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احلمــد	هلل	رب	العاملــني	والصــالة	والســالم	علــى	املبعــوث	رحمــة	للعاملــني	وعلــى	آلــه	الطّيبــني	
وصحبــه	الغــر	امليامــني	ومــن	تبعهــم	بإحســان	إلــى	يــوم	الديــن.	وبعــد

فإننــا	ال	جنــد	شــيئاً	أعلــن	اهلل	احلــرب	عليــه	-بعــد	الشــرك	والكفــر-	مثــل	الربــا	،	وشــدد	فيــه	
رســوله	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	حيــث	جعلــه	مــن	أكبــر	الكبائــر.	

بــا ال  ِذيــَن َيْأُكُلــوَن الرِّ فمــن	القــرآن	الكــرمي	دســتور	املســلمني	الربانــي	قولــه	تعالــى	:	}الَّ
ــا اْلَبْيــُع  َ ُهــْم َقاُلــوا ِإنَّ ــْيَطاُن ِمــَن اْلَــسِّ َذِلــَك ِبأَنَّ ُطــُه الشَّ ــِذي َيَتَخبَّ َيُقوُمــوَن ِإالَّ َكَمــا َيُقــوُم الَّ
ــِه َفاْنَتَهــى َفَلــُه َمــا َســَلَف  بــا َفَمــْن َجــاَءُه َمْوِعَظــٌة ِمــْن َربِّ َم الرِّ ُ اْلَبْيــَع َوَحــرَّ بــا َوأََحــلَّ اللَّ ِمْثــُل الرِّ
بــا َوُيْرِبــي  ُ الرِّ َحــُق اللَّ ــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخاِلــُدون *َ َيْ ِ َوَمــْن َعــاَد َفُأوَلِئــَك أَْصَحــاُب النَّ َوأَْمــُرُه ِإَلــى اللَّ
ــاَة  ــاِت َوأََقاُمــوا الصَّ اِلَ ِذيــنَ آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ــاٍر أَِثيــمٍ * ِإنَّ الَّ ُ ال ُيِحــبُّ ُكلَّ َكفَّ َدَقــاِت َواللَّ الصَّ
ِذيــَن آَمُنــوا  َهــا الَّ ِهــْم َوال َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوال ُهــْم َيْحَزُنــوَن * َيــا أَيُّ َكاَة َلُهــْم أَْجُرُهــْم ِعْنــَد َربِّ َوآَتــُوا الــزَّ
 ِ بــا ِإْن ُكْنُتــْم ُمْؤِمِنــَن * َفــِإْن َلــْم َتْفَعُلــوا َفْأَذُنــوا ِبَحــْرٍب ِمــَن اللَّ َ َوَذُروا َمــا َبِقــَي ِمــَن الرِّ ُقــوا اللَّ اتَّ
َوَرُســوِلِه َوِإْن ُتْبُتــْم َفَلُكــْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكــْم ال َتْظِلُمــوَن َوال ُتْظَلُمــوَن * َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة 
 ِ ُقــوا َيْومــًا ُتْرَجُعــوَن ِفيــِه ِإَلــى اللَّ ــْم َتْعَلُمــوَن * َواتَّ ــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُت ُقــوا َخْي ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوأَْن َتَصدَّ

ــى ُكلُّ َنْفــٍس َمــا َكَســَبْت َوُهــْم ال ُيْظَلُمــوَن*{	.	1 ُثــمَّ ُتَوفَّ

ومــن	الســنة	النبويــة	املطهــرة	قــول	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	:	))	إذا	ظهــر	الزنــا	والربــا	
يف	قريــة	فقــد	أحلّــوا	بأنفســهم	عــذاب	اهلل	((	رواه	احلاكــم	بإســناد	صحيــح.	2

1					سورة	البقرة:	275	-	281.	
2			املستدرك	)27/2(	واحلافظ	الهيثمي	يف	مجمع	الزوائد	)117/4(.	
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ــة((	 ــَر	مــن	الربــا	إاّل	كان	عاقبــُة	أْمــرِه	إلــى	ِقلّ وقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم:	))مــا	أحــٌد	أْكثَ
ــم،	 ــه	الرجــل	وهــو	يعل ــا	يأكل ــه	وســلم:	))	درهــم	رب ــى	اهلل	علي ــه	صل ــن	ماجــه.3		وقول رواه	اب

أشــد	عنــد	اهلل	مــن	ســت	وثالثــني	زنيــة((	رواه	أحمــد	والــدار	قطنــي.4

	((	رواه	احلاكم.	5 وقوله	صلى	اهلل	عليه	وسلم:	))	إن	الربا	وإن	كثر	عاقبته	تصير	إلى	قلٍّ

وعــن	جابــر	رضــي	اهلل	عنــه	قــال	:	))	لعــَن	النبــّي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	آِكَل	الربــا	،	وُمؤِكلـَـُه،	
وكاِتبَــُه،	وشــاِهَديه	((	وقــال:	))	ُهــْم	َســواء	((	.	رواه	مســلم	وغيــره	6

وممــا	ال	شــك	فيــه	أن	العمــل	علــى	تغييــر	األنشــطة	الربويــة	باالســتحواذ	علــى	بنــوك	تقليديــة	
بغيــة	حتويلهــا	إلــى	بنــوك	إســالمية	هــو	مــن	مقتضيــات	االلتــزام	بالنصــوص	الشــرعية	
الســابقة،		وهــو	مــا	ســار	عليــه	مصــرف	الســالم-البحرين.	وهــو	خطــوة	يعتبــر	مــن	الســعي	
ــه	وهــو	مــن	خيــر	األعمــال	مصداقــا	لقــول	الرســول	صلــى	اهلل	عليــه	 ــة	املذنــب	وهدايت لتوب
وســلم:	))ألن	يهــدي	اهلل	بــك	رجــال	واحــدا	خيــر	لــك	مــن	حمــر	النعــم((،7	كمــا	أنــه	موجــب	

لألجــر	مــن	رب	العبــاد.	

وعمليــة	التحــول	تقتضــي	معاجلــة	حقــوق	املســاهمني	الناجتــة	عــن	الفوائــد	التــي	تقاضاهــا	
البنــك	مــن	عمالئــه	قبــل	التحــول،	وذلــك	باتبــاع	مبــدأ	أن	مــا	زاد	عــن	رأس	املــال	مــن	حقــوق	
املســاهمني	الثابتــة	يف	تاريــخ	التحــول،	التــي	تكونــت،	يف	جــزء	منهــا،	مــن	الفــرق	بــني	الفوائــد	
ــك	 ــا،	تدخــل	يف	مل ــي	كان	يتقاضاه ــة	الت ــد	الدائن ــك	والفوائ ــا	البن ــي	كان	يدفعه ــة	الت املدين
املســاهمني،	وال	يلزمهــم	رده	إلــى	مــن	أخــذ	منــه	وال	التصــدق	بــه.	وهــو	اجتــاه	يعتمــد	علــى	
مــا	جــرى	عليــه	العمــل	يف	البــالد	التــي	حولــت	نظمهــا	البنكيــة	بالكامــل،	وقياســاً	لقــرار	
التحــول	علــى	التوبــة	بعــد	نــزول	التحــرمي	البــات	النافــذ	للربــا	يف	عصــر	التنزيــل،	علــى	رأي	
بعــض	املفســرين	وفقهــاء	العصــر،	وأخــذا	مببــدأ	اعتبــار	املــآل	يف	األحــكام	ورجحــان	مصلحــة	

التحــول	علــى	مفســدة	دخــول	الفوائــد	املقبوضــة	قبــل	التحــول	يف	ملــك	املســاهمني.

3			احلديث	2279،	ويف	الزوائد:	إسناده	صحيح.
4		رواه	أحمد	)21957(	والدار	قطني	)2843(.

5			املستدرك	)37/2(	وقال:	صحيح	االسناد،	ووافقه	الذهبي.
6			رواه	مسلم	)1598(.

7			رواه	مسلم،	حديث	رقم:	)2406(
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ويجــب	التنويــه	أن	تنقيــة	املجتمــع	مــن	األنشــطة	الربويــة	تتطلــب	النظــر	إلــى	القوانــني	النافــذة	
ــوم	أن	البنــك	التقليــدي	 ــه،	ومعل ــه	البنــك	التقليــدي	املســتحوذ	علي ــد	الــذي	يعمــل	في يف	البل
يتقاضــى	فوائــد	عــن	القــروض	التــي	يقدمهــا	لعمالئــه	ويدفــع	منهــا	فوائــد	ملودعيــه،	ويحتفــظ	
ملســاهميه	بالفــرق	بــني	الفوائــد	الدائنــة	والفوائــد	املدينــة.	وظاهــر	أن	البنــك	التقليــدي	يف	
هــذه	احلــال	ال	ميلــك	بعــد	قــرار	الرغبــة	يف	التحــول	مطالبــة	املودعــني	لديــه	بالفوائــد	التــي	
قبضوهــا	قبــل	التحــول	بحكــم	القوانــني	النافــذة،	وإن	وجــب	عليهــم	ردهــا	ملــن	أخــذت	منهــم	

إن	عرفــت	أشــخاصهم	أو	التصــدق	بهــا	نيابــًة	عنهــم.	

ويبقــى	الســؤال:	هــل	املقصــود	بالفوائــد	هــي	مجمــوع	الفوائــد	التــي	قبضهــا	البنــك،	أم	
يخصــم	مــن	هــذه	الفوائــد	مــا	دفعــه	البنــك	مــن	الفوائــد	لدائنيــه	أو	املودعــني	لديــه،	ويكــون	
الباقــي	الــذي	دخــل	يف	حقــوق	املســاهمني	هــو	مــاالً	يجــب	عليهــم	رده	إلــى	مــن	أخــذ	منهــم؟	
ولقــد	تبنــت	الهيئــة	الشــرعية	للتحــول	االجتــاه	الــذي	يــرى	أصحابــه	أن	الفوائــد	التــي	قبضهــا	
البنــك	قبــل	التحــول	تدخــل	يف	ملــك	املســاهمني	وتصيــر	جــزءاً	مــن	حقوقهــم،	وذلــك	لألدلــة	

التاليــة:

قيــاس	حالــة	حتــول	البنــك	علــى	التحــرمي	البــات	النافــذ	للربــا	يف	عصــر	التشــريع،	فقــد	 		.1
كان	الربــا	محرمــاً	ديانــة	يف	صــدر	اإلســالم،	بنــاء	علــى	حترميــه	يف	الشــرائع	الســابقة،	
غيــر	أن	هــذا	التحــرمي	لــم	يكــن	نافــذاً	يترتــب	عليــه	بطــالن	العقــود	وعقــاب	املرابــني	ورد	
مــا	أخــذوه	مــن	ربــا،	ثــم	جــاء	التحــرمي	البــات	النافــذ	عندمــا	وضــع	الرســول	صلــى	اهلل	
عليــه	وســلم	الربــا	كلــه	وأبطــل	عقــوده،	اعتبــاراً	مــن	صــدور	هــذا	التحــرمي،	وعفــا	عمــا	
قبــض	مــن	الربــا	قبــل	ذلــك.	وحالــة	التحــول	شــبيهة	بهــذه	احلالــة،	ذلــك	أن	الربــا	محــرم	
ديانــة	بالنســبة	للمســلمني،	غيــر	أن	هــذا	التحــرمي	ليــس	نافــذاً	يف	ظــل	القوانــني	الســائدة،	
فجــاء	قــرار	التحــول	باملنــع	البــات	النافــذ	يف	حــق	املســاهمني،	بقــرار	جمعيتهــم	العموميــة	
غيــر	العاديــة،	فوجــب	تطبيــق	نفــس	احلكــم	علــى	البنــك،	وهــو	منــع	الربــا	يف	عقــود	البنــك	
ــد	ودخــل	يف	 بعــد	التحــول	وبطــالن	هــذه	العقــود،	والعفــو	عمــا	قبضــه	البنــك	مــن	فوائ
ملــك	املســاهمني	قبــل	قــرار	التحــول.	أمــا	ماســتلمه	املودعــون	مــن	فوائــد	فــال	يطالبــون	

بــرده	لتعــذر	ذلــك	قانونــا.	
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ــى:	}فمــن جــاءه  ــه	تعال ــى	تفســير	قول ــاء	عل ــك	بن ــاء	العصــر	بذل ــى	بعــض	فقه ــد	أفت وق 	.2
ــة	ترفــع	 موعظــة مــن ربــه فانتهــى فلــه مــا ســلف وأمــره إلــى الل{ 8 والتــي	تعنــي	أن	التوب
اإلثــم	عــن	الربــا	املقبــوض،	وال	شــك	أن	قــرار	اجلمعيــة	العموميــة	للمســاهمني	توبــة	
ــة.	 ــل	التوب ــا	مقاب ــا	قبضــوه	مــن	الرب ــم	م ــا	احملــرم،	فيكــون	له ــم	عــن	التعامــل	بالرب منه
}وإن تبتــم فلكــم رؤوس أموالكــم ال تظلمــون وال  	 وتعالــى:	 	قولــه	ســبحانه	 أن	 كمــا	
ــم	 ــادة	عــن	القــرض،	وعــدم	ظل ــم	املتعامــل	بأخــذ	الزي ــى	عــدم	ظل تظلمــون{،9	يشــير	إل
املصــرف	بإعطائــه	أقــل	مــن	مبلــغ	القــرض.	فلذلــك	تبنــت	الهيئــة	أن	الديــون	املعدومــة	مــن	
هــذه	القــروض	تخصــم	مــن	الفوائــد	ومــا	زاد	عــن	رأس	املــال	)مبلــغ	القــرض(		تصــرف	
يف	وجــوه	البــر؛	ألن	احتســاب	هــذه	الديــون	ضــد	املصــرف	يــؤدي	إلــى	اســترداد	املصــرف	

ــوح	للمتعامــل.	 أقــل	مــن	أصــل	القــرض	املمن

تبنــت	هــذا	االجتــاه	بعــض	الــدول	اإلســالمية	التــي	حولــت	نظامهــا	البنكــي	كلــه	إلــى	نظــام	 	.3 
إســالمي	كالســودان،	إذ	أن	خطــة	التحــول	التــي	وضعتهــا	هــذه	الــدول	عفــت	عــن	الربــا	
املقبــوض	يف	ميزانيــات	البنــوك	احملولــة	املقفلــة،	وأضافتــه	إلــى	حقــوق	املســاهمني	بعــد	
التحــول،	بنــاء	علــى	اآليــة	املذكــورة	آنفــا،	وقياســاً	حلالــة	التحــول	علــى	حالــة	االنتهــاء	عــن	

الربــا	بعــد	نــزول	التحــرمي	البــات	النافــذ	يف	زمــن	التنريــل.

وقــد	أكــدت	خطــة	التحويــل	احلكــم	بالعفــو	عــن	الفوائــد	املقبوضــة	واعتبارهــا	جــزءاً	مــن	 	.4
حقــوق	املســاهمني	بأصــل	اعتبــار	املــآل	يف	الشــريعة	اإلســالمية،	ومقتضــى	هــذا	األصــل	
أن	األفعــال	يحكــم	عليهــا	شــرعاً	مبــا	تــؤول	إليــه	مــن	املصالــح	أو	مفاســد،	فدخــول	
الفوائــد	املقبوضــة	يف	ملــك	البنــك،	وإن	كان	ظاهــره	املنــع،	ملــا	يترتــب	عليــه	مــن	مفســدة	
أخــذ	الربــا،	إال	أنــه	يحقــق	مصلحــة	أهــم،	هــي	حتــول	البنــك	الربــوي	إلــى	بنــك	إســالمي،	
وتخليــص	املجتمــع	مــن	التعامــل	بالربــا،	ويدفــع	مفســدة	أشــد،	هــي	عــدم	حتــول	البنــك	
واســتمرار	تعاملــه	بالربــا،	إذا	رفــض	املســاهمون	التخلــي	عــن	حقوقهــم	التــي	تكونــت	مــن	
الربــا،	أو	فشــله	وإفالســه	يف	حالــة	قبولهــم.	وكالهمــا	مفســدة	أشــد	مــن	مفســدة	دخــول	
الفوائــد	املقبوضــة	يف	حقــوق	املســاهمني،	هــذا	مــع	إمــكان	جتنــب	هــذه	املفاســد	بدعــوة	

املســاهمني	إلــى	التصــدق	مبــا	زاد	يف	حقوقهــم	بســبب	الفوائــد	املقبوضــة.

8		سورة	البقرة:	275.

9		سورة	البقرة:	279.
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ويتجلــى	ســر	هــذا	الديــن	أنــه	مــا	مــن	شــيء	حرمــه	إال	قــدم	لــه	بديــاًل	شــرعياً	أفضــل	ممــا	
لــة	مبــدأ	تقــدمي	البديــل	 حرمــه.	وتأسيســاً	علــى	ذلــك	انتهجــت	الهيئــة	الشــرعية	للبنــوك	احملوَّ
الشــرعي	املناســب	لــكل	حالــة	مــن	حــاالت	التحــول	التــي	تعــرض	علــى	الهيئــة	الشــرعية،	وذلك	
يف	ضــوء	القواعــد	الفقهيــة	للمذاهــب	الفقهيــة	املختلفــة	دون	التقيــد	مبذهــب	فقهــي	معــني،	
بــل	تتخــذ	مــن	بــني	آراء	الفقهــاء	الذيــن	بلغــوا	رتبــة	االســتنباط	واالجتهــاد،	وتوفــرت	لديهــم	
شــروط	ذلــك،	مــا	هــو	أقــرب	إلــى	حتقيــق	املصلحــة	وتلبيــة	احلاجــة	امللحــة	يف	مثــل	حــاالت	
التحــول،	وذلــك	إميانــاً	مــن	الهيئــة	الشــرعية	أن	املســائل	املســتجدة	املعاصــرة	يتعــذر	حلهــا	
بــآراء	ونصــوص	مذهــب	فقهــي	واحــد،	وخاصــة	يف	ضــوء	حــاالت	التجــارة	العابــرة	للحــدود.	

وقــد	كان	منهــج	الهيئــة	الشــرعية	أنــه	إذا	عــرض	عليهــا	مســألة	لبيــان	الصيــغ	املناســبة	
للتحــول	يف	ضــوء	قواعــد	الشــريعة	اإلســالمية،	فإنهــا	تناقــش	املوضــوع	بإســهاب	مــع	اخلبــراء	
واملختصــني	الفنيــني	الذيــن	عرضــوا	املعاملــة	حتــى	تتصــور	املســألة	وتتمكــن	مــن	إعطــاء	حكــم	
شــاف	يتماشــى	مــع	املصلحــة	العامــة	ومطابــق	للواقــع،	ويكــون	حتقيــق	منــاط	احلكــم	الشــرعي	

يف	الوقائــع	املعروضــة	صحيحــاً.	

وإذ	نقــدم	لهــذا	الكتــاب،	فإننــا	نؤكــد	شــكرنا	ملجلــس	اإلدارة	املوقــر،	رئيســاً	وأعضــاًء،	واإلدارة	
التنفيذيــة	وعلــى	رأســهم	الرئيــس	التنفيــذي	علــى	تعاونهــم	التــام	مــع	الهيئــة	لتحقيــق	األهداف	
املرصــودة	للمصــرف	مــن	حيــث	االلتــزام	بأحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	وقــرارات	الهيئــة	
الشــرعية.كما	نتقــدم	بالشــكر	اجلزيــل	إلــى	كل	مــن	ســاهم	يف	إجنــاح	هــذا	املشــروع	وعلــى	
ــف	وتنســيق	 ــع	وتصني ــن	جهودهــم	يف	جم ــة	الشــرعية	باملصــرف،	ونثم رأســهم	إدارة	الرقاب

ومراجعــة	الفتــاوى	وتنقيحهــا	والتقــدمي	لهــا	وإخراجهــا	بالصــورة	النهائيــة.

األستاذ الدكتور حسن حامد حسان 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

القدمة )تتمة(



13

احلمــد	هلل	حمــد	الشــاكرين،	والصــالة	والســالم	علــى	محمــد	بــن	عبــد	اهلل،	خــامت	األنبيــاء	
وإمــام	املرســلني	وعلــى	آلــه	الطيبــني	الطاهريــن	وصحابتــه	أجمعــني..	وبعــد:	

ــق	 ــة	وحتقي ــاب	هــو	جتســيد	ملســؤولية	مصــرف	الســالم-البحرين	االجتماعي 	إن	هــذا	الكت
اســتراتيجيته	بالعمــل	وفقــاً	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	لتحقيق	هدفه	االســتثماري	
ــى	التأكــد	مــن	أن	 والتجــاري.	وحتقيقــا	لهــذا	الواجــب	حــرص	املصــرف	منــذ	التأســيس	عل
جميــع	أنشــطته	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	ومبادئهــا،	وذلــك	بطلــب	رأي	
العلمــاء	األجــالء	الذيــن	مت	تعيينهــم	ملســاعدة	املصــرف	يف	الوصــول	إلــى	هــذه	الغايــة	النبيلــة،	
وهــم	مــن	خيــرة	فقهــاء	العصــر	الذيــن	لهــم	خبــرة	طويلــة	يف	عمــل	املصــارف	اإلســالمية.	

ــا	 ــل	وفق ــوك	ال	تعم ــى	بن ــى	املصــرف	اســتراتيجية	االســتحواذ	عل ــة	تبن ويف	األعــوام	املاضي
ألحــكام	الشــريعة	ومبادئهــا	لتحويلهــا	إلــى	مصــارف	إســالمية	ثــم	دمجهــا	مــع	مصــرف	
الســالم-البحرين.	ويف	بــادئ	األمــر،	بــدت	املهمــة	بعيــدة	املنــال،	وكان	عــدم	وضــوح	الرؤيــة	
حــول	األســس	الشــرعية	التــي	يتــم	بهــا	حتويــل	بنــك	تقليــدي	إلــى	مصــرف	إســالمي	هــو	ســيد	
املوقــف،	مــع	إمياننــا	التــام	بإمكانيــة	ذلــك،	ولكــن	بتضافــر	اجلهــود	وحنكــة	وفطنــة	الفريــق	
ــأن	 ــا	ب ــق	طموحاتن ــاب	ونحق ــة	الشــرعية	اســتطعنا	أن	نتجــاوز	الصع ــع	الهيئ ــذي	عمــل	م ال
ــة	يف	مجــال	 ــة	وشــرعية	عالي ــرة	فني ــه	خب ــون	ل ــن	يك ــة	البحري ــون	أول	مصــرف	يف	مملك نك

ــة	إلــى	مصــارف	إســالمية.	 ــل	بنــوك	تقليدي حتوي

وقــد	ســاعد	يف	ذلــك	حزمــة	مــن	احللــول	واآلراء	الشــرعية	والتوصيــات	العلميــة	التــي	قدمهــا	
هــؤالء	العلمــاء	األفاضــل،	حيــث	ظهــر	أثــر	قدرتهــم	علــى	التطويــر	وابتــكار	األدوات	والصيــغ	
الشــرعية	البديلــة	خــالل	عمليــة	التحــول	وبعدهــا		علــى	أداء	املصــرف	يف	األعــوام	املاضيــة	
رغــم	حتديــات	الســوق	والعوملــة.	كمــا	تكونــت	مــن	ذلــك	فتــاوى	مؤصلــة	فقهيــا	تعالــج	مســائل	
عويصــة	يف	مجــال	حتويــل	البنــوك	التقليديــة،	وهــي	جتربــة	فريــدة	نتطلــع	إلــى	أن	يقتــدي	بهــا	
بقيــة	املصــارف	اإلســالمية.	و	ال	شــك	أن	هــذه	الفتــاوى	واحللــول	الشــرعية	املبتكــرة	الــواردة	

 كلمة عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة
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يف	هــذا	الكتــاب	ستســاهم	يف	حتفيــز	املصــرف	وغيــره	لتوســيع	دائــرة	عملياتهــا	خــارج	حــدود	
موطنــه	لتحقيــق	القــدرة	علــى	املنافســة	يف	األســواق	العامليــة.	

ويف	اخلتــام	أشــكر	أعضــاء	الهيئــة	الشــرعية	الذيــن	حتملــوا	عنــاء	تصحيــح	مســار	معامــالت	
البنــوك	التقليديــة	التــي	اســتحوذنا	عليهــا	شــرعاً،	مــع	احلفــاظ	علــى	قاعــدة	العمــالء	واملراكــز	
املاليــة	لهــذه	البنــوك	دون	أي	تأثيــر	يذكــر،	وأســأل	اهلل	أن	يجزيهــم	خيــر	اجلــزاء،	كمــا	يســرني	
أن	أقــدم	هــذه	الفتــاوى	يف	شــكل	كتــاب	إلــى	أهــل	العلــم	والباحثــني	واملتعاملــني	مــع	مصــرف	
الســالم-البحرين	وإلــى	كل	مــن	ينتفــع	بهــا.	ونســأل	اهلل	أن	يهدينــا	إلــى	ســواء	الســبيل	إنــه	

قريــب	مجيــب	الدعــوات،	وآخــر	دعوانــا	أن	احلمــد	هلل	رب	العاملــني.	

يوسف عبد الل تقي 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة  
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احلمــدهلل	رب	العاملــني	والصــالة	والســالم	علــى	أشــرف	األنبيــاء	واملرســلني	ســيدنا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــني..	وبعــد	

فــإن	إدارة	الرقابــة	الشــرعية	مــن	اإلدارات	احملوريــة	يف	املصــرف	عامــة	ويف	أنشــطة	التحــول	
خاصــة،	حيــث	تقتضــي	الرقابــة	الشــرعية	علــى	عمليــة	التحــول	أن	تــالزم	إدارة	الرقابــة	
ــوم	تنفيذهــا	 ــى	ي ــكارا	إل ــا	أف ــن	كونه ــا،	أي	م ــع	مراحله ــال	املصــرف	يف	جمي الشــرعية	أعم
لتتأكــد	مــن	أن	أعمــال	املصــرف	القائمــة	علــى	أســس	شــرعية	ال	تختلــط	خــالل	مرحلــة	
التحــول	مبعامــالت	التحــول.	وقــد	تابعــت	إدارة	الرقابــة	الشــرعية	معامــالت	التحــول	بدقــة	
متناهيــة،	وعملــت	يف	تثقيــف	الفريــق	املكلــف	بتنســيق	التحــول	مــع	الهيئــة	الشــرعية	والرقابــة	
والتدقيــق	 الشــرعية	 الرقابــة	 عمليــة	 فصــل	 التحــول	 مرحلــة	 يف	 ولذلــك	مت	 الشــرعية.	
ألعمــال	التحــول	عــن	املعامــالت	الشــرعية	القائمــة	حيــث	اعتمــدت	معيــارا	صارمــا	كمــا	يف	
ــار	حقيقــة	 ــة	الشــرعية	يف	اعتب ــى	املعامــالت	القائمــة،	وحــذت	حــذو	الهيئ كل	الســنوات	عل

ــق	هــدف	التحــول.	 ــى	التيســير	لتحقي ــة	واحلاجــة	إل املرحل

وقــد	عكفــت	اإلدارة	يف	هــذا	املشــروع	املبــارك	-	املتضمــن	لعــرض	فتــاوى	جتربــة	مصــرف	
الســالم	يف	حتويــل	بنــك	تقليــدي	إلــى	مصــرف	إســالمي-	على	ضبط	وتوثيــق	جميع	القرارات	
والتوصيــات	التــي	توصلــت	إليهــا	الهيئــة	الشــرعية	للتحــول	يف	جميــع	مراحلــه.	وقــد	مت	حصــر	
جميــع	مــا	صــدر	عــن	الهيئــة	مــن	قــرارات	وتوجيهــات	بالرجــوع	إلــى	محاضــر	االجتماعــات،	
حيــث	مت	فصــل	القــرارات	التــي	تخــص	صيــغ	أخــرى	مت	عرضهــا	خــالل	اجتماعــات	الهيئــة	
حــول	التحــول	لتبقــى	القــرارات	املتعلقــة	خاليــة	مــن	صيــغ	أخــرى	لهــا	مجالهــا	يف	اإلصــدار	

التالــي	الــذي	ســيضم	جميــع	قــرارات	وفتــاوى	الهيئــة	الشــرعية	ملصــرف	الســالم.

