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المقدمة
ِّ
َ
ِّ
طريــق الهــدى
الممتــن علــى عبــاده بوافــر اإلحســان ،أنــار لهــم
ــل بجزيــل النعمــاء،
الحمــد للــه
المتفض ِ
ـبل الحــال والبعــد عــن الحــرام .والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
والرشــاد وب ّيــن لهــم سـ َ
وصحبــه أجمعيــن وبعــد،،،
ـامي اليـ َ
ـوم يعــدُّ ركيــزة مهمـ ًـة فــي االقتصــاد المحلــي واإلقليمــي؛ لمــا لــه مــن
ـي اإلسـ
َّ
فــإن العمــل المصرفـ َّ
ـوات مهمــة نحــوَ التأصيــل والتنظيــر،
تأثيــر مباشــر ومهـ ٍّ
ـم فــي عنصــر التنميــة واالســتثمار ،ولقــد خطــا خطـ ٍ
َّ
المؤصــل.
ـب التطبيــق العملــي
وبــدأ جانـ َ
ُ
ـهامات العلميــة فــي هــذا المجــال ،فصــدر العديــدُ مــن كتــب الفتــاوى للهيئــات الشــرعية
ولقــد تعــددت اإلسـ
العاملــة فــي مجــال المصرفيــة والماليــة اإلســامية فــي مختلــف البلــدان العربيــة واإلســامية؛ وتعــدُّ ثـ ً
ـروة
فقهيــة مهمــة يحتــاج لهــا الباحثــون والمتعاملــون علــى حــد ســواء.
ـوم نضـ ُ
واليـ َ
ـع بيــن أيديكــم إســهامً ا آخ ـ َر فــي هــذه اإلســهامات العلميــة الفقهيــة؛ حيــث نقــدم بيــن أيدكــم
ـال عملــه
اإلصــدار الثانــي لكتــاب فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنـ ِ
ـك الكويــت الدولــي ،والــذي م ـ َّر البنــك خـ َ
بمرحلتيــن أساســيتين:
التحوُّ
ل للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
• المرحلة األولى :مرحلة ما قبل
• المرحلة الثانية :مرحلة ما بعد التحوُّ ل نحوَ العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
ففــي المرحلــة األولــى اجتهــدت الهيئـ ُـة الشــرعية للمســاهمة فــي وضــع الفتــاوى المناســبة ،والتــي تواكــب
عمليــة التحــول؛ لمــا لهــذه المرحلــة مــن متطلبــات خاصــة وظــروف اســتثنائية فــي كثيــر مــن الحــاالت ،وهــذه
المرحلــة ُتعتبــر مــن أهــم التحديــات الفقهيــة التــي تواجــه هيئـ َـة الفتــوى والرقابــة الشــرعية؛ لمــا لوضــع البنــوك
التقليديــة مــن تشـ ُّ
ـعب فــي العمليــات المخالفــة للشــريعة اإلســامية ،والــذي يتطلــب تصحيـ َ
ـح األوضــاع
القائمــة ووضــع الحلــول والمخــارج الشــرعية المناســبة ،والتــي ال تتعــارض مــع أصــول ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية.
وربمــا يــدرك القــارئ مــن خــال الفتــاوى التــي صــدرت ،أن هنــاك فتــاوى للتحــوُّ ل لهــا خصوصيتها واســتثناؤها
ً
قاعدة
فــي بعــض األحيــان ،ولــم تكــن
ً
مستمرة لعمليات البنك لما بعد التحوُّ ل.
وقــد أفردنــا لهــذه الفتــاوى با ًبــا خــاصًّا بهــا لكــي يفـ ِّر ق القــارئ بينهــا وبيــن الفتــاوى األخــرى ،والتــي ال تحمــل
صفــة الخصوصيــة فــي كثيـر ٍ مــن األحيــان.
لذلــك نوجِّ ــهُ عنايــة القــارئ الكريــم بأنــه ربمــا وجــدَ فــي فتــاوى التحــوُّ ل مراعــاة خصوصيــة لحــاالت ال منــاص
منهــا ،ولكننــا قــد راعينــا فيهــا االعتمــادَ علــى قواعــد الشــريعة اإلســامية الســمحة ،وأقــوال العلمــاء مــن
المذاهــب المختلفــة.
ومــن المعلــوم بـ َّ
ـأن هيئــة الرقابــة الشــرعية قــد أشــرفت علــى عمليــة التحــوُّ ل كاملـ ًـة لتكــون وفــق األســس
الشــرعية؛ لضمــان مســيرة العمــل المصرفــي اإلســامي وفــق مــا يطمـ ُ
ـح إليــه المســاهمون والمتعاملــون
مــع البنــك.
كمــا ننــوِّ ه بــأن هيئـ َـة الرقابــة الشــرعية كانــت فــي بدايــة عملهــا – فــي مرحلــة مــا قبــل التحــول – مكونـ ًـة مــن
ٍ
واف فــي الفقــه اإلســامي والخبــرة العمل َّيــة فــي
مجموعــة مــن العلمــاء المشــايخ األفاضــل الذيــن لهــم بــاعٌ
المجــال المصرفــي وهــم:
فضيلــة الشــيخ ⁄أحمــد بزيــع الياســين رحمــه هللا ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور ⁄خالــد مذكــور المذكــور ،وفضيلــة
الشــيخ ⁄علــي الصالــح ،وفضيلــة الشــيخ ⁄الســيد مصطفــى الزلزلــة ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور ⁄عبــد العزيــز
خليفــة القصــار.
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ُ
هيئة الفتوى لتكون من:
وبعد مرحلة التحوُّ ل تم إعادة تشكيل
فضيلــة الشــيخ الدكتــور ⁄خالــد مذكــور المذكــور ،وفضيلــة الشــيخ ⁄الســيد مصطفــى الزلزلــة ،وفضيلــة
ُ
وفضيلــة الشــيخ ⁄علــي الجــدي.
الشــيخ الدكتــور ⁄عبــد العزيــز خليفــة القصــار
وقــد اســتقال فضيلــة الشــيخ الســيد مصطفــى الزلزلــة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك الكويــت الدولــي
بعــد انضمامــه لعضويــة الهيئــة الشــرعية العليــا فــي بنــك الكويــت المركــزي فــي ســنة  2020م .
ـع بيــن أيديكــم النسـ َ
ـوم تضـ ُ
وهــا هــي هيئــة الرقابــة الشــرعية اليـ َ
ـاب «فتــاوى هيئــة الرقابــة
ـخة الثانيــة مــن كتـ ِ
ً
عامــة
األمــل أن تكــون قــد َقدمــت بذلــك للمكتبــة اإلســامية
الشــرعية لبنــك الكويــت الدولــي» ،يحدوهــا
ُ
والمصرفيــةِ اإلســامية خاصـ ًـة إضافـ ًـة فقهيـ ًـة مفيـ ً
ـدة فــي مجــال العمــل المصرفــي اإلســامي.
ومعلــوم فقهــ ًا أن الفتــاوى تصــدر بنــاء علــى مراعــاة الحــال؛ حيــث يفــرض علــى االجتهــاد الفقهــي واقعــ ًا
يقتضــي مراجعــة بعــض الفتــاوى واآلراء الفقهيــة وفــق االجتهــادات المعاصــرة والمتغيــرة والتــي تتفــق
وطبيعــة التغييــر الحاصــل فــي المعامــات المعاصــرة ،وهــو مــا ننبــه عليــه أن بعــض الفتــاوى قــد تغيــر
لواقــع تغييــر الحــال والمعطيــات االقتصاديــة والتكييــف الفقهــي لبعــض تلــك المعامــات ،وهــو ال يخــرج
بنطاقــه عــن االجتهــاد الفقهــي المقبــول والســائغ فــي المجــال العلمــي والتطبيــق العملــي.
ـل فهــو مــن أنفســنا ،وهللاُ ورســوله بريئــان منــه .وهللاَ نســأل
وختامً ــا :فــإن كان فــي هــذا العمــل تقصيـ ٌر أو خلـ ٌ
العفــوَ والتجـ َ
ـواب فذلــك مــن فضــل هللا تعالــى وحــده ،فلــه
ـاوز عــن تقصيرنــا ،وإن كان فــي عملنــا هــذا صـ ٌ
الحمــد والمنــة.
أن الحمدُ لله رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على
وآخر دعوانا ِ
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة الرقابة الشرعية
بنك الكويت الدولي
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الباب األول

ّ
التحول
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ضوابط هبة السداد المبكر لعمالء التحول (قرار رقم )2004/1
السؤال :ي ُرجى اإلفادة حول اآلتي:
 -1لوحــظ أن معظـ َ
ـع اإلقــرار الخــاص بتحويــل المديونيــة ،بأنهــم حريصــون
ـ
توقي
ـن
ـ
ع
ـن
ـ
ِعي
ن
ـم العمــاء الممت
ِ
ـرض فــي حالــة الســداد المبكــر .أي مــا هــي قيمـ ُـة المكافــأة التــي ســوف يتـ ُّ
ـم
علــى معرفــةِ كيفيــة احتســاب القـ ِ
منحهــا للعميــل؟ حيــث إن مبلــغ الفوائــد عــن الفتــرة المســتقبلية للقــروض الحاليــة تســقط بالكامــل فــي
حالــة الســداد المبكــر.
وبنــاء عليــه يرغــب العمــاء فــي معرفــة هــل هنــاك مكافــأة أو هديــة؟ وهــل ســتكون عبــارة عــن إســقاط
ً
كامــل المرابحــة المتبقيــة للقــرض أم جــزء منهــا؟ وكيفيــة منحهــا للعميــل؟
بمعنــى :هــل يتوجَّ ــب علــى العميــل ســدادُ كامــل أصــل المبلــغ المتبقــي باإلضافــة إلــى المرابحــة ،ثــم يقــوم
البنــك بمنــح هديــة تســاوي قيمـ َـة المرابحــة عــن الفتــرة المتبقيــة؟ أم أنــه سـ ُّ
ـيتم احتســاب قيمــة المرابحــة
مقدمً ــا ﴿عنــد الســداد المبكــر﴾ ويدفــع العميــل فقــط أصــل الدَّ يــن المتبقــي؟
ـي -خــال عمــر القــرض ﴿المرابحــة﴾ ،هــل ســيحصل
 -2فــي حالــة رغبــةِ العميــل بالســداد الجزئـ ِّ
ـي -وليــس الكلـ َّ
ِّ
كل ســداد مبكــر؟ وكيفيــة اإلجــراء؟
ـل علــى مكافــأة أو هديــة عــن ِّ
العميـ ُ
الجواب:
َ
المديونيــة الحالي َ
َ
َّ
ِّ
ٍ
قــرض تقليــدي ،حيــث إن األعــراف االقتصاديــة
نتيجــة
العقــاري قــد ترتبــت
للبنــك
َّــة
إن
ِ
َ
ـاس فــي القــرض التقليــدي ،ولــذا
التقليديــة تق ـ ُّر مبــدأ اإلســقاط للفوائــد ،علــى اعتبــار أن عنصــر المــدة أسـ ٌ
ـقاط مــا يقابــل تلــك المــدة مــن القــرض .وأمَّ ــا فــي التعامــات
فيلتــزم البنــك فــي حالــة القــرض التقليــدي بإسـ ِ
التــي تقــع وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ،فليــس للقــرض ُّ
أي فوائــد أو زيــادات أو عوائــد.
والخطـ ُـة التــي ُ
َّ
ـص علــى إنهــاء القــروض
اعتمــدت لتحويــل المديونيــة القائمــة فــي البنــك العقــاري الكويتــي ،تنـ ُّ
الحاليــة التقليديــة بوســيلة مشــروعة ،وابتــداء مديونيــة جديــدة مشــروعة ،عــن طريــق ثبــوت ديــن فــي الذمــة
ً
ـاء علــى ذلــك ،فالدَّ يـ ُ
ـن الثابـ ُ
قرضــا ،وإنمــا
ـت فــي ذمــة العميــل بعــد التحــول ليــس
نتيجـ َـة معاملــة شــرعية .وبنـ ً
هــو ديـ ٌ
ـن نتيجــة معاملــة شــرعية كالمرابحــة باألجــل وغيرهــا.
وبعد هذا التمهيد نقول:
 -1حالة السداد الكامل:
أ .يجــوز الحـ ُّ
ـط مــن الدَّ يــن عنــد تعجيــل الســداد بالكامــل للضــرورة ومراعــاة للظــروف الطارئــة ،بحيــث تقــدر
اإلدارة الموافقــة وعدمهــا ومقدارهــا.
ُّ
ُ
إدارة
ـم التــي تحددهــا
والنظـ ِ
ب .القيمـ ُـة أو الجــزء الــذي يمكــن أن يســقط بموافقــة البنــك يخضــع للقواعــدِ
ً
البنــك ،بحيــث تحقــق المصلحــة والعدالــة للجميــع ،وال تكــون هــذه المعاييــر هــي تطبيقــا عملـيًّا لمــا يجــري
فــي القــروض التقليديــة ،بــل تكــون متوافقـ ًـة لمعاييــر مقبولــة مــن الناحيــة االقتصاديــة والعمليــة والواقعيــة.
وعنــد موافقــة البنــك علــى الحـ ِّ
ـوب مــن العميــل ســداد كامــل المديونيــة ثــم
ـط مــن الدَّ يــن ،فليــس بمطلـ ٍ
إعــادة الجــزء المقــرر تخفيضــه مــن المديونيــة ،بــل يدفــع المبلــغ الــذي يتــم موافقــة البنــك عليــه ،حيــث إن
ـداء.
الديــن مــن حــق البنــك ابتـ ً
 -2حالة السداد الجزئي:
أ .أمــا فــي حالــة رغبــة العميــل بالســداد الجزئــي وليــس الكامــل ،فنؤكــد علــى أن المعاملــة الشــرعية هــي
ُ
ٌّ
جوهــري بينهمــا ،فــإن مبلــغ
المرابحــة ،وهــي مختلفــة فــي حقيقتهــا ومفهومهــا عــن القــرض ،والفــرق
المديونيــة قــد ترتــب بمعاملــةِ بيــع مرابحــة ويعامــل الدَّ ْيــن كوحــدة واحــدة وال عالقــة لــه بالزمــن ،وإمكانيــة
َ
المرابحــة ليســت ذات ﴿فائــدة متغيــرة﴾ ،بــل هــي صفقــة واحــدة.
الحــط مــن الدَّ يْــن ال تتأتــى هنــا ،حيــث إن
بِّ .
أن مراعـ َ
نؤكــد علــى َّ
ـاة التطبيــق الفعلــي لعمليــة التحــوُّ ل مهــمٌّ فــي المرحلــة الحاليــة بالــذات ،حيــث تثبــت
مصداقيــة البنــك العقــاري فــي التحــول نحــو بنــك يعمــل وفــق األحــكام الشــرعية .والمجهــود الــذي تبذلــه
اإلدارات التنفيذيــة فــي ســبيل تثقيــف العمــاء بأهـ ِّ
ـم الفــروق بيــن التعامــات المشــروعة وغيرهــا -يجــب
ً
ـهيل عمليــة اســتيعاب هــذه النقلــة النوعيــة والمهمــة فــي عمــر
مضاعفــا فــي هــذه المرحلــة لتسـ
أن يكــون
ِ
الكويتي.
البنكالعقاري
ِّ
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معالجة محفظة أسهم الشركات لدى البنك (قرار رقم )2004/2
السؤال:
مــا هــي الضوابـ ُ
ـط أو الحكــم فــي محفظــة البنــك االســتثمارية لمــا قبــل التحــوُّ ل؟ وفيهــا أســهم متعــددة
تقليديــة وأســهم شــركات نشــاطها مبــاح ولكنهــا تقتــرض بالفائــدة ،ويمكــن لــدى زيــادة المشــاركة فــي
أســهمها التأثي ـ ُر فــي قــرار تحويلهــا إلــى إســامي .فمــا رأيكــم الشــرعي؟
الجواب:
 -1عدم توسع إدارة االستثمار في المضاربة باألسهم.
 -2توصــي الهيئــة إدارة االســتثمار بعــدم االســتثمار فــي المؤسســات الماليــة غيــر اإلســامية ،واالقتصــار
علــى المؤسســات الماليــة اإلســامية فقــط.
 -3وفيما يتعلق بمعالجة المحفظة القائمة ،فإنها توزع على ثالث شرائح:
ً
إقراضــا
األولــى :شــركات نشــاطها غيــر مشــروع ،وشــركات نشــاطها مشــروع ولكنهــا تتعامــل بالفائــدة
ً
واقتراضــا .فيجــب التخلــص منهــا قبــل التحــول.
الثانية :شــركات نشــاطها مشــروعٌ ويمكن المحاولة في أســلمتها .فيجب الســعي نحو أســلمتها ،وتعطي
إدارة البنــك مهلــة لثــاث جمعيــات عموميــة للســعي نحــو أســلمتها ،وعنــد العجز يجــب التخلص منها.
الثالثــة :شــركات نشــاطها مشــروع ،ومــن الضــرورة اإلبقــاء عليهــا لكــون نشــاطها مــن ضروريــات التعامــل
للبنــك ،وإن كانــت تــودع أموالهــا لــدى بنــوك غيــر إســامية .فــا مانــع مــن اإلبقــاء عليهــا ،مــع مراعــاة التخ ُّلص
مــن المدخــوالت غيــر المشــروعة فــي حــال وجودهــا.

حكم الحط من المديونية (قرار رقم )2004/3
السؤال:
ـوُّ
ـ
إس
ـى
ـ
إل
ل
ـ
التح
ـى
ـ
إل
ـه
ـ
طريق
ـي
ـ
ف
ـو
ـ
ه
ـذي
ـ
وال
ـدي
ـ
التقلي
ـاري
ـ
العق
ـك
ـ
البن
يواجــه
ـامي -أنــه بعــد البــدء بإخطــار
ِ
ٍّ
َ
أربــع شــرائح مــن العمــاء ،وفــق
العمــاء لتوقيــع اإلقــرارات بموافقتهــم علــى التحــوُّ ل ،أظهــرت النتائــج
اآلتــي:
األولى :شريحة متعاونة ،وقد وقعت اإلقرار بالموافقة على التحوُّ ل ونسبتهم  %50تقريبًا.
الثانيــة :شــريحة متعاونــة ولكنهــا تريــدُ
َ
التوقيــع علــى عقــود التحويــل عنــد التحــول وليــس اآلن ،وال تريــد
َ
توقيــع إقــرارات قــد تجهــل حقيقــة المعاملــة المســتقبلية لهــا ،ونســبتهم تقريبًــا .%10
الثالثــة :شــريحة متعاونــة ،وقــد تــرددت فــي التوقيــع لمعرفــة هــل ســيتم تخفيــض المديونية بعــد التحوُّ ل في
حــال تعجيــل ســداد كامــل المديونيــة ،وهــذه الفئــة مــن أصحــاب المديونيــات الكبيــرة والمؤثــرة ،ونســبتهم
تقري ًبــا .%30
التحويل.
وترفض
متعاونة
الرابعة :غير
َ
وقــد وضعــت إدارة البنــك اإلجــراءات المناســبة للفئــات األولــى والثانيــة والرابعــة ،وبقيــت الفئــة الثالثــة
علمــا بــأن هــذه الفئــة مديونيتهــا كبيــرة ومهمــة بالنســبة للبنــك،
شــرعي بهــذا الخصــوص،
لــرأي
تحتــاج
ً
ٍّ
ٍ
لــذا يرجــى التكــرم برأيكــم الشــرعي فــي معالجــة الموضــوع مــع هــذه الشــريحة بتخفيــض المديونيــة لــدى
ســدادهم المبكــر لمديونياتهــم،
علمــا بــأن القــرار الســابق للهيئــة فــي اجتماعهــا الثالــث  2004فــي هــذا الصــدد
ً
ُ
هــو أنــه يجــوز الحـ ُّ
ـط مــن المديونيــة للضــرورة أو المصلحــة التــي تقدرهــا إدارة البنــك ،فهــل يمكــن التصريــح
لهــذه الفئــة بإمكانيــة الحــط مــن الديــن عنــد تعجيــل الســداد الكامــل كتابـ ًـة؟ وتكــون العبــارة (مــع إمكانيــة
«ميــزة الوفــاء» جائــزة الســداد المبكــر لكامــل المديونيــة) أو أي عبــارة أخــرى تراهــا الهيئــة.
الجواب:
يجـ ُ
ُ
ـوز الحـ ُّ
ـط مــن المديونيــة للضــرورة أو المصلحــة التــي تقدرهــا إدارة البنــك ،وأنــه علــى ضــوء الشــرح الــذي
ً
ً
تقــدم بــه المديــر العــام يمكـ ُ
ـن مراعــاة ذلــك ،خاصــة لعمــاء البنــك الحالييــن ،مراعــاة للمرحلــة التــي يمــر بهــا
البنــك ،وهــي ظـ ٌ
ـروف اســتثنائية وضــرورة قائمــة إلمكانيــة الحــط مــن مديونيــة العمــاء الحالييــن مــن الفئــة
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التــي تــم الســؤال عنهــا.
وعليــه فــا مانــع تأكيــدً ا للفتــوى الســابقة وضــع عبــارة «مــع إمكانيــة جائــزة الســداد المبكــر فــي حــال ســداد
كامــل المديونيــة» ،تشـ ً
ـجيعا للعمــاء الحالييــن علــى التعــاون لتحويــل المديونيــات القائمــة ،وحتــى ال تتعثــر
مسـ ُ
ـيرة التحــوُّ ل نحــو تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي تعامــات البنــك العقــاري ،كمــا تتــرك الهيئــة
تقديـ َر الضــرورة والمصلحــة إلدارة البنــك للعمــل نحــو تفعيــل التحــوُّ ل بصــورة مناســبة ،مــع مالحظــة عــدم
اســتمرارية هــذه السياســة لمــا يســتجد مــن ديــون بعــد التحــوُّ ل.

التورق والمرابحة كبديل الستيفاء مديونيات األقساط بعد التحول
(قرار رقم )2005/32
السؤال:
مــا هــي آليــة احتســاب البديــل عــن الفائــدة المتعلقــة بالقــروض المنتظمــة ،والتــي تســتحق لصـــالح البنــك
قبــل وبعــد تاريــخ التحــوُّ ل ،لقـــاعدة العمـــاء الراغبيــن فـــي التحـــول؟
الجواب:
 -1إنشــاء حســاب «األســتاذ العــام» تحــت مسـ َّ
ـمى مســتحقات ذمــم مدينــة حتــى آخــر يــوم عمــل مصرفــي
تقليــدي ،تــودع فيــه الفوائــد التقليديــة والمســتحقة لصالــح البنــك مــن القــروض المنتظمــة التقليديــة ،والتــي
تحولــت إلــى النظـــام المصرفــي اإلســامي فــي تـــاريخ التحـــول.
 -2تطبيــق آليــة التــورق علــى تلــك القــروض ،ولفتــرة تبــدأ مــن تاريــخ التحــول إلــى انتهــاء دورة التــورق ،وعليــه
تخصــم جميــع المطالبــات المســتحقة علــى قاعــدة العمــاء.

ُّ
التحـول (قرار رقم )2005/45
قضايـا البنك المتداولة بالمحاكم بعد
السؤال:
ما مـوقف قضايـا البنك المتداولة بالمحاكم بعد التحـوُّ ل؟
الجواب:
ـوُّ
 -1القضايــا المتداولــة فــي المحاكــم :يعتبــر أصــل رأس المــال المســتحق للبنــك وعوائــده حتــى يــوم التحـ ل
هــو كل المديونيــة ،وفــي حــال صــدور الحكـــم بعــد تاريــخ التحـــول فيتـ ُّ
ـم التخ ُّلــص ممــا زاد عــن قيمــة المديونيــة
التــي تـ َّ
ـم اعتمادهــا فــي يــوم التحــول.
 -2فــي حــال تحــول البنــك ولــم يتــم صــدور الحكــم ،فــا يصــ ُّ
ـح المطالبــة بمـــا زاد عــن قيمــة المديونيـــة كمــا فــي
تاريــخ التحــول ،ولــو صـــدر الحكــم بهــا .فيجــب التخلــص ممــا زاد عــن قيمــة المطالبــة مــن أمــوال مشــبوهة.
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ُّ
التحول
حكم تقييم المحفظة االستثمارية التقليدية في أول يوم
(قرار رقم )2007/08
السؤال:
ُ
اقتــرح بــأن يتـ َّ
ـم تقييــم المحفظــة االســتثمارية التقليديــة فــي آخــر يــوم تقليـ ٍّ
ـدي وأول يــوم يتحــوَّ ل فيــه البنــك
إلــى العمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وأن يتــم ذلــك وفــق الكيفيــة التاليــة:
 -1تقييم االستثمارات المدرجة في أسواق المال:
ُ
ً
ـوم عمــل
ســوف تقــوم
إدارة البنــك بتقييــم هــذه االســتثمارات وفقــا لســعر إغــاق الســوق فــي تاريــخ آخــر يـ ِ
ُ
ل
جميــع اإليرادات/الخســائر الالحقــة إلــى حســاب مقاصــة
مصرفــي تقليــدي  ،2007/06/30وســوف تحــوَّ ُ
األصــول والخصــوم التقليديــة المعلــق ،لحيــن إيــداع الفائــض لحســاب التبرعــات والصدقــات.
ُ
-2
تقييم االستثمارات غير المدرجة في أسواق المال:
ُ
ً
ســوف تقــوم إدارة البنــك بتقييــم هــذه االســتثمارات باســتخدام منهــج «القيمــة العادلــة» ،وفقــا لمعاييــر
ـل التقييــم ،وعلــى
المحاســبة الدوليــة .ويعتمــد هــذا التقييــم علــى مــدى توافــر البيانــات الماليــة للشــركات محـ ِّ
ـال الفتــرات الحاليــة.
أداء هــذه الشــركات خـ َ
ُ
إدارة البنــك بتقييــم تلــك
عنــد تعثــر الحصــول علــى البيانــات الماليــة للفتــرة المنتهيــة  ،2007/06/30ســتقوم
االســتثمارات وفـ َـق آخــر ميزانيــة متاحــة فــي آخــر يــوم عمــل مصرفــي تقليــدي وفــق معاييــر المحاســبة الدولية،
لحيــن الحصــول علــى تلــك البيـــانات.
ُ
إدارة البنك -وذلك بعد تاريخ التحول– بمتابعة
ستقوم
البيانات المالية للفترة المنتهية .2007/06/30
ِ
ً
ُ
عنــد توافــر البيانــات الماليــة للفتــرة المنتهيــة 2007/06/30
تقــوم
الحقــا الحتســاب القيمــة العادلــة ،ســوف
إدارة البنــك بدراســةِ القيمــة العادلــة مجــددً ا ،ومــن ثـ َّ
ـم تعديلهــا علــى حســاب األربــاح والخســائر آنـــذاك.
ُ
ســتقوم
إدارة البنــك بتحويــل جميــع اإليــرادات /الخســائر الالحقــة من تلك االســتثمارات ،إلى حســاب مقاصة
األصــول والخصــوم التقليديــة المعلــق ،لحيــن إيداع الفائض لحســاب التبرعــات والصدقات.
فما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
ُ
الهيئة الشرعية على المقترح المقدم لكيفية التقييم المذكورة أعاله.
وافقت

حكم خصم مصاريف المحفظة التقليدية من رصيد حساب مقاصة
ِ
ُّ
التحول (قرار رقم )2007/19
األصول والخصوم التقليدية بعد
السؤال:
مــا حكــم خصــم األتعــاب والمصاريــف الناشــئة عــن محفظــة االســتثمارات التقليديــة ،مــن رصيــد حســاب
مقاصــة األصــول والخصــوم؟
خصما
ومــا الــرأي الشــرعي فــي ســداد األتعــاب والمصاريــف الناشــئة علــى محفظــة االســتثمارات التقليديــة،
ً
مــن رصيــد حســاب مقاصــة األصــول والخصــوم التقليدية؟
وتتمثل تلك المصاريف واألتعاب بالشكل التالي:
 -1ســداد مصاريــف وأتعــاب القيــام بإعــداد دراســات ســعر التقييــم العــادل مــن قبــل شــركات اســتثمارية
متخصصــة.
 -2ســداد مصاريــف وأتعــاب الوســاطة الماليــة مــن قبــل شــركات وساطة/اســتثمارية متخصصــة ،تقــوم
بتســويق تلــك المحفظــة وإيجــاد الراغبيــن بشــراء ٍّ
أي مــن اســتثمارات تلــك المحفظــة.
 -3ســداد مصاريــف وأتعــاب قانونيــة إلعــداد العقــود الالزمــة أو القضايــا المرفوعــة مــن /علــى البنــك مــن/
علــى الغيــر.
الجواب:
 -1ال مانــع مــن خصــم األتعــاب والمصاريــف كأجــور التقييــم وأجــرة السمســرة ونحــو ذلــك ،بــكل مــا يتعلــق
بمحفظــة االســتثمارات التقليديــة شــريحة  1و ،2مــن رصيــد حســاب مقاصــة األصــول والخصــوم ،ريثمــا
يتمكــن البنــك مــن التخلــص منهــا ،كيــا ُترهــق ميزانيــة البنــك بمصاريــف لتغطيــة نفقــات محفظــة تقليديــة،
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ـي.
والتــي يجــب علــى البنــك التخ ُّلـ ُ
ـص منهــا بأســرع وقــت ممكــن وبشــكل نهائـ ٍّ
ُّ
ـص مــن محفظــة القــروض التقليديــة مــن
 -2يمكــن تطبيــق المبــدأ الســابق ألخــذ المصروفــات الالزمــة للتخلـ ِ
الحســــاب المذكـــور ً
آنفا ،وذلك من تاريخ مباشـــرة البنـــك إجـــراءات التخلص من محفظة تلك االستثمارات
غيــر المشــروعة ومحفظــة القــروض التقليدية.

