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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعني،              أما بعد

يسر الرقابة الشرعية الداخلية ببنك البحرين اإلسالمي أن تقدم ملوظفي وزبائن البنك إصدارها اجلديد )الضوابط الشرعية وخطوات 
البنك لقطاعات األفراد واملؤسسات  التي تنفذ يف خمتلف دوائر  البحربن اإلسالمي(  التمويلية واالستثمارية يف بنك  تنفيذ املنتجات 
والشركات والتعامالت بني البنوك بهدف توعية وتطوير مستوى الضوابط الشرعية يف البنك وتعريف الزبائن الكرام باخلطوات املتبعة 

والعقود والنماذج املستخدمة فيها.

طرحها  التي  واألسئلة  اإلسالمي  البحرين  بنك  يف  التمويلية  املنتجات  بتنفيذ  املعنية  الدوائر  مراجعة  بعد  الكتيب  هذا  إصدار  ويأتي   
املوظفون القائمون على تطبيقها واستفسارات الزبائن معتمدين على املعايري الشرعية الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك.

الرقابة الشرعية املوقرة ممثلة برئيسها فضيلة الشيخ  الدائم، ولهيئة  البنك على تعاونها  ويف اخلتام نتقدم بجزيل الشكر إلدارة 
د.عبد اللطيف آل حممود على تفضلها مبراجعة اإلصدار.

سائلني املوىل عز وجل أن ينفع بهذا العمل اجلميع

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

                    الرقابة الشرعية الداخلية 
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التعريف

املرابحة:  هي بيع ال�شلعة مع بيان تكلفتها والربح املتحقق منها.

املرابحة لآلمر بالشراء: هي �شراء البنك �شلعة من مالكها بناء على اأمر الزبون، ثم بيعها عليه باملرابحة، ويوقع الزبون على وعد ب�شراء ال�شلعة من البنك 
عند �شراء البنك لها، ويعتمد البنك اإلزامية الوعد ق�شاء.

السلع املستخدمة يف املنتج: ال�شيارات حاليا فقط )امل�شتعملة واجلديدة(/ وميكن تطبيقها يف العقارات اإن كان ال�شداد ل�شبع �شنوات فاأقل.

سنوات السداد: 7 �شنوات ح�شب قرار بنك البحرين املركزي.

سنة اعتماد املنتج يف البنك: 1980م. 

القطاعات املستخدمة للمنتج: الأفراد- ال�شركات املتو�شطة-ال�شركات الكبرية.

املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

ا�شتمـــارة  توقيـــع 

الطلـــب،  مع وعد 

من الزبون ب�شراء 

الب�شاعة.

يجب التاأكد من توقيع الزبون على ال�شتمارة وفقرة الوعد التي تن�س على وعد الزبون للبنك ب�شراء ال�شلعة لحقًا. - 1

يجب التاأكد من ملء البيانات كاملة وب�شكل �شحيح. - 2
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

موا�شفات 

ال�شلعة/العقار

مالحظة: ُتذكر موا�شفات ال�شلعة يف الت�شعرية.
ال�شيارات اجلديدة

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعرية با�شم البنـــك، وميكن يف حالة ال�شـــرورة قبول الت�شعرية  - 1

با�شم الزبون على اأن تاأتي الفاتورة النهائية با�شم البنك.

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعرية موقعة وخمتومـــة من التاجر)وكيل ال�شيـــارات(، وميكن  - 2

ا�شتثنـــاًء قبول الت�شعرية دون وجود اخلتم )اإذا رف�س التاجر اخلتم على الت�شعرية( 

ب�شرط اأن تكون الت�شعرية �شادرة يف ورقة ر�شمية ومن موظف معتمد من التاجر.

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعرية بن�شخة اأ�شلية، وميكن قبول ن�شخـــة منها على الفاك�س اأو  - 3

الإمييل ب�شرط التاأكد من التوقيع.

يجـــب على البنك فح�س الت�شعرية ملعرفة تفا�شيل ال�شيارة لكون البنك هو امل�شرتي  - 4

لها، والأوىل معاينة ال�شيارة.

يجـــب اأن تاأتي الت�شعرية �شاملة لكافة موا�شفات ال�شيـــارة مثل رقم ال�شا�شي واللون  - 5

وال�شعر..الخ.

اإذا حت�شل البنك على تخفي�س يف �شعر ال�شيارة فيجب اأن ي�شتفيد منه الزبون. - 6

يجـــب اأن تكون ال�شيـــارة امل�شرتاة موجودة داخـــل البحرين وجاهـــزة، ولي�شت قابلة  - 7

لل�شنع.

ال�ضيارات امل�ضتعملة 
)ي�شرتط البنك اأن ل تقل قيمتها عن 6000 دينار وقت �شرائه لها(

وي�شتخدم البنك وثيقة امللكية والتاأمني ملعرفة تفا�شيل ال�شيارة، وميكن اأن تكون م�شحوبة 

بت�شعرية من حمل بيع ال�شيارات.

مالحظة: ُتذكر موا�شفات ال�شلعة يف 
وثيقة ملكية العقار.

يجب التاأكـــد من كافة موا�شفات  - 1

العقـــار )رقـــم الوثيقة-املقدمة-

تفا�شيل العقار(�س،الخ.

يجـــب تثمـــني العقـــار مـــن مثمن  - 2

معتمـــد ملعرفة القيمـــة احلقيقية 

للعقـــار، ول مانـــع مـــن اختـــلف 

قيمـــة العقـــار املتفق عليهـــا عند 

البيـــع اإن كان الختـــلف ي�شـــريا 

بنـــاء علـــى اتفـــاق مالـــك العقار 

وزبون البنك.

ينبغي على البنـــك معاينة العقار  - 3

قبل �شرائه.

يجـــب اأن يكون غر�ـــس ا�شتخدام  - 4

غـــري  للزبـــون  امل�شـــرتى  العقـــار 

خمالف لأحكام ال�شريعة.

اإذا حت�شل البنـــك على تخفي�س  - 5

يف ال�شعر فيجـــب اأن ي�شتفيد منه 

الزبون.
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

ال�شراء والتملك

يجـــب التاأكد من عـــدم تعاقد الزبون مع التاجر )وكيل ال�شيـــارات(، واإن ثبت اأن مت  - 1

التعاقد عن طريق دفع مبلغ للحجز اأو غريه فيجب اإقالة هذا البيع بورقة اإقالة توقع 

بني الزبون والتاجر، ويجب ملء بيانات ورقة الإقالة بدقة مع بيان تاريخ التوقيع.

يجب اأن يتم التعاقد على ال�شراء بني البنك والتاجر مبا�شرة.  - 2

اإذا اأخـــذ البنك مبلغًا قبـــل العقد فهو )هام�س جدية(، وميكـــن اعتباره عربونا بعد  - 3

توقيـــع العقـــد باتفاق الطرفني، واإذا نـــكل )األغى( الزبون عن ال�شـــراء فيحق للبنك 

ا�شتقطاع مقدار ال�شرر الفعلي من هام�س اجلدية فقط.

يجـــب التاأكـــد مـــن عـــدم تعاقـــد  - 1

الزبون مع البائع )مالك العقار(، 

واإن ثبت اأن مت التعاقد عن طريق 

دفع عربـــون اأو غريه فيجب اإقالة 

هذا البيع بورقة اإقالة بني الزبون 

والبائـــع )مالك العقـــار(، ويجب 

ملء بيانات ورقة الإقالة بدقة مع 

بيان تاريخ التوقيع.

يجب اأن يتم التعاقد على ال�شراء  - 2

بني البنك والبائع مبا�شرة. 

اإذا اأخذ البنك مبلغـــًا قبل العقد  - 3

فهـــو )هام�ـــس جديـــة(، وميكـــن 

اعتباره عربونا بعـــد توقيع العقد 

نـــكل  واإذا  الطرفـــني،  باتفـــاق 

الزبون عن ال�شـــراء فيحق للبنك 

ا�شتقطاع مقدار ال�شرر الفعلي.

اإذا اأخـــذ البنك مبلغـــا بعد العقد  - 4

فهو )عربـــون(، ويعترب جزًء من 

ال�شلعـــة، واإذا نـــكل الزبون فيحق 

للبنك اأخذ املبلغ كامًل.
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

ال�شراء والتملك

اإذا اأخذ البنك مبلغا اأثناء اأو بعد العقد فهو )عربون(، ويعترب جزًء من ال�شلعة، واإذا  - 4

نكل الزبون فيحق للبنك اأخذ املبلغ كامًل.

ي�شـــرتي البنـــك ال�شيـــارة عرب الت�شـــال الهاتفي ثم اخلتـــم على الت�شعـــرية لتثبيت  - 5

ال�شـــراء، اأو عرب اإر�شال فاك�ـــس بتاأكيد ال�شراء، اأو باإ�شدار اأمـــر ال�شراء مبا�شرة مع 

ختم البنك عليه والتوقيع عليه مع ذكر التاريخ.

ينبغـــي التاأكيـــد علـــى اأن البنـــك يتملك ال�شيـــارة �شرعًا عنـــد املوافقة علـــى ال�شراء  - 6

مـــن البائـــع ويتحمل �شمان تلفها ولـــو للحظات قليلة، ويعترب هذا مـــن قبيل القب�س 

احلكمي، حيث ل ي�شرتط اأن تكون ال�شلعة يف حيازة البنك.

يتـــم التملـــك عـــن طريـــق �شراء  - 5

البنـــك للعقـــار عـــرب اإبـــرام عقد 

مبايعـــة )عـــريف اأو ر�شمـــي( بني 

البنـــك ومالك العقـــار، وي�شرتط 

يف العقد التايل:

 توقيـــع الطرفني علـــى العقد مع  -

ذكـــر تاريـــخ التوقيـــع، والتاأ�شري 

بالتوقيع على كل �شفحة.

 ت�شليم الزبون ن�شخة من العقد. -

مالحظة: ميكـــن الكتفاء بعقد  -
دون  فقـــط  الر�شمـــي  املبايعـــة 

العـــريف يف حالـــة رف�ـــس الزبون 

التوقيع عليـــه، على اأن يوقع عقد 

املبايعـــة الر�شمي قبل اأو مع عقد 

املرابحة.

ينبغي التاأكيـــد على اأن البنك قد  - 6

متلك الب�شاعة �شرعًا عند توقيع 

عقد املبايعة اأو اإذا اأ�شدر ال�شيك 

ويتحمـــل �شمان  العقـــار،  ملالـــك 

التلف ولو للحظات قليلة.
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

LPO اأمر ال�شراء

الأ�شل اأن يكون تاريخ اأمر ال�شراء قبل اأو مع عقد املرابحة. - 1

يجب اأن يكون اأمر ال�شراء �شادرًا من البنك للتاجر)وكيل ال�شيارات( الذي ا�شرتيت  - 2

ال�شيارة منه.

يجب اأن يكون اأمر ال�شراء موقعا وخمتوما من البنك مع ذكر تاريخ التوقيع. - 3

يجب اأن تو�شف ال�شيارة يف اأمر ال�شراء و�شفا دقيقا، وميكن الإ�شارة للت�شعرية. - 4

مرابحـــة  عمليـــات  يف  ي�شتخـــدم  ل 

العقـــارات، ويحل حمله ال�شيك املدفوع 

ملالك العقار.

البيع باملرابحة

يجب توقيع العقد بني البنك والزبون بعد �شراء ال�شيارة ومتلكها. - 1

يجب بيان التفا�شيل التالية يف العقد: - 2

تفا�شيل ال�شيارة، وميكن الإ�شارة للت�شعرية. -

ثمن ال�شراء الأ�شلي. -

ربح البنك. -

�شعر البيع النهائي. -

امل�شاريـــف والر�شـــوم الأخـــرى املحت�شبـــة على الزبـــون )فتح امللـــف- التاأمني على  -

احلياة..الخ(.

جدول الأق�شاط. -

اإذا طلـــب الزبـــون من البنك متويـــل م�شاريف التاأمني على ال�شيـــارة اأو التاأمني عن  - 3

احلياة فيمكن للبنك اإ�شافتها لكلفة ال�شلعة واحت�شاب اأرباح عليها.

اإذا مـــول البنـــك الر�شوم الإداريـــة للزبون، فيمكـــن اإ�شافة ما مت دفعـــه للغري لكلفة  - 4

ال�شلعـــة، ثـــم يحت�شب اأرباح عليها، اأما الر�شـــم الإداري اخلا�س بالبنك غري املدفوع 

للغري فل يجوز اإ�شافته لكلفة ال�شلعة واحت�شاب اأرباح عليه.

يجـــب توقيـــع العقـــد بعـــد �شراء  - 1

العقار ومتلكه.

يجب بيـــان التفا�شيـــل التالية يف  - 2

العقد:

تفا�شيل العقـــار )رقم املقدمة- -

الوثيقة-املنطقة..الخ(

ثمن ال�شراء الأ�شلي. -

ربح البنك. -

�شعر البيع. -

الأخـــرى  - والر�شـــوم  امل�شاريـــف 

املحت�شبـــة علـــى الزبـــون )فتـــح 

امللـــف- التاأمـــني علـــى احلياة- 

التاأمني على العقار.الخ(

جدول الأق�شاط. -
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

البيع باملرابحة

يجـــب اأن يوقع الزبون والبنك علـــى العقد مع ذكر تاريخ التوقيـــع، ويف�شل اأن يوؤ�شر  - 5

بالتوقيع على جميع �شفحات العقد.

مينح الزبون ن�شخة من العقد. - 6

اإذا مول البنك الزبون م�شاريف  - 3

التاأمـــني علـــى العقـــار اأو احلياة 

فيمكـــن اإ�شافتهـــا لكلفـــة ال�شلعة 

واحت�شاب اأرباح عليها.

اإذا مول البنك الر�شـــوم الإدارية  - 4

للزبون، فيمكن اإ�شافة ما مت دفعه 

ال�شلعـــة، وحتت�شب  لكلفـــة  للغـــري 

اأرباح عليها، اأمـــا الر�شم الإداري 

اخلا�س بالبنك غري املدفوع للغري 

فل يجـــوز اإ�شافته لكلفـــة ال�شلعة 

واحت�شاب اأرباح عليه.

يجب اأن يوقع الزبون والبنك على  - 5

العقـــد مـــع ذكـــر تاريـــخ التوقيع، 

ويف�شـــل اأن يوؤ�شـــر بالتوقيع على 

جميع �شفحات العقد.

مينح الزبون ن�شخة من العقد. - 6

الفاتورة النهائية

Invoice

يجب اأن تتوفر يف الفاتورة النهائية ال�شروط التالية:

اأن ت�شدر با�شم البنك. - 1

اأن ت�شدر بن�شختها الأ�شلية. - 2

اأن تكون مبينة لتفا�شيل ال�شلعة بدقة. - 3

اأن تكون موقعة وخمتومة من البائع. - 4

مرابحـــة  عمليـــات  يف  ت�شتخـــدم  ل 

العقارات.
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املو�ضوع
ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

ميكن ت�شجيل ال�شيارة با�شم الزبون، وللبنك طلب ت�شجيلها با�شمه مع الزبون ك�شمان.الت�شجيل

ميكن ت�شجيـــل العقار با�شم البنك بعد 

التملك، ويتحول امللكيـــة با�شم الزبون 

بعد البيـــع، اإل اأنه نظـــرًا ل�شعوبة هذا 

الإجـــراء في�شجل العقار مبا�شرة با�شم 

الزبون بعد توقيع عقد بيع املرابحة.

امللكيـــة  نقـــل  تاأجيـــل  للبنـــك  وميكـــن 

القانونيـــة يف ال�شجـــل العقـــاري با�شم 

الزبـــون حلني �شداده كامـــل املبلغ على 

اأن مُينح الزبون �شند �شد لتقرير حقه 

يف ملكية العقار من الناحية ال�شرعية.

الأق�شاط

ل يجـــوز تاأجيـــل خ�شم الأق�شاط مع زيـــادة الأرباح، وميكن اأخذ التكلفـــة الفعلية فقط، وح�شب نظام البنـــك فاإنه ميكن تاأجيل  -

ق�شطـــني فقـــط مع احت�شاب مبلغ 15 دينـــارًا نظري هذا الإجراء عن كل ق�شط اأو احت�شاب 25 دينـــارًا عن كل طلب تاأجيل، يوؤخذ 

توقيع الزبون على ورقة طلب التاأجيل مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك. 

ميكن متديد فرتة ال�شداد للزبون دون احت�شاب اأرباح زائدة. - 5

يف حالة �شداد الزبون جلزء اأو كل مبلغ املديونية، فتنظم العملية كالتايل: - 6

• ال�ض���داد الكل���ي: ميكـــن حط جزء من الأرباح )تقليل الأرباح( اإذا �شدد الزبـــون مبلغ املرابحة مبكرًا ب�شرط األ يكون هذا الأمر 	
متفقًا عليه م�شبقًا، وبح�شب قرار بنك البحرين املزكزي فاإنه يجب على البنك قبول ال�شداد مع مراعاة التايل:

ملعامـــلت مرابحـــة ال�شيارات: اإلغاء كامـــل الأرباح املتبقية واأخذ مبلـــغ الأ�شل اإ�شافة للر�شوم املعتمدة، وهـــي 1% اأو 100 دينار  -

)اأيهما اأقل(.

ملعامـــلت التمويـــل العقاري: اإلغاء كامل الأرباح املتبقية واأخذ مبلغ الأ�شل اإ�شافة للر�شـــوم املعتمدة، وهي 200 دينار وربح اآخر  -

�شهر للعقار ال�شكني، اأما العقار ال�شتثماري فريجع لل�شوابط التي حددها البنك.
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اخلطوات
)ح�ضب الرتتيب 

ال�ضرعي(

ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

• ال�ضداد اجلزئي: ميكن للزبون �شداد جزء من مبلغ املرابحة، وميكن للبنك احلط )تخفي�س( من الربح املتبقي ب�شرط:	
 عدم وجود اتفاق م�شبق على مبلغ احلط. -

عدم امل�شا�س بالأق�شاط ال�شابقة التي احت�شبت، وميكن تغيري الأق�شاط اللحقة فقط عرب توقيع ملحق بعقد املرابحة. -

يف حالة تاأخر الزبون يف �شداد الق�شط امل�شتحق عليه يحق للبنك احت�شاب مبلغ لللتزام بالتربع ي�شرف يف وجوه الرب ب�شرط األ  - 1

يكون الزبون مع�شرًا، فاإن كان مع�شرًا فل يجوز احت�شاب هذا اللتزام عليه، واإن احت�شب فيجب رده.

