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الواليات ادلتحدة زلدودة مسجلة يف ادلالية اإلسبلمية، وىي شركة ذات مسؤولية ستشارات متخصصة بالتدقيق الشرعي واال شركة "رقابة"
 عضو يف شبكة األعضاء ادلستقلُت لشركة "رقابة"، مؤسسة بريطانية.(، كما أهنا ٚٗ-ٙٙٛٚ٘ٔٔسجل ذباري رقم )ب األمريكية

 

    
 

 المستقلالشرعي  المدققتقرير 
 "المشاركة المتناقصة في المنفعة" سكنيالعقار اللتمويل الربا  منتجحول 

 
 

 احلمد هلل وحده، والصبلة والسبلم على من ال نيب بعده، وعلى آلو وصحبو. 
 

 المحترمين   المساهمين   إلى السادة /

 الربا - بيت التمويل األمريكي 
  الواليات المتحدة األمريكية – كاليفورنيا 

  
 

 للمنتج االلتزام الشرعيتقرير حول 

إلبداء الرأي  (ادلنتج)"ادلشاركة ادلتناقصة يف ادلنفعة"  سكٍتالعقار اللتمويل الربا  تصميم منتجقمنا بتدقيق  .ٔ
مع أحكام  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔبتاريخ  سابقاً  تطابق إجراءات ومستندات ادلنتج ادلعتمدة استمراريةيف مدى 

 فقرة "ادلرجعية الشرعية" من ىذا التقرير.  كما ىي يف الشريعة اإلسبلمية

 لمنتجاوإجراءات  هيكل

العقار تقوم على شراء صيغة متويلية  "ادلشاركة ادلتناقصة يف ادلنفعة" سكٍتالعقار اللتمويل الربا  منتج .ٕ
حصتو يف  ، وإجياريف الرقبة فقط دون منفعتها مشاركة مع العميل، مث بيع حصة الشريك ادلمول للعميل

 وذلك وفقاً لئلجراءات اآلتية: .ادلنفعة دلدة التمويل

 . (سكٍتعقار ) "طلب متويلـ "العميل بم تقدي (أ )

 يف الدخول على (ماك فريدي وأفاين ماي )مثل  "الشركات الفدراليةموافقة "على  صل الرباحي (ب )
 . على سبيل الوكالة عن ىذه الشركات العملية

 .العميل قادر ومؤىل ألخذ التمويل ، وىو تقرير يثبت أنللعميل "تقرير األىلية" قدم الرباي (ج )
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تزويد العميل بنسخة من "مذكرة الشروط األولية" لبلطبلع، وتوضح إجراءات التمويل وال يًتتب  (د )
 .عليها أثر شرعي أو قانوين

  ."الوكالة بالشراء" يوقع الطرفان )العميل والربا( (ه )

 .ادلالك األصلي، عن الربا وعن نفسو معالعقار  "عقد شراء"يوقع العميل )الشريك الوكيل(  (و )

رجاحة شراء ادلنزل بناء على معدل العائد على االستثمار احملقق يف حال تأجَت العقار  يقّوم الربا (ز )
يف السوق ادلفتوح.  يبحث ضابط متويل الربا والعميل عن أجرة السوق لعقار شبيو يف نفس 
احلي.  يقدم كل من ضابط التمويل والعميل ثبلثة تقديرات لؤلجرة.  يتفق ضابط متويل الربا 

 ى أن األجرة العادلة ىي متوسط ستة تقديرات أجرة.  والعميل عل

مث يطبق الربا خوارزمية زلوسبة خاصة مسجلة لصاحلو كرباءة اخًتاع لتقومي ادلعدل االقتصادي 
للعائد على االستثمار من خبلل استخدام منوذج احلوسبة اخلاص بو لنموذج متويل الربا البلربوي 

ربا احملوسب، يدخل الربا ادلبلغ ادلستثمر، عدد سنوات منوذج الادلسمى "إسبلم أباد".  يف 
التمويل ومتوسط قيمة األجرة بناء على السوق.  ادلعدل الناتج سيكون ىو معدل العائد على 