المقاصة من حساب إيرادات ومصاريف األصول والخصوم التقليدية
ُّ
التحول(قرار رقم )2008/12
لسداد جزاءات ورسوم ما قبل
السؤال:
قــام مصرفنــا فــي فتــرة مــا قبــل التحــوُّ ل بتحصيــل مجموعــة مــن الرســوم دون الحصــول علــى الموافقــة
المســبقة مــن بنــك الكويــت المركــزي ،لذلــك قــام بنــك الكويــت المركــزي بإلــزام مصرفنــا -بنــك الكويــت
الدولــي حاليًــا  -بدفــع جــزاءٍ
إجــراء المقاصــة لهــذه
مالــي وقــدره (كــذا) ،فهــل يجــوز لبنــك الكويــت الدولــي
ُ
ٍّ
الجــزاءات والرســوم والعمــوالت واألجــور ،مــن حســاب إيــرادات ومصاريــف األصــول والخصــوم التقليديــة
إلنهــاء متعلقــات مــا قبــل التحــول؟
الجواب:
الجــزاءات والرســوم والعمــوالت واألجــور المفروضــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي ،تتعلــق بنشــاطات
ـك قبــل التحــوُّ ل ،وهــي واجبــة الســداد علــى البنــك .وبمــا أن للبنــك أمــوا ًلا مجنبـ ًـة مــن معامــات تقليديــة
البنـ ِ
َ
مانــع مــن إجــراء المقاصــة لهــذه الجــزاءات والرســوم
قبــل التحــوُّ ل ،لـــذا تــرى الهيئــة الشــرعية بأنــه ال
والعمــوالت واألجــور ،مــن حســاب إيــرادات ومصاريــف األصــول والخصــوم التقليديــة إلنهــاء متعلقــات مــا
قبــل التحــوُّ ل.

ُّ
ُ
التحول (قرار رقم )2010/05
ضوابط االستثمارات التقليدية المتبقية بعد
السؤال:
مــا حكــم االســتثمارات غيــر الشــرعية المتبقيــة لــدى محفظــة البنــك بعــدَ التحــوُّ ل ،ولــم يتمكــن مــن التخلــص
ـكل مــن صناديــق االســتثمار التقليديــة والتأميــن التقليــدي والشــركات واألســهم التقليديــة؟
منهــا ،وذلــك لـ ٍّ
الجواب:
ُ
َ
ُّ
ـاء علــى عــدم تمكــن إدارة
ـ
بن
ـص،
ـ
ل
للتخ
ـة
ـ
إضافي
ـنة
ـ
س
ـدة
ـ
م
ـح
ـ
تمن
ـرعية:
ـ
الش
ـر
ـ
غي
ـتثمارات
ـ
االس
ـق
ـ
 -1صنادي
ً
االســتثمار مــن التخلــص منهــا بســبب األزمــة االقتصاديــة العالميــة.
 -2شــركة للتأميــن التقليــدي :تــرى الهيئـ ُـة إعطــاء مهلــة ســنة إضافيــة للتخلــص منهــا ،مــع تجنيــب اإليــرادات
المتحصلــة أثنــاء هــذه الفتــرة إلــى صنــدوق الخيــرات.
ُ
ـاء علــى إفــادة مديــر
ـ
بن
ـك
ـ
وذل
ـا،
ـ
فيه
ـماله
ـ
رأس
ـادة
ـ
بزي
ـك
ـ
البن
 -3شــركة تجاريــة تقليديــة :تــرى الهيئــة أن يعمــل
ً
االســتثمار بإمكانيــة ذلــك والعمــل علــى أســلمتها ،وذلــك فــي خــال ســنة ميالديــة.
ـهما تقليديــة ،تــرى الهيئــة
 -4األســهم فــي البنــك األهلــي الدولــي (لبنــان) :يملــك بنــك الكويــت الدولــي فيــه أسـ ً
ـطب هــذا االســتثمار وأخـ َ
ـذ رأســماله مــن صنــدوق معالجــة األصــول والخصــوم ،وأن يكــون خارج
الشــرعية شـ َ
ميزانيــة البنــك ،ثــم بعــد ذلــك لــدى تحصيــل أي مبالــغ مــن هــذه األســهم يتـ ُّ
ـم تجنيبهــا فــي حســاب الخيــرات.
 -5أســهم شــركات عقاريــة :تــرى الهيئـ ُـة االســتمرا َر فــي النشــاط باعتبــاره يمثــل نشـ ً
ـاطا مباحً ــا فــي مجــال
العقــار ،مــع أخــذ األربــاح لصالــح البنــك بشــرط التنقيــة.
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الباب الثاني

الحسابات
المعلقة
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َّ
صرف ِّ
ُ
ُ
معلق على العمالء الذين لم َّ
منهم
يتم الحصول
الربح من حساب
ٍ
ُّ
(قرار رقم ٍ)2005/71
بالتحول
على إقرار
ِ
ٍ
السؤال:
ُ
ـوُّ
مــا هــي آليــة ســداد الفوائــد المســتحقة بعــد التحـ ل ،علــى الودائــع التقليديــة لقاعــدة العمــاء الذيــن لــم يتــم
الحصــول منهــم علــى إقــرار بالتخويــل علــى تحويــل ودائعهــم التقليديــة إلــى العمــل وفــق النظــام المصرفــي
اإلســامي ،وذلــك النعــدام االتصــال بهــم؟
الجواب:
ُ
ُّ
َّ
يتــم االلتــزام بالعقــود القائمــة ،علــى أن يتــم إيــداع الفوائــد المســتحقة علــى الوديعــة فــي حســاب معلــق
ُ
ُ
ـل قبــل التحــوُّ ل ،وتســلم لــه فــي نهايــة
(مســتحقات ذمــم مدينــة) ،تــودع فيــه الفوائــد التــي اســتحقها العميـ ُ
العقــد .وال يتــم تجديــدُ الوديعــة بشــكلها التقليــدي عنــد نهايــة العقــد.

َّ
ُّ
ُ
التحول
معلق وصرف الربح منه لرافضي
إنشاء حساب
ِ
ٍ
ٍ
)2005/28
(قرار رقم
السؤال:
ـاء الذيــن رفضــوا التوقيـ َ
ـع لنقــل مديونياتهــم إلــى مديونيــات إســامية ،وبموجــب عقــد القــرض يلتــزم
العمـ ُ
العميــل بدفــع الفوائــد .فمــا الطريقــة التــي ســيتم التعامــل بهــا معهــم إلــى نهايــة ســداد القــرض؟
ُ
واقتــرح إنشــاء حســاب معلــق (مســتحقات ذمــم دائنــة) ُتــودع فيــه الفوائــد التــي اســتحقها العميــل قبــل
ُ
التحــول ،وتســلم لــه فــي نهايــة العقــد.
الجواب:
 -1الموافقــة علــى المقتــرح المقــدم وهــو إنشــاء حســاب مع َّلــق تحــت مســمى «مســتحقات ذمــم دائنــة»
علمــا بــأن هــذه
تــودع فيــه الفوائــدُ التــي اســتحقها العميــل قبــل التحــوُّ ل ،وتســلم لــه فــي نهايــة العقــد،
ً
الودائــع قــد تــم تحويلهــا إلــى ودائــع اســتثمارية متوافقــة مــع أحكام الشــريعة اإلســامية ،ويســتحق العميل
نصي ًبــا مــن األربــاح المحققــة للفتــرة مــن تاريــخ التحــوُّ ل إلــى نهايــة عقــد الوديعــة.
 -2عنــد طلــب كســر الوديعــة مــن قبــل العميــل (ســداد الوديعــة قبــل تاريــخ االســتحقاق) ،تدفــع الفوائــد
المرحَّ لــة فــي حســاب ذمــم دائنــة إلــى العميــل .ويشــترط فــي ذلــك موافقـ ُـة البنــك العقــاري الكويتــي علــى
طلــب كســر الوديعــة.
ُّ
تحقــق التصــرف الكيــدي مــن ِق َبــل بعــض العمــاء ،يحـ ُّـق للبنــك العقــاري الكويتــي عـ ُ
ـدم الموافــق علــى
 -3عنــد
كسـر ِ الوديعــة ،وكذلــك عـ ُ
ـدم ســداد الفائــدة المســتحقة حتــى تاريــخ كســر الوديعــة.
 -4تعيــن إعـ ُ
ـي تقليــدي(،)1
ـام العميــل بالفائــدة التقليديــة والمســتحقة لــه حتــى تاريــخ آخــر يــوم عمــل مصرفـ ٍّ
ـوُّ
وكذلــك إعـ ُ
أجَ
ـل الوديعــة.
ـ
ـتحقاق
ـ
اس
ـى
ـ
إل
ل
ـ
التح
ـخ
ـ
تاري
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ل
ـة
ـ
المتحقق
ـاح
ـ
األرب
ـن
ـ
ع
ـل
ـ
العمي
ـام
ِ

﴿ ﴾1أكــدت الهيئــة علــى حُ رمــة الربــا ،وأنهــا مــن المســائل المجمــع علــى تحريمهــا ،ولكــن حالــة الســؤال هــي عبــارة عــن عقــد تقليــدي مبــرم مــع العميــل لــه قــوة قانونيــة
يتعـ َّ
ـذر تجاوزهــا.
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َّ
ُ
معلق (قرار رقم
إغالق الحسابات الجارية الراكدة ووضعها في حساب
)2013/15
السؤال:
ـاء علــى تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بتحديــث بيانــات العمــاء ،فــإن هنالــك شــريحة مــن العمــاء لــم
بنـ ً
ـدم وجــود بيانــات دقيقــة (أرقــام هواتف/عناويــن جديــدة).
نتمكــن مــن الوصــول إليهــا لعـ ِ
وتالف ًيــا لمخالفــة بنــك الكويــت المركــزي بهــذا الخصــوص ،فــإن بنــك الكويــت الدولــي مضط ـ ٌّر إلغــاق تلــك
الحســابات ووضعهــا فــي حســاب «معلــق» ،وبذلــك يتالفــى بنــك الكويــت الدولــي الوقــوعَ فــي تســجيل
مخالفــة كبيــرة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي.
َّ
يتسنى لنا البدء في اإلجراءات الالزمة.
برجاء إبداء الرأي الشرعي في هذا الموضوع حتى
الجواب:
ـاق الحســابات الجاريــة الراكــدة ووضعهــا فــي حســاب مع َّلــق ،علــى أن يتــم دفــع مبلــغ
ـ
إغ
ـى
ـ
عل
ـة
الموافقـ
ِ
صاحــب الحســاب عنــد الطلــب.
تقوم اإلدارة بتقديم دراسة متكاملة َّ
ُ
للن َظر فيها.
أما حسابات التوفير الراكدة فتؤجَّ ل ريثما

َّ
معلق ،مع احتساب األرباح
تحويل حسابات التوفير الراكدة إىل حساب
ٍ
ٍ
(قرار رقم )2015/10
ألرصدة تزيد عن خمسة دنانير كويتية
السؤال:
الحساب المع َّلق الخاص بحسابات التوفير الراكدة للعمالء:
نفيدكم بما يلي:
 -1مــا هــي المــدة الزمنيــة -وفــق السياســة التــي تتبعهــا اإلدارة المصرفيــة لألفــراد -لنقــل حســاب التوفيــر
الراكــد إلــى حســاب مع َّلــق؟
يتـ ُّ
ـم إغــاق الحســابات الراكــدة التــي ال تزيــد أرصدتهــا عــن  5دنانيــر ،ويتــم تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب معلــق
بتمــام  181يومً ــا.
اإلجابــة :يتــم إغـ ُ
ـل مبالغهــا إلــى حســاب
ـاق الحســابات الراكــدة التــي تزيــد أرصدتهــا عــن  5دنانيــر ،ويتــم تحويـ ُ
معلــق بتمــام  913يومً ــا.
 -2هل هذه السياسة مستمرة يقوم بها البنك في كل عام؟
اإلجابة :إغالق الحسابات الراكدة عملية مستمرة يوميًّا ،ويقوم بها نظام الحاسب اآللي آليًّا.
 -3هل يتوقف احتساب أرباح حساب التوفير الراكد لدى نقله إلى حساب معلق؟
معلق.
حساب
اإلجابة :بمجرَّد إغالق حساب التوفير يتوقف احتساب أي أرباح عليه ،ويتم تحويله إلى
ٍ
ٍ
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
أو ًلا :بالنســبة لحســابات التوفيــر الراكــدة ،والتــي ال تزيــد أرصدتهــا عــن خمســة دنانيــر كويتيــة ،ال مانــع أن يتــم
تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب معلــق بتمــام المــدة المقــررة ،باعتبارهــا راكــدة وفــق سياســة البنــك بمــرور 181
يومً ــا .وال مانــع مــن أخــذ التكاليــف الفعليــة لمتطلبــات إغــاق هــذا الحســاب.
ثان ًيــا :بالنســبة لحســابات التوفيــر الراكــدة والتــي تزيــد أرصدتهــا عــن خمســة دنانيــر كويتيــة ،ال مانــع أن يتـ َّ
ـم
ـاب مع َّلــق بتمــام المــدة المقــررة ،باعتبارهــا راكــدة وفــق سياســة البنــك وهــي مــرور
تحويــل مبالغهــا إلــى حسـ ٍ
 913يومً ــا ،علــى أن يقـ َ
ـوم البنــك باالســتمرار فــي احتســاب األربــاح حتــى تاريــخ مراجعــة العميــل للبنــك.
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إيقاف األرباح ألرصدة تزيد عن خمسة دنانير كويتية لحسابات التوفير
ٍ
الراكدة (قرار رقم )2015/15
السؤال:
نظــرًا إلــى أنــه بعــد إغــاق الحســابات الراكــدة وتحويــل أرصدتهــا إلــى حســاب معلــق ،فــإن طبيعــة تلــك
الحســابات قــد تغ َّيــرت فــي ســجالت البنــك مــن حســابات المودعيــن إلــى مطلوبــات أخــرى ،ومــن ثــم لــم يعــد
ـاح منهــا يتــم توزيعهــا بيــن المســاهمين
البنــك يســتثمرها ضمــن أنشــطته االســتثمارية ،بغــرض تحقيــق أربـ ٍ
والمودعيــن وفــق سياســات البنــك الداخليــة .لــذا يُرجــى التكـرُّم بإعــادة النظــر فيمــا يتعلــق بإيقــاف احتســاب
األربــاح حتــى تاريــخ مراجعــة العميــل للبنــك ،وذلــك فــي ضــوء المعطيــات المذكــورة أعــاه .مع جزيل الشــكر.
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة قررت الهيئة الشرعية ما يلي:
بالنســبة لحســابات التوفيــر الراكــدة :ال مانــع مــن أن يتــم تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب مع َّلــق بتمــام المــدة
المقــررة باعتبارهــا راكــدة ،وفــق سياســة البنــك ،وهــي مــرور  913يومً ــا ،مــع إيقــاف احتســاب األربــاح حتــى يــوم
اإلغــاق ،علــى أن يتــم تســليم مبلــغ العميــل مــع أرباحــه الســابقة لــدى مراجعــة صاحــب الحســاب للبنــك.

تعديل سياسة الحسابات الراكدة (قرار رقم )2021/14
السؤال
النظــر فــي تخفيــض المــدة المقــررة إلغــاق الحســابات الراكــدة للفئــة األكثــر مــن خمســة دنانيــر للكويتييــن
وغيــر الكويتييــن ،كذلــك لفئــة الخمســة دنانيــر فأقــل ،وإغالقهــا للكويتييــن وغيــر الكويتييــن علــى النحــو التالــي:
• التعديــل المقتــرح لسياســة حســابات التوفيــر الراكــدة للكويتييــن يتعلــق بتخفيــض المــدة المقــررة ،ليتــم
تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب معلــق باعتبارهــا راكـ ً
ـدة بمــرور  360يومً ــا.
• أمــا بالنســبة لغيــر الكويتييــن فالتعديــل المقتــرح لحســابات التوفيــر الراكــدة ،والتــي تزيــد أرصدتهــا عــن
خمســة دنانيــر كويتيــة ،يتعلــق بتحويــل مبالغهــا إلــى حســاب معلــق بمــرور  360يومً ــا.
• وبالنســبة لحســابات التوفيــر الراكــدة لغيــر الكويتييــن ،والتــي تقــل أرصدتهــا عــن خمســة دنانيــر كويتيــة،
يتعلــق التعديــل بتحويــل مبالغهــا إلــى حســاب معلــق -باعتبارهــا راكــدة -بمــرور  180يومً ــا.
طلب التعديل جاء بناء على اآلتي:
• الكثير من الحسابات تظل غير متحركة لفترة زمنية حتى اإلغالق تزيد عن  900يوم.
• توجــه الدولــة فــي هــذه المرحلــة إلــى ســن القوانيــن المتعلقــة بتعديــل التركيبــة الســكانية ،مثــل عــدم
التجديــد لغيــر المواطنيــن الذيــن تجــاوز عمرهــم ( )60ســنة .كمــا أن الكثيــر مــن غيــر المواطنيــن يرحلــون عــن
البــاد ألســباب متعــددة.
• نتيجــة لذلــك يتــرك الكثيــر مــن العمــاء حســاباتهم دون متابعــة أو اســتخدام ،وتقــع علــى عاتــق البنــك
مســؤوليات حمايــة هــذه الحســابات مــن الســرقة واالختــراق ،عــن طريــق متابعــة هــذه الحســابات طــوال
فتــرة تواجدهــا ،وتكثيــف االتصــاالت وإرســال الرســائل النصيــة وكتــب إخطــار أكثــر مــن مــرة للعمــاء
ألصحابهــا دون جــدوى ،ممــا يســتلزم جهــدً ا ووق ًتــا ومتابعــة ،ويعــد بمثابــة تكلفــةٍ ماديــةٍ علــى البنــك ،حتــى ال
يتعــرض البنــك ُ
للمســاءلة أمــام البنــك المركــزي بســبب عــدم تحديــث بيانــات هــذه الحســابات.
• وبالتالــي يتعيَّــن علــى البنــك تشــديدَ الرقابــة فيمــا يخــص الحســابات الســاكنة ،والتــي يكــون قــد مضــى
ً
عرضــة للســرقة واالختــراق.
عليهــا فتــرة مــن الزمــن دون وجــود أي عمليــة مصرفيــة ،ممــا يجعلهــا
لذلــك نحــن اليــوم نتوجَّ ــه بطلــب تعديل سياســة إغالق الحســابات الســاكنة ألســباب تحمي البنك مســتقب ًلا
لتقليــل المخاطــر المذكــورة ،كمــا أن الفتــرة المقترحــة مطبقة فــي معظم البنوك.
الجواب:
ُ
هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
بعد المناقشة قر رَّت
ً
وفقا لآلتي.
الموافقة على تعديل سياسة تحريك الحسابات الساكنة
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أو ًلا :بالنسبة لحسابات التوفير الراكدة ،والتي تقل أرصدتها عن خمسة دنانير كويتي:
بالنسبة للكويتيين:
ال مانــع مــن أن يتــم تحويــل مبالغهــا إلــى حســابات راكــدة وفــق سياســة البنــك بمــرور  180يومً ــا ،دون إجــراء
أي عمليــات علــى الحســاب ،وفــي حــال اســتمر الحســاب راكــدً ا لمــدة  360يومً ــا أخــرى ،يتــم إغــاق الحســاب
ــي المــدة الثانيــة ،أي بعــد نهايــة مــدة  540يومً ــا كاملــة ( 180يومً ــا كحســاب نشــط  360 +يومً ــا
بعــد مُ ِ
ض ِّ
كحســاب راكــد) ،ثــم فــي اليــوم رقــم  541يتــم إغــاق الحســاب.
بالنسبة لغير الكويتيين:
ال مانــع مــن أن يتــم اعتبارهــا كحســابات راكــدة بمــرور  180يومً ــا ،دون إجــراء أي عمليــات علــى الحســاب ،ثــم
فــي اليــوم رقــم  181يتــم إغــاق الحســاب.
ثانيًا :بالنسبة لحسابات التوفير الراكدة ،والتي تزيد أرصدتها عن خمسة دنانير كويتية:
بالنسبة للكويتيين:
ال مانــع مــن أن يتــم تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب راكــد وفــق سياســة البنــك ،وهــي مــرور  180يومً ــا ،ثــم يتــم
ـي المــدة الثانيــة ،أي فــي
تحويلهــا إلــى حســاب راكــد لمــدة  360يومً ــا أخــرى ،ثــم يتــم إغــاق الحســاب بعــد مضـ ِّ
نهايــة مــدة  540يومً ــا كاملــة ( 180يومً ــا كحســاب نشــط  360 +يومً ــا كحســاب راكــد) ،ثــم فــي اليــوم رقــم 541
يتــم إغــاق الحســاب.
بالنسبة لغير الكويتيين:
ال مانــع مــن أن يتــم تحويــل مبالغهــا إلــى حســاب راكــد وفــق سياســة البنــك ،وهــي مــرور  180يومً ــا ،ثــم يتــم
ـي المــدة الثانيــة ،أي فــي
تحويلهــا إلــى حســاب راكـ ٍد لمــدة  180يومً ــا أخــرى ،ثــم يتــم إغــاق الحســاب بعــد مُ ِ
ضـ ِّ
نهايــة مــدة  360يومً ــا كاملـ ً
ـة ( 180يومً ــا كحســاب نشــط  180 +يومً ــا كحســاب راكــد) ،ثــم فــي اليــوم رقــم 361
يتــم إغــاق الحســاب.
ُّ
َّ
وبعدهــا
المجمــدة،
يتــم تطبيــق القــرارات الســابقة أرقــام ( )2015/15 ،2015/10 ،2010/15لمعالجــة المبالــغ
وفــق التفصيــل المذكــور فــي القــرارات المشــار إليهــا.
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حكم أخذ أجرة أو رسوم عند السحب النقدي ببطاقة ائتمانية (قرار رقم
)2006/09
السؤال:
مـــدى جـــواز الســحب النقــدي لبطاقــات االئتمــان (فيــزا كارد) ورســوم الســحب النقــدي لبطاقــات االئتمــان
ـاء علــى دراســة قامــت بهــا اإلدارة المختصــة.
(فيــزا كارد) ،بــأن تكــون خمســة دنانيــر لــكل عمليــة ســحب بنـ ً
الجواب:
 -1رأت الهيئــة أن توفيــر خدمـ َـة الســحب النقــدي مــن خــال البطاقــة االئتمانيــة ،هــي عبــارة عــن خدمــة يقدمها
البنــك للعميــل ،فيجــوز أن يســـتحق البنــك أجــرًا عليهــا ،ويجـــوز أن يكـــون األجــر مقطوعً ــا أو منســوبًا مــع
مراعــاة العدالــة فــي تقديــر الرســوم (.)2
 -2اعتمدت الهيئة رسوم السحب خمسة دنانير لكل عملية سحب.