منهجية تصنيف الفتاوى
سلكت	اإلدارة	الشرعية	عند	جمعها	وإعدادها	للفتاوى	املنهجية	التالية:

حصر	جميع	الفتاوى	والقرارات	املتعلقة	بالتحول. 	.1

كلمة إدارة الرقابة الشرعية

كلمة إدارة الرقابة الشرعية
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اســتبعاد	الفتــاوى	والقــرارات	املتعلقــة	باألمــور	اإلداريــة	للهيئــة	مثــل	إقــرار	اللوائــح	 	.2
الداخليــة،	واســتبعاد	كذلــك	القــرارات	التــي	ال	تنضــوي	يف	فحواهــا	علــى	فتــوى	توجــه	
للمصــرف	وإداراتــه	املختلفــة	مثــل	إقــرار	احملاضــر	الســابقة	أو	اعتمــاد	جــدول	األعمــال	

يف	كل	اجتمــاع.
نقــل	القــرارات	مــن	محاضــر	اجتماعــات	الهيئــة	الشــرعية	كمــا	أقــرت،	ومت	التقــدمي	 	.3

لبعــض	املواضيــع	مبقدمــة	تشــرحها	إن	دعــت	احلاجــة	إلــى	ذلــك.	
ُروِعــي	التنســيق	بــني	فتــاوى	الهيئــة	يف	املوضــوع	الواحــد،	واإلبقــاء	علــى	احلكــم	النهائــي	 	.4

للهيئــة	وعــدم	التطــرق	إلــى	النســخ	يف	فتاواهــا.	
ُروِعي	-	قدر	اإلمكان	-	التسلسل	الزمني	يف	عرض	الفتاوى. 	.5

القــرارات	التــي	حتمــل	نفــس	الرقــم	تعنــي	أن	الفتــوى	اشــتملت	علــى	أكثــر	مــن	عنــوان،	 	.6
ولغــرض	التبيــان	واإليضــاح	فقــد	مت	إفــراد	كل	عنــوان	يف	فقــرة	مســتقلة،	كمــا	أن	منــوذج	

أرقــام	القــرارات	قــد	يختلــف	بحســب	التسلســل	املتبــع	يف	البنــك	احملــول.		
ُروِعــي	-	قــدر	اإلمــكان	-	عــدم	تكــرار	الفتــوى	مــن	خــالل	دمــج	الفتــاوى	التــي	حتمــل	 	.7
نفــس	املضمــون	حتــت	عنــوان	واحــد،	نظــرا	إلــى	تعــدد	البنــوك	التــي	مت	حتويلهــا	يف	أعــوام	

مختلفــة.	
ــع	 ــأن	تطب ــة	الشــرعية	ب ــة	إدارة	الرقاب ــق	غاي ــع	مــن	ســاهم	يف	حتقي ــام	نشــكر	جمي ويف	اخلت
هــذه	الفتــاوى	يف	شــكل	كتــاب	يكــون	مرشــدا	للموظفــني	يف	املصــرف	ألداء	مهامهــم،	وكذلــك	
للمتعاملــني	يف	معرفــة	مــا	يقــوم	بــه	املصــرف	للتحقــق	مــن	أن	أموالهــم	تســتثمر	بطــرق	ترضــي	
اهلل	ســبحانه	وتعالــى	وحتقــق	غايتهــم	يف	جتنــب	أكل	الســحت	والربــا.	كمــا	ال	يفوتنــا	أن	نشــكر	
 اإلدارة	التنفيذيــة،	وباألخــص	الرئيــس	التنفيــذي،	يوســف	عبــد	اهلل	تقــي	ونوابــه	الثالثــة	
)د.	أنــور	الســادة	والســيد	أنــور	مــراد	والســيد	ُموُكنـْـدان	راغافاشــاري(	ملســاندتهم	إدارة	الرقابــة	
الشــرعية	يف	أداء	مهامهــا	وحرصهــم	الشــديد	يف	االلتــزام	بفتــاوى	وقــرارات	الهيئــة	الشــرعية.	
ونســأل	اهلل	العلــي	القديــر	أن	ينفــع	بهــذه	الفتــاوى	العبــاد	ويجــزي	كل	مــن	ســاهم	يف	نشــرها	
إنــه	عليــم	حكيــم.	وصلــى	اهلل	علــى	ســيدنا	محمــد	بــن	عبــد	اهلل	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.

  

د. محمد برهان أربونا    
رئيس الرقابة الشرعية للمجموعة
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فضيلة الشيخ أ. د. حسن حامد حسان
رئيس الهيئة

ــة	 ــة	الشــريعة	بجامع ــن	كلي ــوراه	م ــى	درجــة	الدكت ــز	عل ــد	حســان	حائ ــور	حســني	حام الدكت
األزهــر	يف	القاهــرة،	ودرجــة	املاجســتير	يف	الفقــه	املقــارن،	والدبلــوم	يف	القانــون	املقــارن		
)وكالهمــا	يعــادالن	درجــة	الدكتــوراه(		مــن	املعهــد	الدولــي	للقانــون	املقــارن	بجامعــة	نيويــورك،	
الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة.		وهــو	حائــز	أيضــا	علــى	درجــة	املاجســتير	يف	الفقــه	املقــارن	
الليســانس	يف	 القاهــرة،	ودرجــة	 مــن	جامعــة	 والقانــون	اخلــاص	 الشــريعة	 والدبلــوم	يف	
الشــريعة	مــن	جامعــة	األزهــر.		يــرأس	الدكتــور	حســني	حامــد	حســان	هيئــة	الفتــوى	والرقابــة	
الشــرعية	يف	العديــد	مــن	البنــوك	واملصــارف	اإلســالمية.		كمــا	يــرأس	الدكتــور	حســني	أيضــا	
مجمــع	الفقــه	اإلســالمي	يف	واشــنطن	بالواليــات	املتحــدة	األمريكيــة،	وهــو	عضــو	يف	املجلــس	
األوروبــي	اإلســالمي	للبحــوث	واالستشــارات	يف	دبلــن،	أيرلنــدا،	وخبيــر	يف	احتــاد	املصــارف	

اإلســالمية	يف	جــدة،	اململكــة	العربيــة	الســعودية.

فضيلة الشيخ أ. د. علي محيي الدين القرة داغي
عضو الهيئة

الدكتــور	علــي	القــرة	داغــي	حائــز	علــى	درجــة	الدكتــوراه	يف	الشــريعة	والقانــون،	ودرجــة	
املاجســتير	يف	الشــريعة	والفقــه	املقــارن	مــن	جامعــة	األزهــر	بالقاهــرة،	ودرجــة	البكالوريــوس	
يف	الشــريعة	اإلســالمية	مــن	جامعــة	بغــداد	بالعــراق،	وشــهادة	يف	الدراســات	اإلســالمية	
التقليديــة	حتــت	إشــراف	أصحــاب	الفضيلــة	العلمــاء	يف	العــراق،	وهــو	أيضــا	خريــج	املعهــد	
اإلســالمي	يف	العــراق.		والدكتــور	علــي	عضــو	هيئــة	التدريــس	بجامعــة	قطــر	وعضــو	يف	
ــة،	وعضــو	أيضــا	 ــوك	واملؤسســات	املالي ــة	الشــرعية	لعــدد	مــن	البن ــوى	والرقاب ــات	الفت هيئ
يف	أكادمييــة	الفقــه	اإلســالمي،	ومنظمــة	املؤمتــر	اإلســالمي،	واملجلــس	األوروبــي	اإلســالمي	
لإلفتــاء	والبحــوث،	واللجنــة	االستشــارية	األكادمييــة	مبركــز	الدراســات	اإلســالمية	يف	جامعة	
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ــع	تشــمل	 ــات	والبحــوث	حــول	مواضي ــن	املؤلف ــد	م ــه	العدي ــة	املتحــدة	ول أكســفورد	–	اململك
ــزكاة،	واالقتصــاد	اإلســالمي. ــل	اإلســالمي،	والفقــه،	وال أشــكال	التموي

فضيلة الشيخ د. محمد عبد الكيم زعير
عضو الهيئة

الدكتــور	محمــد	زعيــر	حاصــل	علــى	درجــة	الدكتــوراه	يف	االقتصــاد	اإلســالمي،	ودرجــة	
ــة،	 ــوم	اإلداري ــوس	يف	العل املاجســتير	يف	الشــريعة	اإلســالمية	)اقتصــاد(،	ودرجــة	البكالوري
والدبلــوم	العالــي	يف	الدراســات	اإلســالمية.	والدكتــور	عبــد	احلكيــم	عضــو	يف	هيئــة	الفتــوى	
والرقابــة	الشــرعية	لعــدد	مــن	املؤسســات	املاليــة	كمــا	تشــمل	خبراتــه	الســابقة	العمــل	ملــدة	
18	ســنة	لــدى	بنــك	مصــر	املركــزي،	كمــا	شــغل	أيضــا	مناصــب	مختلفــة	منهــا	رئيــس	إدارة	

ــة	الشــرعية	يف	بنــك	دبــي	اإلســالمي. الرقاب

فضيلة الشيخ عدنان عبد الل القطان
عضو الهيئة

الشــيخ	عدنــان	القطــان	حائــز	علــى	درجــة	املاجســتير	يف	القــرآن	الكــرمي	واحلديــث	النبــوي	
الشــريف	من	جامعة	أم	القرى	يف	مكة	املكرمة،	ودرجة	البكالوريوس	يف	الشــريعة	اإلســالمية	
مــن	اجلامعــة	اإلســالمية	يف	املدينــة	املنــورة	وهــو	قاضــي	باحملكمــة	الشــرعية	الكبــرى	التابعــة	
لــوزارة	العــدل	مبملكــة	البحريــن	.	الشــيخ	عدنــان	القطــان	عضــو	يف	هيئــات	الفتــوى	والرقابــة	
الشــرعية	يف	عــدد	مــن	البنــوك	واملؤسســات	املاليــة،	كذلــك	يــرأس	جمعيــة	الســنابل	لرعايــة	
األيتــام	مبملكــة	البحريــن،	وهــو	أيضــا	رئيــس	مجلــس	أمنــاء	املؤسســة	اخليريــة	امللكيــة	التابعــة	
للديــوان	امللكــي	مبملكــة	البحريــن،	ورئيــس	بعثــة	البحريــن	للحــج.		وهــو	أيضــا	خطيــب	جامــع	
مركــز	أحمــد	الفــاحت	اإلســالمي.		كمــا	أســهم	الشــيخ	عدنــان	القطــان	يف	وضــع	مســودة	قانــون	

األحــوال	الشــخصية	بــوزارة	العــدل.

 أعضاء هيئة الفتوى
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فضيلة الشيخ د. فريد يعقوب الفتاح
عضو الهيئة

الدكتــور	فريــد	املفتــاح	حاصــل	علــى	شــهادة	الدكتــوراة	يف	الفلســفة	اإلســالمية	مــن	جامعــة	
أدنبــرة	يف	بريطانيــا.	والدكتــور	فريــد	هــو	وكيــل	الــوزارة	للشــئون	اإلســالمية	بــوزارة	العــدل	
والشــئون	اإلســالمية	واألوقاف	يف	البحرين،	وعضو	يف	املجلس	األعلى	للشــئون	اإلســالمية،	
وقاضــي	ســابق	يف	احملكمــة	الكبــرى	الشــرعية	االســتئنافية.		يــرأس	الدكتــور	فريــد	الهيئــة	
الشــرعية	للمصــرف	اخلليجــي	التجــاري،	كمــا	عمــل	ســابقاً	كمحاضــر	يف	جامعــة	البحريــن،	

ولــه	العديــد	مــن	البحــوث	واألوراق	العلميــة	املنشــورة.

فضيلة الشيخ د.  محمد برهان أربونا
عضو الهيئة ورئيس إدارة الرقابة الشرعية للمجموعة

الدكتــور	محمــد	أربونــا	حاصــل	علــى	درجــة	الدكتــوراه	يف	القانــون	تخصــص	الصيرفــة	
اإلســالمية	والتمويل	اإلســالمي	من	اجلامعة	اإلســالمية	العاملية		مباليزيا،	ودرجة	املاجســتير	
ــوس	يف	 ــى	درجــة	البكالوري ــه	حاصــل	عل ــا	أن ــة	نفســها.	كم ــارن	مــن	اجلامع ــون	املق يف	القان
الشــريعة	اإلســالمية	والدبلــوم	العالــي	يف	التربيــة	مــن	اجلامعــة	اإلســالمية	باملدينــة	املنــورة.	
ويرجــع	تاريــخ	خبرتــه	يف	مجــال	الصيرفــة	اإلســالمية	والتمويــل	اإلســالمي	إلــى	العــام	1997.	
وقبــل	التحاقــه	مبصــرف	الســالم–البحرين،	عمــل	الدكتــور	أربونــا	يف	منصــب	رئيــس	قســم	
الرقابــة	الشــرعية	وعضــو	هيئــة	الفتــوى	والرقابــة	الشــرعية	يف	مصــرف	ســيرة	االســتثماري	
ــن	مبنصــب	 ــي	يف	البحري ــل	الكويت ــت	التموي ــك	يف	بي ــل	ذل ــن.	وقــد	عمــل	قب مبملكــة	البحري
ــة	احملاســبة	واملراجعــة	 ــا	يف	هيئ ــور	أربون ــة	الشــرعية.	كمــا	عمــل	الدكت رئيــس	قســم	الرقاب
للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	–	البحريــن	)أيــويف(		بصفتــه	باحثــا	ومستشــارا	شــرعيا.		
ــا	محاضــرات	يف	مجــال	الصيرفــة	اإلســالمية	 ــور	أربون ــك،	يقــدم	الدكت ــى	ذل وباإلضافــة	إل
ــه	والتمهــني	لعــدد	مــن	 ــل	اإلســالمي	ويقــدم	اخلدمــات	االستشــارية	لبرامــج	التوجي والتموي
املؤسســات	التعليميــة	االحترافيــة.		الدكتــور	أربونــا	هــو	عضــو	يف	اللجنــة	الشــرعية	للســوق		
املاليــة	اإلســالمية	الدوليــة	املنشــأ	مــن	قبــل	مصــرف	البحريــن	املركــزي	إلدارة	الســيولة	فيمــا	

بــني	املصــارف	اإلســالمية.
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قرار رقم: 2009/3/17/3 بتاريخ 2009/5/17م

بشأن رغبة مصرف السالم - البحرين )“املصرف”( يف االستحواذ على البنك 
البحريني السعودي )“بنك ب.س.”(

اطلعــت	هيئــة	الفتــوى	والرقابــة	الشــرعية	)“الهيئــة”)	علــى	الورقــة	التــي	تقتــرح	هيكلــة	
االســتحواذ	علــى	بنــك ب.س.	وحتويلــه	إلــى	بنــك	يعمــل	وفقــا	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	
ــة	بتلخيــص	وشــرح	فكــرة	 ــة	للهيئ ــة	التنفيذي ــة	وعضــو	اللجن ــام	رئيــس	الهيئ اإلســالمية.	وق

االســتحواذ	ألعضــاء	الهيئــة	علــى	حســب	اآلتــي:

أنه	يتم	تقييم	أسهم	البنك	من	جهة	مختصة	كاملراجعني	اخلارجيني	ونحوهم. )أ(	

يتم	استبدال	سهم	الصرف	بسهمني	من	بنك ب.س. )ب(	

أن	مجلس	اإلدارة	قد	اتخذ	القرار	عن	اجلدوى	االقتصادية	لالستحواذ. )ج(	

أن	املصــرف	قــد	عــرض	األمــر	علــى	اجلمعيــة	العموميــة	بتاريــخ	4	مايــو	2009م	التــي	 )د(	
وافقــت	علــى	االســتحواذ	شــريطة	موافقــة	اجلمعيــة	العموميــة	لبنــك ب.س.

وبعــد	ذلــك	عــرض	الرئيــس	التنفيــذي	للشــؤون	املاليــة	وجهــة	نظــره	مــن	الناحيــة	التنظيميــة	
وخطــط	اإلدارة	يف	التعاطــي	مــع	االســتحواذ،	مؤكــداً	أن	جميــع	هــذه	اخلطــط	واالجــراءات	

ســيتم	عرضهــا	علــى	الهيئــة.

وبعــد	االســتيضاح	ومناقشــة	خطــط	بنــك ب.س.	بينــت	الهيئــة	أن	اجلانــب	املهــم	بالنســبة	لهــا	
بعــد	املوافقــات	مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة	واجلمعيــة	العموميــة	هــو	حصــر	التزامــات	وأصــول	
بنــك ب.س.	التقليــدي؛	ألن	علــى	البنــك	التزامــات	وعليــه	قــروض	للمودعــني	وجهــات	أخــرى	

وهــذه	القــروض	وااللتزامــات	ال	بــد	أن	تتحــول	إلــى	صيــغ	شــرعية.

ومــن	جهــة	األصــول،	فــإن	البنــك	قــد	منــح	قروضــا	بفوائــد	ألغــراض	معينــة	ومبجــرد	
االســتحواذ	أو	الدمــج	ال	بــد	أن	تتحــول	هــذه	القــروض	إلــى	معامــالت	إســالمية،	أي	تتحــول	

هــذه	القــروض	باســتثمارات	إســالمية.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

وافقــت	الهيئــة	علــى	رغبــة	الصــرف	علــى	االســتحواذ	علــى	بنــك ب.س.؛	ألن	هــذا	االســتحواذ	

الفتــاوى والقــرارات
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يأتــي	بالنفــع	علــى	املصــرف،	وهــو	مــن	االجتاهــات	التــي	تُرغــب	فيهــا	الهيئــة	لتنقيــة	املجتمــع	
مــن	األنشــطة	الربويــة	علــى	أن	يتــم	اآلتــي:

أن	تقــدم	للهيئــة	جميــع	البيانــات	عــن	االلتزامــات	واحلقــوق،	أي	مــا	للبنــك	مــن	ودائــع	 )أ(		
وقــروض	لــدى	الغيــر	ومــا	عليــه	مــن	قــروض	للغيــر	مــع	بيــان	نــوع	القــرض	وهدفــه	
ومدتــه	واســتخدامه	والرصيــد	الباقــي	منــه	والدراســة	االئتمانيــة	التــي	أجريــت	لــكل	
عميــل؛	ألنهــا	تبــني	مــا	للعميــل	مــن	أصــول	ميكــن	شــراؤها	ومــن	ثــم	تأجيرهــا	لــه.	ويتــم	
ــة. ــل	االلتزامــات	الربوي تطبيــق	مبــدأ	املقاصــة	إذا	مت	الشــراء	مــن	العميــل	بغــرض	حتوي

تضــع	الهيئــة	لــكل	حالــة	صيغــة	مناســبة	لهــا	حيــث	إن	حــاالت	املتعاملــني	تختلــف	مــن	 )ج(	
ــى	أخــرى. ــة	إل حال

يتم	إعداد	مجموعة	عقود	تتفق	مع	مجموعة	من	احلاالت	الستخدامها	يف	التحويل. )د(	

تعد	الهيئة	خطة	التحول	وتتولى	اإلشراف	على	تنفيذها. )هـ(	

قرار رقم: 2009/4/19/21 بتاريخ 2009/10/21م 

بشأن إقرار خطة التحول لبنك ب.س.

اطلعــت	الهيئــة	علــى	خطــة	التحــول	الشــاملة	التــي	أعدهــا	رئيــس	الهيئــة،	وهي	تشــمل	الهياكل	
والعقــود	املطلوبــة	لعملية	التحويل.	

وبعد الراجعة والناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

اعتمــاد	خطــة	حتــول	بنــك ب.س.	إلــى	بنــك	إســالمي	كمــا	مت	عرضــه	يف	خطــة	التحــول	
املقدمــة.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(



23

قرار رقم: 2009/6/20/13 بتاريخ 2009/12/14م

بشأن توحيد )دمج( القوائم املالية قبل التحول

ناقشــت	الهيئــة	رغبــة الصــرف	يف	توحيــد	القوائــم	املاليــة	للمصــرف	مــع	القوائــم	املاليــة	لبنــك 
ب.س.،	وذلــك	بطلــب	مــن	مصــرف	البحريــن	املركــزي	خــالل	عمليــة	التحــول،	أي	قبــل	التحــول	

الكامل.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ال	مانــع	مــن	توحيــد	أو	دمــج	القوائــم	املاليــة	للمصــرف	مــع	القوائــم	املاليــة	لبنــك	ب.س. 
ــي: شــريطة	مالحظــة	اآلت

يجوز	للمصرف	احلصول	على	أرباح	بنك ب.س.	وضمها	إلى	أرباحه	بعد	تطهيرها.1 		.1

ويتــم	التطهيــر	بحســاب	عنصــر	الدخــل	احملــرم	ثــم	قســمته	علــى	عــدد	األســهم	فيخــرج	 		.2
حصــة	الســهم	مــن	الدخــل	احملــرم	ثــم	يضــرب	يف	عــدد	أســهم	الصــرف	فيكــون	هــو	املبلــغ	

الواجــب	إخراجــه	جلهــات	البــر.

قرار رقم: 2010/2/8/1 بتاريخ 2010/2/8م

بشأن اخلطوات واإلجراءات جتاه التحول

منــذ	ُكلفــت	الهيئــة	باإلشــراف	علــى	حتويــل	بنــك	ب.س.	إلــى	بنــك	إســالمي	بعــد	أن	اشــترى	
املصــرف	أســهماً	فيــه	مقايضــة،	قامــت	الهيئــة	باتخــاذ	اخلطــوات	التاليــة:

كونــت	حتــت	إشــرافها	فريقــاً	للعمل	حتت	أمانة	املستشــار	الشــرعي	للمصــرف	وثالثة	 أوالً:		
خبــراء	مــن	إحــدى	شــركات	االستشــارات	الشــرعية	ممــن	لهــم	خبــرة	ومســاهمات	يف	

حتويــل	بنــوك	وشــركات	التمويــل	والتأمــني.2

ينظر	قرارات	الهيئة	قرار	رقم	2013/1/1/32/5	بتاريخ	2013/1/3م	صفحة	41  	1 
و	قرار	رقم:	2010/10/19/4/2	بتاريخ	2010/10/19م	صفحة	27.	

تكــون	هــذا	الفريــق	باســم	جلنــة	حتويــل	البنــك	البحرينــي	الســعودي	إلــى	مصــرف	إســالمي	بقــرار	الهيئــة	 	2
رقــم	2009/6/20/6م	وبإشــراف	رئيــس	الهيئــة	الشــرعية	ملصــرف	الســالم.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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طلبــت	الهيئــة	مــن	أمــني	جلنــة	التحويــل	أن	يوافيهــا	بكافــة	البيانــات	واملعلومــات	 ثانياً:		
واملســتندات	الالزمــة	ملعرفــة	طبيعــة	وحجــم	أنشــطة	ومعامــالت	بنــك ب.س.	مــن	
ناحيــة	األصــول	واخلصــوم	حتــى	يتســنى	للجنــة	إعــداد	الصيــغ	والعقــود	واملســتندات	
ــغ	شــرعية. ــى	عقــود	ومعامــالت	بصي ــة	إل ــل	املعامــالت	التقليدي ــا	حتوي ــم	به ــي	يت الت

ــات	 ــع	البيان ــه،	جمي ــك	وموظفي ــة	مخلصــة	مــن	إدارة	البن ــة	مبعاون ــر	أمــني	اللجن َوفَّ ثالثاً:		
واملســتندات	التــي	طلبتهــا	اللجنــة.

قامــت	اللجنــة	بإشــراف	إحــدى	شــركات	االستشــارات	الشــرعية	بتفريــغ	جميــع	هــذه	 رابعاً:		
البيانــات	يف	كشــوف	بيانــات	عــن	تاريــخ	كل	قــرض	ومبلغــه	وســعر	الفائــدة	والرصيــد	
الباقــي	منــه	وضماناتــه	العينيــة	أو	الشــخصية	والغــرض	الــذي	اســتخدم	فيــه	القــرض.

خامســاً:	مت	تقســيم	هــذه	األنشــطة	وتلــك	املعامــالت	والعقــود	إلــى	فئــات	أو	مجموعــات،	
ومت	اقتــراح	الصيــغ	الشــرعية	لــكل	مجموعــة	منهــا	وُطلــب	مــن	شــركة	االستشــارات	
الشــرعية	إعــداد	جميــع	هــذه	العقــود	واملســتندات	حســب	خبرتهــا	الســابقة	مــع	

ــا. ــي	حولته ــوك	الت البن

ويالحظ	يف	اختيار	الصيغ	البديلة	ما	يأتي:

يختــار	املتعامــل	بينهــا	مــا	يــراه	محققــاً	ملصلحتــه	وحســب	ظروفــه	املاليــة	ممــا	يشــجع	 )أ(				
املتعاملــني	بعقــود	ومعامــالت	تقليديــة	قبــول	البديــل	اإلســالمي	الــذي	يحقــق	املصلحة	

ويلبــي	احلاجــة	ويتفــق	مــع	أحــكام	الشــريعة	وأحــكام	القانــون.

إن	الصيــغ	املختــارة	كلهــا	ال	حتمــل	املتعامــل	أيــة	أعبــاء	تزيــد	عــن	أعبــاء	القــرض،	ال	 )ب(				
مــن	حيــث	ســعر	الفائــدة	وال	مــن	حيــث	فتــرة	الســداد	وال	مــن	حيــث	الضمانــات.

وممــا	ســاعد	اللجنــة	علــى	اختيــار	هــذه	الصيــغ	وجــود	ضمانــات	عينيــة	تضمــن	 )ج(				
القــروض،	حيــث	أمكــن	أن	يبــاع	األصــل	املرهــون	للبنــك	ويعــاد	اســتئجاره	منــه	إجــارة	
منتهيــة	بالتمليــك	لنفــس	املــدة	الباقيــة	مــن	مــدة	القــرض،	علــى	أن	يكــون	الثمــن	
هــو	الرصيــد	غيــر	املدفــوع	مــن	مبلــغ	القــرض،	أي	أن	األجــرة	الثابتــة	ال	تزيــد	عــن	
الرصيــد	الباقــي	مــن	القــرض	واألجــرة	املتغيــرة	ال	تزيــد	عــن	ســعر	الفائــدة	وقــد	
تطــول	مــدة	اإلجــارة	فيقــل	قســط	األجــرة	الثابتــة	وقســط	األجــرة	املتغيــرة،	ممــا	يســر	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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ــى	بعــض	املدينــني	ســداد	ديونهــم	بطريقــة	شــرعية	وميســرة. عل

ــي	وعــدت	شــركة	االستشــارات	الشــرعية	 ــغ	الت ــع	العقــود	والصي سادســاً:	بعــد	إعــداد	جمي
بإجنازهــا	ومعهــا	قيودهــا	احملاســبية	وآليــات	تنفيذهــا	ســوف	تعــرض	علــى	املتعاملــني	
لتوقيعهــا.	وحيــث	إن	املتعامــل	لــن	يتحمــل	أيــة	أعبــاء	ماليــة	زائــدة	فإنــه	مــن	املتوقــع	
أن	يرحــب	بذلــك	حيــث	إن	قبــول	املتعامــل	الصيغــة	اإلســالمية	–	عــالوة	علــى	أنهــا	
حتقــق	املصلحــة	املاليــة	-	تيســر	عليــه	الســداد	وترضــي	عاطفتــه	وفطرتــه	يف	طاعــة	
اهلل	ســبحانه	وتعالــى	وعــدم	محاربتــه	حتــى	ال	متحــق	البركــة	مــن	مالــه.	فيكــون	لــدى	
ــم	 ــه	ل املتعامــل	وازعــان،	أحدهمــا:	دنيــوي	مالــي،	وثانيهمــا:	دينــي	وروحــي	حيــث	إن

يدفــع	يف	رضــا	اهلل	ثمنــاً.

أنــه	يتوقــع	أن	يحقــق	هــذا	البنــك	أداء	جيــداً؛	ألنــه	ظهــر	مــن	جتــارب	البنــوك	احملولــة	 سابعاً:	
أن	جميعهــا	حققــت	أداًء	متميــزاً	بعــد	التحــول،	فقــد	ارتفعــت	قيمــة	أســهمها	الســوقية	
وزادت	عائداتهــا	علــى	الودائــع،	وحصــل	رجــال	األعمــال	علــى	متويــل	ســهل	ميســر،	
يشــارك	فيــه	البنــك	احملــول	املســتثمر	-أي	صاحــب	املشــروع-	مخاطر	اإلســتثمار،	يف	
حــني	أن	املقــرض	ال	يشــارك	يف	املخاطــر	وال	تكلفــة	التنميــة،	بــل	ينقــل	هــذه	املخاطــر	
إلــى	صاحــب	املشــروع	الــذي	يلتــزم	ويضمــن	مبلــغ	القــرض	والعائــد	احملــدد	ســلفاً،	
بصــرف	النظــر	عــن	نتائــج	املشــروع	ربحــاً	أو	خســارًة.	وباإلطــالع	علــى	ميزانيــة	بعــض	
البنــوك	احملولــة	إلــى	العمــل	بالشــريعة	اإلســالمية	تأكــد	النمــو	غيــر	املســبوق	لهــذه	

البنــوك	بعــد	حتولهــا3.