ال�شمانات

يحق للبنك اأخذ ال�شمانات اللزمة حت�شبًا لأي اإخلل من قبل الزبون كالتوقيع على ال�شيكات اأو هام�س اجلدية اأو الكفالة الت�شامنية 

اأو رهن ال�شلعة اأو ت�شجيلها با�شمه...الخ.

حالت طارئة

يف حالة نكول )اإلغاء( الزبون عن �ضراء ال�ضلعة - 1
اإذا نـــكل قبل �شراء البنك لل�شلعة: فل مانع، ولي�س من حق  -

للبنك احت�شاب مبالغ تعوي�شية با�شتثناء الر�شوم الإدارية.

اإذا نكل بعد �شراء البنك لل�شلعة: فيفرق بني حالتني: -

أ اأن يكون هناك اتفاق بـــني البنك والتاجر على اإمكانية 	أ 

اإرجـــاع ال�شلعة للتاجر عند عـــدم بيعها من قبل البنك، 

وي�شمـــى هـــذا بـ)خيار ال�شـــرط( ففي هـــذه احلالة لن 

يتحمل البنك اأية تكلفة اأو خ�شائر، فلي�س للبنك مطالبة 

الزبون بالتعوي�س �شوى للر�شوم الإدارية.

عدم وجود اتفاق بني البنك والتاجر على خيار ال�شرط، ب - 

ففي هـــذه احلالة اإن بقيت ال�شلعة عنـــد البنك فيمكنه 

بيعهـــا لأي طرف مع حتميل الزبون الناكل تكلفة الفرق 

بني �شعـــر �شراء ال�شيـــارة و�شعر بيعها للطـــرف الثالث 

اإ�شافة للر�شوم الإدارية.

يف حالة نكول )اإلغاء( الزبون عن �ضراء العقار - 1
اإذا نـــكل قبل �شراء البنك للعقار: فل مانع، ولي�س من حق  -

للبنـــك احت�شاب مبالغ تعوي�شية با�شتثناء الر�شوم الإدارية 

والتكلفـــة املرتتبـــة )يف حالـــة بـــدء البنـــك يف اإجـــراءات 

التثمني..األخ(.

اإذا نكل بعد �شراء البنك للعقار: فيفرق بني حالتني: -

أ اأن يكـــون هنـــاك اتفاق بـــني البنك ومالـــك العقار على 	أ 

)خيار ال�شرط( ففي هذه  اإمكانيـــة اإرجاع ف�شخ العقـــدـ 

احلالـــة لن يتحمل البنـــك اأية تكلفـــة اأو خ�شائر، فلي�س 

للبنك مطالبة الزبون بالتعوي�س �شوى للر�شوم الإدارية 

وتكاليف ال�شراء –اإن وجدت-.
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اخلطوات
)ح�ضب الرتتيب 

ال�ضرعي(

ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

حالت طارئة

وفاة الزبون - 2
تتحمـــل �شركة التاأمـــني تغطية املبالغ املتبقيـــة عند اإجراء  -

التاأمني التكافلي على حياة الزبون.

رغبة الزبون بيع ال�ضيارة لطرف اآخر - 3
اإمـــا اأن يبيعها مع ا�شتمرار الزبون يف دفع اأق�شاط ال�شيارة  -

للبنك فل مانع من ذلك.

اأو اأن حتـــول املديونيـــة للزبون امل�شـــرتي اجلديد، فل مانع  -

�شرعًا باتخـــاذ الإجراءات الروتينية عـــرب حوالة الدين اأو 

متويله عرب منتج ت�شهيل.

تلف ال�ضلعة )عدم �ضالحية ال�ضيارة( - 4
يف حالـــة تبـــني اأن العيب ب�شبـــب يرجع لوكالـــة ال�شيارات،  -

فريجـــع الزبـــون علـــى الوكالـــة بالتعوي�ـــس اأو ال�شتبدال، 

وي�شتمـــر يف دفع اأق�شاط ال�شيـــارة الأوىل، وميكن اأن ترهن 

ال�شيارة اجلديدة للبنك دون توقيع عقد مرابحة جديد.

يف حالة وقوع حادث اأدى لتلف ال�شيارة ب�شكل كلي، فريجع  -

الزبـــون على �شركة التاأمني التي تعو�ـــس الزبون مبا يقابل 

املبلـــغ املتبقي من اأق�شـــاط التمويل يف حالة ال�شداد املبكر، 

وتنتهي املعاملة.

عدم وجود اتفاق بني البنك والتاجر على خيار ال�شرط، ب - 

ففي هـــذه احلالة اإن بقيت ال�شلعة عنـــد البنك فيمكنه 

بيعهـــا لأي طرف مع حتميـــل الزبون تكلفـــة الفرق بني 

�شعـــر �شراء العقار و�شعر البيع للطـــرف الثالث اإ�شافة 

للر�شوم الإدارية والتكلفة.

وفاة الزبون - 2
تتحمـــل �شركة التاأمـــني تغطية املبالغ املتبقيـــة عند اإجراء  -

التاأمني التكافلي على حياة الزبون.

رغبة الزبون بيع العقار لطرف اآخر - 3
اإمـــا اأن يباع العقـــار مع ا�شتمرار الزبـــون يف دفع الأق�شاط  -

للبنك فل مانع من ذلك، وميكن للبنك الطلب من الزبون 

تزويده ب�شمان اآخر.

اأو اأن حتـــول املديونيـــة للزبون امل�شـــرتي اجلديد، فل مانع  -

�شرعًا باتخـــاذ الإجراءات الروتينية عـــرب حوالة الدين اأو 

متويله عرب منتج ت�شهيل.
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اخلطوات
)ح�ضب الرتتيب 

ال�ضرعي(

ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

امل�شتندات 

امل�شتخدمة 

)ح�شب الرتتيب 

ال�شرعي(

اأول: الإجراءات الأولية
ا�شتـــلم م�شتنـــدات الزبـــون ال�شخ�شية/ا�شتـــلم ت�شعرية  - 1

ال�شيارة.

احل�شول على موافقة البنك. - 2

توقيع امل�شتندات التالية )ل ي�شرتط الرتتيب فيها(:  - 3

ا�شتمارة الطلب مع الوعد بال�شراء. -

�شند لأمر. -

توكيل خا�س ببيع ال�شيارة. -

ا�شتمارة املرور. -

- . Check list

الإقالة )يف حالة تعاقـــد الزبون ودفعه مبلغًا مقدمًا لوكيل  -

ال�شيارات(/ + ر�شيد الدفع اإن كانت ال�شيارة م�شتعملة.

ا�شتمـــارة التفوي�ـــس بخ�شـــم الر�شـــوم الإداريـــة والتاأمني  -

والدفعة املقدمة.

ال�شراء واخلتم على الت�شعرية. - 4

اإ�شدار اأمر ال�شراء مع ختم البنك. - 5

اأول: الإجراءات الأولية
ا�شتـــلم م�شتندات الزبـــون ال�شخ�شية/ �شـــورة من وثيقة  - 1

ملكية العقار.

احل�شول على موافقة البنك. - 2

توقيع امل�شتندات التالية )ل ي�شرتط الرتتيب فيها(:  - 3

ا�شتمارة الطلب مع الوعد بال�شراء. - 4

�شند لأمر. - 5

الإقالـــة )يف حالة تعاقد الزبون ودفعـــه مبلغًا مقدمًا ملالك  - 6

العقار( مع ر�شيد الدفع.

ا�شتمـــارة التفوي�ـــس بخ�شـــم الر�شـــوم الإداريـــة والتاأمني  - 7

والدفعة املقدمة.
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اخلطوات
)ح�ضب الرتتيب 

ال�ضرعي(

ال�ضوابط ال�ضرعية

عقار )اأر�ض-بيت-عمارة..الخ(�ضيارة

امل�شتندات 

امل�شتخدمة 

)ح�شب الرتتيب 

ال�شرعي(

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
اإ�شـــدار عقد مبايعة بني البنك ومالـــك ال�شيارة )اإن كانت  - 1

ال�شيارة م�شتعملة(.

اإ�شدار عقد املرابحة. - 2

اإ�شدار �شيكات ال�شمان. - 3

ا�شتلم امل�شتندات التالية:  - 4

ر�شالة التخويل با�شتلم ال�شيارة للزبون والأوراق املطلوبة  -

من قبل الوكالة.

ر�شالـــة قبول التاأمـــني على احلياة من �شركـــة التاأمني )اإن  -

كان التاأمني على ح�شاب الزبون وعن طريقه(.

ن�شخة من التاأمني على ال�شيارة. -

ملكية ال�شيارة. -

5 -  .KTD اإ�شدار ا�شتمارة ملخ�س املعاملة

توقيع امل�شتندات التالية:  - 6

عقد املبايعة )اإن كانت ال�شيارة م�شتعملة(. -

عقد املرابحة. -

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
طباعة عقـــد املبايعة العريف بني البنك ومالك العقار/ ويف  - 1

حالة اتفاق الطرفني على ت�شجيل العقار با�شم البنك فيوقع 

عقد مبايعة ر�شمي.

طباعة عقد املرابحة. - 2

ا�شتلم امل�شتندات التالية: - 3

التاأمني على العقار )احلريق(. - 4

ر�شالة قبول التاأمني على احلياة من �شركة التاأمني )اإن كان  - 5

التاأمني على ح�شاب الزبون وعن طريقه(.

6 -  .KTD اإ�شدار ا�شتمارة ملخ�س املعاملة 

ثالثا: التوثيق 
التوقيع على العقود التالية )ح�شب الرتتيب(:  - 1

عقد املبايعة الر�شمي بني البنك واملالك. - 2

عقد املرابحة بني البنك والزبون. - 3

عقد الرهن الر�شمي )يف حالة ت�شجيل العقار با�شم الزبون  - 4

مبا�شرة(.

ت�شليم ثمن العقار )ال�شيك( للبائع. - 5

توقيع ال�شيكات واأوراق خ�شم الأق�شاط. - 6
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منتج تسهيل
التكييف الشرعي للمنتج

بالنسبة للبنك: مرابحة
بالنسبة للزبون: تورق

سنة اعتماد املنتج: 2006 
سبب اعتماد املنتج

ورود بع�س امل�شاكل يف مرابحات مواد البناء والأثاث. - 1

�شعوبة متويل بع�س الأ�شياء عرب املرابحة اأو الإجارة. - 2

حاجة الزبائن للنقد. - 3

تنوع اأغرا�س الزبائن. - 4

القطاعات املستخدمة للمنتج: الأفراد-ال�شركات املتو�شطة.

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

توقيع ا�شتمارة الطلب 

ووعد ال�شراء

يجـــب التاأكـــد من توقيع الزبون على ال�شتمـــارة وفقرة الوعد ب�شراء ال�شلعة يف ا�شتمارة الطلـــب، ويعتمد البنك فتوى اإلزامية  - 1

الوعد.

يجب التاأكد من ملء البيانات كاملة وكونها �شحيحة. - 2

اإقرار با�شتخدام املبلغ

يجـــب اأن يكون الغر�س املطلـــوب للتمويل مطابقا للأغرا�س املقرة، وهـــي الأغرا�س ال�شتثنائية املذكـــورة )علج-زواج-ترميم-

�شفر)�شياحـــي اأو ديني(-مواد بناء- اأثـــاث- �شداد ديون- اأغرا�س ا�شتثمارية )مع ا�شرتاط معرفتها-�شيارة م�شتعملة دون القدرة 

على �شرائها باملرابحة(.

ير�شل البنك للوكيل )التزام/ فجر( اأو للتاجر رقم )1( ورقة التعهد بالتمويل موقعة وخمتومة مع ذكر ا�شم الزبون.التعهد بالتمويل
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ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

موا�شفات ال�شلعة + 

الت�شعرية

الأ�شل اأن تاأتي الت�شعرية با�شم البنك. - 1

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعـــرية موقعة وخمتومة من التاجـــر، وميكن ا�شتثناًء قبـــول الت�شعرية دون وجود اخلتـــم ب�شرط اأن تكون  - 2

الت�شعرية �شادرة يف ورقة ر�شمية ومن موظف معتمد من التاجر.

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعرية بن�شختها الأ�شلية، وميكن ورودها بن�شخة منهـــا على الفاك�س اأو الإمييل، ب�شرط التاأكد من التوقيع  - 3

واخلتم.

يجب فح�س الت�شعرية ملعرفة تفا�شيل ال�شلعة كون البنك هو امل�شرتي لها. - 4

يجب اأن تاأتي الت�شعرية �شاملة لكافة املوا�شفات مثل �شعر الوحدة والكمية واملبلغ النهائي. - 5

الأ�شـــل اأن تكـــون الب�شاعـــة امل�شرتاة موجودة داخـــل البحرين وجاهزة ومرقمـــة، ولي�شت قابلة لل�شنـــع، بحيث ميكن للزبون  - 6

ا�شتلمها يف اأي وقت.

ال�شراء والتملك

ميكن اأن يتم التملك عرب الت�شال بالتاجر هاتفيًا اأو بالفاك�س اأو بالربيد اللكرتوين، مع �شرورة و�شع التاريخ على اخلتم اأو  - 1

التوقيع يف الت�شعرية مع بيان تاريخ التوقيع واخلتم.

ينبغي التاأكيد على اأن البنك قد متلك ال�شلعة �شرعًا عند املوافقة على ال�شراء ويتحمل �شمان تلفها. - 2

عقد املرابحة

يجب توقيع العقد بعد �شراء ال�شلعة. - 1

يجب بيان التفا�شيل التالية يف العقد: - 2

تفا�شيل ال�شلعة، وميكن الإ�شارة للت�شعرية. -

ثمن ال�شراء الأ�شلي. -

ربح البنك. -

�شعر البيع النهائي. -

- امل�شاريف والر�شوم الأخرى املحت�شبة على الزبون )فتح امللف- التاأمني على احلياة..الخ( -

جدول الأق�شاط. -

اإذا مول البنك الزبون م�شاريف التاأمني على احلياة فيمكن اإ�شافتها لكلفة ال�شلعة واحت�شاب اأرباح عليها. - 3
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عقد املرابحة

اإذا مـــول البنـــك الر�شوم الإدارية للزبون، فيمكن اإ�شافة ما مت دفعـــه للغري لكلفة ال�شلعة، ثم يحت�شب اأرباح عليها، اأما الر�شم  - 4

الإداري اخلا�س بالبنك غري املدفوع للغري فل يجوز اإ�شافته لكلفة ال�شلعة واحت�شاب اأرباح عليه.

يوقع الزبون والبنك على العقد مع ذكر تاريخ التوقيع، ويف�شل اأن يوؤ�شر بالتوقيع على جميع �شفحات العقد. - 5

على البنك اأن مينح الزبون ن�شخة من العقد. - 6

وثيقة متلك الزبون 

لل�شلعة

يجب التاأكد من اأن الوكيل زود الزبون مبا يثبت متلكه لل�شلعة. - 1

يجب بيان كافة تفا�شيل الب�شاعة يف الوثيقة. - 2

يجب التاأكد من توقيع الزبون على الوثيقة مع ذكر تاريخ التوقيع. - 3

بيع ال�شلعة

عند رغبة الزبون ا�شتلم ال�شلعة وبيعها �شخ�شيًاعند توكيل ال�شركة بالبيع

يجـــب اأن ي�شدر الزبون التوكيـــل للوكيل بعد ح�شوله على  - 1

وثيقة متلك ال�شلعة.

يجب بيان موا�شفات الب�شاعة يف التوكيل. - 2

يجب بيان موافقة الوكيل على الوكالة. - 3

علـــى الوكيـــل اإر�شال قائمـــة عر�س الب�شاعـــة للتاجر رقم  - 4

)2( ل�شـــراء الب�شاعة، مع ذكر موا�شفات الب�شاعة وا�شم 

الزبون.

يجـــب على التاجر رقـــم )1( ت�شليم الب�شاعـــة للزبون اإن  - 1

طلب ذلـــك، وللزبون بيعها للتاجر رقم )2( اأو لتاجر اآخر 

مـــع حتملـــه للخ�شـــارة يف حالة �شـــراء الب�شاعـــة باأقل من 

ثمنها.

يف جميـــع الأحوال يجب ح�شول الزبـــون على وثيقة متلك  - 2

لل�شلعة.



25

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

دفع املبلغ للزبون

يجـــب علـــى الوكيـــل )التزام/ فجر( متابعـــة دفع واإيداع مبلـــغ ال�شلعة حل�شاب الزبـــون باأمر من التاجر امل�شـــرتي رقم )2( للبنك 

باخل�شم من ح�شابه.

الأق�شاط

ل يجـــوز تاأجيل خ�شـــم الأق�شاط مع زيادة الأرباح، وميكن اأخذ التكلفة الفعلية فقـــط، وح�شب نظام البنك فاإنه ميكن تاأجيل  - 1

ق�شطـــني فقـــط مع احت�شاب مبلغ 15 دينار نظري هـــذا الإجراء عن كل ق�شط اأو احت�شاب 25 دينـــارًا عن كل طلب تاأجيل، كما 

يوؤخذ توقيع الزبون على ورقة طلب التاأجيل مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك. 

ميكن متديد فرتة ال�شداد للزبون دون احت�شاب اأرباح زائدة. - 2

يف حالة �شداد الزبون جلزء اأو كل مبلغ املديونية، فتنظم العملية كالتايل: - 3

• ال�ضداد الكلي: ميكن حط جزء من الأرباح )تقليل الأرباح( اإذا �شدد الزبون مبلغ املرابحة مبكرًا ب�شرط األ يكون هذا الأمر 	
متفقًا عليه م�شبقًا، وبح�شب قرار بنك البحرين املزكزي فاإنه يجب على البنك قبول ال�شداد مع اإلغاء كامل الأرباح املتبقية 

واأخذ مبلغ الأ�شل اإ�شافة للر�شوم املعتمدة، وهي 1% اأو 100 دينار )اأيهما اأقل(.