 االستثمار، وىذا يقابل ما تقوم بو بنوك أخرى كما ىو موضح أدناه:

 
ائد أجرة النقود واليت ىي الربا( يرجى مبلحظة أن الربا ال يبدأ من معدل فائدة )الفائدة معدل ع

 ولكن يعتمد على معدل األجرى احلقيقي للعقارات ادلشاهبة يف نفس احلي كما وضح سابقا.  
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o  ،ادلوافقة على "الربا خطاب يصدر إذا كان معدل العائد أعلى أو يساوي ما تفرضو ادلنافسة
طواعية أجرة السوق ادلتفق عليها حىت تكون  إذا كان أعلى، خيفض الربا  ."عقد الشراء

 الدفعات الشهرية منافسة للمعدالت ادلقدمة من قبل البنوك األخرى ومؤسسات التمويل.

o  إذا كان معدل العائد منخفض جدا دبا يشَت إىل عدم رجحان االستثمار يف العقار، يرفض الربا
من أن القيمة التقديرية قد تشَت  التمويل وينصح العميل بأن العقار مبالغ يف سعره بالرغم

خلبلف ذلك.  وىذا ما حفظ كثَت من عمبلء الربا من ادلشاركة يف فقاعة األسعار االقتصادية 
 .  ٕٛٓٓيف الواليات ادلتحدة يف العام 

وادلتطلبات  اليت تتناسب مع ادلتطلبات القانونية الفدرالية "مستندات اإلفصاح" الطرفانيوقع  (ح )
 .الشرعية

واليت دبوجبها يبيع الربا حصتو يف الرقبة فقط دون منفعتها ويؤجر  "مذكرة الشروط"يوقع الطرفان  (ط )
 حصتو يف ادلنفعة دلدة التمويل. 

 يتم تسجيل كامل العُت باسم العميل. (ي )

 Deed ofالرىن "خاص ب تقليدي مستند العميل ويوقع ،( لصاحل الرباlien) العُترىن  يتم (ك )

trust"،  حلماية حقوق الطرفُت وغرامات التأخَت وىذا ادلستند يظهر فيو لفظ القرض والفوائد
  .وفق ادلتطلبات القانونية

 العُت للعميل.م سلت (ل )

تكون مدة استثناء أو يف حال السداد ادلبكر لكامل أصل التمويل، بعد انتهاء مدة التمويل،  (م )
 منفعة العُت وتنتهي العملية. ويصبح العميل مالكاً لكلادلنفعة قد انتهت كذلك، 

 

 ادلستندات اخلاصة بادلنتج:
 :ُت من ادلستنداتتتضمن ادلستندات اخلاصة بادلنتج نوع .ٖ

 رلموعة ادلستندات الشرعية. (أ )
احليازي(.  غَت -رلموعة ادلستندات التقليدية )مستندات اإلفصاح، ومستندات الرىن الرمسي  (ب )

  توثق ادلستندات التقليدية الدين الناشئ دبوجب ادلستندات الشرعية. 
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 لمنتجل ةالشرعي األسس

صيغة متويلية متت ىيكلتها على مسألة فقهية مشهورة ىي البيع مع استثناء  "ادلشاركة ادلتناقصة يف ادلنفعة" .ٗ
وىي صيغة سلتلفة عن الصيغ التمويلية ادلشهورة اآلتية:   أو الرقبة مع استثناء ادلنفعة(.ادلنفعة )أو بيع العُت

صيغة ادلراحبة للواعد بالشراء وصيغة اإلجارة ادلنتهية بالتمليك وصيغة ادلشاركة ادلنتهية بالتمليك )ادلتناقصة(. 
 ويف الفقرات التالية األحكام الشرعية للمنتج:

 ا(:)كتاب البيع، باب الثني بن قدامة ادلقدسيالكتاب الكايف 
يف كتاب الكايف من كتب احلنابلة شروط وأحكام ىذه الصيغة فقال:  رمحو اهلل مجع ابن قدامة ادلقدسي .٘

