الرسوم العاديَّ سنويَّ
ة )6 أو  ة من البطاقة بحق التس���ديد بأقس���اط شهريَّ ع حامل هذه النوعيَّ بحيث يتمتَّ
ل بعد شه�ر م�ن تاريخ اإلغالق )تاريخ استحقاق المبالغ  12( قسطًا يبدأ القسط األوَّ
نة، علماَّ بأنَّ  ب���ة نتيجة اس���تخدام البطاق�ة(، وذلك وفق برام�ج وضواب���ط معيَّ المترتِّ

ة هي: ة الحاليَّ ة السنويَّ الرسوم العاديَّ
ة ةذهبيَّ ةفضيَّ محليَّ

604010فيزا
503010ماستر

ة المقترحة هي كالتالي على سبيل المثال: والرسوم السنويَّ
ة ةذهبيَّ ة/محليَّ فضيَّ

200 دينار300 دينار
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية السادس المنعقد يوم اإلثنين 1 ذي القعدة 1417 هـ الموافق 1997/3/10 م.
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فتوى رقم )9( :
ه باإلشارة إلـى قرار المجمـع رقم )108 )12/2( بشـأن بطاقات االئتمان  ترى الهيئة أنَّ

اة بتاريـخ )23-2002/9/28( والذي ينص على ما يلي:  غير المغطَّ

اة وال التعامل بها إذا كانت مشـــروطة  أواًل : ال يجـــوز إصـــدار بطاقة ائتمـــان غير المغطَّ

ـى لو كان طالب البطاقـة عازمًا على الســـداد ضمن فترة  ـــة، حتَّ بزيـــادة فائدة ربويَّ

السماح المجاني. 

ين،  ة على أصل الدَّ ن شـــرط زيـــادة ربويَّ اة إذا لم تتضمَّ ثاني���ًا : يجوز إصدار البطاقة غير المغطَّ

ل ربا ضمنيًا، فإنَّ  ونظرًا إلى أنَّ زيادة رسوم اإلصدار ناتجة عن تأجيل الدفع والذي قد يمثِّ

الهيئة ال ترى المضي في هذا الموضوع مبدئيًا لحاجته لمزيد من البحث والدراسة 1. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )10( :
أسئلة بخصوص طرح منتج بطاقات االنترنت المدفوعة مسبقًا: 

1. في حال كانت قابلة للش���حن ، و تم تحديد تاريخ صالحيتها بثالثة أعوام مثاًل، هل 
يجوز اس���تيفاء عمولة على حركات ش���حن البطاقة بالرصيد علمًا بأن الرصيد يشحن 

من حساب المتعامل الجاري بعد تغذيته من قبله بالمبلغ المطلوب ؟
2. إذا كان حام���ل البطاقة من عمالء مصرفنا ويحم���ل بطاقة صراف آلي ، ورغب في 
الحص���ول على المبل���غ المتبقي في رصي���د بطاقته ، فهل يجوز اس���تيفاء عمولة 

مقطوعة مقابل تمكينه من استرجاع المبلغ نقدًا من خالل مصرفنا ؟ 
3. إذا كان حامل البطاقة من غير عمالء مصرفنا ، وبالتالي فهو ال يحمل بطاقة صراف 
آلي، ورغب في استرجاع المبلغ المتبقي في رصيد بطاقته من خالل كاونتر الفرع، 
فهل يجوز استيفاء عمولة منه لقاء دفع المبلغ له نقدًا سواء كانت بطاقة االنترنت 

سارية المفعول أو منتهية الصالحية ؟ 
4. إذا كان حام���ل البطاقة من غير عمالء مصرفن���ا وانتهت صالحية البطاقة مع تبقي 
رصي���د له في البطاقة ، وتع���ذر الوصول إليه ، فهل يجوز تحويل رصيد البطاقة إلى 
حس���اب التأمين التبادلي أو إلى حساب الخيرات ؟ وهل يستلزم مضي مدة معينة 
عل���ى عدم مراجعة المتعام���ل للبنك بعد انتهاء تاري���خ الصالحية ؟ وهل يجب النص 
عل���ى ه���ذا اإلجراء في وثيقة الش���روط واألح���كام التي تحكم العالق���ة بين حامل 

البطاقة والبنك اإلسالمي ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- محضر االجتماع رقم 2002/1 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم السبت 12 ذي القعدة 1422 هـ الموافق 26 كانون الثاني 2002 م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

فتوى رقم )10( :
ناقشـــت هيئـــة الرقابة الشـــرعية طبيعـــة المنتج وآليـــة عمله ونظرت في األســـئلة 

رت ما يلي : المطروحة وقرَّ
 الموافقة على طرح المنتج.

 جواز تقاضي عمولة مقطوعة لقاء إصدار البطاقة.
 جـــواز اســـتيفاء عمولة مقطوعة على حركات شـــحن البطاقة بالرصيـــد وذلك مقابل 

تفعيل البطاقة وتمكين حاملها من االستفادة من مزاياها الخدمية.
 جـــواز اســـتيفاء عمولـــة مقطوعة مقابل تمكيـــن حامل البطاقة من اســـترجاع المبلغ 
المتبقـــي فـــي رصيـــد البطاقـــة نقدًا من خـــالل كاونتر الفـــرع ســـواء كان من عمالء 
مصرفنا أم ال، وســـواء كان يحمل بطاقة صراف آلي أم ال، وذلك بصفتها أجرًا على 

الخدمة التي يقدمها البنك.
  تحويل المبالغ المبقاة في رصيد البطاقة الى حســـاب التأمين التبادلي بعد مضي 
مدة ســـنتين على عـــدم مراجعة المتعامل للبنك بعد انتهـــاء تاريخ صالحية البطاقة، 
ويجب النص على هذا اإلجراء في وثيقة الشروط واألحكام التي تحكم العالقة بين 

حامل البطاقة والبنك اإلسالمي 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيًا : فتاوى صرف العمالت :
 سؤال رقم )1( :

ما حكم المواعدة في المتاجرة في العمالت ؟

فتوى رقم )1(:
ال مانع شرعًا من إصدار البنك وعدًا ملزمًا له – مع حق الطرف اآلخر بالخيار في الشراء 
أو عدمـــه – بـــأْن يبيـــع في المســـتقبل مبالغ  مـــن العمالت مختلفة األجناس بالســـعر 
د في الوعد على أْن يتمَّ البيع الحقًا مقترنًا بالتسليم والتسلم من ِقَبل البنك  المحدَّ
والطرف اآلخر في وقت واحد على أساس السعر الموعود به ، بغض النظر عن سعر 

العملة يوم التنفيذ .
وقد ُنصَّ على جواز إصدار الوعد الملزم من طرف واحد ببيع العمالت في المستقبل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي المعايير الشرعية )المعيار رقم )1( بشأن المتاجرة في العمالت –البند )9/2(( .

1- محضر آجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2016/3 المنعقد يوم األربعاء 11 شعبان 1437 هـ الموافق 2016/5/18 -قرار رقم 2016/3/6م.
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د عند البيع الفعلي بسعر يوم الصرف فهو على مذهب الحنفية ؛ من  ا عدم التقيُّ أمَّ
 : أنه يجوز التبادل للعمالت بسعر يومها أو أغلى أو أرخص ، وهذا يستند إلى قوله 

» إذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد « 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
لدى ورود بوليصة االعتماد الذاتي أو بوليصة التحصيل للبنك بمبلغ مثاًل )10,000 
دوالر( يت���م إب���الغ المتعام���ل واالتفاق معه على س���عر صرف ، ويت���م حجز القيمة 
المطلوبة من حسابه بالدينار بحيث ال يكون بإمكانه سحب تلك القيمة )7000 دينار( 
من حس���ابه بعد تفعيل الحج���ز ، ومن ثم يقوم الموظف بإرس���ال المعاملة بالبريد 
لإلدارة ، فتصل في اليوم التالي ، ومن ثم تقوم اإلدارة بتنفيذها والدفع للمورد، 

فهل اإلجراء السابق موافق للضوابط الشرعية الخاصة بصرف العمالت؟

فتوى رقم )2( :
ترى الهيئة أن القبض في عملية المصارفة التي تتم بين الفرع والمتعامل قد تحقق 
بحجز الفرع العملة )المحلية( من حساب المتعامل ؛ إذ حجزها ومنعه من التصرف فيها 
يعـــد تأكيـــدًا للمصارفة ، وقبضًا حكميًا للعملة وهو بمنزلة القبض الحقيقي ؛ حيث إن 
القبض يعني التخلية مع التمكين من التصرف ، وبحجز العملة مع االتفاق على ســـعر 
صـــرف محدد يوم حجز العملة يتمكن البنك مـــن التصرف فيها كما يتأكد في المقابل 
وبنفس العملية )الحجز( حصول المتعامل على مقابلها من العملة األجنبية التي يطلب 

المتعامل تحويلها إلى الخارج سدادًا اللتزاماته الناشئة عن االعتماد الذاتي 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثًا : فتاوى حسابات العمالء الجارية واالستثمارية :
 سؤال رقم )1( :

هل تقيد رسوم إدارة الحساب التي فرضها البنك المركزي على ودائع البنوك لديه 
باليورو على حساب المصروفات أم على حساب إيرادات االستثمار ؟

فتوى رقم )1( :
الحســـابات الجاريـــة عبارة عن قروض مقدمة من المتعامليـــن للمصرف بصرف النظر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2010/3 المنعقد يوم الخميس 10 شعبان 1431هـ الموافق 22 تموز 2010م.

2- محضر اجتماع رقم 2015/2 ، المنعقد يوم الخميس 8 شعبان 1436هـ ، الموافق : 26 أيار )مايو( 2015م ، قرار رقم : 2015/2/11. 12



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

عن العملة محلية أو أجنبية، والقاعدة الشرعية التي تحكمها هي )الغنم بالغرم(، وبما 
أن البنـــك المـــودع لديـــه هو الذي يتحمل أي أعباء متعلقة بالحســـاب الجـــاري كونه هو 
الذي يستفيد من أرباحها لو قام باستثمارها، فترى الهيئة تقييد رسوم إدارة المبالغ 
التي تعود ألصحاب الحســـابات الجارية على حســـاب مصروفات البنك ، وأما الحسابات 
االستثمارية باليورو فإْن البنك اإلسالمي ما دام مضطرًا إليداعها في البنك المركزي، 

فال مانع من ايداعها لديه، وتقييد قيمة الرسوم على حساب أرباح االستثمار 1. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
ما حكم فتح حس���ابات اس���تثمارية للشركات تحت التأس���يس شريطة أن ال يحقق 

هذا الحساب خسارة؟

فتوى رقم )2( :
قررت الهيئة الشـــرعية عدم جواز ذلك شـــرعًا ، وعدم الســـير بإجراءات فتح مثل هذه 
الحسابات كون الحساب االستثماري في حالة الخسارة دون تعٍد أو تقصير من المضارب 
)البنك اإلســـالمي( يخســـر صاحب الحســـاب )صاحب رأس المال( رأس ماله والمضارب 
جهده ورأسماله إذا كان مشاركًا بجزء من رأس ماله، والنص في عقود المضاربة على 

عدم الخسارة يفسد المضاربة شرعًا وهذا أمر مجمع عليه 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3( :
ه���ل يج���وز أخذ أرباح على الحس���ابات الجاري���ة المفتوحة لدى البنوك اإلس���المية 

وغيرها لتغطية الحواالت واالعتمادات المستندية ؟

فتوى رقم )3( :
تـــرى الهيئـــة الشـــرعية أن أخـــذ أرباح على الحســـابات الجاريـــة المفتوحة لـــدى البنوك 
اإلسالمية وغيرها غير جائز شرعًا، وإذا حصل مثل ذلك يجنب الربح وتقيد في حساب 
أربـــاح مســـتثناة ليصـــرف في وجـــوه الخير والبر حســـب فتـــوى الهيئة الصـــادرة بتاريخ 

2008/6/8 محضر اجتماع رقم )2003/2( 3 .

1- محضـــر اجتمـــاع هيئة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2016/1 المنعقد يوم األحد 14 ربيـــع اآلخر 1437هـ الموافق 24 كانـــون الثاني  )يناير( 
2016م ، قرار رقم 2016/1/27.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2008/4 المنعقد يوم اإلثنين 25 رجب 1429هـ الموافق 28 تموز 2008م.

3- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2008/4 المنعقد يوم اإلثنين 25 رجب 1429هـ الموافق 28 تموز 2008م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سؤال رقم )4( :
ما حكم فرض عمولة مقطوعة على الس���حب النقدي لمبالغ محددة ال تزيد على 

األلف دينار من داخل فروع البنك؟

فتوى رقم )4( :
رت الهيئة جواز أخذ العمولة على خدمة السحب النقدي على كاونتر الفروع من حيث المبدأ،  قرَّ
وذلـــك بصفتهـــا أجـــرًا على الخدمـــة واألتعاب التي يقدمهـــا البنك ، كما أوصـــت بتحصيل عمولة 

موحدة بمقدار )نصف دينار( لكل عملية سحب ال يتجاوز مبلغها األلف دينار 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )5( :
هل يجوز أخذ عمولة على تصوير الشيكات وعلى رسائل ) sms  ( ؟

فتوى رقم )5( :
استيفاء العموالت المذكورة أعاله على خدمات الرسائل القصيرة وتصوير الشيكات 
جائز شرعًا؛ على أساس أنها خدمة مقابل أجر، وهي خدمة حقيقية تمثل منفعة معتبرة 

للمتعاملين، ويتحمل البنك عبئًا لقاء تقديمها، وتستحق دفع األجر مقابلها 2. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )6( :
هل يج���وز تعديل الحد األدنى لالكتتاب في المحافظ االس���تثمارية لدى مصرفنا 
ليصبح 5000 دينار بداًل من 500 دينار ، مع العلم بأن ش���روط االكتتاب في س���ندات 
المقارضة )المحافظ االس���تثمارية( تنص على أنه » ال يجوز تغيير ش���روط أي إصدار 
من محفظة السندات بعد إقرارها واإلعالن عنها إال بعد إشعار المشاركين، ومضي 

مدة يعتبرون بعدها موافقين على التغيير « ؟

فتوى رقم )6( :
المحفظة االســـتثمارية عبارة عن اتفاق بين مســـتثمر )رب مال( ومضارب، وهي عبارة 
ل  عن اســـتثمار مقيد بمـــدة مفتوحة بما يحقـــق مصلحة الفريقين المتعاقديـــن، وقد خوَّ
العقد للمضارب )البنك( كما في البند )16( من شروط االكتتاب الواردة في نشرة  إصدار 
المحفظة، صالحية تغيير شروط أي إصدار من »محفظة السندات« بعد إقرارها واإلعالن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2013/4 المنعقد يوم الثالثاء 7 صفر 1435هـ الموافق 10 كانون األول )ديسمبر( 2013م  ، قرار رقم 2013/4/14.