• ال�ضداد اجلزئي: ميكن للزبون �شداد جزء من مبلغ املرابحة، وميكن تقليل املبلغ املتبقي ب�شرط:	
عدم وجود اتفاق م�شبق على مبلغ احلط. -

عدم امل�شا�س بالأق�شاط ال�شابقة التي احت�شبت، وميكن تغيري الأق�شاط اللحقة فقط عرب توقيع ملحق بعقد املرابحة. -

يف حالة تاأخر الزبون يف �شداد الق�شط امل�شتحق عليه يحق للبنك احت�شاب مبلغ لللتزام بالتربع ت�شرف يف وجوه الرب ب�شرط  - 4

األ يكون الزبون مع�شرًا، فاإن كان مع�شرًا فل يجوز احت�شاب هذه املبالغ عليه، واإن احت�شبت فيجب ردها.

ال�شمانات

يحـــق للبنـــك اأخـــذ ال�شمانات اللزمـــة حت�شبًا لأي اإخـــلل من قبل الزبـــون كالتوقيع على ال�شيـــكات اأو هام�س اجلديـــة اأو الكفالة 

الت�شامنية..الخ.
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حالت ا�شتثنائية

يف حالة نكول )اإلغاء( الزبون عن �شراء ال�شلعة - 1

اإذا نكل قبل �شراء البنك لل�شلعة: فل مانع، ولي�س من حق للبنك احت�شاب مبالغ تعوي�شية با�شتثناء الر�شوم الإدارية. -

اإذا نكل بعد �شراء البنك لل�شلعة: فيفرق بني حالتني: -

أ اأن يكـــون هناك اتفاق بـــني البنك والتاجر على اإمكانية اإرجاع ال�شلعة للتاجر عند عدم بيعها من قبل البنك، وي�شمى هذا 	أ 

بـ)خيـــار ال�شرط( ففي هذه احلالـــة لن يتحمل البنك اأية تكلفة اأو خ�شائر، فلي�س للبنـــك مطالبة الزبون بالتعوي�س �شوى 

للر�شوم الإدارية.

عـــدم وجـــود اتفاق بني البنك والتاجر على خيار ال�شرط، ففي هذه احلالـــة اإن بقيت ال�شلعة عند البنك فيمكنه بيعها لأي ب - 

طرف مع حتميل الزبون الناكل تكلفة الفرق بني �شعر �شراء ال�شيارة و�شعر بيعها للطرف الثالث اإ�شافة للر�شوم الإدارية.

وفاة الزبون - 2

تتحمل �شركة التاأمني تغطية املبالغ املتبقية عند اإجراء التاأمني التكافلي على حياة الزبون. -

حالت طارئة

اأول: الإجراءات الأولية
ا�شتلم م�شتندات الزبون ال�شخ�شية. - 1

احل�شول على موافقة البنك. - 2

توقيع امل�شتندات التالية: - 3

ا�شتمارة الطلب مع الوعد بال�شراء.  -

اإقرار با�شتخدام الزبون ملبلغ ال�شلعة. -

�شند لأمر. -

طلب اإ�شدار ت�شعرية مر�شل اإىل الوكيل )التزام/ فجر(، مع وعد بالتمويل. - 4

ا�شتلم الت�شعرية. - 5

التفوي�س با�شتقطاع الر�شوم الإدارية والتاأمني )يف حالة دفعها مبا�شرة من الزبون(. - 6
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حالت طارئة

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
اإ�شدار الوثائق التالية:  - 1

اأمر ال�شراء LPO مع ختم البنك.  -

عقد املرابحة. -

�شيكات ال�شمان. -

وثيقة ملكية البنك للب�شاعة. -

توكيل الزبون للوكيل )فجر/ التزام( ببيع الب�شاعة. -

ثالثا: التوقيع
توقيع الوثائق التالية )ح�شب الرتتيب ال�شرعي(: - 1

الت�شعرية.  -

- .LPO اأمر ال�شراء

عقد املرابحة. -

�شيكات ال�شمان. -

وثيقة ملكية الزبون الب�شاعة. -

توكيل الزبون للوكيل ببيع الب�شاعة )يف حالة قبول الزبون للتوكيل(. -

اإر�شال الوثائق التالية للوكيل: - 2

الت�شعرية. -

وثيقة ملكية الب�شاعة. -

توكيل الزبون ببيع الب�شاعة. -

اأمر التاجر بالدفع للزبون واخل�شم من ح�شابه. - 3

اإيداع املبلغ يف ح�شاب الزبون. - 4
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اإلجارة مع الوعد بالتمليك )أو املنتهية بالتمليك( 
التعريف: هي الإجارة التي يقرتن بها الوعد بتمليك العني املوؤجرة اإىل امل�شتاأجر )الزبون( يف نهاية املدة اأو اأثنائها باإحدى الطرق ال�شرعية املعتربة.

جمال التطبيق: العقارات باأنواعها )الأرا�شي-البيوت والفلل-ال�شقق-املجمعات( اململوكة لطرف ثالث )غري الزبون( با�شتثناء العقارات امل�شغولة باإجارة 
والعقارات حتت الإن�شاء.

سنة اعتماد املنتج: 2007 
القطاعات املستخدمة للمنتج: الأفراد-ال�شركات املتو�شطة-ال�شركات الكبرية.

الأحكام ال�ضرعيةاملو�ضوع

جمال التطبيق

َل على العقار  اأن يكـــون العقـــار الذي يرغـــب الزبون �شراءه مملوكًا لطـــرٍف اآخٍر، ويريد الزبون بهـــذا النوع من الإجـــارِة اأن يتح�شَّ

لنف�شه.

التاأكد من ملء كافة البيانات ومن كونها �شحيحة وتوقيع الزبون عليها.ملء ا�شتمارة البيانات

�شروط العقار

ي�شرتط يف العقار الذي يرغب البنك بتاأجريه: - 1

أ اأن ل يكون موؤجرًا.	أ 

اأن يكون جاهزًا للت�شليم والنتفاع به حاًل.ب - 

اأن تكـــون قيمتـــه تقارب قيمة التمويل املطلوب، وميكن التفـــاوت يف ال�شعر زيادة اأو نق�شانًا مبا يقارب ن�شبة 15%، وملعرفة ت - 

ذلك يجب تثمني العقار من مثمن معتمد ملعرفة القيمة احلقيقية للعقار.

ينبغي على البنك معاينة العقار -ما اأمكن ذلك-. - 2

يجب التاأكد من كافة موا�شفات العقار )رقم الوثيقة-املقدمة-بيانات العقار(. - 3

ل يجوز �شراء عقار ي�شتخدم ب�شورة خمالفة لأحكام ال�شريعة الإ�شلمية. - 4
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ال�شراء والتملك

يجب التاأكد من عدم دفع الزبون مبلغا ملالك العقار، واإن ثبت ذلك فيجب توقيع عقد اإقالة بني الزبون واملالك. - 1

ميكن للبنك اأخذ مبلغ مقدم لعملية الإجارة، ويكيف هذا املبلغ كالتايل: - 2

اإذا اأخـــذ املبلـــغ قبل العقد فهو )هام�س جدية(، وميكن اعتباره دفعة اأوىل للإجارة بعـــد توقيع العقد باتفاق الطرفني، وعند  -

نكول الزبون فل ياأخذ البنك منه اإل مقدار ال�شرر الفعلي.

اإذا اأخـــذ البنـــك مبلغـــا بعد العقد فيعترب مبثابـــة اأجرة مقدمة للعقـــار، واإذا نكل الزبون فيحق للبنك اأخـــذ الأجرة ل�شاحله  -

والأوىل اأن ي�شتقطع منها مقدار ال�شرر الفعلي فقط.

يجب التملك عن طريق اإبرام عقد مبايعة بني البنك ومالك العقار )يتحمل البنك �شمان التلف بعد انعقاد العقد(، وي�شرتط  - 3

فيه التايل:

توقيع الطرفني على العقد مع ذكر تاريخ التوقيع، والتاأ�شري على كل �شفحة. -

ت�شليم الزبون ن�شخة من العقد. -

ملء البيانات. -

اإبرام عقد املبايعة قبل عقد املرابحة. -

الت�شجيل 

يجب على البنك ت�شجيل العقار با�شمه من الناحية القانونية يف عمليات الإجارة لإمكانية ذلك قانونًا. - 1

ميكن للبنك احل�شول على رهن اإ�شايف لعقار اآخر زيادة يف ال�شمان.  - 2

ر�شالة العر�س

علـــى البنـــك اأن يوقع مع الزبون على ر�شالة العر�س التي تعترب مبثابة التفاقيـــة الإطارية للتعاقد، والتي تو�شح كافة تفا�شيل  - 1

التعاقد بني البنك والزبون.

يجـــب بيـــان اآلية التاأمني وامل�شوؤول عنـــه، حيث يخري الزبون امل�شتاأجر بـــني اإجرائه للتاأمني على ح�شابـــه مقابل تخفي�س �شعر  - 2

الإيجار، وبني التزام البنك بالتاأمني مقابل زيادة الأجرة، وبعد هذا تختار العقود املنفذة.
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عقد التاأجري

عقاراأر�س

التاأجـــري بعقـــد اإجـــارة مـــع وعـــد بالتمليـــك اخلا�ـــس  - 1

بالأرا�شي )الذي ل يحتـــوي على بنود للتاأمني(، ويجب 

فيه:

توقيـــع الطرفـــني علـــى العقد مع ذكـــر تاريـــخ التوقيع،  -

والتاأ�شري على كل �شفحة.

ت�شليم الزبون ن�شخة من العقد. -

مـــلء البيانات بدقة يف جميع امللحـــق با�شتثناء ملحق  -

عقد البيع اللحق.

يجـــب اأن يكـــون تاريـــخ عقـــد الإجـــارة مـــع اأو بعد عقد  - 2

املبايعة.

التاأجـــري بعقد اإجارة مـــع وعد بالتمليك اخلا�ـــس بالعقارات  - 1

)املحتـــوي على بنود التاأمني وال�شيانـــة(، حيث يختار العقد 

وفقًا للمتكفل باإجراء التاأمني، ويجب فيه:

توقيع الطرفني علـــى العقد مع ذكر تاريخ التوقيع، والتاأ�شري  -

على كل �شفحة.

ت�شليم الزبون ن�شخة من العقد. -

مـــلء البيانات بدقة يف جميع امللحـــق با�شتثناء ملحق عقد  -

البيع اللحق.

يجب اأن يكون تاريخ عقد الإجارة مع اأو بعد عقد املبايعة. - 2

يجـــب اأن يوقـــع عقـــد وكالة خدمـــات يوكل خللـــه البنـــك الزبون  - 3

بال�شتفادة من العقار واإجراء التاأمني وال�شيانة املتفق عليها للعقار.

حالت طارئة

طلب الزبون احل�ضول على متويل اإ�ضايف يف معاملة اإجارة  مع الوعد بالتمليك أ ( 
ميكن للبنك متويل الزبون عرب الطرق التالية: -

التمويل عرب منتج ت�شهيل )التورق ال�شخ�شي(. - 1

الدخول مع الزبون يف متويل عقار اآخر عرب �شراء البنك للعقار ثم اإعادة تاأجريه على الزبون. - 2

زيادة ح�شة البنك يف العقار وتاأجريها على الزبون. - 3

الف�شخ ثم الإجارة اأو امل�شاركة: - 4

اإن كانت ملكية العقار با�شم البنك، فيف�شخ عقد الإجارة ال�شابق بر�شالة ف�شخ، ثم تنقل ملكية العقار للزبون يف ال�شجل  -

العقـــاري، ويدخـــل البنك مع الزبون يف عقد جديد ل�شراء العقار، ثم يوؤجر البنك العقار على الزبون بعقد اإجارة جديد 

)علمًا باأنه ل يعتد القانون باأي ت�شرف يف العقار )البيع اأو الرهن..الخ( اإل بالت�شجيل يف اإدارة ال�شجل العقاري(.

                   كما ميكن للبنك بعد ف�شخ الإجارة الدخول يف عقد م�شاركة مع اإمكانية بقاء العقار م�شجل با�شم البنك يف الت�شجيل 

                   العقاري. 
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ويف حالـــة مـــا اإذا كانت ملكية العقار با�شم الزبون، فيف�شخ عقد البيع والإجـــارة بر�شالة ف�شخ، ثم يدخل البنك يف عقد  -

�شراء جديد مع الزبون ثم يدخل معه يف اإجارة جديدة اأو م�شاركة. 

ب (  تغيري م�ضتاأجر العقار

 يف حالة توفر م�شتاأجر جديد للعقار، فيمكن امل�شاحلة بني الطرفني بهذا اخل�شو�س، فيتم ذلك ح�شب اخليارين التاليني:

يت�شالـــح البنـــك مـــع امل�شتاأجر القدمي على مبلغ يتفقـــان عليه، وذلك بف�شخ عقـــد الإجارة مع الوعـــد بالتمليك واإخلء  - 1

العقـــار، واإبـــراء ذمة البنك من اللتزام ال�شابق عرب كتابة مذكرة تفاهم بني الطرفني بهذا اخل�شو�س، ثم يوقع البنك 

عقد اإجارة مع الوعد بالتمليك مع امل�شتاأجر اجلديد ح�شب النظام املعمول به لدى البنك.

اأو اأن يخلى العقار من امل�شتاأجر اجلديد بالتفاق مع امل�شتاأجر القدمي، ثم يوقع البنك عقد اإجارة مع امل�شتاأجر اجلديد.  - 2

�ضراء البنك عقاراً م�ضتاأجراً مع الزبون م�ضاركًة ج ( 

ميكن للبنك اأن ي�شرتي العقار من مالكه لكن ل يجوز له تاأجريه لأن منفعة العقار م�شغولة  باإجارة اأخرى، ولذلك ينتقل  -

العقار اإىل املالك اجلديد)البنك( بذات عقد الإجارة ال�شابق وله الأجرة املتفق عليها يف عقد الإجارة ال�شابق عن املدة 

التي تبداأ من حني انتقال امللكية.

لكـــن اإذا اتفـــق الزبون واملالـــك ال�شابق على ف�شخ عقد الإجارة ال�شابق قبل اأن يتم البيـــع بينهما فيجوز حينئٍذ للبنك اأن  -

ي�شرتي العقار من املالك ال�شابق ويوؤجره على الزبون اإجارة مع الوعد بالتمليك. 

ا�ضتبدال الزبون للعقار امل�ضتاأجر اإجارة مع الوعد بالتمليك د ( 

ميكن تنفيذ التمويل عن طريق الإجارة مع الوعد بالتمليك باخلطوات التالية:

ف�شـــخ الإجـــارة عـــن العقار املـــراد ا�شتبداله مبذكرة تفاهم بـــني البنك والزبون، وي�شـــدد الزبون قيمـــة العقار والأجرة  - 1

امل�شتحقة عليه حتى تاريخ الف�شخ ويفك رهن ذلك العقار.

ي�شرتي البنك العقار اجلديد من املالك بعقد مبايعة. - 2

يوؤجر البنك العقار اجلديد على الزبون بعقد اإجارة مع الوعد بالتمليك.   - 3
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ه�(  زيادة وخف�ض الأجرة ال�ضهرية
زيادة الإيجار: ميكن للبنك زيادة الإيجار ال�شهري على امل�شتاأجر ب�شرط اأن تتوافق الزيادة مع املعيار املذكور يف العقد، وتكون 

الزيـــادة عنـــد انتهاء الفـــرتة الإيجارية املتفق عليها، ويكتفى حينهـــا باإر�شال اإ�شعار من البنك بالأجـــرة اجلديدة دون احلاجة 

لتوقيع الزبون.

• تخفي�ض الإيجار: ل مانع من خف�س الإيجار باتفاق الطرفني على اأنه اإذا كان التخفي�س اأثناء الفرتة الإيجارية فيوقع ملحق 	
بني الطرفني، ويف حالة التفاق بعد انتهاء الفرتة الإيجارية فيمكن اإر�شال اإ�شعار من البنك دون احلاجة لتوقيع الزبون.

• زيادة اأو تخفي�ض مدة الإجارة: ميكن ذلك بتوقيع ملحق لعقد الإجارة يبني الفرتة اجلديدة.	
ز( تاأجيل اأق�ساط الأجرة

ميكـــن تاأجيـــل اأق�شـــاط الأجرة ال�شهرية دون زيـــادة الأجرة ودون اأخذ ر�شوم علـــى عملية التاأجيل اإل ما يقابـــل التكلفة الفعلية، 

وبح�شب نظام البنك فاإنه ميكن تاأجيل ق�شطني فقط مع احت�شاب مبلغ 15 دينارًا عن كل ق�شط اأو 25 دينارًا لكل عملية تاأجيل ، 

كما يتم اأخذ توقيع الزبون على ورقة طلب التاأجيل مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك وطريقة ال�شداد. 

ح( ال�ضداد الكلي للعقار ونقل ملكية العقار
يف حالة �شداد الزبون كامل مبلغ املديونية، فتنظم العملية كالتايل:

• التمليك النهائي )ال�ضداد الكلي(	
يتـــم يف نهايـــة مدة الإجارة متليك الزبون العقار بعد دفعه جميع الأجرة امل�شتحقة عليه، وذلك بتوقيع عقد بيع عريف اأو ر�شمي 

بال�شعر املتفق عليه بني الطرفني، ويجب نقل ملكية العقار للم�شتاأجر دون ربط عقد البيع بالعقود ال�شابقة.

• التمليك املبكر )ال�ضداد الكلي اأثناء فرتة الإجارة(	
يحق للم�شتاأجر اإنهاء املعاملة مبكرًا عرب �شراء العقار من البنك، وذلك بتوقيع عقد بيع عريف اأو ر�شمي بال�شعر املتفق عليه  -

بني الطرفني، ومن ثم يجب نقل ملكية العقار للم�شتاأجر.