وبعــد اطــاع واســتعراض ومناقشــة مضمــون التقريــر كمــا مت بيانــه أعــاه، قــررت الهيئــة مــا 
يأتــي:

املوافقــة	علــى	كل	مــا	مت	مــن	إجــراءات	حتــى	اآلن	مــع	طلــب	موافاتهــا	بــكل	صيــغ	 	.1
إعدادهــا. بعــد	 التحويــل	 وعقــود	 ومســتندات	

ــغ	 ــى	الصي ــني	عل ــع	املتعامل ــع	جمي ــذ	اخلطــة	بعــد	توقي ــج	تنفي ــة	نتائ ــى	الهيئ يعــرض	عل 	.2
الشــرعية	البديلــة	لهــذه	العقــود.

مثال	ذلك:	مصرف	الشارقة	الوطني	وبنك	الشرق	األوسط. 	3

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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إعــداد	خطــة	تدريــب	كاملــة	ومرفــق	بهــا	آليــة	التنفيــذ	وأســماء	املتدربــني،	بحيــث	يســير	 	.3
البرنامــج	موازيــاً	لتنفيــذ	خطــة	التحــول،	فــإذا	مــا	مت	حتويــل	بنــك	ب.س.	بالكامــل	يكــون	

املوظــف	قــد	تــدرب	علــى	أســس	ومبــادئ	العمــل	املصــريف	اإلســالمي.

تشــكر	الهيئــة	كل	مــن	ســاهم	يف	اتخــاذ	القــرار،	أو	معاونتهــا	يف	حتقيــق	وتنفيــذ	خطــة	 	.4
التحــول.

قرار رقم: 2010/2/8/4 بتاريخ 2010/2/8م

بشأن إجراءات احلشمة يف مكان العمل بعد عملية التحول

اطلعــت	الهيئــة	علــى	إجــراءات	التحــول	التــي	منهــا	بيئــة	العمــل	لبنــك	تقليــدي	ميــر	مبراحــل	
التحــول	التــي	تقتضــى	تنبيــه	املوظفــني	واملوظفــات	إلــى	مــا	يجــب	مراعاتــه	يف	مــكان	العمــل	

مــن	حيــث	اللبــاس	واالختــالط	ونحــوه.	

وبعد الناقشة الستفيضة والداولة، قررت الهيئة ما يأتي: 

أكــدت	الهيئــة	علــى	إدارة	بنــك ب.س.	ضــرورة	احلــرص	علــى	إظهــاره	بعــد	التحــول	كمؤسســة	
ــك	 ــة	النســاء	العامــالت	يف	البن ــب	وتوعي ــك	ترغي ــب،	مبــا	يف	ذل ــع	اجلوان إســالمية	يف	جمي

بااللتــزام	باللبــاس	الشــرعي	يف	مــكان	العمــل	حفاظــاً	علــى	هويــة	وســمعة	البنــك.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2010/10/19/4/2 بتاريخ 2010/10/19م

بشأن مستجدات قرار حتول بنك ب.س. 

بعد	صدور	قرار	التحول4	تفضلت	اإلدارة	بشرح	ما	مت	بشأن	التحول	بحسب	ما	يأتي:

مت	إرســال	الرســائل	إلــى	جميــع	العمــالء	إلبالغهــم	أن	جميــع	احلســابات	اجلاريــة	 	.1
وحســابات	التوفيــر	ســيتم	حتويلهــا	إلــى	حســابات	املضاربــة	يف	نهايــة	شــهر	نوفمبــر	

2010م.

مت	تعديــل	نظــام	احلاســب	اآللــي	ليتفــق	مــع	املنتجــات	اإلســالمية	اجلديــدة	وإلغــاء	نظــام	 	.2
احلاســب	اآللــي	القــدمي.

إن	هناك	موجودات	يصعب	حتويلها،	مثل	التمويل	املجمع.		 	.3

طلــب	اإلعــالن	عــن	حتــول	البنــك	إلــى	مصــرف	إســالمي	ليتســنى	احلصــول	علــى	رخصــة	 	.4
مــن	مصــرف	البحريــن	املركــزي	للتعامــل	مــع	منتجــات	إســالمية	مــع	بيــان	طريقــة	التعامل	

بالدخــل	احملــرم	الــذي	ســبق	تاريــخ	التحــول	الكامــل.

إن	هنــاك	معامــالت	دخــل	البنــك	فيهــا	مــع	العمــالء	يف	الدعــاوي	القضائيــة،	وهــذه	 	.5
املعامــالت	ال	ميكــن	حتويلهــا	حاليــاً؛	ألن	العميــل	يف	نــزاع	قضائــي	مــع	بنــك	ب.س.

اليــزال	هنــاك	اســتثمارات	يف	أوراق	ماليــة	لــم	يتــم	التخلــص	منهــا،	غيــر	أن	هنــاك	 	.6
إجــراءات	للتخلــص	مــن	هــذه	األوراق	املاليــة	التقليديــة	بطريقــة	سلســة	ال	تكبــد	البنــك	

خســائر	كبيــرة.

وبعد الناقشة والدولة ، قررت الهيئة ما يأتي:

ــخ	إعــالن	 ــل	تاري ــك	قب ــا	البن ــي	حصــل	عليه ــة	الت ــد	احملرمــة	واألمــوال	الربوي أن	العوائ 	.1
التحــول	تدخــل	يف	حقــوق	املســاهمني،	ويجــب	بيــان	ذلــك	لهــم	حتــى	يتصدقــوا	بالعنصــر	
ــدأ	حســابه	وإخراجــه	 ــإن	الدخــل	احملــرم	يب ــارة	أخــرى،	ف ــر،	وبعب احملــرم	يف	وجــوه	الب
ابتــداء	مــن	التاريــخ	احملــدد	للتحــول	الكامــل	للبنــك	الــذي	حــدد	لــه	31	ديســمبر	2011م،	
ــزم	املصــرف	 ــن	بنــك ب.س.	ال	يل ــإن	خصــم	املصــرف	الدخــل	احملــرم	م ــه	ف ــاء	علي وبن

قصد	بقرار	التحول	قرار	مالك	البنك	على	املوافقة	يف	أن	يتحول	البنك	إلى	العمل	وفقا	ألحكام	 	4
الشريعة	والبدء	يف	إجراءات	هذا	التحول.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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إخراجــه،	بــل	يحســب	وينصــح	املســاهمون	بإخــراج	مــا	يخــص	كل	مســاهم	منــه	وإنفاقــه	
ــرات. يف	اخلي

أن	التمويــل	املجمــع	مــن	املعامــالت	التــي	ليــس	لبنك ب.س.	ســلطة	عليه	لتحويله	مبحض	 	.2
إرادتــه،	ألنــه	يتعلــق	بــه	حــق	الغيــر،	وهــذه	البنــوك	املشــاركة	يف	التمويــل	ال	ترغــب	بعضهــا	
يف	التعامــل	بطــرق	شــرعية.	وعليــه	فــإن	التمويــل	املجمــع	الــذي	دخــل	فيــه	البنــك،	ال	تــرى	
الهيئــة	ضــرورة	حتويلــه	حاليــاً	وميكــن	بقــاء	البنــك	يف	هــذا	التمويــل	إلــى	حــني	تصفيتــه.

أن	املعامــالت	التــي	حتــت	نظــر	القضــاء	خارجــة	عــن	وعــاء	املوجــودات	التــي	يجــب	 	.3
حتويلهــا،	لذلــك	فهــي	غيــر	معتبــرة؛	ألنهــا	كاملعــدوم	حكمــاً.

أن	تتــم	إعــادة	تصنيــف	االســتثمارات	واملوجــودات	لفــرز	مــا	أمكــن	حتويلــه	ومــا	ال	ميكــن	 	.4
حتويلــه	حتــى	يتســنى	للهيئــة	االطــالع	عليــه	واملســاعدة	يف	ذلــك.

مــن	 	%80 نســبته	 مــا	 يتــم	حتويــل	 مــا	 بعــد	 البنــك	 حتــول	 عــن	 اإلعــالن	 يتــم	 أن	 	.5
املعامــالت	الربويــة.	وتــرى	الهيئــة	ضــرورة	أن	يتــم	ذلــك	قبــل	نهايــة	الســنة	امليالديــة	
يف	2010/12/31م،	حتــى	يتــم	إعــالن	حتويــل	البنــك	كامــال	وتبــدأ	أعمــال	ســنة	2011م	
دون	معامــالت	محرمــة	شــرعاً،	علــى	أن	التمديــد	ممكــن	بشــرط	موافــاة	الهيئــة	بتقريــر	
مفصــل	ومقبــول	عــن	احلالــة	التــي	عليهــا	بنــك	ب.س.	حــني	طلــب	متديــد	تاريــخ	التحــول.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2011/1/1/6 بتاريخ 2011/1/6م

بشأن عدم رغبة الشركات والهيئات يف حتويل حساباتها مبنتج املضاربة

ــل	 ــراض	مــن	قب ــة	عــن	عــدم	وجــود	أي	اعت ــذي	بالنياب ــان	الرئيــس	التنفي ــة	بي ناقشــت	الهيئ
املتعاملــني	فيمــا	يتعلــق	بالتحويــل	ولكــن	املشــكلة	تكمــن	يف	توظيــف	مبــدأ	املضاربــة	حيــث	إن	
املتعاملــني	متخوفــون	مــن	اخلســارة	إذا	اعتبــرت	ودائعهــم	لــدى	بنــك ب.س.	ودائــع	مضاربــة،	
وباألخــص	الشــركات	التــي	ترفــض	إدارة	غالبيتهــا	فكــرة	الوديعــة	مــع	إمكانيــة	اخلســارة،	كمــا	
بــني	أن	هنــاك	حاجــة	إلــى	منتــج	للمؤسســات	والهيئــات	التــي	ال	ترغــب	يف	وعــاء	املضاربــة	بــل	

تريــد	معرفــة	الربــح	الفعلــي	الثابــت	أو	املؤشــر	لألربــاح	املتوقعــة	لودائعهــم.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

أن	تبــذل	اإلدارة	جهــدا	أكثــر	إلقنــاع	الشــركات	وإكمــال	التحــول	يف	املــدة	احملــددة	وخاصــة	
أن	املضاربــة	ال	تعنــي	بالضــرورة	اخلســارة.	وقــد	أثبتــت	جتربــة	املصــارف	اإلســالمية	أنــه	لــم	
يحــدث	أن	أعلــن	بنــك	إســالمي	اخلســارة	يف	وعــاء	املضاربــة،	بــل	إن	أغلــب	املصــارف	التــي	
حتولــت	مــن	بنــوك	تقليديــة	إلــى	العمــل	وفقــاً	ألحــكام	الشــريعة	ربحــت	أضعــاف	مــا	كانــت	

تربــح	قبــل	التحــول.		

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2011/1/1/6 بتاريخ 2011/1/6م

بشأن إطفاء رأس املال بالفوائد الربوية خالل عملية التحول

بينــت	اإلدارة	أنهــا	تتقاضــى	أصــل	القــرض	والفائــدة	خــالل	فتــرة	التحــول	وتستفســر	عمــا	
يجــوز	لهــا	أخــذه	مــن	هــذه	األمــوال،	أي	هــل	يحــق	لهــا	أن	تعتبــر	اجلــزء	املتعلــق	بالفائــدة	مــن	
القســط	إلطفــاء	أصــل	القــرض	إلــى	أن	يتــم	حتصيــل	األصــل	كامــاًل؟	أو	حتصــل	علــى	األصــل	

فقــط	والفائــدة	حتــول	مباشــرة	إلــى	صنــدوق	اخليــرات	عنــد	ســداد	كل	قســط؟

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

أنــه	عنــد	التحــول	ميكــن	أن	يطفــئ	رأس	املــال	واخلســارة	بالفوائــد	الربويــة،	أي	مــا	دام	
املتعامــل	أخــذ	أصــل	املبلــغ	ويدفــع	فوائــدا	عليــه،	فإنــه	يتــم	احلصــول	علــى	الفوائــد	واألصــل	
إلطفــاء	األصــل	إلــى	أن	يتــم	ســداد	)اســترداد(	األصــل،	ومــن	ثــم	يتــم	إيــداع	مــا	يتحصــل	مــن	

مبالــغ	بعــد	اســترداد	األصــل	كامــال	يف	صنــدوق	اخليــرات.	

قرار رقم: 2011/1/1/6 بتاريخ 2011/1/16م

بشأن التعامل باملعامالت غير احملولة إلى يوم إعالن التحول

اطلعــت	الهيئــة	علــى	استفســار	املصــرف	عــن	كيفيــة	التعامــل	باملعامــالت	التــي	لم	يتــم	حتويلها	
إلــى	يــوم	إعــالن	التحــول	الكامل.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يجــب	حصــر	املعامــالت	التــي	لــم	يتــم	حتويلهــا	ووضعهــا	يف	محفظــة	مســتقلة	والتعامــل	 	.1
بهــا	وفــق	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	بحيــث	أنــه	ال	يســمح	إليــرادات	هــذه	العمليــات	أن	
تدخــل	يف	وعــاء	املودعــني	اجلــدد،	وإمنــا	تكــون	يف	محفظــة	مســتقلة	ملــكاً	للمســاهمني	

القدامــى.

أن	جميــع	العوائــد	مــن	هــذه	املعامــالت	يجــب	إيداعها	يف	حســاب	اخليرات	بعد	اســترداد	 	.2
رأس	املــال،	أي	أصــل	القــرض.	5

هذه	اإلضافة	من	قرار	رقم	2011/1/1/7	بتاريخ	2011/1/16م 	5

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2011/1/1/5 بتاريخ 2011/5/5م

 بشأن طلب تقرير الهيئة للحصول على ترخيص مبزاولة 
األعمال املصرفية اإلسالمية

ناقشــت	الهيئــة	طلــب	بنــك ب.س.	احلصــول	علــى	تقريــر	مــن	الهيئــة	عــن	إجــراءات	التحويــل	
التــي	مت	تنفيذهــا	لتقدميــه	إلــى	مصــرف	البحريــن	املركــزي	للحصــول	علــى	ترخيــص	ملزاولــة	

األعمــال	املصرفيــة	اإلســالمية.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تأجيــل	إصــدار	التقريــر	إلــى	حــني	احلصــول	علــى	املعلومــات	الكافيــة	عــن	إجــراءات	التحويــل	
ونســبة	األصــول	احملولــة	واإلجــراءات	التــي	اتخذهــا	بنــك ب.س.	لتوعيــة	املوظفــني	الذيــن	

ســيتولون	إدارة	الهيــاكل	واملنتجــات	الشــرعية.

قرار رقم: 2011/9/3/4 بتاريخ 2011/09/25م

بشأن حتويل معامالت التمويل املجمع

ناقشــت	الهيئــة	معامــالت	التمويــل	املجمــع	الــذي	دخــل	فيــه		بنــك ب.س.	قبــل	االســتحواذ	
ــوال	أربعــة	واســتبعدت	 ــة	حل ــه.	وقــد	ناقشــت	الهيئ ــه	مــن	قبــل	املصــرف	وطريقــة	حتويل علي

األول	منهــا	لصعوبــة	تطبيقــه	مــن	الناحيــة	العمليــة	وإن	جــاز	للبنــك	أن	يلجــأ	إليــه.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن	حتويل	التمويل	املجمع	ميكن	أن	يتم	بحسب	ما	يأتي:

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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بيــع	الديــن	)الربــوي(	لغيــر	مــن	عليــه	الديــن	بقيمتــه	االســمية	مــع	قبــض	الثمــن	يف	احلــال	 	.1
بحيــث	يعتبــر	مشــتري	الديــن	مقرضــاً	للمديــن.	وهــذا	يصعــب	تنفيــذه	مــن	الناحيــة	

ــة. العملي

بيــع	الديــن	لغيــر	مــن	عليــه	الديــن	مــع	خصــم	نســبة	متفــق	عليهــا	بــني	البائــع	واملشــتري،	 	.2
وال	مانــع	مــن	هــذا	شــرعاً	إذا	كان	خطــوة	الزمــة	لتحــول	بنــك ب.س.	وتعــد	طريقــا	
للخــروج	مــن	احلــرام،	أي	حتــول	بنــك ب.س.	إلــى	بنــك	إســالمي	يلتــزم	بقواعــد	وأحــكام	

الشــريعة؛	ألن	اخلــروج	مــن	احلــرام	يعــد	طاعــة.	

بيــع	الديــن	للمديــن	مــع	خصــم	نســبة	منــه،	تطبيقــاً	ملبــدأ	“ضــع	وتعجــل”	عنــد	القائلــني	 	.3
بجــوازه.	

بيع	الدين	لغير	من	هو	عليه	بعني	أو	منفعة	عني	ال	يتأخر	قبضها.	 	.4

توكيــل	طــرف	ثالــث	)بنك،شــركة،فرد(	يف	حتصيــل	الديــن	بأجــر	متفــق	عليــه،	وال	يهــم	 	.5
أن	يكــون	األجــر	مســاوياً	أو	أكثــر	مــن	ســعر	الفائــدة،	ويدفــع	الوكيــل	املبلــغ	مقدمــا	إلــى	
املــوكل	ثــم	يســتوفيه	مــن	املديــن	عنــد	األجــل،	فــإن	تعــذر	اســتيفاء	الديــن	مــن	املديــن	رجــع	

الوكيــل	علــى	املــوكل	مبــا	دفعــه	لــه.

يشــتري	بنــك ب.س.	مرابحــًة	مــن	طــرف	ثالــث	مبلبــغ	يســاوي	الديــن	باإلضافــة	إلــى	ربــح	 	.6
يســاوي	نســبة	ســعر	الفائــدة	الــذي	كان	يدفعــه	املتعامــل	ولنفــس	أجــل	الديــن	ثــم	يحيــل	
البائــع	مرابحــًة	بالديــن	الــذي	لــه،	أي	يحيلــه	إلــى	املديــن	فيســتويف	منــه	الديــن	مبقتضــى	
احلوالــة	ويذكــر	يف	احلوالــة	أن	للمحــال	حــق	الرجــوع	إلــى	احمليــل	إذا	لــم	يــوف	احملــال	

عليــه	بالديــن.

أن	يبيــع		بنــك ب.س.	محفظــة	الديــون	لغيــر	مــن	عليــه	الديــن	بالقيمــة	االســمية	وبثمــن	 	.7
ــى	بنــك  ــإن		الصــرف	املســتحوذ	عل ــن،	ف ــع	الثم ــن	دف ــن	املشــتري	م ــى	يتمك حــال.	وحت
ــن	هــو	مشــتري	بضاعــة	املرابحــة	 ــون	مشــتري	الدي ــه	يف	مرابحــة	يك ب.س.	يدخــل	مع
بثمــن	مؤجــل	إلــى	أجــل	الديــن،	فــإذا	باعهــا	نقــدا	ســدد	لبنــك	ب.س.	ثــم	يســدد	ديــن	

املرابحــة	للمصــرف	يف	مواعيــد	اســتحقاقها.

منحــت	الهيئــة	البنــك	مــدة	تســعني	يومــاً	كحــد	أقصــى،	يتــم	فيهــا	التصــرف	بالديــن	 	.8
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املترتــب	مــن	التمويــل	املجمــع	بإحــدى	الطــرق	الســابقة،	فــإذا	لــم	يتــم	التصــرف	فيهــا،	
ُجنــب	الديــن	يف	محفظــة	مســتقلة	حلســاب	املســاهمني	وعلــى	مســؤوليتهم	وال	يختلــط	
مبيزانيــة	بنــك ب.س.	)بعــد	التحــول	الكامــل(	حتــى	ال	يدخــل	املودعــون	مــع	املســاهمني	

ــة	تترتــب	عليهــا	فوائــد. ــون	ربوي يف	دي

أن	تعــرض	املســتندات	املتعلقــة	بجميــع	احللــول	والقضايــا	املذكــورة	أعــاله	علــى	الهيئــة	 	.9
ــا.	 ــع	عليه ــل	التوقي ــا	قب ــا	واملوافقــة	عليه ملراجعته

قرار رقم: 2011/9/3/5 بتاريخ 2011/09/25م

بشأن تأخر حتويل الديون الربوية التجارية  

ــى	معامــالت	 ــر	حتــول	بعــض	معامــالت	بنــك ب.س.	إل ــة	عــن	ســبب	تأخي استفســرت	الهيئ
شــرعية	بعــد	أن	أوضحــت	الهيئــة	قرارهــا	للتحــول	يف	مــدة	معينــة.	وقــد	بينــت	اإلدارة	
التنفيذيــة	أن	الديــون	التجاريــة	املتبقيــة	ســوف	تتحــول	إلــى	معامــالت	إســالمية	يف	غضــون	

ــة	هــذا. ــخ	اجتمــاع	الهيئ شــهرين	مــن	تاري

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

املوافقــة	علــى	منــح	البنــك	مــدة	شــهرين	كحــد	أقصــى	لكــي	تتحــول	كل	املعامــالت	إلــى	
معامــالت	إســالمية،	فــإذا	لــم	يتــم	التحــول	يف	هــذه	املــدة	فــإن	هــذه	الديــون	ســتضاف	إلــى	

محفظــة	مســتقلة	حلســاب	املســاهمني	وتعتبــر	ديــون	ربويــة	تترتــب	عليهــا	فوائــد.	
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قرار رقم: 2011/9/3/6 بتاريخ 2011/09/25م

بشأن حتويل سندات الدين 

ناقشــت	الهيئــة	مــع	اإلدارة	العليــا	موضــوع	ســندات	الديــن،	ورأت	أنــه	ال	ينبغــي	لبنــك ب.س. 
أن	يتمســك	بهــذه	الســندات	دون	حتويلهــا	يف	أقــرب	وقــت	ممكــن.	كمــا	تــرى	الهيئــة	أن	

ــة.	 يتصــرف	بنــك ب.س.	يف	هــذه	الســندات	خــالل	شــهر	مــن	اجتمــاع	الهيئ

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

مينــح	البنــك	مــدة	شــهر	للتخلــص	مــن	هــذه	الســندات	ببيعهــا.	والهيئــة	وإن	كانــت	تعلــم	أن	
هــذا	التصــرف	قــد	يترتــب	عليــه	خســارة	للبنــك	إال	أن	ثمــن	بيــع	الســندات	ميكــن	اســتثماره	
يف	معامــالت	شــرعية،	وذلــك	أن	كل	مــا	يترتــب	علــى	هــذه	الســندات	مــن	فوائــد	ســوف	يجنــب	
مــن	حســاب	األربــاح	ويذهــب	إلــى	حســاب	اخليــرات	بعــد	أســلمة	البنــك.	ومــن	جهــة	أخــرى	
فــإن	أســعار	الفائــدة	قــد	انخفضــت	إلــى	حــد	كبيــر	ممــا	يترتــب	عليــه	بالضــرورة	ارتفــاع	ســعر	

الســندات.

قرار رقم: 2011/9/3/8 بتاريخ 2011/09/25م

بشأن املقاصة بني املطلوبات الربوية وتكلفة التمويالت املصرفية 

ناقشــت	الهيئــة	طلــب	اإلدارة	بيــان	حكــم	خصــم	تكلفــة	التمويــل	التــي	يدفعهــا		بنــك ب.س. 
ــة	أن	هــذا	 ــه(.	وخــالل	املناقشــة	بينــت	الهيئ للمودعــني	مــن	الفوائــد	املقبوضــة	)املســتحق	ل

اإلجــراء	يرجــع	إلــى	كــون	هــذا	اخلصــم	مت	قبــل	التحــول	أو	بعــد	التحــول.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا	كان	هــذا	اخلصــم	يتــم	قبــل	التحــول	فــإن	الهيئــة	ال	شــأن	لهــا	بذلــك	حيــث	إن	البنــك	يقــوم	
قبــل	التحــول	وبغــرض	التحــول	بخصــم	تكلفــة	التمويــل	يف	شــكل	فوائــد	علــى	قــروض	تلقاهــا	

البنــك	قبــل	التحــول	مــن	الفوائــد	املقبوضــة.	

أمــا	بعــد	التحــول	فــإن	مــا	يســمى	بتكلفــة	التمويــل	ال	وجــود	لــه	حيــث	إن	البنــك	لــن	يكــون	
مقترضــا	بــل	مســتثمرا	للودائــع	مــع	حقــوق	املســاهمني	ومــا	يدفعــه	للمودعــني	مــن	ربــح	نــاجت	
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ــد	 ــك	للمودعــني	بع ــع	البن ــه	ال	يجــوز	أن	يدف ــك	أن ــى	ذل ــب	عل ــم،	ويترت عــن	اســتثمار	أمواله
التحــول	مــن	فوائــد	املعامــالت	التــي	لــم	يتــم	حتويلهــا.

قرار رقم: 2011/10/4/8 بتاريخ 2011/10/23م

بشأن انعقاد اجتماع إلعالن حتول بنك ب.س. إلى بنك إسامي 

ناقشــت	الهيئــة	مراحــل	التحــول	والتقاريــر	املقدمــة	يف	هــذا	الشــأن،	كمــا	ناقشــت	إمكانيــة	
إعــالن	حتــول	البنــك.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يُعقــد	اجتمــاع	خــاص	إلعــالن	حتــول	البنــك	كليــا	إلــى	بنــك	إســالمي	ابتــداء	مــن	2012/1/1م،		
وكل	القــروض	التــي	لــم	يتــم	حتويلهــا،	ســواء	كانــت	يف	شــكل	متويــل	مجمــع	أو	ســندات	ديــن	
أو	أيــة	ديــون	أخــرى،	توضــع	يف	محفظــة	مســتقلة	خــارج	امليزانيــة،	يكــون	للمســاهمني	غنمهــا	
وعليهــم	غرمهــا،	وبحيــث	يبــدأ	يف	التاريــخ	املشــار	إليــه	خلــط	أمــوال	املســاهمني	التــي	حولــت	

إلــى	معامــالت	إســالمية	مــع	الودائــع،	وبــدء	النشــاط	علــى	أســس	شــرعية	خالصــة.

قرار رقم: 2011/12/5/4 بتاريخ 2011/12/28م

بشأن إعالن حتول البنك والسماح مبزاولة أعمال الصيرفة اإلسالمية

ناقشــت	الهيئــة	مــع	إدارة	البنــك	حتــول	البنــك	إلــى	مصــرف	إســالمي	بحضــور	الرئيــس	
ــي	بنــك  ــن	موظف ــة	لبنــك ب.س. وعــدد	م ــذي	بالنياب ــس	التنفي ــذي	للمصــرف	والرئي التنفي
الــذي	يجنيــه	 البنــك،	والثــواب	 ب.س.	وقــد	حتــدث	أعضــاء	الهيئــة	عــن	أهميــة	حتــول	
أصحــاب	فكــرة	حتويــل	بنــك ب.س.،	وأثنــوا	علــى	جهــود	اإلدارة	يف	حتويــل	البنــك	إلــى	
مصــرف	إســالمي.	وبينــت	الهيئــة	أنــه	بنــاًء	علــى	قــرار	اجلمعيــة	العموميــة	غيــر	االعتياديــة	
ملســاهمي	البنــك	بتاريــخ	22	ديســمبر	2011م	كلفــت	إدارة	البنــك	الهيئــة	الشــرعية	بإعــداد	
خطــة	حتــول	البنــك	إلــى	بنــك	إســالمي	ومتطلباتهــا	حتــت	إشــراف	هيئــة	الفتــوى	والرقابــة	

الشــرعية.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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وقــد	شــكلت	الهيئــة	جلنــة	لإلشــراف	علــى	خطــة	التحويــل	بالتنســيق	مــع	شــركة	االستشــارات	
ــه	مــن	عقــود	 الشــرعية.	وقدمــت	شــركة	االستشــارات	الشــرعية	خطــة	التحــول	ومــا	تتطلب
ومســتندات	وطلبــت	مــن	إدارة	البنــك	التنفيذيــة	التواصــل	مــع	عمــالء	البنــك	لتنفيــذ	اخلطــة	
حســب	العقــود	واملســتندات.	وقــد	بذلــت	إدارة	البنــك	جهــدا	مشــكورا	وتعاونــا	بنــاًء	يف	تنفيــذ	
اخلطــة	رغــم	الصعوبــات	اجلمــة	التــي	واجهتهــا.	وقــد	عقــدت	الهيئــة	عــدة	اجتماعــات	مــع	
املســؤولني	يف	البنــك	ملتابعــة	تذليــل	الصعوبــات	طــوال	مــدة	التحــول.	ولقــد	تأكــدت	للهيئــة	أن	

خطــة	التحــول	قــد	نفــذت	وأن	محفظــة	الديــون	قــد	حتولــت	إلــى	منتجــات	إســالمية.