اعتماد متوسط الرصيد الشهري لحساب التوفير (قرار رقم )2008/04
السؤال:
ما حكم اعتماد متوسط الرصيد الشهري لحساب التوفير ،بد ًلا من اعتماد أقل رصيد شهري؟
الجواب:
إن اعتمــاد متوســط الرصيــد فــي حســاب التوفيــر أو اعتمــاد أقــل رصيــد فــي الشــهر ،همــا أســلوبان مقبــوالن
مــن الناحيــة الشــرعية ،ويُتــرك تقديــر تطبيــق أحــد األســلوبين إلدارة البنــك فــي ذلــك بمــا يحقــق مصلحــة
ـكل عــادل ومنصـ ٍ
ـف ،وذلــك ألن الشــروط فــي المضاربــة التــي فيهــا مصلحــة
المودعيــن والمســاهمين بشـ ٍ
معتبــرة جائــزة شــرعً ا.

حكم منح بطاقة ائتمان وشراء مقاعد للحج والعمرة (قرار رقم )2010/09
السؤال:
مــا حكــم منــح بطاقــة ائتمانيــة للحــج والعمــرة ،وكذلــك شــراء أماكــن مــن الحمــات وبيعهــا علــى عمــاء
البنــك؟
الجواب:
 -1رأت الهيئــة عـ َ
ـدم الموافقــة علــى مقتــرح بطاقــة الحــج والعمــرة االئتمانيــة ،ألن الحــج والعمــرة واجبــان
علــى المســتطيع ويُكــره االســتدانة للحــج والعمــرة.
 -2رأت الهيئــة عــدم الموافقــة علــى حســاب شــراء مقاعــد الحــج والعمــرة ،ألن الحــج والعمــرة واجبــان علــى
المســتطيع ويُكــره االســتدانة للحــج والعمــرة.

نص المعيار الشرعي رقم ( )2بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان على ما يلي:
( )2حيث
َّ
 4/5السحب النقدي بالبطاقة:

ً
مبلغا نقديًّا ،سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة ،على أال يترتب على ذلك فوائد ربوية.
أ -يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها

ً
مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.
رسما مقطوعً ا متناسبًا مع خدمة السحب النقدي ،وليس
ب -يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض
ً
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حكم قيد الشيك المرتجع على حساب العميل عند الكشف بدون عمولة
(قرار رقم )2011/15
السؤال:
مــا حكــم قيــد الشــيك المرتجــع علــى حســاب العميــل ،عــن طريــق خصــم الشــيك بكشــف حســاب العميــل،
ثــم عكــس الخصــم بعمليــة متتاليــة وفوريــة؟
الجواب:
إذا كان كشــف حســاب العميــل ســيتم بــدون أي عمولــة أو فائــدة فــا مانــع ،بشــرط أن يتــم إعــادة قيــد
ً
مباشــرة ،حتــى ال يظهــر العميــل صاحــب الشــيك المرتجــع مدي ًنــا لــدى البنــك وهــو
وعكــس القيــد بعــده
مخالــف لحقيقــة الحــال ،كمــا َّ
أن اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء يعتبـ ُر مــن المصلحــة الراجحــة للبنــك ،لحفــظ حقوقه
ومعرفــة تصرفــات العمــاء التــي قــد تض ـ ُّر بالبنــك وبعمــاء البنــك.

منتج الوديعة المرنة (قرار رقم )2019/02
السؤال:
يرجى النظر وإبداء الرأي الشرعي لمنتج الوديعة المرنة ،والذي يكون هيكله كالتالي:
أو ًلا :يمنــح العميــل حــدَّ تمويــل نقــدي مــن خــال المنتجــات/األدوات التمويليــة المتوفــرة لدينــا حاليــا ،كالوكالة
ً
طبقــا للشــروط
باالســتثمار أو التــورق أو المرابحــات ،ويتــم إيــداع المبلــغ فــي حســاب العميــل الجــاري،
والضوابــط واإلجــراءات المتبعــة.
ُّ
تحويــل الرصيــد الدائــن المتوفــر فــي حســاب العميــل الجــاري إلــى حســاب
يتــم فــي نهايــة كل يــوم
ثانيًــا:
ُ
َّ
َ
الحــق فــي اســتثمار األرصــدة اليوميــة المتوفــرة فــي ذلــك
البنــك
اســتثماري وســيط ،ويفــوض العميــل
الحســاب االســتثماري لصالــح العميــل ،بنســبة أربــاح تســاوي نســبة األربــاح المحتســبة علــى التمويــل
طبقــا لمــا يتــم االتفـ ُ
ً
الممنــوح للعميــل كمــا ورد فــي البنــد أعــاه ،أو تقــل عنهــا بحــد أقصــى بنســبة 1%
ـاق
ً
أخــذا فــي االعتبــار درجــة المخاطــر وحجــم وربحيــة العالقــة ،وعلــى أال يتعــدى
عليــه بيــن البنــك والعميــل.
الرصيــد المســتثمر فــي هــذا الحســاب حــدودَ التمويــل الممنــوح فــي البنــد أو ًلا أعــاه.
ً
ثالثــا :يتــم ربــط الحســاب االســتثماري الوســيط المذكــور فــي البنــد ثان ًيــا أعــاه بالحســاب الجــاري للعميــل،
بحيــث يتــم تغطيــة المبالــغ التــي يحتــاج العميــل إلــى ســحبها مــن خــال الحســاب الجــاري ،وذلــك مــن
الحســاب االســتثماري الوســيط ،وبحــ ٍّد أقصــى مــا يعــادل الرصيــد المتوفــر فــي الحســاب االســتثماري
الوســيط.
رابعــا :يتـ ُّ
ً
ـم بتواريــخ محــددة متفــق عليهــا بيــن البنــك والعميــل ،ســواء كان ذلــك شــهر يًّا أو كل ثالث شــهور،
تحصيــل األربــاح المســتحقة علــى العميــل عــن تمويــل الوكالــة باالســتثمار أو التــورق أو المرابحــات ،وذلــك
خصمــا مــن حســاب العميــل الجــاري ،ويتـ ُّ
ـم فــي نفــس اليــوم إيــداع األربــاح المســتحقة لصالــح العميــل علــى
ً
اســتثمار المبالــغ فــي الحســاب االســتثماري الوســيط فــي حســاب العميــل الجــاري ،وبذلــك تكــون التكلفــة
الفعليــة للتمويــل المذكــور فــي البنــد أو ًلا بالنســبة للعميــل هــو الفــرق مــا بيــن األربــاح المســجلة عليــه
واألربــاح المســجلة لصالحــه عــن كل فتــرة محــددة متفــق عليهــا.
خامسا:
ً
 -1يعتبــر الحســاب االســتثماري الوســيط حســابًا بنكيــا داخليــا وليــس مــن الحســابات التابعــة للعميــل،
وليــس لــه حــق إدارتــه.
 -2يعتبــر العميــل مدي ًنــا للبنــك بالفــرق مــا بيــن مبلــغ التمويــل الممنــوح كمــا ورد فــي البنــد أو ًلا ،والرصيــد
المســتثمر فــي الحســاب االســتثماري الوســيط المذكــور فــي البنــد ثان ًيــا ،ويؤخــذ هــذا الرصيــد المديــن فــي
االعتبــار محاســبيا لــدى ســجالت البنــك.
ُ
صافــي األربــاح المقيــدة علــى العميــل عــن
لإليــرادات
المحاســبية
البنــك فــي االعتبــار لألغــراض
 -3يأخــذ
َ
التمويــل المذكــور فــي البنــد أو ًلا ،واألربــاح المقيــدة لصالحــه عــن الرصيــد المســتثمر فــي الحســاب الوســيط
المذكــور فــي البنــد ثان ًيــا.
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 -4يمنــح التمويــل اإلســامي المــرن بالدينــار الكويتــي أو بــأي عملــة أجنبيــة أخــرى ،وبمــا ال يتعــارض مــع
التعليمــات والضوابــط المحــددة مــن ِقبَــل بنــك الكويــت المركــزي ،بشــأن تقديــم التمويــل بالعمــات
األجنبيــة.
يتضــح ممــا ورد أعــاه أن «التمويــل اإلســامي المــرن» المقــدم ،عبــارة عــن خدمــة تمويليــة مــن خــال
المنتجــات  /األدوات التمويليــة القائمــة ،مثــل الوكالــة باالســتثمار أو التــو ُّر ق أو المرابحــات .وتعتبــر اإلضافــة
المقترحــة عبـ ً
ـارة عــن إعــادة اســتثمار الفائــض عــن الحاجــة مــن التمويل المقــدم للعميل ،من خالل الحســاب
ـكل يل ِّبــي احتياجاتــه
االســتثماري الوســيط .وبذلــك يتمكــن العميــل مــن توظيــف التمويــل الممنــوح لــه بشـ ٍ
اليوميــة ،التــي تســاعده فــي إدارة تدفقاتــه النقديــة والتقليــل مــن التكلفــة التمويليــة.
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
أساســا على عقــود معتمدة
وافقــت هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى اعتمــاد منتــج الوديعــة المرنــة ،لكونــه يقوم
ً
مــن الناحيــة الشــرعية ،واألصــل فــي العقــود اإلباحــة .وال مانــع مــن العمــل بــه مــع مراعاة الضوابط الشــرعية
فــي تطبيــق العقــود المرافقــة للمنتــج ،وفــق قــرار هيئة الرقابة الشــرعية.

ً
بناء على نتائج
حول االسترشاد بتوزيع أرباح الودائع حين االستحقاق،
ِ
)2019/49
الربع السابق (قرار رقم
السؤال:
مــا حكــم إجــراء تعديــل علــى وديعــة  KIBالحاليــة ،التــي تــوزع األربــاح كل ثالثــة أشــهر ،بحيــث يكــون توزيــع
األربــاح عنــد تاريــخ االســتحقاق بــد ًلا مــن االنتظــار حتــى االنتهــاء مــن إقفــال بيانــات الربــع؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
قائــم علــى مبــدأ المضاربــة المقبــول شــرعً ا بضوابطــه
أصــل الوديعــة
تــرى هيئــة الرقابــة الشــرعية أن
ٌ
َ
وشــروطه المعروفــة ،وفيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح بيــن المضــارب (البنــك) ورب المــال (العميــل) ،فهــي
قائمــة علــى مبــدأ االتفــاق والتراضــي ،واألصــل فــي العقــود الرضــا.
وعليــه فــا مانــع مــن اتفــاق الطرفيــن علــى توزيــع أربــاح الوديعــة عنــد االســتحقاق ،ســواء كانــت شــهرية أو
ً
ونصفــا أو ســنتين ،بحيــث يُراعــى فــي توزيــع األربــاح عنــد
ربــع ســنوية أو نصــف ســنوية أو ســنوية أو ســنة
االســتحقاق للودائــع التــي اسـ ُـتحقت قبــل إعــان نتائــج الربــع االسترشــاد بنتائــج الربــع الســابق ،مــع ضــرورة
ـل البنـ َ
ـك عنــد
إضافــة فقــرة فــي الشــروط واألحــكام تفيــد «اإلعفــاء عــن المســؤولية» ،بحيــث يعفــي العميـ ُ
صــدور النتائــج النهائيــة مــن أي مطالبــات ،بخــاف مــا تــم توزيعهــا لــه مــن أربــاح ،ويعتبــر اســتالمه لألربــاح
فــي تاريــخ االســتحقاق نهائيــا.
والتقديــر فــي اعتبــار نتائــج آخــر ربــع مالــي ســابق هــو القاعــدة الفقهيــة «الميســور ال يســقط بالمعســور»،
حيــث يتعــذر الحصــول علــى نتائــج ماليــة للبنــك فــي كل يــوم ،ممــا يجعــل األمــر متعسـرًا ،ولكــن يمكــن الرجــوع
بيســر إلــى نتائــج آخــر ربــع مالــي ،كمعيــار لتوزيــع األربــاح عنــد االســتحقاق لــكل عميــل وفــق الوصــف أعــاه.
كمــا أن نتائــج األربــاع الماليــة -ربــع الســنوية -تنمــو فــي الغالــب فــي البنــك بشــكل شــبه مســتق ٍّر ومضطــردٍ،
تجعــل مــن النتائــج الماليــة لألربــاع الســنوية لهــا صفــة المعلوميــة بشــكل كبيــر ،وال تتغيــر بشــكل مؤثــر مــا
لــم تكــن هنــاك أزمــات ماليــة طارئــة عامــة .وعلــى مــا ســبق فــا مانــع مــن اعتمــاد الفكــرة المعروضــة.
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ً
الحقا» (قرار رقم )2021/01
منتج «اشتر اآلن وادفع
السؤال:
ً
اعتمــاد منتــج جديــد -خدمــة «اشــتر اآلن وادفــع الحقــا» ( .)BNPL Buy Now Pay Laterوالــذي تتلخــص فكرتــه
فــي اآلتــي:
ً
ّ
إن البنــك بصــدد إطــاق خدمــة «اشــتر اآلن وادفــع
الحقــا» مجان ّيــة لجميــع عمــاء بنــك  ،KIBوالهــدف مــن
هــذه الخدمــة هــو تمكيــن شــرائح جديــدة مــن العمــاء مــن شــراء احتياجاتهــم من مــورِّدي البنــك المعتمدين،
وســداد قيمــة مشــترياتهم علــى دفعــات ال تتعــدَّ ى التســع دفعــات ،ويُعامــل هــذا الحــدّ الســحب علــى
ّ
ّ
يتحملونهــا فــي حــاالت التمويــل
تحملهــم نفــس األعبــاء التــي
المكشــوف كقــرض حســن ،وذلــك دون
اإلســكانيّة واالســتهالكية ،مــن ناحيــة مــدّ ة الســداد وقيمــة القســط واألعبــاء المال ّيــة التــي قــد تترتــب فــي
حــال االنقطــاع أو تغييــر جهــة العمــل.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،يتـ ُّ
ـم ســداد قيمــة البضاعــة /الســلع ،عبــر كشــف إحــدى حســابات العميــل بنفــس
ً
قيمــة البضاعــة ،وتحويــل هــذه القيمــة للمــورّد بعــد خصــم عمولــة التســويق التــي ّ
ســلفا
تــم تحديدهــا
باالتفاقيــة المبرمــة؟
الجواب:
وبعد المناقشة المستفيضة قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
ال مانع شرعً ا من العمل بالمنتج المقترح ،حيث إنه يتضمن أمرين:
 -1األول :الســحب علــى المكشــوف مــن غيــر زيــادة علــى المبلــغ المســتخدم ،وهــذا يُعــدُّ مــن قبيــل القــرض
الحســن المبــاح شــرعً ا.
 -2الثانــي :العمولــة المحصلــة مــن المــورد :فيمــا يخــص العمولــة التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن المــورد،
فهــي عمولــة تســويق يحـ ُّـق للبنــك تحصيلهــا مقابــل توجيــه العمــاء للمــورد ،وهــي مــن صــور السمســرة
الجائــزة شــرعً ا.
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الباب الرابع

الرسوم
والعموالت
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رسوم إدارة أمالك الغير (قرار رقم )2007/12
السؤال:
ما حكم أخذ الرسوم التالية:
 -1رسوم التسويات مع المستأجرين أصحاب الدعاوى القضائية؟
 -2رســوم التنـازل أو تحـويل العقـود للوحـدات المؤجـرة؟
 -3رسوم تسويق الوحدات اإليجارية؟
 -4رســوم تنـظيــم المــزاد العلــني لبيــع العقــارات؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 -1رســوم التســويات مــع المســتأجرين أصحــاب الدعــاوى القضائيــة بمبلــغ مقطــوع نصــف إيجــار شــهر
للســكن الخــاص ،وأجــرة شــهر للوحــدات التجاريــة.
تــم تكليــف اإلدارة القانونيــة بإعــداد كشــف بالتكلفــة الفعليــة وبشــكل تقريبــي ،لرســوم ومصاريــف المتابعــة
القضائيــة ،وتقديمــه للهيئــة الشــرعية العتمــاده واحتســـاب األجـــرة علــى أســـاس التكلفــة الفعليــة .ألن
متابعــة المســتأجرين فــي حــاالت الســداد المنتظمــة هــي مــن التزامــات البنــك ،بموجــب أجـــرة اإلدارة التــي
يأخذهــا البنــك مــن مــاك العقــارات.
 -2رســــوم التنـــازل أو تحـــويل العقـــود للوحـــدات المؤجـــرة :فـــرض أجـــرة نصــف شـــهر للوحـــدات السكنيــــة،
وأجـــرة شـــهر للوحـــدات التجاريـــة.
ال تـــرى الهيئـــة جــواز هــذه الرســوم ،ألن القيــام بمســتلزمات إبــرام العقــود مــع المســتأجرين القدامــى والجدد
مــن التزامــات الوكيــل ،وهــو إدارة أمــاك الغيــر التــي تتقاضــى أجرهــا مــن المــوكل (أصحــاب العقـــارات)،
ومصروفــات تحويــل الوحــدات المســتأجرة يتحملهــا المســتأجر الجديــد.
 -3فرض رسوم بمقدار إيجار شهر واحد فقط مقابل تسويق الوحدات اإليجارية.
يجـــوز أخــذ األجـــرة ،ويعتبــر هـــذا مــن قبيــل السمســـرة ،ألنهــا عمــل نافــع مشــروع لمالك العقـــار ،فهي جـــائزة
شـــرعً ا ،فـــا مانـــع من أخذ هـذه الرسـوم.
 -4رســوم تنـظيــم المــزاد العلــني لبيــع العقــارات.
تنظيــم المــزاد العلنــي هــي خدمــة تســتحق عليهــا اإلدارة أجـــرة ،وال مانــع مــن أخــذ نســبة  %1مــن القيمــة
النهـــائية لبيـــع العقـــارات.

رسوم التسويات مع المستأجرين (قرار رقم )2007/16
السؤال:
النظـر في رسوم التسويات مع المستأجرين أصحاب الدعاوى القضائية.
َ
مقترح الرسوم اآلتية:
عرَض مديـ ُر قسم إدارة أمالك الغيـر
 -1يتــم فــرض رســوم قضائيــة علــى المســتأجرين المتأخريــن أكثــر مــن شــهرين عــن دفــع القيمــة اإليجاريــة
المســتحقة عليهــا ،بمبلــغ مــا يعــادل إيجــار شــهر ،باإلضافــة إلــى  2.5%رســوم محكمــة فــي حــال الموافقــة
والرغبــة باالســتمرار باســتغالل العيــن المؤجــرة.
 -2فــي حــال قيــام المســتأجر بســداد اإليجــارات المتأخــرة فــي األســبوع األول مــن تاريــخ رفــع القضيــة ،يتــم
احتســاب فقــط  2.5%رســوم محكمــة ،وإعفــاؤه مــن رســوم اإلدارة فــي حــال أول مـــرة.
 -3وفــي حــال عمــل تســوية مــع المســتأجر ،وســداد جميــع المبالــغ المســتحقة عليــه بشــرط إخــاء العيــن
ـاب فقــط  2.5%وإعفــاؤه مــن رســوم اإلدارة.
فــورًا ،يتــم احتسـ ُ
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 -1ال مانــع مــن الموافقــة علــى الرســوم المذكــورة ،مــا دامــت هــذه المصاريــف ُتعتبــر حســب تقديــر اإلدارة
فعليـ ًـة.
 -2يتـــم تطبيــق هــذا المقتــرح لمـــدة ســـنة ،تنتهــي بتاريــخ 31/12/2008م ،علــى أن تتــم مراجعـ ُـة الرســوم مــرةً
أخــرى للنظــر فــي نتيجــة تطبيقهــا.
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ضوابط رسوم تقييم العقار (قرار رقم )2009/06
السؤال:
ً
ما حُ كم تطبيق رسوم تقييم العقارات المرهونة ،تنفيذا لتعليمات بنك الكويت المركزي؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
إن تحميل أجرة التقييم السنوية يُراعى فيها الحاالت التالية:
 -1فــي اإلجــارة مــع الوعــد بالتمليــك تكــون تكلفــة التقييــم الســنوية علــى البنــك باعتبــاره هــو المالــك للعقــار،
ـداء فــي عقــد اإلجــارة.
وال مانــع مــن تضمينهــا فــي األجــرة ابتـ ً
 -2العقـ ُ
ـارات المباعــة مرابحــة ومرهونــة لصالــح البنــك ،تكلفـ ُـة التقييــم الســنوية تقع على البنــك وال يتحملها
العميــل ،ويمكــن أن يُراعــى تضميــن تكلفــة التقييــم في ســعر المرابحة.
 -3العقــارات المشــيدة بموجــب وكالــة باإلنشــاء الســتصناع عقــار ،تكــون أجــرة التقييــم علــى كلفــة البنــاء،
ألن البنــاء للبنــك .ويمكــن أن تراعــى كلفـ ُـة التقييــم عنــد بيــع العقــار للعميــل مرابحـ ًـة ،أو لــدى تأجيــره إجـ ً
ـارة
مــع الوعــد بالتمليــك.
 -4العقــارات المرهونــة للبنــك لضمــان مديونيــات أخــرى هــي لصالــح البنــك ،وتكــون أجـ ُ
ـرة التقييــم الســنوي
علــى البنــك وليــس علــى العميــل.

حكم أخذ عمولة على الجهد اإلضافي الطارئ للدراسة االئتمانية الطارئة
(قرار رقم )2014/16
السؤال:
مقابــل الجهــد اإلضافــي الطــارئ المبــذول
إضافيــة،
عمولــة
علــى
البنــك
حصــول
فــي
الشــرعي
الحكــم
مــا
َ
للدراســة االئتمانيــة الطارئــة؟
الجواب:
ُ
الهيئة الشرعية اآلتـي:
بعد المناقشة قررت
يجـ ُ
ـوز أخــذ عمولــة علــى الجهــد اإلضافــي الطــارئ المبــذول للدراســة االئتمانيــة الطارئــة ،علــى أن يتــم مراعــاة
مــا يلــي:
ـل الــذي صــدر االئتمــان المعــزز لصالحــه مــن الحصــول علــى دراســة الجــدوى لــدى طلبــه
 1أن يتمكــن العميـ ُذلــك.
ـل دراســة الجــدوى جائــزة ،ســواء كانــت منسـ ً
2ـوبة أو مقطوعـ ًـة لكونهــا
ـ
مقاب
ـك
ـ
البن
ـا
ـ
يأخذه
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
العمول
َ
ُ
ً
نظيـ َر عمــل وجهــد يقــوم بــه البنــك ،ويمكــن للعميــل االســتفادة منهــا ،فتعتبــر خدمــة لــه أيضــا.
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حكم استخدام الزيادة الحاصلة بسبب إعفاء البنك من رسوم لتغطية
ٍ
رسوم مستحقة بأثر رجعي لعمالء سابقين (قرار رقم )2015/05
السؤال:
ً
يرجــى التكـرُّم بإبــداء الــرأي الشــرعي بخصــوص رســوم أراضــي الســكن الخــاص
وفقــا للقانــون رقــم ،2008-9/8
ـي مــن عــام  ،2008والتــي ســوف يقــوم البنــك بخصمهــا
والــذي ينـ ُّ
ـص علــى اســتحقاق الدولــة للرســوم بأثـر ٍ رجعـ ٍّ
مــن العمــاء الذيــن ينطبــق عليهــم ســدادُ الرســوم المذكــورة ،وذلــك للعمــاء الحالييــن ،إذ إن تلــك الرســوم
علمــا
ـب عقــود إجــارةٍ نتــج عنهــا تملــك مصرفنــا ألراضــي الســكن الخــاص.
ً
اسـ ُـتحقت علــى مصرفنــا بموجـ ِ
بــأن هنــاك عمــاء قــد قامــوا بســداد مديونيتهــم مــن قبــل تاريــخ تطبيــق القانــون ولــم يســددوا الرسـ َ
ـوم
المســتحقة عليهــم وانقطعــت عالقتهــم بمصرفنــا.
ـم تحصيلهــا مــن العمــاء الحالييــن يفــوق مبلـ َ
علمــا بــأن إجمالــي مبالــغ الرســوم التــي ســوف يتـ ُّ
ـغ الرســوم
ً
المســتحقة عليهــم (نظــرًا إلعفــاء أول خمســة آالف متــر تملكهــا البنــك مــن تلــك الرســوم) .فهــل يجــوز
اســتخدام هــذه الزيــادة فــي تغطيــة الرســوم الخاصــة بالعمــاء ،الذيــن انتهــت عالقاتهــم بمصرفنــا
ً
طبقــا للقانــون المذكــور أعــاه؟
واســتحقت عليهــم رســوم
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن اســتخدام الزيــادة التــي حصلــت للبنــك بســبب إعفــاء البنــك مــن رســوم  5000م ،2لتغطيــة
رســوم مســتحقة بأثــر رجعــي علــى أراضــي ســكن خــاص لعمــاء ســابقين ،انتهــت عالقاتهــم بالبنــك وال
مجــال لمطالبتهــم.

تحميل العميل رسوم التقييم السنوية للعقارات في العقود الجديدة
دون العقود السابقة (قرار رقم )2016/11
السؤال
ـك المركــزي فــي العقــارات التــي يمتلكهــا البنـ ُ
الموضــوع :يشــترط البنـ ُ
ـك تحــت بنــد إجــارة مــع الوعــد الملــزم
ـراء تقييــم ســنوي لــكل عقــار ،وأن يكــون التقييــم مــن شــركتين مــن خــارج البنــك.
بالتمليــك ،إجـ َ
ُ
ـل رســوم التقييــم الســنوي؟
ـ
العمي
ـل
ـ
يتحم
ـأن
ـ
ب
ـر
ـ
التأجي
ـد
ـ
عق
ـي
ـ
ف
ـدرج
ـ
ي
أن
ـك
ـ
للبن
ـن
ـ
يمك
ـل
والمطلــوب :هـ
ُ
ولــدى الموافقــة الشــرعية ،هــل يمكــن لهــذه الفتــوى أن تشــمل العقــود الســابقة؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن إدراج بنــد فــي عقــد اإلجــارة ،بــأن يتحمــل العميــل رســوم التقييــم الســنوية ،علــى أن يكــون هــذا
ـي ،وذلــك مــن قبيــل األجــرة المتفــق عليهــا.
فــي العقــود الجديــدة وال يســري علــى العقــود الســابقة بأثـر ٍ رجعـ ٍّ
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عمولة البنك الوسيط للتحويالت الدولية عبر أون الين (قرار رقم
)2018/03
السؤال:
مــا حكــم إضافــة رســوم « 8د.ك» عمولــة البنــك الوســيط للتحويــات الدوليــة ،عبــر خدمــة الدولــي أون اليــن
وتطبيــق الدولــي لألجهــزة الذكيــة؟
الجواب:
ُ
بعد المناقشة المستفيضة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
الموافقــة علــى إضافــة رســوم « 8د.ك» عمولــة البنــك الوســيط للتحويــات الدوليــة ،عبــر خدمــة الدولــي أون
اليــن وتطبيــق الدولــي لألجهــزة الذكيــة ،علــى أن يتــم إعــادة النظــر فــي «تســمية الرســم» ليكــون أكثــر داللــة
علــى طبيعــة العمولــة .وتعتبــر هــذه الرســوم مقابــل خدمــة مشــروعة يقدمهــا البنــك.