ويف هـــذه احلالة وبح�شب قرار بنـــك البحرين املزكزي فاإنه يجب على البنك قبول ال�شداد مع اإلغاء كامل الأرباح املحا�شبية  -

املتبقية واأخذ مبلغ الأ�شل اإ�شافة للر�شوم املعتمدة، وهي 200 دينارا وربح اآخر �شهر للعقار ال�شكني، اأما العقار ال�شتثماري 

فريجع لل�شوابط التي حددها البنك.
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ط( ال�سداد اجلزئي للعقار 
 ميكـــن للزبـــون �شداد جزء من مبلغ الإجارة، وميكن تقليل املبلغ املتبقي ب�شرط عدم امل�شا�س بالأق�شاط ال�شابقة التي احت�شبت، 

وميكن تغيري الأق�شاط اللحقة فقط عرب ملحق يوقع بني الطرفني يبني الأجرة للمدة اجلديدة. وذلك ح�شب قرار البنك.

ي( طلب ت�ضجيل العقار با�ضم طرف من اأطراف التعاقد اأو طرف ثالث
اإذا كان الزبون اأكرث من �شخ�س واحد فتنفذ املعاملة على النحو التايل:

يوقع الأطراف على عقد الإجارة ب�شفتهم م�شتاأجرين اإجارة مع الوعد بالتمليك، ويلتزمون معًا ب�شداد اأق�شاط الأجرة. - 1

يعـــدل البنـــد اخلا�س بنقـــل امللكية يف عقد الإجارة بحيث ين�س علـــى توافق الأطراف على نقل ملكيـــة العقار عند نهاية عقد  - 2

الإجارة وبعد �شداد كامل الأجرة با�شم ال�شخ�س اأو الأ�شخا�س الذين يعينونهم.

يتعهد البنك يف عقد البيع الذي �شيتملك مبوجبه العقار حمل املعاملة بنقل ملكية العقار با�شم ال�شخ�س اأو الأ�شخا�س الذين  - 3

يعينونهم بناء على رغبتهم عند نقل امللكية.

يوقـــع الطرفـــان معـــًا على اإقرار عدم ممانعـــة موثق اأمام كاتب العدل يخـــول البنك حق بيع العقار للغـــري وذلك ح�شب �شيغة  - 4

الإقرار املعتمدة لدى البنك.

امل�شتندات امل�شتخدمة 

ح�شب الرتتيب 

ال�شرعي

اأول: الإجراءات الأولية
ا�شتلم م�شتندات الزبون ال�شخ�شية+وثيقة ملكية العقار. - 1

اإ�شدار موافقة البنك. - 2

توقيع امل�شتندات التالية )ل ي�شرتط الرتتيب فيها(:  - 3

ا�شتمارة الطلب مع الوعد بال�شراء. -

�شند لأمر. -

الإقالة )يف حالة تعاقد الزبون ودفعه مبلغًا مقدمًا للمالك(/ + ر�شيد الدفع. -

ا�شتمارة التفوي�س بخ�شم الر�شوم الإدارية والتاأمني والدفعة املقدمة. -

تقرير تثمني العقار. - 4

ا�شتلم وثيقة التاأمني على احلياة. - 5
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امل�شتندات امل�شتخدمة 

ح�شب الرتتيب 

ال�شرعي

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
اإ�شدار العقود التالية:

ر�شالة العر�س. - 1

عقد الإجارة. - 2

عقد وكالة اخلدمات. - 3

�شيكات الأق�شاط. - 4

ثالثا: التوقيع 
توقيع العقود التالية )ح�شب الرتتيب(: 

عقد املبايعة الر�شمي بني البنك ومالك العقار وت�شليم مبلغ العقار )ال�شيك(. - 1

ملحظة: ي�شجل العقار با�شم البنك. - 2

توقيع ر�شالة العر�س. - 3

توقيع عقد الإجارة. - 4

توقيع عقد وكالة اخلدمات. - 5

توقيع الإقرار الر�شمي. - 6

التاأ�شري على وثيقة ملكية العقار. - 7

توقيع ال�شيكات واأوراق خ�شم الأق�شاط. - 8

اإ�شدار عقد الرهن )اإن كان العقار مرهونا( - 9

توقيع عقد البيع النهائي يف نهاية املدة اأو عند ال�شداد املبكر. - 10
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املشاركة املتناقصة
على  ح�ش�شه  البنك  يوؤجر  اأو  يبيع  اأن  على  له،  مملوك  غري  عقار  ل�شراء  اأو  للزبون  مملوك  عقار  يف  والزبون  البنك  بني  تتم  التي  امل�شاركة  هي  التعريف: 

الزبون لحقًا، وتنتهي امل�شاركة ب�شراء الزبون جميع ح�ش�س البنك ويتملك الزبون جميع العقار.

على  التمويل  الإن�شاء-اإعادة  حتت  باإجارة-العقارات  امل�شغولة  والفلل-ال�شقق-املجمعات-العقارات  )الأرا�شي-البيوت  باأنواعها  العقارات  التطبيق:  جمال 
نف�س العقار عند حاجة الزبون للنقد(، وبح�شب نظام البنك اجلديد فاإن ا�شتخدام امل�شاركة �شيقت�شر على امل�شاريع التجارية ال�شتثمارية 

فقط.

سنة اعتماد املنتج: 2007
القطاعات املستخدمة للمنتج: الأفراد-ال�شركات املتو�شطة-ال�شركات الكبرية.

العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

م�شاركة 

بني البنك 

والزبون يف 

عقار مملوك 

للزبون

زبون لديه عقار 

غري موؤجر.

املطلوب  - 1 احل�شة  وي�شرتي  العقار  يف  الزبون  البنك  به  ي�شارك  طرفني(  بني  متناق�شة  )م�شاركة  عقد  اإبرام 

�شراوؤها.

اإبرام )وعد ب�شراء ح�ش�س( يعد به الزبون �شراء ح�ش�س البنك م�شتقبل. - 2

جلميع  - 3 ال�شنوية  اأو  ال�شهرية  الواحدة  احل�شة  اأجرة  فيه  يحدد  قائم(  م�شروع  يف  ح�ش�س  )اإيجار  عقد  اإبــرام 

من�شبطًا  معيارا  الإطارية  التفاقية  حتدد  اأن  على  الأوىل  للفرتة  اأو  ثابتة(،  احل�شة  اأجرة  تكون  )اأي  الفرتات 

لتحديد اأجرة الفرتات اللحقة، اأما الفرتة التالية في�شتخدم العقد امللئم لرغبة الزبون اإما يف ا�شتئجار ح�ش�س 

البنك )ي�شتخدم حينها عقد اإيجار احل�ش�س( اأو يف �شراء ح�ش�س البنك )ي�شتخدم عقد بيع ح�ش�س(، وميكن 

ال�شتغناء عن عقد بيع احل�ش�س يف حالة وجود بنود تنظم عملية بيع احل�ش�س يف التفاقية الإطارية.

اإبرام عقد )بيع ح�ش�س( يف نهاية املدة يبيع به البنك ح�ش�شه بالكامل على الزبون ب�شعر رمزي. - 4

زبون ميتلك عقارا 

موؤجرا )عمارة 

�شكنية اأو جممع 

جتاري ..الخ(.

املطلوب  - 1 احل�شة  وي�شرتي  العقار  يف  الزبون  البنك  به  ي�شارك  طرفني(  بني  متناق�شة  )م�شاركة  عقد  اإبرام 

�شراوؤها.

اإبرام )وعد ب�شراء ح�ش�س( يعد به الزبون �شراء ح�ش�س البنك م�شتقبًل. - 2

اأ�شعار  - 3 يف  تغريرُّ  حدوث  من  خللها  ُيتاأكد  زمنية  فرتة  بعد  يربم  ح�ش�س(  )بيع  بعقد  ح�ش�شه  البنك  يبيع 

العقارات )6 اأ�شهر بحد اأدنى( وذلك جتنبًا ل�شبهة الِعينة، حيث تعترب هذه الفرتة مبثابة فرتة �شماح للزبون، 

وياأخذ البنك خللها الأجرة امل�شتحقة له بناء على احل�ش�س التي ميتلكها يف العقار.
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العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

مـــ�ـــشـــاركـــة بــني 

والزبون  البنك 

ــك عــقــار  ــمــل ــت ل

لطرف  مملوك 

ثالث

زبون يريد متلك 

عقار اآخر)موؤجر اأو 

غري موؤجر(.

اإبرام عقد )مبايعة( عريف ي�شرتي به البنك العقار من مالكه الأول م�شاركة مع الزبون. - 1

اإبرام )عقد م�شاركة متناق�شة بني 3 اأطراف( بني البنك والزبون يف العقار. - 2

اإبرام )وعد ب�شراء ح�ش�س( من الزبون. - 3

اإبرام )عقد بيع ح�ش�س(. - 4

حالت طارئة

طلب الزبون 

احل�شول على 

متويل اإ�شايف

ميكن للبنك متويل الزبون عرب الطرق التالية:

التمويل عرب منتج ت�شهيل )التورق ال�شخ�شي(. - 1

ف�شخ امل�شاركة احلالية والدخول يف م�شاركة جديدة باحل�شة املطلوبة. - 2

زيادة البنك حل�شته يف العقار ودفع قيمة احل�شة للزبون، وذلك عرب توقيع ملحق بعقد امل�شاركة. - 3

نقل مديونية معاملة 

عقار اإىل البنك من 

بنك اآخر

يجوز للبنك اأن ي�شرتي العقار من جهة التمويل ال�شابقة، ثم يوقع عقد م�شاركة مع الزبون بحيث تتمثل ح�شته  يف املبالغ 

التي دفعها للبنك الآخر وتتمثل ح�شة البنك يف الفرق بني املبلغني، ثم يوؤجر البنك احل�ش�س اأو يبيعها.

تغيري الزبون للعقار 

حمل امل�شاركة

اإذا كان���ت امل�ضارك���ة يف عق���ار واح���د: واأراد الزبون تغيريه فتف�شخ امل�شاركة يف العقـــار ال�شابق، ويجب على البنك  - 1
توقيع عقد م�شاركة على العقار اجلديد.

اإذا كان���ت امل�ضارك���ة يف اأك���ر من عقار: واأراد الزبون تغيري عقار واحـــد دون بقية العقارات، فيمكن توقيع ملحق  - 2
بعقد امل�شاركة وذكر تفا�شيل امل�شاركة يف العقار اجلديد.

ميكن للزبون والبنك التفاق على تغيري الرهن �شرعًا، لكن يراعى يف هذا الإجراء املخاطر القانونية والئتمانية.تغيري حمل الرهن
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العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

حالت طارئة

زيادة وخف�س 

اأق�شاط اإيجار اأو 

بيع احل�ش�س 

أ( زيادة مبلغ الق�ضط 
يف حالة تاأجري احل�ض�ض: يجوز للبنك زيادة الأجرة للفرتات اللحقة بعد انتهاء الفرتة الإيجارية الأوىل ح�شب  - 1

التفاقية الإطارية اأو ر�شالة العر�س املوقعة من الطرفني اأو بالتوافق بينهما، وذلك باإ�شعار ير�شله لل�شريك.

يف حال���ة بي���ع احل�ض����ض: يجوز للبنك زيادة �شعر احل�ش�س التـــي مل ي�شرتها يف املواعيد املحددة، وذلك بعقد  - 2
بيع ح�ش�س جديد باتفاق الطرفني.

ب( تخفي�ض مبلغ الق�ضط
ميكن للبنك والزبون التفاق على خف�س الأجرة ال�شهرية اأو ق�شط بيع احل�ش�س بتوقيع ملحق بعقد اإيجار احل�ش�س اأو 

بيع احل�ش�س يت�شمن ال�شعر اجلديد، ويف حالة التفاق بعد انتهاء الفرتة الإيجارية اأو انتهاء ق�شط بيع احل�ش�س احلايل 

فيمكن اإر�شال اإ�شعار من البنك دون احلاجة لتوقيع الزبون ح�شب التفاقية الإطارية اأو ر�شالة العر�س املوقعة من الطرفني 

اأو بالتوافق بينهما.

ميكن للبنك والزبون التفاق على تغيري مدة امل�شاركة بتوقيع ملحق بعقد امل�شاركة يبني الفرتة اجلديدة.تغيري مدة امل�شاركة

تعديل مدة 

امل�شاركة اأو بند من 

بنودها

يوقع ملحق بعقد امل�شاركة بالتعديل املتفق عليه.

تاأجيل اأق�شاط  

اإيجار اأو بيع 

احل�ش�س

ميكن تاأجيل اأق�شاط الأجرة ال�شهرية اأو اأق�شاط بيع احل�ش�س دون زيادة الأجرة وق�شط البيع ودون اأخذ ر�شوم  -

علـــى عمليـــة التاأجيـــل اإل ما يقابل التكلفـــة الفعلية، وبح�شب نظـــام البنك فاإنه ميكن تاأجيـــل ق�شطني فقط مع 

احت�شاب مبلغ 15 دينارا عن كل ق�شط اأو 25 دينارا لكل عملية تاأجيل.

يوؤخذ توقيع الزبون على ورقة طلب التاأجيل مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك وطريقة ال�شداد.  -
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العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

حالت طارئة

اإنهاء امل�شاركة 

)ال�شداد الكلي 

املبكر(

• التمليك النهائي 	
يف حالة ما اإذا �شدد الزبون كامل اأق�شاط بيع احل�ش�س فتنتقل ملكية العقار له تلقائيا من الناحية ال�شرعية، ويجب 

العقار با�شم البنك  العقار با�شم الزبون )يف حالة ت�شجيل  القانونية اللزمة لنقل ملكية  القيام بالإجراءات  حينها 

منذ البداية(.

ويف حالة ما اإذا �شدد الزبون اأجرة احل�ش�س فقط، فيجب على البنك بيع احل�ش�س حتى تنتقل امللكية له �شرعًا.

• التمليك املبكر )ال�ضداد الكلي اأثناء فرتة امل�ضاركة(	
لكامل  ح�ش�س  بيع  عقد  بتوقيع  وذلك  للبنك،  املتبقية  احل�ش�س  �شراء  عرب  مبكرًا  املعاملة  اإنهاء  لل�شريك  يحق 

احل�ش�س، ويف هذه احلالة وبح�شب قرار بنك البحرين املزكزي فاإنه يجب على البنك قبول ال�شداد مع اإلغاء كامل 

الأرباح املحا�شبية املتبقية واأخذ مبلغ الأ�شل اإ�شافة للر�شوم املعتمدة، وهي 200 دينار وربح اآخر �شهر للعقار ال�شكني، 

اأما العقار ال�شتثماري فريجع لل�شوابط التي حددها البنك.

ال�شداد اجلزئي 

)تعجيل �شراء 

ح�شة(

ميكن للزبون �شداد جزء مقدم من قيمة احل�ش�س، وميكن حط جزء من مبلغ الإجارة مع ثبوت حق البنك يف ربح 

احل�ش�س ال�شابقة التي احت�شبت، وميكن تغيري الأق�شاط اللحقة فقط عرب ملحق يوقع بني الطرفني يبني فيه الأجرة 

واملبلغ املتبقي واملدة اجلديدة. وذلك ح�شب قرار البنك اأو بالتفاق مع الزبون.

دخول �شريك جديد 

حمل ال�شريك 

احلايل

يف حالة عدم رغبة ال�شريك موا�شلة امل�شاركة واحل�شول على �شريك جديد يحل حمله، فيمكن امل�شاحلة بني الطرفني بهذا 

اخل�شو�س، وذلك ح�شب اخلطوات التالية:

يت�شالـــح البنـــك مع ال�شريك القدمي على مبلغ يتفقان عليه، وذلك بف�شـــخ امل�شاركة واإخلء العقار، واإبراء ذمة  - 1

البنك من اللتزام ال�شابق عرب كتابة مذكرة تفاهم بني الطرفني بهذا اخل�شو�س. 

يوقع البنك عقد م�شاركة جديد مع ال�شريك اجلديد ح�شب النظام املعمول به لدى البنك. - 2
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العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

اخلطوات

اأول: الإجراءات الأولية
ا�شتلم م�شتندات الزبون ال�شخ�شية+وثيقة ملكية العقار. - 1

اإ�شدار موافقة البنك. - 2

توقيع امل�شتندات التالية )ل ي�شرتط الرتتيب فيها(:  - 3

ا�شتمارة الطلب مع الوعد بال�شراء. -

�شند لأمر. -

ا�شتمارة التفوي�س بخ�شم الر�شوم الإدارية والتاأمني والدفعة املقدمة. -

تقرير تثمني العقار. - 4

ا�شتلم وثيقة التاأمني على احلياة. - 5

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
اإ�شدار العقود التالية: - 1

املبايعة العريف بني البنك ومالك العقار. -

ر�شالة العر�س. -

عقد امل�شاركة. -

عقد تاأجري احل�ش�س. -

عقد بيع احل�ش�س -

مالحظة: ت�شتخدم العقود وفقًا ملا هو مذكور يف التفا�شيل اأعله.  -
�شيكات الأق�شاط. -
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العقود امل�ضتخدمة واخلطوات ال�ضرعية للم�ضاركةحالت تطبيقهانوع امل�ضاركة

اخلطوات

ثالثا: التوقيع 
توقيع العقود التالية )ح�شب الرتتيب(:  - 1

توقيع ر�شالة العر�س. - 2

عقد املبايعة الداخلي بني البنك ومالك العقار وت�شليم مبلغ العقار )ال�شيك(. - 3

مالحظ���ة: يف جميـــع الأحـــوال، الأ�شل اأن ي�شجل العقار با�شم الطرفني )البنك والزبون( وحيـــث اإن الأنظمة والقوانني متنع ت�شجيل  -
العقـــار با�شـــم الطرفني اإن كانا خمتلفني يف التو�شيف القانوين )�شخ�شية فرديـــة و�شخ�شية اعتبارية( فيمكن حينها ت�شجيل العقار 

با�شـــم اأي مـــن الطرفني، فاإن �ُشجل با�شم البنك فيبقى با�شمه اإىل نهاية املدة، واإن كان با�شم الزبون فريهن ل�شالح البنك ثم تنتقل 

ملكيته للزبون اإن وفى بكامل اأق�شاط بيع احل�ش�س.