وحســب	قــرار	الهيئــة	يف	اجتماعهــا	بتاريــخ	23	أكتوبــر	2011م	فــإن	مــا	تبقــى	مــن	ديــون	غيــر	
محولــة	يف	تاريــخ	التحــول،	حتــول	إلــى	شــركة	ذات	غــرض	خــاص	حلســاب	املســاهمني	وعلــى	

مســؤوليتهم،	لهــم	غنمهــا	وعليهــم	غرمهــا.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن	البنــك	قــد	أصبــح	مــن	تاريــخ	التحــول	1	ينايــر	2012م	بنــكاً	إســالمياً	وال	يجــوز	لــه	 	.1
التعامــل	باملنتجــات	التقليديــة	مــن	هــذا	التاريــخ.

إن	مــا	تبقــى	مــن	ديــون	غيــر	محولــة	يف	تاريــخ	التحــول	2012/1/1م	حتــول	إلــى	شــركة	 	.2
ــا. ــم	غرمه ــا	وعليه ــم	غنمه ــى	مســؤوليتهم	له ذات	غــرض	خــاص	حلســاب	املســاهمني	وعل

المانع	بأن	يعطى	البنك	رخصة	ملزاولة	األعمال	املصرفية	اإلسالمية. 	.3

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم 2012/1/28/7 بتاريخ 2012/3/1م

 بشأن احتساب الفوائد املترتبة من بنك ب.س. 
للسنة املالية املنتهية 2011م، وإشعار املساهمني بذلك

ناقشــت	الهيئــة	القوائــم	املاليــة	لســنة	2011م	مــع	مرفــق	يتضمــن	جــدول	احتســاب	الفوائــد	
ــة	مــن	بنــك ب.س. الربويــة	احملصل

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن	مبلــغ	الفوائــد	املقيــدة	يف	القوائــم	املاليــة	وصلــت	إلــى	مليــون	وســبع	مائــة	وســبعة	وعشــرون	
ألــف	دينــار،	وقــد	احتســبت	الهيئــة	النســبة	الواجــب	التخلــص	منهــا	عــن	كل	ســهم،	وأوصــت	
بإبــالغ	املســاهمني	عــن	نســبة	الفوائــد	الربويــة	التــي	حصــل	عليهــا	الصــرف	يف	ســنة	التحــول	
الكامــل	وضــرورة	التخلــص	مــن	نســبة	الفوائــد	الربويــة	املتعلقــة	بأســهمهم	ولــو	لــم	يتــم	توزيــع	

األربــاح،	وهــو	نســبة	)...(	فلــس	عــن	كل	ســهم.		

قرار رقم 2011/3/26/4 بتاريخ 2011/9/25م 

 بشأن رأي بعض املساهمني بضرورة إخراج املصرف للدخل احملرم 
قبل التحول دون حتميل املساهمني ذلك 

اطلــع	أعضــاء	الهيئــة	علــى	االستفســارات	املقدمــة	إلــى	املصــرف	مــن	قبــل	أحــد	املســاهمني	
بعــد	حتــول	بنــك ب.س.	ودمجــه	مــع	الصــرف،	وهــي	علــى	النحــو	اآلتــي:

“نلتمــس	منكــم	اإلذن	واملعــذرة	طالبــني	توضيــح	بعــض	مــا	ورد	يف	تقريــر	هيئــة	الفتــوى	
والرقابــة	الشــرعية	ملصــرف	الســالم	–	البحريــن	لعــام	2010م	واملضمــن	يف	التقريــر	الســنوي	
حيــث	جــاء	يف	البنــد	سادســاً	واملتعلــق	بالدخــل	احملــرم	مــا	نصــه	)بنــاء	علــى	قــرار	الهيئــة	يف	
أن	الدخــل	احملــرم	يبــدأ	حســابه	وإخراجــه	ابتــداء	مــن	التاريــخ	احملــدد	مــن	البنــك	الســعودي	
البحرينــي	للتحــول	ال	يلــزم	املصــرف	إخراجــه،	بــل	يحســب	وينصــح	املســاهمون	بإخــراج	مــا	
ــة	أن	يخــرج	كل	مســاهم	 ــد	قــررت	الهيئ ــرات،	وق ــه	يف	اخلي ــه	وإنفاق يخــص	كل	مســاهم	من

مبلــغ	وقــدره	2،06	فلــس	عــن	كل	ســهم	وصرفــه	يف	اخليــرات.(

وبناءً		عليه	نورد	السؤال	التالي:

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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1	 ملــاذا	لــم	يقــم	املصــرف	بالتخلــص	مــن	هــذه	األمــوال	مــن	تلقــاء	نفســه	؟	حســب	مــا	جــاء	.
ــى	مصــرف	إســالمي	 ــدي	إل ــك	التقلي ــق	بتحــول	البن ــار	الشــرعي	رقــم	6	واملتعل يف	املعي
ــد	وغيرهــا	 ــي	)يجــب	أن	تصــرف	الفوائ ــى	مــا	يأت ــث	نــص	عل ــد	رقــم	2/10	حي يف	البن
مــن	الكســب	غيــر	املشــروع	يف	وجــوه	اخليــر	وأغــراض	النفــع	العــام،	وال	يجــوز	اســتفادة	
املصــرف	منهــا	بــأي	طريقــة	مباشــرة	كانــت	أو	غيــر	مباشــرة،	ماديــة	كانــت	أو	معنويــة(.

انتهى.

2	 نصيحتكــم	بإخــراج	مــا	يخــص	كل	مســاهم	مــن	اإليــراد	احملــرم	مبقــدار	نســبة	أســهمه	.
وصرفــه	يف	وجــوه	اخليــر،	فكيــف	للمــالك	أن	يتخلصــوا	مــن	أمــوال	إيــرادات	لــم	تدخــل	

يف	حســاباتهم؟

3	 ورد	يف	املعيــار	املشــار	إليــه	ســابقاً	يف	البنــد	رقــم	10	كيفيــة	التخلــص	مــن	الكســب	غيــر	.
املشــروع	حيــث	ذكــر	يف	1/10	مــا	نصــه:	)مــا	آل	إلــى	البنــك	قبــل	التحــول	مــن	الكســب	
غيــر	املشــروع	الــذي	يجــب	التخلــص	منــه	حســب	مــا	جــاء	يف	هــذا	املعيــار،	فــإن	عليــه	
املبــادرة	إلــى	صرفــه	جميعــه	دون	تأخيــر(	أال	تــرون	أن	املصــرف	يجــب	أن	يقــوم	بذلــك؟	
ثــم	اســتثنى	املعيــار	فذكــر:	)إال	إذا	تعــذر	ذلــك	بــأن	كان	التخلــص	الكلــي	الفــوري	يــؤدي	
ــى	مراحــل	مناســبة(.	 ــص	عل ــذ	التخل ــك	وإفالســه	فيمكــن	حينئ ــى	شــل	أنشــطة	البن إل

وهــل	تــرون	أن	هــذا	ينطبــق	علــى	املصــرف؟” 

وبعد مناقشة السؤال وحيثياته وتبريراته، قررت الهيئة ما يأتي:

جاء	يف	البند	1/8	من	املعيار	الشرعي	رقم	6	ما	يأتي:

“اعتباراً	من	الفترة	املالية	التي	تقرر	خاللها	التحول	يتم	ما	يأتي:

ــال	يجــب	علــى	 ــدي	مت	متلكــه	بقصــد	حتويلــه	إلــى	مصــرف	ف 1/1/8	إذا	كان	البنــك	التقلي
املــالك	اجلــدد	التخلــص	مــن	الفوائــد	واإليــرادات	احملرمــة	التــي	حصــل	عليهــا	البنــك	قبــل	

التملــك.

وجاء	يف	الفقرة	2/1/8	ما	يأتي:

“إذا	كان	البنــك	التقليــدي	حتــول	مــن	داخلــه	إلــى	مصــرف	فــإن	التخلــص	مــن	الفوائــد	
واإليــرادات	احملرمــة	يتــم	منــذ	بدايــة	الفتــرة	املاليــة	التــي	حصــل	فيهــا	التحــول.	أمــا	اإليرادات	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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احملرمــة	التــي	تكونــت	قبــل	الفتــرة	املاليــة	املشــار	إليهــا	)التــي	حصــل	فيهــا	التحــول(	فإمنــا	
يجــب	التخلــص	منهــا	ديانــة	علــى	حملــة	األســهم	وال	يجــب	علــى	املصــرف.”

ــي	ورد	 ــة	2010م	الت ــام	2010م	)أي	ميزاني ــم	يتحــول	خــالل	ع ــن	الواضــح	أن	الصــرف	ل وم
ــرادات	 فيهــا	الســؤال	عنهــا(،	وحيــث	إن	الفقــرة	2/1/8	أكــدت	التخلــص	مــن	الفوائــد	واإلي
احملرمــة	يتــم	منــذ	بدايــة	الفتــرة	املاليــة	التــي	حصــل	فيهــا	التحــول،	أمــا	اإليــرادات	احملرمــة	
ــي	حصــل	فيهــا	التحــول	فإمنــا	يجــب	التخلــص	منهــا	 ــة	الت ــرة	املالي ــل	الفت ــت	قب ــي	حصل الت
ديانــة	علــى	حملــة	األســهم	وال	يجــب	علــى	املصــرف،	وواضــح	أن	التحــول	لــم	يحصــل	خــالل	
2010م	وأنــه	حــدد	لــه	يــوم	1	ينايــر	2012م.	أي	أن	الفوائــد	التــي	لــم	حتصــل	خــالل	الفتــرة	
ــى	املســاهمني	وال	يجــب	 ــة	عل ــه	يجــب	ديان ــة	التــي	حصــل	فيهــا	التحــول،	وبالتالــي	فإن املالي

علــى	املصــرف.

قرار رقم: 2012/3/30/6 بتاريخ 2012/09/27م

 بشأن املقاصة بني الفوائد الربوية وتكلفة التمويل 
واملصروفات والديون املعدومة 

ناقشــت	الهيئــة	رغبــة	الصــرف	يف	املقاصــة	بــني	الفوائــد	الربويــة	وتكلفــة	التمويــل	عنــد	
اســتالم	الفوائــد	الربويــة	مــن	معامــالت	ســابقة	الســتحواذ	الصــرف	علــى	البنــك	احملــول	
ودمجــه	مــع	الصــرف.	كمــا	ناقشــت	الهيئــة	حكــم	خصــم	)حســم(	املصروفــات	اإلداريــة	

والتقاضــي	والتحصيــل	مــن	هــذه	الفوائــد.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

حيــث	إن	إدارة الصرفلــم	تنفــذ	قــرار	الهيئــة	بتكويــن	محفظــة	مســتقلة	للقــروض	التــي	لــم	يتم	
حتويلهــا	إلــى	معامــالت	شــرعية،	بــل	خلطــت	هــذه	القــروض	بأمــوال	املســاهمني	واملودعــني	
الشــرعية	كمــا	جــاء	يف	امليزانيــة	وأفصحــت	عــن	هــذه	القــروض	يف	امليزانيــة	وعــن	عوائدهــا،	

فإنــه	يلــزم	الصــرف	عمــل	مــا	يأتــي:

ــرع	 ــل	يجــب	التب ــة،	ب ــد	الربوي ــل	مــن	الفوائ اليجــوز	خصــم	مــا	يســمى	بتكلفــة	التموي أوالً:		

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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مبقــدار	الفوائــد	التــي	نتجــت	عــن	هــذه	القــروض	)التــي	مت	اســتالمها(	بعــد	تاريــخ	
التحول	إلى	بنك	إسالمي.	

مبلــغ	القــروض	)رأس	املــال(	التــي	لــم	تتحــول	ال	حتســب	مــن	أمــوال	املســاهمني	 ثانياً:		
عنــد	توزيــع	األربــاح	بينهــم	وبــني	املودعــني؛	ألنهــا	أمــوال	ال	عوائــد	لهــا	)بعــد	جتنيــب	
الفوائــد(	حيــث	إن	احتســابها	مــن	أمــوال	املســاهمني	يضــر	بحقــوق	املودعــني،	إذ	

ــم	املســتحقة. ــن	أرباحه ــك	م ينقــص	ذل

وحيــث	إن	املطلــوب	هــو	التبــرع	مبــا	زاد	عــن	رأس	املــال	)مبلــغ	القــرض(	فــإن	الديــون	 ثالثاً:		
ــى:	}وإن تبتــم فلكــم  ــه	تعال ــد	لقول ــن	الفوائ ــروض	تخصــم	م ــن	هــذه	الق ــة	م املعدوم
رؤوس أموالكــم ال تظلمــون وال تظلمــون{6	أي	ال	تظلمــون	بأخــذ	الزيــادة	عــن	القــرض	

وال	تظلمــون	باألقــل	مــن	مبلــغ	القــرض.

ال	مانــع	شــرعا	مــن	خصــم	مصروفــات	التقاضــي	والتحصيــل	واألتعــاب	اإلداريــة	 رابعاً:		
املتعلقــة	بالتحصيــل	مــن	هــذه	الفوائــد،	والتبــرع	مبــا	بقــي.

6		سورة	البقرة:	279.
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قرار رقم 2013/1/1/32/5 بتاريخ 2013/1/3م

 بشأن طريقة حساب مصروفات حتصيل الدخل احملرم 
وطرحها من الدخل احملرم

ناقشــت	الهيئــة	الشــرعية	طلــب	املصــرف	خصــم	مصروفــات	املوظفــني	ونحوهــا	مــن	الدخــل	
ــة	 ــذي	وجه ــس	التنفي ــد	شــرح	الرئي ــر.	وبع ــا	تبقــى	يف	وجــوه	الب ــم	صــرف	م احملــرم	ومــن	ث
نظــر	املصــرف	مــن	أن	عمليــة	اســترداد	رأس	مــال	القــروض	وفوائدهــا	بعــد	عمليــة	التحــول	
واندمــاج	أعمــال	البنكــني	يكلــف	املصــرف	كثيــرا	حيــث	يتطلــب	ذلــك	صــرف	جهــد	املوظفــني	

لعمليــة	دراســة	هــذه	احلســابات	ومتابعتهــا	وإدارتهــا	وحتصيــل	املســتحقات.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

بالنســبة	للدخــل	احملــرم	الــذي	يتطلــب	حتصيلــه	مصروفــات،	فــإن	مصروفــات	البنــك	تقســم	
علــى	مجمــوع	إيراداتــه	احملصلــة	مــن	االســتثمار	والتمويــالت	مبــا	يف	ذلــك	اإليــراد	احملــرم،	
فيكــون	النــاجت	هــو	مــا	يخصــم	مــن	املصروفــات،	وهــذه	تخصــم	مــن	الدخــل	احملــرم	ويوجــه	

الباقــي	إلــى	وجــوه	البــر	أو	حســاب	اخليــرات.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/1 بتاريخ 2014/5/14م

 بشأن حتديد فترة التحول لبنك BMI )“بنك ب.م”( 
واخلطوات املبدئية املطلوبة وأحكامها

بعــد	االجتمــاع	مــع	اإلدارة	العليــا	واســتعراض	الوضــع	احلالــي	لبنــك ب.م،	أقــرت	جلنــة	
متابعــة	التحــول	اآلتــي:7 

1	 الفترة الزمنية لعملية التحول هي 6 شهور من تاريخ إعالن الرغبة يف التحول..

2	 يحــق	للبنــك	منــذ	تاريــخ	إعالنــه	الرغبــة	يف	التحــول	مــن	بنــك	تقليــدي	إلــى	بنــك	إســالمي	.
أخــذ	أصــل	املــال	دون	الفائــدة	الربويــة	احملرمــة	مصداقــاً	لقولــه	تعالــى:	}وإن تبتــم 

فلكــم رؤس أموالكــم ال تظلمــون وال تظلمــون{.8 

3	 إن	مــا	فــات	مــن	الربــا	ودخــل	يف	قائمــة	الدخــل	قبــل	عمليــة	حتــول	البنــك	التقليــدي	إلــى	.
بنــك	إســالمي	فهــو	مغتفــر،	بدليــل	قولــه	تعالــى:	}فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فانتهــى 

فلــه مــا ســلف وأمــره إلــى الل{.9 

4	 يقــوم البنــك مبخاطبــة جميــع املودعــني مــن خــالل مقدمــة يوضــح فيهــا أن البنــك قــد .
اتخــذ قــرارا للتحــول إلــى بنــك إســالمي، وبالتالــي ســيقوم بتحويــل جميــع الودائــع 
القائمــة علــى اإلقــراض بالربــا إلــى صيــغ مقبولــة شــرعا، مثــل عقــد الوكالــة باالســتثمار 
خــالل 15 يومــاً، ويف حالــة عــدم اســتالم مــا يخالــف هــذه الرغبــة مــن قبــل املــودع 

خــالل هــذه الفتــرة فســيقوم البنــك تلقائيــا بتحويــل الودائــع إلــى الصيغــة املذكــورة.

5	 ــغ . ــى صي ــل معاملتهــم إل ــى حتوي ــم تشــجيع العمــالء عل ــدة، يت بخصــوص القــروض بفائ
فيهــا  يُبــنيَّ  خطابــات  إرســال  خــالل  مــن  الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع  متوافقــة 
مبلــغ القــرض املتبقــي والقســط الشــهري والبديــل الشــرعي، بحيــث يالحــظ العميــل أن 

يتغيــرا. لــم  الشــهري  والقســط  التمويــل  مبلــغ 

7			يرأس	اللجنة	رئيس	هية	الفتوى	والرقابة	الشرعية	للمصرف،	وهي	جلنة	مكونة	لتسيير	عملية	
حتول	بنك	ب.م	قبل	تعيني	الهيئة	الشرعية		له	رسمياً.

8		سورة	البقرة:	279.

9		سورة	البقرة:	275.
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6	 ــل هــذا . ــة حتوي ــل األفــراد وصعوب نظــراً لعــدد العمــالء املتحولــني ضمــن خدمــات متوي
الكــم الكبيــر يف فتــرة التحــول املذكــورة فإنــه يتبــع اآلتــي:

1	 . )trust form(	املالــي	العهــدة	بنظــام	spv	خــاص	غــرض	ذات	شــركة	إنشــاء
املعتمــدة	مــن	مصــرف	البحريــن	املركــزي	يتــم	حتويــل	جميــع	حســابات	العمــالء	
املتبقيــة	إليهــا،	وتكــون	هــذه	الشــركة	وكيلــة	يف	التوقيــع	عــن	العمــالء	مــن	أجــل	
حتويــل	القــروض	بفائــدة	إلــى	متويــالت	إســالمية	مــن	خــالل	منتــج	التــورق.	وشــرط	

ــع	الســلعة	مــرة	أخــرى. ــاع	هــذا	احلــل	هــو	عــدم	توكيــل	البائــع	يف	بي اتب

2	 يتــم	إعــداد	معالــم	هــذا	اإلجــراء	وكيفيــة	تطبيقــه	بحســب	قانــون	العهــدة	املاليــة	.
املعتمــد	لــدى	مصــرف	البحريــن	املركــزي.

يطبــق	منتــج	التــورق	علــى	حتويــل	قــروض	العمــالء	الذيــن	ال	ميلكــون	أصــوالً	ميكــن	 			.7
شــراؤها	وإعــادة	تأجيرهــا،	وذلــك	بشــراء	ســلعة	وبيعهــا	إلــى	العميــل	ويقــوم	هــو	ببيعهــا	
إلــى	طــرف	ثالــث،	ولــكل	عميــل	منتــج	يناســب	طبيعــة	متويلــه	علــى	أن	اليزيــد	القســط	أو	

فتــرة	التمويــل	أو	نســبة	الربــح.

ــى	املكشــوف	 ــال	العامــل	أو	الســحب	عل ــل	رأس	م ــات	االئتمــان	ومتوي ــل	بطاق إن	لتحوي 	.8
منتجــات	ومســتندات	وعقــود	يتــم	توفيرهــا	والعمــل	بهــا	خــالل	عمليــة	التحــول،	علــى	أنــه	

يجــوز	لبنــك	ب.م	حتويــل	البطاقــات	بحســب	الصيــغ	املعتمــدة	لــدى	املصــرف.

يقــوم	بنــك	ب.م	بتغييــر	الترخيــص	املمنــوح	لــه	مــن	مصــرف	البحريــن	املركــزي	ليصبــح	 	.9
ــرة	التحــول.	 ــة	فت ــك	يف	نهاي ــة	إســالمي”،	وذل ــك	جتزئ “بن

تقوم	جلنة	التحول	بجمع	معلومات	كافية	وحصر	بيانات	عن	اآلتي: 	.10

1	 صناديــق	االســتثمار	اإلســالمية	حــول	العالــم	والتــي	حققــت	ربحيــة	لثــالث	ســنوات	.
ماضيــة.

2	 الصكوك	التي	صدرت..

بخصــوص	عمليــة	حتويــل	االعتمــادات	املســتندية	والعقــود	املنظمــة	لهــا	،	وقيام	بنك	ب.م	 	.11
بتعزيــز	االعتمــادات	ثــم	متويلهــا	وفــرض	فوائــد	ربويــة،	فــإن	هنــاك	بديــالن	شــرعيان:
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يقــوم	علــى	الوكالــة	حيــث	يقــوم	بنــك ب.م	كوكيــل	عــن	املتعامــل	يف	اســتالم	 البديل األول:		
املســتندات	والتأكــد	مــن	صحتهــا	ثــم	خصــم	املبلــغ	كامــاًل	مــن	حســاب	

املتعامــل	ويســتحق	بنــك ب.م	رســوماً	عــن	هــذه	اخلدمــة.

هــو	متويــل	العمليــة	باملرابحــة،	بحيــث	يقــوم	البنــك	بإصــدار	االعتمــاد	باســمه	 البديل الثاني:	
ولصاحلــه	ويلعــب	دوراً	محوريــًأ	ويتحمــل	جــزًء	مــن	املخاطرة	ويســتحق	بذلك	
أرباحــاً	علــى	التمويــل	املقــدم	باملرابحــة.	أمــا	تعزبــز	االعتمــاد	فــال	تكــون	إال	
برســوم	نظيــر	التكلفــة	احلقيقيــة	للعمليــة،	وال	يجــوز	متويــل	عمليــة	تعزيــز	

اعتمــاد	مســتندي.

بخصــوص	شــراء	ديــن	العمــالء	املتعثريــن	يف	عمليــة	التحــول	فــإن	ذلــك	ســيتم	مــن	خــالل	 	.12
الدخــول	يف	عمليــة	مرابحــة	الســلع	بحيــث	حتــول	الديــن	بقيمتــه	دون	زيــادة،	ويدفــع	
نظيــره	للجهــة	املطالبــة،	ويشــترط	للموافقــة	علــى	هــذا	احلــل	أن	يقــوم	بنــك	ب.م	بكتابــة	
ملخــص	لــكل	حالــة	تعثــر	وتســليمه	للجنــة	لدراســته	وإعطــاء	املنتــج	واملســتندات	املناســبة.

13.	ســيتم	حتويــل	متويــل	املتعامــل	لشــراء	أســهم	باســتخدام	املنتــج	التقليــدي	املعتمــد	علــى	
إقــراض	املتعامــل	بفائــدة	مــع	رهــن	الســهم	عــن	طريــق	شــراء	األســهم	مــن	الســوق	وبيعــه	
للمتعامــل		مرابحــة،	علــى	أنــه	ال	يســمح	للمتعامــل	يف	حالــة	توكيلــه	بشــرائه	للبنــك	وبيعــه	
لــه	أن	يشــتري	أســهماً	غيــر	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية،	بــل	ســيتم	إعــداد	

وإصــدار	قائمــة	بأســهم	الشــركات	التــي	يجــور	التــداول	فيهــا.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/2 بتاريخ 2014/5/18م

بشأن متويل االعتمادات املستندية بعد التحول

تفضلــت	إدارة	الشــؤون	القانونيــة	باستفســار	عــن	عمليــة	االعتمــادات	املســتندية	واملســتندات	
التعاقديــة	التابعــة	لهــا،	وبينــت	أن	بنــك	ب.م	كان	يقــوم	بتعزيــز	االعتمــادات	ثــم	متويلهــا	
بفــرض	فوائــد	ربويــة	فمــا	هــو	البديــل	اآلن	بعــد	التحــول	إلــى	بنــك	إســالمي؟.	فناقشــت	جلنــة	
التحــول	هــذا	األمــر	وأفــادت	بــأن	تعزيــز	االعتمــاد	ال	تكــون	إال	برســوم	نظيــر	التكلفــة	الفعليــة	
للعمليــة	يتفــق	عليهــا،	وال	يجــوز	متويــل	عمليــة	تعزيــز	اعتمــاد	مســتندي	إال	بهيــكالت	جديــدة	

يتــم	االتفــاق	عليهــا	مســبقا.	

وقد أقرت جلنة متابعة التحول أن حتويل االعتمادات الستندية يكن بحسب التالي: 

متويل االعتمادات الستندية بالشاركة:  .1

ال	مانع	شرعا	من	قيام	بنك	ب.م	باالتفاق	مع	بنك	آخر	على	اآلتي:

املشــاركة	يف	إجــراء	معامــالت	مرابحــة	لعمــالء	البنــك	اآلخــر	بحيــث	يقــوم	البنــك	اآلخــر	 )أ(	
بفتــح	االعتمــاد	ومــا	يتعلــق	بــه،	ويقــوم	بنــك ب.م	بتعزيــز	االعتمــاد	ومتويلــه،	علــى	أن	

يــوزع	الربــح	بينهمــا	حســب	االتفــاق.

كمــا	يجــوز	أن	تكــون	املســتندات	باســم	بنــك ب.م	حتــى	ميلــك	البضاعــة	ثــم	يبيعهــا	 )ب(	
للبنــك	اآلخــر	الــذي	يقــوم	بــدوره	ببيعهــا	لعميلــه.

ميكن	لبنك ب.م	حتديد	هامش	الربح	الذي	يدفعه	البنك	اآلخر. )ج(	

وميكــن	االتفــاق	علــى	أن	البنــك	اآلخــر	ال	يفتــح	اعتمــادات	إال	للعمــالء	الذيــن	يقبلــون	 )د(	
ــال. ــل	عــن	8٪	مث ــه	ال	تق ــك	ب	م.	في ــح	حصــة	بن بهامــش	رب

حتويل االعتماد الستندي بالرابحة:  .2

يقوم	البنك	اآلخر	بتوقيع	إتفاقية	مرابحة	رئيسة	مع	بنك	ب.م. )أ(	

تأتــي	املســتندات	جميعهــا	باســم	بنــك	ب.م،	ويقــوم	باصــدار	االعتمــاد	باســمه	ولصاحله	 )ب(	
ويلعــب	دوراً	محوريــاً	ويتحمــل	جــزًء	مــن	املخاطــرة	ويســتحق	بذلــك	ربحــاً		علــى	التمويــل	

املقــدم	باملرابحة.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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يقــوم	بنــك	ب.م	ببيــع	البضاعــة	مرابحــًة	إلــى	البنــك	اآلخــر	الــذي	يقــوم	بــدوره	ببيعهــا	 )ج(		
للعميــل.

حتويل االعتمادات الستندية بالوكالة:  .3

يقــوم	البنــك	اآلخــر	بإخبــار	بنــك	ب.م	عــن	تفاصيــل	الصفقــة	ويطلــب	مــن	بنــك	ب.م	أن	 )أ(		
ميولهــا.

)ب(	يعني	بنك	ب.م	البنك	اآلخر	وكياًل	ليبيع	البضاعة	للعميل	نظير	أجر	مقطوع.