2-  محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2016/1 المنعقد يوم األحد 14 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 24 كانون الثاني  )يناير( 2016م ، قرار رقم 2016/1/33. 14
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عنها شريطة مرور مدة يعتبر أصحاب األموال )المستثمرون( موافقين على التغيير.
وبما أنَّ هذا الشرط مصادق على جوازه من الناحية الشرعية، وال يخل بمبدأ التراضي 
والتعاقـــد، فإنَّ التعديل الذي ارتـــأى البنك إدخاله على بنود التعاقد بجعل الحد األدنى 
لالكتتاب ســـواء للمتعاملين الجدد أو القدامى هو  )5000( خمســـة آالف دينار، شرط 
صحيـــح، ويبـــدأ ســـريانه ونفاذه بعد مضي مدة معقولة من إشـــعار جميـــع المتعاملين 
القدامى بعد إحصائهم، وعلى اإلدارة تحديد مدة معقولة كافية ليتخذ المستثمر في 
المحافظ االستثمارية قراره باالستمرار من خالل تغذية رصيد االستثمار برفع السقف 

ليصل إلى الحد المطلوب وهو خمسة آالف دينار، أو االنسحاب من المحفظة .
 أما بالنســـبة للمستثمر/المكتتب الذي ال يقوم بتعديل رصيده خالل المدة المحددة، 
أو قلَّ رصيده في أي شـــهر من الشـــهور خالل السنة المالية الواحدة عن الحد المقرر، 
فيعتبر منسحبًا من المحفظة، ويعتبر مبلغه حسابًا جاريًا ويعامل على هذا األساس 1. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- فتاوى صيغ التمويل واالستثمار :
- أوال : فتاوى بيع المرابحة لآلمر بالشراء :

أ- فتاوى مرابحة السيارات :
 سؤال رقم )1(:

ة باس���م البن�ك )السيارات  �ة تموي�ل الس���يارات بدون نق�ل الملكيَّ ما مدى ش���رعيَّ
ة التالية: المشطوبة(؟ وذلك وفقًا لآلليَّ

)1( بع���د الموافق���ة على منح اآلمر بالش���راء تموياًل بالمرابحة لش���راء س���يارة يتم 
الحصول منه على كمبيالة غب الطلب.

)2( يتم الحصول على فاتورة عرض بيع سيارة من البائع.
د البن���ك بالدفع بعد إصدار  )3( يت���م مخاطبة البائع بالموافقة على الش���راء، ويتعهَّ

البيان الجمركي بإسم اآلمر بالشراء.
)4( بعد إصدار البيان الجمرك�ي بإسم اآلمر بالشراء مباشرة يتم دفع القيمة للبائع.
لة من البائع إلى  ة السيارة المموَّ ه يتم نقل ملكيَّ و من المهم اإلشارة هنا إلى أنَّ
بع في  لها بإسم البن�ك كما هو متَّ ه ال يستطيع أن يسجِّ اآلمر بالشراء مباشرة، ألنَّ

تمويل السيارات بالمرابحة لدى البنك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2016/2 المنعقد يـــوم االثنين 29 ربيع الثانـــي 1437هـ الموافق 8 شـــباط  )فبراير( 
201615م، قرار رقم 2016/2/1.



فتوى رقم )1( :
رت الهيئة أنَّ هذا األمـر جائـز شرعًا، ألنَّ العقد يتم باإليجاب والقبول، وترى الهيئة  قرَّ
ضـــرورة المحافظــــة علــــى حقوق البنـــك، وذلك بأخـــذ رأي المستشـــار القانونـي حول 

ين مستقباًل من قبل المتعاملين 1 . ة تطبيـق ذلك، دون الطعن في الدَّ إمكانيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س�ؤال رقم )2( :
يطل���ب بعض األش���خاص ، الذين س���محت لهم الحكومة ، ش���راء س���يارات خاصة 
بدون دفع رس���وم جمركي�ة وذلك على أساس أن يقوم البنك اإلسالم�ي بتمويل 
ش���راء هذه السيارات بطريقة المرابح�ة ، وبحيث يتم إص�دار البيان الجمرك�ي بإسم 
المتعامل مباش���رة ، وليس بإسم البنك بسبب اإلعف�اء الممنوح للمتعامل وتعذر 

تسجيلها بإسم البنك اإلسالم�ي . 
يرجى التكرم ببيان رأيكم الشرعي حول قيام البنك بتمويل هذه السيارات بطريقة 
المرابح�ة علم�ًا بأن البنك سيقوم باتخاذ اإلجراءات األخ�رى لتمويل عمليات المرابح�ة 

المطبق�ة لدى البنك ؟
لع�ت هيئ�ة الرقاب�ة الش���رعي�ة على الخطوات العملي���ة لتنفيذ عمليات المرابحة  اطَّ

الخاصة بالسيارات والمطبقة حالي�ًا ، حيث تتضمن ما يلي :
1. يقدم المشتري طلب شراء السيارة على أساس المرابحة لفرع البنك .

2. يطلب البنك فاتورة عرض سعر من البائ�ع .

3. يقدم البائع فاتورة عرض سعر البيع للبنك.
4. يوافق فرع البنك عل�ى الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة.

5. يلتزم المش���تري بش���راء البضاعة/الس���يارة مرابح�ة بالس���عر المتف���ق عليه وذلك 
بتوقيعه طلب شراء بضاعة لآلمر بالشراء بالشروط والضمانات المتعلقة بها .

د اآلمر بالش���راء بكتاٍب موجٍه إلى كاتب عدل الس���ير يتضمن شراء السيارة من  6. ُيَزوَّ
بائعها لتسجل باسم البنك وذلك بتفويض مندوب البنك لدى دائرة السير بالشراء.

7. يتنازل بائع السيارة عنها للبنك وتصدر رخص�ة السيارة بإسم البنك اإلسالمي األردني.
8. يتم السي�ر بإجراءات معاملة بيع السيارة بعد ذلك إلى اآلم�ر بالشراء .

9. يتنازل البنك عن الس���يارة لصالح اآلمر بالشراء وعادة يتم هذا اإلجراء في نفس 
اليوم الذي س���جلت فيه الس���يارة من البائع األصلي بإس���م البنك، ويتم رهنه�ا 

لصالح البنك إذا كان الرهن من ضمن الضمانات المقدم�ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر االجتماع رقم 2002/4 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األربعاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 23 تشرين أول 2002 م. 
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10. يوق���ع العميل )اآلمر بالش���راء( على ملح���ق بيع المرابح���ة والكمبياالت الخاصة 
بالعملية توثيقًا للدين .

11. يراج���ع البائ���ع فرع البنك المعني ليقب���ض الثمن المتفق علي���ه مع البنك ف�ي 
الع�رض المق�دم من�ه إلى البنك ابتداًء.

12. يحتفظ البنك بنس���خ نقل ملكية الس���يارة من البائع إلى البنك ومن البنك إلى 
اآلمر بالشراء وكذلك سند الرهن إن وج�د.

فتوى رقم )2( :
تـــرى هيئــــة الرقابـة الشـــرعية أن هذا البيع جائز شـــرعـًا لوجود التعاقـــد ما بين البنك 
والبائع ، ثم البنك واآلمر بالشـــراء ، وأما تســـجيلها مباشرة بإسم العميل فهـو تنفيذ 
لإلجراءات القانونيـة والتي ال تؤثـر على صحـة البيع من الناحية الشرعيـة ، وإن تمَّ إصدار 
البيان الجمركي بإســـم اآلمر بالشـــراء مباشــــرة وليس بإســـم البنـك بســـبب اإلعفـاء 
الممنوح للمتعامـل حيث يتعـذر التسجيل بإسم البنك اإلسالمـي في حالة البيع األول 
)من البائع األصلي إلى البنك اإلسالمي( ، مع مراعــاة إجراء الترتيبات القانونيـة الالزمة 

لحفظ حقوق البنك حسب القوانين واألنظمـة والتشريعات القائمة 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3( :
هل يصح عند ش���راء البنك المركبة بغرض بيعها بالمرابح���ة أن يصدر البنك تعهدًا 
بدفع ثمن المركبة مشروطًا بقيام البائع بتزويد البنك بسند رهن المركبة من ِقَبل 

المتعامل )اآلمر بالشراء( لصالح البنك ؟

فتوى رقم )3( :
الخاصة  الرسمية  األوراق  بإحضار  للبائع على شرط قيامه  الثمن  تعليق دفع  )يصح   
برهن السيارة؛ ومثل هذا الشرط ال يتضمن غررًا وال جهالة مفضية للنزاع، ويندرج 
وفي  ُعقُودِ}، 

ْ
ِبال أَْوفُوا  آَمنُوا  يَن  ِ اّلَ أهََيا  {َيا  تعالى:  قوله  عموم  في  الشرط  بهذا  الوفاء 

: »المسلمون على شروطهم إال شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالاًل «،  عموم قوله 
كما يحقق مصلحة البنك، ويحفظ حقوق العقد، وال ُيلحق ضررًا بالبائع( 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر االجتماع رقم 2003/2 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األحد 7 ربيع ثاني 1424 هـ الموافق 8 حزيران 2003 م .
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م

    قرار رقم )2014/2/17( .
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ب- فتاوى مرابحة العقارات :
 سؤال رقم )1(:

هل يجوز ش���راء  عقار بالمرابحة لصالح متعامل معين دون تس���جيله باس���مه » أي 
اآلمر بالش���راء » ويطلب تس���جيله باس���م ش���خص آخر على الرغم من تحمل اآلمر 

بالشراء كل تبعات العقد ؟ 

فتوى رقم )1(: 
تـرى الهيئة أن الشرع ال يمنع من ذلك واشترطت إيجاد السند  القانوني الذي يحفظ 

حقوق البنك في مثل هذه المعامالت  التي فيها اشتراط لمصلحة الغير 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2(: 
هل يجوز البيع بموجب الوكالة غير القابلة للعزل؟

فتوى رقم )2(:  
قررت الهيئة أنه يجـوز للبنك القيام بإجراء البيع للعقارات بموجب الوكالة غير القابلة 
للعزل، مشـــيرة إلـى أنَّ العقار يشـــمل األرض الخالية إضافة ِلَمـــا عليها من بناء، والبيع 
شـــرعًا يتم باإليجاب والقبـول، مع ضرورة تسجيل الوكالة وهو نوع من التوثيق وليس 

ة تنتقـل بالعقد )اإليجاب والقبول( 2 . ة، ألنَّ الُملكيَّ نقاًل للملكيَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج�- فتاوى مرابحة البضائع :
 سؤال رقم )1( :

ار يقومون  ما الُحكم الش���رع�ي في قيام البنك بش���راء بضائ���ع مرابحة من تجَّ  
ة يقل كثيرًا عن  ببيع هذه البضائع للبنك بسعر نقدي لحاجتهم إل�ى السيول�ة النقديَّ

السعر الذي قاموا بشراء هذه البضائع به من اآلخرين بالسعر اآلجل؟

فتوى رقم )1( :
ـــار يقومون ببيع هذه البضائع بســـعر نقدي  ال يجـــوز شـــراء بضائـع مرابحًة من تجَّ  
منخفض لحاجتهم إلى السيولة إذا كان البائع قد اشترى هذه البضاعة مرابحة من البنك 
ه  ار آخرين وليس بواسطة البنك، فإنَّ ا إذا كـان قد اشتراهـا مـن تجَّ ة مقابلها، أمَّ وعليه ذمَّ

يجوز للبنك شراؤها منه وبيعها مرابحًة ألشخاص آخرين 3 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2006/1 المنعقد يوم األربعاء 2 محرم 1427هـ الموافق 2006/2/1م .
2 - محضر االجتماع رقم 2004/2 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم اإلثنين 3 جمادى أولى 1425هـ الموافق 21 حزيران 2004م.

3- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية السابع المنعقد يوم السبت 20 شعبان 1418 هـ الموافق 1997/12/20 م . 18



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )2( :
  ق���ام البن���ك بإنش���اء بوندد خ���اص له ف���ي منطقة س���حاب إلي���داع البضائع 
م ببيان الرأي الشرع�ي ح�ول قيام بعض  المس���توردة للمتعاملين فيه، يرجى التكرُّ
المتعاملين الذين يتم منحهم مرابحة الستيراد بضائع من الخارج بوضع هذه البضائع 

في بوندد البنك كضمان اللتزاماتهم للبنك.

فتوى رقم )2( : 
ل تسليم المبيع إلى المشتري، ولكن يجوز عند إجراء مرابحة  األصل في البيع المؤجَّ
لة الثمن مع المتعامل أن  يكون هناك شـــرط يقضي بأن تكون البضاعة مرهونة  مؤجَّ
لصالـــح البنـــك وحينئٍذ يحـق للبنـك حيازتهـــا بحكم الرهن في أي مـــكان في البوندد أو 

رة 1. غيره، مع تحميل المتعامل أجرة البوندد المقرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س�ؤال رقم )3(:
يطل���ب بعض العمالء ش���راء بضاعة من البنك اإلس���الم�ي مرابح����ة ويكون البائع 
ش���رك�ة تضامني�ة إلى ش���ريك تضامن�ي في تلك الش���ركة ، وتطلب أحيانًا الشركة 
ش���راء بضاع�ة بالمرابح�ة من بائ�ع يكون ش���ريك�ًا ف�ي هذه الشركة ويكون الشريك 

في الحالتين مفوض�ًا بالتوقيع عن الشرك�ة البائع�ة أو المشتري�ة .
يرج�ى التكرم ببيان الرأي الشرعي ف�ي مثل هذه الطلبات .

فتوى رقم )3( :
 )إذا كانت إحدى الشركتين بغض النظر عن صفتها القانونية )ذات مسؤولية محدودة، 
تضامن، توصية بســـيطة( مملوكة كالًّ أو بعضًا لمالك معين في الشـــركة المشـــترية 
)اآلمر بالشراء(، فيجوز إبرام المرابحة؛ ألنَّ العينة ال تتحقق في هذه الصورة على اعتبار 
كل شـــركة ذات صفة )شـــخصية( معنوية )اعتبارية( مســـتقلة عن األخرى، أما إذا كانت 
الشـــركة البائعة مملوكة بنسبة )50%( فأكثر للشركة )اآلمرة بالشراء(؛ فال يجوز عندئذ 
تنفيذ المرابحة؛ ألنه يؤدي إلى العينة المحرمة؛ التحاد الذمة المالية للشركتين، كونهما 

مملوكتين لشخص واحد( 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الحادي عشر المنعقد يوم اإلثنين 20 ربيع الثاني 1420 هـ الموافق 2 آب 1999 م .

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م،
19    قرار رقم )2014/2/15(.