توقيع عقد امل�شاركة. - 4

توقيع عقد اإيجار احل�ش�س. - 5

توقيع عقد بيع احل�ش�س. - 6

توقيع عقد الرهن الر�شمي )اإن كان العقار �شريهن للبنك(. - 7

توقيع ال�شيكات واأوراق خ�شم الأق�شاط. - 8



34 الضوابط الشرعية للمنتجات المصرفية

المرابحة لآلمر بالشراء
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المضاربة
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املضاربة
التعريف: هي م�شاركة بني رب املال )الزبون عادة( وبني امل�شارب )البنك عادة(، بحيث ي�شتثمر البنك اأموال الزبون، ويوزع الربح بينهما ح�شب التفاق، 

وتكون اخل�شارة على رب املال اإل اإذا ثبت تق�شري اأو اإهمال اأو خمالفة يف ال�شروط من قبل امل�شارب.

جماالت تطبيقها يف البنك: الودائع ال�شتثمارية باأنواعها، ح�شابات التوفري/فيفو /جتوري /اإقراأ.
القطاعات املستخدمة للمنتج:  الأفراد/ ال�شركات/ البنوك )وي�شتخدم البنك نظام ال�شتثمار بالوكالة اأو املرابحة العك�شية يف ال�شلع الدولية اأحيانًا  

                                               مع بع�س البنوك، وي�شتخدم نظام ال�شتثمار باملرابحة العك�شية يف حالة رغبة الزبون احل�شول على ربح ثابت موؤكد(.

تاريخ اعتماد املنتج: 
حسابات التوفري: 1980
الودائع اخلاصة: 1980
حساب جتوري: 2008
حساب إقرأ: 2008
حساب فيفو: 2009

البنداملو�ضوعم

اأوًل

توزيع 

ال�شتثمارات

ي�شتثمـــر البنـــك اأموال املودعني يف الوعاء ال�شتثمـــاري اململوك له، والذي يحتوي على املنتجات ال�شرعيـــة التي يقدمها البنك يف 

العادة، وي�شرتط يف ال�شتثمارات والوعاء ال�شوابط التالية:

اأول: يجب اأن تكون ا�ضتثمارات كل وعاء معروفة ومو�ضحة ومف�ضلة.
وتوزع ال�شتثمارات يف البنك كالتايل:

ا�شتثمارات امل�شاهمني وتكون يف: - 1

ال�شتثمــــارات ال�شرتاتيجيــــة للبنك مثل املباين والأرا�شــــي لأغرا�س ا�شتثمارية والت�شغيلية ولأغرا�ــــس امل�شاربة ولغري املتاجرة  -

وال�شتثمارات يف �شركات زميلة وال�شتثمارات يف موجودات مقتناة للتاأجري وكافة ال�شتثمارات ذات املخاطر املرتفعة.

 املوجودات الثابتة. -

 املباين والأرا�شي ال�شتثمارية. -

 اأر�شدة احل�شابات مع البنوك املرا�شلة. -

النقد يف اخلزنة ولدى ال�شراف الآيل. -
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البنداملو�ضوعم

اأوًل

توزيع 

ال�شتثمارات

ا�شتثمارات املودعني ، وتكون يف: - 2

التمويلت: املرابحة- مرابحة ال�شلع- امل�شاركات-الإجارة املنتهية بالتمليك- التورق-ال�شكوك. -

الحتياطي القانوين لدى البنك املركزي. -

التزامات العتمادات. -

      وتنق�شم ا�شتثمارات املودعني اإىل وعائني، هما: - 3

وعاء )ب( - 6وعاء )أ( - 5البيان - 4

املميزات 

واخل�شائ�س

ا�شتثمار اآمن قليل املخاطر. - 1

ق�شري الأجل )اأقل من �شنة(. - 2

معدل اأرباح اأقل. - 3

يوؤخذ منه احتياطي معدل الأرباح  - 4

واحتياطي خماطر ال�شتثمار.

ا�شتثمار ذو خماطر اأعلى. - 1

ا�شتثمار طويل الأجل )اأكرث من �شنة(. - 2

معدل اأرباح اأعلى. - 3

يوؤخذ منه احتياطي معدل الأرباح واحتياطي خماطر ال�شتثمار. - 4

وجوه ال�شتثمار

مرابحات ال�شلع الدولية. - 1

امل�شاربة يف وعاء البنك، ومينح  - 2

هذا ال�شتثمار مع البنوك فقط.

الوكالة بال�شتثمار. - 3

ال�شكوك ال�شيادية. - 4

املرابحة. - 1

امل�شاركة. - 2

الإجارة املنتهية بالتمليك. - 3

امل�شاومة. - 4

�شكوك ال�شتثمار. - 5

�شكوك اأخرى. - 6

احل�شابات 

امل�شتخدمة

ح�شاب جتوري. - 1

ح�شاب التوفري. - 2

3 - .vevo ح�شاب

ح�شاب اقراأ. - 1

الودائع العادية NTD )تبداأ من 1000 د.ب(، جلميع الفرتات. - 2

الودائع اخلا�شة STD )تبداأ من 100،000 د.ب(، جلميع الفرتات. - 3

�شهادات ال�شتثمار LTD )تبداأ من 100،000 د.ب(، وتكون  - 4

ملدة 3 �شنوات كحدٍّ اأدنى.

5 - .Saving skim ح�شابات التوفري للموظفني



50

البنداملو�ضوعم

ثانيا

�ـــــشـــــوابـــــط 

حـــــــــقـــــــــوق 

ين  مل�شتثمر ا

وحــــــــقــــــــوق 

البنك

ي�شتحق البنك اأرباحه عن وعائه اخلا�س ب�شفته م�شتثمرا . - 1

ي�شتحق البنك اأرباحه يف وعاء املودعني ب�شفته م�شاربا فقط. - 2

اإذا �شاهـــم البنـــك باأموالـــه يف وعـــاء املودعني في�شتحق اأرباحـــه ب�شفته م�شاربا اأول ثـــم ياأخذ ما يقابـــل م�شاهمته ب�شفته  - 3

م�شتثمرا.

حتمل كل وعاء على حدة م�شاريفه اأو خ�شائره، كالتايل: - 4

وعاء املودعني: يتحمل املودعون م�شاريفه. -

وعاء امل�شاهمني: يتحمل امل�شاهمون م�شاريفه. -

الوعاء امل�شرتك: يتحمل امل�شاهمون واملودعون م�شاريفه كل ح�شب ن�شبة م�شاركته. -

ثالثا

اأ�ش�س توزيع 

الأرباح

يجب اأن تكون ن�شب توزيع الأرباح بني امل�شاهمني واملودعني وا�شحة ومعلومة ومبينة ولبد من توزيعها بناء على ن�شب �شائعة،  - 1

مثـــال: 50% 50% اأو 40% و60% ..الـــخ، ول يجـــوز حتديد ن�شبـــة ربح معينة، مثال: 3% اأو 1% اأو مبلـــغ حمدد مثل 1000 دينار 

..الـــخ، وميكـــن عو�شا عن ذلك تقدير الأربـــاح بناء على الدرا�شات التي اأجريت والتوقعات بحيـــث يكون الربح متوقعًا فقط 

وغري موؤكد.

توزع الأرباح تبعا للخطوات التالية: - 2

أ ا�شتقطاع تكلفة امل�شاربة.	أ 

تخ�شي�س مبلغ  ي�شم حل�شاب معدل الأرباح )وهو ح�شاب يخ�ش�س كاحتياطي يف حالة هبوط الأرباح ب�شكل غري متوقع، ب - 

فيوؤخـــذ منه ملعادلـــة اأرباح ال�شوق، وهو م�شرتك بني امل�شـــارب )البنك( واأ�شحاب راأ�س املـــال )املودعون(( قبل اقتطاع 

ن�شيب البنك من الأرباح مع تو�شيح ن�شبة التخ�شي�س.

ا�شتقطاع اأرباح البنك )امل�شاهمون( باعتباره م�شاربًا.ج - 

تخ�شي�ـــس مبلغ ي�شم حل�شاب خماطر ال�شتثمار )وهـــو ح�شاب يخ�ش�س كاحتياطي ي�شتخدم لتغطية اخل�شائر الناجتة د - 

عن الظروف غري الطبيعية وهو خا�س باملودعني(، مع تو�شيح ن�شبة التخ�شي�س.

توزيـــع الأرباح علـــى املودعني ح�شب ن�شبة امل�شاربة املعلنـــة )وتظهر الأرباح بالن�شبة املئويـــة ال�شائعة بني جمموع الأرباح ه - 

وجمموع الأموال امل�شتثمرة(.
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البنداملو�ضوعم

ثالثا

اأ�ش�س توزيع 

الأرباح

على البنك اأن ي�شتثمر الوعائني الحتياطيني كالتايل: - 3

أ احتياطي معدل الأرباح: ي�شتثمره البنك حل�شاب الحتياطي )م�شرتك بني امل�شارب واأ�شحاب راأ�س املال( وتوزع الأرباح 	أ 

بينهما ح�شب الن�شبة املتفق عليها بعد ح�شم ن�شيب البنك م�شفته م�شاربًا.

احتياطي خماطر ال�شتثمار: ي�شتثمره البنك ل�شالح املودعني، وي�شتحق البنك ن�شيبه ب�شفته م�شاربًا فقط.ب - 

توزع الأرباح بعد خ�شم جميع امل�شروفات املبا�شرة، ول يحق للبنك اأن يحمل املودعني امل�شاريف غري املبا�شرة كالإعلنات  - 4

وتكاليف املوظفني..الخ.

يجـــب توزيـــع الأرباح بعد اإجراء التن�شي�س )التقييـــم( احلكمي ولي�س بناء على اأية معايري اأخـــرى، بحيث تقدر الأرباح بعد  - 5

انتهاء املدة املحددة لها.

يجب على البنك اأن يوزع الأرباح بناء على حتققها فعليا، ول يتحمل البنك الفارق بني الن�شبة املتوقعة ون�شبة الربح احلقيقية،  - 6

واإن اأراد البنك التنازل عن جزء من اأرباحه فلبد من احل�شول على تفوي�س من اجلمعية العمومية اأو من تفو�شه كمجل�س 

الإدارة مع الإف�شاح عنه يف البيانات املالية ال�شنوية.

يجب تو�شيح ن�شب الأموال امل�شتثمرة املخ�ش�شة لكل نوع من الودائع يف القنوات الإعلنية للبنك. - 7

رابعًا

الوثائق 

امل�شتخدمة

ا�شتمارة �شروط واأحكام احل�شابات. - 1

�شهادة الوديعة )متنح للودائع اخلا�شة فقط(. - 2

ق�شايا متفرقةخام�شًا

اجلوائز على ح�شاب جتوري - 1

يجوز للم�شارب )البنك( ت�شجيع املودعني عرب منحهم جوائز ت�شجيعية بالقرعة، وذلك بال�شروط التالية:

أ ا�شتثمار احل�شابات عرب الو�شائل ال�شرعية ومنح املودعني )اأرباب الأموال( الأرباح املتحققة.	أ 

اأن تكون اجلوائز على �شبيل الهبة من ح�شاب امل�شاهمني.ب - 
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مرابحات االعتمادات املستندية وبوالص رسم التحصيل
التعريف وجمالت التطبيق

بوال�ض التح�ضيل - 1العتماد امل�ضتندي - 1

التعريف العام: هو تعهد مكتوب من البنك )امل�شدر( بناء على طلب 
امل�شرتي )زبون البنك( مطابقا لتعليماته ي�شلم للبائع )امل�شتفيد( 

بوا�شطة البنك املرا�شل.

التعريف العام: هي م�شتندات الب�شاعة الواردة للبنك دون طلب م�شبق منه، 
والتي يكون للبنك فيها خيار قبول اأو رف�س الب�شاعة الواردة ل�شاحله. 

العتماد امل�ضتندي بالوكالة )النقدي(: وهو العتماد الذي ينفذ حني 
توفر مبلغ الب�شاعة لدى الزبون بالكامل، ويوؤدي البنك دور الوكيل عن 

الزبون اأو البنك املرا�شل يف حتويل املبالغ وتلقي امل�شتندات.

 بوال�ض التح�ضيل بالوكالة )النقدية(: هي موافقة البنك على امل�شي يف 

املعاملة وتنفيذ اإجراءات اإنهاء املرا�شلت مع البنك املرا�شل عند وجود مبلغ 

الب�شاعة بالكامل لدى الزبون، حيث يوؤدي البنك دور الوكيل يف حتويل املبالغ 

وتلقي امل�شتندات.

العتماد امل�ضتندي باملرابحة: هو اعتماد ي�شدره البنك )امل�شدر( 
يت�شمن �شرائه للب�شاعة من التاجر اخلارجي بناء على طلب الزبون، 

ثم يبيع تلك الب�شاعة على الزبون.

بوال�ض التح�ضيل باملرابحة: وتقع عند قبول البنك ل�شراء الب�شاعة بناء على 
امل�شتندات الواردة، ثم بيعها على الزبون باملرابحة.

حالت تطبيق العتماد امل�ضتندي للمرابحة: يطبق عند عدم تغطية 
الزبون ملبلغ العتماد.

حالت تطبيق بولي�ضة التح�ضيل باملرابحة: يطبق عند عدم تغطية الزبون ملبلغ 
العتماد.

اجلهات املمنوحة: ال�شركات واملوؤ�ش�شات.اجلهات املمنوحة: ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

جمال التنفيذ: خارج البحرين.جمال التنفيذ: داخل وخارج البحرين.
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وينفذ العتماد امل�شتندي وبوال�س التح�شيل ب�شيغة املرابحة ح�شب النظام التايل: - 1

اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املرحلة الأوىل

مرحلة 

العقد املوثق 

بالعتماد

التوقيع على 

اتفاقية 

اإطارية للبيع 

باملرابحة 

بني الزبون 

والبنك

والربح  ال�شلع  وا�شترياد  للمرابحة  العامة  الأطر  والزبون على  البنك  التفاق بني  تت�شمن  التي  العام  الإطار  اتفاقية  هي 

والوعد بال�شراء من الزبون..الخ، وتوقع �شنويًا بينهما، والتي من اأهم بنودها:

وعد امل�شرتي والتزامه ب�شراء الب�شاعة من البنك فور و�شولها مع ت�شليمه �شهادة تفيد مطابقة الب�شاعة للموا�شفات،  - 1

والتـــزام امل�شرتي بتوقيـــع عقد املرابحة دون تاأخري، ويف حال تاأخريه فاإن ا�شتلمه مل�شتندات تخلي�س الب�شاعة يعترب 

موافقة نهائية على عقد املرابحة.

جواز تغيري البنك للربح املتفق عليه قبل الدخول يف عقد املرابحة. - 2

التـــزام البنك بالتاأمني علـــى الب�شاعة، مع جواز توكيل الزبون بذلك، كما يجوز يف حالت ا�شتثنائية تاأمني الزبون اأو  - 3

املورد على الب�شاعة بنف�شه يف حالة ن�س التفاقية على ذلك.

 ويجب اأن تتوفر يف التفاقية الإطارية ال�شوابط التالية:

توقيع البنك والزبون على التفاقية وذكر التاريخ، مع التاأ�شري على جميع ال�شفحات. - 1

بيان ن�شب الربح املتفق عليها مبدئيًا. - 2

بيان مبلغ الت�شهيلت املقدمة )ال�شقف( لل�شنة املعنية. - 3

عقد الوكالة

وهو عقد يوكل فيه البنك الزبون طلب الب�شائع من املورد نيابة عن البنك، وي�شتخدم 

يف العتمادات امل�شتندية للحالت ال�شتثنائية فقط التي ي�شر فيها املورد على �شحن 

الب�شاعة با�شم الزبون، وي�شرتط فيه :

توقيع الطرفني على عقد الوكالة جلميع ال�شفحات. - 1

بيان نوع الب�شاعة التي �شي�شتوردها الزبون م�شتقبًل. - 2

ي�شتخدم العقد يف كافة معاملت 

بوال�س التح�شيل.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املرحلة الثانية

مرحلة

ـــــب فـــتـــح  طـــــل

العتماد

ا�ــــشــــتــــمــــارة 

الطلب

يجـــب ملء جميع البيانـــات املطلوبة يف ال�شتمارة، وهي: بيانـــات ال�شلعة/نوع العتماد وتفا�شيلـــه/ ميعاد الت�شليم/ - 1

الوعد بال�شراء من الزبون مع حتديد ن�شبة الربح /عدد الأق�شاط/ حتديد طريقة التاأمني للب�شاعة..الخ.

يجب توقيع الزبون على ال�شتمارة مع ذكر تاريخ التوقيع. - 2

مـــوا�ـــشـــفـــات 

ــــة  ــــع ــــل ــــش ــــ� ال

مـــــــن خـــــلل 

الت�شعرية

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعرية با�شم البنك، وميكن يف حالـــة ال�شرورة قبول الت�شعرية با�شم الزبـــون باتفاق م�شبق عند  - 1

اقت�شاء احلاجة ذلك.

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعـــرية موقعة وخمتومة من التاجر، وميكـــن ا�شتثناًء قبول الت�شعـــرية دون وجود اخلتم بناء على  - 2

النظام املتبع من التاجر ب�شرط اأن تكون الت�شعرية �شادرة يف ورقة ر�شمية.

الأ�شـــل اأن تاأتـــي الت�شعـــرية بن�شخة اأ�شلية، وميكن اأن تاأتـــي بن�شخة منها على الفاك�س اأو الإمييـــل، ب�شرط التاأكد من  - 3

التوقيع.

يجب فح�س الت�شعرية ملعرفة تفا�شيل ال�شلعة وكون البنك هو امل�شرتي لها. - 4

يجب اأن تاأتي الت�شعرية �شاملة لكافة املوا�شفات مثل �شعر الوحدة والكمية واملبلغ النهائي. - 5

اإذا حت�شل البنك على تخفي�س يف ال�شعر فيجب اأن ي�شتفيد منه الزبون. - 6

ي�شـــرتط يف ال�شلعـــة اأن تكون متوافقة مع اأحـــكام ال�شريعة الإ�شلمية، ويجوز للبنك �شراء وبيـــع �شلع الذهب والف�شة  - 7

امل�شنوعة فقط دون ال�شبائك.

يجب التاأكد من اأن الب�شاعة امل�شرتاة موجودة ومعينة )يف العتماد الداخلي خ�شو�شًا(. - 8

تقدمي الزبون 

ــراء  ــش ــب � طــل

مـــن الــداخــل 

LPO

يجب التاأكد من بيان  - 1

اأو  ال�شلعة،  تفا�شيـــل 

الإ�شارة للت�شعرية.