حكم تحصيل رسوم السحب النقدي من بطاقة ائتمان بنك تقليدي عن
ٍ
طريق أجهزة السحب اآليل للبنك (قرار رقم )2019/30
السؤال:
مــا حكــم تحصيــل رســوم الســحب النقــدي مــن بطاقــة ائتمــان بنــك تقليــدي ،عــن طريــق أجهــزة الســحب
اآللــي للبنــك؟
الجواب:
ُ
هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
بعد المناقشة قرَّرت
الموافقــة علــى تحصيــل رســوم الســحب النقــدي مــن بطاقــة ائتمــان بنــك تقليــدي ،عــن طريــق أجهــزة
الســحب اآللــي للبنــك ،وذلــك لكــون هــذه الرســوم أجــرة مســتحقة نظيــر عمــل مبــاح ،وهــو توفيــر األمــوال
ً
طرفــا فــي العالقــة مــا بيــن البنــك التقليــدي
لخدمــات اإلدارة المصاحبــة لهــذه العمليــة ،وبنــك  KIBليــس
وعميلــه ،وأن العمليــة باألصــل عبــارة عــن عمليــة مقاصــة بيــن البنــوك.

حكم النسبة التي يخسرها العميل من سعر البضاعة األصلي عند بيعها
على الطرف الثالث (قرار رقم )2019/31
السؤال:
ُ
حكــم النســبة التــي يخســرها العميــل مــن ســعر البضاعــة األصلــي عنــد بيعهــا علــى الطــرف الثالــث
مــا
)
ـر
ـ
التاج
(
ـل الحصــول علــى النقــد .وخطواتهــا
ـ
العمي
ـا
ـ
منه
ـد
ـ
َقص
ي
ـي
ـ
والت
ـة
ـ
المحلي
ـة
ـ
المرابح
ـود
ـ
عق
ـي
ـ
ف
ـك
ـ
وذل
؟
ُ
كاآلتــي:
 -1شراء البنك سلع محددة.
 2يقوم البنك ببيع تلك السلع إلى العميل بربح محدد باآلجل.
 -3يقــوم العميــل بتفويــض البنــك ببيــع تلــك الســلع بالثمــن األصلــي مخصومً ــا منــه نســبة معينــة بثمــن
حــال.
 -4يحصل العميل على النقد.
الجواب:
ُ
هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
بعد المناقشة قررت
اتفق الفقهاء على أن االختيا َر إلى وقوع مضمون العقد عن طيب َنفس ،هو قصد التشريع اإلسالمي.
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﴿إ َّلا َأ ْن َت ُك َ
ون تِجَ ار ًَة عَ ْن َتر ٍ
َاض ِم ْن ُك ْم﴾ [النساء.]29 :
ُّ
ويدل عليه قوله تعالىِ :
فــإذا كان العقــدُ تـ َّ
عالمــا بتلــك الخســارة
ـام األركان حكــم بصحــة معاملــة البيــع ،بشــرط أن يكــون العميــل
ً
المتعارفــة حســب عُ ــرف الســوق ،وال تكــن الخســارة فاحشـ ًـة تخــرج المعاملــة مــن البيــع الصحيــح إلــى بيــع
الغــرر المحظــور شــرعً ا .وعليــه فــا مانــع مــن إجــراء التوكيــل متضم ًنــا نسـ َ
ـبة خســارة التاجــر ،مــا دام ذلــك
َ
برضــا العميــل.

حكم أخذ رسوم وعموالت جديدة لمزاويل أعمال نظم الدفع اإللكتروني
ووكالئهم (قرار رقم )2021/15
السؤال
مــا حكــم أخــذ رســوم وعمــوالت جديــدة لمزاولــي أعمــال نظــم الدفــع اإللكترونــي ووكالئهــم؟ وذلــك بســبب
إدخــال أطــراف مــزودي الخدمــة مثــل شــركة  K.NETوشــركة  ،VISAممــا يحتــاج إلــى موظفيــن جــدد وشــركات
جديــدة ،ممــا يســتلزم إضافــة رســوم وعمــوالت جديــدة للخدمــات المقدمــة .وهنــاك دراســة ومقارنــة الخدمة
مــع البنــوك األخــرى ،وموافقــة علــى الرســوم مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي ،حيــث إن الرســوم والعمــوالت
فــي حــدود المســموح بــه فــي الســوق.
الجواب:
ُ
بعد المناقشة قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
الموافقــة علــى إضافــة الرســوم والعمــوالت الجديــدة لمزاولــي أعمــال نظــم الدفــع اإللكترونــي ووكالئهــم
وفــق المشــار إليــه فــي المذكــرة المقدمــة ،حيــث تضمنــت تلــك الخدمــة تزويــد العميــل (التاجــر) بخدمة تطبيق
إلكترونــي ،يســاهم فــي تســهيل مزاولــة التاجــر اســتيفاء المســتحقات ،مــن خــال البوابــات اإللكترونيــة
والنظــم اآلليــة المصاحبــة ،واألجهــزة المرتبطــة بتلــك الخدمــة.
حيــث تمثــل تلــك الخدمــات جهــدً ا وعمـ ًلا يســتحق البنــك فــي مقابلــه أجـرًا ،وهــو عمــل مبــاح شــرعً ا ،وال مانــع
مــن أخــذ الرســوم مقابلــه ،بشــرط أن يكــون نشـ ُ
ـاط التاجــر المقــدَّ م لــه الخدمــة مقبــو ًلا مــن الناحيــة الشــرعية.
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الباب الخامس

اإلجارة
وخدمات
المنافع
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حكم شراء العين من البائع وإعادة تأجيرها له ،مع عدم اشتراط اإلجارة
له عند البيع (قرار رقم )2007/03
السؤال:
ما مدى مشروعية شـراء العين وإعـادة تأجيـرها لمن َّ
تم الشـراء منه؟
الجواب:
ُ
الهيئة الشرعية اآلتـي:
بعد المناقشة قررت
ُ
ً
الهيئــة الشــرعية شــراء العيــن وإعــادة تأجيرهــا لمــن َّ
وفقــا لمــا ورد فــي
تــم الشــراء منــه ،وذلــك
أجــازت
المعاييــر الشــرعية للمؤسســات الماليــة اإلســامية صفحــة  145البنــد  ،2/3والــذي ينــص علــى أنــه« :يجــوز
تملــك العيــن مــن شــخص أو جهــة ،ثــم إجارتهــا نفســها إلــى مــن تملكتهــا المؤسســة منهــم ،وال يجــوز
اشــتراط اإلجــارة فــي البيــع الــذي حصــل بــه تملــك المؤسســة للعيــن».
كمــا ورد فــي صفحــة  152البنــد  5/8مــن مراعــاة مــا يلــي« :إذا كانــت العيــن المؤجــرة مشــتراة مــن المســتأجر
قبــل إجارتهــا إليــه إجـ ً
ضــي مــدة تتغ َّيــر فيهــا العيــن
العينــة مــن مُ ِ
ـارة منتهيــة بالتمليــك ،فالبــد لتجنــب عقــد ِ
المؤجــرة أو قيمتهــا ،مــا بيــن عقــد اإلجــارة وموعــد بيعهــا للمســتأجر» .وعليــه فـــا مـــانع مــن إجـــراء هــذه
المعاملــة بالشـــروط المذكــورة.

ضوابط تعديل األجرة المتغيرة لعقد إجارة (قرار رقم )2007/14
السؤال:
هل يجوز في عقد اإلجارة مع الوعد بالتمليك أن تكون األجرة متغيرة؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن أن تكــون األجــرة متغيــرة ،علــى أن تكــون األجــرة فــي الفتــرة األولــى محــددة بمبلــغ معلــوم ،ويجــوز
أن يذكــر فــي عقــد اإلجــارة بــأن تزيــد األجــرة فــي الفتــرات التاليــة وفــق مؤشــر منضبــط ويرتبــط بمعيــار معلــوم
ً
طبقــا لمــا ورد فــي معيــار المحاســبة والمراجعــة
ال يــدع مجــا ًلا للنــزاع ،كمــا يوضــع لــه حــد أدنــى وحــد أعلــى
للمؤسســات المالية اإلســامية رقـــم  3/2/5ص .49

ضوابط تعديل األجرة لعقد إجارة قائم (قرار رقم )2008/13
السؤال:
يرغــب العميــل فــي تعديــل األجــرة فــي عقــد قائــم إلجــارة منتهيــة بالتمليــك ،فمــا الســبيل لتلبيــة طلــب
العميــل؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
األصــل فــي اإلجــارة جــواز تعديــل األجــرة باالتفــاق بيــن المؤجــر والمســتأجر ،فــإذا أبــرم العقــد علــى أجــرة
معلومــة ثــم بعــد ذلــك تــم االتفــاق بيــن الطرفيــن علــى أجــرة جديــدة ،فيمكــن تلبيــة ذلــك بأســلوبين:
 -1فسخ العقد السابق وإبرام عقد جديد بالشروط الجديدة.
 -2أو بعمــل ملحــق بالعقــد يذكــر فيــه عبــارة «باإلشــارة إلــى عقــد اإلجــارة ومــا يتعلــق بــه مــن شــروط ،فقــد
اتفــق الطرفــان علــى اســتمرار العقــد بجميــع شــروطه مــع تعديــل بنــد األجــرة وفــق االتفــاق الجديــد».
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أخذ بدل الخلو (قفلية) في العقارات (قرار رقم )2014/03
السؤال:
عــرض مديــر إدارة أمــاك الغيــر بأنــه بصفتنــا وكالء فــي إدارة عقــارات (المــاك) ،ويرغــب المالكــون للعقــارات
لــدى تأجيــر محــات ومكاتــب تجاريــة ،يشــترطون علــى مــن يريــد االســتئجار دفــع مبلــغ معيــن كخلــو (قفليــة)،
وهــذا المبلــغ ال ُيــرد للمســتأجر مــرة أخــرى بــأي حــال مــن األحــوال ،حســب االتفــاق بيــن المالــك والمســتأجر،
أو بيننــا نحــن بصفتنــا وكيـ ًلا عــن المالــك للتعامــل مــع المســتأجر .لــذا يرجــى إفادتنــا بمــدى إمكانيــة وأحقيــة
البنــك بــأن يتقاضــى نســبة مــن هــذا الخلــو (القفليــة) يتــم االتفــاق عليــه مــع المالــك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
بنــاء علــى ُ
العــرف ،وهــذا العــرف ال
 -1الخلــو هــو مبلــغ نقــدي ســوى األجــرة ،ويجــوز لمالــك العقــار أخــذه
ً
يصــادم نــصًّا شــرعيًّا.
 -2إدارة أمــاك الغيــر باعتبارهــا وكيـ ًلا عــن المالــك ،يجــوز لهــا أخـ ُ
ـذ أجــرة عــن أعمــال الوكالــة بمــا يتعلــق باألجرة
والخلــو ،وذلــك بــإدراج بنـ ٍد فــي عقــد الوكالــة بأخــذ نســبة مــن مبلــغ الخلــو ومــن مبلــغ األجــرة.

ً
اعتبار المنافع أصواًل مالية (قرار رقم )2017/03
السؤال:
سؤال حول مالية المنافع.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:
بعــد اطــاع الهيئــة الشــرعية علــى موضــوع ماليــة المنافــع ،واالطــاع علــى البحــوث واألوراق المقدمــة مــن
اإلدارة الشــرعية ،رأت اآلتــي:
اعتبــار المنافــع أصــو ًلا ماليــة يجــري عليهــا جميــع أحــكام البيــع الشــرعي مــن حيــث التــداول وإصــدارات
الصكــوك التــي يكــون محلهــا منافــع مشــروعة .وهــذا ثابــت فــي الفقــه اإلســامي ،حيــث تعتبــر المنافــع
أصــ ًلا مــن األصــول ،وقــد عملــت بــه األمــة فــي جميــع األمصــار والعصــور.
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الباب السادس

التورق
والمرابحة
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حكم تمويل القاصر مع موافقة الوصي (قرار رقم )2005/52
السؤال:
هــل يجــوز تمويــل القاصــر مــع موافقــة الوصــي؟ وماهــي نســبة الربــح المســموح بهــا شــرعً ا فــي معامــات
المرابحــة والمســاومة وغيرهــا؟ وإن طلــب العميــل تغييــر قيمــة الدفعــة بعــد إبــرام عقــد المرابحــة المقدمــة
فمــا العمــل؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 -1ال يجــوز تمويــل القاصــر حتــى مــع موافقــة الوصــي ،حيــث إن ترتيــب الديــون وشــغل ذمــة القاصــر ليــس مــن
مصلحتــه ،كمــا ال يتمــول الوصــي باســم القاصــر.
 -2في تحديد نسبة الربح يراعى الربح السـائد في السـوق ،ويراعى أن تكون األسـعار تنافسـية.
 -3فــي الدفعــة المقدمــة فــي صفقــة المرابحــة ،إذا أراد العميــل أن يغيــر الدفعــة المقدمــة فيتــم فســـخ
العقـــد الــذي عقــده ويعقـــد لــه عقـــد آخـــر بالدفعـــة الجديـــدة.

ُّ
التورق (قرار رقم
حكم إعالم العميل بنوع السلعة والكمية في عملية
)2005/63
السؤال:
هــل يشــترط إعــام العميــل بالكميــات المشــتراة والمباعــة لصالحــه مــن الســلع والمعــادن ،بغــرض التــورق
علــى محافــظ القــروض التقليديــة ،فــي عمليــات التــورق التــي يجريهــا البنــك لتمويــل العميــل بموجــب توكيــل
العميــل للبنك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
تـؤكد الهيئـة الشـرعيـة علـى وجوب إعالم العميل بما يلي:
إعــام العميــل رســميًّا بكميــات ونوعيــات ،وكذلــك قيمــة الســلع والمعــادن المشــتراة والمباعــة لصالحــه
مــن األســواق العالميــة ،بغــرض التــورق علــى محافــظ القــروض التقليديــة.

التمويل المصرفي المجمع (قرار رقم )2008/07
السؤال:
حول المشاركة في التمويل المصرفي المجمع « »Syndicationلصالح البنك.
الجواب:
تــرى الهيئــة أنــه ال مانــع مــن المشــاركة فــي التمويــل المصرفــي المجمــع لصالــح البنــك ،حيــث إنهــا عبــارة
عــن تجميــع األمــوال مــن خــال تمويــل المشــروع بهــدف القيــام ببعــض المشــاريع االســتثمارية.
وتنبــه الهيئــة إلــى أنــه قــد تــردُ فــي هــذا النــوع مــن المشــاركات شــروط جزائيــة عنــد تأخــر البنــك المشــارك فــي
دفــع مشــاركته ،وهــذه الشــروط غيــر جائــزة مــن الناحيــة الشــرعية ،األمــر الــذي يتطلــب مالحظتــه عنــد رغبــة
ـاء علــى إفــادة اإلدارة بــأن هــذه الشــروط قــد تــم إلغاؤهــا،
البنــك فــي المشــاركة فــي مثــل هــذه العمليــات .وبنـ ً
وعليــه فانتفــى المانــع مــن المشــاركة.
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تمويل البنك للمؤسسات التقليدية بتمويل إسالمي (قرار رقم
)2009/15
السؤال:
ً
هــل يمكــن للبنــك القيــام بتمويــل إســامي لبنــوك تقليديــة ،وأيضــا لتمويــل فــرع إســامي لبنــك تقليــدي عــن
طريــق وكالــة فــي االســتثمار أو التــورق؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
أو ًلا :بالنســبة للبنــوك التقليديــة ال يجــوز تمويلهــا عــن طريــق التــورق أو الوكالــة فــي االســتثمار ،وذلــك ألن
طبيعــة عمــل البنــوك التقليديــة اســتخدام الســيولة فــي عمليــات اإلقــراض بفائــدة ممنوعــة شــرعً ا ،ولكــن
إذا تقدمــت المؤسســة التقليديــة لتمويــل اســتثمار مشــروع وأرفقــت طلبهــا بالوثائــق التــي تثبــت ذلــك،
عندئــذ لبنــك الكويــت الدولــي بموجــب الوكالــة باالســتثمار تقديــم التمويــل اإلســامي.
وهــذا يتطلــب للموافقــة الشــرعية علــى التمويــل إرفـ َ
ـاق الوثائــق ،التــي تثبــت بــأن التمويــل للجهــة التقليديــة
يخــص اســتثمارًا مشــروعً ا ،لتقــوم الهيئــة الشــرعية بدراســته للموافقــة عليــه.
ثانيًــا :أمــا فــي موضــوع الفــرع اإلســامي ،فــا مانــع مــن العمــل باتفاقيــة الوكالــة باالســتثمار أو التــورق
والتمويــل اإلســامي الناجمــة عنهــا ،علــى أال يتــم اســتخدام التمويــل النقــدي لتمويــل الشــركة األم لتعاملهــا
بالفوائــد المحرمــة.

حكم تعامل إدارة الخزينة مع البنوك التقليدية بضوابط الشرعية (قرار
رقم )2010/04
السؤال:
ـاء لتلبيــة
مــا حكــم التعامــل مــع البنــوك التقليديــة كوكيــل باالســتثمار لتمويلهــم بموجــب عقــد المرابحــة ،بنـ ً
احتياجــات إدارة الخزينــة فــي البنــك لإلغــاق اليومــي ،وفــق تعليمــات البنــك المركــزي؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن التعامــل مــع البنــوك التقليديــة عــن طريــق المرابحــة ،مــا دام أن المعاملــة التــي تجــري بيــن البنك
وبيــن البنــوك التقليديــة بالمرابحــة بضوابطهــا الشــرعية .ويُطلــب مــن البنــك التقليــدي أن يســتعمل هــذه
األمــوال بالطــرق الشــرعية مــع عمالئــه ،بموجــب مذكــرة تفاهــم بينــه وبيــن البنــك.
ويبــدأ فــي هــذا التعامــات مــع البنــوك اإلســامية ثــم البنــوك التــي لديهــا مســاحات مــن التعامــل الشــرعي
ثــم البنــوك التقليديــة ،وذلــك للحاجــة القائمــة للبنــوك اإلســامية.
وينبغــي أن يكــون التعامــل مــع جميــع البنــوك والشــركات المليئــة التــي تحتــرم التزاماتهــا ،حســب قواعــد
المــاءة والتصنيــف المقبولــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي وتنفيــذ أوامــره المفروضــة ،وذلــك تحاش ـيًا
لمخالفــة أوامــر البنــك المركــزي وعــدم الوقــوع تحــت طائلــة محاســبته ،وهــذا التعامــل خــاص بــإدارة الخزينــة
فــي البنــك فقــط.
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منتج التسويق التعاوني (قرار رقم )2011/14
السؤال:
بنــك الكويــت الدولــي يرغــب بالقيــام فــي عمليــات التمويــل لألســواق ،فيشــتري الســلع مــن المــورد بســعر
ـال ،ويبيعهــا البنـ ُ
ـك للســوق باألجــل ،ويقــوم البنــك بتوكيــل المــورد بتســليم الســلع .ويبــرم البنــك
نقــدي حـ ٍّ
العقــود التاليــة:
ٌ
رئيســة بيــن البنــك والمــورد :يتــم بموجبهــا شــراء الســلع مــن المــورد مــع توكيلــه بتســليمها
 -1اتفاقيــة
لألســواق المعنيــة.
 -2اتفاقية رئيسة بين البنك والسوق :يتم بموجبها بيع السلع للسوق.
ويراعى لدى إبرام العقود إدراج الشروط التالية:
 -1يحق للسوق إرجاع التوالف والسلع التي فيها عيب للمورد خالل مدة (يتم االتفاق عليها).
 -2يحق للسوق لدى عدم رواج سلعة أن يرد الباقي منها للمورد خالل مدة (يتم االتفاق عليها).
 -3يتم حجز  %10مث ًلا من الفاتورة لضمان رد السلع خالل الفترات المتفق عليها.
 -4يتعهــد البنــك بتقديــم حافــز (لألســواق) لــدى قيامهــا بتســديد الفاتــورة بتاريــخ االســتحقاق ،فيتــم خصــم
 %1مث ـ ًلا مــن قيمــة الفاتــورة.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن اعتمــاد منتــج التســويق التعاونــي القائــم علــى إبــرام البنــك عقــد شــراء الســلع مــن المــورد
وتوكيلــه ،ببيــع تلــك الســلع للســوق المركــزي المســتهدف ،ومــن ثــم تســليم الســلع نيابــة عــن البنــك ،كمــا
يجــوز ً
أيضــا إبــرام اتفاقيــة بيــن البنــك والســوق المركــزي بموجــب عقــد توريــد ،حيــث يعتبــر مــن قبيــل (عقــود
االســتجرار) ،وهــو عقــد تزويــد الســوق بالســلع بشــكل متتابــع وفــق طلــب الســوق واحتياجــه علــى أســاس
بيــع المرابحــة أو المســاومة الشــرعيين.
كما ال مانع من إدراج الشروط التالية في عقد البنك مع المورد ،وهي:
 -1يشــترط البنــك أن لــه الحــق فــي إرجــاع التوالــف والســلع التــي فيهــا عيــب للمــورد خــال مــدة (يتــم االتفــاق
عليهــا) ،وهــذا جائــز شــرعً ا ،ألن هــذا مــن خيــار الــرد بالعيــب.
 -2يشــترط البنــك أنــه لــدى عــدم رواج الســلعة أن يــرد الباقــي منهــا للمــورد خــال مــدة (يتــم االتفــاق عليهــا).
وهــذا جائــز شــرعً ا ،ألن هــذا مــن خيــار الشــرط المشــروع.
 -3وأمــا اشــتراط حجــز  %10أو أكثــر أو أقــل مــن قيمــة الفاتــورة لضمــان رد الســلع خــال الفتــرات المتفــق
عليهــا ،فهــو جائــز شــرعً ا ،ألنــه مــن بــاب الضمانــات لتنفيــذ الشــرط.
 -4أمــا تعهــد البنــك بتقديــم حافــز (لألســواق) لــدى قيامهــا بتســديد الفاتــورة بتاريــخ االســتحقاق بخصــم %1
مــن قيمــة الفاتــورة (مثـ ًلا) ،فهــو مــن قبيــل التنــازل عــن حــق ،وهــو مــن بــاب التبــرع ،فهــو جائــز شــرعً ا.

عملية الوكالة باالستثمار (التورق) المتجددة بضوابطها الشرعية (قرار
رقم )2011/17
السؤال:
ما حكم التمويل بالوكالة باالستثمار (وكالة متجددة لسنوات عديدة معلومة)؟
لشــركات كويتيــة قابضــة وعقاريــة ،تحصــل الشــركة علــى تمويــل عشــرة مالييــن ولمــدة عشــر ســنوات علــى
ســبيل المثــال ،وبنــاء علــى اتفاقيــة رئيســة تقــوم الشــركة بتســديد مليــون فــي كل ســنة مــع أرباحهــا ،ويكــون
التمويــل لهــذه الحــاالت وبموجــب الوكالــة باالســتثمار المتجــددة.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن إجــراء الوكالــة باالســتثمار المتجــددة بصفقــات جديــدة متناقصــة حتــى نهايــة االتفاقية الرئيســة،
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علــى أن يتــم مراعــاة مــا يلــي:
 -1أن تكــون عمليــة التــورق التــي ســتجري منفصلــة تمامً ــا عــن المديونيــة المترتبــة علــى الوكالــة باالســتثمار
الســابقة.
جزءا من المديونية السابقة بخالف األرباح المستحقة عليه.
 -2أن يسدِّ د
ً
 -3أن يكــون ناتــج مبلــغ التــورق الجديــد مســتقلًّا عــن المديونيــة المترتبــة عــن الوكالــة باالســتثمار الســابقة،
وغيــر مرتبــط بــه.
 -4أن يكون هناك فاصل زمني بين استحقاق المديونية السابقة والتورق الجديد.
 -5عــدم اشــتراط خصــم مبلــغ التــورق الجديــد مــن حســابه ،ســدادً ا لمــا تبقــى مــن المديونيــة الســابقة فــي
صلــب العقــد.

ُّ
بالتورق المصرفي (قرار رقم )2012/02
تمويل األفراد
السؤال
ـاء علــى احتيــاج العميــل لشــراء أو ترميــم عقــار ،مــع تقديمــه قرائــن يتأكــد
ـ
بن
ـورق،
ـ
بالت
ـل
ـ
تموي
ـح
ـ
من
مــا حكــم
ً
علمــا بــأن العميــل لديــه مركــز مالــي جيــد وخبــرة بالســوق العقــاري.
البنــك مــن مصداقيتهــا؟
ً
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن تمويــل األفــراد عــن طريــق التـــورق المصرفــي ،وهــو قيــام البنــك بشــراء معــادن وســلع لصالــح
ـاء علــى اتفاقيــة شــراء وبيــع ســلع ومعــادن مبرمــة مــع العميل ،تــم فيها بعد
البنــك مــن الســوق الدوليـــة ،بنــ ً
ذلــك بيــع البضاعــة للعميــل (المشــتري) .وبعــد تملــك العميــل لهــا تملـ ً
ـكا حقيق ـيًّا ،وبعــد دخــول البضاعــة
فــي ضمــان المشــتري (العميــل) يتــم بيعهــا نيابـ ًـة عنــه بموجــب توكيــل بذلــك ،ومــن ثــم إيــداع المبلــغ فــي
حســابه.
وهــذه المعاملــة مقبولــة شــرعً ا إذا روعــي فيهــا الضوابــط الشـــرعية المطلوبــة لصحــة عقــد البيــع ،ووجـــود
المبيــع وحقيقــة المعـــاملة وأن ال تكــون صوريــة ،فــإذا مــا روعيــت هــذه الضوابــط فــا مانـــع مــن تقديــم
التمويــل لترميــم العقــار وفــق الســؤال المرفــق.
وكذلــك ال مانــع مــن التمويــل عــن طريــق التــورق المنضبــط لشــراء العقــار ،لــدى التحقــق مــن االحتيــاج
ووجــود عقبــات (إداريــة أو تنظيميــة) يتعــذر معهــا اللجــوء إلــى المرابحــة العاديــة ،مــع مراعــاة عــرض كل حالــة
علــى حــدة علــى الرقابــة الشــرعية.