ومن باع شيئاً، واستثٌت منفعتو مدة معلومة، كَجَمٍل اشًتط رُكوبَو إىل موضٍع معُت، ودارًا استثٌت سكناىا )
مجبًل  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -لنيب باع ا»شهراً، وعبدًا استثٌت خدمتو سنة صح دلا روى جابر: أنو 

ىذه إجازة تدخل يف خرب أيب ىريرة(. ا ىـ. . متفق عليو. وألهنا ثنيا معلومة، ف«واشًتط ظهره إىل ادلدينة
ألصل ادلسألة واالستدالل ذلا حبديث جابر، وكذلك حبديث عموم الثنيا )االستثناء( إذا كانت معلومة  

 شاة بعينها، فقد هنى صلى اهلل عليو وسلم )عن الثنيا إال أن إال خنلة بعينها، أو قطيًعا إالَّ ا كمن باع بستانً 
 تعلم(. قال الًتمذي ىذا حديث صحيح. 

مث يستكمل ابن قدامة أحكام الصيغة فيقول أيًضا: )فإن عرض ادلشًتي على البائع ِعَوَضها مل يلزمو قبوُلو،  .ٙ
لو استأجرىا، وإن أراد البائع إجارََتا تلك ادلدة، فقال ابن عقيل: يصح  ألن حقَّو تعلق بعينها، فأشبو ما

يف  "الربا"يف قياس ادلذىب، ألنو استحق نفعها فملك إجارَتا كادلستأجر(. ا ىـ.  ىذا تأصيل لتصرف 
ل بنفسو ذلذه ادلنفعة كما لو استأجرىا، ولو التصرف فيها باالستعما اً مالك "الربا"ادلنفعة ادلستثناة، فيكون 
ليس ملزًما باإلجارة للعميل، وديكن  و"الربا" للغَت، أو للعميل مشًتي الرقبة. أو االستغبلل باإلجارة

جبواز الوعد ادللزم من  عمبلً  (أو العميل)الربا تأسيس اإلجارة للعميل على الوعد ادللزم من طرف واحد 
 والفقرة رقم .](٘/ٖ، ٘/ٕ) ٔٗ-ٓٗ[رقم: الدويللقرار رلمع الفقو اإلسبلمي  طرف واحد وفقاً 

وجيدر التنويو ىنا بأنو ال مانع شرًعا من  ."ادلراحبة لآلمر بالشراء: "(ٛالشرعي رقم )عيار ادلمن  (ٔ/ٖ/ٕ)
إجارة ادلنفعة ادلستثناة للعميل مشًتي الرقبة، وال تثار ىنا مسألة العينة يف ادلنفعة، ألن البنك مل ديلك 

الرقبة، وإمنا ملكها من طرف ثالث وىو ادلالك األصلي للرقبة وادلنفعة. وبالتايل  ادلنفعة من العميل مشًتي
 من إجارة ادلنفعة ادلستثناة، ومتثل األجرة بالنسبة لو العائد على االستثمار.  لــ"الربا"حيدث الربح 



ادلستقل التدقيق الشرعيتابع: تقرير   
سكٍتاللتمويل العقار الربا  منتجحول   

  

 
 
 

5 / 11 
 

شًتي العَُت، )وإن أتلف ادلنفعة ادلستنثاة يقول ابن قدامة: وعن أحكام تلف العُت وأثرىا على ضياع ادل .ٚ
يقتضي ذلك  -َرِضَي اللَُّو َعْنُو  -فعليو قيمة ادلنفعة، لتفويتو حق غَته. وإن تلف بغَت تفريط، فكبلم أمحد 

بعمومو، وحيتمل أن ال يضمن، ألن البائع مل ديلك ادلنفعة من جهة ادلشًتي، فلم يلزْمُو عوَضها لو، كما لو 
. ا ىـ (ائط الذي استثٍت منو شجرة، وحيمل كبلم أمحد على من فرطتلفت النخلة ادلبيعة مؤبرة بثمرَتا واحل

للمدة ادلستنثاة يف حال تلفت العُت بغَت تفريط من  لــ"الربا"ىذا النص يوضح أن العميل ال يضمن ادلنفعة 
 تلف العُت بسبب تعٍد أو تفريٍط من ادلشًتي مالك الرقبة.  إذا كانما  أمحد ادلشًتي، ويرجح قول