توقيـــع  - 2 مـــن  التاأكـــد 

الطرفني.

ل تنطبق على العتمادات امل�شتندية اخلارجية

تقدمي الزبون للبنك طلب �شراء 

من اخلارج +

الــ�ــشــراء )بــوالــ�ــس بر�شم  وعــد 

التح�شيل(
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املرحلة الثالثة

اإ�شدار  مرحلة 

العــــــتــــــمــــــاد 

وتبليغه

العتماد  فتح 

البنك  و�شراء 

من  للب�شائع 

البائع 

ــمــاد  ــنــك العــت ــب يــفــتــح ال

امل�شتندي با�شمه، اأو يكتفي 

التاجر  من  ال�شلعة  ب�شراء 

بناء على الت�شعرية.

يجب فتح العتماد من البنك وحل�شاب الزبون، ويعترب 

موافقة البنك على اإ�شدار العتماد �شراًء فعليا لل�شلعة.

ــرب مـــوافـــقـــة الـــبـــنـــك عــلــى  ــت ــع ت

لها، على  �شراء  الت�شعرية مبثابة 

بهذا  امل�شدر  مرا�شلة  يجب  اأنــه 

اخل�شو�س.

املـــــــرحـــــــلـــــــة 

الرابعة

تنفيذ  مرحلة 

العتماد

ا�ــــــشــــــتــــــلم 

مـــ�ـــشـــتـــنـــدات 

الب�شاعة

الفاتورة النهائية
تــ�ــشــدر  - 1 اأن  يـــجـــب 

ــم  ــش ــا� ــــورة ب ــــات ــــف ال

البنك اإل يف احلالت 

ال�شتثنائية.

يح�شل  - 2 اأن  يــجــب 

الن�شخة  على  البنك 

الأ�شلية للفاتورة.

ا�شتلم البنك م�شتندات ال�شترياد للب�شاعة، وت�شمل:

أ(  �ضهادة املن�ضاأ
ب( بولي�ضة التاأمني

الأ�شـــل وجوب التاأمـــني على ال�شلعـــة على ح�شاب  - 1

البنك كونها مملوكة للبنك طوال فرتة ال�شحن.

يجـــب اأن ت�شدر بولي�شة التاأمـــني با�شم البنك اأو  - 2

ل�شاحلـــه )وينظر ل�شوابط اتفاقـــات ال�شمان يف 

العتماد امل�شتندي كما �شياأتي لحقًا(.

الأ�شـــل اأن يوؤمـــن على الب�شاعة مـــن �شركة تاأمني  - 3

اإ�شلمية، وميكن ا�شتثناًء قبول التاأمني من �شركة 

تقليديـــة على اأن يوقع تعهد من الزبون بتحمل هذا 

التاأمني ل�شالح البنك.

ا�ـــشـــتـــلم الـــبـــنـــك مــ�ــشــتــنــدات 

ال�شترياد للب�شاعة، وت�شمل:

أ( �ضهادة املن�ضاأ
ب( بولي�ضة التاأمني

الأ�شل وجـــوب التاأمني على  - 1

ال�شلعة علـــى ح�شاب البنك 

كونهـــا مملوكة للبنك طوال 

فرتة ال�شحن.

بولي�شة  - 2 ت�شدر  اأن  يجب 

الــتــاأمــني بــا�ــشــم الــبــنــك اأو 

ل�شاحله )وينظر ل�شوابط 

اتــــفــــاقــــات الـــ�ـــشـــمـــان يف 

املــ�ــشــتــنــدي كما  ــمــاد  العــت

�شياأتي لحقًا(.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املـــــــرحـــــــلـــــــة 

الرابعة

تنفيذ  مرحلة 

العتماد

ا�ــــــشــــــتــــــلم 

مـــ�ـــشـــتـــنـــدات 

الب�شاعة

تـــكـــون  - 3 اأن  يــــجــــب 

ــــورة مــبــيــنــة  ــــات ــــف ال

ال�شلعة  لــتــفــا�ــشــيــل 

بدقة.

تـــكـــون  - 4 اأن  يــــجــــب 

الــــفــــاتــــورة مــوقــعــة 

وخمتومة من البائع.

ج( بولي�ضة ال�ضحن
يجب اأن ت�شدر بولي�شة ال�شحن با�شم البنك. - 1

د( الفاتورة النهائية
يجب اأن ت�شدر الفاتورة با�شم البنك. - 1

يجـــب اأن ت�شدر الفاتـــورة علـــى الأوراق الر�شمية  - 2

للبائع.

يجـــب اأن تكون الفاتـــورة موؤكـــدة لتفا�شيل ال�شلعة  - 3

بدقة.

يجب اأن تكون الفاتورة موقعة وخمتومة من البائع. - 4

على  - 3 ــــن  يــــوؤمَّ اأن  الأ�ــــشــــل 

تاأمني  �شركة  من  الب�شاعة 

ا�شتثناًء  وميكن  اإ�شلمية، 

الــتــاأمــني مــن �شركة  قــبــول 

تعهد  يوقع  اأن  تقليدية على 

هــذا  بتحمل  الـــزبـــون  مــن 

التاأمني ل�شالح البنك.

ج( بولي�ضة ال�ضحن
بولي�شة  - 1 ت�شدر  اأن  يجب 

ال�شحن با�شم البنك.

د( الفاتورة النهائية
الــفــاتــورة  - 1 تــكــون  اأن  يــجــب 

با�شم البنك.

الفاتورة  - 2 ت�شدر  اأن  يجب 

الــر�ــشــمــيــة  الأوراق  ــى  عــل

للبائع.

الــفــاتــورة  - 3 تــكــون  اأن  يــجــب 

ال�شلعة  لتفا�شيل  مــوؤكــدة 

بدقة.

الــفــاتــورة  - 4 تــكــون  اأن  يــجــب 

موقعة وخمتومة من البائع.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

�ـــــــشـــــــمـــــــان 

الب�شاعة

الب�شاعة  �ــشــمــان  يــكــون 

عــلــى الــبــنــك مــنــذ حلظة 

�شرائها اإىل بيعها.

البنك  على  الب�شاعة  �شمان  يكون  اأن  ال�شرعي  الأ�شل 

منذ �شرائها يف بلد املن�شاأ اإىل و�شولها للميناء وتفريغها 

منه اأو اإىل اأن يبيعها البنك بعقد املرابحة على الزبون. 

يختلف  امل�شتندي  العتماد  يف  الب�شاعة  �شمان  اأن  اإل 

ــون واملـــورد  ــزب ــاق املـــربم ابـــتـــداًء بــني ال ــف بح�شب الت

ــتــاجــر(، وذلـــك كــالــتــايل: )التــفــاقــات  اخلــارجــي )ال

املذكورة اأدناه خا�شعة للنقل البحري والربي فقط(

تكلفة تكلفة النقلالتفاقية
التاأمني

تكلفة 
حدود ال�ضمانال�ضحن

FOBالزبونالزبونامل�شدر

الت�شليم داخل ال�شفينة يف 

ميناء الإقلع

C&Fالت�شليم يف ميناء الو�شولالزبونامل�شدرامل�شدر

CIFالت�شليم يف ميناء الو�شولامل�شدرامل�شدرامل�شدر

EXالزبونالزبونامل�شدر

الت�شليم يف ميناء اأر�س 

امل�شنع

CFRالت�شلم يف ميناء الو�شولامل�شدرامل�شدر

CPTالت�شلم يف ميناء الو�شول--امل�شدر

CIPالت�شلم يف ميناء الو�شولامل�شدر-امل�شدر

القاعدة
املجموعة التي تبداأ بحرف E  تعني )املغادرة(. -

املجموعـــة التي تبداأ بحرف F  تعني )تكلفة النقل  -

الرئي�شي غري مدفوعة(.

املجموعـــة التي تبداأ بحرف C تعني )تكلفة النقل  -

الرئي�شي مدفوعة(.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

التفاقـــات التي تبداأ بحرم E  اأو F تكون م�شوؤولية  -

  C نقل الب�شاعة على امل�شرتي، والتي تبداأ بحرف

تكون على امل�شدر.

البائع  حتمل  حالة  يف  اإنه  هذا  على  يرتتب  مالحظة: 
التاأمني فل يحق للبنك حتميل الزبون اإياها، ويف حالة 

على  البنك  يوؤمن  اأن  فيجب  اإياها  البائع  حتمل  عدم 

الب�شاعة من ح�شابه، وت�شم لكلفة املرابحة.

تــــ�ــــشــــلــــيــــم 

ـــع  ـــائ ـــ�ـــش ـــب ال

لــــــلــــــزبــــــون، 

وتــــوقــــيــــعــــه 

عــلــى �ــشــهــادة 

فــــــحــــــ�ــــــس 

الب�شاعة 

ـــون  - 1 ـــزب ال ــم  ــل ــش ــ� ي ل 

باأخذ  اإل  الب�شاعة 

�شهادة تفيد ا�شتلمه 

ـــا  ـــه ــاعــة واأن ــ�ــش ــب ــل ل

بحالة جيدة وموافقة 

للموا�شفات.

ــة  - 2 ـــان كــاف ـــي يـــجـــب ب

ــيــل الــ�ــشــلــعــة  تــفــا�ــش

لطلب  بــالإ�ــشــارة  اأو 

ال�شراء.

 ل ي�شلم الزبون الب�شاعة اإل باأخذ �شهادة تفيد ا�شتلمه للب�شاعة واأنها بحالة جيدة. - 1

يجب بيان كافة تفا�شيل ال�شلعة اأو بالإ�شارة لطلب ال�شراء. - 2
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املـــــــرحـــــــلـــــــة 

اخلام�شة

ـــة بــيــع  مـــرحـــل

املرابحة

على  التوقيع 

ـــــد بـــيـــع  عـــــق

باملرابحة

يجب توقيع الطرفني  - 1

ل�شراء  الــعــقــد  عــلــى 

الب�شاعة ومتلكها.

يجب ذكر ثمن البيع  - 2

والربح والأق�شاط.

على  - 3 ــع  ــي ــوق ــت ال ــجــب  ي

جميع �شفحات العقد.

الزبون  - 4 ت�شليم  يجب 

ن�شخة من العقد.

ت�شليم امل�شتندات للزبون مقابل التوقيع على عقد بيع املرابحة

يجب توقيع الطرفني على العقد ل�شراء الب�شاعة ومتلكها، والأ�شل اأن تباع باملرابحة بعد  - 1

و�شولها امليناء، ويجوز ا�شتثناًء بيعها بعد �شرائها مبا�شرة واإن كانت يف ميناء ال�شحن.

يجب ذكر ثمن البيع والربح والأق�شاط. - 2

يجب التوقيع على جميع �شفحات العقد. - 3

يجب ت�شليم الزبون ن�شخة من العقد. - 4

مالحظة: تعترب املرابحة منعقدة يف حالة تاأخر الزبون يف التوقيع بناء على التفاقية الإطارية.

توقيع الزبون على ال�شمانات: �شندات الإذن / ال�شيكات املوؤجلة بالأق�شاط / هام�س اجلدية/ الكفالة الت�شامنية/ رهن ال�شلعة..الخ

ــــل  ــــي حتــــ�ــــش

الأقــ�ــشــاط يف 

تـــواريـــخـــهـــا 

ـــــــب  ـــــــش حـــــــ�

اأو  ال�شيكات 

�شندات الإذن

ل يجوز تاأجيل احت�شاب الأق�شاط مع زيادة الأرباح، وميكن اأخذ التكلفة الفعلية فقط، وح�شب نظام البنك فاإنه ميكن  - 1

تاأجيل ق�شطني فقط مع احت�شاب مبلغ 15 دينارا عن كل ق�شط اأو 25 دينارا لكل تاأجيل نظري هذا الإجراء، كما يوؤخذ 

توقيع الزبون على ورقة طلب التاأجيل مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك. 

ميكن متديد فرتة ال�شداد للزبون دون احت�شاب اأرباح زائدة. - 2

يف حالة �شداد الزبون جلزء اأو كل مبلغ املديونية، فتنظم العملية كالتايل: - 3

ال�ضداد الكلي: ميكن حط جزء من الأرباح )تقليل الأرباح( اإذا �شدد الزبون مبلغ املرابحة مبكرًا ب�شرط األ يكون هذا 
الأمر متفقًا عليه م�شبقًا.

ال�ضداد اجلزئي: ميكن للزبون �شداد جزء من مبلغ املرابحة، وميكن تقليل املبلغ املتبقي ب�شرط:
عدم وجود اتفاق م�شبق على مبلغ احلط. -

عدم امل�شا�س بالأق�شاط ال�شابقة التي احت�شبت، وميكن تغيري الأق�شاط اللحقة فقط. -

يف حالة تاأخر الزبون عن �شداد الق�شط امل�شتحق عليه، فيحق للبنك احت�شاب مبلغ لللتزام بالتربع ي�شرف يف وجوه  - 4

الرب ب�شرط األ يكون الزبون مع�شرًا، فاإن كان مع�شرًا فل يجوز احت�شاب هذه املبالغ عليه، واإن احت�شبت فيجب ردها.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

املرحلة ال�شاد�شة

الت�شوية بني 

املرا�شلني )املقا�شة(

وتتم وفقًا ل�شرتاطات الت�شوية واملقا�شة املتبعة بني البنوك عرب احل�شابات اجلارية.

حالت طارئة

نك���ول الزب���ون ع���ن �ض���راء ال�ضلع���ة، عند رجـــوع الزبون عـــن �شـــراء ال�شلعة فاإن  - 1
الت�شرف يكون كالتايل:

اإذا نـــكل قبل �شراء البنـــك لل�شلعة: فل مانع، ولي�س للبنك حـــق احت�شاب مبالغ  -

تعوي�شية با�شتثناء الر�شم الإداري الناجت عن عملية فتح امللف.

اإذا نكل بعد �شراء البنك لل�شلعة: فيفرق بني حالتني: -

أ اأن يكـــون هناك اتفاق بني البنك والتاجر علـــى اإمكانية اإرجاع ال�شلعة للتاجر 	أ 

عنـــد عـــدم بيعها من قبـــل البنك، وي�شمى هـــذا بـ)خيار ال�شـــرط( ففي هذه 

احلالة لن يتحمل البنك اأية تكلفة اأو خ�شائر.

عـــدم وجود اتفاق بني البنك والتاجر على خيار ال�شرط، ففي هذه احلالة اإن ب - 

بقيـــت ال�شلعـــة عند البنك فيمكنه بيعها لأي طرف مـــع حتميل الزبون الناكل 

تكلفـــة الفرق بني �شعر الب�شاعة املتفـــق عليها و�شعر بيعها للطرف الثالث اإذا 

وقع البيع ب�شعر اأقل.

ورود الب�ضاع���ة وع���دم ورود امل�ضتن���دات: يـــربم عقـــد البيـــع مع الزبـــون بالعملة  - 2
الأجنبية )ك�شمان( حتت احل�شاب )على الهام�س( ، ويربم عقد �شرف )يلحق 

بالعقـــد ال�شابق( بعد حتديد الكلفة الفعلية للب�شاعة بالعملة املحلية ح�شب �شعر 

ال�شرف بتاريخ الدفع للبنك املرا�شل.

نــكــول الـــزبـــون عــن �ــشــراء  - 1

يف  ــة  احلــال تنظر  ال�شلعة 

العتماد امل�شتندي.

ـــــون اإجـــــــراء  - 2 ـــــزب ـــب ال طـــل

املرابحة بعد و�شول ال�شلعة 

للميناء

النوع  هــذا  متويل  ميكن  ل 

بف�شخ  اإل  الــبــوالــ�ــس  مــن 

العقد )الإقالة( بني الزبون 

على  توقيعهما  مــع  ـــورد  وامل

ــخ، ثـــم يــدخــل  ــش ــفــ� هــــذا ال

الــبــنــك مــع املــــورد يف عقد 

طريق  عن  الب�شاعة  �شراء 

يقوم  ما  اأو  اإ�شعارين  تبادل 

اأن تكون  مقامهما، وب�شرط 

ال�شلعة مل ت�شتهلك من قبل 

الزبون.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

حالت طارئة

و�ض���ول الب�ضاع���ة وورود امل�ضتن���دات حتم���ل خط���اأ �ضرعي���اً )اإ�ضداره���ا با�ض���م  - 3
الزب���ون(: يطلب من الزبون عمل الت�شحيح اللزم للم�شتندات، واأخذ تعهد من 
الزبـــون على ف�شـــخ العقد وخ�شم قيمـــة العملية على ح�شابـــه اإذا تعذر ت�شحيح 

امل�شتندات وبعد ذلك يربم عقد املرابحة. 

اأو اأن يوقـــع عقـــد اإقالة بـــني الزبون وامل�شدر ثـــم ي�شرتي ال�شلعة عـــرب اإ�شعاري  -

اإيجاب وقبول مع املورد، ثم يربم البنك عقد املرابحة.

طلب املورد دفع جزء مقدم من قيمة الب�ضاعة - 4
احلالـــة الأوىل: يف حالـــة ورود الب�شاعة دفعة واحدة مع عـــدم اإمكانية جتزاأتها  -

فيمكـــن )يف حالة موافقة البنك( دفع جـــزء مقدم للمورد حتت احل�شاب )على 

الهام�ـــس( بالعملـــة الأجنبيـــة، علـــى اأن يربم العقـــد على كامـــل الب�شاعة حني 

ورودها مع بيان قيمة �شرف العملة للدفعة الأوىل بتاريخ الدفع للبنك املرا�شل.

احلالـــة الثانية: اإمكانية جتزئة ال�شلعة عرب ورودها على دفعات، وميكن يف هذه  -

احلالة اإبرام عقد املرابحة لكل دفعة من الدفعات الواردة.

اإ�ضرار املورد على �ضحن الب�ضاعة با�ضم الزبون يف املرابحة - 5
 ل مانـــع اإن كان املـــورد م�شـــرا على هـــذا علـــى اأن يوقع عقد وكالـــة بني البنك  -

والزبون )ابتداًء( يوكل البنك خلله الزبون با�شتقبال الب�شاعة وكالة عنه.