يشترط	املوكل	)بنك	ب.م(	على	الوكيل	)البنك	طالب	االعتماد(	كفالة	العميل. )ج(	

وميكــن	أن	يقــوم	البنــك	اآلخــر	-	باســمه	هــو	-	بشــراء	البضاعــة	بصفتــه	وكيــاًل	عــن	  )د(	
بنــك ب.م،	ويتــوكل	كذلــك	عــن	بنــك	ب.م	يف	اســتالم	املســتندات	والتأكــد	مــن	صحتهــا	
ثــم	خصــم	املبلــغ	كامــاًل	مــن	حســاب	املتعامــل	ويســتحق	البنــك	رســوماً	علــى	هــذه	

ــة. اخلدم

قرار رقم: 2014/3 بتاريخ 2014/5/19م

بشأن متويل الزبائن للتجارة يف األسهم بعد التحول

ــة	 ــى	شــرح	اإلدارة	حــول	ســؤال	بنــك ب.م	عــن	مخــرج	شــرعي	أو	هيكل ــة	إل اســتمعت	اللجن
شــرعية	لتمويــل	الزبائــن	يف	عمليــة	التجــارة	يف	األســهم	وجعــل	األســهم	رهنــاً	لســداد	التمويــل	
الــذي	أخــذه	املتعامــل،	وذلــك	بواســطة	شــركة	الوســاطة	بدبــي،	حيــث	إن	مثــل	هــذه	املعامــالت	

كانــت	تنفــذ	عــن	طريــق	القــرض	بفائــدة	قبــل	االســتحواذ	وإبــداء	الرغبــة	يف	التحــول.	

وبعد الناقشة قررت جلنة متابعة التحول ما يأتي: 

يف	عمليــات	متويــل	الزبائــن	للتجــارة	يف	األســهم	،	ميكــن	تطبيــق	عقــد	الوكالــة	مــع	 	.1
اآلتــي: بحســب	 املرابحــة	

أن	يتصــرف	الوســيط	بصفتــه	وكيــال	عــن	البنــك	احملــول	يف	التعامــل	مــع	الزبائــن	 )أ(			
يف	التمويــل.

أن	يقــوم	الوســيط	باســتثمار	أمــوال	العمــالء	يف	الشــركات،	وذلــك	بشــراء	األســهم	 )ب(	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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للبنــك	احملــول	وبيعهــا	للزبائــن	مرابحــًة	وضمــان	ســداد	الزبائــن	للتمويــل،	علــى	أن	
يكــون	الضمــان	بعقــد	منفصــل	عــن	عقــد	الوكالــة	أو	املرابحــة.

أن	يلتــزم	الوســيط	بالضوابــط	الشــرعية	كمــا	بينهــا	معيــار	ســوق	دبــي	اإلســالمي	 )ج(	
وســوق	أبوظبــي	اإلســالمي.

يجــوز	إعطــاء	الوســيط	وكالــًة	مفتوحــًة	للشــراء	والبيــع،	علــى	أنــه	يجــوز	للوســيط	أن	يبيــع	 	.2
لنفســه	إذا	حــدد	البنــك	نســبة	الربــح	الــذي	يبيــع	مبوجبــه	علــى	نفســه.

يجــوز	جعــل	األســهم	رهنــاً	لســداد	التمويــل،	كمــا	أنــه	ال	مانــع	شــرعاً	مــن	طلــب	رهــن	آخــر	 	.3
غيــر	األســهم	لضمــان	ســداد	التمويــل.

قرار رقم:2014/3 بتاريخ 2014/5/19م 

بشأن متويل االكتتاب يف األسهم بعد التحول

طرحــت	اإلدارة	ســؤاالً	مفــاده	أن	بنــك ب.م	يشــارك	املتعامــل	قبــل	التحــول	يف	متويــل	اكتتابــه	
يف	الشــركات	بحيــث	يســتعني	املتعامــل	بتمويــل	البنــك	للحصــول	علــى	أكبــر	قــدر	مــن	األســهم	
املعروضــة	لالكتتــاب،	وذلــك	عــن	طريــق	إقــراض	املتعامــل	بفائــدة.	وتطلــب	اإلدارة	بيــان	املنتــج	

الشــرعي	لهــذه	العميلــة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت اللجنة ما يأتي:

ميكــن	متويــل	اكتتــاب	العمــالء	يف	الشــركات	باســتخدام	صيغــة	املشــاركة	يف	طــرح	االكتتــاب	
األولــي	)Initial Public Offering )IPO،	أي	أن	البنــك	يدفــع	جــزًء	مــن	مبلــغ	
االكتتــاب	ويدفــع	املتعامــل	اجلــزء	اآلخــر،	ومــن	ثــم	يتــم	إعــادة	تقييــم	للســهم	بعــد	التخصيــص	

وبيــع	حصــة	البنــك	للمتعامــل	بربــح.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/4 بتاريخ 2014/5/26م

بشأن عملية املتاجرة يف األسهم من خالل منصة متاجرة

تفضلــت	اإلدارة	باستفســار	عــن	عمليــة	املتاجــرة	يف	األســهم	مــن	قبــل	عمــالء	البنــك	احملــول،	
ــل	الشــركات	 ــل	التقليــدي	الســتخدام	منصــة	املتاجــرة	مــن	قب ــق	التموي ــم	عــن	طري ــت	تت كان
التــي	توفــر	هــذه	املنصــات.	وتســاءلت	اإلدارة	عــن	الطريقــة	الشــرعية	إلجــراء	مثــل	هــذه	

املعامــالت	وفــق	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية.	

وبعد الناقشة أجابت جلنة متابعة التحول بالتالي: 

بخصــوص	عمليــة	املتاجــرة	يف	األســهم	مــن	قبــل	عمــالء	البنــك	احملــول	الســتخدام	منصــة	
املتاجــرة	مــن	قبــل	الشــركات	التــي	توفــر	هــذه	املنصــات	فقــد	تقــرر	أن	تكــون	علــى	أســاس	

الوكالــة	مــع	املرابحــة	علــى	النحــو	التالــي:	

يتم	توكيل	شركة	“وكيل”	فيما	يأتي: 	.1

اختيار	العمالء. )أ(	

القيام	بدراسة	اجلدوى	وحاالت	العمالء	اإلئتمانية	واملخاطر. )ب(	

القيــام	بعمليــة	الفــرز	واإلجــراءات	املطلوبــة	لتوفيــر	التمويــل	وإرســالها	إلــى	البنــك	 )ج(	
احملــول.

شــراء	األســهم	املتوافقــة	مــع	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	نيابــة	عــن	البنــك	وبيعهــا	 )د(	
للعمــالء	مرابحــة	وتوقيــع	عقــد	املرابحــة	نيابــة	عــن	البنــك.

حتصيل	األقساط	نيابة	عن	البنك	احملول	وتسليمها	له. )هـ(	

كفالة	املتعاملني	بعقد	كفالة	مستقل	ال	يرتبط	بعقد	التمويل	باملرابحة. )و(	

إعطاء	الشركة	“الوكيل”	أجر	الوكالة	بحسب	االتفاق. )ز(	

تستخدم	يف	بيع	األسهم	للمتعاملني	عقد	مرابحة	األسهم	العادي. )ح(	

بعد	توقيع	العميل	على	عقد	مرابحة	األسهم	يبدأ	يف	سداد	األقساط. )ط(	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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ويجــوز	أن	تكــون	هــذه	الوكالــة	وكالــة	يتصــرف	مبوجبهــا	الوكيــل	بصفــة	األصيــل	أي	دون	 	.2
تصريــح	بأنــه	يتصــرف	نيابــة	عــن	املــوكل.

وميكــن	أن	تكــون	هــذه	الوكالــة	مفتوحــة	)Blanket Wakala(	يســتخدم	فيهــا	 	.3
الوكيــل	الســقف	يف	متويــل	املتعاملــني	معــه	مرابحــة	دون	الرجــوع	إلــى	املــوكل	وتتــم	

احملاســبة	بحســب	االتفــاق.

أنــه	بعــد	الشــراء	للمتعامــل	فإنــه	يجــوز	رهــن	األســهم	ضمانــا	لســداد	التزامــات	املتعامــل،	 	.3
وذلــك	بشــرط	أن	يكــون	ريــع	األســهم	للمتعامــل،	وميكــن	للمتعامــل	أن	يتفــق	مــع	الوكيــل	

أن	يذهــب	ريــع	أســهمه	لســداد		التزاماتــه.

تقــوم	الشــركة	“الوكيــل”	مبراقبــة	الشــركات	التــي	اشــترت	أســهمها	للعمــالء	للتأكــد	مــن	 	.4 
أنهــا	متوافقــة	مــع	معيــار	ســوق	دبــي	اإلســالمي	وســوق	أبوظبــي	اإلســالمي	للتعامــل	بهــذه	
الشــركات	مــع	مراقبــة	ميزانيــات	الشــركات	التــي	تخلــو	مــن	الشــروط	الشــرعية	للتــداول.

قرار رقم: 2014/5 بتاريخ 2014/5/27م

بشأن متويل املتعاملني لشراء األسهم بعد التحول

تفضلت	اإلدارة	باستفسار	على	النحو	اآلتي:	

ــارات	 ــني	لشــراء	األســهم	يف	ســوق	اإلم ــل	بعــض	املتعامل ــى	متوي ــاك	حاجــة	ماســة	إل إن	هن
العربيــة	املتحــدة	وإن	اإلدارة	يف	حاجــة	إلــى	صيغــة	مقبولــة	شــرعاً	لتمويــل	املتعاملــني	لشــراء	
األســهم	عــن	طريــق	التمــول	مــن	البنــك	احملــول.	ومبــا	أن	املتعاملــني	هــم	عمــالء	إحــدى	
ــا	هــي	 ــك	احملــول،	فم ــل	مــن	البن ــى	متوي ــن	يحتاجــون	إل شــركات	املتاجــرة	يف	األســهم	الذي
الطريقــة	املثلــى	لذلــك؟	كمــا	أن	اإلدارة	بحاجــة	إلــى	معرفــة	الطريقــة	املثلــى	لتحويــل	جميــع	

ــن	اقترضــوا	لشــراء	األســهم	مــن	البنــك	احملــول(؟	 ــواع	حســابات	العمــالء	الذي أن

وبعد الناقشة والداولة قررت جلنة متابعة التحول ما يأتي:

يتم	متويل	عمالء	الشركة	لشراء	األسهم	بالصيغة	التالية:

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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يقــوم	البنــك	احملــول	بتســليم	املبالــغ	املتفــق	عليهــا	مــع	الشــركة	-	بحســب	ســقف	املبالــغ	 )أ(	
املتفــق	عليهــا-	طــوال	فتــرة	التعــاون.

.Investment Agent	بأجر	الوكالة	بصيغة	املبالغ	باستخدام	الشركة	تقوم )ب(	

يتم	حتديد	األجر	حسب	االتفاق. )ج(	

يتــم	توقيــع	اتفاقيــة	منفصلــة	بــني	البنــك	احملــول	والشــركة	لتعيينهــا	كوكيــل	يتصــرف	 )د(	
بصفتــه	الشــخصية.

يتــم	النــص	علــى	أن	الشــرط	الوحيــد	لالســتثمار	هــو	أن	يكــون	االســتثمار	يف	املعامــالت	 )هـ(	
املتوافقــة	مــع	الشــريعة	اإلســالمية.

تقــوم	الشــركة	باختيــار	العميــل	والقيــام	بالدراســات	األوليــة	وحتليــل	املخاطــر	وتقــدم	 )و(	
ــة	عــن	العمــالء. كفال

ــد	 ــة(	بعق ــات	)الكفال ــه	الشــخصية	بتقــدمي	الضمان ــذي	يعمــل	بصفت ــل	ال ــوم	الوكي يق )ز(	
املعيــار	 ورد	يف	 مــا	 مديونياتهــم	حســب	 الشــركة	 ســداد	عمــالء	 لضمــان	 مســتقل	
الشــرعي	الصــادر	مــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	

10.)AAOIFI )أيــويف	

ــى	 ــاق	مســبقاً	عل ــن	االتف ــا،	ميك ــق	عليه ــرة	املتف ــاء	الفت ــد	انته ــة	بع والســتمرار	العالق )ح(	
تدويــر	مبلــغ	االســتثمار	بعــد	انتهــاء	املــدة	احملــددة	لالســتثمار.

10		ينظر	البند	2/2/2	من	املعيار	الشرعي	رقم	)5(	بشأن	الضمانات

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/5 بتاريخ 2014/5/27م

بشأن حتويل احلسابات املصرفية

ناقشــت	جلنــة	التحــول	استفســار	البنــك	احملــول	عــن	الهيكلــة	املناســبة	لتحويــل	جميــع	
احلســابات.	وبعــد	املناقشــة	واســتعراض	مســتندات	التحــول	املتضمنــة	لبيانــات	املوجــودات	
واملطلوبــات	الــواردة	مــن	مختلــف	اإلدارات	وبعــد	النظــر	إلــى	جميــع	حســابات	البنــك	احلاليــة	
تبــني	للجنــة	أن	البنــك	يعتبــر	جميــع	األمــوال	التــي	اســتلمها	مــن	املتعاملــني	مطلوبــات	يجــب	
ردهــا	بفائــدة،	وبنــاًء	علــى	ذلــك	قــررت	اللجنــة	أن	املعامــالت	التــي	مت	تكييفهــا	مــن	قبــل	
البنــك	احملــول	علــى	أنهــا	مطلوبــات	تنقســم	إلــى		قســمني	هــي	)أ(	مطلوبــات	حقيقيــة	و)ب(	

مطلوبــات	وهميــة	بالنظــر	الشــرعي.	وبيــان	ذلــك	علــى	النحــو	اآلتــي:

مطلوبــات	حقيقيــة:	وهــي	املطلوبــات	املضمونــة	التــي	تعتبــر	مبثابــة	ديــن	وقــرض	حســن	 )أ(		
مــن	املتعامــل	إلــى	البنــك	احملــول	ويضمــن	البنــك	احملــول	هــذه	املبالــغ	ألصحابهــا،	
ويصنــف	احلســاب	اجلــاري	ضمــن	هــذه	الفئــة.	فهــذه	الفئــة	الحتتــاج	إلــى	حتويــل،	وإمنا	
تعتبــر	قرضــا	)أي	أنهــا	ليســت	مطلوبــات	بالنظــر	الشــرعي(	بــدون	فائــدة	لصالــح	البنك	

احملــول.

مطلوبــات	وهميــة،	وهــي	جميــع	حســابات	االســتثمار	التــي	توجــد	يف	حســابات	البنــك	 )ب(		
احملــول	علــى	ســبيل	األمانــة	ويســتثمرها	البنــك	لصالــح	املتعاملــني	وتقســم	إلــى:

1	 وعــاء	املضاربــة:	ويشــمل	ودائــع	املــدة،	وتنقســم	املــدد	إلــى	شــهر	واحــد	وثالثــة	.
أشــهر	وســتة	أشــهر	وتســعة	أشــهر	واثنــا	عشــر	شــهرا.

2	 وعــاء	الوكالــة:	وهــي	ودائــع	محــددة	املــدة	وتســتثمر	غالبــاً	يف	وعــاء	اخلزينــة،	.
وتُوجــه	املبالــغ	التــي	تــودع	ملــدة	أقــل	مــن	شــهر	واحــد	إلــى	هــذا	احلســاب.

يجــب	توحيــد	النظــام	اآللــي	للحســابات	يف	البنــك	احملــول	مــع	املعمــول	بــه	يف	املصــرف	 )ج(	
-	قــدر	اإلمــكان	-	لغــرض	الدمــج	الحقــاً.

عنــد	حتويــل	احلســابات	اجلاريــة	)وهــي	جميــع	احلســابات	التــي	ال	تدفــع	عنهــا	فوائــد(	 )هـ(		
ــه	بطــرق	مختلفــة	وذلــك	بعــد	موافقــة	إدارة	البنــك	 ــن	البنــك	احملــول	ذلــك	لعمالئ يعل

احملــول	علــى	الصيغــة	املناســبة.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/1/2 بتاريخ 2014/8/27م

بشأن إقرار خطة وصيغ وإجراءات التحول 

 ناقشــت	الهيئــة	خطــة	التحــول	التــي	ســتتبعها	جلنــة	التحــول	لتحويــل	جميــع	معامــالت	
بنك ب.م  

وبعد الراجعة والناقشة وإدخال التعديات قررت الهيئة ما يأتي:

تعتمــد	خطــة	حتــول	بنــك ب.م	املقدمــة	مــن	قبــل	جلنــة	متابعــة	التحــول،	كمــا	متــت	املوافقــة	
علــى	اإلجــراءات	والصيــغ	التمويليــة	والعقــود	التــي	تســتخدم	يف	عمليــة	التحــول،	وُطلــب	مــن	
جلنــة	التحــول	تنفيــذ	هــذه	اخلطــة	باســتخدام	العقــود	واآلليــات	واإلجــراءات	التــي	أقرتهــا	
الهيئــة	علــى	أن	تُعــد	اللجنــة	دليــاًل	عمليــاً	لعمليــة	التحــول	وتقــدم	تقريــراً	شــهرياً	إلــى	الهيئــة	
عــن	منجزاتهــا	واألعمــال	املوكلــة	إليهــا	والعقبــات	التــي	اعترضتهــا	لقيــام	الهيئــة	بدراســتها	

وتقــدمي	احللــول	املناســبة	لهــا.

قرار رقم: 2014/1/2 بتاريخ 2014/8/27م

بشأن تاريخ البدء يف إعالن عملية التحول 

اطلعــت	الهيئــة	علــى	رغبــة	بنــك ب.م	يف	تأخيــر	وقــت	إعــالن	التحــول	النهائــي	إلــى	بنــك	
إســالمي	نظــراً	إلــى	معوقــات	تقنيــة	وإداريــة	ومتطلبــات	مصــرف	البحريــن	املركــزي.	وقــد	

ــى	قــرار	التحــول.	 ــا	عل ــر	غالب ــة	ال	تؤث ــة	والتقني ــة	أن	األمــور	اإلجرائي ــت	الهيئ بين

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

	مت	حتديد	تاريخ	2014/6/1م	تاريخ	البدء	يف	إعالن	عملية	التحول.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/1/2 بتاريخ 2014/8/27م

بشأن أخذ الفوائد الربوية قبل إعالن التحول 

ناقشــت	الهيئــة	استفســار	البنــك	احملــول	عــن	حكــم	أخــذ	الفوائــد	الربويــة	قبــل	تاريــخ	إعــالن	
التحــول	النهائــي.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

قبــل	تاريــخ	إعــالن	التحــول	النهائــي	تدخــل	الفوائــد	الربويــة	املســتحقة	يف	حقــوق	املســاهمني،	
ــب	وتذهــب	 ــة	احملرمــة،	فتجن ــد	الربوي ــي	ال	يجــوز	أخــذ	الفوائ وبعــد	إعــالن	التحــول	النهائ

حلســاب	اخليــرات،	وتفصيــل	ذلــك	يف	خطــة	التحــول.

قرار رقم: 2014/1/2 بتاريخ 2014/8/27م

بشأن تعزيز ومتويل االعتمادات املستندية بعد التحول 

تفضلــت	إدارة	املؤسســات	املاليــة	باستفســار	عــن	عمليــة	تعزيــز	االعتمــادات	املســتندية	حيــث	
كان	بنــك	ب.م	يقــوم	بتعزيــز	االعتمــادات	ثــم	متويلهــا	بفــرض	فوائــد	ربويــة.	فمــا	هــو	البديــل	

اآلن	بعــد	التحــول	إلــى	بنــك	إســالمي؟	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يف	احلــاالت	التــي	يقــوم	فيهــا	بنــك ب.م	بتعزيــز	اعتمــادات	فتحهــا	إحــدى	البنــوك	علــى	
أســاس	التمويــل	بفائــدة،	فإنــه	ميكــن	لـــ بنــك ب.م	أن	يعــني	البنــك	فــاحت	االعتمــاد	وكيــاًل	عنــه	
يف	اختيــار	العمــالء	الراغبــني	يف	فتــح	اعتمــاد	مرابحــة	وإجــراء	الدراســة	االئتمانيــة	لهــم	
وفتــح	االعتمــاد	علــى	أن	يقــوم	بنــك ب.م	بالتمويــل،	فيكــون	هــو	الــذي	قــام	بفتــح	االعتمــاد	
ــم	االتفــاق	عليــه. ــه	الــذي	يتقاضــى	أجــرا	يت والدخــول	يف	عقــد	املرابحــة	بواســطة	وكيل

وال	مانــع	شــرعاً	مــن	أن	يضمــن	الوكيــل	العمــالء	الذيــن	يختارهــم	ويجــري	الدراســة	االئتمانية	
لهــم،	علــى	أن	يكــون	هــذا	الضمــان	بورقــة	مســتقلة	عــن	عقــد	الوكالــة.	كمــا	ميكــن	حتويــل	
هــذه	املعاملــة	التقليديــة	إلــى	مشــاركة	بــني	بنــك ب.م	والبنــك	فــاحت	االعتمــاد	املطلــوب	تعزيــزه	
مــن	بنــك ب.م	عــن	طريــق	املشــاركة	يف	إجــراء	عمليــة	مرابحــة	بحيــث	يقــوم	البنــك	فــاحت	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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االعتمــاد	باختيــار	العميــل	وفتــح	االعتمــاد	ويقــوم	بنــك ب.م	بتعزيــزه	ومتويلــه	علــى	أن	يــوزع	
الربــح	بينهمــا	حســب	االتفــاق.	

قرار رقم: 2014/1/4 بتاريخ 2014/10/1م

بشأن خطط التحول إلدارة متويل األفراد 

اســتعرضت	الهيئــة	خطــط	التحــول	إلدارة	متويــل	األفــراد	املتضمنــة	خلطــة	حتــول	املوجــودات	
مثــل	القــرض	بفائــدة	وخطــة	حتــول	املطلوبــات	مثــل	الودائــع	الثابتــة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

وافقــت	الهيئــة	علــى	خطــط	التحــول	لقســم	متويــل	األفــراد،	كمــا	أنــه	ال	مانــع	مــن	تأســيس	
شــركة	ذات	غــرض	خــاص	SPV	تكــون	وكيــاًل	عــن	املدينــني	بديــون	تعــذر	حتويلهــا	بصيغــة	
أخــرى	غيــر	صيغــة	مرابحــة	الســلع،	وهــذه	الشــركة	متثــل	هــؤالء	املدينــني	يف	شــراء	ســلعة	
املرابحــة	مــن	البنــك	احملــول	بالتكلفــة	وربــح	ال	يزيــد	عــن	ســعر	الفائــدة	الــذي	كان	يدفعــه	
املتعامــل،	علــى	أن	يقســط	الثمــن	علــى	أقســاط	ال	تختلــف	عــن	أقســاط	الديــن	الربــوي	
القائــم،	ثــم	تقــوم	هــذه	الشــركة	ببيــع	ســلعة	املرابحــة	وتســديد	مــا	عليهــم	مــن	ديــون	مــن	ثمــن	
بيعهــا،	علــى	أن	يطلــب	مــن	املدينــني	توكيــل	هــذه	الشــركة	لتمثيلهــم	يف	حتويــل	ديونهــم	إلــى	
متويــل	إســالمي	وعندمــا	تنفــذ	الشــركة	توكيلهــا	بشــراء	البضاعــة	مــن	بنــك ب.م	للمدينــني	
	إدارة	بنــك ب.م	قوائــم	بهــؤالء	املدينــني	حســب	ســعر	الفائــدة	الــذي	يلتــزم	بــه	 املوكلــني،	تُعــدُّ
املديــن	يف	القــرض	الربــوي	ثــم	تشــتري	الشــركة	ســلعة	املرابحــة	بهامــش	ربــح	يســاوي	ســعر	
ــو	تعــدد	ســعر	الفائــدة	تعــددت	عقــود	املرابحــة	تبعــاً	 الفائــدة	احملــدد	يف	القائمــة،	بحيــث	ل

لذلــك.
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قرار رقم: 2014/2/4 بتاريخ 2014/10/1م

بشأن الوديعة بنسبة ربح ثابتة لغرض التحول 

ناقشــت	الهيئــة	االستفســار	املقــدم	مــن	إدارة	البنــك	عــن	إمكانيــة	اإليــداع	بنســبة	ربــح	ثابتــة	
لغــرض	تشــجيع	املؤسســات	التــي	تخشــى	حتويــل	ودائعهــا	الثابتــة	إلــى	اإليــداع	بصيغــة	

ــي	حتتمــل	اخلســارة. ــة	الت املضارب

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

األصــل	يف	الوديعــة	أنهــا	ليســت	مضمونــة؛	ألن	العميــل	يدخــل	يف	عمليــة	وكالــة	اســتثمارية	مع	
البنــك	ويتصــرف	بصفتــه	وكيــال	عنــه	باالســتثمار،	ولكــن	ميكــن	ضمــان	الوديعــة	بشــكل	غيــر	
مباشــر،	وذلــك	باســتخدام	صيغــة	الوديعــة	بنســبة	ربــح	ثابتــة	بواســطة	مــا	يســمى	باملرابحــة	
العكســية،	تتمثــل	يف	إبــرام	عقــد	وكالــة	مــع	العميــل	للمتاجــرة	يف	الســلع	الدوليــة	باملرابحــة	
التــي	تنشــئ	التزامــاً	علــى	البنــك	احملــول	بــرد	أصــل	مبلــغ	املرابحــة	واألربــاح،	بحيــث	يشــتري	
البنــك	احملــول	ســلعًة	نيابــًة	عــن	العميــل	مببلــغ	الوديعــة	ومــن	ثــم	يشــتريها	بصفتــه	أصيــاًل	مــن	
العميــل	بالتكلفــة	والربــح	الثابــت	يف	الذمــة.	ويجــوز	أن	يُضمــن	عقــد	الوكالــة	بنــداً	يقضــي	
بضــرورة	إخطــار	املتعامــل	بعــدم	إمكانيــة	حتقــق	الربــح	املتوقــع	ورد	الوديعــة	إذا	لــم	يوافــق	
املتعامــل	علــى	نســبة	الربــح	اجلديــد.	كمــا	أن	جميــع	الودائــع	الثابتــة	احملولــة	باســتخدام	هــذه	

الصيغــة	هــي	لغــرض	التحــول	فقــط،	وال	ميكــن	اســتخدامها	مــع	املعامــالت	اجلديــدة.11

ــخ	2014/10/1	بشــأن	ضمــان	 ــك	يف	القــرار	رقــم:	2014/2/6	بتاري 11			ورد	مضمــون	هــذا	القــرار	كذل
الوديعــة	لغــرض	التحــول،	حيــث	مت	حذفــه	ودمــج	مضمونــه	مــع	القــرار	أعــاله.
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قرار رقم: 2014/2/5 بتاريخ 2014/10/1م

بشأن متديد فترة عملية التحول

ــة	التحــول	 ــرة	الســماح	لعملي ــادة	فت ــن	إدارة	بنــك ب.م	لزي ــدم	م ــب	املق ــة	الطل ناقشــت	الهيئ
بشــهر	واحــد	ليكــون	آخــر	يــوم	لعمليــة	التحــول	هــو	31	ديســمبر	2014م،	وذلــك	بســبب	
اإلجــراءات	اإلداريــة	والرقابيــة	التــي	حتــول	دون	حتقيــق	التحــول	الكامــل	يف	التاريــخ	احملــدد.		

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ال	مانــع	مــن	متديــد	فتــرة	عمليــة	التحــول	إلــى	تاريــخ	31	ديســمبر	2014م	ليبــدأ	البنــك	العمــل	
كبنك	إســالمي	من	2016/1/1م	بشــكل	إســالمي	12.100%

قرار رقم: 2014/2/7 بتاريخ 2014/10/1م

بشأن وديعة بفائدة ثابتة ال يرغب صاحبها يف التحويل 

ناقشــت	الهيئــة	مســألة	إبقــاء	وديعــة	بفائــدة	ثابتــة	التــي	ال	يرغــب	صاحبهــا	يف	التحويــل	
نظــرا	لتخوفــه	مــن	الوديعــة	بنظــام	الوكالــة	غيــر	املضمونــة	ويطلــب	إبقــاء	الوديعــة	حتــى	تاريــخ	
االســتحقاق	)الســنة	القادمــة(	حيــث	إن	أغلــب	شــركات	املســاهمات	العامــة	يهمهــا	هــذا	األمــر	

لتعلقــه	بامليزانيــة	والتخطيــط.

 وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يف	حالــة	رفــض	العميــل	حتويــل	وديعتــه	الثابتــة	إلــى	وديعــة	بنظــام	الوكالــة،	فيجــوز	أن	 	.1
تبقــى	وديعتــه	إلــى	تاريــخ	االســتحقاق،	شــريطة	أن	ال	يتجــاوز	ذلــك	تاريــخ	التحــول	الكلــي.	
أمــا	الفتــرة	بعــد	عمليــة	التحــول	فيخيــر	العميــل	يف	توقيــع	عقــد	الوديعــة	بنظــام	الوكالــة	

وإال	يســحب	وديعتــه.	

12				مت	متديــد	فتــرة	التحــول	بعــد	ذلــك	إلــى	31	ديســمبر	2015م	وينظــر	قــرار	الهيئــة	رقــم	2015/3/1 
ــخ	2015/6/29	صفحــة	66. بتاري
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كمــا	ميكــن	توقيــع	العميــل	علــى	رســالة	تفويــض	بأنــه	ال	مانــع	لديــه	مــن	تفويــض	بنــك  	.2
ب.م	يف	اتخــاذ	أي	إجــراءات،	شــريطة	أن	ال	تقــل	نســبة	الربــح	عــن	نســبة	الفائــدة	التــي	
يتقاضاهــا	العميــل	يف	املعامــالت	قبــل	التحــول	ويقــوم	البنــك	بإجــراءات	التحويــل	نيابــًة	

عنــه.

ــن	عقــد	 كمــا	ميكــن	أن	تكــون	الوديعــة	بــدون	مخاطــر	وبعائــد	شــبه	مضمــون	بــأن	يَُضمَّ 	.3
الوكالــة	بنــداً	يقضــي	بضــرورة	إخطــار	املتعامــل	بعــدم	إمكانيــة	حتقــق	الربــح	املتوقــع	ورد	
الوديعــة	إذا	لــم	يوافــق	املتعامــل	علــى	نســبة	الربــح	اجلديــد،	ويف	أي	وقــت	ال	ميكــن	للبنــك	
-	ألي	ســبب	مــن	األســباب	-	أن	يحقــق	الربــح	املتوقــع	فيخبــر	العميــل	بذلــك	ويحــق	

للعميــل	ســحب	وديعتــه.

قرار رقم: 2014/3/1 بتاريخ 2014/11/16م

بشأن مستجدات وصعوبات عملية التحول 

ناقشــت	الهيئــة	مــع	اإلدارة	العليــا	مســتجدات	عمليــة	التحــول	والصعوبــات	التــي	تعترضهــا،	
عندمــا	بينــت	اإلدارة	أن	بعــض	املعامــالت	قــد	ال	ميكــن	حتويلهــا	يف	املــدة	احملــددة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اعتمــدت	الهيئــة	تاريــخ	2015/1/1م	تاريخــا	نهائيــا	لتحــول	البنــك	بحيــث	تكــون	نشــاطاته	 	.1
جميعهــا	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية،	أي	أن	جميــع	اإليداعــات	والتمويالت	
اجلديــدة	يلتــزم	البنــك	يف	تنفيذهــا	بأحــكام	ومبــادئ	الشــريعة،	وعنــد	املخالفــة	يســأل	

املوظــف	املخالــف	وجتنــب	األربــاح.

ونظــرا	للصعوبــات	التــي	تواجههــا	اإلدارة،	وافقــت	الهيئــة	علــى	التمديــد	ملــدة	ســتة	أشــهر	 		.2
أخــرى	تنتهــي	يف	30	يونيــو	2015م.	

يُكــون	البنــك	محفظــة	)حســاب	مســتقل(	جلميــع	القــروض	والودائــع	التــي	لــم	تتحــول	يف	 	.3
تاريــخ	30	يونيــو	2015م،	وتصــرف	الفوائــد	الدائنــة	مــن	هــذا	احلســاب	يف	دفــع	الفوائــد	
املدينــة،	ويدخــل	الرصيــد	الباقــي	يف	حقــوق	املســاهمني	إلــى	تاريــخ	2015/6/30م،	وبعد	
هــذا	التاريــخ	فــإن	الفــرق	بــني	الفوائــد	الدائنــة	واملدينــة	إن	وجــد	يذهــب	إلــى	اخليــرات.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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ــد	 ــه	أي	رصي ــخ	2015/6/30م،	وجــب	توجي ــل	تاري ــك	مــع	الصــرف	قب وإذا	اندمــج	البن
دائــن	مــن	هــذه	الفوائــد	إلــى	اخليــرات.	

متــت	املوافقــة	علــى	حتويــل	الودائــع	االســتثمارية	بكافــة	أنواعهــا	إلــى	ودائــع	متوافقــة	مــع	 	.4
أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	وأقــرت	الهيئــة	الرســالة	املرفقــة	بهــذه	القــرارات.		

وافقــت	الهيئــة	علــى	حتويــل	القــروض	القائمــة	حاليــاً	إلــى	منتجــات	متوافقــة	مــع	أحــكام	 	.5
الشــريعة	اإلســالمية	دون	زيــادة	أعبــاء	هــذه	القــروض	علــى	املقترضــني	أي	عــدم	زيــادة	
رصيــد	القــرض	أو	العائــد	عليــه	أو	مدتــه.	وقــد	اعتمــدت	الهيئــة	الرســالة	املرفقــة	التــي	

توجــه	إلــى	املقترضــني.	

إن	عمليــة	التحويــل	ســوف	تتــم	دون	اتخــاذ	أيــة	إجــراءات	جديــدة	بالنســبة	لدراســة	وضــع	 	.6
العمــالء	أو	غيــر	ذلــك	مــن	اإلجــراءات.

اعتمــدت	الهيئــة	البيــان	املعــد	مــن	قبــل	جلنــة	التحــول	واخلــاص	برصــد	الديــون	التــي	 	.7
علــى	العمــالء	وســعر	الفائــدة	ومــدة	الديــن،	وقــد	طلبــت	الهيئــة	مــن	الرئيــس	التنفيــذي	
توجيــه	إدارات	البنــك	املختلفــة	مبلــئ	النمــوذج	املرفــق	علــى	أن	تقــوم	اللجنــة	املكلفــة	

ــذي	يســتخدم	يف	التحــول. ــج	ال ــة	أو	املنت ــات	الصيغ ــل	باســتكمال	بيان بالتحوي

بالنســبة	للشــركات،	إذا	امتنعــت	شــركة	عــن	توقيــع	تفويــض	التحويــل	فــإن	إدارة	البنــك	 	.8
ــى	 ــه	عل ــه	للحصــول	من ــل	أو	زيارت ــات	الالزمــة	لدعــوة	العمي ســوف	تقــوم	بعمــل	الترتيب
التفويــض	بعــد	شــرح	إجــراءات	التحــول	أو	طلــب	توقيــع	مســتندات	التحــول	بنفســه،	كمــا	
ــر	 ــه	وودائعــه	غي ــع	التزامات ــة	فــإن	جمي ــع	الشــركة	بعــد	كل	اجلهــود	املبذول ــه	إذا	امتن أن

احملولــة	توجــه	إلــى	احلســاب	املســتقل	وتعامــل	معاملــة	القــروض	غيــر	احملولــة.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2014/3/2 بتاريخ 2014/11/16م 

 بشأن تقييد املعامالت اجلديدة بعد التحول  يف احلاسب اآللي 
بحسب النظام التقليدي 

ناقشــت	الهيئــة	مقتــرح	اإلدارة	عــن	إمكانيــة	تقييــد	املعامــالت	اجلديــدة	بعــد	التحــول	يف	
احلاســب	اآللــي	بحســب	النظــام	التقليــدي	حتــى	اكتمــال	النظــام	اآللــي	اإلســالمي	اجلديــد.

 وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ميكــن	لغــرض	ســرعة	حتويــل	بنــك ب.م،  إذا	كان	نظــام	احلاســب	اآللــي	غيــر	مجهــز	لعمــل	
قيــود	محاســبية	للصيــغ	املطلوبــة	للتحــول،	أن	تفــرغ	مســتندات	املعاملــة	يف	عقــود	ومســتندات	
شــرعية	يوقعهــا	املتعامــل	أو	يفــوض	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص،	ثــم	بعــد	ذلــك	تقيــد	يف	
احلاســب	اآللــي	حســب	النظــام	التقليــدي	مؤقتــاً	حتــى	يتــم	اســتكمال	نظــام	احلاســب	اآللــي	
ونقــل	هــذه	القيــود	إليــه.	ففــي	اإلجــارة	املنتهيــة	بالتمليــك	فــإن	األجــرة	الثابتــة	فيهــا	تقيــد	
مــكان	رصيــد	القــرض	أو	الديــن،	واألجــرة	املتغيــرة	تقيــد	مــكان	ســعر	الفائــدة،	ومــدة	اإلجــارة	
ــى	نظــام	 ــود	بعــد	ذلــك	إل ــم	تنقــل	القي مــكان	مــدة	القــرض	وذلــك	فقــط	لغــرض	التحــول،	ث
احلاســب	اآللــي	اإلســالمي	عنــد	اكتمــال	النظــام،	كمــا	ميكــن	يف	تقييــد	املرابحــة	أن	تقيــد	
التكلفــة	مــكان	أصــل	القــرض،	وهامــش	الربــح	حتــت	ســعر	الفائــدة،	ومــدة	ســداد	املرابحــة	

مــكان	مــدة	القــرض،	وكذلــك	احلــال	بالنســبة	للمشــاركة	املتناقصــة	لــو	اســتخدمت.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2015/1/1 بتاريخ 2015/1/8م

بشأن طريقة حتويل بطاقات االئتمان 

ناقشــت	الهيئــة	املقتــرح	املقــدم	مــن	إدارة	متويــل	األفــراد	لتحويــل	بطاقــات،	وذلــك	بنقــل	
األرصــدة	مــع	الفوائــد	إلــى	احلســاب	اإلســالمي	اجلديــد	واعتبــار	الفوائــد	مــن	يــوم	التحويــل	

رســوماً	أو	أجــرًة	متوافقــًة	مــع	أحــكام	الشــريعة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

بالنســبة	لبطاقــة	االئتمــان	التــي	حتمــل	فائــدة	ربويــة،	والتــي	اســتخدمها	املتعامــل	يف	شــراء	أو	
ســحب	مبالــغ	مــن	الصــراف	اآللــي،	أو	احلصــول	علــى	خدمــة،	فأصــل	معرفــة	حكــم	الشــريعة	
يف	حتويــل	هــذا	املنتــج	إلــى	منتــج	يتوافــق	مــع	أحــكام	الشــريعة	-	وخصوصــاً	بالنســبة	للمبالــغ	
أو	الســلع	التــي	مت	شــراؤها	وترتــب	علــى	ذلــك	ديــن	يحمــل	فوائــد-	هــو	التكييــف	الشــرعي	

لهــذه	اخلدمــات.

ــد	 ــا	فوائ ــغ	تســتحق	عليه ــة	مبال ــة	التقليدي إذا	كان	املتعامــل	قــد	ســحب	أو	اشــترى	بالبطاق
فــإن	هــذه	الفوائــد	تتوقــف	مــن	تاريــخ	حتــول	البنــك	الكامــل،	ثــم	تفــرض	علــى	البطاقــة	
رســوماً	تعــد	أجــرًة	مشــروعًة،	وهــذه	الرســوم	تغطــي	اخلدمــات	التــي	يقدمهــا	البنــك	حلامــل	
البطاقــة،	وينبغــي	عنــد	التحويــل	أال	تزيــد	هــذه	الرســوم	عــن	ســعر	الفائــدة	الــذي	كان	يدفعــه	
ــات	 ــن	وقــت	آلخــر	يف	رســوم	البطاق ــن	إعــادة	النظــر	م ــد	التحــول	م ــع	بع ــل،	وال	مان املتعام

حســب	احلاجــة	مراعــاة	ألســعار	الســوق	وتكلفــة	اخلدمــة.	

وال	مانــع	مــن	حتويــل	هــذه	البطاقــات	فــوراً،	وقبــل	تاريــخ	التحــول	الكامــل	واعتبــار	أن	
البطاقــات	صــارت	بأجــرة	بــدالً	مــن	الفائــدة،	وال	ينبغــي	أن	تزيــد	األجــرة	عــن	ســعر	الفائــدة.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2015/1/2 بتاريخ 2015/1/8م

بشأن إعالن حتول البنك من بنك تقليدي إلى مصرف إسالمي 13 

متابعــة	لعمليــة	التحــول،	ناقشــت	الهيئــة	مــع	اإلدارة	العليــا	مســتجدات	عمليــة	التحــول	
واإلجــراءات	التــي	متــت	وأفــادت	اإلدارة	أنهــا	نفــذت	قــرار	الهيئــة	بحســب	اآلتــي:	

مت	إرسال	الرسائل	للعمالء	بخصوص	حتويل	القروض،	 	.1

مت	االنتهــاء	مــن	التعامــل	مباشــرة	مــع	العمــالء	وتبقــى	اإلنتهــاء	مــن	اإلجــراءات	اإلداريــة	 	.2
ــة، الداخلي

مت	تفويض	الشركة	ذات	الغرض	اخلاص	من	قبل	العمالء	لتحويل	قروضهم	 	.3

أن	البنك	توقف	عن	أخذ	أو	إعطاء	القروض،	 	.4

ــك	استفســار	اإلدارة	حــول	 ــى	بعــض	االستفســارات،	مبــا	يف	ذل ــة	عل ــت	الهيئ ــم	أجاب ومــن	ث
إمكانيــة	إصــدار	الهيئــة	بيانــاً	تؤكــد	فيــه	حتــول	البنــك	إلــى	مصــرف	إســالمي	ينشــر	يف	

الصحــف	ونحوهــا.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

مبــا	أنــه	قــد	أرســلت	رســائل	إلــى	املودعــني	واملقترضــني	تخبرهــم	بتحــول	ودائعهــم	 	.1
وقروضهــم	إلــى	ودائــع	وصيــغ	متويــل	شــرعية،	وأعطيــت	لهــم	فتــرة	15	يومــاً	انتهــت	يف	
15	مــن	ديســمبر	2014م،	فــإن	الهيئــة	تــرى	تطبيــق	قــرار	مؤمتــر	اســطنبول	14	-	الــذي	
وافــق	قــرارات	الهيئــة	يف	االجتماعــات	الســابقة	-	الــذي	يقضــي	بجــواز	قبــول	حتويــل	
املوجــودات	واملطلوبــات	بتأكيــد	ســلبي	مبجــرد	انقضــاء	املهلــة	املدونــة	يف	الرســالة	دون	

احلاجــة	إلــى	موافقــة	كتابيــة	مــن	العميــل.

بحمــد	اهلل	وتوفيقــه	ابتــداء	مــن	1	ينايــر	2015م	فقــد	حتــول	البنــك	مــن	بنــك	تقليــدي	 	.2
ــت	 ــا	دام ــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	م ــاً	ألحــكام	ومب ــل	وفق ــى	مصــرف	إســالمي	يعم إل

بعد	صدورهذا	القرار،	رأت	اإلدارة	عدم	إمكانية	اكتمال	التحول	الكامل	يف	التاريخ	احملدد	فطلبت	 				13
متديد	فترة	التحول،	وينظر	قرار	الهيئة	بشأن	تقرير	إعالن	حتول	البنك	صفحة	72

ينظر،	الندوة	الثامنة	ملؤمتر	اسطنبول	لالقتصاد	اإلسالمي	،	قرار	رقم	2،	احملور	الثاني	،	ديسمبر	 				14
2014م.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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اإلجــراءات	املذكــورة	أعــاله	قــد	متــت،	وعليــه	ال	مانــع	لــدى	الهيئــة	بإصــدار	بيــان	بهــذا	
ــك. ــة	وفــروع	البن الشــأن	ونشــره	يف	الصحــف	احمللي

بخصــوص	حتويــل	املوجــودات،	إذا	قامــت	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص	بتوقيــع	العقــود	 	.3
ــر	أن	 ــه	يعتب ــع	الســلع	مرابحــة	للعميــل،	فإن ــة	شــراء	وبي ــة	عــن	العميــل	ومتــت	عملي نياب
عمليــة	التحــول	قــد	متــت	وتبقــى	عمليــة	نقلهــا	إلــى	احلاســب	اآللــي	التــي	ال	تؤثــر	

ــاح	املصــرف.	 ــى	أرب تأخيرهــا	عل

بخصــوص	حتويــل	املطلوبــات،	فإنهــا	تعتبــر	محولــة	مبجــرد	انقضــاء	الفتــرة	احملــددة	بـــ	 	.4
ــرة. ــراض	مــن	العميــل	خــالل	هــذه	الفت ــرد	أي	اعت ــم	ي 15	يومــاً	إذا	ل

قرار رقم: 2015/1/4 بتاريخ 2015/1/8م

بشأن عملية التحول يف اإلدارات املختلفة 

ناقشــت	الهيئــة	التقريــر	امليدانــي	الثانــي	عــن	أعمــال	حتــول	البنــك	والــذي	يتضمــن	جميــع		
ــك.	 ــات	إدارات	البن عملي

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

بخصــوص	التمويــالت	املجمعــة،	فإنــه	يجــب	أن	تتــم	دراســة	البدائــل	املتاحــة	مــن	أجــل	 	.1
بيــع	بنــك	ب.م	حصتــه	لطــرف	آخــر	يحــل	محلــه،	بحيــث	يعــرض	البنــك	علــى	شــركائه	
شــراء	حصــة	البنــك	يف	التمويــل	املجمــع	عــن	طريــق	شــراء	الديــن	بالعــني	مســاومة	

وإعطائهــا	للدائــن	محــل	الديــن.	

إن	التمويــالت	التــي	تســتحق	أو	تنتهــي	مدتهــا	وتغلــق	بعــد	تاريــخ	التحــول	الكامــل	مبــدة	 	.2
ــة	بأســاً	يف	االنتظــار	حتــى	أجــل	ســدادها.	 قصيــرة،	مثــل	شــهر	أو	شــهرين	فــال	تــرى	الهيئ

بخصــوص	اإليــداع	لــدى	مصــرف	البحريــن	املركــزي،	فإنــه	يجــب	التوقــف	عــن	اإليــداع	 	.3
بفائــدة	فــوراً	حتــى	صــدور	بدائــل	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	مــن	مصــرف	

البحريــن	املركــزي.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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ال	مانــع	مــن	تأجيــل	حتويــل	املعامــالت	التــي	حتــت	نظــر	القضــاء	إلــى	أن	يتــم	الفصــل	يف	 	.4
هــذه	القضايــا،	و	يجــب	وضــع	هــذه	املعامــالت	يف	حســاب	مســتقل،	علــى	أن	ينقــل	مــا	مت	

الفصــل	فيــه	إلــى	حســاب	الربــح	واخلســارة.	

قرار رقم: 2015/1/5 بتاريخ 2015/1/8م

بشأن تكوين ومعاجلة احلساب/الوعاء املستقل والتصرف فيه

ــة	بيــان	اإلدارة	عــن	ســير	عمليــة	التحــول	الــذي	جــاء	فيــه	“أن	رؤيــة	التحــول	 ناقشــت	الهيئ
أصبحــت	واضحــة	نحــو	العمــل	يف	حتقيــق	الهــدف	لتحويــل	بنــك	ب.م	إلــى	مصــرف	إســالمي	
متكامــل	متهيــداً	الندماجــه	مــع	الصــرف،	ولــم	تســجل	حالــة	واحــدة	لقــرض	ربــوي	منــذ	1	يناير	
2015م	وأن	إدارة	بنــك ب.م	ملتزمــة	بقــرار	الهيئــة	بخصــوص	آخــر	تاريــخ	للتحــول	وذلــك	يف	
30	يونيــو	2015م	15	،	وقامــت	اإلدارة	بعقــد	اجتماعــات	ولقــاءات	بصفــة	أســبوعية	أو	دوريــة	
متــى	دعــت	احلاجــة		ملتابعــة	تنفيــذ	عمليــة	التحــول.	كمــا	أشــارت	اإلدارة	العليــا	إلــى	أن	نســبة	
حتويــل	املوجــودات	بلغــت	%85	ونســبة	حتويــل	املطلوبــات	بلغــت	%90	وأن	االســتراتيجية	
املتبعــة	هــي	التركيــز	علــى	حتويــل	القــروض	املنتظمــة	واســتثناء	القــروض	املتعثــرة	التــي	
ســوف	حتــال	إلــى	الوعــاء	املســتقل	بعــد	تاريــخ	30	يونيــو	2015م.		وأمــا	بخصــوص	توجيــه	
ــد	 ــة،	فق ــة	التحــول	ونشــره	يف	الصحــف	احمللي ــإلدارة	بوجــوب	اإلعــالن	عــن	عملي ــة	ل الهيئ
مت	تأجيــل	ذلــك	بســبب	قــرار	مصــرف	البحريــن	املركــزي	حلــني	اكتمــال	عمليــة	التحــول،	
واجلديــر	بالذكــر	أن	اإلعــالن	مت	بطــرق	ضمنيــة	منهــا	اإلعــالن	يف	الفــروع	والرســائل	املرســلة	
ــان	طريقــة	التعامــل	مــع	 ــة	بي ــني	الكــرام”.	وبعــد	ذلــك	طلبــت	اإلدارة	مــن	الهيئ ــى	املتعامل إل

احلســاب	املســتقل	الــذي	يتــم	تكوينــه	للقــروض	واملعامــالت	غيــر	احملولــة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن	حتــول	بنــك	ب.م	إلــى	مصــرف	إســالمي	يعتبــر	مــن	التوبــة	والهدايــة	وهــو	مــن	خيــر	 	.1
األعمــال	مصداقــا	لقــول	الرســول	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم:	))ألن يهــدي الل بــك رجــا 

15			هذا	القرار	قبل	متديد	فترة	التحول،	ينظر	قرار	رقم	2015/3/1	بتاريخ	2015/6/29م	بشأن	طلب	
متديد	فترة	التحول،	ص	64 
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واحــدا خيــر لــك مــن حمــر النعــم(( 16.	وعليــه	تشــكر	الهيئــة	اإلدارة	العليــا	علــى	جهودهــا	
الواضحــة	والنيــة	الصادقــة	يف	هــذا	العمــل	املســتحق	للشــكر	والثنــاء	مــن	العبــاد	واملوجــب	

لألجــر	مــن	رب	العبــاد.

أنــه	يجــب	علــى	بنــك	ب.م	أن	يُكــوِّن	محفظــًة	أو	حســاباً	مســتقاًل	للقــروض	والودائــع	غيــر	 	.2
احملولــة	ألي	ســبب	كان،	أي	ســواء	كان	بســب	التعثــر،	أوعــدم	القــدرة	علــى	الســداد،	أو	
ــاح	للمودعــني	 ــع	األرب ــر	توزي ــا	لــدى	احملاكــم	أو	غيرهــا،	وال	يجــوز	أن	يتأث وجــود	قضاي
بتكويــن	هــذه	احملفظــة	أو	احلســاب	املســتقل	علــى	أن	تصفــى	احملفظــة	خــالل	6	أشــهر	
بــأي	شــكل	مــن	األشــكال،	وحتــدث	املقاصــة	خــالل	هــذه	الفتــرة	بــني	الفوائــد	الدائنــة	
واملدينــة	يف	هــذه	احملفظــة	ومــا	زاد	مــن	عوائــد	يدخــل	يف	حقــوق	املســاهمني،	ويُْخبَــرون	
ــداً	 ــد	6	أشــهر	وحتدي ــا	بع ــة.	أم ــر	ديان ــم	ألوجــه	اخلي ــى	رأس	ماله ــا	زاد	عل بإخــراج	م
بعــد	تاريــخ	30	يونيــو	2015م	فيقــوم	البنــك	بدفــع	أو	حتويــل	الفوائــد	الدائنــة	يف	هــذه	
احملفظــة	وال	يأخــذ	الفوائــد	املدينــة	بعــد	حتصيلهــا،	بــل	يتبــرع	بهــا	ألوجــه	اخليــر.	وإذا	
وجــدت	قضيــة	أمــام	احملكمــة	وكان	رأس	املــال	علــى	ســبيل	املثــال	100	ألــف	دينــار	
وصــدر	حكــم	احملكمــة	بدفــع	املبلــغ	املســتحق	بواقــع	90	ألــف	دينــار	مــن	أصــل	القــرض	
و10	آالف	فوائــد،	فيجــوز	شــرعاً	اعتبــار	100	ألــف	دينــار	كاملــًة	مــن	حــق	املســاهمني؛	
ألنــه	هــو	رأس	املــال	ورأس	املــال	مضمــون	بنــص	القــرآن		الكــرمي	}وإن تبتــم فلكــم رؤوس 

أموالكــم{ 17،	ومــا	زاد	يعتبــر	حرامــاً	ويجــب	التبــرع	بــه	للخيــرات.

دوريــة	توزيــع	العوائــد	علــى	حســابات	االســتثمار	وحقــوق	املســاهمني	تبــدأ	بعــد	6	أشــهر	 	.3
مــن	بدايــة	الســنة	املاليــة،	علــى	أن	تعلــن	أربــاح	املســاهمني	وأربــاح	املودعــني	بشــكل	
منفصــل،	لــذا	فــإن	إيــرادات	الوعــاء/	احملفظــة	منفصلــة	عــن	اإليــرادات	العامــة،	وتوصــي	
الهيئــة	بــأن	تكــون	حســابات	توزيــع	األربــاح	علــى	املودعــني	واملســاهمني	منضبطــة	بحيــث	
ال	يتضــرر	املســاهمون	وال	يتأثــر	املودعــون.	كمــا	توصــي	بوجــوب	اعتبــار	كل	مــا	يدخــل	
يف	حســاب	بنــك	ب.م	مباشــرة	هــي	األربــاح	فقــط،	وأمــا	الفوائــد	فإنهــا	تُوجــه	للوعــاء	

املســتقل.

16			رواه	مسلم،	حديث	رقم:	)2406(
17			البقرة:	279
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قرار رقم: 2015/2/1 بتاريخ 2015/5/5م

بشأن هيكلة حتويل التمويل املجمع  

اطلعــت	الهيئــة	علــى	هيكلــة	حتويــل	التمويــل	املجمــع	واإلجــراءات	يف	هــذا	الشــأن	بعــد	
إطالعهــا	علــى	املقتــرح	املقــدم	مــن	إدارة	البنــك	مــن	خــالل	إنشــاء	شــركة	ذات	غــرض	خــاص	

ــي: بحســب	التال

تأســيس	شــركة	ذات	غــرض	خــاص	)SPV(	مملوكــة	بالكامــل	للمصــرف	،	أو	اســتخدام	 	.1
شــركة	ذات	غــرض	خــاص	موجــودة	لــدى	الصــرف	ثــم	حتويــل	حصــة	البنــك	احملــول	يف	

التمويــالت	املجمعــة	التقليديــة	إلــى	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص.

يقــوم	الصــرف	ببيــع	هــذه	الشــركة	إلــى	شــركة	ذات	مســئولية	محــدودة	)WLL(	بثمــن	 	.2
يســاوي	القيمــة	الدفتريــة	حلصــة	البنــك	احملــول	يف	التمويــالت	املجمعــة.

يقــوم	الصــرف	بتمويــل	الشــركة	ذات	املســئولية	احملــدودة	WLL	عــن	طريــق	مرابحــة	 	.3
الســلع	لتمكينهــا	مــن	دفــع	ثمــن	شــراء	شــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص،	أي	أن	املبلــغ	يســاوي	

ثمــن	الشــراء.