العُت صح  ابن قدامة بأنو جيوز للمشًتي التصرف بالرقبة بالبيع للغَت فيقول: )وإن باع ادلشًتيويقرر  .ٛ
إذا   مالك ادلنفعةذلك، وبشرط موافقة  اجلديد ( ا ىـ. ىذا بشرط أن يعلم ادلشًتيوتكون ادلنفعة مستثناة

   ."الربا"يف  يف مقابل ادلنفعة ادلستثناة وىو ادلطبق لوالعُت مرىونة كانت 

 (:ٗ/ٜ، ٗ/ٙ،ٕ/ٙ)فتاوى ندوة الربكة أرقام 
بشأن منتج التمويل العقاري  مٜٜٓٔمارس  ٙ-ٕ بتاريخ( ٗ/ٙرقم )فتوى ندوة الربكة ادلنعقدة يف اجلزائر  .ٜ

 ، واليت ورد فيها:لبنك الربكة لندن

 ال التسجيل ىذا وأن شرًعا، جائز أمر ابتداء الثقة أساس على الشريك باسم ادلسكن تسجيل ن"إ
 لو يثبت أن إىل مقيًدا يظل بادلسكن التصرف يف الشريك حق وأن سيما ال ةادلشارك اتفاق مع يتناقض

 ادللك ىذا على رمسيًّا ادلثبت بالرىن مؤمن توثيق ىو التسجيل أن ذلك يف روعي وقد الكامل، ادللك
 ".الشريك مع عليها ادلتفق الشروط حسب

 ادلشًتك بادللك ادلتعلقة النفقات من ذلك وغَت الطابع ورسم العقاري وادلسح التسجيل رسوم ربميل إن"

 ىو سيكون الشريك أن وخباصة ذلك، على الشريكُت باتفاق جائز، البنك دون ابتداء وحده للشريك

 ."العملية هناية يف ادلالك

 :اآليت النحو على العملية ترتيبيتم  ادلذكورة وطبقاً لفتوى الربكة .ٓٔ

 .عليها ادلتفق النسبة حبسب السكن شراء يف والعميل البنك يشًتك )أ( "

 إىل ادلنفعة من حبصتو االحتفاظ مع الرقبة ملك لو يبيع أنو أساس على لشريكو حصتو البنك يبيع )ب(
 .ادلتبقي الثمن بكامل الشريك وفاء حُت

 ."ادلبيع مثن من فعبًل  ادلدفوع مقدار مع يتناسب دبا وذلك ادلنفعة، يف السنوية األجرة البنك يستويف (ج)
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تتفق إجراءات ادلنتج ادلعتمدة يف الربا مع ترتيب العملية كما تضمنتو فتوى ندوة الربكة أعبله. ووفقاً  .ٔٔ
حصتو يف  إلجراءات ادلنتج ادلعتمدة يف الربا يوقع العميل الشريك عقد الشراء بصفتو وكيبًل، وبعد بيع الربا

 الرقبة للعميل تسجل ملكية العُت باسم العميل. ويتحمل العميل مجيع الرسوم ذات العبلقة. 

استعمال كلمة الفائدة  بشأن  مٜٜٓٔمارس  ٙ-ٕ بتاريخ( ٕ/ٙرقم )فتوى ندوة الربكة ادلنعقدة يف اجلزائر  .ٕٔ
 ، واليت ورد فيها:كبديل لكلمة الربح أو العائد

سواء   ،عماذلا االصطبلحي يف رلال التعامل ادلصريف ىي عُت الربا احملرم شرعاً "رغم أن الفائدة حبسب است
إال أنو ليس ىناك ما دينع  ،كانت مدفوعة أم مقبوضة وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهبلكية

لى من استعمال كلمة )الفائدة( يف احلاالت اليت يطلبها ادلتعاملون مع بنك الربكة يف لندن للحصول ع
 ."ادلزايا ادلالية اليت تعطى للفوائد يف سلتلف حاالت اإليداع والتمويل