ورود امل�شتندات با�شم الزبون - 3

ال�شحن  بولي�شة  اأن  ثبت  اإن 

قد  الــنــهــائــيــة  الــفــاتــورة  اأو 

قبل  الــزبــون  با�شم  �ــشــدرت 

التمويل  على  البنك  موافقة 

قد  البيع  لأن  يجوز  ل  فهذا 

للبنك،  ولي�س  للزبون  وقــع 

البولي�شة  اأن  ثبت  اإن  اأمــا 

�ــشــدرت  قـــد  الـــفـــاتـــورة  اأو 

موافقة  بعد  الــزبــون  با�شم 

الــبــنــك عــلــى الــتــمــويــل فل 

وعلى  هــذا  من  حينئذ  مانع 

كــان  اإذا  اخلــ�ــشــو�ــس  وجـــه 

الزبون هو الوكيل ول ت�شدر 

اإل  ـــل  ـــوك امل الـــفـــواتـــري مـــن 

با�شمه، كما توؤكد الهيئة على 

�شرورة توكيل الزبون مقدمًا 

البدء يف  قبل  ال�شلعة  ل�شراء 

ا�شتكمال اإجراءات املعاملة.

�شوابط الر�شم الإداري

ميكن احت�شاب الر�شم الإداري مببلغ مقطوع اأو بن�شبة مئوية. - 1

ميكن احت�شاب ر�شم مببلغ مقطوع على تعديل العتماد. - 2

الأ�شـــل اأنه ل يجـــوز احت�شاب ر�شم على زيادة مدة العتماد اأو تعزيز العتماد، ويجـــوز احت�شاب ر�شوم التكلفة فقط  - 3

مببلغ ثابت مقطوع.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

النماذج امل�شتخدمة

)ح�شب الرتتيب ال�شرعي(

اأول: الإجراءات 
التمهيدية

ر�شالة العر�س. - 1

العام  - 2 الإطار  اتفاقية 

للبيع باملرابحة 

ـــــة  - 3 ـــــوكـــــال عـــــقـــــد ال

ــــــــــحــــــــــالت  ــــــــــل )ل

فقط  ال�ــشــتــثــنــائــيــة 

التي ي�شر فيها املورد 

ــاعــة  ــبــ�ــش �ــشــحــن ال

با�شم الزبون(.

ث������ان������ي������ا: الإج������������������راءات 
التنفيذية

ا�شتمارة طلب. - 1

فــــتــــح العــــتــــمــــاد  - 2

وطباعة  ـــداره  ـــش واإ�

منوذج العتماد.

اأول: الإجراءات التمهيدية
ر�شالة العر�س. - 1

اتفاقية الإطار العام للبيع باملرابحة  - 2

عقـــد الوكالـــة )للحـــالت ال�شتثنائية فقـــط التي  - 3

ي�شر فيها املورد �شحن الب�شاعة با�شم الزبون(.

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
ا�شتمارة طلب. - 1

الت�شعرية. - 2

فتح العتمـــاد واإ�شداره وطباعة منـــوذج العتماد  - 3

بال�شويفت.

التاأمني-بولي�شة  - 4 )بولي�شة  امل�شتندات  ا�شتلم 

املن�شـــاأ-ال�شهــادة  ال�شحـــن-الفـــــاتورة-�شهـــــادة 

التغليف  قائمة  املرا�شل-  البنك  ال�شحية-ر�شالة 

.)Packing list

اأول: الإجراءات الأولية
ر�شالة العر�س. - 1

اتفاقية الإطـــار العام للبيع  - 2

باملرابحة 

)ي�شتخـــدم  - 3 الوكالـــة  عقـــد 

العقـــد يف جميـــع احلالت، 

ويف حالة رغبة املورد �شحن 

الزبـــون  با�شـــم  الب�شاعـــة 

الآخر  النمـــوذج  في�شتخدم 

للوكالة(.

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
تقدمي الزبـــون للبنك طلب  - 1

�شراء مـــن اخلـــارج + وعد 

ال�شـــراء )بوال�ـــس بر�شـــم 

التح�شيل( + الت�شعرية.
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اخلطوةاملرحلة
ال�ضوابط ال�ضرعية

العتمادات امل�ضتندية 
)الداخلية(

بوال�ض التح�ضيلالعتمادات امل�ضتندية )اخلارجية(

النماذج امل�شتخدمة

)ح�شب الرتتيب ال�شرعي(

م�شتندات  - 3 ا�ــشــتــلم 

)الفاتورة/  ال�شحن 

اأمـــــــــر ا�ــــشــــتــــلم( 

ومطابقتها با�شتمارة 

الطلب.

طــــبــــاعــــة اإ�ــــشــــعــــار  - 4

بو�شـــــول امل�شتـندات 

الزبون  توقيع  واأخــذ 

 Intimation عليــــــه

 of document
..arrival

ـــــــوذج  - 5 ـــــع من ـــــوقـــــي ت

داخلي  �ــشــراء  طلب 

باملرابحة.

حتـــــــويـــــــل املــــبــــلــــغ  - 6

للم�شتفيد.

�ــــشــــهــــادة فــحــ�ــس  - 7

الب�شاعة

عقد بيع باملرابحة. - 8

�شيكات الأق�شاط. - 9

توقيع  - 5 واأخــذ  امل�شتندات  بو�شول  اإ�شعار  طباعة 

 Intimation of document عليه  الـــزبـــون 

.arrival

حتويل املبلغ للم�شتفيد.  - 6

تخويل البنك امل�شدر للوثائق للخ�شم من ح�شابه  - 7

يف البنك املرا�شل )يختلف بح�شب العتماد(.

�شهادة فح�س الب�شاعة. - 8

عقد بيع باملرابحة. - 9

�شيكات الأق�شاط. - 10

املـــ�ـــشـــتـــنـــدات )بــولــيــ�ــشــة  - 2

-الفاتورة-�شهادة  التاأمني 

املن�شاأ(.

بو�شـــول  - 3 اإ�شعـــار  طباعـــة 

توقيـــع  واأخـــذ  امل�شتنـــدات 

 Intimation الزبون عليـــه

.of document arrival

حتويل املبلغ للم�شتفيد.  - 4

�شهادة فح�س الب�شاعة. - 5

عقد بيع باملرابحة. - 6

ال�شيكات. - 7

ا�شتلم بولي�شة ال�شحن. - 8
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خطاب الضمان
التعريف   هو تعهد كتابي �شادر من البنك بناء على طلب اأحد زبائنه يقر فيه بدفع مبلغ حمدد للجهة ال�شادر ل�شاحلها يف حالة املطالبة ب�شداد قيمته دون 

اللتفات اإىل اأية معار�شة مع �شرط اأن ت�شل املطالبة بالدفع للبنك يف موعد اأق�شاه تاريخ ال�شتحقاق املبني بخطاب ال�شمان.

ويجوز للبنك جتديد التعهد ومدرُّ مدة ال�شتحقاق بناء على اتفاق الطرفني )البنك والزبون(.

القطاعات املستخدمة للمنتج: ال�شركات واملوؤ�ش�شات باأنواعها.

ال�ضابط ال�ضرعياملو�ضوع

التكييف ال�شرعي

اخلطاب املغطى بالكامل: وكالة.

اخلطاب غري املغطى: كفالة.

اخلطاب املغطى جزئيًا: وكالة يف اجلزء املغطى، وكفالة يف اجلزء غري املغطى.

وي�شدر البنك خطاب ال�شمان املغطى فقط.

الأطراف

الزبون )املكفول(: وهو الذي ُي�شدر البنك خطاب ال�شمان بناء على طلبه وحل�شابه. - 1

امل�شتفيد: وهو الذي ي�شدر البنك خطاب ال�شمان ل�شاحله. - 2

البنـــك )الكافـــل(: وهو الذي ُي�شدر خطاب ال�شمـــان ل�شالح زبونه ويقبل مبقت�شاه اأن ي�شمنه لـــدى امل�شتفيد من مبلغ  - 3

ال�شمان.

العقد

طلب الزبون خطاب ال�شمان من البنك عرب ا�شتمارة الطلب. - 1

ي�شدر البنك خطاب ال�شمان مع ذكر كافة تفا�شيله. - 2

مع ملحظة اأنه ل يجوز منح خطاب �شمان لبنك ربوي اأو لزبون نظري اقرتا�شه بالربا من بنك ربوي، اأو من اأجل احل�شول 

على متويل لغر�س حمرم.

الر�شوم

ل يجوز اأخذ اأجر ول اإعطاوؤه مقابل خطاب ال�شمان غري املغطى لأنه كفالة، ويحق للكفيل )البنك( ا�شتيفاء امل�شروفات  - 1

الفعلية للكفالة نظري درا�شة اجلدوى واإعداد امللفات، وح�شب نظام البنك فاإنه ميكن احت�شاب ر�شم بن�شبة مئوية �شئيلة 

على اخلدمات املقدمة.

ل يجوز احت�شاب ر�شوم على متديد فرتة ال�شمان اإل ما يقابل اخلدمات الفعلية. - 2

يجوز اأخذ الأجر على اخلطاب املغطى بالكامل، وعلى ما يقابل العمل يف اخلطاب املغطى جزئيًا. - 3
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ال�ضابط ال�ضرعياملو�ضوع

اأنواعه

1 -  DNOB DIB  - ”EETNARAUG FO RETTEL LANOISIVORP“ خطاب ال�ضمان الأبتدائي
وهـــو الذي يرفقـــه املقاول بالعطاء املقدم منه يف املناق�شـــة اأو املزايدة، وميثل ن�شبة معينة من قيمتـــه لكي تطمئن اجلهة طارحة 

املناق�شة اأو املزايدة اإىل جدية العطاءات املقدمة وعدم تراجع مقدم العطاء اإذا تغريت الأ�شعار اأو تبني له خطاأ تقديره.

2 -  EETG ECNAMROFREP   - ”EETNAARAUG FO RETTEL LANIF“ خطاب ال�ضمان النهائي
وهذا ال�شمان يتعني اأن يقدمه من ير�شو عليه العطاء بغر�س �شمان ح�شن تنفيذ الإرتباطات املربمة مع اجلهات امل�شتفيدة، وفق 

�شـــروط عقـــد املقاولـــة اأو التوريد. ويظل خطاب ال�شمان النهائي �شـــاري املفعول بكامل قيمته حلني انتهـــاء الغر�س منه اأو انتهاء 

مدته.

3 -  ”EETNARAUG ECNANETNIAM“ خطاب �ضمان ال�ضيانة
هو ال�شمان الذي تطلبه اجلهة امل�شتفيدة حت�شبًا لظهور عيوب اأو ثغرات غري ظاهرة يف امل�شروع الذي نفذه الزبون ل�شمان اإجراء 

الإ�شلحات اأو ا�شتكمال اأية عيوب قد تظهر يف امل�شروع بعد ا�شتلمه خلل فرتة حمددة. 

4 -  ”EETNARAUG TNEMYAP ECNAVDA“ خطاب �ضمان الدفعة املقدمة
هـــو اخلطـــاب املمنوح للمقاول مقدم العطاء بهـــدف احل�شول على دفعة مقدمة تقدر بن�شبة يتفق عليهـــا من قيمة العملية وغالبًا 

ت�شتخدم هذه الدفعة لإعداد الحتياجات الأولية للعملية من املواد والأدوات والآلت.

خطابات �ضمان الأ�ضياء املعارة للمقاول - 5
 ت�شـــدر هـــذه ال�شمانات يف احلالت التي تعري فيها اجلهـــة امل�شتفيدة �شاحبة امل�شروع للمقـــاول اآلت اأو معدات اأو مناذج لإجناز 

العملية املعهود بها اإليه، ويكون الغر�س منها �شمان رد الأ�شياء املعارة بحالتها عند اإنتهاء العملية. 

تعزيز ال�ضمان - 6
ملحظة: ي�شدر البنك يف الغالب خطابات ال�شمان ملن لديهم غطاء نقدي كلي ملبلغ ال�شمان، وميكن اأن ي�شدر خطاب ال�شمان 

اأحيانا بغطاء جزئي، ويعتمد يف ذلك على ملءة مقدم الطلب والثقة فيه.

ل يجوز منح اخلطاب لزبون اأو م�شتفيد لغر�س �شمان مبالغ ربوية اأو م�شاريع حمرمة.�شوابط �شرعية

اخلطوات الإجرائية

ر�شالة العر�س )بح�شب الطلب(. - 1

ملء ا�شتمارة طلب اإ�شدار اخلطاب. - 2

اإ�شدار اخلطاب. - 3
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 مرابحة السلع الدولية
أوال: املرابحة النمطية

التعريف: هي عمليات املرابحة التي ينفذها البنك يف ال�شوق الدولية لغر�س تزويد الزبائن بالنقد.
اخلطوات

ي�شرتي البنك �شلعة من ال�شوق الدولية بح�شب املبلغ الذي يرغب به الزبون، وذلك عرب وكيل معتمد. - 1

يبيع البنك ال�شلعة على الزبون باملرابحة. - 2

يبيع الزبون ال�شلعة يف ال�شوق الدولية ويوكل البنك اأو وكيله بالبيع. - 3

نطاق التطبيق: املوؤ�ش�شات وال�شركات والبنوك التي يزيد متويلها عن ن�شف مليون. - 4

ثانيا: املرابحة العكسية
التعريف: هي عمليات املرابحة التي ينفذها البنك يف ال�شوق الدولية بغر�س ال�شتثمار ل�شالح الزبائن بعائد ثابت.

اخلطوات
يودع الزبون املبلغ املطلوب يف ح�شاب البنك. - 1

ي�شرتي البنك �شلعة من ال�شوق الدولية باملبلغ الذي يريد الزبون ا�شتثماره عرب وكيل معتمد. - 2

ي�شرتي البنك ال�شلعة لنف�شه بعد �شراء ال�شلعة ل�شالح الزبون. - 3

يبيع البنك ال�شلعة يف ال�شوق الدولية. - 4

�شداد البنك مبلغ املعاملة وربحها للزبون. - 5

نطاق التطبيق: التعامل مع البنوك.

املرابحة العك�ضيةاملرابحة النمطية

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

الغر�س

اأن يكون غر�س ا�شتخدام املبلغ مباحا. - 1

عـــدم اإمكانيـــة متويلـــه عـــرب املنتجـــات الأخـــرى كاملرابحة اأو  - 2

الإجارة اأو امل�شاركة. 

يتمثل الغر�س يف رغبة الزبون يف ا�شتثمار اأمواله يف املرابحة 

بعائد ثابت.
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املرابحة العك�ضيةاملرابحة النمطية

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

ال�شلعة امل�شرتاة

ي�سرتط يف ال�سلعة التايل:
معينة ومميزة عن غريها. - 1

التاأكد من قب�س ال�شلعة حقيقًة اأو حكمًا بالوثائق املثبتة لذلك. - 2

يجب اأن تباع ال�شلعة اإىل غري البائع الذي ا�شرتيت منه بالأجل )طرف ثالث(. - 3

عدم الربط بني عقد ال�شراء الأول )بني البنك ومالك ال�شلعة(، وعقد البيع الثاين )بني البنك والزبون(. - 4

عدم توكيل الزبون للبنك ببيِع ال�شلعة التي ا�شرتاها البنك حل�شابه. - 5

بيع ال�شلعة 

)اتفاقية املرابحة(

عر�س الزبون على البنك الدخول يف العملية - 1

ل بد من �شدور الإ�شعار من الزبون للبنك موقعًا. -

اإ�شعار البيع )اإ�شعار الإيجاب( من البنك للزبون. - 2

ل ير�شل اإ�شعار الإيجاب اإل بعد متلك البنك لل�شلعة. -

يجب تو�شيح موا�شفات ال�شلعة بدقة، مع ذكر مقدار الكلفة والربح و�شعر البيع النهائي. -

يجب توقيع البنك على الإ�شعار واإر�شاله للزبون والتاأكد من اأن الزبون قد ا�شتلمه فعًل.  - 3

اإ�شعار القبول )من الزبون للبنك(. - 4

ي�شرتط اإر�شال الزبون هذا الإ�شعار للبنك للتعبري عن قبول ثمن ال�شلعة وموا�شفاتها. -

يجب توقيع الزبون والبنك باملوافقة على هذا الإ�شعار. -

مالحظة: ميكن للبنك توقيع اتفاقية اإطارية مع الزبون، ويكتفى لحقًا بتبادل اإ�شعارات الإيجاب والقبول عند كل معاملة.
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املرابحة العك�ضيةاملرابحة النمطية

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

الأق�شاط

ل يجـــوز تاأجيل احت�شـــاب الأق�شاط مع زيـــادة الأرباح، وميكن  - 1

اأخـــذ التكلفـــة الفعلية فقـــط، وح�شب نظام البنـــك فاإنه ميكن 

تاأجيـــل ق�شطني فقط مـــع احت�شاب مبلغ 51 دينـــارًا نظري هذا 

الإجـــراء، كمـــا يوؤخـــذ توقيع الزبـــون على ورقة طلـــب التاأجيل 

مو�شحا فيها الإجراءات التي يقوم بها البنك. 

ميكن متديد فرتة ال�شداد للزبون دون احت�شاب اأرباح زائدة. - 2

يف حالـــة �شـــداد الزبـــون جلـــزء اأو كل مبلغ املديونيـــة، فتنظم  - 3

العملية كالتايل:

• ال�ضداد الكلي: ميكن حط جزء من الأرباح )تقليل الأرباح( 	
اإذا �شـــدد الزبـــون مبلـــغ املعاملة مبكرًا ب�شـــرط األ يكون هذا 

الأمر متفقًا عليه م�شبقًا.

• ال�ض���داد اجلزئ���ي: ميكـــن للزبـــون �شـــداد جـــزء مـــن مبلغ 	
املعاملى، وميكن تقليل املبلغ املتبقي ب�شرط:

عدم وجود اتفاق م�شبق على مبلغ احلط. -

عـــدم امل�شا�س بالأق�شاط ال�شابقة التي احت�شبت، وميكن تغيري  -

الأق�شاط اللحقة فقط.

يف حالـــة تاأخر الزبون يف �شداد الق�شـــط امل�شتحق عليه، فيحق  - 4

للبنك احت�شاب مبلغ لللتزام بالت�شدق ي�شرف يف وجوه الرب 

ب�شـــرط األ يكـــون الزبون مع�شـــرًا، فاإن كان مع�شـــرًا فل يجوز 

احت�شاب هذه املبالغ عليه، واإن احت�شبت فيجب ردها.