ِّ
الموردين (قرار رقم )2013/07
ضوابط التعامل مع شركات
السؤال
مــا هــي الضوابــط الشــرعية للتعامــل مــع شــركات المورِّديــن؟ ومــا هــي الضوابــط الشــرعية إلجــراء المرابحــة
المحليــة والتورق؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
أو ًلا :الضوابط الشرعية إلجراء المرابحة والتورق المحلي:
 -1تقديم عرض سعر من المورد أو بواسطة العميل أو بطلب من البنك باسم البنك.
 -2شــراء البنــك الســلع مــن العميــل وفــق عــرض الســعر المشــار إليــه فــي طلــب الشــراء ،مبي ًنــا مواصفــات
وكميــات الســلع بالتحديــد.
 -3تعييــن وتحديــد (فــرز) الســلع المشــتراة لصالــح البنــك ،أو تخصيــص مــكان لــدى المــورد للبنــك للســلع
المشــتراة منــه.
 -4بيع البنك للعميل السلع المشار إليها.
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 -5إعطاء إذن التسليم للعميل.
 -6بيع العميل أو وكيله البضاعة لطرف ثالث غير المورد.
 -7مع مراعاة ما يلي:
أ) عدم صدور شيك من المورد األول لصالح العميل مباشرة.
ب) عدم منع العميل من استالم بضاعته في حال رغبته في ذلك.
ج) عدم توكيل البنك بالبيع نيابة عن العميل إال للمعاقين والعجزة والنساء.
ثانيًا :الضوابط الخاصة بالمورد:
 -1أن تكون لدى المورِّد رخصة معتمدة من الجهات الرقابية لمزاولة هذا النشاط.
 -2وجود كميات من السلع كافية لتغطية صفقات المرابحة وجودً ا حقيقيًّا.
 -3وجود مخازن مملوكة أو مؤجرة لصالح المورِّد وليس في مخازن تاجر السلع.
 -4وجود اتفاقيات لدى المورد أو طرق توزيع متعددة ،في حال رغبة العميل بالبيع لطرف ثالث.

منتج عقد الشراكة بالتمويل للعميل مع القرض الحسن (قرار رقم
)2016/12
السؤال

منتــج ائتمانــي لعقــد مضاربــة تتـ ُّ
ـم فيــه المشــاركة بموجــب تمويــل  50%مــن البنــك للعميــل ،مــع منحــه 50%
ً
قرضــا حسـ ًنا ،وتتــم المضاربــة وفــق آليــة معينــة.

الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 إن أســاس دراســة عقــد منتــج (عقــد الشــراكة) مبنيــة علــى أســاس شــراكة مــا بيــن البنــك والعميــل ،إلدارةمشــروع العميــل المقتــرح ومتابعــة نشــاط المشــروع.
 ولكــن المقتــرح خالــف هــذا األســاس بجعــل المنتــج (عقــد الشــراكة) ينقســم إلــى قســمين :أحدهمــا قــرضحســن ،واآلخــر شــراكة .ممــا يجعــل التداخــل فــي العناويــن المنتجــة واختالفهــا مــع المعنــون وهــو العقــد
الخارجــي وعــدم انطباقهمــا فــي الواقــع الخارجــي.
ً
قرضا يجر منفعة.
 شبهة الدخول في الربا بوجود القرض والدين ،فيكون التضارب في بنود عقد الشراكة مما يحقق شبهة الجهالة في المنتج.فقــد جــاء فــي الدراســة تحــت بنــد عقــد الشــراكة( :علــى أن يأخــذ العميــل كامــل المبلــغ  100%ويســدد للبنــك
 50%فقــط) ،وباقــي المبلــغ  50%للشــراكة مــع العميــل ،باعتبــار أن مبلــغ التمويــل هــذا يدخــل ضمــن زيــادة
رأس المــال لتدويــر عمليــة المشــروع مــن جميــع التزاماتــه.
ـزءا مــن القيمــة اإلجماليــة وهــي الـــ  500( 50%ألــف
ـل جـ ً
وقــد جــاء فــي بنــود الشــراكة مــا نصــه :يمــوِّ ل العميـ ُ
د.ك).
وتحسب نسبة الضمانات  1( %200مليون د.ك) من قيمة الجزء الممول إلى العميل.
فهناك تضارب بين البندين.
وعليــه فتقــرر الهيئــة الشــرعية عــدم قبــول مقتــرح عقــد الشــراكة بتمويــل للعميــل مــع قــرض حســن ،وألن
البديــل األفضــل هــو عقــد المشــاركة المتناقصــة المعتمــد مــن الهيئــة الشــرعية والمعمــول بــه فــي البنــك،
حيــث إنــه يتميــز بشــفافية ووضــوح.
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حكم تمويل صالون تجميل نسائي (قرار رقم )2016/13
السؤال:
حول إمكانية تمويل صالون تجميل نسائي:
حيــث تقــدم العميــل بطلــب تســهيالت بنكيــة ،وأن نشــاطه يتعلــق بالتجميــل والمســاجات وبيــع
مســتحضرات التجميــل .مــع العلــم بــأن طلــب التمويــل خــاص.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
األصــل فــي هــذا النشــاط هــو اإلباحــة ،وإن كان بعــض األعمــال التــي تصاحــب هــذه الصالونــات تنطــوي علــى
بعــض التحفظــات الشــرعية ،ولكــن مــن حيــث اإلجمــال فــإن األصــل هــو اإلباحــة ،وعليــه فــا مانــع مــن تمويــل
صالونــات تجميــل النســاء بــأي وســيلة مــن وســائل التمويــل والتســهيالت المشــروعة ،وكذلــك التعامــل
معهــم وفــق الضوابــط الشــرعية المعتمــدة مــن خدمــات أجهــزة البيــع وغيرهــا مــن الخدمــات المشــروعة.
وينبغــي تنبيــه القائميــن علــى هــذه الصالونــات تجنــب األنشــطة غيــر المقبولــة شــرعً ا ،التــي قــد تصاحــب
نشــاط هــذه الصالونــات.

حكم تمويل األستوديوهات (قرار رقم )2016/17
السؤال:
مــا حكــم تمويــل شــركة بغــرض شــراء أجهــزة لتركيــب وتشــغيل أنظمــة صوتيــة ســمعية وبصريــة لعــدد
مــن األســتوديوهات والمســارح؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:
األصــل فــي األدوات المســتخدمة -وهــي األجهــزة الســمعية والبصريــة -فــي هــذه الشــركة هــو اإلباحــة
والحــل ،ويتوقــف حكــم جــواز االســتخدام واالنتفــاع فيهــا مــن عدمــه علــى فعــل المكلــف .وعليــه فــا مانــع
مــن تمويــل شــركة األنظمــة المتخصصــة لغــرض شــراء أجهــزة لتركيــب وتشــغيل أنظمــة صوتيــة ســمعية
وبصريــة لعــدد مــن األســتوديوهات والمســارح ،وفــق عقــد الوكالــة باالســتثمار المقــر مــن الهيئــة الشــرعية
سـ ً
ـابقا.

حكم تمويل العميل مالك العقار مع سداده ألقساط التمويل من األجرة
الشهرية (قرار رقم )2016/18
السؤال:
مناقشــة موضــوع :حكــم تمويــل عميــل يمتلــك عقــارًا يُــد ُّر أجــرة شــهرية ،وأن يكــون ســداده ألقســاط
التمويــل مــن األجــرة الشــهرية للعقــار بموجــب حوالــة حــق.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:
أقــرت الهيئــة الشــرعية تمويــل العميــل مالــك العقــار وفــق عقــد التــورق أو الوكالــة فــي االســتثمار المقــر
مــن الهيئــة الشــرعية .كمــا ال مانــع أن يكــون ضمـ ُ
ـان هــذا التمويــل مــن خــال حوالــة حــق التدفقــات النقديــة
مــن العقــارات المــدرة للدخــل الممولــة للعميــل .وال مانــع أن يكــون ســداد العميــل ألقســاط التمويــل مــن
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األجــرة الشــهرية للعقــار بموجــب حوالــة حــق.
وتفــوض الهيئــة الشــرعية مقــرر الهيئــة الشــرعية بمراجعــة النســخة الداخليــة للبنــك ،والتــي ســيتم عرضهــا
للبنــك المركــزي ألخــذ موافقــة البنــك المركــزي علــى المنتــج.

حكم إلغاء نموذج الوعد والرغبة بالشراء في عقود التمويالت (المرابحة)
(قرار رقم )2017/40
السؤال:
ما حكم استغناء وإلغاء نموذج الوعد والرغبة بالشراء؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
ال مانــع مــن الناحيــة الشــرعية مــن إلغــاء نمــوذج الوعــد والرغبــة بالشــراء بعقــود المرابحــات لألفــراد ،حيــث
إن نمــوذج الوعــد ال يشـ ّ
ـكل رك ًنــا فــي صحــة عقــد البيــع ،وإنمــا وجــوده مــن بــاب التأكيــد علــى جديــة الواعــد،
وإلغــاؤه ال يعتبــر مفســدً ا للعقــد .ويُتــرك تقديــر وجــوده مــن عدمــه لــإدارة المختصــة ،لتقديــر مــدى الحاجــة
ومــدى تأثيــره علــى وضــع البنــك االئتمانــي.

منتج «تمويل التدفقات النقدية» (قرار رقم )2018/05
السؤال:
طرح منتج لتمويل التدفقات النقدية لعمالء اإلدارة المصرفية التجارية.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
بعد المناقشة المستفيضة للمنتج فقد تصورته الهيئة على النحو اآلتي:
يقــوم البنــك بمنــح تمويــل نقــدي مــن خــال عقــد التــورق المعتمــد فــي البنــك ،بمعــدل ربــح محــدد لمــدة
محــددة ثابتــة ،ولنفتــرض لمــدة ســنة واحــدة .ثــم يقــوم العميــل بفتــح حســاب وكالــة فــي االســتثمار بنفــس
المبلــغ ،بعائــد متوقــع يســاوي نســبة الربــح التــي احتســبها البنــك فــي عقــد التــو ُّر ق ،بحيــث يعطــي البنــك
العميــل ربــح الوكالــة علــى النســبة المتوقعــة المتفــق عليهــا ،والحســاب يســتثمر بالكامــل ويكــون الربــح
للعميــل بحســب المبلــغ المتوفــر فــي الحســاب ،وي َّ
ُمكــن العميــل مــن الســحب مــن حســاب الوكالــة فــي أي
ـل بســبب نقــص
ـ
يق
ـوف
ـ
س
ـه
ـ
ل
ـع
ـ
المتوق
ـح
ـ
الرب
ـإن
ـ
ف
ـة
وقــت .وفــي حــال ســحب العميــل مــن حســاب الوكالـ
ُّ
المبلــغ المتوفــر فــي الحســاب ،فــي حيــن أن نســبة ربــح التــورق التــي أخذهــا البنــك مــن العميــل ثابتــة وال
تتغيــر ،فــكأن العميــل تــم احتســاب نســبة ربــح عليــه علــى المبلــغ المســتخدم فقــط بشــكل عكســي.
ـاء علــى التصــور الســابق تــرى الهيئــة الموافقــة المبدئيــة علــى منتــج تمويــل التدفقــات النقديــة لعمــاء
وبنـ ً
اإلدارة المصرفيــة التجاريــة ،لعــدم وجــود مخالفــة شــرعية مؤثــرة فــي صحــة المنتــج ،علــى أن يتــم عــرض
العقــود والنمــاذج علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية للحصــول علــى الموافقــة النهائيــة.
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الباب السابع

الوكالة
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حكم توكيل الشركات التقليدية في االستثمار لصالح البنك (قرار رقم
)2005/100
السؤال:
ما حكم توظيف الفوائض النقدية عن طريق محافظ استثمارية ُتدار من ِقبَل الشركات التقليدية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
تــرى الهيئــة عــدم توكيــل الشــركات التقليديــة باالســتثمار بأمــوال البنــك ،إال فــي أضيــق الحــدود ولحــاالت
معينــة وبضوابــط تقررهــا الهيئــة الشــرعية ،لمــا يلـــي:
أ -افتقـاد هذه الشركات لهيئة شرعية تضبط تعامالتها.
ب -خشــية الوقــوع بتجــاوزات غيــر مقصــودة ،يتو َّلــد عنهــا شــبهات فــي مشــروعية االســتثمار وعوائــده،
نتيجـــة عــدم اســتيعاب إدارة هــذه الشــركات للجوانــب الشـــرعية لالســتثمار.
لذلــك توصــي الهيئــة بالبحــث عــن شــركات إســامية ُتديــر المحافــظ االســتثمارية للفوائــض النقديــة للبنــك
العقــاري الكويتــي.
كما ُتوصي الهيئة الشرعية اإلدارة في مجال التعامل باألسهم باآلتـــي:
 -1أن يكــون توجُّ ــهُ البنــك إلــى االســتثمار مــن خــال جهــاز متخصــص مــن موظفيــه ،ألنهــم أقــدر وأحــرص علــى
إدارة أمـــوال البنــك ،بــد ًلا مــن إســـناد االســتثمار آلخريــن ،إال فــي نطاقـــات معينــة ومحددة.
َ
وفق سياسة تنموية حقيقية واضحة تحددها سياسات البنك.
 -2التوجُّ ه نحو مجاالت التنمية،
 -3االســتثمار فــي أســهم الشــركات ذات األســعار ،التــي تتوافــق مــع نشــاطها وقدراتهــا وميزانياتهــا
الدفتريــة لضمــان عــدم تعثــر االســتثمار وخســارته.

حكم توكيل الشركة لتقوم باالستثمار لصالح البنك (قرار رقم )2007/07
السؤال:
مــا حكــم منــح تمويــل إســامي للشــركات ،علــى أن تكــون وكي ـ ًلا فــي االســتثمار نيابـ ًـة عــن البنــك ،بموجــب
عقــو ٍد كاإلجـــارة أو المرابحـــة أو غيرهــا مــن األدوات التمويليــة المشــروعة؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن التوكيــل لشــركة لديهــا هيئــة شــرعية تراقــب عملياتهــا ،وفــي حــال عــدم وجــود هيئــة شــرعية،
فيتو َّلــى بنــك الكويــت الدولــي دو َر الوكيــل وإجــراء عمليــات التمويــل مــن خــال عقــد الوكالــة فــي االســتثمار.

حكم ْ
كون البنك وكيل االكتتاب لشركة االتصاالت المتنقلة (زين) (قرار
ِ
رقم )2008/08
السؤال:
طلبــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة زيــن أن يكــون بنـ ُ
ـك الكويــت الدولــي أحــدَ البنــوك الــذي يتــم مــن خاللهــا
ـل االكتتــاب .فهــل يجــوز تلبيــة طلبهــا فــي ذلــك؟
االكتتــاب ،ليكــون وكيـ َ
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
تــرى الهيئــة أن ذلــك يُعتبــر مــن قبيــل قبــض األمــوال مــن العمــاء ودفعهــا إلــى شــركة (زيــن) ،واألســهم
ـل قبـ ٍ
ـع لهــذه الشــركة.
مشــروعة فــي أصلهــا .فــا مانــع مــن أن يكــون بنــك الكويــت الدولــي وكيـ َ
ـض ودفـ ٍ
41

حكم توكيل المقاول بالتوريد للوزارات (قرار رقم )2011/20
السؤال:
مــا حكـ ُ
ـم توريــد ســلع وأدوات للمؤسســات الحكوميــة ،بحيــث يقــوم البنــك بتوكيــل المقــاول بشــراء الســلع
مــن المــورد نقــدً ا ،ويوكلــه فــي بيــع الســلع للمؤسســات الحكوميــة بربــح متفــق عليــه باألجــل .وبمــا أن
وكيــل البنــك بعمــل حوالــة حــق
المؤسســات الحكوميــة ال تتعامــل إال مــع المقاوليــن ،فيقــوم المقــاول
ُ
للمبلــغ المســتحق علــى المؤسســة لصالــح بنــك الكويــت الدولــي .فمــا الحكــم الشــرعي فــي ذلــك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
شــراء البنــك الســلع مــن المقــاول نقــدً ا ،وتوكيلــه ببيــع الســلع للمؤسســة الحكوميــة بثمــن آجــل ،يتــم
تســديده بموجــب حوالــة حــق إلــى البنــك بأنــه جائــز ،لكــون الهيكلــة قائمـ ًـة علــى أســاس المرابحــة المشــروعة،
كمــا أن مبــدأ الحوالــة َ
مق ـ ٌّر فــي الشــريعة اإلســامية ،وال مانــع مــن اســتخدامه عنــد وجــود شــروطه.

ضوابط التفويض بالمتاجرة في العمالت (قرار رقم )2004/19
السؤال:
ما ضوابط التفويض بالمتاجرة في العمالت األجنبية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ُ
مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية التالية:
يجب لدى المتاجرة في العمالت األجنبية
َ
شريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية اآلتية:
تجوز المتاجرة في العمالت
 -1أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين ،سواء أكان القبض حقيقيا أو حكميا.
 -2أن يتــم التماثــل فــي البدليــن اللذيــن همــا مــن جنــس واحــد ،ولــو كان أحدهمــا عملـ ًـة ورقيــة واآلخــر عملـ ًـة
معدنيــة ،مثــل الجنيــه الورقــي والجنيــه المعدنــي للدولــة نفســها.
 -3أال يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
ُ
عملية المتاجرة بالعمالت بقصد االحتكار ،أو بما يترتب عليه ضرر باألفراد أو المجتمعات.
 -4أال تكون
 -5أال يكون التعامل بالعمالت في السوق اآلجلة.
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الباب الثامن

االعتمادات
المستندية
وخطابات الضمان
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ضوابط أخذ األجرة على خطاب الضمان واالعتمادات المستندية (قرار
رقم )2005/03
السؤال:
ما حكم أخذ عمولة إلصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندية النقدية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 -1االعتمــادات المســتندية النقديــة :هــي عقــود مســتحدثة تشــتمل علــى كفالــة ووكالــة وقــرض .أمَّ ــا الوكالــة
فهــي بأجــر مقطــوع أو منســوب ،والكفالــة المجــردة بــدون أجــر إال إذا تضمنــت عمـ ًلا فتســـتحق علــى ذلك أجرًا
مقطـــوعً ا أو منســوبًا ،أمــا القــرض فهــو قــرض حســن ،وذلــك عنــد تســليم البنــك للمصــدر قيمـ َـة البضائــع
َ
أوراق الشــحن والفواتيــر الخاصــة بالبضاعــة.
عنــد اســتالمه
 -2خطابــات الضمــان :إذا كانــت الكفالــة مجــردة فللبنــك أخــذ أجــر مقطــوع لمصاريفــه الفعليــة عليهــا ،أمــا إذا
كانــت تشــتمل علــى عمــل فللبنــك أن يأخــذ أجريــن :المصاريــف الفعليــة ،واألجــرة علــى العمــل ســواء كانــت
مقطوعــة أم منســوبة.

قبول خطاب ضمان تقليدي كضمان لعمالء البنك (قرار رقم )2007/17
السؤال:
هــل يجــوز قبــول خطابــات ضمــان مصرفيــة مــن بنــوك تقليديــة كضمــان لعمــاء البنــك الدولــي لمعاملــة
كالمرابحــة أو اإلجــارة أو غيرهــا مــن منتجــات البنــك؟
الجواب:
مــا دامــت عمليــة التمويــل مشــروعة بيــن البنــك والعميــل ،فــا مانــع مــن قبــول الضمــان مــن أي جهــة ،مــا
دامــت تتســم بالمــاءة الماليــة وتحتــرم التزاماتهــا.

ًّ
مغطى وإجراء عملية التورق قبل تسديد مبلغ
إصدار خطاب ضمان غير
خطاب الضمان (قرار رقم )2010/08
السؤال:
ً
مكشوفا ليقوم البنك بسداد البنك عند الطلب
ضمان
خطاب
العميل
منح
لدى
الطريقة
ما هي
َ
ٍ
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ـاب الضمــان غيــر المغطــى فيــه خطــورة علــى البنــك ،ولكــن إذا تيقنــت
رأت الهيئــة بعــد المناقشــة بــأن خطـ َ
الجهــة المانحــة فــي البنــك لخطــاب الضمــان المكشــوف بأنهــا قــادرة علــى أن تقــوم بإجــراء عمليــة تــورق
وفــق الضوابــط الشــرعية قبــل تســديد مبلــغ خطــاب الضمــان للجهــة المســتفيدة ،فــا مانــع مــن ذلــك،
ً
ـتقلة ومنفصلــة ،مــع مراعــاة الضوابــط والشــروط الشــرعية.
بحيــث تكــون عمليــة التــورق مسـ
أما القيام بعملية التورق بعد تسييل خطاب الضمان فهو غير جائز ،ألن فيه شبهة الربا وقلب الدَّ ين.
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مشاركة البنك في إصدار خطاب الضمان مع بنوك أخرى إسالمية
وتقليدية وضوابطه (قرار رقم )2014/08
السؤال:
ما حكم المشاركة في إصدار خطابات ضمان مع بنوك أخرى إسالمية وتقليدية؟ وما هي وضوابطه؟
التصور كاآلتي:
يرغــب بنــك الكويــت الدولــي بالمشــاركة فــي إصــدار خطابــات ضمــان لصالــح جهــات حكوميــة فــي دولــة
الكويــت ،متعلقــة بمشــاريع حيويــة ضخمــة ،ذات قيمــة عاليــة ومفيــدة لالقتصــاد الوطنــي ،تأتــي فــي ضــوء
الخطــط اإلســتراتيجية لتطويــر البنيــة التحتيــة لدولــة الكويــت.
ومــع مــا يتــردَّ د عــن إنجــاز الموافقــات علــى المشــاريع الملياريــة ،أعطــى الضــوء األخضــر النطــاق مشــاريع
قــد تصــل قيمتهــا إلــى  30مليــار دينــار كويتــي هــذه الســنة فــي مجــاالت وقطاعــات مختلفــة ،أبرزهــا المصفــاة
الجديــدة فــي «الــزور» والوقــود البيئــي ،وغيرهــا فــي قطــاع البنيــة التحتيــة.
ُ
تنفيذهــا فــي دولــة الكويــت مــن ِق َبــل الشــركات األجنبيــة
ـاء عليــه ســوف يــزداد عــددُ المشــروعات الجــاري
وبنـ ً
العالميــة والمحليــة ،وتــزداد معهــا الحاجــة إلــى الخدمــات المصرفيــة ،ليصبــح لبنــك الكويــت الدولــي دو ٌر
ـي يلعبــه فــي هــذا المجــال.
رئيسـ ٌّ
وفــي هــذا اإلطــار تــرد الحاجــة إلــى إصــدار خطابــات ضمــان لهــذه المشــاريع الحيويــة ،بنــاء علــى طلــب
الشــركات المحليــة واألجنبيــة لصالــح مختلــف الــوزارات فــي دولــة الكويــت .وتشــمل خطابــات الضمــان هــذه
الضمــان االبتدائــي ،»Tender» «Guarantee« :وإصــدار خطــاب ضمــان التنفيــذ،»Performance» «Guarantee« :
وخطــاب ضمــان الدفعــات المقدمــة ،»Advance» «Payment» «Guarantee« :وغيرهــا مــن خطابــات الضمــان
المتعلقــة بــكل مشــروع علــى حــدة.
ً
مرتفعــة لدرجــة عــدم قــدرة مصــرف كويتــي واحــد علــى
وحيــث إن خطابــات الضمــان هــذه تكــون قيمتهــا
التفــرد بهــا ،وحيــث إن خطابــات الضمــان يجــب أن تصــدر مــن بنــك كويتــي لصالــح جهــات حكوميــة ،يتفــق
عــددٌ مــن البنــوك الكويتيــة فيمــا بينهــم علــى أن يكــون أحدهــم (بنــك الكويــت الوطنــي علــى ســبيل المثــال)
هــو البنـ َ
ـك المصــدر لــكل خطــاب ضمــان علــى حــدة ،علــى أن تشــارك البنــوك فيمــا بينهــا علــى النحــو اآلتــي:
ـاب الضمــان لصالــح جهــة حكوميــة أو شــبه حكوميــة (المســتفيد) .وتجــدر
يصــدر بنــك الكويــت الوطنــي خطـ َ
اإلشــارة هنــا إلــى أن إصــدار خطــاب الضمــان هــذا قــد يكــون بطلــب مــن مصــرف أجنبــي مقابــل «خطــاب
ضمــان مقابــل –  »Counter Guaranteeصــادر عــن هــذا األخيــر ،لقــاء عمولــة إصــدار محــددة.
 يقـ ُكل مــن البنــوك الكويتيــة المشــاركة
ـوم بعدهــا بنــك الكويــت الوطنــي بتوقيــع اتفاقيــة مشــاركة ،مــع ٍّ
بإصــدار خطــاب الضمــان (ومــن بينهــا بنــك الكويــت الدولــي).
 ســيكون بنــك الكويــت الدولــي (حالــه حــال بقيــة البنــوك المشــاركة فــي إصــدار خطــاب الضمــان) جاهــ ًزاً
مســبقا مــن خطــاب الضمــان للمســتفيد ،فــي حــال تقــدم األخيــر
لســداد قيمــة حصتــه المتفــق عليهــا
المعنــي.
بالمطالبــة بتســييل خطــاب الضمــان ،عنــد إخفــاق العميــل بتنفيــذ المشــروع الحيــوي
ّ
 فــي حالــة مطالبــة المســتفيد بتســييل خطــاب الضمــان ،وقيــام بنــك الكويــت الوطنــي بســداد قيمة خطابالضمــان ،يقــوم مصرفنــا بســداد حصتــه مــن غيــر أي عمولــة عــدا العمولــة المأخــوذة مسـ ً
ـبقا عنــد إصــدار
ـل دراســة الجــدوى ،بمقــدار مــا يبذلــه البنــك مــن جهــد وعمــل إجرائــي.
خطــاب الضمــان مقابـ َ
 يقــوم بنــك الكويــت الدولــي بإعــداد دراســات تفصيليــة وافيــة وشــاملة ،وهــي خدمــات منفصلــة عــن معنــىطالــب خطــاب الضمــان والتأكــد مــن أهليتــه ،وعــن البنــك
المعنــي والمقــاول
الضمــان ،عــن المشــروع
ِ
ّ
األجنبــي المصــدر لخطــاب الضمــان المقابــل ،والدولــة التــي يتواجــد فيهــا هــذا األخيــر.
ُ
وتعــرض هــذه الدراســات علــى إدارة المخاطــر ،ومــن ثـ َّ
ـم علــى لجنــة التمويــل واالســتثمار ،ومــن بعدهــا علــى
مجلــس التمويــل واالســتثمار ،للحصــول علــى كافــة الموافقــات الالزمــة للحــدود االئتمانيــة الممنوحــة
للعميــل والبنــك األجنبــي والدولــة التــي يتواجــد فيهــا .وتكــون هــذه الدراســات متاحــة للمســتفيد فــي حــال
طلبهــا.
وهدفنــا مــن ذلــك هــو بنــاء عالقــات مــع شــركات أجنبيــة عالميــة وبنــوك دوليــة ،للتمكــن مــن الدخــول مــع
ً
جهــات دوليــة
الحقــا ،باعتبــار أن هــذه المشــاركات تفتــح لنــا مجــاالت (آفــاق) ،لبنــاء عالقــات واســعة فــي
ـاء عليــه :الرجــاء إبــداء الــرأي الشــرعي.
مجــال اســترباح بنــك الكويــت الدولــي مــن كل الفــرص الممكنــة .وبنـ ً
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة للموضوع ،قررت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:
يجــوز لبنــك الكويــت الدولــي المشــاركة فــي إصــدار خطــاب ضمــان مــع بنــوك أخــرى إســامية وتقليديــة ،علــى
أن يتــم ذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:
 -1أن يكون المشروع الذي يصدر من أجله خطاب الضمان مباحً ا وليس فيه محرمات.
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 -2أن يكون العقد مع البنك القائد خاليًا من أي اشتراطات ربوية.
 -3العمولــة تجــوز مقطوعــة أو منســوبة ،مــا دام أن هنــاك دراســات تقــدَّ م للعميــل ،ويكــون هنــاك جهــد
يبذلــه البنــك لتلــك الدراســة.
 -4عند تسييل خطاب الضمان ال يتم أخذ أي فوائد.
علــى أن يتــم عــرض النمــوذج النمطــي لهــذه العقــود ،العتمــاده مــن عضــو ومقــرر هيئــة الفتــوى والرقابــة
الشــرعية إلقــراره كعقــد نمطــي للمعامــات المشــابهة.