ويراعى يف ذلك كلو أن يكون استعمال كلمة )الفائدة( هبذا ادلفهوم ادلشار إليو يف حاالت النماذج اليت "
ال تكون صادرة عن البنك، مثل مناذج التصريح الضرييب للمودعُت أو  بشهادات منفصلة يف حاالت 

بالفائدة فإن  أو اقًتاضاً  لتمويل ادلختلفة. أما إذا كان ادلطلوب ىو تغيَت طبيعة ادلعاملة حبيث تصبح إقراضاً ا
 ".ذلك ال جيوز باألساس

إجراء قيود أو عقود بشأن  مٜٜٗٔفرباير  ٚٔ-٘ٔ بتاريخ( ٗ/ٜرقم ) جدةفتوى ندوة الربكة ادلنعقدة يف  .ٖٔ
، واليت ورد لبلستفادة من ادليزات الضريبية ادلمنوحة للفوائد الربويةصورية، أو إقامة شركات شقيقة أو فرعية 

 فيها:

ينبغي للمصارف اإلسبلمية احلذر من إجراء عقود ربوية صورية أو قيود بفوائد ربوية صورية لبلستفادة من "
  ".ادليزات الضريبية وغَتىا شلا متنحو األنظمة للفوائد الربوية

إلسبلمية يف البيانات ادلالية عبارات توضيحية للربح احلبلل، مثل أنّو "البديل ال بأس باستخدام ادلصارف ا"
اإلسبلمي عن الفائدة يف النظام الربوي أو أنو عائد االستثمار" إذا كان ذلك يؤدي للحصول على ادليزات 

بيان مايل صادر الضريبية اليت تقررىا األنظمة للفوائد الربوية وجيب أن ال تظهر كلمة ربا أو فائدة يف أي 
 ."عن ادلصرف

 .تتفق إجراءات ادلنتج ادلعتمدة يف الربا مع ما تضمنتو فتاوى ندويت الربكة أعبله من ضوابط واحًتازات .ٗٔ
دلشاركة والوكالة والشراء والتملك والبيع واإلجارة اخلاصة ما يتعلق بااإلجراءات الشرعية  فقد تضمنت



ادلستقل التدقيق الشرعيتابع: تقرير   
سكٍتاللتمويل العقار الربا  منتجحول   

  

 
 
 

7 / 11 
 

ادلدين ومن ذلك فرض غرامات التأخَت على  كاملة.  راءاتبادلنتج، وادلستندات اليت توثق ىذه اإلج
 لصاحل صندوق ادلسكُت يف الربا. على سبيل االلتزام بالتصدق ادلماطل 

فقد ورد يف مستند الرىن التقليدي والذي ال  وغرامات التأخَت أما استخدام مصطلح القرض والفائدة .٘ٔ
ىذه و  اضح يف ادلستندات الشرعية.و وىو ال يعرب عن حقيقة التمويل كما ىو  يصدر عن الربا.

توازي يف ادلستندات الشرعية قيمة الرقبة )أصل مبلغ التمويل( وقيمة ادلنفعة )عائد التمويل(  ادلصطلحات
 وغرامات التأخَت على أساس مبدأ االلتزام بالتصدق لصاحل طرف ثالث.

 دين ادلماطل"(: "ادلٖادلعيار الشرعي رقم )
 (: "ادلدين ادلماطل" على اآليت:ٖ( من ادلعيار الشرعي رقم )ٛ/ٔ/ٕنصت الفقرة ) .ٙٔ

على التزام ادلدين عند ادلماطلة بالتصدق دببلغ أو نسبة بشرط أن  ...جيوز أن ينص يف عقود ادلداينة "
 ."يصرف ذلك يف وجوه الرب بالتنسيق مع ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

حيث تتضمن اإلجراءات تتفق إجراءات ادلنتج ادلعتمدة يف الربا مع ما تضمنتو فقرة ادلعيار أعبله، 
لصاحل صندوق على سبيل االلتزام بالتصدق ادلدين ادلماطل فرض غرامات التأخَت على وادلستندات 