ــادل	–	بقــدر	اإلمــكان	–  ــح	يع ــع	بضاعــة	املرابحــة	ســوف	يكــون	بهامــش	رب إن	ثمــن	بي 	.4
عائــد	األصــول	التقليديــة	أي	الفوائــد	التــي	كان	يحصلهــا	البنــك	احملــول،	والعائــد	هنــا	

ــح	للمرابحــة،	وليــس	فائــدة. هــو	رب

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــد	ُوكِّل	يف	 ــع	لبضاعــة	املرابحــة	ق ــك	البائ ــة،	وإن	كان	البن ــة	ومســتنداتها	مقبول هــذه	الهيكل
بيعهــا،	وحكــم	الشــريعة	هــو	أن	توكيــل	املشــتري	مرابحــة	للبائــع	مرابحــة	ببيــع	مرابحــة	
البضاعــة	ال	يجــوز،	إال	أنــه	ال	مانــع	مــن	ذلــك	اســتثناء	يف	حالــة	حتويــل	البنــك،	ولكــن	الشــرط	
يف	صحــة	هــذه	الهيكلــة	أال	تكــون	الشــركة	ذات	املســئولية	احملــدودة	WLL	مملوكــة	بالكامــل	
للمصــرف؛	ألن	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص	SPV	مملوكــة	بالكامــل	للمصــرف،	فــإذا	
كانــت	الشــركة	ذات	املســؤولية	احملــدودة	WLL	مملوكــة	بالكامــل	أيضــاً	للمصــرف	كان	
الصــرف	بائعــاً	مــال	نفســه	لنفســه،	فكانــت	املعاملــة	صوريــة،	وكانــت	الفوائــد	للمصــرف.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2015/3/1 بتاريخ 2015/6/29م

بشأن طلب متديد فترة التحول 

ــة	املتضمــن	لألصــول	 ــل	اإلدارة	التنفيذي ــد	مــن	قب ــر	التحــول	املع ــى	تقري ــة	عل ــت	الهيئ اطلع
واخلصــوم	التــي	مت	حتويلهــا	بالنســب	املئويــة	وهــي	%92	و%97	علــى	التوالــي،	كمــا	احتــوى	
التقريــر	علــى	األصــول	واخلصــوم	التــي	تعــذر	حتويلهــا	ألســباب	خارجــة	عــن	إرادة	البنــك،	
ــخ	 ــة	التحــول	حســب	التاري ــاء	عملي ــد	إلنه ــه	مــن	جه ــا	قامــت		ب ــة	م ــت	اإلدارة	التنفيذي وبين
اجلديــد	الــذي	أقرتــه	الهيئــة،	وهــو	30	يونيــو	2015م،	وطلبــت	بنــاًء	علــى	هــذا	العــرض	متديــد	

فتــرة	التحــول	إلــى	31	ديســمبر	2015م	وذلــك	لألســباب	التاليــة:

احلاجــة	إلــى	وقــت	كاف	النتهــاء	البنــك	مــن	جميــع	األمــور	القانونيــة	املتعلقــة	باإلندمــاج	 	.1
مــع	املصــرف.

تبقــى	مجموعــة	مــن	احلســابات	التــي	لــم	يتــم	حتويلهــا	ألســباب	خارجــة	عــن	إدارة	البنــك	 	.2
ومنهــا:	

عــدم	توفــر	إدارة	لتحصيــل	القــروض	التــي	تعــذر	حتصيلهــا،	ومت	إنشــاؤها	والبــدء	 	)1(
فيهــا	منــذ	فتــرة	قصيــرة.

إن	الســندات	الربويــة	يصعــب	حتويلهــا	يف	هــذه	املــدة	لضــرورة	االتفــاق	مــع	أطــراف	 	)2(
خارجيــة	لشــرائها،	وجــاري	التفــاوض	مــع	بنــوك	زميلــة	للتخــارج	ببيــع	حصــة	البنــك	

احملول.

اتفــاق	املوعــد	اجلديــد	مــع	الســنة	املاليــة	املنتهيــة	يف	ديســمبر	ليتفــادى	البنــك	مــن	 	)3(
إعــداد	قائمتــني	ماليتــني	لــو	اعتمــد	التحــول	يف	نصــف	الســنة	إذ	يتطلــب	ذلــك	أن	
يعــد	قائمــة	للمعامــالت	احملولــة	)اإلســالمية(	إلــى	نصــف	الســنة،	وقائمــة	أخــرى	

للمعامــالت	التــي	لــم	تتحــول.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

املوافقــة	علــى	متديــد	مــدة	التحــول	6	أشــهر	أخــرى	تنتهــي	يف	31	ديســمبر		2015م	 	.1
بشــرط	اإللتــزام	بقــرار	الهيئــة	وعــدم	طلــب	متديــد	آخــر.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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يجــب	أن	يتــم	حتويــل	جميــع	األصــول	واخلصــوم	لتتوافــق	مــع	الشــريعة	اإلســالمية	ومــا	 	.2
تعــذر	حتويلــه	يتــم	التصــرف	فيــه	بالبيــع.

ــه	توضــع	يف	محفظــة	مســتقلة	 ــخ	املشــار	إلي ــي	ال	تتحــول	يف	التاري ــع	األصــول	الت جمي 	.3
حلســاب	املســاهمني	لهــم	غنمهــا	وعليهــم	غرمهــا	وال	تدخــل	بحال	يف	الوعاء	اإلســتثماري	

املشــترك	بــني	املســاهمني	واملودعــني.

جميــع	العوائــد	أيــا	كان	نوعهــا	التــي	حتققــت	مــن	األصــول	التــي	لــم	تتحــول	يف	31  	.4
املدينــة. الفوائــد	 خصــم	 دون	 كاملــًة	 للخيــرات	 تذهــب	 2015م،	 ديســمبر	

قرار رقم: 2015/4/1 بتاريخ 2015/11/10م
بشأن حتويل دين متعامل بشراء فندق وتأجيره إليه 18

اطلعــت	الهيئــة	علــى	ســؤال	اإلدارة	عــن	حكــم	حتويــل	ديــن	متعامــل	بشــراء	عقــار	ميلكــه	وهــو	
ــه	أنشــطة	 ــم	أن	هــذا	الفنــدق	في ــة	بالتمليــك،	مــع	العل ــه	إجــارة	منتهي ــره	إلي ــم	تأجي ــدق	ث فن

محرمــة،	مثــل		بيــع	اخلمــور.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إذا	كان	املصــرف	قــد	أقــرض	العميــل	بفائــدة	وارتهــن	منــه	عقــاراً	عبــارة	عــن	فنــدق	يقــدم	
اخلمــور	ضمــن	نشــاطه،	وأراد	املصــرف	أن	يشــتريه	مــن	املتعامــل	الــذي	رهنــه	يف	دينــه	ثــم	
يؤجــره	لــه	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك،	فــإن	ذلــك	ال	حــرج	فيــه	إذا	كان	خــالل	فتــرة	التحــول،	
وبعــد	التحــول	الكامــل	فــإن	العقــد	يبقــى	إلــى	نهايــة	مدتــه	ثــم	يحســب	الدخــل	مــن	بيــع	
اخلمــور،	وينســب	إلــى	مجمــوع	دخــل	الفنــدق	ويتــم	توجيــه	الدخــل	احملــرم	)النــاجت(	إلــى	
اخليــرات.	فــإذا	انتهــت	اإلجــارة	فإنهــا	تنتهــي	بالتمليــك.	ويف	األحــوال	العاديــة	وبعــد	التحــول	

ــه. ــاً	يقــدم	اخلمــور	ويؤجــره	لبائع ــه	ال	يجــوز	للمصــرف	أن	يشــتري	فندق فإن

	أجابت	الهيئة	عن	هذا	السؤال	يف	أكثر	من	مناسبة.	انظر	صفحة	73	قرار	رقم	2016/1/4     18
بتاريخ	28	يناير	2016م،	وصفحة	76	قرار	رقم	2016/2/7	بتاريخ	19	يونيو	2016م.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2015/4/3 بتاريخ 2015/11/10م

بشأن إعادة جدولة مديونية بعد التحول بزيادة املدة وتخفيض نسبة الربح

اطلعــت	الهيئــة	علــى	ســؤال	اإلدارة	عــن	حكــم	إعــادة	جدولــة	مديونيــة	بزيــادة	املــدة	وتخفيــض	
نســبة	الربــح	بعــد	التحــول.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

1	 إذا	كان	الديــن	الــذي	علــى	املتعامــل	قــد	حتــول	إلــى	معاملــة	إســالمية	مــن	خــالل	معاملــة	.
تــورق	قــد	ســددت	حصيلتهــا	الديــن	القــدمي	ونشــأ	بدلــه	ديــن	جديــد	هــو	ثمــن	بيــع	ســلعة	
التــورق،	وهــذا	الديــن	اجلديــد	يدفــع	علــى	أقســاط،	ويشــعر	املتعامــل	أن	هــذه	األقســاط	
تفــوق	قدرتــه	املاليــة	ويرغــب	يف	تخفيــض	مقــدار	القســط	الشــهري	مقابــل	زيــادة	عــدد	
ــإن	الشــريعة	ال	 ــض	نســبة	الربــح	-	ف ــل	تخفي ــدة	الســداد	مقاب األقســاط	-أي	زيــادة	م
متنــع	مــن	إعــادة	جدولــة	ســداد	الباقــي	مــن	الديــن	بزيــادة	عــدد	هــذه	األقســاط	وزيــادة	
مــدة	الســداد	تبعــاً	لذلــك،	طاملــا	أن	رصيــد	الديــن	الباقــي	مــن	ثمــن	بيــع	املرابحةلــم	يــزد.

2	 واســتثناًء	حلالــة	حتويــل	بنــك	ب.م	فقــط،	فــإن	للبنــك	أن	يدخــل	مــع	املتعامــل	يف	مرابحــة	.
ســلع	جديــدة	بتكلفــة	تســاوي	الرصيــد	الباقــي	مــن	الديــن،	وذلــك	بشــراء	البنــك	لســلعة	
بثمــن	يســاوي	الرصيــد	الباقــي	مــن	الديــن،	ويبيعهــا	للمتعامــل	بنســبة	ربــح	%5.52	مثــاًل	
علــى	أن	يدفــع	الثمــن	وتــوزع	األقســاط	علــى	84	شــهراً	-	كمــا	ورد	يف	مقتــرح	اإلدارة	يف	
نســبة	الربــح	ومــدة	الســداد	-	ثــم	يســدد	املتعامــل	الرصيــد	الباقــي	مــن	الديــن	مــن	ثمــن	
ــه	 ــا	مجمــع	الفق ــي	منعه ــن	الت ــب	الدي ــع	ســلعة	املرابحــة.	وهــذه	صــورة	مــن	صــور	قل بي
اإلســالمي	الدولــي19	وهــو	مذهــب	جمهــور	الفقهــاء،	ســواء	كان	املديــن	موســراً	أو	معســراً	

ينظر	قرار	املجمع	رقم	158 )7/17(	بشأن	بيع	الدين. 				19

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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20،	وقــد	أفتــى	شــيخ	اإلســالم	ابــن	تيميــة	بجــواز	قلــب	الديــن	مبعاملــة	جديــدة	علــى	املديــن	  
املوســر	فقــط	أمــا	املعســر	فيحــرم	قلــب	الديــن	عليــه؛21	ألن	القــرآن	الكــرمي	أوجــب	علــى	
الدائــن	إنظــاره	فقــال	تعالــى:	}وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة{ 22.	وبــرأي	شــيخ	
اإلســالم	ابــن	تيميــة	أخــذ	املؤمتــر	الفقهــي	الرابــع	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	الــذي	
ُعقــد	يف	الكويــت	بتنظيــم	شــركة	شــورى23.	وهــذه	الفتــوى	إمــا	أن	تعتبــر	املتعامــل	موســراً	
وليــس	معســراً،	بــل	إن	القســط	يشــكل	عبئــاً	عليــه،	فنفتــي	لــه	علــى	مذهــب	شــيخ	اإلســالم	
ابــن	تيميــة	واملؤمتــر	الفقهــي	الرابــع	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية،	وعلــى	فــرض	أنــه	
معســر	فــإن	هــذه	الفتــوى	تكــون	خاصــًة	بفتــرة	حتــول	البنــك	وقــد	حتــدد	لهــا	نهائيــاً	نهايــة	

هــذا	العــام.

3	 أمــا	إذا	كان	املصــرف	يرغــب	يف	زيــادة	الرصيــد	الباقــي	مــن	الديــن	مقابــل	متديــد	فتــرة	.
ــع	ســلع	مرابحــة،	 ــدة	لبي ــة	جدي ــدون	إجــراء	أي	معامل ــادة	عــدد	األقســاط	ب الســداد	بزي
فــإن	ذلــك	هــو	ربــا	اجلاهليــة	“إمــا	أن	تقضــي	وإمــا	أن	تربــي”	الــذي	ُحــرم	بنــص	القــرآن	

الكــرمي،	وكمــا	كانــوا	يقولــون:	“أنظرنــي	أزدك”.

ينظر	املراجع	التالية:	 			20
مرجع	قول	احلنفية	:	حاشية	ابن	عابدين	369/7-379	،	دار	الكتب	العلمية،	احمليط	البرهاني،	 	

برهان	الدين	مازه،	دار	إحياء	التراث	العربي.
مرجع	قول	املالكية:		موطأ	اإلمام	مالك	672/2	باب	ما	جاء	يف	الربا	يف	الدين،	دار	الكتب	 	

العلمية.
مرجع	قول	الشافعية:	األشباه	والنظائر	للسيوطي	166	،	دار	الكتب	العلمية،	املنثور	يف	القواعد	 	

للزركشي	371/2-374	،	من	مطبوعات	وزارة	األوقاف	الكويتية.
مرجع	قول	احلنابلة:	مجموع	فتاوى	شيخ	اإلسالم	أحمد	بن	تيمية	439-438/29	،437-435.	 	
ينظر	بحث	لفضيلة	الشيخ	د.عبداهلل	بن	سليمان	املنيع	بعنوان:	“حكم	قلب	الدين	على	املدين”،	 			21
وبحث	فضيلة	الشيخ	د.	نزيه	حماد،	قلب	الدين	“صوره	وأحكامه	وبدائله	الشرعية	يف	معامالت	
املصارف	اإلسالمية	املعاصرة”،	وبحث	فضيلة	الشيخ	د.	عصام	العنزي،	قلب	الدين	“جتديد	
عقود	املرابحات	والوكاالت	االستثمارية”،	املقدمة	إلى	املؤمتر	الفقهي	الرابع	للمؤسسات	املالية	

اإلسالمية	الذي	ُعقد	يف	الكويت	بتنظيم	شركة	شورى	بتاريخ	21-22	ديسمبر	2011م.
البقرة:	280. 		22

بتاريخ	21	-22	ديسمبر	2011م. 		23
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قرار رقم: 2015/4/4 بتاريخ 2015/11/10م

بشأن حتويل السندات

اطلعــت	الهيئــة	علــى	آليــة	حتويــل	الســندات	التــي	تقدمــت	بهــا	اإلدارة	وعقودهــا	املتمثلــة	يف	
عقــد	املرابحــة	األســاس	لبيــع	الســلع	وعقــد	الضمانــات	وعقــد	األمانــة	والوكالــة	بالســداد،	
ويشــتمل	عقــد	املرابحــة	علــى	بنــد	ينــص	علــى	رســوم	اإلنهــاء	املبكــر	بســبب	حــدوث	حالــة	مــن	
حــاالت	اإلخــالل	والتــي	حتســب	بطريقــة	يدفــع	فيهــا	املمــول	الفــرق	يف	حالــة	بيــع	الســندات	
قبــل	انتهــاء	مــدة	اســتحقاقها	بســعر	أقــل	مــن	الديــن	الباقــي	يف	حينــه	علــى	املتمــول	يف	عمليــة	
املرابحــة،	كمــا	يتــم	تنفيــذ	عمليــة	حتويــل	الســندات	التابعــة	للبنــك	احملــول	مــن	خــالل	الهيكلــة	

التالية:	

1	 يتم	تأسيس	شركة	ذات	غرض	خاص	يقوم	بإدارتها	بنك	معني..

2	 يتم	بيع	محفظة	السندات	الربوية	للشركة	ذات	الغرض	اخلاص.	.

3	 يتــم	متويــل	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص	عــن	طريــق	املرابحــة	علــى	أن	تســتخدم	.
حصيلــة	املرابحــة	يف	شــراء	أصــول	احملفظــة	التــي	تتكــون	مــن	الســندات	وعوائدهــا	

املســتقبلية.

4	 يتــم	حتديــد	ربــح	املرابحــة	بســعر	يوافــق	عوائــد	الســندات	املباعــة	بحيــث	يســتلم	املتمــول	.
)املشــتري	مرابحــة(	عائــد	الســندات	ويدفــع	بهــا	ربــح	املرابحــة	وهكــذا	إلــى	أن	تتنهــي	

مــدة	الســندات	ويتــم	إطفاؤهــا.	

5	 يف	حالــة	اإلنهــاء	املبكــر	وتعنــي	كذلــك	رغبــة	الشــركة	ذات	الغــرض	اخلــاص	أو	املتمــول	.
مرابحــة	أو	البنــك	احملــول	يف	إنهــاء	العالقــة	ألي	ســبب	وذلــك	ببيــع	الســندات	قبــل	نهايــة	
ــة	الســندات	بســعر	أقــل	مــن	ديــن	 ــع	الشــركة	املتمول مدتهــا	وســداد	املرابحــة،	وقــد	تبي
املرابحــة	الــذي	يف	ذمتهــا،	ففــي	هــذه	احلالــة	يلتــزم	املمــول،	أي	املصــرف	بدفــع	الفــرق	
ــوم	 ــم	يق ــد	املرابحــة،	ث ــذي	ســيدفعه	املتمــول	حتــت	عق ــغ	ال ــى	املتمــول	لتســاوي	املبل إل

املتمــول	بســداد	مــا	يف	ذمتــه،	مــع	ســداد	البنــك	احملــول	لرســوم	الســداد	املبكــر.

6	 أمــا	إذا	بيعــت	الســندات	بســعر	أعلــى	مــن	ديــن	املرابحــة	ورســوم	اإلنهــاء	املبكــر	يف	.
أي	وقــت،	فــإن	املصــرف	يســتلم	مبلــغ	املرابحــة	والزيــادة	ألن	الشــركة	ذات	الغــرض	
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اخلــاص	ال	مالــك	لهــا.		

7	 ســتتم	املقاصــة	بــني	مــا	ترتــب	يف	ذمــة	املصــرف	املتمثــل	يف	الفــرق	بــني	القيمــة	الســوقية	.
للســندات	ومــا	ترتــب	يف	ذمــة	املتمــول	مــن	قيمــة	املرابحــة.

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يجــوز	التعامــل	بالهيكلــة	الســابقة	لتحويــل	الســندات	املذكــورة	بنــاء	علــى	العقــود	التــي	متــت	
مراجعتهــا،	وهــي	متفقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	علــى	أنــه	يجــب	عمــل	أو	مالحظــة	

اآلتــي:	

النــص	يف	عقــد	الضمانــات	أن	الضمانــات	النقديــة	تســتثمر	يف	مصــارف	إســالمية	وال	 	.1
تــودع	بفائــدة،	ويكفــي	النــص	يف	العقــد	علــى	التــزام	أطرافــه	بأحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	
وأن	الضمــان	النقــدي	ال	يــودع	بفائــدة،	كمــا	أن	الضمانــات	إذا	كانــت	اســتثمارات	أو	

ــط	الشــرعية. ــة	تكــون	مســتوفيًة	للضواب أوراق	مالي

النــص	يف	عقــد	األمانــة	والوكالــة	بالســداد	أن	األمــني	والوكيــل	بالســداد	يلتــزم	بأحــكام	 	.2
ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	يف	إدارة	احملفظــة،	وال	يأخــذ	أو	يعطــي	ربــاً	خــالل	مــدة	

العقــد.

ويف	احلــاالت	التــي	تكــون	فيهــا	الســندات	رهنــاً	لســداد	ديــن	املرابحــة	يتقيــد	البنــك	 	.3
احملــول	بتســييل	الرهــن	علــى	أصــل	الســند	دون	الفوائــد.	

ــن	الســداد	 ــى	املدي ــا	يجــب	عل ــن	عندم أن	الشــريعة	ال	تعــرف	رســوما	يتقاضاهــا	الدائ 	.4
املبكــر	حللــول	آجــال	األقســاط	يف	حــاالت	التخلــف،	بــل	تعــرف	التعهــد	بالتــزام	التبــرع	يف	
حــاالت	التأخيــر	يف	الوفــاء	علــى	أن	يغطــي	مبلــغ	التبــرع	املصروفــات	الفعليــة	للبنــك	ثــم	

توجــه	الباقــي	إلــى	اخليــرات.	
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قرار رقم: 2016/1/1 بتاريخ 2016/1/28م

بشأن تقرير إعالن حتول البنك  

ــه	 ــة	عــن	التحــول	ومراحل ــل	الهيئ ــر	مــن	قب ــب	اإلدارة	بإعــداد	تقري ــى	طل ــة	عل اطلعــت	الهيئ
ــك.	 ــى	إعــالن	حتــول	البن ــة	عل ــة	للموافق ــات	الرقابي ــى	يتســنى	تقدميــه	للجه حت

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

احلمــد	هلل	رب	العاملــني،	والصــالة	والســالم	علــى	أشــرف	املرســلني،	ســيدنا	ونبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــني،	أمــا	بعــد:

	فبمــا	أن	عمليــة	التحــول	ال	تقبــل	التأخيــر	وال	ميكــن	أن	تبــدأ	مــن	دون	هيئــة	رقابــة	شــرعية،	
قامــت	اإلدارة	بتعيــني	إداري	لهيئــة	الرقابــة	الشــرعية	إلــى	حــني	انعقــاد	اجلمعيــة	العموميــة	
ليتــم	التعيــني	رســمياً.	ومنــذ	هــذا	التعيــني	املبدئــي	قامــت	الهيئــة	بجهــود	كبيــرة	متثلــت	يف	

اآلتــي:

تعيــني	جلنــة	ملتابعــة	التحــول:	وهــي	جلنــة	تنفيذيــة	منبثقــة	عــن	هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	 	.1
ــك	لتكــون	متوافقــة	مــع	 ــع	تعامــالت	البن ــل	جمي ــى	التأكــد	مــن	حتوي ــا	العمــل	عل مهمته

أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية.	

اإلشــراف	علــى	جلنــة	متابعــة	التحــول	التــي	عقــدت	اجتماعــات	متثلت	يف	تقــدمي	قرارات	 	.2
حاســمة	لألقســام	يف	عمليــة	التحــول.	كمــا	اســتمرت	الهيئــة	يف	متابعــة	التقاريــر	الفنيــة	
والشــرعية	املــزودة	مــن	قبــل	اللجنــة	عــن	عمليــة	التحــول	مــع	األقســام	املعنيــة	والتقــدم	

يف	عمليــة	التحــول	بشــكل	شــهري.

وبعــد	تعيــني	الهيئــة	رســمياً	مــن	قبــل	اجلمعيــة	العموميــة	للمســاهمني	يف	يونيــو	2014م،	
ــي:	 ــة	باآلت قامــت	الهيئ

عقــد	اجتماعــات	متكــررة	مــع	اإلدارة	العليــا	للبنــك	واألقســام	املعنيــة،	ولــم	تدخــر	الهيئــة	 )أ(		
جهــداً	يف	ســبيل	إمتــام	عمليــة	التحــول	بنجــاح	حيــث	قامــت	بعقــد	اجتماعــات	عبــر	
احملادثــات	الهاتفيــة	اجلماعيــة	مــع	بعــض	عمــالء	قســم	املعامــالت	املصرفيــة	اخلاصــة	

واملستشــارين	القانونيــني	مــن	خــارج	البنــك	لتوضيــح	وبيــان	عمليــة	التحــول.	
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ــرار	 ــة	التحــول	وإق ــة	بعملي ــات	وتبســيط	املســتندات	املتعلق ــن	العملي ــر	م تســهيل	الكثي )ب(	
خطــة	حتــول	البنــك	املقدمــة	مــن	قبــل	جلنــة	متابعــة	التحــول	واملوافقــة	علــى	اإلجــراءات	
والصيــغ	التمويليــة	والعقــود	التــي	تســتخدم	يف	عمليــة	التحــول،	وطلبــت	الهيئــة	مــن	
جلنــة	التحــول	تنفيــذ	هــذه	اخلطــة	باســتخدام	العقــود	واآلليــات	واالجــراءات	التــي	
أقرتهــا،	علــى	أن	تعــد	اللجنــة	دليــاًل	عمليــاً	لعمليــة	التحــول	وتقــدم	تقريــراً	شــهرياً	إلــى	
الهيئــة	عــن	منجزاتهــا	واألعمــال	املوكلــة	إليهــا	والعقبــات	التــي	اعترضتهــا	لقيــام	الهيئــة	

بدراســتها	وتقــدمي	احللــول	الشــرعية	املناســبة	لهــا.

العمليــات	 ومبــادئ	 أســس	 عــن	 واملوظفــني	 العليــا	 لــإلدارة	 تدريبيــة	 برامــج	 ترتيــب	 )ج(		
البنــك.	 طريقــة	حتــول	 عــن	 ونبــذة	 اإلســالمية	 املصرفيــة	

)د(		مقابلــة	كبــار	العمــالء	املتردديــن	يف	حتويــل	ودائعهــم	أو	التزاماتهــم	لــدى	البنك،	وإقناعهم	
بــأن	التزاماتهــم	املاليــة	القائمــة	قبــل	قــرار	االندمــاج	ال	تتغيــر	مــن	حيــث	األصــل	املتبقــي	

والربح.

)هـ(	تزويد	األقسام	بالهيكالت	واملستندات	الالزمة	لتحويل	األصول	واخلصوم.

حتديــد	تاريــخ	2014/6/1م	تاريــخ	البــدء	يف	إعــالن	عمليــة	التحــول،	علــى	أن	تســتمر	 )و(		
العمليــة	ملــدة	ســتة	أشــهر	-	وهــي	مــا	يعــرف	بفتــرة	التحــول-	تنتهــي	يف	1	ديســمبر	
ــب	 ــا	بطل ــات،	تقدمــت	اإلدارة	العلي ــه	ومــع	مــرور	الوقــت	وظهــور	الصعوب 2014م	إال	أن
التمــاس	إلــى	الهيئــة	يف	متديــد	فتــرة	التحــول،	ثــم	بعــد	املناقشــة	واملداولــة	قــررت	الهيئــة	
ــك	 ــدأ	البن ــخ	31	ديســمبر	2015م	ليب ــى	تاري ــة	التحــول	إل ــرة	عملي ــد	فت الشــرعية	متدي
ــه.	 ــدة	ملتزمــا	بأحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	يف	كافــة	معامالت ــة	اجلدي الســنة	امليالدي

)ز(			اختيــار	طريقــة	جديــدة	العتمــاد	تاريــخ	التحــول	وهــو	غيــر	مرتبــط	بتاريــخ	التملــك	وال	
بتاريــخ	الفتــرة	املاليــة	التــي	صــدر	فيهــا	قــرار	التحــول وإمنــا	هــو	التاريــخ	الــذي	حتــدده	

الهيئــة	الشــرعية	أو	اجلمعيــة	العموميــة.		

وبناء	على	ما	تقدم	ترى	الهيئة	الشرعية	ما	يأتي:	

أن	الهيئــة	قامــت	بواجبهــا	بتنفيــذ	خطــة	حتويــل	البنــك	إلــى	بنــك	إســالمي	وذلــك	 	.1
مبراجعــة	املبــادئ	والعقــود	املتعلقــة	باملعامــالت	التــي	نفذهــا	البنــك	قبــل	البــدء	يف	عمليــة	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(



74

االندمــاج،	والتــي	نفذهــا	بعــد	البــدء	يف	عمليــة	االندمــاج	إلــى	الســنة	املاليــة	املنتهيــة	يف31 
ديســمبر	2015م.	ومت	إجــراء	املراجعــة	بغــرض	إصــدار	رأي	حــول	مــا	إذا	كان	البنــك	قــد	
اتبــع	مبــادئ	وأحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	والفتــاوى	واإلرشــادات	احملــددة	الصــادرة	مــن	

هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	واملتعلقــة	باملعامــالت	اجلديــدة	واملتحولــة.	

أن	البنــك	قــد	تعــاون	معهــا	يف	عمليــة	التحــول	وأن	البنــك	منــذ	إعــالن	عمليــة	البــدء	يف	 	.2
االندمــاج	توقــف	عــن		قبــول	الودائــع	واالقتــراض	بالفائــدة،	بــل	بــدأ	يف	تطبيــق	العقــود	
واملنتجــات	الشــرعية	لتقــدمي	اخلدمــات	املصرفيــة	اجلديــدة.	أمــا	األصــول	واملطلوبــات	
القائمــة	قبــل	عمليــة	البــدء	يف	االندمــاج		فقــد	مت	حتويلهــا	بالكامــل	بتوفيــق	مــن	اهلل	ثــم	

بجهــود	اإلدارات	املختلفــة	واإلدارة	العليــا	يف	االلتــزام	بقــرارت	الهيئــة	الشــرعية.