 سؤال رقم )4(: 
يطلب  بعض التجار ش���راء مادة اإلسمنت والفوس���فات والبترول مرابحة ، بحيث 
يطلب التاجر إصدار ش���يك ألمر الشركة المعنية لشراء كمية محددة )مثاًل كذا طن( 
حيث يق���وم البنك بإصدار الش���يك للجهة المعنية وذلك حس���ب طبيعة عمل هذه 
الش���ركات ، حيث تقوم الش���ركة بإصدار الكوبونات الممثلة لقيمة وكمية البضاعة 

الحقًا، ويتم تزويد البنك فيها من قبل التاجر ؟

فتوى رقم )4(: 
 طلبت الهيئة أن يتم  التفاهم مع إدارات هذه الشركات حسب التالي : 

أـ  الموافقـــة علـــى إصـــدار الكوبونـــات الممثلـــة لقيمـــة  وكميـــة البضاعـــة بإســـم البنك 
اإلسالمي، والبنك بعدها يجير الكوبون لمن يشاء .

بـ   في حالة تعذر الحل السابق ُيصار إلى موافقة هذه الشركات على إصدار الكوبونات 
بإسم البنك اإلسالمي لصالح فالن ) اآلمر بالشراء (.

جـ   يتم إرفاق كتاب توكيل من البنك لآلمر بالشراء الستالم البضاعة المراد شراؤها عن 
طريق البنك 1 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )5( :
ما الحكم الشرعي لتمويل السجائر بالمرابحة ؟

فتوى رقم )5( :
الحكم على المعاملة منعًا أو إباحًة ينبني على حكم تعاطي السجائر نفسها ، وقد 
اختلفـــت اآلراء الفقهية في حكم تدخين الســـجائر شـــرعًا ما بيـــن التحريم أو الكراهة 
أو اإلباحة ، واســـتتبع ذلك أْن يختلف حكم بيعها وتمويلها تبعًا الختالفهم في حكم 

شربها؛ ألنَّ بيعها يعدُّ وسيلة لشربها ، فُيعطى حكمه .
وبما أنَّ الموقف في المســـائل المختلف في حكمها هو اإلرشـــاد وليس اإلنكار ، 
فنـــرى االعتـــذار للمتعامل عن عدم منحه التمويـــل احتياطًا وخروجًا من الخالف ؛ ألنه 
من الشـــبهات الحتماله الحّل والحرمة ، وما كان كذلك يكون من الُمســـتحبِّ اجتنابه، 
لقولـــه  : » َمـــْن اتقى الشـــبهات فقد اســـتبرأ لدينه وعرضـــه » ] رواه البخاري ومســـلم [، 
ولقوله  : » دع ما يريبك إلى ما ال يريبك« ]رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه من حديث الحسن بن علي [ 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2007/2 المنعقد يوم اإلثنين 25 جمادى األولى 1428هـ الموافق 2007/6/11م.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2010/1 المنعقد يوم األحد 22 صفر 1431هـ الموافق 7 شباط 2010م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )6( :
في بيع المرابحة هل يشترط الحصول على فواتير رسمية من البائع ؟

فتوى رقم )6( :
قررت الهيئة ضرورة الحصول – ما أمكن -  على فواتير رسمية من مالك البضاعة 1 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )7( :
م البضاعة من المورد )البائع( يستغرق وقتًا  ما الرأي الشرعي في حالة كون تسلُّ

مها إال مجزأًة؟ بحيث ال يستطيع المورد أْن يسلِّ

فتوى رقم )7( :
م البضاعة من المورد )البائع(يستغرق وقتًا بحيث ال يستطيع المورد أْن  إذا كان تسلُّ
ا أْن يكون التوقيع على ملحق )طلب الشراء(عند تسلم البنك  مها إال مجزأًة ، فإمَّ يسلِّ
ا أْن  ٍم منهـــا ، وإمَّ آخـــر دفعـــة من البضاعة مع المعاينة واإلشـــراف على كلِّ جزٍء متســـلَّ
مة من البضاعة فقط ، فُيصبح لكلِّ  يقتصر تمويل البنك بالمرابحة على األجزاء المتسلَّ

دفعة منها ملحق خاص بها؛ أي عقد مرابحة خاص بها 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )8( :
ما المقترحات المناسبة لتسهيل إجراءات تسلم وتسليم بضائع المرابحة ؟ 

فتوى رقم )8( :
أجازت هيئة الرقابة الشرعية تسلم وتسليم بضائع المرابحة وفًقا للخطوات اإلجرائية التالية :
1. تقديم المتعامل طلب التمويل، والحصول على الموافقة اإلدارية على منح التسهيل 

االئتماني وفق شروط محددة .
2. يتقدم البائع للبنك بعرض أســـعار أو فواتير بالبضائع، ويذكر في العرض أو الفواتير: 
نوع البضاعة، وكمياتها، وســـعرها، وكيفية تســـليمها، وطريقة الدفع، وأجل الدفع إْن 

كان مؤجاًل .
3. ُيرســـل البنك للبائع إشعارًا بالموافقة على شـــراء البضاعة الموصوفة في الفاتورة، 
ويطلب منه فرزها والمحافظة عليها في منشأته على سبيل األمانة، كما يوكله في 
اإلشـــعار نفسه بتسليم البضاعة للمتعامل اآلمر بالشـــراء، وأخذ توقيعه على )محضر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/1 المنعقد يوم األربعاء 9 ربيع األول 1433هـ الموافق 1 شباط 2012م ، قرار رقم 2012/1/2.
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/1 المنعقد يوم األربعاء 9 ربيع األول 1433هـ الموافق 1 شباط 2012م ، قرار رقم 2012/1/1.
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تســـلم البضاعة( أو على الفاتورة بما يفيد تســـلمه للبضاعة، وبهذا تنتقل مســـؤولية 
البضاعـــة مـــن بائعها لتصبح في عهدة مشـــتريها )البنك( وذلك من تاريخ إشـــعار البائع 

بالموافقة، ولحين قيام البائع بتسليم البضاعة للمتعامل .
ن البنك )اإلشعار بالموافقة( تعهدًا بدفع قيمة البضائع الموردة للمتعامل خالل  4. ُيضمِّ
المـــدة المتفـــق عليها، ويكون التعهد مشـــروطًا بقيـــام البائع بتزويد البنـــك بالفواتير 

موقعة بما يفيد تسلم المتعامل للبضاعة .
5. يتـــم إصدار شـــيكات بثمن البضائع للشـــركات البائعة في التواريـــخ المتفق عليها بين 

البنك والشركات البائعة حسب األصول .
6. تعتبر كل طلبية اشتراها البنك وتسلمها المتعامل، مبيعة للمتعامل بالمرابحة، وإْن 

لم تكن محررة بعقد بيع بالمرابحة )ملحق طلب الشراء( 1 .

فتوى رقم )9( :
ُض فيها البنك المتعامل بشـــراء البضاعة وتســـلمها  فـــي الحـــاالت الخاصة التي يفوِّ
ه الهيئـــة إلى أهمية الحرص –مـــا أمكن- على أْن يكون اإلشـــعار من  بالنيابـــة عنـــه ، ُتنبِّ
المتعامـــل بتنفيـــذ الوكالـــة وبرغبتـــه في شـــراء البضاعة وكذلك اإلشـــعار مـــن البنك 

خًا باليوم والساعة والدقيقة. بالموافقة على البيع مؤرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )10( :
ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها حال توكيل اآلمر بالش���راء )بالش���راء والتس���لم( 

وصعوبة تبادل اإلشعارات الخاصة بالوكالة ؟

فتوى رقم )10( :
قـــررت الهيئـــة فـــي حال توكيل اآلمر بالشـــراء )بالشـــراء والتســـلم( وصعوبـــة تبادل 
اإلشـــعارات الخاصـــة بالوكالة خاصـــة في أيام العطـــل أو بعد أوقات الدوام الرســـمي 
واضطـــرار المتعامـــل إلـــى شـــراء البضاعة والتصرف فيهـــا ، جواز االســـتعاضة عن تلك 
اإلشـــعارات بقيـــام المتعامـــل باالتصال مع مديـــر الفرع أو مســـؤول الكمبياالت أو أي 
شـــخص يختاره الفرع بموافقة اإلدارة ، هاتفيًا أو من خالل رســـائل الموبايل )SMS( أو 
بأي وسيلة اتصال أخرى سريعة؛ إلشعاره بتنفيذ الوكالة، ورغبته في الشراء، ثم يقوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضــــر اجتمــــاع هيئــــة الرقابة الشــــرعية رقــــم 2014/2 المنعقد يوم الخميــــس 27 رجب 1435هـ الموافــــق 26 أيار )مايــــو( 2014م،    قرار رقم 

.)2014/2/7(
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

الموظـــف الـــذي اختاره البنك بالـــرد على هذا االتصال بالقبول والموافقة مســـتخدمًا 
وسيلة االتصال نفسها، مع ضرورة قيام الموظف بتثبيت وقائع هذه الحالة مستنديًا، 

وتسجيل وقت المكالمة أو زمن الرسالة الواردة والصادرة بالساعة والدقيقة 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )11( :
ما حكم المرابحة إذا تبين للبنك بعد تنفيذ المرابحة وجود عالقة تعاقدية س���ابقة 

بين البنك والبائع ؟

فتوى رقم )11( :
ال شـــأن للبنك بالعالقات التعاقدية المبطنة بين البائع واآلمر بالشـــراء ، ثم إنَّ قيام 
البائع بإرسال فاتورة بالبضاعة بإسم البنك ، وبعلم اآلمر بالشراء ورضاه ، بل بناًء على 
طلبه ، يفيد إلغاء أي تعاقد سابق مبرم على البضاعة بينهما ، وبهذا تخلو البضاعة من 
الشواغل الحقوقية ، وتخلص للبنك بالشراء حقًا سائغًا ألْن ُيْجري عليها جميع التصرفات 

التي يراها محققة للمصلحة 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )12( :
هل يؤثر في مشروعية المرابحة وجود عقد توريد بين المتعامل والبائع ؟

فتوى رقم )12( :
ال يؤثر وجود عقد التوريد على المرابحات المنفذة مع المتعامل ، حيث لم يســـبقها 
ارتباط تعاقدي يمنع من إجرائها، فقد ذكر العلماء الباحثون لعقد التوريد عدة توصيفات 
شـــرعية ، أحدها أنه مواعدة بين طرفين على البيع والشـــراء في المســـتقبل ، وهو 
أشـــبه ما يكون بعقد االســـتجرار المعروف لـــدى بعض المذاهب الفقهيـــة المعتبرة ، 
والـــذي دفعنا إلى هـــذا التوصيف أنَّ البدلين )البضاعة والثمـــن( مؤجالن ، وهذا يوقع 
المعاملـــة لـــو تـــمَّ اعتباره عقدًا فـــي المحظور الشـــرعي وهو بيع الكالـــئ بالكالئ أي 
المؤخر بالمؤخر  ، ولذلك تمَّ تخريجه على أســـاس المواعدة ســـدًا لذريعة الوقوع في 

المحذور الشرعي المشار إليه آنفًا .
وتوصـــي الهيئة بتوكيل المتعامل بالشـــراء من البائع مـــا يرغب في تموله بالمرابحة 
نيابًة عن البنك ، وال يشترط في الوكالة اإلفصاح عن توكله بل يجوز أن يتصرف باسمه 
الشـــخصي أمـــام الشـــركة البائعة وكأنه يشـــتري منهـــا باألصالة عن نفســـه ، وتبقى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/4 المنعقد يوم السبت 8 صفر 1434هـ الموافق 22 كانون األول 2012م ، قرار رقم 2012/4/16.
2- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2013/4 المنعقد يـــوم الثالثاء 7 صفر 1435هــــ الموافق 10 كانون األول )ديســـمبر( 

201323م، قرار رقم 2013/4/7.



البضاعة المشتراة وكالًة في حيازته برسم األمانة ، ال يتصرف فيها حتى يتمم البنك 
معه إجراءات البيع بالمرابحة على النحو المعهود في التعامل 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )13( :
سؤال عن تسلم المتعامل لبضاعة المرابحة قبل قيام البنك بشرائها .

فتوى رقم )13( :
يعد المتعامل الذي يتسلم البضاعة ويسلمها لنفسه من غير أْن يكون مفوضًا بذلك 

فضوليًا في تصرفه ، وإجازة البنك الالحقة تأخذ حكم ما لو وكله البنك مسبقًا  2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )14( :
ما الحكم الش���رعي في المرابح���ة المنفذة في حال تبين قي���ام المتعامل بدفع 

عربون للبائع بعد الموافقة على التمويل دون علم البنك ؟

فتوى رقم )14( :
قيام المتعامل بدفع مبلغ للبائع كجزء من ثمن البضاعة بعد صدور الموافقة البنكية 
على تمويله على أن يقوم البنك بدفع المبلغ المتبقي ينشئ بين المتعامل والبائع 
شركة في المبيع تعرف بـ )شركة الملك( ، بنسبة المبلغ الذي قدمه المتعامل للبائع، 
وبالتالـــي فـــإن شـــراء البنك من البائع ينحصر فـــي الحصة المملوكـــة للبائع فقط ، وال 
يشمل الشراء حصة المتعامل التي اشتراها من البائع ودفع له ثمنها ، وهذا بطبيعة 
الحال يجعل البنك بعد الشراء شريكًا للمتعامل ، وبالمرابحة يكون البنك قد باع حصته 

في البضاعة لصالح شريكه المتعامل ، وهذا ال إشكال فيه من الناحية الشرعية 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د- فتاوى االعتمادات و/أو بوالص التحصيل الممولة بالمرابحة :
 سؤال رقم )1( :

م���ا حك���م أخذ كفالة ش���خصية من اآلم���ر بالش���راء وكفالئه لضمان جدي���ة المورد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخارجي؟

1- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2013/4 المنعقد يـــوم الثالثاء 7 صفر 1435هــــ الموافق 10 كانون األول )ديســـمبر( 
2013م، قرار رقم 2013/4/8 .

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/3 المنعقد يوم اإلثنين 19 شعبان 1433هـ الموافق 9 تموز 2012م ، قرار رقم 2012/3/1 .
3- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقم 2015/1 المنعقد يوم الخميـــس : 1 ربيع األول 1436هـ ، الموافـــق : 22 كانون الثاني 

)يناير( 2015م  ، قرار رقم : 2015/1/3 . 24



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

فتوى رقم )1( :
وافقت الهيئة على أخذ كفالة اآلمر بالشراء وكفالئه الشخصية لضمان جدية المورد 

الخارجي وحســـن تنفيذه اللتزاماته مع البنك على أن تفرد بنموذج مستقل وأال تدرج 
في نموذج طلب الشراء 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
يطلب بعض المتعاملي�ن م�ع البنك والذين لهم س���قوف في المرابحة لآلمر   
ة حسب  بالش���راء لغرض اس���تيراد بضائع من الخارج بموجب فتح اعتمادات مستنديَّ

األساليب التالية:

1- فتح اعتماد مســـتندي ضمن ســـقف متعامل في المرابحة لحســـاب تاجر آخر بموجب 
فاق الطرفين. اتِّ

2- فتح اعتماد مستندي من سقف شركة تتعامل مع البنك لحساب شركة أخرى تملك 
ة الشركة األخرى المنوي فتح االعتماد لحسابها. الشركة األولى حصصًا في ملكيَّ

3- فتح اعتماد مســـتندي مرابحـة للمتعامل لحســـابـه ومن ســـقفه، وعلى أن يتم تجييـر 
بوليصة الشحن بعد وصول المستندات ألمر تاجر آخر.