 .ادلسكُت يف الربا

 (ٚ/ٕ) ٗٙقرار رلمع الفقو اإلسبلمي الدويل رقم 
 ( على اآليت:ٚ/ٕ) ٗٙقو اإلسبلمي الدويل رقم قرار رلمع الفنص بشأن السداد ادلبكر  .ٚٔ

احلطيطة من الدين ادلؤجل، ألجل تعجيلو، سواء أكانت بطلب الدائن أو ادلدين )ضع وتعجل( جائزة "
ن وادلدين شرعاً، ال تدخل يف الربا احملرم إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العبلقة بُت الدائ

 ".ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث مل ذبز، ألهنا تأخذ عندئذ حكم حسم األوراق التجارية

 "(: "ادلراحبةٛعيار الشرعي رقم )ادل
 " على اآليت:ادلراحبة(: "ٛ( من ادلعيار الشرعي رقم )ٜ/٘نصت الفقرة )بشأن السداد ادلبكر  .ٛٔ

عند تعجيل ادلشًتي سداد التزاماتو إذا مل يكن بشرط متفق جيوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن "
 ".عليو يف العقد
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يف حال قام العميل مالك الرقبة بسداد ادلتبقي من قيمة الرقبة )أصل التمويل( مبكراً، فعند ذلك يكون  .ٜٔ
إعادة حساهبا  األول: أن يطالب بقيمة ادلنفعة ادلستنثاة لكل ادلدة ادلتبقية بعد للبائع مالك ادلنفعة خياران: 

عن مالك ادلنفعة  البائع الثاين: أن يتنازل .كما لو دفعت مقدًما أي جيري عليها حسًما لصاحل العميل
ادلنفعة يف أي وقت يقوم بو العميل بسداد كل ادلتبقي من أصل التمويل. والثاين ىو ادلطبق يف منوذج 

 " كما سبق بيانو يف ىيكل وإجراءات ادلنتج.الربا"

 بشأن المنتج بأمريكا لجنة الفتوى في مجمع فقهاء الشريعة انبيمناقشة 
شرعية تعامبلت شركات التمويل بشأن  بياهنا بأمريكا أصدرت جلنة الفتوى يف رلمع فقهاء الشريعة .ٕٓ

ك يف لوذ ،(Islamic Mortgage Companies in The U.S.Aالعقاري العاملة يف السوق األمريكي )
سبتمرب  ٚٔإىل  ٘ٔىـ ادلوافق ٖ٘ٗٔمن ذي القعدة  ٕٕإىل  ٕٓ يف مدينة ىيوسنت بتاريخ اجتماعها

شرعية جبواز أو عدم جواز التعامل مع شركات متويل إسبلمية زلددة  أحكاماً  البيانتضمن وقد . ٕٗٔٓ
 بعبارة ىامة ىذا نصها:  ظاً كان متحف  البيانبعينها يف السوق األمريكي لكن 

يؤكد اجملمع أن فتواه يف ىذا الصدد تتجو إىل ادلتعاملُت مع ىذه الشركات من الراغبُت يف متلك عقارات "
من خبلل متويلها وعقودىا، ما دامت العقود على ما ىي عليو عند إصدار ىذا البيان، ومادام تطبيق 

ىا قد يؤّدي إىل اختبلف الشركات للّصفقات على ما ىو عليو، فأي تغيَت يف العقود أو يف طريقة تنفيذ
أما الشركات نفسها فيحتاج اإلفتاء لكثَت منها إىل مزيد من االستقصاء حول عبلقتها بشركات   .الفتوى

 ."للمجمع االستفصال بشأنو، والوقوف على تفاصيلو االستثمار الفيدرالية، األمر الذي مل يتسنّ 

، وبُت رأي اللجنة األمريكية السوقالعاملة يف  ةشركات التمويل اإلسبلميعددًا من  قد ذكر بيان اللجنةو  .ٕٔ
 الربا، ونصو اآليت:  شركةيف شرعية أو عدم شرعية معامبلت ىذه الشركات، ومن بينها 