ل ينطبق على املرابحة العك�شية

ال�شمانات

يحق للبنك اأخذ ال�شمانات اللزمة حت�شبًا لأي اإخلل من قبل 

الزبون كالتوقيع على ال�شيكات اأو هام�س اجلدية اأو الكفالة 

الت�شامنية اأو رهن ال�شلعة اأو ت�شجيلها با�شمه..الخ.

ل ينطبق على املرابحة العك�شية
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املرابحة العك�ضيةاملرابحة النمطية

ال�ضوابط ال�ضرعيةاملو�ضوع

حالت طارئة

عدم قدرة الزبون على ال�ضداد، وطلب اإعادة متويله بالتورق 
لغر�ض �ضداد عملية التورق القدمية )اإعادة التمويل(

ميكن اإجراء هذه العمليات بال�شروط التالية:

�شـــداد الزبون للأربـــاح )على الأقل( بحيـــث يتم التمويل  - 1

على مبلغ الأ�شل فقط.

عدم تكرار اإعادة التمويل. - 2

ل ينطبق على املرابحة العك�شية

اخلطوات

  ))FI( اأول: الإجراءات الأولية )دائرة املوؤ�ش�شات املالية
عر�ـــس التفاقية على الرقابة ال�شرعية وال�شوؤون القانونية  - 1

)يف حالة ورودها من الزبون(.

توقيع التفاقية الإطارية مع الزبون. - 2

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
أ دائرة اخلزانة	أ 

التوا�شل مع الوكيل لعر�س ال�شلع وموا�شفاتها من اخلارج. - 1

دائرة العمليات )املكتب اخللفي(ب - 

التوا�شل مع الوكيل والتاأكد من موا�شفات ال�شلعة. - 1

تبادل الإ�شعارات: - 2

�شراء البنك لل�شلعة. -

بيع ال�شلعة على الزبون. -

بيع الزبون لل�شلعة عن طريق الوكيل.  -

حتويل وكيل الزبون ثمن بيع ال�شلعة للبنك. - 3

اإيداع البنك ثمن بيع ال�شلعة يف ح�شاب الزبون.  - 4

))FI( اأول: الإجراءات الأولية )دائرة املوؤ�ش�شات املالية
عر�ـــس التفاقية على الرقابة ال�شرعية وال�شوؤون القانونية  - 1

)يف حالة ورودها من الزبون(.

توقيع التفاقية الإطارية مع الزبون. - 2

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
أ دائرة اخلزانة	أ 

التوا�شل مع الوكيل لعر�س ال�شلع وموا�شفاتها من اخلارج. - 1

دائرة العمليات )املكتب اخللفي(ب - 

التوا�شل مع الوكيل والتاأكد من موا�شفات ال�شلعة. - 1

اإيداع الزبون للمبلغ يف ح�شابه لدى البنك. - 2

تبادل اإ�شعارات البيع وال�شراء: - 3

�شراء البنك ال�شلعة بالنيابة عن الزبون. -

�شراء البنك ال�شلعة لنف�شه بعد متام ال�شراء للزبون. -

بيع البنك ال�شلعة على طرف ثالث. -

اإيداع مبلغ البيع يف ح�شاب الزبون. - 4
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الوكالة باالستثمار 
القطاعات املستخدمة للمنتج: ال�شركات- البنوك.

املو�ضوع
الأحكام ال�ضرعية

الوكالة العك�ضية )البنك موكل(الوكالة )البنك وكيل(

التعريف

هي توكيل بنك ما للبنك با�شتثمار اأمواله لتنميتها، وي�شتثمر 

البنك الأموال يف وعائه العام اأو يف عمليات مرابحة عك�شية.

هي توكيل البنك لبنك اآخر با�شتثمار اأمواله لتنميتها

مع البنوك فقط )اإ�شلمية وتقليدية(جمالت التطبيق

مع البنوك فقط، اأما اإن كان البنك تقليديا في�شرتط اأن 

ت�شتثمر يف ا�شتثمارات �شرعية خارج وعاء البنك الوكيل وبعقد 

�شرعي معتمد من هيئة �شرعية.

رغبة البنك با�شتثمار اأموالهرغبة البنك الآخر با�شتثمار اأموالهالغر�س

جمالت ال�شتثمار

ال�شتثمار يف وعاء البنك العام )ح�شابات امل�شاربة(، وتعامل حينها معاملة املودعني. - 1

ال�شتثمار يف عمليات مرابحة ال�شلع )املرابحات العك�شية(. - 2

اأي ا�شتثمار �شرعي اآخر. - 3

ال�شوابط ال�شرعية

ل يجوز اللتزام بربح معني عند توقيع العقد، لكن يجوز بيان الربح املتوقع. - 1

اأموال ال�شتثمار يف الوكالة غري م�شمون، ول ي�شمن الوكيل �شوى بالتعدي والتق�شري وخمالفة ال�شروط. - 2

تعتـــرب الوكالة بال�شتثمـــار املنفذة يف البنوك من قبيل الوكالة اللزمة لأنها وكالة موؤقتـــة تنتهي بانتهاء ال�شتثمار، فل يجوز  - 3

لأي طرف اإلغاوؤها اإل بر�شا الطرف الآخر.

يجوز اأن تكون الوكالة باأجر يحدده العقد اأو بدون اأجر. - 4

الأ�شـــل اأن الربـــح هو حق للموكل بالكامل اإل اإذا حدد ربحا متوقعا وما زاد عليه يرجع للوكيل كحافز بالإ�شافة للأجرة املتفق  - 5

عليها.     
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املو�ضوع
الأحكام ال�ضرعية

الوكالة العك�ضية )البنك موكل(الوكالة )البنك وكيل(

اخلطوات

))FI( اأول: الإجراءات الأولية )دائرة املوؤ�ش�شات املالية
عر�س التفاقية على الرقابة ال�شرعية وال�شوؤون القانونية  - 1

)يف حالة ورودها من الزبون(.

توقيع التفاقية الإطارية مع الزبون. - 2

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
أ دائرة اخلزانة	أ 

التوا�شل مع الوكيل لعر�س ال�شلع وموا�شفاتها من اخلارج  - 1

)اإن كان غر�س ال�شتثمار �شراء وبيع ال�شلع الدولية(.

دائرة العمليات )املكتب اخللفي(ب - 

اإيداع املوكل املبلغ يف ح�شابه لدى البنك. - 1

تبادل اإ�شعارات ال�شتثمار. - 2

اإيداع املبلغ املطلوب للموكل م�شافا اإليه الربح. - 3

))FI( اأول: الإجراءات الأولية )دائرة املوؤ�ش�شات املالية
توقيع التفاقية الإطارية مع الزبون )الوكيل(. - 1

ثانيا: الإجراءات التنفيذية
دائرة العمليات )املكتب اخللفي(

اإيداع املبلغ يف ح�شاب البنك لدى البنك الوكيل. - 1

تبادل اإ�شعارات ال�شتثمار. - 2

ا�شتلم املبلغ م�شافا اإليه الربح املتحقق. - 3
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التعامل يف العمالت

القطاعات املستخدمة للمنتج: البنوك/ الأفراد/ ال�شركات.

املتاجرة يف العمالت املو�ضوع
Exchange FXSwap ضرف وحتويل العمالتمبادلة العمالت والوعد�

التعريف

ــي  ــت هــــي املـــعـــامـــلت ال

يـــنـــفـــذهـــا الـــبـــنـــك عــرب 

التي  اجلارية  احل�شابات 

ــتــم فــيــهــا �ـــشـــراء وبــيــع  ي

الـــعـــمـــلت مـــع الــبــنــوك 

الأخرى

هي التفاقية التي يربمها البنك مع بنك اآخر عند حاجته لعملة معينة، 

حيث يبادلها بعملة اأخرى متوفرة لديه.

وجري البنك يف مقابل هذه املعاملة عملية حتوط تتم عن طريق الوعد 

بامل�شي  الآخــر  الطرف  من  ملزم  غري  اآخــر  ووعــد  طــرف  من  امللزم 

باإعادة  الآخر  البنك  يلتزم  حيث  العملت،  �شراء  عرب  ال�شتثمار  يف 

التفاقية،  توقيع  يوم  عليه  املتفق  بال�شعر  �شابقًا  املحولة  العملة  تبادل 

يف  الطرفان  ومي�شي  الوعد  فينفذ  اأعلى  ال�شوق  �شعر  كان  اإن  فينظر 

عملية ال�شتثمار، واإن مل يتغري ال�شعر اأو قلت ن�شبة الفائدة فل مي�س 

الطرفان يف املعاملة. 

البنك  ينفذها  التي  املعاملت  هي 

عند رغبة الزبون حتويل مبلغ حملي 

للخارج بعملة خمتلفة.

الهـــدف مــن

 املنتـــج

ال�شرتباح

العملة  هبوط  عن  والتحوط  املرغوبة  بالعملة  ال�شيولة  على  احل�شول 

املطلوب اأداوؤها يف امل�شتقبل

تقدمي خدمة واأخذ الأجرة عنها

التكييف ال�شرعي

�ــــــشــــــرف الــــعــــمــــلت 

بال�شوابط ال�شرعية

�شرف العملت بال�شوابط ال�شرعية�شرف العملت بال�شوابط ال�شرعية 

الزبائن باأنواعهمالبنوك فقطجمال التطبيق

العملت الدولية املختلفةالعملت املتداولة
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املتاجرة يف العمالت املو�ضوع
Exchange FXSwap ضرف وحتويل العمالتمبادلة العمالت والوعد�

اخلطوات

اأول: الإجراءات الأولية 
البيع  اتفاقية  توقيع 

وال�شراء )يف حالة تعاقد 

البنك مع بنك اآخر(.

ثانيا: اإجراءات التنفيذ
أ اإدارة اخلزانة	أ 

العملة  - 1 �شعر  حتديد 

وفقا ل�شعر ال�شوق.

�شراء العملة وبيعها. - 2

الــعــمــلــيــات ب -  اإدارة 

)املكتب اخللفي(

ــــذ الــــبــــيــــع  - 1 ــــي ــــف ــــن ت

تبادل  عرب  وال�شراء 

حيث  ـــعـــارات،  الإ�ـــش

على  التــــفــــاق  ــم  ــت ي

ال�شعر وتثبيته ثم يتم 

وال�شتلم  الت�شليم 

يف نف�س الوقت.

اأول: الإجراءات الأولية 
توقيـــع اتفاقية املبادلة والوعد وفيها 4 اأطراف، 3 اأطراف للبنك،  - 1

وطرف للزبون.

توقيع وعد من البنك للزبون. - 2

توقيع وعد من الزبون للبنك. - 3

ملحظة: يكون اأحد الوعدين غري ملزم جتنبًا للمواعدة املحرمة. -

ثانيا: اإجراءات التنفيذ
أ اإدارة اخلزانة	أ 

حتديد �شعر العملة وفقا ل�شعر ال�شوق. - 1

 ي�شعـــر وكيل احل�شـــاب )البنك( الزبون والبنـــك مبعدل الربح  - 2

وامل�شي يف املتاجرة من عدمها.

اإدارة العمليات )املكتب اخللفي(ب - 

دفع الزبون للثمن، وحتويـــل العملة وا�شتلم العملة الأخرى من  - 1

البنك الآخر مع تبادل الإ�شعارات.

تنفيـــذ الوعـــد خلل املدة املتفـــق عليها واإجـــراء التبادل الثاين  - 2

بال�شعر املوعود به، ودفع البنك ثمن املرابحة للزبون. 

يف حالة عدم تغري الربـــح )ح�شب ال�شوق( فتلغى املتاجرة، ويف  - 3

حالـــة زيادة ال�شعـــر )ح�شب ال�شـــوق(، فينفـــذ كل طرف وعده 

للآخر بامل�شي يف عملية �شراء ال�شلع.

اأول: الإجراءات الأولية 
التحويل  - 1 طلب  ا�شتمارة  توقيع 

وحتديد الر�شم.

ثانيا: اإجراءات التنفيذ
أ اإدارة اخلزانة	أ 

ــد �ــشــعــر الــعــمــلــة وفــقــا  - 1 حتــدي

ل�شعر ال�شوق.

ــذي  - 2 ال للمبلغ  الــبــنــك  قب�س 

اجلــاري  احل�شاب  يف  يتوفر 

للزبون يف الغالب.

)املــكــتــب ب -  ــيــات  ــعــمــل ال اإدارة 

اخللفي(

بالعملة  - للمبلغ  التحويل  اإجراء 

اخلارجية.

ال�شوابط 

ال�شرعية

جتوز املتاجرة وتبادل العملت بال�شروط التالية:

التقاب�س قبـــل التفرق )اأي الت�شلم وال�شتلم يف نف�س الوقت(، ويغتفر التاأجيل املحدود نظرا  - 1

لطبيعة التعاملت.

عدم التعامل يف الأ�شواق الآجلة. - 2

توقيع التفاقيات املنظمة للتعامل، وتبادل اإ�شعارات العر�س والإيجاب والقبول. - 3

التقاب�س قبل التفرق )اأي الت�شلم  - 1

الــوقــت(،  نف�س  يف  وال�ــشــتــلم 

نظرا  املحدود  التاأجيل  ويغتفر 

لطبيعة التعاملت.

اخلدمة  - 2 لر�شم  البنك  ا�شتحقاق 

ح�شب النظام والر�شوم املحددة.
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بطاقة االئتمان
القطاعات املستخدمة للمنتج: الأفراد-ال�شركات.

ال�ضابط ال�ضرعياملو�ضوع

قر�س ح�شن، فحامل بطاقة الئتمان يرجع مبلغ الدين بالكامل فقط دون فائدة ربوية.التكييف ال�شرعي

ر�شوم البطاقة

ي�شتحق البنك ر�شوم البطاقة نظري التايل: - 1

التكلفة الفعلية لإ�شدار البطاقة. -

تكاليف اخلدمات امل�شغلة للبطاقة )ر�شوم ال�شرتاك يف املنظمة العاملية )فيزا وما�شرت كارد..الخ( وخدمات الأجهزة  -

امل�شتخدمة ور�شوم الو�شطاء(.

املنافع والمتيازات املقدمة للزبون. -

اجلهد املبذول من البنك. -

يحـــدد الر�شـــم ابتداء عند توقيع �شـــروط واأحكام البطاقة بحيث تكـــون هذه الر�شوم وا�شحة ومعلومـــة وثابتة، ويجوز  - 2

للبنك بعدها التنازل عنها كلها اأو جزء منها. 

تتمثـــل فل�شفـــة احت�شاب ر�شوم بطاقـــة الئتمان يف اأنها ترتبط باخلدمـــات واملنافع بح�شب نوعيـــة البطاقة التي تتنوع  - 3

منافعها وخدماتها ومميزاتها وفقا لنوعها، ولي�س للر�شوم علقة باحلد الئتماين.

ميكن احت�شاب ر�شم مقطوع فقط عند زيادة احلد الئتماين. - 4

ر�شوم ال�شحب النقدي

يحت�شـــب البنـــك مبلغا قدره 4 دنانري اأو 4% )اأيهما اأكرث( عبارة عـــن ر�شم لل�شحب النقدي من اأجهزة ال�شراف الآيل  - 1

غري اململوكة للبنك، حيث ل ميكن �شحب مبلغ نقدي من الأجهزة اململوكة للبنك.

يعتـــرب هـــذا الر�شم نظري الكلفة واخلدمة املقدمة، حيث ل ي�شتفيد البنك من هذا الر�شم اإل مبقدار �شئيل يكيف على  - 2

اأنه مقابل خلدمة توفري ال�شحب النقدي من بطاقة الئتمان.

اجلوائز املقدمة

يجوز للمقر�س )البنك( اأن مينح اأو يعطي املقرت�س )الزبون( جوائز اأو هدايا اأو اأموال، ول يجوز للمقرت�س ذلك. - 1

ي�شرتط يف اجلوائز اأن تكون تربعًا من اأموال وح�شابات امل�شاهمني، ولي�س من ح�شاب حملة البطاقات. - 2
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القرض 
أ( القر�ض املدفوع نقداً

ال�ضابط ال�ضرعي

تتمثل يف وجود ح�شاب وقفي خا�س بتقدمي متويلت للقر�س احل�شن )دون فوائد اأو ر�شوم( ب�شروط حمددة و�شوابط معينة.الفكرة

 يجب ا�شتخدم عقد )قر�س ح�شن( مع التاأكد من ملء كافة البيانات واأخذ توقيع الزبون عليه، وتزويده بن�شخة منه.العقد

 يجب �شداد مقدار املبلغ املمنوح فقط دون زيادة.الأق�شاط

ب( احل�ضاب اجلاري
ال�ضابط ال�ضرعي

التكييف

ال�شرعي

يعترب احل�شاب اجلاري يف حكم القر�س احل�شن بني الزبون )املقر�س( والبنك )املقرت�س(، بحيث يلتزم البنك برد املبلغ متى طالب 

به املقر�س )الزبون(، وتكون له الأولية يف ال�شداد عند الت�شفية.

الر�شوم

ميكن احت�شاب ر�شوم على اخلدمات الفعلية فقط اأو اخلدمات املي�شرة للح�شاب كطلب دفرت لل�شيكات اأو ا�شتخراج ك�شف احل�شاب..

الخ.

اجلوائز والفوائد

ل يجوز تقدمي جوائز اأو فوائد للح�شابات اجلارية من املقرت�س )البنك( للمقر�س )الزبون( تطبيقا لقاعدة )كل قر�س جر نفعًا فهو 

ربا(.

ج( ال�ضحب على املك�ضوف
ال�ضابط ال�ضرعي

هو القر�س الذي مينحه البنك ملن انخف�س ر�شيد ح�شابه عن اأقل مبلغ ممكن، وطلب احل�شول على املبلغ لأغرا�س �شرورة وعاجلة.التعريف

قر�س ح�شن بني البنك )املقر�س( والزبون )املقرت�س(.التكييف

ميكن احت�شاب ر�شوم على اخلدمات الفعلية فقط.الر�شوم

ل يطبق البنك الفكرة املذكورة حاليا، وي�شتخدم عو�شا عنها منتج التورق )التمويل املرن(.التطبيق
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