أن	يبــدأ	البنــك	يف	تاريــخ	2016/1/1م	عملــه	ملتزمــا	بأحــكام	الشــريعة	يف	كل	أوجــه	 	.3
نشــاطه،	وال	يجــوز	لــه	التعامــل	باملنتجــات	التقليديــة	مــن	هــذا	التاريــخ.

ــخ	31	ديســمبر	2015م	توضــع	يف	 ــى	تاري ــم	تتحــول	إل ــي	ل ــون	الت ــا	تبقــى	مــن	الدي إن	م 	.4
محفظــة	مســتقلة	خــارج	امليزانيــة	تكــون	حلســاب	املســاهمني	لهــم	غنمهــا	وعليهــم	غرمهــا	
دون	أن	يتأثــر	بذلــك	املودعــون	اجلــدد،	حيــث	يخلطــون	ودائعهــم	مــع	حقــوق	املســاهمني	
احلــالل.	وينصــح	املســاهمون	يف	الصــرف	بــأن	مــا	زاد	مــن	هــذه	القــروض	علــى	رؤوس	
أموالهــم	فإنهــا	توجــه	إلــى	حســاب	اخليــرات	لقولــه	تعالــى	}وإن تبتــم فلكــم رؤوس 
أموالكــم ال تظلمــون وال تظلمــون{24.	كمــا	أن	الفــرق	بــني	الفوائــد	الدائنــة	واملدينــة	-إن	

وجــد-	يذهــب	إلــى	اخليــرات.	

إنــه	ال	مانــع	مــن	نشــر	هــذا	القــرار	يف	الصحــف	احملليــة	وإبــالغ	مصــرف	البحريــن	 	.5
بذلــك. املركــزي	

واهلل	تعالى	ولي	التوفيق

24		البقرة:	279.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2016/1/4 بتاريخ 2016/1/28م

 بشأن حتويل قرض ربوي لشركة متلك فندقًا 
باستخدام اإلجارة املنتهية بالتمليك

ناقشــت	الهيئــة	االستفســار	املقــدم	مــن	إدارة	متويــل	الشــركات	حــول	شــرعية	التحويــل	الــذي	
مت	بشــراء	فنــدق	كان	رهنــا	يف	ديــن	ربــوي	مــن	املتعامــل	وتأجيــره	لــه	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك	

مــع	اســتمرار	الفنــدق	يف	تقــدمي	أنشــطة	محرمــة،	مثــل	بيــع	اخلمــور.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:  

ــك	 ــة	بالتملي ــد	إجــارة	منتهي ــى	عق ــك	إل ــخ	حتــول	البن ــد	تاري ــوي	بع ــل	قــرض	رب إذا	مت	حتوي
وذلــك	بشــراء	البنــك	للعقــار	وتأجيــره	لبائعــه،	وكان	هــذا	الفنــدق	أو	العقــار	يقــدم	مشــروبات	
كحوليــة،	فــإن	املعاملــة	صحيحــة،	والتحــول	يصــح،	ويجــب	أن	يحســب	الدخــل	مــن	العنصــر	

احملــرم	ويتــم	توجيهــه	إلــى	اخليــرات.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2016/1/5 بتاريخ 2016/1/28م

بشأن دخول إيرادات محرمة قبل تاريخ التحول 

الحظــت	الهيئــة	مــن	خــالل	البيانــات	املاليــة	القوائــم	املاليــة	لســنة	2015م	-	وهــو	العــام	الــذي	
ــل	 ــة	قب ــد	وعقــود	باطل ــرادات	مــن	فوائ ــت	إي ــه	قــد	دخل ــك	بالكامــل	-	أن ــه	حتــول	البن مت	في
تاريــخ	التحــول	يف	القوائــم	املاليــة،	ومتــت	مناقشــة	املوضــوع	مــن	حيــث	وجــوب	جتنيــب	هــذه	

اإليــرادات	مــن	عدمــه.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

ال	يلــزم	املصــرف	جتنيــب	األربــاح	احملرمــة	قبــل	تاريــخ	التحــول	وذلــك	حســب	قــرار	 	.1
الهيئــة	يف	أن	بدايــة	جتنيــب	األربــاح	عــن	العمليــات	واألنشــطة	احملرمــة	تبــدأ	يف	تاريــخ	
ــم	تتحــول	فتوضــع	يف	محفظــة	املســاهمني	 2016/1/1م.	وأمــا	مــا	تبقــى	مــن	أصــول	ل
ــو	2015م. ــة	رقــم	)2015/3/1(	يف	اجتماعهــا	بتاريــخ	29	يوني وحدهــم،	حســب	قــرار	الهيئ

أن	يقــوم	فريــق	التدقيــق	للمصــرف	بإجــراء	تدقيــق	شــرعي	شــامل	علــى	عمليــة	التحــول	 	.2
وإجراءاتــه	ومــا	مت	بشــأنه	وعــن	تكويــن	احملفظــة	املســتقلة	املشــار	إليهــا	ويعــرض	علــى	
الهيئــة	يف	اجتماعهــا	القــادم.	وبنــاء	علــى	ذلــك،	تصــدر	الهيئــة	التقريــر	الســنوي	الــذي	

تقدمــه	للجمعيــة	العموميــة.	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2016/2/5 بتاريخ 2016/1/28 م

بشأن تقرير مراجعة تنفيذ عملية التحول وإجراءاته

ــه	والــذي	تلخــص	يف	 ــة	تقريــر	مراجعــة	تنفيــذ	عمليــة	حتــول	البنــك	وإجراءات ناقشــت	الهيئ
النتائــج	التاليــة:	

مت	التأكــد	مــن	تنفيــذ	جميــع	قــرارات	هيئــة	الفتــوى	والرقابــة	الشــرعية،	إال	أن	التأخيــر	 	.1
حتتــم	فيمــا	يتعلــق	بتحويــل	الترخيــص	مــن	بنــك	تقليــدي	إلــى	بنــك	إســالمي.

مت	التأكــد	مــن	حتويــل	جميــع	املوجــودات	واملطلوبــات	إلــى	منتجــات	متوافقــة	مــع	أحــكام	 	.2
الشــريعة	اإلســالمية،	ومــا	تبقــى	مــن	املوجــودات	التــي	لــم	تتحــول	نتيجــة	للقضايــا	يف	
احملاكــم	أو	التعثــر	يف	الســداد	فقــد	مت	جتنيبهــا	يف	حســاب	مســتقل	وأفصــح	عنــه	ببيــان	

يف	القوائــم	املاليــة	كمــا	طلبــت	الهيئــة.	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يعتمــد	التقريــر	وتوصــي	الهيئــة	إدارة	التدقيــق	الشــرعي	مبتابعــة	قضايــا	احملاكــم	أو	التعثــر	
يف	الســداد	للتأكــد	مــن	جتنيــب	العوائــد	احملرمــة	بعــد	عمليــة	التحــول	الكامــل.	كمــا	أثنــت	

الهيئــة	علــى	حســن	إعــداد	هــذا	التقريــر.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2016/2/6 بتاريخ 2016/6/19م 

بشأن جتديد تسهيالت ضمان بنكي القتراض الذهب بعد التحول 

اطلعــت	الهيئــة	علــى	االستفســار	املقــدم	مــن	إدارة	متويــل	الشــركات	مفــاده:	أن	البنك	احملــول	
يرغــب	يف	جتديــد	تســهيالت	ضمــان	بنكــي	لضمــان	املتعامــل	لــدى	البنــوك	املقرضــة	للذهــب،	
 Bullion	الذهــب	بنــوك	مــن	ذهــب	ســبائك	ويقتــرض	ذهــب	تاجــر	هــو	املتعامــل	إن	حيــث
Banks	ثــم	يبيعهــا	يف	الســوق	املفتــوح	للحصــول	علــى	الســيولة	لتمويــل	عمليــات	املتاجــرة	
يف	الذهــب	أو	احلصــول	علــى	الربــح،	ويتــم	ســداد	الذهــب	املقتــرض	يف	مــدة	متفــق	عليهــا	
أو	عنــد	بيــع	الذهــب،	علــى	أن	املتعامــل	يلتــزم	بــرد	الذهــب	املقتــرض	وزيــادة	تســمى	فائــدة	
)أي	إذا	اقتــرض	100	كيلــو	ذهــب	ردهــا	بــــ	120	كيلــو(	أو	يردهــا	نقــداً	وزيــادة	بحســب	ســعر	
الذهــب	املقتــرض	يف	يــوم	الــرد	أو	الســداد،	علمــاً	بــأن	النقــد	الواجــب	ســداده	ســيتم	حتديــده	
يــوم	الســداد.	فهــل	يجــوز	للبنــك	إصــدار	ضمــان	بنكــي	ملثــل	هــذه	املعامــالت؟	ومــا	هــو	احلــل	

الشــرعي	لتوفيــر	مثــل	هــذه	اخلدمــة	لضمــان	اقتــراض	الذهــب	مــع	ردهــا	بزيــادة	؟	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اقتــراض	الذهــب	مــع	شــرط	الزيــادة	ربــاً	ال	يجــوز،	وال	يجــوز	للبنــك	ضمانــه،	وإمنــا	يجــوز	
للبنــك	ضمــان	نفــس	الــوزن	املقتــرض	دون	زيــادة	وينــص	علــى	ذلــك	يف	خطــاب	الضمــان.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 2016/2/7 بتاريخ 2016/6/19م

 بشأن حتويل قرض مقدم إلى فندق بعقد اإلجارة 
وتطهير الدخل الناجت عن العنصر احملرم 

اطلعــت	الهيئــة	علــى	االستفســار	املقــدم	مــن	إدارة	متويــل	الشــركات	مفــاده:	أن	فريــق	التحــول	
قــام	بتحويــل	قــرض	مقــدم	إلــى	فنــدق	باســتخدام	عقــد	اإلجــارة	والقيــام	برهــن	العقــار	باســم	
ــرادات	الفنــدق	ناجتــة	مــن	تقــدمي	املشــروبات	 البنــك	احملــول،	وقــد	لوحــظ	أن	جــزًء	مــن	إي

الكحوليــة،	فكيــف	ميكــن	تطهيــر	هــذا	الدخــل؟	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

ــك	 ــر،	ويحســب	ذل ــة	مــن	الدخــل	ويخــرج	يف	وجــوه	الب يحســب	نصيــب	املشــروبات	الكحولي
ــم.	 ــم	وأمانته ــى	حرصه ــاً.	ويشــكر	األخــوة	موظفــي	بنــك ب.م	عل ــذر	يقين ــاداً	إن	تع اجته

قرار رقم: 2016/2/8 بتاريخ 2016/6/19م

بشأن االحتفاظ بالسندات واالستثمارات بعد التحول 

بعــد	عمليــة	التحــول	الكامــل	قدمــت	اإلدارة	القوائــم	املاليــة	لســنة	2015	م	–	وهــي	القوائــم	
املاليــة	األولــى	بعــد	عمليــة	التحــول	الكامــل	–	للموافقــة	الشــرعية	ثــم	إلصدارهــا	ونشــرها.	
ولكــي	تتمكــن	الهيئــة	مــن	إصــدار	تقريرهــا	الســنوي	طلبــت	مــن	إدارة	التدقيــق	الشــرعي	

مراجعــة	القوائــم	املاليــة.	وبنــاًء	علــى	املراجعــة	تبــني	مــا	يأتــي:	

أدرج	يف	القوائــم	املاليــة	للفتــرة	املذكــورة	مبلغــا	وقــدره	16	ألــف	دينــار	بحرينــي	صنفــت	 	.1
ــد	بـــ	“موجــودات	حتــت	التحويــل”.	وتبــني	أن	هــذا	 بـــ	“اســتثمارات	معــدة	للبيــع”	وُقّي
ــى	إدارة	بطاقــات	االئتمــان	والصــراف	 ــة	أســهم	يف	شــركة	تتول ــل	قيمــة	ملكي ــغ	ميث املبل
اآللــي	بواقــع	8	آالف	دينــار	وشــركة	أخــرى	تقــدم	خدمــات	التحويــالت	واملراســالت	
اإللكترونيــة	بواقــع	8	آالف	دينــار،	وهمــا	شــركتان	تقدمــان	خدمــات	ماليــة	للبنــوك	
اإلســالمية	والتقليديــة	علــى	حــد	ســواء	إال	أن	أغلــب	دخلهمــا	يأتــي	مــن	اخلدمــات	
املصرفيــة	املقدمــة	للبنــوك	التقليديــة،	و	لــم	يالحــظ	أي	اســتراتيجية	لتحويلهمــا	أو	
التخــارج	مــن	هــذه	االســتثمارات	خــالل	أو	بعــد	فتــرة	التحــول	حيــث	إن	أغلــب	أنشــطة	

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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الشــركتني	غيــر	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية.	

بقــاء	ســندات	دون	حتويــل	يف	القوائــم	املاليــة	حتــت	بنــد	“االســتثمار غيــر التــداول أو  	.2
التاجــرة”. لغيــر 

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

مبــا	يخــص	االحتفــاظ	باالســتثمار	يف	شــركة	ال	تعمــل	وفقــاً	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	 	.1
فــإن	البنــك	يعتبــر	شــريك	ومالــك	فيهمــا،	وبالتالــي	يقــدم	خدمــة	إلــى	مؤسســات	ال	تعمــل	
ــر	 ــد	مــن	هــذه	اخلدمــات	غي ــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	فيكــون	العائ وفقــاً	ألحــكام	ومب
ــر،	كمــا	ينصــح	 ــى	حســاب	وجــوه	الب ــد	إل ــغ	العائ ــل	مبل ــز،	وينصــح	املصــرف	بتحوي جائ
املصــرف	بالتخــارج	مــن	هــذه	االســتثمارات	يف	أســرع	وقــت	ممكــن،	إال	إذا	كان	غــرض	
املصــرف	هــو	حتويــل	هــذه	املؤسســات	إلــى	مؤسســات	تعمــل	وفقــاً	ألحــكام	ومبــادئ	
الشــريعة	اإلســالمية	فــال	مانــع	حينهــا	مــن	االحتفــاظ	بامللكيــة	وبــذل	اجلهــد	يف	حتويــل	
الشــركات	إلــى	تعمــل	وفقــاً	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	يف	مــدة	ال	تتجــاوز	3 

ســنوات.

ــة	بالتخــارج	مــن	 ــم	تتحــول	ألي	ســبب،	فتوصــي	الهيئ ــي	ل أمــا	بخصــوص	الســندات	الت 	.2
الســندات	ببيعهــا	ولــو	بالتخفيــض؛	ألن	البقــاء	يف	الربــا	أعظــم	مــن	اخلســارة	املتحققــة	
مــن	بيعهــا	أو	الفائــدة	املرجــوة	مــن	االحتفــاظ	بهــا،	وإن	تعــذر	ذلــك	يرجــع	للهيئــة	التخــاذ	

القــرار	املناســب.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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قرار رقم: 5/2/44/27/ 2016 بتاريخ 2016/5/25م

بشأن استثمار فائض السيولة لبنك سيشل يف السندات

تقدمــت	إدارة	االســتثمار	باستفســار	مفــاده	أن	بنــك	سيشــل	-	واململــوك	بنســبة	70% 
للمصــرف	و%30	حلكومــة	سيشــل-	قــد	قــرر	التحــول	إلــى	املصرفيــة	اإلســالمية	وهــو	
ــزم	البنــوك	 ــد	تل ــاً	كبيــراً	يف	توظيــف	الســيولة	الفائضــة،	حيــث	إن	قوانــني	البل يواجــه	حتدي
بتوظيــف	جــزء	مــن	الســيولة	يف	داخــل	البلــد	وال	توجــد	اســتثمارات	إال	ســندات	البنــك	

املركــزي،	فمــا	هــو	احلــل	يف	هــذه	احلالــة؟	

وبعد الناقشة والداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إذا	فرضــت	اجلهــة	الســيادية	اســتثمار	فائــض	الســيولة		أو	جــزء	منــه	داخــل	البلــد،	أو	 	.1
كان	الواقــع	عــدم	توفــر	فرصــة	اســتثمارية	متوافقــة	مــع	أحــكام	الشــريعة	اإلســالمية،	
ولــم	يكــن	أمــام	املصــرف	أي	فرصــة	الســتثمار	مشــروع،	فهــذا	داخــل	يف	الضــرورة	

والضــرورة	تقــدر	بقدرهــا	زمانــاً	ومقــداراً.

إن	الناجت	من	هذه	السندات	نوعان: 	.2

نــوع	يعــود	إلــى	بيــع	هــذه	الســندات	بعــد	متلكهــا	بأكثــر	مــن	قيمتهــا،	فللمصــرف	أن	 	.1
ــاح.	 ــع	األرب يأخــذ	يف	هــذه	احلــال	جمي

ــي	يســتلمها	املصــرف،	 ــة	الناجتــة	عــن	الســندات	الت ــد	الربوي ــل	يف	الفوائ ــوع	يتمث ن 	.2
إلــى	موجــودات	مصــدر	الســندات	وحصيلــة	وأنشــطة	اجلهــة	املصــدرة	 فينظــر	
واســتخدام	حصيلــة	الســندات،	فــإذا	وصلنــا	بظــن	غالــب	إلــى	نتيجة	أنها	اســتخدمت	
يف	أنشــطة	متوافقــة	مــع	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	كالتعليــم	والبنيــة	التحتية	ونحوها،	
أو	كان	اســتثمارها	بطريقــة	شــرعية	فيمكــن	أن	تؤخــذ	مــا	يدفــع	علــى	أنهــا	فوائــد	
علــى	هــذه	الســندات	بنســبة	األعمــال	املشــروعة	)كـــ	%40	مثــال(	ولــو	كان	العقــد	
عقــد	قــرض	كحالــة	اســتثنائية	بنــاًء	علــى	هــذه	الضــرورة.	أمــا	الباقــي	فيذهــب	إلــى	

حســاب	وجــوه	البــر.

والل ولي التوفيق.

الفتــاوى والقــرارات )تتمة(
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83 فهرس الصطلحات

التحّول:	هو	عملية	التخطيط	واتخاذ	اإلجراءات	التي	يتطلبها	تصحيح	مسار	مؤسسة	 •
مالية	تقليدية	شرعاً	وتخليصها	من	آثار	املعامالت	احملرمة	السابقة	مع	مراعاة	
احلفاظ	على	مراكزها	املالية	واملتعاملني	معها،	وااللتزام	يف	املعامالت	اجلديدة	

بأحكام	الشريعة	اإلسالمية	ومبادئها.	

الدخل	احملرم	)العوائد	احملرمة(:	هو	الفوائد	واإليرادات	التي	حصل	عليها	البنك	بعد	 •
التحول	من	التملك	احملرم	أو	معامالت	وأنشطة	استثمارية	غير	متوافقة	مع	أحكام	
ومبادئ	الشريعة	مما	يجب	على	املساهمني	التخلص	منها	بصرفها	إلى	وجوه	البر.		

املقاصة:	هي	إسقاط	دين	مطلوب	لشخص	من	مدينه	يف	مقابلة	دين	مطلوب	من	ذلك	 •
الشخص	ملدينه.

تكلفة	التحول:	هي	املصروفات	التي	تكبدها	املصرف	حقيقة	يف	سبيل	تصحيح	مسار	 •
معامالت	البنك	التقليدي	شرعاً.	

الديون	املعدومة:	هي	الديون	التي	تصفر،	أو	تلغى	حساباتها	بسبب	عدم	القدرة	على	 •
حتصيلها	كليا	أو	جزئياً	رغم		بذل	كل	اجلهود	لتحصيلها.		

االستحواذ:	هو	شراء	مؤسسة	ما	لشركة	أو	بنك	معني	بطرق	فنية	معينة	يتفق	عليها	 •
األطراف،	وقد	يكون	ثمن		االستحواذ	أسهماً	أو	نقوداً،	وتصبح	الشركة	املشترية	

الشركة	األم	بينما	تصبح	الشركة	املبيعة	شركة	تابعة.		

توحيد	القوائم	املالية:	هو	عملية	دمج	البيانات	املالية ألعمال	الشركة	القابضة	 •
والشركة	أو	)الشركات(	التابعة	لها،	كما	لو	كانت	كلها	كياناً	واحداً.		

العنصر	احملرم:	هو	ما	استفادته	املنشأة	التي	تعمل	وفق	أحكام	ومبادئ	الشريعة	من	 •
معاملة	متويلية	أو	استثمارية،	اشتمل	ما	متوله	على	محرم	شرعاً.		

وعاء	املوجودات:	هي	املوارد	املالية	التي	متلكها	املؤسسة	كالنقدية	والسيارات	 •
واألراضي،	وغيرها.	وتكون	األصول	ملموسة	كاملباني	واملخزون	السلعي،	أو	غير	

ملموسة	كالشهرة	وبراءة	االختراع.

املضاربة:	هي	شركة	يف	الربح	مبال	يف	جانب	)رب	املال(	وعمل	من	جانب	آخر	 •
)املضارب(.
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املشاركة:	هي	اتفاق	اثنني	أو	أكثر	على	خطل	ماليهما	أو	عمليهما	أو	التزاميهما	يف	 •
الذمة،	بقصد	االسترباح.

التمويل	املجمع:	هو	اشتراك	مجموعة	من	املؤسسات	املالية	يف	متويل	مشترك	مبوجب	 •
أي	من	الصيغ	التمويلية،	وتكون	للتمويل	املجمع	خالل	مدة	العملية	حسابات	مستقلة	
عن	حسابات	املؤسسات	املالية	املشاركة.	ويف	مجال	الصيرفة	يشترط	بجواز	هذا	

النوع	من	التمويل	أن	تكون	الصيغ	التمويلية	والنشاط	املمول	مشروعاً.

احلوالة:	هي	نقل	الدين	من	ذمة	احمليل	إلى	ذمة	احملال	عليه.	 •

احملال:	هو	اجلهة	أو	الشخص	الذي	أخذ	احلوالة	وهو	الدائن،	ويقال	له	محال	له	 •
ومحتال	له.	

احمليل:	هو	اجلهة	أو	الشخص	الذي	أحال،	وهو	املدين	الذي	عليه	الدين	األصلي.	 •

احملال	عليه:	هو	اجلهة	أو	الشخص	الذي	يقبل	احلوالة	على	نفسه	)املطالبة(،	وهو	 •
صاحب	الذمة	التي	نقل	إليها	الدين.	

حساب	اخليرات:	هو	حساب	يتم	تكوينه	من	قبل	املصرف	اإلسالمي	يكون	موطناً	 •
للفوائد	والعوائد	احملرمة	التي	حصل	عليها	املصرف،	سواًء	أكانت	ناجتاً	من	النشاط	
أو	التملك	احملرم،	أم	من	الفوائد	املتحصلة	بسبب	مخالفة	شرعية	يف	تنفيذ	املعاملة	أو	
إلزام	القانون	بذلك	للبنوك	املراسلة،	وتصرف	املبالغ	املتراكمة	يف	هذا	احلساب	إلى	

وجوه	البر.		

الغنم	بالغرم:	الغنم	هو	ما	يعود	على	اإلنسان	يف	ماله	من	فائدة	أو	نفع	أو	ربح،	والغرم	 •
ما	ينوب	اإلنسان	يف	ماله	من	ضرر	)مثل	اخلسارة(	من	غير	جناية	منه	أو	خيانة،	
ويقصد	مبصطلح	“الغرم	بالغنم”	أن	الذي	يعود	عليه	الربح	والفائدة	بسبب	ملكيته	

لشئ	ما	يتحمل	ما	فيه	من	غرم،	أي	ضرر	اخلسارة	ونحوه.		

املعسر:	هو	املدين	الذي	ال	يجد	وفاًء	لديونه	من	أموال	نقدية	أو	عينية	كالعقارات	 •
واألراضي	ونحوها.
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املوسر:	هو	املدين	الذي	يجد	وفاًء	لديونه	من	أموال	نقدية	أو	عينية	كالعقارات	 •
واألراضي	ونحوها،	ولكنها	غير	متوفرة	لديه	حال	حلول	أجل	الديون	وميكنه	توفيرها	

الحقاً.
السحب	على	املكشوف:	هو	قيام	الشركة	املقترضة	بسحب	نقدي	من	تسهيالت	 •

إئتمانية	متفق	عليها	مع	بنك	أو	مؤسسة	مالية	بحيث	يترتب	على	الشركة	فائدة	متفق	
عليها	على	الرصيد	اليومي	للسحب	على	املكشوف.	وهو	يعرف	كذلك	بالرصيد	

السلبي	للحساب	اجلاري	بسبب	إصدار	شيكات	بدون	وجود	رصيد	كاف	لتغطيتها.		

الصكوك:	هي	وثائق	متساوية	القيمة	متثل	حصصا	شائعة	يف	ملكية	أعيان	أو	منافع	 •
أو	خدمات،	أو	يف	موجودات	مشروع	معني	أو	نشاط	استثماري،	أو	يف	ديون	مترتبة	يف	
ذمة	املدين	بسبب	التمويل،	وذلك	بعد	حتصيل	قسمة	الصكوك	وقفل	باب	االكتتاب	

وبدء	استخدامها	فيما	أصدرت	من	أجله.	

االعتماد	املستندي:	هو	تعهد	مكتوب	من	بنك	)يسمى	املصدر(	يسلم	للبائع	)املستفيد(	 •
بناء	على	طلب	املشتري	)مقدم	الطلب	أو	اآلمر(	مطابقا	لتعليماته،	أو	يصدره	البنك	
أصالة	عن	نفسه	يهدف	إلى	القيام	بالوفاء	)أي	بوفاء	نقدي	أو	قبول	كمبيالة	أو	

خصمها(	يف	حدود	مبلغ	محدد	خالل	فترة	معينة	شريطة	تسليم	مستندات	البضاعة	
مطابقة	للتعليمات	واملواصفات.	

الوكالة:	هي	إنابة	اإلنسان	غيره	فيما	يقبل	اإلنابة.	 •

املرابحة:	هي	بيع	سلعة	مبثل	الثمن	الذي	اشتراها	به	البائع	مع	زيادة	ربح	معلوم	متفق	 •
عليه،	بنسبة	من	الثمن	أو	مببلغ	مقطوع	سواء	وقعت	من	دون	وعد	سابق	وهي	املرابحة	
العادية،	أو	وقعت	بناء	على	وعد	بالشراء	من	الراغب	يف	احلصول	على	السلعة	عن	

طريق	املؤسسة	وهي	املرابحة	املصرفية.	وهي	أحد	بيوع	األمانة	التي	يعتمد	فيها	على	
بيان	ثمن	الشراء	أو	التكلفة	)بإضافة	املصروفات	املعتادة(.

اإلجارة:	هي	عقد	يراد	به	متليك	منفعة	مشروعة	معلومة	ملدة	معلومة	بعوض	مشروع	 •
معلوم.	
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الضمان:	هو	عملية	قبول	الطرف	الضامن	حتمل	مسؤولية	سداد	القرض	أو	الوفاء	 •
بالتزام	إذا	أخل	الطرف	املضمون	بذلك.

رصيد	القرض:	هو	املبلغ	املتبقي	من	القرض	حني	حلول	أجل	سداده. •

الوعاء	املستقل:	هو	محفظة	يتم	تكوينه	بعد	انتهاء	فترة	السماح	للتحول	من	قبل	 •
املنشأة	املتحولة	إلى	العمل	وفق	أحكام	الشريعة	ومبادئها،	تهدف	إلى	فصل	املعامالت	

التي	لم	يتم	حتويلها	ألسباب	تقنية،	أو	رقابية،	أو	قانونية،	أو	خارجة	عن	سلطة	
املنشأة	وجتنيبها	يف	حساب	مستقل	عن	حسابات	األنشطة	الشرعية	للمنشأة	

املتحولة.			

قلب	الدين:	هو	إنشاء	مديونية	جديدة	يسدد	بها	دين	سابق	التقرر	يف	الذمة	بعد	حلول	 •
أجله،	وتبقى	املديونية	اجلديدة	يف	ذمة	املدين	يسددها	على	أقساط	خالل	مدة	تكون	

أقل	أو	مساو	أو	أكثر	من	املدة	القائمة.

التدقيق	الشرعي:	هو	عملية	منظمة	لفحص	عقود	ومعامالت	املنشأة	لغرض	التأكد	 •
من	صحة	التطبيق	ومطابقتها	للمعايير	املعتمدة	وقرارات	وفتاوى	هيئة	الرقابة	

الشرعية،	ومدى	التزام	املؤسسة	بأحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية.
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