ال خيتلف عن العقود الربوية التقليدية اليت تربمها البنوك الربوية، وىذا ىو العقد احلاكم  عقد ىذه الشركة"
افها، وما يقدم من صورة تعاقد إسبلمية ىي صورة افًتاضية ال وجود ذلا يف ذلذه ادلعاملة وللعبلقة بُت أطر 

اللجنة أنو ال جيوز التعامل بعقود ىذه الشركة دلا  وفتوى .الواقع العملي، وال حيتكم إليها عند التنازع
مانة وننصح للقائمُت عليها دبراجعة ىذه الصيغة وتصحيحها، وفاء باأل ،تتضمنو من الربا اجللي الصريح

 ".اليت أناطها هبم عمبلؤىم شلن يريدون التحرر من الربا يف معامبلَتم ادلالية

أي يف حال و  ،البيانإصدار بتاريخ ادلعمول هبا  واإلجراءات بالعقود الفتوى زلدودىذه أثر يتضح أن  .ٕٕ
 ؛عليها اللجنةأخرى معمول هبا مل تطلع وإجراءات ادلذكورة أو وجود عقود أو اإلجراءات يف العقود  تعديل
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اليت نعد على أساسها العقود وادلستندات اإلجراءات و نوضح أن ، فإننا وعليو .نطبقتال  ىذه الفتوىفإن 
 ىذا التقرير تبُت اآليت:

اإلجراءات الشرعية للمشاركة والوكالة والشراء والتملك والبيع واإلجارة اخلاصة بادلنتج،  (أ )
 وادلستندات اليت توثق ىذه اإلجراءات.

للعميل،  -دبوجب اإلجراءات السابقة  -تؤوول ملكية الرقبة لؤلصل زلل التمويل بالكامل  (ب )
 بينما يتم تأجَت ادلنفعة للعميل خبلل مدة التمويل. 

وادلنفعة خبلل  العُتيف  "الربا"بغرض ضمان سداد قيمة حصة  "الربا"لصاحل  العُتيتم رىن  (ج )
على ادلستوى ستندات القانونية ادلعتمدة مدة التمويل. ولتوثيق عملية الرىن تستخدم ادل

 ذلذا الغرض. الوالية الفدرايل ومستوى
يف حال النزاع سوف تكون ادلستندات القانونية ادلذكورة كافية من الناحية الشرعية حلماية  (د )

 حقوق الطرفُت. 
يقة يف مستند الرىن التقليدي ال يعرب عن حقوغرامات التأخَت استخدام مصطلح القرض والفائدة  (ه )

 .للمنتج الشرعيةاإلجراءات وادلستندات يف مت التمويل كما 
 الفيدرالية شركاتالاالستقصاء بشأن العبلقة بُت الشركات اإلسبلمية و  للجنة يتسنَّ  أنو ملأيضًا ويتضح  .ٖٕ

 الفيدرالية شركاتال للتعامل مع شرعي إجياد سلرجب "الربا" قام يف ىذا الشأنو  .مثل فريدي ماك وفاين ماي
أو بكامل مبلغ التمويل إما شركات يف عمليات التمويل ادلتاحة كمستثمر، ال تدخل ىذهيف أن يتمثل 

التعاقد مع  أصلز الذي الربا. ويف كل األحوال تكون خدمة متابعة الدين وربصيلو لدى الربابادلشاركة مع 
 . وفقاً لئلجراءات وادلستندات الشرعية اليت تضمنها ىذا التقريرالعميل 

 :نتيجة ادلناقشة
رلرد الصورة ادلطبقة للمنتج وليست متثل  اليت نعد على أساسها ىذا التقرير اإلجراءات وادلستندات الشرعية .ٕٗ

 .ةصورة افًتاضي

وإمنا ىو توثيق للدين الناشئ دبوجب  ليس ىو ادلستند احلاكم ألصل ادلعاملةالرىن التقليدي  توثيقإن  .ٕ٘
 اإلجراءات وادلستندات الشرعية ادلذكورة. 
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ألن ما ، سلالف للشريعةأي أثر  عنو ال ينتجعلى أساس مستند الرىن التقليدي  عند التنازع التحاكم إن .ٕٙ
لشرعية، ذكر فيو من قرض وفوائد متثل قيمة الرقبة وقيمة ادلنفعة على التوايل وذلك طبقًا للمستندات ا