فتوى رقم )2( :
ال مانع من إجازة البنـد الثالث، حيث إنَّ البضاعـة المســـتوردة ترد لصالح المتعامل مع 
ته، وبعد ذلك يقوم بتجييرها لبيعها لغيره، وال نرى العمل في  البنك وعلى مسؤوليَّ
ل والثاني، واألفضل أن يتم فتح االعتماد المستندي بإسم الشخص الذي  البندين األوَّ
ته وبكفالة المتعامل صاحب  سيتم فتح االعتمـاد المستندي لحسابه، وعلى مسؤوليَّ

صات أو السقف في المرابحة  2. المخصَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3(:
 في مجال االعتمادات المستندية يقوم بعض عمالء المخصصات بطلب استيراد 

بضائع من الجهات الموردة من الخارج وفقًا لآللية التالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقم 2012/2 المنعقـــد يوم األحد 6 رجب 1433هــــ الموافق 27 أيـــار 2012م ، قرار رقم 
.2012/2/6

2- محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة االستشـــارية الشـــرعية الثالث عشـــر المنعقد يـــوم األربعاء 7 ذو القعـــدة 1421 هـ الموافـــق 31/ كانون 
الثاني/2001 م.
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يتم التنس���يق بين البائع والمشتري على فتح االعتماد المستندي بقيمة أقل من 
القيم���ة الفعلية لالعتم���اد على أن يتم تغطية الفرق في قيم���ة االعتماد بموجب 
حواالت مالية تدفع لنفس المس���تفيد في االعتماد من خالل مصرفنا وقبل إجراء 
فت���ح االعتماد ، حيث يق���وم المتعاملون بتوفير مبلغ الحوال���ة المالية ) الفرق في 
قيمة االعتماد ( من خالل االتفاق مع طرف ما بإصدار فاتورة بقيمة الفرق ويطلبون 
تمويلها عن طريق البنك  ) شراء محلي (، والغاية توفير السيولة الالزمة لنمكنهم 
من تنفيذ الحواالت والتي تمثل الفرق في قيمة االعتماد، ويكون الشراء المحلي 

صوريًا .

فتوى رقم )3( : 
ترى الهيئة الشرعية أن التمويل بحسب الصورة الواردة أعاله غير جائز شرعًا، ويجب 

التنبيه على المتعاملين بضرورة مراعاة قواعد العمل المصرفي اإلسالمي 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )4( :
ما حكم تحويل االعتماد الذاتي إلى مرابحة والعكس؟

فتوى رقم )4( :
يجوز تحويل االعتماد الذاتي إلى مرابحة بشروط ثالثة :

)الشـــرط األول( التقدم بطلب تحويل االعتماد الذاتي إلى مرابحة ، وصدور الموافقة 
اإلدارية عليه، وهذا يستدعي قيام البنك بتوقيع نموذج )طلب شراء بضاعة للمرابحة 
لآلمر بالشـــراء( مع المتعامل بعد الموافقة وقبل إرســـال البوليصة ، وال يجدر بالفرع 

ترك الموافقة معلقة على ورود البوليصة لينظر في شأنها حال ورودها .
)الشـــرط الثانـــي( أْن يكـــون تاريـــخ تقديم الطلـــب والموافقة عليه ســـابقًا على تاريخ 

شحن البضاعة ، أي قبل شروع المورد باستصدار بوليصة الشحن وإرسالها .
)الشـــرط الثالث( أْن تكون بوليصة الشـــحن المتعلقة ببضاعة المرابحة مصدرة باســـم 

البنك اإلسالمي األردني .
كما يجوز تحويل اعتماد المرابحة إلى ذاتي إذا كان طلب التحويل قبل شحن البضاعة ، 
م المتعامل طلب التحويل بعد ورود البوليصة   ا إذا قدَّ ورضي المورد )البائع( بذلك ، أمَّ
بإســـم البنـــك ؛ فللبنك باعتباره المالك الشـــرعي لهذه البضاعة منـــذ انعقاد العقد ، 
وصدور المســـتندات من المورد بإســـمه ، أْن يلزمه بموجب اتفاقية )طلب الشـــراء( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2007/3 المنعقد يوم األربعاء 10 رجب 1428هـ الموافق 2007/7/25م.
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الموقعة بشراء تلك البضاعة منه بتكلفتها باإلضافة إلى أرباحه عليها كاملة ، وللبنك 
أيضًا أْن يمنحه إذا رغب في شرائها بثمن فوري )مكافأة سداد مبكر( بتخفيض نسبة 
الربح المتفق عليها في طلب الشراء ، كما للبنك -من غير إلزام- أْن يبيعها للمتعامل 

ر حالة كل معاملة على حدة 1 . تولية من غير احتساب أي ربح على كلفتها ، وتقدَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )5( :
ما حكم تمويل الرسوم الجمركية ؟

فتوى رقم )5( :
تمويل قيمة الرســـوم الجمركية بعد االنتهاء من إبـــرام عقد المرابحة مع المتعامل 
)اآلمر بالشـــراء( إجراء ال يتفق مع قواعد الشـــرع القاضية بأْن يكون محل المرابحة عينًا 
ال دينًا ؛ حيث إنَّ كلفة الرسوم الجمركية تعدُّ أعباًء إضافية فرضتها الدولة لقاء اإلفراج 
عنها ، والسماح بإدخالها إلى البلد ، وبما أنَّ البيع بعد تحقق أثره يوجب انتقال ضمان 
المبيـــع من ذمة البائع )البنك( إلى ذمة المشـــتري )اآلمر بالشـــراء( ، فالذي يقع عليه 
عبء تحمل تلك الرســـوم هو المتعامل ، تخريجًا على قاعدة )الخراج بالضمان( ؛ فَمْن 
ـــل مصروفاته وتبعاته المالية ، والرســـوم  يغنـــم ربح الشـــيء ومنفعته يجب أْن يتحمَّ
الجمركية بعد صدور فاتورة بها تعد التزامات أي ديونًا ثابتة في ذمة المتعامل لصالح 

دائرة الجمارك ، والديون ال يجوز تمويلها بالمرابحة 2 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )6( :
هل يجوز إضافة مبلغ الرسوم الجمركية على ثمن البضاعة )الخارجية( بعد تسليم 
مس���تنداتها )بوليصة الش���حن( للمتعام���ل وقبل توقيع عقد بيع الش���راء بالمرابحة 
)ملحق لطلب ش���راء بضاعة بالمرابحة لآلمر بالش���راء(، علمًا بأنَّ البنك بعد تس���ليم 
المستندات للمتعامل ال عالقة له بالبضاعة، وبإمكان المتعامل اإلفراج عن البضاعة 
والتصرف فيها في أي وقت ودون علم البنك ؟ وهل يفرق في الحكم الشرعي بين 
ما إذا كان قد أعلم البنك مس���بقًا بنيته تمويل رسوم البضاعة الجمركية بالمرابحة 
َلت بالمرابحة وتمَّ  أم ال ؟ وم���ا الحكم إذا كانت الرس���وم الجمركية تخص بضاع���ة موِّ

توقيع عقد المرابحة الخاص بها )أي تمَّ تنفيذ المعاملة( ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/1 المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1432هـ الموافق 3 شباط 2011م.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/1 المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1432هـ الموافق 3 شباط 2011م.
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فتوى رقم )6( :
)حيـــث إنَّ المتعامل قد تســـلم البضاعة حكمًا عن طريق تظهير المســـتندات لصالحه، 
وتـــمَّ تنفيذ المرابحـــة؛ أي توقيع عقدها بين الفريقين )البنـــك والمتعامل(، فال يجوز 
مة بخصوص تمويل أي أعباء إضافية متعلقة بتلك البضاعة  تمويـــل أي مطالبـــات مقدَّ
مـــن رســـوم تخليص وشـــحن وتخزين ونحوها، وإال صـــار التمويل قرضـــًا بفائدة؛ ألنها 

ليست بضاعة يشتريها البنك فيقبضها، ثم يبيعها بالمرابحة .
َع من طرفيـــه، فإنه يجوز للبنك  ـــَذ؛ أي وقِّ ـــا إذا لـــم يكن عقـــد البيع بالمرابحة قد ُنفِّ أمَّ

إضافة هذه المصاريف إلى الثمن في المرابحة( 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه�- فتاوى عامة في المرابحة :
 سؤال رقم )1( :

هل يجوز تمويل االسم التجاري مثل طبعة السيارة بالمرابحة ؟

فتوى رقم )1( :
)االسم التجاري والعالمة التجارية ونحوهما أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية 
معتبرة، وهي حقوق خاصة ألصحابها، يجوز لهم التصرف فيها، ونقل ملكيتها للراغبين 

في شرائها بعوض مالي، وبالتالي يجوز للبنك شراؤها وبيعها بالمرابحة( 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
ما حكم تمويل تذاكر الطيران ؟ 

فتوى رقم )2( :
)للبنك أْن يشتري هذه التذاكر من شركات الطيران أو من خالل مكاتب السياحة والسفر 
بالنقد؛ أي يستأجر منافع النقل ثم يبيعها للمتعامل باألجل وبأجرة أكثر، ذلك أنَّ من َمَلَك 
إجارة، والتذكرة ليست هي محل اإلجارة  منفعة )خدمة( بعقد إجارة، يملك بيعها بعقد 
)الشراء والبيع(، بل إنها السند الذي يثبت حق مشتري التذكرة في الخدمة أو المنفعة( 3.

 سؤال رقم )3( :
ما الوجه الش���رعي الس���تيفاء المرابحة على التأمين كون التأمين ليس من ضمن 

العقد، وأنَّ البنك هو حر أْن يؤمن أو ال يؤمن ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م، قرار رقم )2014/2/12(.
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م، قرار رقم )2014/2/13(.
3- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م، قرار رقم )2014/2/14(. 28
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فتوى رقم )3( :
أقساط التأمين من المصروفات التي اعتبرها العرف من التكلفة، وبما أن بيع المرابحة 
عبارة عن بيع بتكلفة معلومة وربح معلوم، فيجوز للبنك أْن يحمل أقساط التأمين أواًل 
على التكلفة ومن ثم يحسب ربحه على التكلفة اإلجمالية التي تشمل باإلضافة إلى 

ثمن البضاعة أقساط التأمين وأي رسوم أخرى ذات صلة بالبضاعة .
كما أنَّ البنك يؤمن على البضاعة بصفته مشتريًا تحوطًا من حوادث احتمالية ومخاطر 
لم تكن بالحسبان، وال يصح أْن يقال بأن البنك حٌر في أْن يؤمن أو ال يؤمن، بل يلزمه 
أْن يؤمن على البضاعة ألن المخاطر التي تصيبها تكون من مسؤولية مشتريها وهو 
البنك، فدوافع التأمين الذي يقوم به البنك مبررة، وال يمكن تجاهلها حتى لو طلب 
المتعامل عدم التأمين عليها فينبغي أال يجاب طلبه إال إذا تعهد بموجب إرادته ومطلق 
اختياره تعهدًا مستقاًل ال عالقة له بالمرابحة بتحمل جميع األخطار الالحقة بالبضاعة 1. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )4( :
ه���ل يجوز إعادة جزء من أرب���اح عمليات المرابحة التي يقوم به����ا البنك في حالة 

قيام المتعامل )اآلمر بالشراء( بتعجيل الدفع قبل تاريخ االستحقاق؟

فتوى رقم )4( :
ال مانع شرعًا من إعادة جزء من أرباح عمليات المرابحة إلى المتعامل في حال قيامه 
بتعجيل الدفع قبل تاريخ االستحقاق، على أن ال يكون ذلك شرطًا في عقد المرابحة، 
ة قبل الشروع في الوفاء، فاق مسبق بين الطرفين خالل فترة المديونيَّ أو بناًء على اتِّ
وال ضيـــر من معرفـــة المتعاملين بذلك المبدأ، أو إخبار البنـــك المتعامل به، أو وعده له 
وعدًا غير جازم، بحيث ال ُيعتبر كالشرط الالزم، وينبغي التأكيد على أنَّ ذلك يخضع إلرادة 
فاق  ــــل إذا لم تكن بنـــاًء على اتِّ ين المؤجَّ البنـــك المطلقـــة، ذلك ألنَّ الحطيطـــة من الدَّ
ها  مسبق، جائزة شرعًا، في حال قيام المتعامـل بتعجيل الدفـع قبـل تاريخ االستحقاق، ألنَّ
ما هي من باب الهبة المشروعة  ل(، وإنَّ ليســـت مشـــمولة بالنهي الوارد عن )ضع وتعجَّ
غيـر المشروطة قبـل العقد أو أثناءه، ترغيبًا للمتعاملين بالتعجيل بالوفاء بإلتزاماتهم 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2015/4 المنعقد يوم االثنين 6 محرم 1437هـ الموافق 19 تشرين أول )أكتوبر( 2015م 

، قرار رقم 2015/4/4م.
229- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الثاني المنعقد يوم السبت 27 شعبان 1415هـ الموافق 28 كانون الثاني 1995م.