حكم أخذ العمولة في حالة كسر خطاب الضمان من قبل العميل (قرار
رقم )2017/17
السؤال:
يحق للبنك ُ
ُّ
أخذ العمولة التي تم استيفاؤها من العميل؟
في حال كسر خطاب الضمان ،فهل
الجواب:
بعد المناقشة قرَّرت الهيئة الشرعية اآلتـي:
أفــادت الهيئــة بأحقيــة البنــك حــال كســر خطــاب الضمــان بأخــذ العمولــة كاملــة ،ألنهــا مقابــل جهــد مقــدم
تـ َّ
ـم االنتفــاع بــه مــن قبــل العميــل ،وتؤكــد هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى أهميــة التــزام البنــك بتمكيــن العميــل
مــن الدراســة االئتمانيــة لخطــاب الضمــان ،التــي تــم أخــذ العمولــة فــي مقابلهــا.

حكم أخذ عمولة منسوبة على خطاب الضمان دون إجراء دراسة جدوى،
وفي حالة تسييل خطاب الضمان يتم تحويل العمولة المنسوبة
المأخوذة إىل التكلفة الفعلية (قرار رقم )2021/07
السؤال:
مــا حكــم أخــذ عمولــة منســوبة علــى خطــاب الضمــان دون إجــراء دراســة جــدوى ُتقــدم للعميــل ،وفــي حــال تــم
تســييل خطــاب الضمــان يتـ ُّ
ـم تحويــل العمولــة المنســوبة المأخــوذة إلــى التكلفــة الفعليــة.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
تدارســت هيئــة الرقابــة الشــرعية موضــوع أخــذ عمولــة منســوبة علــى خطــاب الضمــان دون إجــراء دراســة
جــدوى ُتقــدم للعميــل ،ورأت إعــادة النظــر فــي قــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية رقــم  2011/18ورقــم ،2012/06
الــذي يقضــي بااللتــزام بإجــراء دراســة جــدوى ُتقــدم للعميــل فــي حــال كانــت العمولــة منســوبة ،حيــث بُنــي
الــرأي علــى أســاس منــع أخــذ العمولــة علــى الكفالــة والضمــان ،وذلــك بنــاء علــى تغيــر االجتهــاد الفقهــي
فيمــا يتعلــق بخطابــات الضمــان ،حيــث تــرى هيئــة الرقابــة الشــرعية أن خطــاب الضمــان فــي أصلــه عمــل
تجــاري يخالطــه نــوع مــن الضمــان فــي حــاالت معينــة ،واألصــل جــواز أخــذ العــوض والمقابــل علــى األعمــال
المباحــة ،واألعمــال المصاحبــة إلصــدار خطــاب الضمــان متعــددة وال تقتصــر علــى الضمــان المجــرد .وعليــه
فتــرى هيئــة الرقابــة الشــرعية جــواز أخــذ عمولــة منســوبة علــى إصــدار خطــاب الضمــان ،ودون إجــراء دراســة
جــدوى للعميــل.
ولكــن فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا تســييل لخطــاب الضمــان ،فســوف يترتــب عليهــا وجــود مديونيــة علــى
العميــل ،وفــي هــذه الحالــة فيتــم الرجــوع إلــى التكلفــة الفعليــة فــي العمولــة التــي تــم أخذهــا ،تفاد ًيــا لشــبهة
ً
نفعــا» ،ويمكــن معالجــة المبلــغ الزائــد فــي العمولــة عــن التكلفــة الفعليــة بالمقاصــة بيــن
«القــرض الــذي جـ َّر
المبلــغ المطلــوب والزيــادة أو زيــادة الضمانــات للعميــل مــن تلــك الزيــادة.
كمــا طلبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن اإلدارة تقديـ ُ
ـم دراســة لتقديــر التكلفــة الفعلية في خطابــات الضمان،
وذلــك لتطبيقهــا في حاالت التســييل.
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الرهن
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ضوابط رهن األسهم (قرار رقم )2005/98
السؤال:
ما حكم رهن أسـهم شـركات تقليدية وغير تقليدية مقابل تمويالت ائتمانية يقدمهـا البنـك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ـص عقدهــا األساســي علــى االلتــزام بالشــريعة اإلســامية ،ولهــا
 -1يُقبــل رهــن أســهم الشــركات التــي ينـ ُّ
ـب أعما َلـــها.
هيئــة شــرعية تراقـ ُ
 -2ال يُقبــل رهـ ُ
ـن أســهم الشــركات التــي يكــون أصــل نشــاطها غيــر مشــروع كالبنــوك التقليديــة وشــركات
التأميــن التقليديــة ،حيــث إن القاعـ َ
ـدة الفقهيــة تنــص علــى «مــا جــاز بيعــه جــاز رهنــه» ،وإن كان رأس المــال
االكتتــاب بــه مشــروعً ا ،غيــر أن االســتثمار فيــه علــى وجــه غيــر مشــروع يغيــر مــن صفتــه
األول الــذي تــم
ُ
االســتثمارية ،فينتفــي مشـــروعية رهنــه (.)3
ـص نظامهــا األساســي علــى االلتــزام بالضوابــط الشــرعية ولكــن أصــل نشــاطها
 -3أمــا الشــركات التــي ال ينـ ُّ
مبــاح ،فاألصــل فــي أســهمها جـ ُ
ـواز رهنهــا إن كان أصــل نشــاطها مباحً ــاَّ ،
ألن مقصــود الرهــن االســتيثاق
بالديــن للتوصــل إلــى اســتيفائه عــن ثمــن الرهــن ،إن تعـ َّ
ـذر اســتيفاؤه مــن ذمــة الراهــن.

حكم رهن العقارات التي تحتوي على أنشطة مخالفة للشـريعة اإلسـالمية
(قرار رقم )2005/99
السؤال:
مــا حكــم قبــول رهــن عقــار يكــون فيــه بعــض أنشــطة مخالفــة للشــريعة اإلســامية ،وذلــك برهــن فنــادق
خــارج الكويــت؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ـن هــذه العقــارات التــي تحتــوي علــى أنشــطة مخالفــة للشـــريعة اإلســـامية ُّ
ال يجــوز رهـ ُ
للشـــبهة فيهــا مــن
ـل هــذه األنشــطة عــن أصــل العقــار.
حيــث أصــل مشــروعيتها ،وال يمكــن فصـ ُ

حكم رهن أسهم تقليدية لضمان مديونيات صكوك عند افتقاد الضمانات
(قرار رقم )2009/11
السؤال:
ما مدى قبول أسهم الملكية التقليدية لضمان مديونيات صكوك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
األصــل هــو عــدم جــواز رهــن أســهم المؤسســات التقليديــة ،ولكــن لــدى افتقــاد الضمانــات ونتيجــة ظــروف
خاصــة يمكــن اســتخدام هــذه األســهم كضمــان ،شــريطة أنــه فــي حالــة إخــال الراهــن بااللتزامــات يفــوض
َ
موافــق عليهــا مــن قبــل البنــك .كمــا يراعــى أن يكــون ذلــك بعقــود
الراهــن فــي بيــع الرهــن مــن قبــل جهــة ثالثــة
ملزمــة تحفــظ حـ َّـق البنــك فــي اســتيفاء مديونيتــه ،بحيــث يقــوم طــرف ثالــث ذو ســمعه طيبــة ببيــع الرهــن
استئناســا بحادثــة عمــر بــن الخطــاب فــي موضــوع الخــراج علــى
وإيــداع ثمنــه فــي حســاب المشــاركة ،وذلــك
ً
الخمــر ،الــذي هــو مــن تجــارات أهــل الكتــاب ،فقــال« :و ّلوهــم بيعهــا واقبضــوا مــن ثمنهــا».
( )3يُراعى جواز الرهن للحاالت الطارئة – قرار رقم (.)2013/21
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حكم قبول رهن أسهم شركات تقليدية (قرار رقم )2013/21
السؤال:
ما حكم منح تمويل إسالمي بضمان أسهم شركات تقليدية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
مــا دامــت عمليــة التمويــل بيــن البنــك والعميــل تتـ ُّ
ـم بضوابطهــا الشــرعية ،فــا مانــع مــن قبــول ضمــان
أســهم شــركات تقليديــة وفــق القــرار الشــرعي رقــم  ،2009/11والــذي جــاء علــى النحــو التالــي:
األصــل هــو عــدم جــواز رهــن أســهم المؤسســات التقليديــة ،ولكــن لــدى افتقــاد الضمانــات ونتيجــة ظــروف
خاصــة ،يمكــن اســتخدام هــذه األســهم كضمــان ،شــريطة أنــه فــي حالــة إخــال الراهــن بااللتزامــات يفــوض
الراهــن فــي بيــع الرهــن مــن قبــل جهــة ثالثــة موافــق عليهــا مــن قبــل البنــك ،كمــا يراعــى أن يكــون ذلــك بعقــو ٍد
ملزمــة تحفــظ حــق البنــك فــي اســتيفاء مديونيتــه ،بحيــث يقـ ُ
ـوم طــرف ثالــث ذو ســمعه طيبــة ببيــع الرهــن
استئناســا بحادثــة عمــر بــن الخطــاب فــي موضــوع الخــراج علــى
وإيــداع ثمنــه فــي حســاب المشــاركة ،وذلــك
ً
ّ
الخمــر ،الــذي هــو مــن تجــارات أهــل الكتــاب فقــال« :ولوهــم بيعهــا واقبضــوا مــن ثمنهــا».

ً
ضمانا للتسهيالت (قرار رقم )2017/25
حكم قبول رهن وديعة الجود
السؤال:
مــا حكــم قبــول وديعــة الجُ ــود لتكــون ضما ًنــا للتســهيالت التــي يقدمهــا البنــك لصاحــب وديعــة الجــود ،مــع
حجــز مبلــغ الوديعــة لحيــن تجديدهــا مقابــل التمويــات الممنوحــة؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
ال مانــع مــن قبــول وديعــة الجُ ــود لتكــون ضما ًنــا للتســهيالت التــي يمنحهــا البنــك لصاحــب وديعــة الجــود،
كمــا ال مانــع مــن حجــز مبلــغ االســتحقاق بحســاب خــاص لحيــن تجديــد الوديعــة؛ وذلــك ضما ًنــا للتمويــات
الممنوحــة للعميــل؛ مــع ضــرورة أخــذ تفويــض مــن العميــل للبنــك بتجديــد وديعــة الجُ ــود عنــد االســتحقاق،
وفــي هــذه الحالــة تســتم ُّر وديعــة الجــود ضما ًنــا للتمويــات الممنوحــة للعميــل.

حكم التأمين التقليدي (قرار رقم )2004/04
السؤال:
ما حكم التأمين على موجودات البنك لدى شركات التأمين التقليدية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
اســتق َّر الـ ُ
ـي للعلمــاء المعاصريــن علــى عــدم جــواز التأميــن التقليــدي ،واتخــاذ التأميــن التعاونــي
ـرأي الفقهـ ُّ
التكافلــي بديـ ًلا عنــه ،وعليــه فــا يصــح التأميـ ُ
ـن التقليــدي علــى موجــودات البنــك العقــاري الكويتــي والخدمــات
ً
خصوصــا وأن البديــل الشــرعي للتأميــن متوفــ ٌر عــن طريــق عــدة شــركات
التأمينيــة األخــرى بعــد التحــول؛
تأميــن إســامية ُتقــدم هــذه الخدمــة فــي الكويــت .وعلــى إدارة البنــك أن تســعى لترتيــب التأميــن اإلســامي
لمرحلــة مــا بعــد التحــوُّ ل ،وترتيــب اإلجــراءات المناســبة لذلــك.
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ُّ
التحول (قرار رقم )2005/31
ضوابط معالجات الديون المتعثرة عند
السؤال:
مــا هــي آليـ ُـة تحويــل الديــون المتعثــرة لقاعــدة العمــاء الراغبيــن ،بتحويــل تلــك الديــون متوافقـ ًـة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 -1معالجة المديونية من خالل تطبيق آلية التورق.
 -2يجب مراعاة التالي عند تطبيق عمليات التو ُّر ق المتجددة على المديونيات المتعثرة:
عنــد تجديــد كل عمليــة تــورق يجــب احتســاب الرصيــد المتبقــي للمديونية ،وعدم احتســاب الرصيد المســتحق
والمتعثــر .ومثــال ذلــك :إذا كان أصــل الديــن  100د.ك .عنــد التحــول ،وكانــت نســبة األربــاح  %5والقســط
ـراء عمليــة تــورق لـــ  100دينــار ،وبنســبة ربــح %5
المســتحق هــو  10دنانيــر شــهريا للديــن المتعثــر ،فيتــم إجـ ُ
للفتــرة األولــى.
ومــن ثــم يتــم إجــراء عمليــة تــورق لـــ  90دينــارًا فقــط ،وبنفــس نســبة األربــاح إلــى الفتــرة الثانيــة ،وتســتمر
عمليــات التــو ُّر ق وبشــكل دوري وبأصــل متناقــص إلــى نهايــة اســتحقاق المديونيــة ،وعليــه تصبــح األقســاط
المســتحقة هــي ملـ ً
ـكا للبنــك العقــاري الكويتــي ،وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية.

ُ
ُّ
التحول (قرار رقم
معالجات التسهيالت النقدية االئتمانية التقليدية عند
)2005/39
السؤال:
بخصــوص التســهيالت االئتمانيــة النقديــة الممنوحــة للعمــاء حســب النظــام التقليــدي .فمــا هــي كيفيــة
معالجتهــا عنــد تحــوُّ ل البنــك إلــى العمــل بالنظــام اإلســامي؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
جزء مستخدم وجزء َّ
لـما يستخدم بعد:
 -1في حدود السحب على المكشوف ،هناك
ٌ
أ  -أمــا الجــزء المســتخدم :فســوف يتــم تحويلــه إلــى تــورق ،يســتحق فــي نفــس تاريــخ االســتحقاق األصلــي
للعقــد.
دوَّ
ٍ
ب  -وأمــا الجــزء غيــر المســتخدم :ســوف يتــم تحويلــه إلــى حــدود تســهيالت تــورق متعــدد غيــر ار ،يُســتحق
كل تــورق فــي تاريــخ اســتحقاق العقــد األصلــي أو سـ َنةٍ مــن تاريــخ اســتخدام كل التــورق أو جــزء منــه.
 -2أما القروض اإلنشـائية:
أ  -فــإن الجــزء المســتخدم :ســوف يتـ ُّ
ـم تحوي ُلــه إلــى تــو ُّر ٍق يســتخدم ســداده فــي تاريــخ االســتحقاق األصلــي
للعقــد.
ب  -وأمــا الجــزء غيــر المســتخدم :ســوف يتــم تحويلــه إلــى حــد تســهيالت تــورق متعـــدد غيــر دوَّ ار ،ويكــون لــكل
تــورق جدولــة تحتــوي علــى أقســـاط ال يتجــاوز عددهــا المــدة األصليــة فــي العقــد األصلــي ،وأن إجمالــي مبلــغ
أقســـاط التـــورق المتعــدد باإلضـــافة إلــى أقســاط الجــزء (أ) ال تتجــاوز مبلــغ القســط األصلــي المتفــق عليــه
فــي العقــد األصلــي للتســهيالت.
 -3قروض مقابل عقود (عقود مقاوالت):
أ  -الجــزء المســتخدم :ســوف يتـ ُّ
ـم تحويلــه إلــى تــورق يســتحق فــي نفــس تاريــخ االســتحقاق األصلــي فــي
العقــد .ويســدد علــى دفعــات غيــر متســاوية (غيــر محــددة المبالــغ مــن دفعــات المشــروع).
ب  -الجزء غير المستخدم :سوف يتم تحويله إلى خط تسهيل مرابحة باألجل غير دوَّ ار.
سلف عقارية دوّ ار:
 -4خط ُ
أ  -الجــزء المســتخدم :ســوف يتــم تحويلــه إلــى تــو ُّر ٍق يســتحق فــي نفــس تاريــخ االســتحقاق األصلــي فــي
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العقــد.
دوَّ
ب  -الجــزء غيــر المســتخدم :ســوف يتــم تحويلــه إلــى خــط تســهيالت مرابحــة ار (متجــدد) ،مــع االلتــزام
بنفــس تاريــخ االســتحقاق األصلــي.
وللعلــم فــإن الجــزء المســتخدم قبــل التحــوُّ ل ،والــذي ســوف يتــم معالجتــه بالتــورق كمــا هــو مذكــور فــي
النقطــة  - 4أ ،لــن يكــون متاحً ــا للعميــل كخــط تســهيالت حتــى إن تــم ســداده؛ علــى الرغــم مــن أن العقــد
األصلــي يتيــح للعميــل إعــادة اســتخدام المبالــغ المدفوعــة.
لـــذا فــإن مســئولي الحســابات ســوف يقومــون بمحاولــة إقنــاع العمــاء الذيــن يوجــد لديهــم مبالــغ
ّ
يتمكنــوا مــن
مســتخدمة فــي هــذا النــوع مــن التســهيالت -أن يقومــوا بســدادها قبــل تاريــخ التحــول ،حتــى
إعــادة اســتخدامها فــي حــدود تســهيالت كمرابحــة دوّ ارة.

حكم تمديد أجل مديونية دون زيادة في مبلغ المرابحة (قرار رقم )2009/03
السؤال:
مــا حكــم تمديــد أجــل مديونيــة مرابحــة ،مــع االلتــزام بدفــع نفــس مبلــغ عقــد المرابحــة بأقســاط أخــرى
متســاوية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع شــرعً ا مــن تمديــد مــدة الســداد لعقــد المرابحــة ،مــا دام مبلــغ المرابحــة هــو نفســه؛ ألن المديونيــة
يجــوز تمديــد مدتهــا بــدون أي زيــادة ،وهــذا مــن التيســير الــذي تتميــز بــه الشــريعة اإلســامية.

ُّ
التورق والتورق الرديف (قرار
ضوابط تجديد المديونيات الخاصة بمعامالت
رقم )2015/11
السؤال:
ُ
الضوابط لتجديد المديونيات الخاصة بمعامالت التورق والتورق الرديف؟
ما هي
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
لــدى تمويــل البنــك للعميــل بموجــب وكالــة باالســتثمار لعمــل تــو ُّر ق رديــف لســداد مديونيــة /مديونيــات
مســتحقة علــى العميــلُّ -
يتــم اآلتــي:
ـاب الربــح فــي الصفقــة الجديــدة اعتبــارًا مــن التاريــخ المحــدد فــي التفويــض إلجــراء الصفقــة ،وليــس
 -1احتسـ ُ
مــن تاريــخ إجــراء الصفقــة.
 -2إذا َّ
تأخــر البنـ ُ
ـاء العميــل
ـك بإجــراء الصفقــة إلغــاق المديونيــة الســابقة ألســباب خاصــة بالبنــك ،فيتــم إعفـ ُ
مــن غرامــة التأخيــر المتعلقــة بمديونيتــه المســتحقة الســابقة.
ُّ
التأخ ـ ُر فــي إجــراء الصفقــة بســبب مــن العميــل ،فيتــم احتســاب غرامــة التأخيــر علــى المديونيــة
 -3إذا كان
المســتحقة الســابقة؛ وذلــك وفــق بنــود االتفاقيــة الرئيســة ،ووفــق قــرارات الهيئــة الشــرعية.
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ضوابط إبراء جزء من َّ
الدين وإعادة الهيكلة إلطفاء الدين السابق (قرار رقم
)2015/17
السؤال:
يخــص بعــض األمــور المتعلقــة بموضــوع إعــادة التمويــات
النظــرة الشــرعية للبنــوك اإلســامية فيمــا
ُّ
االســتهالكية والمقســطة:
ـاء علــى طلــب بنك الكويــت المركزي،
باإلشــارة إلــى الموضــوع أعــاه ،يرجــى العلــم بــأن البنــوك اإلســامية ،وبنـ ً
اجتمعــت بمقـ ِّر اتحــاد مصــارف الكويــت يـ َ
ـوم الخميــس الموافــق  11يونيــو  2015لمناقشــة النظــرة الشــرعية
لديهــا بشــأن النقطتيــن التاليتين:
أو ًلا :التنــازل عــن كافــة األربــاح المســتحقة عــن الفتــرة المتبقيــة ،مــن تاريــخ الســداد وحتــى نهايــة أجــل مــدة
الديــن ،الناتــج عــن عمليــات مرابحــات ســلع اســتهالكية /مرابحــات ســلع ومعــادن محليــة أو دوليــة ،الخاصــة
بعمليــات تمويــل األفــراد (تمويــل اســتهالكي /تمويــل مقســط) ،فــي حالــة رغبــة العميــل بالحصــول مــن
ـل لســداد الديــن القائــم.
البنــوك األخــرى علــى تمويـ ٍ
ثانيًــا :إمكانيــة زيــادة مبلــغ التمويــل الممنــوح /إعــادة هيكلــة الديــون القائمــة لعمليــات التمويــل القائمــة
لألفــراد «مرابحــات ســلع اســتهالكية /مرابحــات ســلع ومعــادن محليــة أو دوليــة»؛ خــال فتــرة ســريان
التمويــل والمعروفــة بمــا يســمى بالـــ ( ،)Top Upفــي حــال طلــب العميــل ذلــك فــي ظــل الموافقــات االئتمانيــة
والرقابيــة القائمــة.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
 بالنســبة للنقطــة رقــم  ،1فإنــه ال مانــع مــن أن يقــوم البنـ ُـك بإســقاط جــزء مــن الديــن إذا لــم يكــن مشـ ً
ـروطا
فــي العقــد .وبمــا أن بنــك الكويــت الدولــي فــي عقــدِ ه مــع العميــل لــم يكــن ذلــك مشـ ً
ـروطا ،فــا مانــع مــن أن
ـل بقيمــة
يســقط البنــك جـ ً
ـزءا مــن الديــن متمث ـ ًلا بباقــي األربــاح .كمــا أنــه ال مانــع مــن أن يُخبــر البنــك العميـ َ
المبلــغ الــذي ســوف يســقطه.
 أمــا بالنســبة للنقطــة رقــم  ،2فإنــه ال مانــع مــن أن يقــوم البنـ ُـك بإعــادة الهيكلــة لدَ ْيــن عميلــه ،إذا لــم يكــن
فــي ذلــك زيــادة علــى قيمــة الديــن.
ـاء الديــن الســابق
 كمــا أنــه ال مانــع مــن أن يُجــري البنــك معاملــة أخــرى ،يتمكــن العميــل مــن خاللهــا إطفـ َـاء ديــن جديــد بأجــل ومبلــغ جديديــن ،علــى أال يتــم ربــط العقديــن مــع بعضهمــا البعــض ،وأال يكــون
وإنشـ َ
العميــل مــن المتعثريــن.
 كمــا أنــه ال مانــع مــن تمديــد أجــل المديونيــة القائمــة دون زيــادة فــي مبلــغ الديــن ،وإبــرام صفقــة جديــدةـل جديــد للعميــل ،ودون ربــط بيــن المعاملتيــن.
للعميــل منفصلــة وغيــر مشــروطة بمنــح تمويـ ٍ

حكم إعفاء العميل من األرباح المستقبلية لدى السداد المبكر ،أو جدولة
ِّ
ومد األجل إذا كان غير مشروط في العقد (قرار رقم
الدين بتقليل القسط
)2019/01
السؤال:
مــا حكــم إعفــاء العميــل مــن األربــاح المســتقبلية لــدى الســداد المبكــر؟ أو جدولــة الديــن بتقليــل القســط
ومــدِّ األجــل؟
الجواب:
تناولــت هيئـ ُـة الرقابــة الشــرعية بمناقشــة مســتفيضة لبنــود تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،بخصــوص
َّ
وخصــت
قواعــد وأســس منــح البنــوك اإلســامية عمليــات التمويــل الشــخصي االســتهالكي واإلســكاني؛
بالنقــاش حــاالت إعفــاء العميــل مــن األربــاح المســتقبلية لــدى الســداد المبكــر ،أو جدولــة الديــن بتقليــل
القســط ومــدِّ األجــل .وكذلــك لحالــة عــدم أخــذ أربــاح لــدى نقــل مديونيــة العميــل مــن بنــك آخــر إلــى البنــك،
وحــاالت المتقاعديــن.
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وخلصــت مناقشــة الهيئــة إلــى أن التعليمــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي للحــاالت المذكــورة فــي مجملها،
تنــدرج تحــت مفهــوم الحديــث الشــريف« :ضعــوا وتعجلــوا» .والحديــث الشــريف ورد بمناســبة خــروج بنــي
النضيــر مــن المدينــة ،وكان بينهــم وبيــن النــاس ديــون ،فأمــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم الدائنيــن أن
يضعــوا ويتعجلــوا .رواه أبــو داود وغيــره.
وقــد رُوي جــواز ذلــك عــن ابــن عبــاس والنخعــي والحســن وابــن ســيرين ،وهــو راويــة عــن اإلمــام أحمــد رحمــه
هللا ،ووجــه عنــد الشــافعية ،وهــو اختيــار شــيخ اإلســام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن قيــم؛ حيــث قــال ابــن قيــم
رحمــه هللا« :إن هــذا عكــس الربــا؛ فــإن الربــا يتضمــن الزيــادة فــي أحــد العوضيــن فــي مقابلــة األجــل ،وهــذا
يتضمــن إعفــاء المديــن عــن بعــض العــوض» .وكذلــك مــا ورد فــي «مجلــة األحــكام العدليــة» ،بأنــه لــدى
اعتمــاد ولــي األمــر ِاِلجتهــا ٍد معتب ـر ٍ لــدى مذهــب فقهــي أو أكثــر -يضحَ ــى ذلــك أم ـرًا ملزمً ــا.
علمــا بــأن التعليمــات لــم تشــترط إضافــة بنــد يُلــزم البنــك الحــط مــن المديونيــة؛ حيــث إن العقــود المنظمــة
ً
للعالقــة بيــن البنــك والعميــل ليســت متضمنـ ًـة لشــرط اإللــزام بالحــط ،وأن اإللــزام جــاء مــن جهــة رقابيــةٍ
خــارج نظــام التعاقــد.
وعلــى مــا ســبق فــإن الخــاف متســع فقهً ــا؛ ويحــق للجهــة الرقابيــة اختيــا ُر أحــد االجتهــادات مــا دام مســتنِدً ا
علــى دليــل ،وأفتــى بــه بعــض األئمــة المعتبريــن ،ويحقــق مصلحــة لعمــوم النــاس.
وبناء على المناقشة المستفيضة في هذا الموضوع قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
ال مانــع مــن العمــل بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،وااللتــزام بمــا ورد فيهــا بخصــوص قواعــد وأســس
منــح البنــوك اإلســامية عمليــات التمويــل الشــخصي االســتهالكي واإلســكاني.

تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الحط من المديونية «ضع وتعجل»
(قرار رقم )2019/15
السؤال:
بخصــوص تطبيــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن الحــط مــن المديونيــة «ضــع وتعجــل»؛ حيــث ورد
ســؤال مــن البنــك المركــزي بشــأن دراســة المنهجيــة لــدى البنــوك اإلســامية فــي مجــال تطبيــق تعليمــات
بنــك الكويــت المركــزي المؤرخــة  ،2018/11/11والتــي تضمنــت بالبــاب الثانــي «الضوابــط العامــة لمنــح
عمليــات التمويــل الشــخصي» فــي البنــد (ثان ًيــا /ب) النــص علــى« :وفــي حالــة رغبــة العميــل فــي الحصــول
علــى التمويــل الجديــد مــن جهــة مانحــة أخــرى وفــق الشــروط أعــاه ،تلتــزم الجهــة المانحــة للتمويــل القائــم
ً
وفقــا لصيــغ اإلقــراض/
بقبــول الســداد المبكــر مــن الجهــة المانحــة األخــرى ،ويراعــى أن يتــم التعاقــد الجديــد
التمويــل المعمــول بــه لــدى الجهــة المانحــة الجديــدة».
كمــا نــص البنــد ثان ًيــا مــن التعليمــات المشــار إليهــا بأنــه :وفــي جميــع األحــوال المشــار إليهــا فــي البنــود (أ،
ب ،ج) أعــاه ،فإنــه إذا ترتــب علــى هــذه العمليــات ســدادٌ مبكــر للتمويــل القائــم أو جانــب منــه ،تلتــزم الجهــة
المانحــة بالتنــازل عــن مقــدار العائــد المســتحق عــن الفتــرة المتبقيــة مــن أجــل التمويــل الــذي تـ َّ
ـم ســداده،
إعمــا ًلا لقاعــدة «ضــع وتعجــل».
ً
وأخــذا باعتبــار مــا ســبق أن تــم إفادتنــا بــه مــن جانبكــم؛ بــأن اإلجــراء المتبــع لــدى مصرفكــم بشــأن
هــذا،
إصــدار شــهادات المديونيــة ،وذلــك فــي إطــار تقــدُّ م أحــد البنــوك بطلــب شــراء مديونيــة قائمــة ألحــد عمــاء
مصرفكــم -فإنــه يتــم إصــدار شــهادة بإجمالــي المديونيــة شــاملة األربــاح المتبقيــة علــى التمويــل ،ومــن َثـ َّ
ـم
تتــم عمليــة شــراء المديونيــة شــاملة أصــل الديــن مــع األربــاح المتبقيــة ،ثــم يتــم التنــازل للعميــل عــن األربــاح
المتبقيــة علــى التمويــل للعميــل كإجــراء الحــق لعمليــة الشــراء.
وعليــه ،برجــاء إفادتنــا مــا إذا كان اإلجــراء المتبــع لــدى مصرفكــم ســالف اإلشــارة إليــه ،يســتند إلــى فتــوى أو
رأي صــادر عــن هيئــة الفتــوى الشــرعية لــدى مصرفكــم مــن عدمــه .مــع موافاتنــا بالمســتندات الصــادرة عــن
هيئــة الفتــوى الشــرعية التــي تكــون قــد صــدرت بهــذا الخصــوص.
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة قررت هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
بعــد االطــاع علــى الســؤال المقــدم بخصــوص تطبيــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي؛ بشــأن الحــط مــن
المديونيــة «ضــع وتعجــل» فــي الحــاالت المشــار إليهــا فــي التعليمــات ،ومفــاده مــا يلــي:
ً
أخــذا باعتبــار مــا ســبق أن تــم أفادتنــا بــه مــن جانبكــم؛ بــأن اإلجــراء المتبــع لــدى مصرفكــم بشــأن إصــدار
شــهادات المديونيــة ،وذلــك فــي إطــار تقــدم أحــد البنــوك بطلــب شــراء مديونيــة قائمــة ألحــد عمــاء
مصرفكــم -فإنــه يتــم إصــدار شــهادة بإجمالــي المديونيــة شــاملة األربــاح المتبقيــة علــى التمويــل ،ومــن ثــم
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تتــم عمليــة شــراء المديونيــة شــاملة أصــل الديــن مــع األربــاح المتبقيــة ،ثــم يتــم التنــازل للعميــل عــن األربــاح
المتبقيــة علــى التمويــل للعميــل كإجــراء الحــق لعمليــة الشــراء.
وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية بعد المناقشة إلى ما يلي:
تتنوع الحاالت الواجب تطبيق التعليمات المشار إليها إلى أنواع؛ منها:
 )1تعديل أجل التمويل وقيمة القسط الشهري.
 )2إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد.
 )3إعادة ترتيب شروط التعاقد للعمالء المتقاعدين.
وهــذه الحــاالت الثــاث ال تنتقــل فيهــا المديونيــة مــن البنــك الممــول؛ بــل يتـ ُّ
ـم إجــراء صفقــة تــورق جديــدة
لمعالجــة هــذه الحــاالت مــن خــال تســديد الديــن القائــم مــن حصيلــة التــورق الجديــد.
وعليــه فاإلجــراء المقبــول مــن الناحيــة الشــرعية هــو أن يتــم معرفــة مبلــغ المديونيــة المتبقــي ،بعــد تحديــد
مبلــغ األربــاح المســتقبلية للتنــازل عنهــا وفــق تعليمــات البنــك المركــزي.
وعليــه يقــوم البنــك بإجــراء عمليــة تــورق منفصلــة ،يقوم بعدها بإغــاق المديونية القائمة والبــدء بالمديونية
ً
متفقــا عليــه بيــن الطرفيــن وبمــا ال يخالــف الضوابــط الفنيــة المطلوبــة،
الجديــدة وفــق جــدول للســداد ،يكــون
ً
وفــي حــال التعجــل لهــذه الحــاالت يقــوم البنــك بالحــط مــن المديونية وفقــا للتعليمات.
وهــذه الصــورة متوافقــة مــع مــا قــرره الفقهــاء مــن الجــواز فــي الصلــح علــى مبلــغ الســداد؛ جــاء فــي
«الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة»« :لــو صالــح رجــل رج ـ ًلا عــن ألــف مؤجلــة علــى خمســمائة معجلــة» .يفيــد
بجــواز اشــتراط تعجيــل األقســاط فــي مقابــل إســقاط (حـ ِّ
ـط) جــزءٍ مــن الدين ،ال ســيما وأن ذلك غير مشــروط
فــي العقــد .كمــا جــاء فــي «نهايــة المحتــاج» للرملــي الشــافعي« :وإن صالــح مــن ديــن علــى بعضــه -كنصفــه-
فهــو إبــراء عــن باقيــه ،فيغلــب فيــه معنــى اإلســقاط .وإن قلنــا :إنــه تمليــك؛ حتــى ال يشــترط القبــول وال
قبــض الباقــي فــي المجلــس ،وال يؤثــر فــي ذلــك امتناعــه مــن أداء البعــض .ويصــح بلفــظ اإلبــراء والحــط
ونحوهمــا؛ كاإلســقاط والوضــع نحــوَ  :أبرأتــك مــن نصــف األلــف الــذي لــي عليــك ،وصالحتــك علــى الباقــي ،أو
صالحتــك منــه علــى نصفــه وأبرأتــك مــن باقيــه».
وأمــا الحالــة الرابعــة فــي التعليمــات ،فهــي حالــة نقــل المديونيــة مــن بنــك إلــى بنــك آخــر؛ فــإن اإلجــراء المتبــع
هــو :أن يقــوم البنــك الممــول الحالــي بإصــدار شــهادة تبيــن كامــل المديونيــة (األصــل واألربــاح) ،ومــن ثم يقوم
ً
نيابــة عــن العميــل،
البنــك المنتقــل إليــه المديونيــة بســداد كامــل المديونيــة (األصــل مــع األربــاح) ،وذلــك
ً
تطبيقــا
وبعدهــا يقــوم البنــك صاحــب المديونيــة (الدائــن) بإرجــاع مبلــغ يقابــل األربــاح المســتقبلية؛ وذلــك
لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي.
وهــذه الصــورة جائــزة ً
أيضــا ،وال إشــكال شــرعيّا فيهــا؛ كونهــا تدخــل مــن جملــة القــول بجــواز «ضــع وتعجــل»،
والــذي اعتمدتــه هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي قــرار ســابق.
وهنــاك صــورة إجرائيــة أخــرى وهــي :أن يقــدم البنــك شــهادة مديونيــة بكامــل الديــن (األصــل واألربــاح) ،ويتــم
تفصيــل المديونيــة مــن أصــل وأربــاح وفــق اشــتراطات ســابقة مــن البنــك المركــزي ،وبعــد ذلــك يتقــدم
البنــك المنتقــل إليــه المديونيــة بالتصالــح مــع البنــك الدائــن لتســديد المبلــغ ،بعــد حســم مبلــغ هبــة الســداد
ـاء علــى قاعــدة «ضــع وتعجــل» ،وبعدهــا يقــوم البنــك المنتقــل
المبكــر وفــق تعليمــات البنــك المركــزي بنـ ً
ً
تطبيقــا
لــه المديونيــة بســداد األصــل دون األربــاح المعفــي عنهــا ممــا يقابــل الفتــرة المســتقبلية؛ وذلــك
لتعليمــات البنــك المركــزي.
ولــإدارة اختيــار األســلوب الــذي يناســبها وفــق المتطلبــات الفنيــة واالئتمانيــة ،مــع التأكيــد أن الشــهادة
َّ
ـل المبلــغ المســتحق وليــس أصــل الديــن
الصــادرة مــن البنــك بخصــوص المديونيــة يجــب أن
تتضمــن كامـ َ
فقــط.
كمــا تؤكــد هيئـ ُـة الرقابــة الشــرعية َّ
أن إلــزام تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي للبنــوك بإســقاط (الحـ ِّ
ـط) مــن
الديــن عنــد تعجيــل الســداد ،ال يقتضــي بطـ َ
ـان العقــد أو عــدم شــرعيته؛ حيــث ســبق للهيئــة الشــرعية أن
بينــت جـ َ
ـراء جــاء لتحقيــق العدالــة التــي يراهــا المنظــم
ـواز ذلــك .ومــن جملــة المبــررات الشــرعية :أن هــذا اإلجـ َ
لمعامــات البنــوك ،وال يخــرج ذلــك عــن قــول الفقهــاء الذيــن لهــم مكانتهــم فــي الفقــه اإلســامي ،والذيــن
أجــازوا مبـ َ
ـدأ الحــط مــن المديونيــة عنــد تعجيــل الســداد ولــو بالشــرط ،فمــن بــاب أولــى إن لــم يكــن شـ ً
ـرطا
فــي العقــد وإنمــا جــاء مــن طــرف ثالــث لــه حــق الواليــة واألمــر علــى البنــوك؛ وهــو البنــك المركــزي ،فــا يوجــد
إبطــال العقــد أو عــدم
شــبهة فــي العقــد ،وال يســتلزم وجــودُ هــذا اإللــزام الخارجــي مــن البنــك المركــزي
َ
ً
تطبيقــا للتعليمــات.
مشــروعية األمــوال التــي يقــوم البنــك بالتنــازل عنهــا
ٍ
بنــك آخــر مــا ًلا
وال يعتبــر مــا يتنــازل عنــه البنــك الدائــن مــن األربــاح المتبقيــة بعــد تحويــل المديونيــة إلــى
أساســا علــى ذلــك.
محرمً ــا؛ حيــث لــم ينــص فــي العقــد
ً
وأمــا القــرار الملــزم مــن الجهــة الرقابيــة فهــو أمـ ٌر خــارج عــن العقــد ،ولــه مســتند شــرعي مماثــل ،وهــو ما قرره
الرســول صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم فــي وضــع الجوانــح ،وهــو الــذي اســتدل بــه بعـ ُ
ـض فقهــاء المذاهــب
ـاء علــى اإللــزام الخارجــي مــن قبــل النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم.
الفقهيــة علــى وجــوب وضــع الجوانــح؛ بنـ ً
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إصدار صكوك المرابحة وضوابطه (قرار رقم )2010/03
السؤال:
َ
صكــوك المرابحــة وفــق الضوابــط الشــرعية للمرابحــة؛ بــأن يتملــك
مقتــرح إصــدار بنــك الكويــت الدولــي
حملـ ُـة الصكــوك سـ ً
َ
ـلعا معينــة ،ثــم يقــوم البنــك بشــراء تلــك الســلع عــن طريــق المرابحــة بربــح متفــق عليــه،
ثــم يقــوم البنــك ببيعهــا إلــى طــرف ثالــث؛ ليتمكــن البنــك مــن تحصيــل مبالــغ نقديــة الســتخدامها فــي أعمالــه
والتزاماتــه المشــروعة.
ويعتمــد إصــدار الصكــوك علــى ضوابــط شــرعية وقانونيــة ،ولهــا نشــرة إصدار خاصــة تحدد حقــوق والتزامات
كل األطــراف المعنيــة ،كمــا أن الصكــوك غيــر قابلــة للتــداول؛ لكونهــا صكـ َ
ـوك مرابحــة وال يتـ ُّ
ـم تجديدهــا ،مــع
إمكانيــة تحويــل هــذه الصكــوك إلــى أســهم .فمــا حكــم ذلــك؟
الجواب:
ال مانــع شــرعً ا مــن إصــدار صكــوك المرابحــة وفــق الضوابــط الشــرعية ،علــى أن يكــون الشــراء والبيــع
حقيقييــن ،وعلــى أن تطــرح الصكــوك لالكتتــاب وفــق نشــرة إصــدار مســتوفية للضوابــط الشــرعية للمرابحــة،
ومســتوفية للجوانــب القانونيــة.
وال مانــع أن يكــون حقـ ُ
ـوق حملــة الصكــوك متأخـ ً
ـرة عــن حقــوق الدائنيــن اآلخريــن للبنــك عنــد التصفيــة ،علــى
أن يكــون ذلــك بموافقــة حملــة الصكــوك ،وأن يذكــر ذلــك فــي نشــرة االكتتــاب للصكــوك.
كمــا يجــوز تحويــل هــذه الصكــوك إلــى أســهم؛ وذلــك وفــق ضوابــط شــرعية ،وينــص عليهــا فــي نشــرة
االكتتــاب ،وبشــرط موافقــة الجهــات المعنيــة علــى ذلــك.

ضوابط االستثمار في األسهم المتوافقة (قرار رقم )2011/05
السؤال:
مــا الحكــم الشــرعي فــي االســتثمار بأســهم الشــركات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية؟ وذلــك
بهــدف توزيــع مخاطــر االســتثمار واالســتفادة مــن جنــي أربــاح تتناســب وتلــك المخاطــر.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
األصــل حرمــة المســاهمة والتعامــل (االســتثمار أو المتاجــرة) فــي أســهم شــركات تتعامــل أحيا ًنــا بالربــا أو
نحــوه مــن المحرمــات ،مــع كــون أصــل نشــاطها مباحً ــا .ويســتثنى مــن هــذا الحكــم المســاهمة أو التعامــل
(االســتثمار أو المتاجــرة) بالشــروط اآلتيــة:
تنــص الشــركة فــي نظامهــا األساســي أن مــن أهدافهــا التعامــل بالربــا ،أو التعامــل بالمحرمــات
 -1أن ال
َّ
كالخنزيــر ونحــوه.
ً
ً
قرضــا قصي ـ َر األجــل%33 ،
ـل األجــل أم
ـي المبلــغ المقتــرض بالربــا؛ ســواء أكان
قرضــا طويـ َ
 -2أال يبلــغ إجمالـ ُّ
َ
ـرام مهمــا كان
علمــا بــأن االقتـ
مــن القيمــة الســوقية ( )Market Capلمجمــوع أســهم الشــركة،
ً
ـراض بالربــا حـ ٌ
مبلغــه.
 -3أال يبلــغ إجمالــي المبلــغ المــودع بالربــا؛ ســواء أكانــت مــدة اإليــداع قصيــرة أو متوســطة أو طويلــة%33 ،
حــرام مهمــا كان
علمــا بــأن اإليــداعَ بالربــا
مــن القيمــة الســوقية ( )Market Capلمجمــوع أســهم الشــركة.
ً
ٌ
مبلغــه.
 -4أن ال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن عنصــر محــرم نســبة  %5مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة؛ ســواء
أكان هــذا اإليــراد ناتجً ــا عــن ممارســة نشــاط محــرم أم عــن تملــك لمحــرم .وإذا لــم يتــم اإلفصــاح عــن بعــض
اإليــرادات ،فيجتهــد فــي معرفتهــا ويراعــى جانــب االحتيــاط.
 -5يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
 -6يجــب التخلــص ممــا يخــص الســهم مــن اإليــراد المحــرم الــذي خالــط عوائــد تلــك األســهم ،علــى أن يتــم
تجنيبهــا إلــى صنــدوق الخيــرات ،ويكــون إنفاقهــا فــي أوجــه البــر؛ وذلــك بالتنســيق مــع الرقابــة الشــرعية فــي
البنــك.
ـب متخصــص لتزويــد البنــك بقائمــة أســهم الشــركات المتوافقــة دور ّيــا؛
 -7علــى إدارة االســتثمار اعتمــادُ مكتـ ٍ
وذلــك باعتمــاد هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.
57

حكم استخدام المؤشر اإلسالمي في شراء أسهم استثمارات (قرار رقم
)2014/15
السؤال:
ما حكم استخدام المؤشر ( )MSCIاإلسالمي لغرض شراء أسهم استثمارات؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن دخــول البنــك فــي أســهم اســتثمارات خاضعــة لمؤشــرات إســامية معتمــدة مــن هيئــات
شــرعية ،وتقــوم بإصــدار شــهادات دوريــة تتنــاول فتــرة المراجعــة وفــق المؤشــر اإلســامي؛ ســواء كان
المؤشــر ( )MSCIاإلســامي أم مؤشــر األيوفــي أم مؤشــر داو جونــز اإلســامي أو غيــره مــن المؤشــرات
اإلســامية المعتمــدة مــن هيئــات شــرعية معتبــرة.

اإلسهام في تأسيس شركات المقاصة ( )Custodianوالمتاجرة في
أسهمها (قرار رقم )2018/12
السؤال:
ما حكم المزايدة على حصة  26%إلى  44%من رأس مال شركة بورصة الكويت؟
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
إن شــركات األوراق الماليــة -البورصــة -ونحوهــا مــن شــركات الحفــظ ( ،)Custodianوشــركات المقاصــة
شــركات خدميــة تقــوم بالتنظيــم والرقابــة علــى التــداول فــي األســواق الماليــة ونحــو ذلــك مــن أنشــطة،
ومســاهمة المصــارف والشــركات الماليــة اإلســامية فيهــا إذا ُأتيــح فــي بلــد مــا مهــمٌّ لضبــط مــا أمكــن مــن
المعامــات وتشــجيع المعامــات المباحــة شــرعً ا.
وعليــه فيجــوز اإلســهام فــي تأســيس هــذه الشــركات والمتاجــرة فــي أســهمهما؛ ألن الغــرض األصلــي
منهــا مبــاح ،وتــؤدي الخدمــات المهمــة الســابقة .وأمــا مــا يحصــل فيهــا مــن تــداول علــى أســهم ومنتجــات
غيــر مشــروعة فــا يُنســب إلــى شــركة البورصــة وإنمــا يُنســب إلــى اختيــار المكلفيــن وهــم مســؤولون عــن
تصرفاتهــم؛ وخاصــة أن معظــم الشــركات فــي البــاد اإلســامية غرضهــا األســاس مبــاح.
وينبغــي علــى إدارة البنــك دراســة الموضــوع بشــكل فنــي دقيــق ،ومــدى إســهام تلــك المشــاركة فــي تحقيــق
المصلحــة للبنــك قبــل الدخــول فــي تلــك المشــاركة.
ويجــب فــي هــذه الحالــة تطهيــر أي فوائــد ربويــة قــد تتحصــل عليهــا الشــركة ،كمــا ُتطبــق عليهــا معاييــر
تــداول الشــركات ذات الغــرض المبــاح ،والمعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية وفــق القــرار رقــم .2011/05
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ً
خصما لحاملي بطاقات البنك (قرار رقم )2008/17
حكم منح الشركات
السؤال:
تقــوم بعــض الشــركات بإجــراء خصــم خــاص علــى منتجاتهــا لحاملــي بطاقــات بنــك الكويــت الدولــي (بطاقــات
الخصــم المباشــر ،البطاقــة االئتمانيــة) .فمــا رأيكــم الشــرعي فــي ذلــك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
تــرى الهيئــة بــأن هــذه العمليــة جائــزة شــرعً ا؛ ألن فيهــا ترويجً ــا لبضاعــة وخدمــات الشــركة بشــكل مشــروع،
كمــا تجعــل بطاقــة البنــك لهــا مزايــا ُت ّ
رغــب عمــاء البنــك باقتنائهــا .ويُســتأنس بنــص المعيــار الشــرعي رقــم
( )2والصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية بنــد  4/6الفقــرة (ب)« :يجــوز
منــح حامــل البطاقــة مميــزات ال تحرمهــا الشــريعة ،مثــل أن يكــون لحاملهــا أولويــة فــي الحصــول علــى
الخدمــات ،أو تخفيــض فــي األســعار لــدى حجــوزات الفنــادق وشــركات الطيــران أو المطاعــم ونحــو ذلــك».

ضوابط الهدايا والجوائز لحساب التوفير والودائع (قرار رقم )2009/02
السؤال:
ما حكم الهدايا والجوائز على حسابات التوفير والودائع االستثمارية؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع شــرعً ا مــن إجــراء ســحوبات علــى حســابات التوفيــر والودائــع االســتثمارية ،علــى أال تتــم عمليــة
الســحب علــى الحســابات الجاريــة ،وأال تكــون تغطيــة الجوائــز مــن أربــاح المودعيــن ،وإنمــا تكــون مــن أمــوال
البنــك علــى ســبيل التبــرع مــن البنــك ،وأال يكــون ذلــك شـ ً
ـرطا ضمــن شــروط فتــح حســابات التوفيــر والودائــع
االســتثمارية.

حكم إجراء سحوبات لعمالء المرابحات (قرار رقم )2010/10
السؤال:
ما حكم إجراء سحوبات لعمالء المرابحات؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
قــررت الهيئــة الموافقــة علــى إجــراء ســحوبات لعمــاء المرابحــات؛ مــا دام ذلــك تبرعً ــا مــن البنــك وليــس
ً
مشـ ً
مربوطــا بعقــد المرابحــة ،علــى أن يتــم عــرض اإلعــان علــى عضــو ومقــرر هيئــة الفتــوى والرقابــة
ـروطا أو
الشــرعية قبــل اإلعــان عنــه.
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حكم إجراء سحب على جائزة تبرع بها طرف ثالث (قرار رقم )2010/11
السؤال:
بنــاء علــى عالقــة البنــك بشــركة وكالــة لبيــع الســيارات تقدمــت الوكالــة بالتبــرع بعــدد  2ســيارة للبنــك،
ً
وســيعلن البنــك عــن الدخــول فــي عمليــة ســحب لــكل عميــل راتبــه محــول علــى البنــك ،وبذلــك يســتفيد
المتبــرع مــن خــال الدعايــة لســيارة (نــوع كــذا) ،ويســتفيد البنــك بزيــادة عــدد عمــاء البنــك .فيرجــى بيــان الــرأي
الشــرعي فــي اإلعــان عــن جوائــز لحســابات الراتــب؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
وافقــت الهيئــة علــى اإلعــان عــن جوائــز لحســابات الراتــب مــا دامــت تلــك الجوائــز مقدمـ ًـة مــن طــرف ثالــث،
علــى أن يتــم تحديــد المــدة فــي اإلعــان؛ لكــي يكــون اإلعــان صريحً ــا وواضحً ــا للعمــاء ،وأن يتــم عــرض
اإلعــان علــى عضــو ومقــرر الهيئــة الشــرعية للتأكــد منــه قبــل اإلعــان.