لصاحل طرف  اللتزام بالتصدقدلبدأ ا وأيضًا ما ذكر فيو من غرامات تأخَت ديثل الغرامات ادلسموح هبا طبقاً 
 .ادلذكور يف ادلستندات أيضاً  ثالث

 عبلقة الربا مع الشركات الفيدرالية ال تتضمن بيع الدين. .ٕٚ

 .سكٍتلتمويل العقار ال الربابشأن منتج ال ينطبق فإن بيان جلنة الفتوى  وبناًء على ما سبق .ٕٛ

 المرجعية الشرعية

 )كتاب البيع، باب الثنيا(.من كتب احلنابلة  بن قدامة ادلقدسيالكتاب الكايف  .ٜٕ

 قرارات اجملامع الفقهية ذات الصلة. .ٖٓ

( الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات SSIFIsادلعايَت الشرعية للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية ) .ٖٔ
 (. AAIOFIاإلسبلمية ) ادلالية

 .الربكة اتوى ندو افت .ٕٖ

 للمنتج عن االلتزام الشرعي مسؤولية اإلدارة

 طبقًا ألحكام الشريعة اإلسبلمية سكٍتالعقار اللتمويل الربا  منتجنفيذ صميم وتتقع مسؤولية االلتزام بت .ٖٖ
صميم تكما أن اإلدارة مسؤولة عن الرقابة الشرعية الداخلية اليت تراىا ضرورية لضمان ،  الرباعلى إدارة 

 .طبقاً ألحكام الشريعة اإلسبلمية سكٍتالعقار اللتمويل الربا  منتجنفيذ وت

  المدقق الشرعيمسؤولية 

بتاريخ سابقا إجراءات ومستندات ادلنتج ادلعتمدة تصميم يف مدى تطابق تتمثل مسؤوليتنا يف إبداء الرأي  .ٖٗ
بناًء على تدقيقنا ذلا.  (فقرة ادلرجعية الشرعية )كما ىي يفمع أحكام الشريعة اإلسبلمية  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔ

ووفقاً وقد مت تدقيقنا وفقاً دلعايَت الضوابط الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية 
بشأن  عن رللس معايَت التدقيق والتأكيد الدويل ( والصادرٖٓٓٓليات التأكيد الدويل رقم )دلعيار عم

تطلب تو  ،"عمليات التأكيد عدا عن عمليات التدقيق أو عمليات ادلراجعة للمعلومات ادلالية التارخيية"
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وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على للمهنة  أن منتثل دلتطلبات السلوك األخبلقي ايَتادلعه ىذ
 . حكام الشريعة اإلسبلميةألإجراءات ومستندات ادلنتج ادلعتمدة مطابقة تأكيد بأن 

 

 تصميم تطابق استمرارية مدىحول  وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق .ٖ٘
نعتقد و ، مع أحكام الشريعة اإلسبلمية ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔبتاريخ سابقا إجراءات ومستندات ادلنتج ادلعتمدة 

 .اخلاص بنا بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأي التدقيق

  الرأي

بتاريخ  سابقاً ادلعتمدة )ادلنتج( و  سكٍتالربا لتمويل العقار ال منتجإجراءات ومستندات تصميم إن ، رأيناب .ٖٙ
ادلعايَت الشرعية الصادرة عن اجمللس  كما ىي يف  حكام الشريعة اإلسبلميةأل مطابقة ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔ

 ذات الصلة الفقهية والندوات الشرعي ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية وقرارات اجملامع
 .والتفاصيل األخرى يف فقرة ادلرجعية الشرعية

 أمور أخرى

ونقوم يف ىذا . ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔبتاريخ )ادلنتج(  سكٍتالمويل العقار الرأي حول منتج الربا لتمت إصدار  .ٖٚ
التقرير بإعادة إصدار التقرير لزيادة توضيح ىيكل ادلنتج من الناحيتُت الشرعية والفنية، وال يوجد أي 

 . ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔتعديبلت على رأينا الصادر بتاريخ 
 
 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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