 سؤال رقم )5( :
ما حكم وجود إقرار من البائع بأنه تسلم من المتعامل عربونًا؟

فتوى رقم )5( :
يجـــب التفريـــق بين مـــا يدفعه المتعامل للمـــورد لغرض حجز البضاعـــة ، واالطمئنان 
إلـــى عـــدم قيـــام البائع بالتصـــرف بها إلى حين التمكـــن من دفع ما بقـــي من ثمنها، 
وللتأكد من قدرة المتعامل المالية وعزمه األكيد على الشراء منه ، ويسمى المبلغ 
النقدي المدفوع وفقًا لهذا االعتبار )هامش جدية( ، وبين ما يدفعه المتعامل بصفته 
جـــزءًا مـــن ثمـــن البضاعة ، وعـــادة ما ُيتـــرك إلكمال الثمـــن أجل محدد ، يفـــوت بفواته 
مبلـــغ الدفعـــة األولى على المتعامل إذا لم يدفـــع، وإذا دفع خالل األجل التزم البائع 

بتسليمه البضاعة، ويسمى المبلغ المدفوع بهذه الصفة )عربونًا( .
ففي الحالة األولى :

يجوز للبنك إجراء المرابحة للمتعامل ، وال حاجة إلى اســـترداد مبلغ )هامش الجدية( ، 
وإنمـــا ُيعطـــي المتعامُل البنَك حوالة حق َيِحلُّ البنـــك بمقتضاها محّله ، ويصبح بذلك 
ينين عند  مبلغ الجدية وكأنه مدفوع من ِقَبل البنك ، ثم ُيجري البنك المقاصة بين الدَّ
الشـــراء، ويدفـــع للبائـــع الفرق ، وبعد ذلك يبيع  الســـلعة إلى المتعامـــل طبقًا إلطار 

الوعد السابق المحدد في طلب الشراء .
وفي الحالة الثانية :

ال يجـــوز للبنـــك القيام بالمرابحة إال بعد فســـخ العقد بطريق اإلقالة فســـخًا حقيقيًا ، 
وذلك تجنبًا للوقوع في بيع العينة الممنوع شرعًا 1 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )6( :
ما هي صورة القبض الشرعي وما آليته؟

فتوى رقم )6( :
القبض ُيرجع في تحديد كيفيته إلى طبيعة الشيء –محل العقد- ، ثمَّ إلى ظروفه 
ن ُيلتزم به،  ومالبساته ؛ أي إلى ُعرف الناس وعادتهم في قبضه ، وليس له حدُّ معيَّ
ف  ما دامت للبنك السيطرة الفعلية على الشيء –محل العقد- ، والقدرة على التصرُّ
ف يجري على هذا الشـــيء أو يحدث لـــه بمعرفة البنك ورضاه  فـــي أمـــره ، فكلُّ تصرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/1 المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1432هـ الموافق 3 شباط 2011م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/3 المنعقد يوم الثالثاء 17 شعبان 1432هـ الموافق 19 تموز 2011م.
2- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقم 2012/1 المنعقد يـــوم األربعاء 9 ربيع األول 1433هـ الموافق 1 شـــباط 2012م ، قرار 

رقم 2012/1/3.
3- محضـــر اجتمـــاع  هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية رقـــم 2012/2 المنعقـــد يوم األحد 6 رجـــب 1433هـ الموافـــق 27 أيـــار 2012م ، قرار رقم 

.2012/2/8

يعتبـــر من فعل البنك ال من فعل البائع الذي اســـتودع فـــي أمانته ، وحيث ُوِجَد هذا 
مًا فعليًا ،  م البضاعة تسلُّ ُوِجَد القبض الشرعي حتى لو لم يخرج موظف البنك لتسلُّ
ل البنك تبعة  ـــق الغرض الذي من أجله وجب القبض ، وهو التأكد من تحمُّ وذلـــك لتحقُّ
ا  هالك السلعة قبل بيعها إلى المتعامل ، على أْن يقوم البائع بفرزها وتمييزها عمَّ
اختلط منها ببضاعته ، وتبقى ســـلعة البنك في أمانة البائع وتحت رعايته إلى أْن يتم 
توقيع عقد المرابحة وتســـليم البائع الســـلعة للمتعامل وكالًة عن البنك ، وال يتطلب 
إبرام المرابحة قيام موظف البنك بنفســـه بإجراءات المعاينة والتســـلم والتســـليم ، 
ويكفي أْن يحكم الواقع بإثبات يد البنك والتمكن من التصرف في المقبوض ليصح 
ف فيه ولو لم تحدث معاينة فعلية ، ولم يحصل قبض حقيقي، ولكن  للبنك أْن يتصرَّ
ـــُل عنـــد بيـــع البضاعة للمتعامـــل )اآلمر بالشـــراء( قيام إدارة الفـــرع من خالل أحد  ُيفضَّ
موظفيهـــا أو غيرهم بمعاينة البضاعة وتســـلمها وتســـليمها ، وااللتزام بالتعليمات 

اإلدارية الصادرة بالخصوص 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )7( :
ما حكم تمويل المراحل المنجزة من المشاريع مرابحة ؟

فتوى رقم )7( :
ال يجوز تمويل المراحل المنجزة من المشـــاريع ؛ ألنَّ األعمال المهنية ال يصح شـــرعًا 

أْن تكون موضوعًا لعقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )8( :
م���ا حكم دفع أج���ور األعمال في حال كونها مس���تقلة عن الس���لعة المطلوبة أو 

مرتبطة بها؟

فتوى رقم )8( :
ال يجـــوز دفـــع أجور األعمال إذا كانت مســـتقلة عن الســـلعة المطلوبة بخالف ما إذا 
كانـــت الخدمـــات أو األعمال مرتبطة بســـلعة المرابحـــة ارتباطًا وثيقـــًا كخدمة التركيب 

والتجهيز أو التشغيل 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانيًا : فتاوى اإلجارة المنتهية بالتمليك :
 سؤال رقم )1(:

هل يجوز ش���راء األراضي السليخ بقصد تأجيرها وفقًا ألسلوب التأجير التمويلي  
» التأجير المنتهي بالتمليك «؟ 

فتوى رقم )1( : 
يجوز تأجير األراضي الســـليخ » الفضاء « وفقًا ألســـلوب التأجير التمويلي على أن 
يتاح للمستأجر االنتفاع بها بكافة أوجه االنتفاع مثل: تحويلها موقفًا للسيارات »بدون 
مباٍن « أو زراعتها مع مراعاة األنظمة والقوانين السارية ، أما البناء عليها فيجــوز  ذلك 

بشرط الرجوع للمؤجر » البنك اإلسالمي « وأخذ موافقته 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2(: 
 أ �  عل���ى م���ن  يقيد قس���ط التأمين الخاص بالعقارات المؤج���رة ) لمعامالت التأجير 

التمويلي ( ؟
ب �  ما مصير ولمن يؤول مبلغ التعويض في الحاالت التالية : 

1- تحقق الخطر المؤمن عليه منذ الس���نة األولى ولم يس���دد المستأجر بعد أية 
أقساط إيجارية  .

2- تحقق الخطر المؤمن عليه في الس���نة الع��اش���رة وك��ان المس��تأجر ق��د سدد 
» 20 ألف دينار »  )10 آالف دينار من أصل المأجور و10 آالف دينار عائد للبنك ( .
3- تحقق الخطر المؤمن عليه  ف�ي الس�نة التاس�عة  عشرة ، و كان المستأجر قد 
سدد 38 ألف دينار )19 ألف دينار من أصل المأجور و 19 ألف دينار عائد للبنك( .
ج � توجيه المس���تأجرين المشتركين في نظام التأجير التمويلي » التأجير المنتهي 
بالتمليك « إلى شركة التأمين اإلس�المية  للتأمين على حياتهم » نظام التأمين 
بالمضاربة اإلس���المية للتكاف���ل االجتماعي « اختياريًا بحيث يت���م االتفاق ما بين 

المؤمن وشركة التأمين مباش�رة .   

فتوى رقم )2(: 
 بعـد منـاقشـة السؤال المطروح ترى الهيئة الشرعية ما يلي :

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2006/3 المنعقد يوم األحد 27 جمادى اآلخرة 1427هـ الموافق 2006/7/23م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أـ   إن مبالـــغ قســـط التأميـــن يتحملها المؤجر » مالك العقـــار « وهو  في حالتنا البنك 
اإلسالمي األردني ، ويقيد قسط التأمين على حساب أرباح  االستثمار مما يخص 
عمليات  االستثمار المشترك و التأمين على تكلفة العقار » مبلغ التمويل « يكون 

متناقصًا  يتناسب مع مقدار الرصيد القائم .
بـ  مبلغ التعويض يؤول لدافع القسط / البنك اإلسالمي األردني وفي هذه الحالة 
ترى الهيئة الشـــرعية اســـتنادًا على المعايير الشـــرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسســـات المالية اإلســـالمية  أنه إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر 
اســـتمرار عقد اإلجارة  إلى نهاية مدته من دون تســـبب من المستأجر في الحالتين 
فإنـــه يـرجـــع إلى أجـرة المثـــل وذلك دفعًا للضرر عن المســـتأجر الـــذي رضي  بزيادة 

األجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مـدة اإلجارة .
وأجرة المثل  تقاس في كل وقت في حينه ويستأنس البنك بأهل الخبرة في ذلك .
جـ  ترى الهيئة الشـــرعية أنه إذا رغب العميل » المســـتأجر « بالتأمين على محل اإلجارة 
بأكثـــر من المبلـــغ المحدد من البنك اإلســـالمي فإن ذلك جائز شــــرعًا،  ويكون ذلك 
اختياريـــًا وبدون شـــرط فـــي العقد، ويكون قســـط الـتأمين على المبلـــغ الزائد على 
حساب المستأجر، أما التأمين على الحياة فهو اختياري ويتحمل قسطه  المستأجر 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3( :
 م���ن يتحمل تبعة الهالك في حالة الهالك الكل���ي أو الجزئي للعين المؤجرة وما 
هي ضوابط دفع األجرة في حالة هالك العين وهل يجوز تحميل تبعة هالك العين 
على أحد األطراف حس���ب الش���رط وذلك ألنه من الناحية القانونية ال يوجد ما يمنع 
من اشتراط المؤجر أن يتحمل المستأجر هالك العين وبأن يبقى مثاًل ملتزمًا بدفع 
األج���رة بالرغ���م من هالك العين س���واء كان ه���ذا الهالك بفعل المس���تأجر أو كان 

الهالك قضاًء وقدرًا .
حيث طالب بعض المتعاملين بيان الرأي الشرعي في ذلك خاصة أن بعض المباني 
الممولة عن طريق البنك قد تعرضت لتشققات وتصدعات كبيرة قد تؤدي النهدام 

الشقة أو البيت ؟

فتوى رقم )3( : 
 تـــرى الهيئـــة أنه فـــي حالة هالك أو تلف العين المؤجرة يفســـخ العقد لعدم وجود 
عيـــن صالحـــة لالنتفـــاع بها ، وال يطالب المســـتأجر حينئذ بدفع األجـــرة أو تحمل تبعات 

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2006/2 المنعقد يوم األحد 29 جمادى األولى 1427هـ الموافق 2006/6/25م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـــذه المخاطـــر ألنها من مســـؤولية المؤجـــر )المالك( ، كما ال يصـــح النص على إلزام 
المستأجر بتعويض العين الهالكة بأخرى سليمة بقيمة تساوي المبالغ المستحقة ، ذلك 
أن هـــالك العين يكون على مســـؤولية المالـــك )المؤجر( وليس المســـتأجر، وعليه تؤكد 
الهيئة الشرعية أن تبعة الهالك والعيب تكون على البنك )المؤجر( بصفته مالكًا للعين ما 

لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه .
أمـــا بخصوص اإلجـــارة الموصوفة بالذمة ترى الهيئة أن العقد ال يفســـخ كما ذكرنا بهالك 
العيـــن المؤجرة ، ويكون من حـــق المؤجر تقديم عين بديلة من نفس المواصفات، ولكن 
األجرة في هذه الحالة تتوقف إلى حين تقديم البديل الذي يجبر المستأجر على قبوله 1 .

 سؤال رقم )4( :
ما حكم جدولة األقساط اإليجارية ؟

فتوى رقم )4( :
يجوز جدولة األقساط اإليجارية عن المدة التي لم يستوف المستأجر فيها المنفعة 
اســـتيفاًء حقيقيًا أو حكميًا ، أما األقســـاط المســـتحقة غير المدفوعة فتســـدد دون 

زيادة وحسب االتفاق 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )5( :
هل يجوز البناء على األراضي المؤجرة بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك ؟

فتوى رقم )5( :
يجوز تأجير األراضي للمتعاملين إجارة منتهية بالتمليك، ويجوز للمتعامل )المستأجر( 
االنتفـــاع بهـــا بالبناء عليهـــا، أو زراعتها شـــريطة أخذ موافقة البنك الخطية المســـبقة 
علـــى ذلـــك، مع مراعـــاة األنظمة والقوانين والشـــروط التعاقدية المتفـــق عليها بين 

الفريقين، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 3 . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ثالثًا : فتاوى إجارة الخدمات :
 سؤال رقم )1( :

هل يجوز االعتماد في اس���تئجار الخدمة على فواتير صادرة من مزود الخدمة بما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2008/1 المنعقد يوم الخميس 15 محرم 1429هـ الموافق 24 كانون الثاني 2008م .
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/2 المنعقد يوم األحد 6 رجب 1433هـ الموافق 27 أيار 2012م .

3- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2015/4 المنعقد يوم االثنين 6 محرم 1437هـ الموافق 19 تشرين أول )أكتوبر( 2015م، 
قرار رقم 2015/4/3. 34
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يفيد عرض الخدمة على البنك لالس���تئجار ، م���ع مالحظة عدم وجود مذكرة تفاهم 
بين البن���ك ومزود الخدمة، بحيث تكون الفاتورة المرس���لة للبن���ك إيجابًا وموافقة 
البنك على محتواها قبواًل، ينعقد به عقد اإليجار للخدمة الموصوفة في الفاتورة؟

فتوى رقم )1( :
يجوز االعتماد في تمويل الخدمات بشكل عام على عروض أسعار صادرة عن مزود 
الخدمـــة بمـــا يفيـــد عرض الخدمة على البنك لالســـتئجار ، حتى لو لـــم يكن بين البنك 
ومزود الخدمة مذكرة تفاهم بهذا الصدد، بحيث يكون )عرض األسعار( إيجابًا ، واإلقرار 
بالموافقـــة من ِقَبل البنك على اســـتئجارها والرضـــا بمحتواها ، قبواًل ينعقد به عقد 

إيجار الخدمة بين البنك ومزود الخدمة .
كما أوصت الهيئة بااللتزام في شراء الخدمة بالنموذجين التاليين :

)أ( عرض أسعار استئجار خدمة .
)ب( إشعار بالموافقة على استئجار خدمة 1 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
ما مدى إمكانية االس���تفادة من منتج إج���ارة الخدمات في تمويل الخدمات الخارجية؛ 
مثل الدراس���ة في الجامعات األجنبية، أو العالج في المستش���فيات األجنبية ، ونحو 

ذلك ؟

فتوى رقم )2( :
ال مانـــع من االســـتفادة من المنتـــج في تمويل الخدمات المقدمـــة من ِقَبل جهات 
خارجيـــة )غيـــر محلية( ؛ مثل تمويـــل خدمات التعليم في جامعات خـــارج المملكة عربية 
أو أجنبية ، أو العالج في مستشـــفيات خارج المملكة عربية أو أجنبية ، على أْن يكون 

دًا فيه ما يلي : م من الجهة )مزودة الخدمة( محدَّ العرض المقدَّ
)1( الخدمة ؛ نوعها ، تفاصيلها ، ثمنها ... إلخ .

)2( المدة .
وال يشـــترط إلـــزام الجهات الخارجية )مـــزودة الخدمة( بالنموذجين المشـــار إليهما في 

القرار )2013/4/9(  2 .

1- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2013/4 المنعقد يـــوم الثالثاء 7 صفر 1435هــــ الموافق 10 كانون األول )ديســـمبر( 
2013م، قرار رقم 2013/4/9

2- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2013/4 المنعقد يـــوم الثالثاء 7 صفر 1435هــــ الموافق 10 كانون األول )ديســـمبر( 
2013م، قرار رقم 2013/4/10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- محضـــر اجتمـــاع هيئـــة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2013/4 المنعقد يـــوم الثالثاء 7 صفر 1435هــــ الموافق 10 كانون األول )ديســـمبر( 
2013م، قرار رقم 2013/4/12 .

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2012/3 المنعقد يوم اإلثنين 19 شعبان 1433هـ الموافق 9 تموز 2012م ، قرار رقم 2012/3/5.

3- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2016/1 المنعقد يوم األحد 14 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 24 كانون الثاني  )يناير( 2016م ، قرار رقم 2016/1/24.

 سؤال رقم )3( :
إذا حص���ل الطال���ب على منحة للدراس���ة في الخ���ارج ، واضطرَّ إلى ت���رك الجامعة 
قب���ل نهاية الفصل، أو قام���ت الجامعة )مثاًل( بفصل الطال���ب في منتصف الفصل 
الدراس���ي لمخالفته األنظمة والتعليمات، هل يفقد الطالب )المستأجر( حقه في 

األجرة عن المدة الباقية من الفصل الدراسي ؟

فتوى رقم )3( :
يفقـــد الطالب و/أو وليه )المســـتأجر( حقه في األجرة عن المـــدة الباقية من العقد 
فـــي حـــال حصوله مثاًل علـــى منحة للدراســـة في الخـــارج اضطرته إلى تـــرك الجامعة 
قبـــل نهاية الفصل ، أو في حال فصل الطالب )المســـتفيد مـــن الخدمة( من الجامعة 
لمخالفتـــه األنظمـــة والتعليمات ؛ ألنَّ عقد اإلجارة عقد الزم ال تنتهي آثاره قبل نهاية 
مدته بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة ، وعليه ؛ إذا تخلى المســـتأجر عن المنفعة فال 

يلزم من ذلك أْن يتخلى المؤجر عن األجرة ؛ ألنها حق للمؤجر 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )4( :
ما حكم أداء الحج أو العمرة باالستدانة ؟

فتوى رقم )4( :
يجـــوز أداء الحـــج أو العمرة باالســـتدانة علـــى أْن يوافق الدائن على ســـفره، وتأجيل 
م الخدمة بأجرة مؤجلة ، فهذا إذن  موعد السداد، وبما أنَّ الدائن هو البنك، وهو مقدِّ

ين 2. صريح من الدائن بتأجيل الدَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vسؤال رقم )5( :
م���ا حك���م عدم وجود إش���عارات بقبول اس���تئجار الخدمات التعليمي���ة موجهة من 
مص�رفن���ا الى مزود الخدمة في معامالت ) تأجير الخدمات / اقرأ ( ، على الرغم من 

وجود عروض استئجار الخدمات التعليمية موجهة من مزود الخدمة إلى مصرفنا ؟

فتوى رقم )5( :
هـــذه المعامالت مـــن وجهة النظر الشــــرعية مكتملـــة األركان والشــــروط، فعرض 
الســـعر المقدم من مـــزود الخدمة عبارة عن إيجاب يمثل أحد شـــطري العقد، وصرف 
الشيك من البنك لمزود الخدمة قبول ينعقد به العقد، ويحصل به تملك الخدمة  3. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/1 المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1432هـ الموافق 3 شباط 2011م .

رابعًا : فتاوى االستصناع :
 سؤال رقم )1( :

ما األسلوب الشرعي لتمويل أعمال المقاوالت ؟

فتوى رقم )1( :
األعمـــال أو التعهـــدات وما ينبثق عنها من التزامـــات ال يصح أْن تكون محاًل أو موردًا 
لعقـــد المرابحـــة المصرفية ؛ ألنَّ األعمـــال محلها عقد المقاولة ؛ حيـــث يقوم المقاول 
بتقديـــم المـــواد الالزمـــة للصنـــع فيتعاقد علـــى المادة والعمـــل معًا ، ويكـــون العقد 
اســـتصناعًا، أو يقدم رب العمل المادة التي يســـتخدمها المقاول أو يستعين بها في 
ا المرابحة فعقٌد يرد على عين حاضرة  القيام بعمله ، ويكون المقاول أجيرًا مشتركًا ، أمَّ

أو شيء موجود مملوك ومعلوم الثمن . 
وإنَّ األسلوب الشرعي لتمويل أعمال المشاريع واألجور المتعلقة بها يتم على النحو اآلتي:
ن من عالقتين  ـــا تمويـــل كامل المشـــروع بعقد اســـتصناع أو مقاولة مواٍز مكـــوَّ 1. إمَّ
مستقلتين : إحداهما بين البنك بصفته صانعًا أو مقاواًل والمتعامل بصفته مستصنعًا 
أو رب عمـــل ، واألخـــرى بيـــن البنـــك بصفته مســـتصنعًا أو رب عمل وبيـــن المقاول 
)المتعهد بتنفيذ المشروع( بصفته صانعًا ، لكن بينهما تماثٌل في الصفات، وتقارب 
في مواعيد التســـليم ، إلمكانية التســـلم من المقاول قبل التســـليم للمتعامل، 
وبعد تســـلم البنك للمشـــروع بعد إتمامـــه وفق مواصفاته المحـــددة، يقوم البنك 
بتســـليمه للمتعامل ويكـــون للبنك هامش ربح هو الفرق بيـــن ما يدفعه للمقاول 
ومـــا يقبضه من المتعامل، شـــريطة عدم الربط بيـــن العقدين؛ فال يصحُّ للبنك مثاًل 
أْن يعتذر للمتعامل عن تسليم المشروع بحجة أنَّ المقاول أخلَّ بالتزاماته في تنفيذ 
العقد، ويمكن للبنك أْن يضع في عقد المقاولة شرطًا جزائيًا يلتزم بموجبه المقاول 
بتعويض البنك عن األضرار الفعلية التي لحقته بســـبب التأخر في إنجاز المشـــروع ؛ 
ألنَّ االلتزام هنا محله أداء عمل وليس تســـليم مبالغ نقدية ، وقد صدر بذلك قرار 

مجمع الفقه اإلسالمي .
2. وإمـــا أْن يقتصـــر تمويل البنك على مواد المقاولة فقط ، ولكن يجب أْن تتم عملية 
المرابحة حسب األصول والضوابط الشرعية المعروفة ، فالبنك يجب أْن يتملك أواًل 
البضاعة قبل بيعها للمتعامل ، ويجب أْن يحصل بعد التملك القبض الحقيقي للبضاعة 
بقيام مندوب البنك باإلشراف على عملية معاينة البضاعة والتأكد من مطابقتها لما 

هو مذكور في الفاتورة، وتسلمها من البائع ومن ثم تسليمها للمتعامل 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خامسًا : فتاوى المضاربة والمشاركة :
 سؤال رقم )1(:

ه���ل يجوز ش���رعًا أن يك���ون رأس���مال اإلصدار للمحافظ االس���تثمارية » س���ندات 
المقارضة المختلطة المشتركة « مفتوح الحد األعلى ؟

فتوى رقم )1(:  
ترى الهيئة أنه يجوز أن يكون رأســـمال اإلصدار للمحفظة االســـتثمارية مفتوح الحد 

األعلى على أن يكون له حد أدنى بمبلغ معين ال يقل عنه 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
قام البنك بالمش���اركة المتناقصة مع أح���د المتعاملين لبناء عقاري، هل يج�وز أن 
تت���م المواعدة بي���ن البنك وهذا المتعام���ل بتأجي�ره المبنى، أو أي ج���زء منه بأجرة 

المثل وقت انتهاء البناء؟

فتوى رقم )2( :
ال بـــأس في إصدار الوعد من البنك إلـى المتعامل بتأجيره محل المشـــاركة أو جزءًا 
ا  ه يجب االحتياط لحفظ حـق البنك في ظل قوانيـن اإليجار المعمـول بـها، ممَّ منه، إالَّ أنَّ
ي إلى اســـتبقاء المتعامل )المالك للعقار قانونيًا( فـي المأجور مع مماطلته  قد يؤدِّ

في دفع األجرة 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر االجتماع رقم 2004/3 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األحد 7 جمادى اآلخرة 1425هـ الموافق 25 تموز 2004م.

2- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الثاني المنعقد يوم السبت 27 شعبان 1415هـ الموافق 28 كانون الثاني 1995م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

3- فتاوى األسهم :
 سؤال رقم )1( :

نة وبيعها  هل يجوز للبنك اإلسالمي األردني القيام بشراء أسهم في شركة معيَّ
فق عليها،  ن بناًء على طلبه، بالتكلفة مضافًا إليها نسبة الربح المتَّ مرابحة لشخص معيَّ

ة وموجودات أخرى؟ مع العلم بأنَّ موجودات الشركة تحتوي على موجودات عينيَّ

فتوى رقم )1( :
ة شـــائعة في موجوداتها،  ل ملكيَّ بما أنَّ األســـهم ُتعتبر حصصًا في الشـــركة وتمثِّ
ها ُتعتبر محاًل للشـــراء والبيع بالمساومة أو المرابحة، شريطة مراعاة تمام الشراء  فإنَّ
ك البنك لألســـهم قبل بيعها للواعد بالشـــراء وذلك في األســـهم التي يكون  وتملُّ

غرضها األساسي مشروعًا.
ة الثانيـــة للبركة جواز بيع األســـهم بالمرابحة مع  وقـــد جاء في فتـــاوى الحلقة الفقهيَّ

ب المجازفات. خاذ ما يمنع كثرة التداول لتجنُّ التوصية باتِّ
ها مرهونة لحين سداد الثمن،  ومن اإلجراءات المناسبة وضع إشارة على األسهم بأنَّ
ًا حســـب الســـداد أو تقديم  ًا أو كليَّ ثمَّ يكون إلدارة البنك الحـق في فك الرهـن جزئيَّ

ضمانات أخرى، أو إبقاء الرهن إلى اكتمال السداد.
ه  هذا وإنَّ اشـــتراط رهن األســـهم باإلضافة إلى ما فيه من توثيق لحقوق البنك، فإنَّ

يحول كذلك دون المجازفات في شراء وبيع األسهم ورفع أسعارها.
ن أعاله،  ن جواز شــــراء وبيـع األســـهم مرابحة بحســـب التفصيـــل المبيَّ ومـــن هذا يتبيَّ

ع في هذا المجال، لما يحفُّ به من مخاطر 1 . وتوصي اللجنة اإلدارة بعدم التوسُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
ما العمل عند إخالل الشركات المساهمة بالنسب الشرعية لإلقراض واالقتراض 

الربوي؟

فتوى رقم )2( :
ن أنَّ الشركة التي تمَّ شراء أسهمها في حالة استيفائها للضوابط الشرعية  إذا تبيَّ
ت الحقًا بأحد تلك الضوابط ، فإنه يجب على إدارة البنك بيعها فورًا إال إذا كان  قد أخلَّ
البيع الفوري يؤدي إلى خســـارة عن تكلفة الســـهم ، فتؤجـــل عملية البيع إلى أقرب 

فرصة ممكنة 2 .

1  - محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الثاني المنعقد يوم السبت 27 شعبان 1415هـ الموافق 28 كانون الثاني 1995م.
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/2 المنعقد يوم األربعاء 20 رجب 1432هـ الموافق 22 حزيران 2011م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سؤال رقم )3( :
فاق مع أحد المتعاملين على أن يقوم البن�ك بش���راء أس���هم في  ه���ل يجوز االتِّ
فاق مع ه���ذا المتعام�ل ب���أن يقوم البنك  ش���ركة، وذل���ك على أس���اس أن يتم االتِّ
د سلفًا عند التعاقد، ويكون  ببيع هذه األس���هم أو أي جزء منها له الحقًا بس���عر يحدَّ

فاق ملزمًا للطرفين أو ألي منهما؟ االتِّ

فتوى رقم )3( :
يجـــوز أن يقوم البنك بشـــراء أســـهم في شـــركة ما بناًء على طلـــب متعامل على 
أســـاس أن َيِعد المتعامل بأن يقـوم بشـــراء هذه األسهم من البنك مستقباًل بسعر 
فاق )الوعـــد( ملزمًا للمتعامـل والبنك بالخيار،  فق عليه ســـلفًا، بحيث يكون هـذا االتِّ يتَّ
أو ملزمـــًا للبنـــك والمتعامل بالخيار، أي أن ال يكـون اإللزام للطرفين في وقت واحد، 

وتوصي اللجنة أن يقوم البنك بأخذ الضمانات واالحتياطات الالزمة 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )4( :
سؤال عن ضوابط االستثمار في األوراق المالية؟

فتوى رقم )4( :
قـــررت الهيئـــة الشـــرعية أنَّ األصـــَل مراعاُة أحكام وضوابط االســـتثمار في أســـهم 
الشـــركات المساهمة وفق المعيار الشرعي رقم )21(/ بعنوان : »األوراق المالية« ، 

الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 2 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- فتاوى الديون المتعثرة :
أوال : قيد الخسائر على حساب صندوق مواجهة مخاطر االستثمار:

 سؤال رقم )1( : 
ما أسس قي�د الخسارات على حساب صن�دوق مواجه�ة مخاط�ر االستثم�ار؟

فتوى رقم )1( : 
قررت هيئـة الرقابة الشرعيـة األسس التالية في قيد الخسارات في نطاق عمليات 

االستثمار المشترك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الخامس المنعقد يوم السبت 24 ربيع الثاني 1417 هـ الموافق 1996/9/7 م.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2009/3 المنعقد يوم الثالثاء 21 رجب 1429هـ الموافق 14 تموز 2009م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 أ - إن الخسائر التي تقع في سنة معينة كخسائر في بضائع اشتريت وحصلت خسارة 
فيهـــا فـــي نفس الســـنة يجري قيد هذه الخســـارة على أرباح االســـتثمار المشـــترك 

لنفس السنة .
 ب-   إن الخسائر التي تقع في سنة معينة كخسائر ناتجـة عن شراء وبيع أسهم تم شراؤها 

خالل نفس السنـة ُتقيد هذه الخسارة على أرباح االستثمار المشترك لتلك السنة .
جـ- الخسائر التي تقع في عمليات تجارية تمت في سنوات سابقة واستمرت لسنوات الحقة 
وجرى تحصيل ذممها خالل عدة ســـنوات وتقرر في إحدى هذه الســـنوات إعدام هذا الدين 
)إهالكه( فتقيد الخسائر على صندوق مواجهة مخاطر االستثمار، حيث إن هذا الصندوق هو 

حصيلة تراكم مبالغ اقتطعت من أرباح االستثمار المشترك لسنوات سابقة .
د- إن الخسائر التي تقع على االستثمارات في األسهم التي تم شراؤها في سنوات 
ســـابقة وحصلت الخســـارة نتيجـــة بيعها في ســـنة معينة ، تقيد هذه الخســـارة على 

صندوق مواجهة مخاطر االستثمار 1 .