حكم منح المودعين هبة من المساهمين (قرار رقم )2011/13
السؤال:
مــا حكــم منــح المودعيــن هبــة لزيــادة نتيجــة أرباحهــم؛ بهــدف تشــجيع المودعيــن بعــدم ســحب ودائعهــم،
وأن تكــون الهبــة مــن المســاهمين؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع مــن الهبــة بشــرط أن يوافــق مجلــس اإلدارة باعتبــاره ممث ـ ًلا عــن المســاهمين ،وألنــه مــن الناحيــة
الشــرعية يجــوز للمضــارب أن يتنــازل عــن جــزء مــن أرباحــه.

حكم الدخول بسحب على هدية ذهبية لمستخدم بطاقة فيزا االئتمانية
(قرار رقم )2013/04
السؤال:
قامــت إدارة التســويق بالتعــاون مــع اإلدارة المصرفيــة لألفــراد ،بدراســة تهــدف إلــى تشــجيع أكبــر عــدد
ممكــن مــن العمــاء الســتخدام بطاقــة فيــزا االئتمانيــة عــن طريــق تقديــم حوافــز لهــم؛ وذلــك بمنــح العميــل
الفرصــة بحصولــه علــى نقطــة لــكل عشــرة دنانيــر عــن طريــق البطاقــة ،تخولــه الدخــول فــي الســحب ،يحصــل
نتيجــة فــوزه بالســحب علــى هديــة عينيــة (ســبيكة ذهبيــة) .لــذا يرجــى التكــرم برأيكــم الشــرعي؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
ال مانــع شــرعً ا مــن إجــراء ســحوبات كحافــز لعمــاء البنــك الســتخدام بطاقــة فيــزا االئتمانيــة ،كمــا ال مانــع
مــن أن تكــون الهديــة عينيــة (ســبيكة ذهــب) علــى أن يكــون ذلــك مــن أمــوال البنــك علــى ســبيل التبــرع مــن
البنــك ،وأن ال يكــون ذلــك شـ ً
ـرطا ضمــن شــروط منــح بطاقــة االئتمــان.
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ُّ
التبرع من الموردين بعد إتمام البيع (قرار رقم )2013/17
حكم قبول مبلغ
السؤال:
مــا حكــم المورديــن الذيــن يقومــون بدفــع ربــع بالمائــة للبنــك علــى ســبيل التبــرع بعــد تمــام العقــود مــع
العمــاء؟ كمــا يرجــى بيــان إمكانيــة وضــع هــذه المبالــغ فــي حســاب أربــاح البنــك؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
قــررت الهيئــة بجــواز قبــول هــذا التبــرع ،مــا دام أن ذلــك بعــد إتمــام دفــع كامــل المبلــغ للمــورد وبعــد إتمــام
البيــع للعميــل ،علــى أن يتــم االلتــزام بمــا يلــي:
ً
ملحوظا.
 -1عدم االشتراط في العقود التي يجريها البنك مع الموردين هذا التبرع ال مكتوبًا وال
 -2أال يقوم البنك بعدم التعامل مع الموردين اآلخرين في حال عدم قيامهم بالتبرع.
 -3المبالــغ التــي تلقاهــا البنــك مــن المورديــن المتبرعيــن تدخــل فــي ملــك البنــك ،ولــه التصــرف فيهــا بإدخالهــا
فــي حســاب األربــاح أو التصــرف بهــا علــى الوجــه الــذي يناســب البنــك ،كاســتخدامه فــي عمليــات التســويق
أو نحــو ذلــك.

حملة «حول راتبك ولك هدية نصف راتب» (قرار رقم )2016/22
السؤال:
ـوِّ
مــا مــدى جــواز حملــة حســاب الراتــب «حـ ل راتبــك واســتلم هديــة» مشــروطة نصــف راتــب ،علــى أن يكــون
الراتــب ال يقــل عــن  400د .ك ،وأن يســتمر مكــوث راتبــه المحــول إلــى بنــك الدولــي مــدة ال تقــل عــن ســنة ،وأال
يلتــزم العميــل بــرد الهديــة ،كمــا أن البنــك يمنــح العميــل بطاقـ ًـة ائتمانيــة مجانيــة للســنة األولــى ،أو بطاقـ َـة
ً
وقــود بخمســين دينــارًا
وقرضــا حسـ ًنا خمســة أضعــاف الراتــب لغايــة  5000د.ك.؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
بعــد المناقشــة المســتفيضة لهديــة تحويــل الراتــب إلــى بنــك الكويــت الدولــي وفــق الشــروط المذكــورة،
قــررت الهيئــة الشــرعية اآلتــي:
الموافقــة علــى تســويق حملــة بعنــوان (حــول راتبــك ولــك هديــة نصــف راتــب) مــع الهديــة الممنوحــة للعميــل
نصــف راتــب ،باإلضافــة للحوافــز المذكــورة لحملــة تحويــل الراتــب ،وتعتبــر هــذه الهديــة مــن قبيــل (الهديــة
المشــروطة) أي هديــة معلقــة علــى شــرط ،فقــد أجازهــا كثيــر مــن العلمــاء.

برنامج «الوالء» الخاص بالبطاقات االئتمانية (قرار رقم )2017/36
السؤال:
بخصــوص برنامــج الــوالء القائــم علــى اكتســاب العميــل لنقـ ٍ
ـاط عنــد اســتعمال بطاقــة االئتمــان ،وبعدهــا
يقــوم بتحويــل النقــاط إلــى المبلــغ المكتســب ببطاقــة الهديــة.
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
اعتمــدت الهيئــة برنامــج الــوالء ،والــذي يقــوم علــى تحصيــل نقــاط مقابــل اســتخدام بطاقــة االئتمــان ،ثــم يتــم
تقديــم مبلــغ للعميــل مقابــل هــذه النقــاط .وأجــازت الهيئــة ذلــك ألنــه مــن قبيــل التبــرع مــن البنــك.
كما توصي الهيئة بتغيير اسم البرنامج إلى «برنامج التحفيز».
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حكم فرض غرامة التأخير (قرار رقم )2008/06
السؤال:
ما حكم الشرط الجزائي بفرض غرامة على التأخير في سداد الديون؟
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
إن موضــوع فــرض غرامــة التأخيــر ممنــوع شــرعً ا ،غيــر أن الجائــز مــن ذلــك هــو أخــذ مــا علــى المديــن الموســر
المماطــل مــن تكاليــف فعليــة مــن أجــور مقاضــاة وغيرهــا ،وال يتضمــن ذلــك الفرصــة البديلــة أو تكلفــة
األمــوال؛ فــإذا تســبب البنــك المتمــول (المســتثمر) بأضــرار فعليــة علــى البنــك؛ نتيجــة عــدم وفائــه بالتزاماتــه،
فعليــه أن يتحمــل األضــرار الفعليــة التــي حصلــت نتيجــة تخلفــه .قـــرار مــن هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية.

ضوابط تحصيل غرامة التأخير وصرفها ألوجه البر (قرار رقم )2011/04
السؤال:
لقــد دأب بعـ ُ
ـض عمــاء البنــك علــى التأخيــر فــي الســداد؛ لعلمهــم -بــل وليقينهــم -أن البنــك لــن يتخــذ ضدهــم
أي إجــراء تعويضــي أو جزائــي إال اللجــوء إلــى القضــاء فــي النهايــة ،وهــو األمــر الــذي ال يحملهــم بــأي عــبء
مالــي طــوال فتــرة التقاضــي ،التــي تطــول فــي بعــض األحيــان إلــى ســنوات بشــكل يُلحــق بالبنــك األضــرا َر
التاليــة:
 -1ضرر السمعة الذي يحيق بالبنك لدى مؤسسات التصنيف.
 -2ضرر انخفاض الربح المحقق.
 -3ضرر تحمل التكلفة التشغيلية دون عائد.
 -4ضرر فقدان المستثمرين والمودعين بسبب انخفاض التوزيعات.
 -5ضرر تشجيع العمالء الجيدين على التحول إلى مماطلين.
لــذا يرجــى التكــرم بعــاج هــذه المشــكلة مــن جذورهــا؛ مسترشــدين بمــا أمرنــا بــه ديننــا الحنيــف ،ومــا نهينــا
َ
التعويــض مــن
عنــه ،وبمــا هــو ثابــت مــن مقــدار الضــرر الفعلــي الواقــع علــى مصرفنــا ،والــذي يســتوجب
المديــن المماطــل بســبب اإلخــال بااللتــزام بشــكل يــدرأ أضــرار ومســاوئ التأخيــر مــن المديــن المماطــل
ً
ـجيعا وحف ـ ًزا علــى الوفــاء بالعقــود.
المقتــدر عــن مصرفنــا ،وتشـ
الجواب:
بعد المناقشة قررت الهيئة الشرعية اآلتـي:
«يجــب علــى المديــن أداء الديــن عنــد حلــول أجلــه ،وتحــرم المماطلــة شــرعً ا علــى المديــن القــادر علــى وفــاء
ـل الغنــي ظلــم» ،وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم:
الديــن؛ لحديــث المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم« :مطـ ُ
ـي الواجــد يحــل عرضــه وعقوبتــه»(.)4
«لـ ُّ
وبنــاء علــى ذلــك يتحمــل المديــن المماطــل مصروفــات الدعــوى ،وغيرهــا مــن المصروفــات التــي غرمهــا
ً
البنــك مــن أجــل تحصيــل دينــه.
ـص فــي عقــد المداينــة (مثــل المرابحــة)؛ بــأن يلتــزم العميــل بالتصــدق بنســبة ( ،)%علــى
كمــا ال مانــع مــن أن يُنـ َّ
أن ُتصــرف فــي وجــوه البــر .وهــذا يُعتبــر مــن قبيــل االلتــزام بالتبــرع المعــروف عنــد المالكيــة( .)5علــى أن يتــم
صــرف ذلــك بالتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة(.)6
النص التالي:
وعليه فال مانع من تضمين عقود المداينات لدى البنك
َّ
إذا اسـ ُـتحِ َّق أي مبلــغ وأصبــح واجــب الســداد علــى الطــرف الثانــي (العميــل) بموجــب هــذه االتفاقيــة ،ولــم
يســتلمه الطــرف األول (بنــك الكويــت الدولــي) فــي تاريــخ اســتحقاق ســداده «المبلــغ غيــر المدفــوع» -فــإن
ً
مبلغــا يُحَ َّصــل مقابــل التأخيــر فــي الســداد ،Late payment Amount
الطــرف الثانــي (العميــل) يلتــزم بــأن يدفــع
ً
وفقــا لمــا تقــرره هيئــة الرقابــة الشــرعية.
مــن خــال الطــرف األول (بنــك الكويــت الدولــي) ألوجــه البــر؛
ويتعيــن علــى البنــك تســليم رصيــد مــا ي ِّ
ُحصلــه فــي ذلــك نيابــة عــن (الطــرف الثانــي «المديــن») ألوجــه البــر ،كمــا
ـل التأخيــر َّ
الم َّ
يحــق للطــرف األول (بنــك الكويــت الدولــي) أن يحتجــز مــن المبلــغ ُ
أي تعويضــات
حصــل مقابـ َ
تعــادل األضــرار الفعليــة ومصاريفــه (باســتثناء تكلفــة األمــوال والفــرص البديلــة) ،والتــي يكــون قــد تكبدهــا
بســبب الفشــل المذكــور فــي ســداد المديونيــة المســتحقة مــن جانــب الطــرف الثانــي (العميــل).
( )4صحيح البخاري  ،55،85/3صحيح مسلم .3/21197
( )5تحرير الكالم في مسائل االلتزام ،للحطاب ،ص.176
( )6هيئة المعايير الشرعي ة ،المعيار ( ،)3حكم المدين المماطل ،البند /1/2ج.
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ُّ
التخلص من أموال صندوق الخيرات (قرار رقم )2014/07
ضوابط
ِ
السؤال:
ما هي سياسة التعامل مع صندوق الخيرات؟
باإلشــارة إلــى قــرار هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية رقــم  ،2011/ 04فيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخيــر ،وإلــى
قــرار هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية  2013/22بإنفاقهــا والتخلــص منهــا قبــل نهايــة الميزانيــة الســنوية
ـاء علــى قــرار هيئــة الفتــوى رقــم  2014/4بتقديــم المديــر التنفيــذي إلدارة شــئون مجلــس
الختاميــة للبنــك ،وبنـ ً
اإلدارة الئحـ ًـة بسياســات اإلنفــاق المقترحــة لعرضهــا علــى الهيئــة الشــرعية والنظــر فــي اعتمادهــا -فقــد
تــم إقــرار إطــاق اســم (صنــدوق الخيــرات) علــى األمــوال المجنبــة المتحصلــة ممــا يلــي( :غرامــات التأخيــر،
والفوائــد ،والكســب غيــر المشــروع).
يتم التعامل مع أموال (صندوق الخيرات) وفق اآلتي:
ال يكــون التصــرف بأمــوال صنــدوق الخيــرات بمــا يعــود علــى البنــك أو موظفيــه أو عمالئــه بنفــع؛ ســواء
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:
 -1سداد البنك ألقساط عمالئه منها.
 -2منح الموظفين مبالغ منها تحفي ًزا لهم.
 -3تخصيــص جــزء مــن مبالــغ صنــدوق الخيــرات لزيــادة نســبة أربــاح المودعيــن أو المســاهمين لتشــجيع
االســتثمار فــي البنــك ونحــو ذلــك.
 -4تقديم قروض حسنة من صندوق الخيرات لموظفي البنك.
 -5اســتخدام أمــوال صنــدوق الخيــرات لدعــم األنشــطة المباشــرة للبنــك مثــل البرامــج التدريبيــة للموظفين،
أو تســويق منتــج ونحــو ذلــك.
يحدد عمل الصندوق للصرف على األوجه التالية:
 -1الجيــاع والفقــراء والمعوزيــن مــن األيتــام واألرامــل والمنكوبيــن ،وإطعــام الفقــراء والمســاكين فــي
الكويــت.
 -2حفــر اآلبــار فــي الــدول الفقيــرة ،وطباعــة ترجمــة القــرآن الكريــم بلغــة تلــك الــدول ،وبنــاء المســاجد ومرافــق
تــد ُّر ً
ريعــا يغطــي متطلباتهــا ويســاعد علــى اســتمرارها فــي الــدول الفقيــرة.
 -3الفقراء الغارمون (المدينون) والمسجونون العاجزون لقاء غرامات يسيرة.
 -4الحــاالت اإلنســانية مــن أصحــاب االحتياجــات الخاصــة ،والمرضــى مــن الفقــراء والمحتاجيــن ،ويشــمل
ذلــك مــن ينطبــق عليهــم ذلــك مــن العامليــن فــي البنــك.
 -5المســاهمة فــي معالجــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض خبيثــة ،أو مســتعصية ،وال يســتطيعون
تغطيــة تكاليــف عالجهــم.
 -6المشــاريع التــي يعــود نفعهــا علــى عامــة النــاس؛ مثــل المستشــفيات والعيــادات التــي تعالــج عامــة
النــاس ،ومــا يتعلــق بذلــك مــن األدويــة واألدوات الطبيــة.
 -7طلبة العلم الفقراء ،ودفع أقساط المدارس للفقراء ولوازمهم األساسية.
 -8بناء المدارس والمستوصفات وتوفير المساعدات المالية والفنية.
 -9األنشطة الثقافية واالجتماعية المختلفة ،والمشاريع البحثية والتعليمية والتدريبية.
 -10المســاهمة فــي طباعــة الكتــب والبرامــج والنــدوات والمؤتمــرات ،الخاصــة بنشــر ثقافــة االقتصــاد
اإلســامي والمصرفيــة اإلســامية.
ُ -11
األسر المتعففة في الكويت ،والتي تأتي إلى البنك مباشرة ،ومعرفة حاجتها الماسة.
وكمبــدأ عــام ،فــي حــال مواجهــة لجنــة الخيــرات بنشــاط غيــر مذكــور فــي سياســة صنــدوق الخيــرات ،فيرجــع
فيــه لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية ألخــذ الــرأي فــي ذلــك.
الجواب:
بعد مناقشة الموضوع قررت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:
أقرت الهيئة الالئحة المقترحة بسياسة صندوق الخيرات.
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ضوابط التصرف في المبالغ الفائضة نتيجة أخطاء من العميل أو الموظف
(قرار رقم )2017/27
السؤال:
مــا هــي كيفيــة التصــرف فــي المبالــغ الفائضــة فــي الفــروع ،والتــي تراكمــت نتيجــة أخطــاء مــن الموظــف أو
العميــل ،وصــارت مجهولـ َـة المالــك ،ولــم يتــم المطالبــة بهــا منــذ فتــرات تتجــاوز الســنتين؟
الجواب:
ناقشــت الهيئــة الشــرعية نتائــج الدراســة فــي االجتمــاع مــن الجهــات المعنيــة ،وقــررت الهيئــة الشــرعية
اآلتــي:
يتـ ُّ
ـم تحويــل المبالــغ الفائضــة مــن حســاب ( )GLالفــروع إلــى حســاب ( )GLالرئيــس ،علــى أن يتـ َّ
ـم إعــادة المبالــغ
ألصحابهــا فــي حــال تـ َّ
ـم تقديــم طلــب االســترجاع لهــم وفــق النظــم المعمــول بهــا فــي البنــك ،كمــا ُتوصــي
الهيئــة الشــرعية بصــرف المبالــغ المعلقــة علــى أوجــه البــر والخيــرات بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى إيــداع
استئناســا بالــرأي القانونــي ،وفــي حــال راجــع العميــل البنــك بعــد ذلــك التاريــخ فــإن البنــك يلتــزم
المبلــغ
ً
بإعــادة المبلــغ لصاحــب الحســاب ولــو تجــاوزت المــدة الخمــس ســنوات.

ِّ
المورد المؤثرة في شركة التاجر (قرار رقم )2017/28
مقدار نسبة ملكية
السؤال:
مــا هــي النسـ ُ
ـبة المعتبــرة فــي ملكيــة المــورد مــن عمليــات المرابحــة فــي الطــرف الثالــث المشــتري للبضاعــة
مــن العميــل؟
الجواب:
بعد المناقشة المستفيضة قررت الهيئة الشرعية اآلتي:
اعتبــرت معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ،أن النســبة المؤثــرة فــي
ملكيــة الشــركات هــي مــا زاد عــن النصــف ،كمــا نصــت معاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات
ـاء عليــه فــا شــبهة عينــة فــي عمليــات التمويــل التــي تتـ ُّ
ـم بيــن
الماليــة اإلســامية فــي المعيــار رقــم ( .)8وبنـ ً
العميــل والطــرف الثالــث ،والــذي يمتلــك فيــه المــورد نســبة غيــر مؤثــرة.
وفيما يلي نص المعيار الشرعي رقم : 3/2/2/8
 - 2/2موقف المؤسسة من طلب العميل إلجراء المرابحة.
 - 3/2/2يجــب علــى المؤسســة أن تتأكــد أن الــذي يبيــع الســلعة إليهــا طــرف ثالــث غيــر العميــل أو وكيلــه؛
فــا يصـ ُّ
ـح مثـ ًلا أن يكــون العميــل اآلمــر بالشــراء هــو نفســه أو وكيلــه المالــك األصلــي للســلعة ،أو أن تكــون
الجهــة البائعــة للســلعة مملوكــة للعميــل .فــإن وقــع مثــل ذلــك البيــع ثــم تبيــن األمــر كانــت العمليــة باطلــة.
وأمــا فيمــا يتعلــق بــاإلدارة المشــتركة للشــركتين ،فــإن اإلدارة ال تتعلــق بالملكيــة؛ حيــث إن اإلدارة عقــد
مســتقل بيــن طرفيــن يقــوم أحدهمــا بتكليــف الطــرف اآلخــر وتفويضــه بمهــام معينــة ،وليــس لــه عالقــة
بنســبة الملكيــة؛ وال يؤثــر فــي شــرعية المعاملــة بيــن الشــركتين.
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ضوابط الرعايات اإلعالمية (قرار رقم )2017/34
السؤال:
الموضــوع :مناقشــة مقتــرح مقــدم مــن العضــو التنفيــذي لهيئــة الرقابــة الشــرعية بخصــوص ضوابــط
الرعايــات اإلعالميــة.
الجواب:
َ
المقترح وقررت اآلتي:
ناقشت الهيئة
تــم اعتمــاد الضوابــط المقترحــة مــن العضــو التنفيــذي للهيئــة الشــرعية فيمــا يخــص الرعايــات اإلعالميــة
للبنــك ،والــذي جــاء علــى النحــو اآلتــي:
الضوابــط المقترحــة مــن العضــو التنفيــذي للهيئــة الشــرعية؛ وذلــك للرعايــات التــي يقدمهــا البنــك للجهــات
األخــرى علــى النحــو التالــي:
 )1أال تتعارض الرعاية مع المبادئ الشرعية العامة.
 )2أن يحقق أحد األهداف التالية:
ً
هدفا ومقصدً ا عامًّا للبنك.
.A
 .Bثقافة عامة في المالية اإلسالمية.
 .Cخدمة اجتماعية.
 .Dتعزيز مكارم األخالق.
 .Eأن يحقق للبنك منفعة معنوية أو اجتماعية.
 )3تجنب رعاية ما يلي:
 .Aالجهات التي يكون نشاطها غير مقبول في الشريعة اإلسالمية.
 .Bالجهات التي تدعو للفتنة أو التوجهات السياسية.
 .Cجهات تخالف اآلداب واألعراف المجتمعية.
مع مراعاة أن تتضمن االتفاقيات هذه الضوابط في كل ما يتعلق به.

68

الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية المتعلقة بمنتج تمويل المنافع
الصحية (قرار رقم )2021/16
السؤال:
وعلما أن التجميلية تنقسم إلى نوعين:
ما هي الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية؟
ً
أو ًلا :عمليــات البــد مــن إجرائهــا :وهــي جائــزة شــرعً ا ،ويجــوز تمويلهــا لوجــود الداعــي لذلــك :إمــا إلزالــة عيــب
يؤثــر علــى الصحــة ،أو علــى اســتفادته مــن العضــو المعيــب ،أو لوجــود تشــوه غيــر معتــاد فــي خلقــة اإلنســان
المعهــودة؛ مثــل التشــوهات فــي أي جــزء مــن الجســم بســبب حريــق أو مــا شــابه .وهــذه العمليــات جائــزة
شــرعً ا ويجــوز تمويلهــا بشــرط وجــود تقريــر طبــي مــن الطبيــب المســئول ،يفيــد بضــرورة إجــراء العمليــة
للمريــض ،وتوضيــح األســباب الداعيــة إلــى ذلــك.
ومن أمثلة هذه العمليات :العمليات التي تجرى إلزالة العيوب التالية:
 -1الشفة األرنبية (الشق الشفهي) ،والشق الحلقي.
 -2التصاق أصابع اليد أو الرجل.
 -3إزالة الوشم والوحمات والندبات.
 -4إزالة شعر الشارب واللحية عن النساء.
 -5إعادة تشكيل األذن.
 -6شفط الدهون إذا رافقها إصابة أو مرض يستدعيه.
 -7تصغير الثدي إذا رافقه مرض يستدعيه (كأمراض الظهر مث ًلا).
 -8زراعة الثدي لمن استؤصل منها.
 -9تصحيح الحاجز األنفي أو األنف المصاب بتشوه.
 -10تشوه الجلد بسبب الحروق أو اآلالت القاطعة أو الطلقات النارية.
 -11تصحيح كسور الوجه (بسبب الحوادث مث ًلا).
ً
دافعــا صح ـيًّا ،أو أنهــا إلصــاح تشــوه حــادث
وغيرهــا مــن أنــواع العيــوب التــي يجمعهــا ويضبطهــا أن لهــا
أو عيــب يخالــف أصــل خلقــة اإلنســان أو صورتــه المعهــودة.
داع إلجرائهــا ســوى رغبــة
يوجــد
وال
تمويلهــا؛
ثانيًــا :عمليــات اختياريــة :وهــي غيــر جائــزة شــرعً ا وغيــر جائــز
ٍ
المريــض .فهــي عمليــات تهــدف لتحســين المظهــر العــام ،ال لوجــود عيــب أو تشــوه؛ بــل لتحقيــق مظهــر
أحســن وأجمــل .أو تهــدف لتجديــد الشــباب وإزالــة مظاهــر الشــيخوخة.
ومن أمثلة هذه العمليات:
 -1شد الجبين ورفع الحاجبين.
 -2شد الوجه والرقبة.
 -3حقن الدهون (غير عمليات البد من إجرائها).
 -4شفط الدهون (غير عمليات البد من إجرائها).
 -5تجميل األنف تصغيرًا أو تكبيرًا.
 -6تجميل الذقن.
 -7تجميل الثديين تكبيرًا أو تصغيرًا.
وغيرهــا مــن أنــواع العمليــات ،التــي يجمعهــا أنهــا ال دافـ َ
ـع لهــا ســوى انزعــاج المريــض مــن مظهــره ورغبتــه
فــي إصالحــه إلــى مســتوى مقبــول لديــه .وهــذه غيــر جائــزة شــرعً ا وال يجــوز تمويلهــا.
وربما ُتستجد أمور وعمليات جديدة؛ فيكون لكل حالة حكمها الشرعي.
الجواب:
ناقشــت هيئــة الرقابــة الشــرعية موضــوع الضوابــط الشــرعية للعمليــات التجميليــة باســتفاضة ،وبعــد
المناقشــة قــررت هيئــة الرقابــة الشــرعية اآلتــي:
الموافقــة علــى المقتــرح المقــدم .وأوضحــت الهيئــة أن هنــاك عمليــات تجميــل ضروريــة والزمــة إلعــادة
الخلقــة إلــى وضعهــا الطبيعــي ،وال تدخــل فــي بــاب تغييــر خلــق هللا؛ حيــث إن الهــدف منهــا يكــون عالج ـيًّا،
ـل العالجــي دون أن يكــون ذلــك
خاصــة إذا كان المنظــر العــام للشــخص غيــر مألــوف؛ ممــا يســتلزم التدخـ َ
تغيي ـرًا فــي خلــق هللا .وبالتالــي فــا مانــع مــن تمويــل هــذا النــوع مــن العمليــات التجميليــة.
وأما غيرها مما ليس من هذه الدواعي المشار إليها ،فهي غير جائزة.
هذا والحمد لله رب العالمين
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