 سؤال رقم )2( :
ه���ل يجوز من الناحية الش���رعية تعدي���ل الصيغة الخاصة بنس���بة االقتطاع )لصالح 
صندوق مواجهة مخاطر االس���تثمار من صافي أرباح االس���تثمار(، واالستعاضة عن 
هذه النس���بة المئوية المحددة من األرباح إلى صندوق مواجهة مخاطر االس���تثمار 
بمبال���غ ُتقتط���ع من األرب���اح بتطبيق تعليم���ات وسياس���ات البنك المرك���زي بهذا 

الخصوص ليكون النص كما يلي :
أ � يحدد المبلغ المقتطع لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار في نهاية العام حسب 
تعليم���ات البن���ك المرك���زي األردني التي تح���دد كيفية أخذ المخصص���ات للديون 

واالستثمارات .
ب � نسبة )30%( � حصة البنك بصفته مضاربًا مشتركًا .

ج � الباقي حصة األموال الداخلة في االستثمار ؟

فتوى رقم )2( :  
ترى الهيئة الشـــرعية الســـير في التطبيق القائم الذي يحدد النســـبة التي ُتقتطع 
لصنـــدوق مواجهـــة مخاطر االســـتثمار في بداية عـــام المضاربة ليعلـــم المضارب كم 
ُيقتطع من أمواله التزامًا بأحكام المضاربة الشرعية والمعايير اإلسالمية في المضاربة 
التي توجب أن يكون مقدار ما يخص كل طرف واضحًا عند بدء المضاربة الشرعية 2 .

1- محضر االجتماع رقم 2003/2 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األحد 7 ربيع ثاني 1424 هـ الموافق 8 حزيران 2003 م .
2- محضر االجتماع رقم 2003/3 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم الثالثاء 22 جمادى اآلخرة 1424 هـ الموافق 22 تموز 2003م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سؤال رقم )3(: 
هل يجوز  تحميل خسائر السنوات السابقة على صندوق مخاطر االستثمار؟

فتوى رقم )3(:  
إن تحميل خســـائر ســـنوات ســـابقة علـــى صندوق مواجهـــة مخاطر االســـتثمار هو 
المبدأ الشـرعي القائم على مبدأ المبارأة الذي تقوم عليه جميع األوعية االستثمارية 
المســـتمرة ، ومقتضى هذا المبدأ أن كل مستثمر يشترك في الوعاء  االستثماري 
مهما كان تاريخ اشتراكه أو  تخارجه مــن الـوعاء ومهما طالت أو  قصرت مدة اشتراكه 
في الـوعاء و يعتبر داخاًل مع مجموع المشتركين في الـوعاء في حالة مبارأة ، بمعنى 
أن كل واحد يبرئ اآلخر ، ســــواء ظل مشــــتركًا في االســـتثمار أو تخارج مـنه، وعليه ال 
يـؤخذ على تغطية مخاطر استثمارات في سنوات سابقة من صندوق  المخاطر الذي 
يتبـــدل  فيه المســـاهمون في تكوينه بخـــروج بعضهم ودخول آخـريـــن ، فليس في 
هـــذا أي منافـــاة للـعدالة؛ ألن صندوق المخاطر ال يبقـــى مملوكًا لفئة مخصوصة من 
المســـتثمرين ، بـــل هو لصالح أي مســـتثمر ، ومن يـخرج منهم يكـــون بتخارجه قد أبرأ  
ذمـــة الـباقين مما لم يــظهر بعد من خســـائر وهذا هـــو الـغرض الحقيقي من تكوين 
صنـــدوق المخاطـــر ، وقد قــرر مـــجمع الـــفقهي اإلســـــالمي الـــدولـــي مبدأ الـمبأراة 
في القرار الصادر عــــنه بــــرقم 123)13/5(   بـــشأن الـــقراض أو الـــمضاربة الـــمشتركة 

في الــمؤسسات المالية )حسابات االستثمار( جاء فيه : 
» ال مانع  شــــرعاً  حين توزيع األرباح من اســـتخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة 
مبلغ  كل مســـتثمر ، ومدة بقائه في االســـتثمار ألن أموال المســـتثمرين ساهمت 
كلها في تحقيق  العائد حســـب مقدارها ومدة بقائها ، فاســـتحقاقها حصة متناســـبة 
مـــع المـبلـــغ  والـزمـــن هـــو أعــــدل الـطرق إليصـــال مســـتحقاتهم إليهـــم ، وأن دخـول 
المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا  على المـبارأة 
عما يـتعذر الـوصول إلـيه  ، كما أن من طبيعة المشـاركة استفادة الشـريك من ربح مال 
شــــريكه ، وليس في هذه الـطريقة ما يقطع المشـــاركة في الربح  وهي مشمولة 

بالرضا بالنسبة الشائعة الناتجة عنها« 1 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2005/3 المنعقد يوم األحد 3 جمادى اآلخرة 1426هـ الموافق 2005/7/10م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )4( :
م���ا الرأي الش���رعي في إضاف���ة بند إلى الم���ادة )55( من قان���ون البنوك الخاصة 

بصندوق مواجهة مخاطر االستثمار ينص على التالي :
ل كل أو بعض حصة حســـابات  )يجـــوز للبنـــك اإلســـالمي وتجنبًا لمخاطر الســـحب تحمُّ

االستثمار المشترك من الخسائر( ؟

فتوى رقم )4( :
يجوز للبنك اإلســـالمي بمحض اختياره وعلى ضوء المصلحة التي يراها وبقرار من 
ل حصة أصحاب حسابات االستثمار المشترك من الخسائر كالًّ أو  مجلس إدارته أْن يتحمَّ
بعضًا على أال يكون ذلك مشروطًا على البنك اإلسالمي من أي جهة ولو إشرافية 
ل اختياريًا متروكًا ِلَما يقرره مجلس اإلدارة في  صراحـــًة أو داللـــًة، وأْن يكون قرار التحمُّ

البنك اإلسالمي في حينه  1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا : فتاوى عامة في الديون :
 سؤال رقم )1( :

م���ن باب إدارة مخاطر المماطلة في الديون، والتي تعدُّ إحدى معضالت التمويل 
اإلس���المي، هل يجوز زيادة نس���بة ربح البنك على التموي���الت الجديدة الممنوحة 
للمتعاملي���ن المعروفي���ن بالمماطلة بحيث تزيد النس���بة المس���توفاة منهم على 

النسبة المعتمدة في البنك للمتعاملين غير المماطلين ؟

فتوى رقم )1( :
َق بين  )يجوز للبنك بصفته مضاربًا يتوخى مصلحة المســـاهمين والمودعين أْن يفرِّ
متعامليه فيما يتعلق بمقدار ربح البنك، فيزيد نسبة ربحه على التمويالت الممنوحة 
للمتعامليـــن المعروفيـــن بالمماطلة؛ حيـــث إنَّ كل مرابحة مختلفة عـــن األخرى، ويتم 
دراســـة كل حالة على حدة حســـب ظروف المعاملة، وللمتعامل الخيار في أْن يتعاقد 

مع البنك على ضوء النسبة الجديدة أو  يرفض( 2 .

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/3 المنعقد يوم األحد 22 رمضان 1435هـ الموافق 20 تموز )يوليو( 2014م، قرار رقم )2014/3/2(.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م، قرار رقم )2014/2/8(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سؤال رقم )2( :
م���ا حكم قيام البنك باس���تيفاء عمولة في مقابل تقديم خدم���ة نقل المديونية 

)حوالة الدين( ؟ ومن أي األطراف يستوفيها : من المحيل ؟ أم من المحال عليه ؟

فتوى رقم )2( :
يجوز للبنك استيفاء عمولة )مقطوعة( عن عملية حوالة و/ أو نقل الدين )المستحق 
والقائم( بقيمته االســـمية من ذمة مدينه  إلى ذمة مدين آخر يختاره المحيل، وله أْن 
يســـتوفي العمولة من المحيل أو من المحال عليه حسبما يراه مناسبًا في كل حالة، 

أو وفقًا ِلَما يتم االتفاق عليه عند عقد الحوالة 1 . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- فتاوى متنوعة :
أوال : فتاوى كيفية التعامل مع المال المحرم أو الذي يتضمن شبهة :

 سؤال رقم )1( :
يرج���ى إب����داء الرأي الش���رعي حول الص���رف من المكاس���ب المخالفة للش���ريعة 

اإلسالمي�ة لجه�ات الخي�ر؟ 

فتوى رقم )1( :
ترى الهيئـة أنـه يجوز شرعـًا الصرف من هذه المكاسب المخالفة للشريعـة اإلسالميـة 
لمصالح المسلميـن العامـة باستثناء طباعـة المصحف الشريف وبناء المساجد، ومنها 

على سبيل المثال :
 - النفقات االســـتهالكيـة للمســـاجد مثل تعبئـة الســـوالر ، والســـجاد، أو دفع النفقات 

التشغيلية كمكافأة الخدم والمكانس الكهربائيـة . 
- الجمعيات والهيئـات الخيريـة .

- دور تحفيظ القرآن الكريم ) مسابقات القرآن الكريم ( .
- األفراد الفقراء كمصروف أو للعالج وإلى ذوي االحتياجات الخاصة .

- تغطية نفقات الرسوم الجامعيـة و/أو السكن للطلبة الفقراء .
- الجهات التي حددتها مصارف الزكـاة 2 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/4 المنعقد يوم الثالثاء 4 محرم 1436هـ الموافق 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014م، 

قرار رقم )2014/4/8(.
2- محضر االجتماع رقم 2003/2 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األحد 7 ربيع ثاني 1424 هـ الموافق 8 حزيران 2003 م . 44



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )2( :
ما حك���م أخ�ذ الفوائد عل���ى االحتياطيات في البنك المرك���زي والبنوك األخرى ، 

على أن تص�رف ف�ي وجوه الب�ر والخي�ر ؟

فتوى رقم )2( :
تـــرى الهيئـة االلتزام بنظام البنك وعقد تأسيســــه الذي ال يجيز للبنك اإلســـالمي 

أخذ أية فوائد 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3( :
ما مدى جواز اإلنفاق على المس���اجد من حس���اب وجوه الب���ر والذي غالب مورده 

الكسب غير المشروع ؟

فتوى رقم )3( :
ترى الهيئة الشـــرعية أن األولى صرف هذه المبالغ في مصالح المســـلمين العامة 
مع جواز الصرف من الكســـب غير المشـــروع لبناء المســـاجد ، ما عدا طباعة المصحف 
الشريف حيث نصت على ذلك في فتواها السابقة في محضر االجتماع رقم 2003/2 

تاريخ 2003/6/8 2 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا : فتاوى الجوائز :
 سؤال رقم )1( :

ة عل���ى المودعين ف�ي  ���ة أو عينيَّ ه���ل يجوز للبنك اإلس���المي توزيع جوائز نقديَّ
ة )التوفير، إلشعار، وألجل(، وه�ل يتم  الحس���ابات الجارية أو الحسابات االس���تثماريَّ
ة، أم من إجمالي أرباح االس���تثمار وقبل  توزي���ع هذه الجوائز م���ن أرباح البنك الخاصَّ

توزيعها بين مساهمي البنك والمودعين في حسابات االستثمار المشترك؟

فتوى رقم )1( :
ل نفقات عمـرة  ة مثل توزيع كتب أو تحمُّ ة أو عينيَّ ال مانع شرعًا من توزيـع جوائز نقديَّ
ة، ألنَّ ذلك  أو حـج أو نحوهـا علـى متعاملـي البنك من أصحاب الحســـابات االســـتثماريَّ
مـــن قبيــــل الهبــــة، وإذا كان التوزيـع مســـبوقًا باإلعالن عنه فيكون ذلـــك وعدًا بالهبة 

1- محضر االجتماع رقم 2003/2 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم األحد 7 ربيع ثاني 1424 هـ الموافق 8 حزيران 2003 م .
2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2008/5 المنعقد يوم الثالثاء 23 رمضان 1429هـ الموافق 23 أيلول 2008م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نة، والجهالة  ســــواء كـان الوعد لجميـع المتعاملين، أو لبعضهم طبقًا لمواصفات معيَّ
عـــات ومنها الهبة، وهـــي جهالة تزول  ر فـــي عقود التبرُّ هنـــا مغتفـــرة كما هـو المقرَّ

ي إلى النزاع.  بسهولة، وال تؤدِّ
اًل بمثل  ـــة إذا كان مجلس إدارة البنك مخوَّ ويكـــون توزيع الجوائز من أرباح البنك الخاصَّ
عات، ويحسن إدراج ذلك في التقرير السنوي، ليكون مشمواًل بالموافقة  هذه التبرُّ
ي إلخراج  المباشـــرة منها، وال يجوز إخراجها من إجمالي أرباح االســـتثمار، ألنَّ ذلك يؤدِّ
ع وهو ممنوع  ة أصحاب حســـابات االســـتثمار فـي الربح على ســـبيل التبرُّ جزء من حصَّ
ع من مال المضاربة إالَّ بإذن رب المال )أصحاب  شرعًا، إذ ال يجوز للمضارب )البنك( التبرُّ
ة( فـــإذا تـــمَّ الحصـول على إذنهـــم بأي وســـيلة ممكنة فيجوز  الحســـابات االســـتثماريَّ

إخراجها من إجمالي األرباح.
ة )جاريـــة وتحت الطلب(،  ا بالنســـبة لتوزيـــع جوائز على أصحاب الحســـابات االئتمانيَّ )أمَّ
فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث نظرًا لوجود فكرة القرض في تلك الحسابات 
ب وضع ضوابط لها وإلبعاد صور  ا يتطلَّ ج مـــن صورة انتفاع صاحبها بالجائزة، ممَّ والتحـــرُّ

النفع على القرض 1 . 2 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2(:
ة التي  م الجوائز للمس���ابقات الدينيَّ هل يجوز للبنك اإلس���الم�ي األردني أن يقدِّ
تقوم بها الصحف، والتي تشترط فيها بعض الصحف على المتسابقين إرفاق كوبون 
ن اإلجابة كشرط للدخول في إجراء القرعة لتحديد الفائزين، علمًا  المسابقة المتضمِّ
م م�ن أموال المساهمين على وجه  ة تقدَّ ة و/أو العينيَّ أنَّ قيمة هذه الجوائ�ز النقديَّ

ع؟ التبرُّ

فتوى رقم )2( :
ه يجوز شـــرعًا تقديم مثـل هذه األموال رغم اشـــتراط الصحف إرفاق  تـــرى الهيئـــة أنَّ
ن اإلجابـة الصحيحة إلجراء القرعة، علمًا بأنَّ الشـــخص عادة يشـــتري  الكوبــــون المتضمِّ

الصحيفة لقراءتها  3. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية الثاني المنعقد يوم السبت 27 شعبان 1415هـ الموافق 28 كانون الثاني 1995م.
2- وقـــد جـــاء فـــي المعيار الشـــرعي رقـــم ) 19 ( بعنوان ]القـــرض[ الصادر عن األيوفي: » أنـــه ال يجوز للمؤسســـة أن تقدم ألصحاب 

الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع ال تتعلق باإليداع والسحب« .
3- محضر االجتماع رقم 2001/3 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم الخميس 17 رجب 1422 هـ الموافق 4 تشرين األول 2001 م.

46
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 سؤال رقم )3(:
لين من البنك بأن يحط عنه جزء من الدين أو يدفع  ه���ل يجوز إعطاء جوائ����ز للمتموِّ

له نقدا أو يهدى له سيارة مثال إضافة للسيارة التي اشتراه�ا عن طريق البنك؟  

فتوى رقم )3( :
أجابـــت الهيئة الشـــرعية بجـــواز إعالن البنك عـــن جوائز تقـــدم للمتمولين بتخصيص 
ســـيارة مثـــال أو الدفع له نقدًا أو دفع اشـــتراك التأمين او أن يحـــط عنه جزٌء من الدين 
أو  تحمـــل نفقـــات الحـــج والعمرة ، أو أي جوائز أخرى وذلك بإجراء » القرعة « الســـحب 
لـــكل هؤالء المتمولين الختيار عدد منهم بعدد الجوائز ،  وقررت الهيئة الشـــرعية أن 
م منها التمويل فإذا كانت  من  يتـــم تحميـــل تكلفة هذه الجوائز على الجهة التي ُقـــدِّ
أموال المساهمين يتحمل المساهمون تكلفة الجوائز ، وإذا كانت من أموال أصحاب 
حسابات االستثمار المشترك فيتحمل الجوائز أصحاب حسابات االستثمار المشترك، 
وإذا كانـــت مـــن أموال المحافظ االســـتثمارية تحمـــل الجوائز على حســـابات المحافظ 
االســـتثمارية ، أما إذا كانت من األموال المشـــتركة بين طرفين أو أكثر يتحمل الجوائز 

أصحاب هذه األموال المشتركة  1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س�ؤال رقم )4(:
ه�ل يجوز شرع�ًا أن يقوم البنك اإلسالم�ي األردن�ي بدف�ع جوائز للعمالء حاملي 
البطاقات االئتماني�ة )Credit Cards(  عن طري�ق إجراء عملي�ة س���حب على فترات 
)ش���هري�ة أو س���نوي�ة أو غيره����ا( . وبحيث يتم إعف�اء المتعام���ل الفائ�ز من بعض أو 

جمي�ع المبال�غ المترتب�ة عليه نتيج�ة استخدام البطاق�ة لعميل�ه/عمالئ�ه؟

فت�وى رقم )4(:
 ترى الهيئـة أن توزيع الجوائـز عن عمليـة اســـتخـدام البطاقـة االئتمانيـة جائـز شـــرعًا ، 
وهـذا من باب الوعـد بهبـة، وســـببـه أن الجوائــــز محـدودة وبالقرعـة يتم بتوزيع عـادل، 
وينطبق هذا على حساب المتعامل الذي يكشف حسابـه بمبلـغ االستخدامات، إذ إن 

الجائزة من باب التبرع أيضـًا 2 .

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2006/3 المنعقد يوم األحد 27 جمادى اآلخرة 1427هـ الموافق 2006/7/23م.
2- محضر االجتماع رقم 2004/1 لهيئة الرقابة الشرعية المنعقد يوم الثالثاء 18 ذي الحجة 1424هـ الموافق 9 شباط 2004م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثا : فتاوى التعامل مع البنوك وشركات التأمين التقليدية ونحوها:
 سؤال رقم )1( :

 قام البنك اإلسالمي األردن�ي بمنح تموي�ل مشارك�ة أو مضاربة لبعض الحرفيين 
ف���ي مجاالت الحدادة والنجارة واأللمنيوم... إلخ، لمس���اعدتهم على زيادة إنتاجهم 
ة لهم، فهل يجوز أن يقوم بع���ض الحرفيين بأعمال النجارة أو الحدادة  وتحقي���ق ربحيَّ

ة األخرى التي تتعامل بالفائدة؟ للبنوك التجاريَّ

فتوى رقم )1( :
بما أنَّ بيع ما تنتجه ورشات النجارة والحدادة... إلخ، المشتركة مـع البنك اإلسالمي 
ة التي تقـــوم بهـا البنوك  ـــة، ليس له عالقة مباشـــرة باألعمال الربويَّ إلـــى بنوك ربويَّ
ها أدوات تصلح لالســـتخدام العام، فال تـــرى اللجنة مانعًا من قيام الحرفيين الذين  ألنَّ
يتعاملون مع البنك اإلسالمي بالمشاركة أو المضاربة ببيع تلك المنتجات إلى البنك 

والمؤسسات األخرى 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2(:
 هل يجوز للبنك اإلس���المي  المش���اركة في عملية تمويل مضاربة يكون البنك 

الرب�وي فيها المضارب؟

فتوى رقم )2( :  
ناقشت الهيئة الشرعية السؤال  وترى أن إيـداع  البنك اإلسالمي  أمواله للمضاربة 
مـــع بنـــك ربـوي بحيث يكـــون فيها البنك الربـــوي »المضارب « والبنك اإلســــالمي » 
رب المـــال « أن ذلـــك  ال يجـــوز شـــرعًا لمـــا فيه من تشـــجيع للبنوك الربويـــة ، وكذلك 
ترى الهيئة أنه إذا كان لدى البنك الربوي نافذة إســـالمية ولديها هيئة رقابة شـــرعية 
مســـتقلة وتطبق التعامل الشـــرعي الحالل في معامالتها فمـــن األحـوط  ومن باب 
سد الذرائع  عدم الدخول بهذا التعامل  ال سيما وأن أسلوب  المضاربة ال يجيز  لرب 
المال  »المصرف اإلسالمي « متابعة أعمال  المضارب وتوجيهها والتدخل بها للتأكد 
مـــن شـــرعية المعامالت  التي يقوم بها  المضـــارب وهو  »البنك الربوي «  ألن ذلك 

يفسد عقد المضاربة شرعًا 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محضر اجتماع اللجنة االستشارية الشرعية السادس المنعقد يوم اإلثنين 1 ذي القعدة 1417 هـ الموافق 1997/3/10 م.

2- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2006/1 المنعقد يوم األربعاء 2 محرم 1427هـ الموافق 2006/2/1م. 48



مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

 سؤال رقم )3( :
يرغ���ب بع���ض المتعاملين في ش���راء س���يارة مرهون���ة لبنك تقلي���دي عن طريق 
المرابحة، ولكي توافق هذه الجهات على رفع إشارة الرهن تطلب تعهدًا من البنك 
بسداد قيمة السيارة لتلك الجهة الراهنة، فما مدى مشروعية شراء تلك السيارة، 

وإصدار ذلك التعهد للجهة الراهنة ؟

فتوى رقم )3( :
)ما دام البنك سيشتري السيارة من البائع بعد االتفاق على ثمنها، وسيصبح البنك 
بموجـــب عقد الشـــراء مالكًا للســـيارة، والبائع مالكًا للثمن، فال مانـــع من إصدار تعهد 
بالدفـــع لصالـــح البنك التقليدي ألجل فك إشـــارة الرهن عن الســـيارة، ونقل ملكيتها 
للبنك أو الشـــخص المســـمى من ِقَبله، وهذا اإلجراء ال ُينشـــىء التزامًا يتعارض مع 
نظـــام البنـــك، حيـــث ال ينطوي على تعامل ربـــوي ال أخذًا وال إعطـــاًء، وإنما هو إيفاء 
للحق الناشئ عن عقد الشراء لمستحقه )البائع/الدائن بالثمن(، وهو من قبيل تحويل 
الدائن حقه في ثمن السيارة لصالح طرف آخر هو البنك التقليدي، ولم يترتب على 

هذه الحوالة أي محظور شرعي .
ويجـــب أْن يكـــون إصـــدار التعهد بالدفع بعـــد إبرام عقـــد البيع بين البنـــك والبائع، كما 
تشـــير الهيئـــة إلـــى أنَّ هذا اإلجراء المشـــروع يهدف إلى مســـاعدة البائـــع على إنهاء 
التزاماتـــه غيـــر المشـــروعة مع البنـــك التقليدي، على أمـــل أْن يبدأ صفحـــة جديدة مع 

التعامل الشرعي الحالل( 1.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/2 المنعقد يوم الخميس 27 رجب 1435هـ الموافق 26 أيار )مايو( 2014م، قرار 
رقم )2014/2/11(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رابعا : فتاوى في موضوعات متفرقة :

 سؤال رقم )1( :
ما الرأي الش���رعي في اتفاقية شركة أورانج )تسديد الفواتير من خالل القنوات 
اإللكتروني���ة( ، واس���تيفاء البن���ك عمولة مقطوعة ع���ن كل عملية يتم تس���ديدها 

مقدارها )25%(؟

فتوى رقم )1( :
وافـــق الســـادة أعضاء / هيئة الرقابة الشـــرعية على ما تضمنتـــه االتفاقية ، وخاصة 
ما ورد فيها بشـــأن العمولة ؛ ألنَّ هذه العمولة ُتســـتوفى باعتبارها رســـومًا مقابل 
تحصيـــل مبالـــغ الفواتير لصالح مجموعـــة االتصاالت األردنية ، ومقابل فتح الحســـابات 
وإدارتهـــا ، وتزويـــد المجموعة عبـــر البريد اإللكتروني بتفاصيـــل المبالغ المحصلة ، مع 
بيـــان التســـديدات الناجحة والتســـديدات المرفوضـــة ، باإلضافة إلـــى معلومات أخرى 
توضح : رقم الهاتف للزبون ، وقيمة الفاتورة وتاريخها ، ومركز التحصيل )فرع البنك(، 

فالبنك يأخذ هذه الرسوم مقابل قيامه بتقديم تلك الخدمات لزبائنه 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )2( :
يعتزم مصرفنا طرح منتج جديد أطلق عليه اس���م )بطاقة النفقة(؛ حيث ُيتيح هذا 
المنتج للمس���تفيد )المتعامل مع دائرة قاضي القضاة( الحصول على مس���تحقاته 
النقدي���ة من خالل ه���ذه البطاقة من أي صراف تابع للبنك اإلس���المي أو صرافات 
البن���وك األخرى المنتش���رة في أنح���اء المملكة، كما ُيتيح له هذا المنتج اس���تخدام 
البطاقة في الش���راء من نقاط البيع المختلفة، وذل���ك بعد تعبئة البطاقة وبصورة 
دورية بالمبالغ المحددة في الكش���وفات التي تقوم دائ���رة قاضي القضاة بتزويد 

البنك بها .
وهذه البطاقة بديل متطور عن الشيك المصرفي، وتقدم مزايا كثيرة من أهمها: 
اختصار الوق���ت، وتخفيض تكلفة أداء الخدمة، وتخفي���ف األعباء والضغوطات التي 
تعاني منها فروع البنك بس���بب ازدحام العمالء، فما الحكم الش���رعي إلصدار هذه 

البطاقة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2011/2 المنعقد يوم األربعاء 20 رجب 1432هـ الموافق 22 حزيران 2011م.
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مجموع فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

فتوى رقم )2( :
بـــت هيئة الرقابة الشـــرعية بفكـــرة المنتج، ووافقت على تطويـــره والمضي به  رحَّ
ُقُدمـــًا، ورأت أْن يكـــون التوصيـــف الشـــرعي للعمولة وللعالقة الناظمـــة بين أطراف 

البطاقة على النحو اآلتي :
 )أواًل( العالقة بين البنك ودائرة قاضي القضاة :

وكالـــة بالدفع من الحســـاب الوســـيط )الدائن( مجانية؛ حيث تقـــوم الدائرة بتفويض 
البنـــك بالدفـــع ألشـــخاص معينيـــن، وبمبالغ محددة، ويقـــوم البنك بإعداد الســـجل 
اإللكترونـــي بالبيانـــات المطلوبـــة، وإصدار البطاقات وشـــحنها بالمبالغ وتســـليمها 

بأرقامها السرية لدائرة قاضي القضاة لتقدمها الدائرة للمستفيدين .
)ثانيًا( العالقة بين البنك والمستفيد )حامل البطاقة( :

وكالـــة بالتحصيل بأجـــر )خدمة تحصيل الدين(؛ حيث يقوم المتعامل بمجرد اســـتخدامه 
للبطاقة بتفويض البنك بتحصيل حقه في ذمة دائرة قاضي القضاة كله أو بعضه من 
حساب الدائرة لدى البنك، ويتقاضى البنك في مقابل ذلك العمولة المتفق عليها  1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال رقم )3( :
هل يجوز إدراج  شركات التأمين التقليدية وبعض شركات االستثمار المالي على 
نظ���ام الفوترة )الدفع والتحصيل( اإللكترونية مع العلم بأن هذه الش���ركات عملها 

محرم شرعًا ؟

فتوى رقم )3( :
بما أنَّ الخدمات التي يقدمها البنك اإلســـالمي للمؤسســـات المدرجة على نظام 
الفوترة اإللكترونية )اي - فواتيركم( ولعمالء تلك المؤسسات من تحصيل حقوقهم 
لـــدى الغيـــر، ودفع التزاماتهم التي عليهم للغير، ال تنطـــوي على مداينة محرمة بين 
البنك والمســـتفيد من الخدمة، وبما أن تعليمات إشـــراك مؤسســـات البلد –بصرف 
النظـــر عـــن طبيعة تعامالتهـــا- في هذا النظـــام ملزمة بموجب تعليمـــات صادرة عن 
جهات إشـــرافية، فيجوز للبنك اإلســـالمي الموافقة على إضافـــة البنوك التقليدية، 
وشـــركات التأمين التقليدية، وشـــركات االســـتثمار المالي على نظـــام الفوترة )اي- 

فواتيركم(، ويجوز تقاضي أجرة على الخدمات المقدمة، وتعد إيرادًا للبنك 2 . 

1- محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم 2014/3 المنعقد يوم األحد 22 رمضان 1435هـ الموافق 20 تموز )يوليو( 2014، قرار رقم )2014/3/4(.
2- محضـــر اجتمـــاع هيئة الرقابة الشـــرعية رقـــم 2016/1 المنعقد يوم األحد 14 ربيـــع اآلخر 1437هـ الموافق 24 كانـــون الثاني  )يناير( 

2016م ، قرار رقم 2016/1/29.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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