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تقرير املدقق الشرعي املستقل
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه.
إىل السادة  /املسامهني والعمالء  -احملرتمني
بيت التمويل األمريكي  -الرب

كاليفورنيا – الوالايت املتحدة األمريكية
تقرير حول االلتزام الشرعي
يف اتريخ  15مارس  ، 2016قمنا بصفتنا املدقق الشرعي املستقل إبصدار تقرير منتج الراب لتمويل العقار السكين "املشاركة املتناقصة
.1
يف املنفعة" .نص التقرير على أن تصميم إجراءات ومستندات منتج الراب مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية كما هي يف املعايري
الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقرارات اجملامع والندوات الفقهية ذات الصلة.
وقد قامت شركة الراب بتحديث التطبيقات اخلاصة ابملنتج حبسب ما مت اعتماده من قبلنا.
.2

ولغرض هذا التقرير ،قمنا بتدقيق العقود واملعامالت اليت نفذها بيت التمويل األمريكي (الراب) خالل السنة املالية 2021؛ إلبداء الرأي
يف مدى التزام الشركة أبحكام الشريعة اإلسالمية مع مراعاة املعايري الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية وقرارات اجملامع والندوات الفقهية املعتمدة من قبلنا ،وذلك حبسب اإلجراءات واملستندات اليت مت اعتمادها
يف التقرير السابق.

هيكل وإجراءات املنتج
منتج الراب "املشاركة املتناقصة يف املنفعة" صيغة متويلية تقوم على شراء العقار مشاركة مع العميل ،مث بيع حصة الشريك املمول للعميل
.3
مع استثناء منفعتها ،وإجيار حصته يف املنفعة ملدة التمويل .وذلك وفقاً لإلجراءات اآلتية:
يتقدم العميل بـ "طلب متويل" (عقار سكين).
(أ)
حيصل الراب على "موافقة الشركات الفدرالية" (مثل فاين ماي أو فريدي ماك) على الدخول يف العملية على سبيل الوكالة
(ب)
( ج)
(د)
( ه)
(و)

عن هذه الشركات.
يقدم الراب "تقرير األهلية" للعميل ،وهو تقرير يثبت أن العميل قادر ومؤهل ألخذ التمويل.
تزويد العميل بنسخة من "مذكرة الشروط األولية" لالطالع ،وتوضح إجراءات التمويل وال يرتتب عليها أثر شرعي أو
قانوين.
يوقع الطرفان (العميل والراب) "الوكالة ابلشراء".
يوقع العميل (الشريك الوكيل) "عقد شراء" العقار مع املالك األصلي ،عن الراب وعن نفسه.

رقابة شبكة من األعضاء املستقلني يف كل من أفريقيا وأمريكا الشمالية وأورواب والشرق األوسط.
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(ز)

يقوم الراب رجاحة شراء املنزل بناء على معدل العائد على االستثمار احملقق يف حال أتجري العقار يف السوق املفتوح .يبحث
ّ
ضابط متويل الراب والعميل عن أجرة السوق لعقار شبيه يف نفس احلي .يقدم كل من ضابط التمويل والعميل ثالثة تقديرات
لألجرة .يتفق ضابط متويل الراب والعميل على أن األجرة العادلة هي متوسط ستة تقديرات أجرة.
مث يطبق الراب خوارزمية حموسبة خاصة مسجلة لصاحله كرباءة اخرتاع لتقومي املعدل االقتصادي للعائد على االستثمار من
خالل استخدام منوذج احلوسبة اخلاص به لنموذج متويل الراب الالربوي املسمى "إسالم أابد" .يف منوذج الراب احملوسب،
يدخل الراب املبلغ املستثمر ،عدد سنوات التمويل ومتوسط قيمة األجرة بناء على السوق .املعدل الناتج سيكون هو معدل
العائد على االستثمار ،وهذا يقابل ما تقوم به بنوك أخرى كما هو موضح أدانه:

يرجى مالحظة أن الراب ال يبدأ من معدل فائدة (الفائدة معدل عائد أجرة النقود واليت هي الراب) ولكن يعتمد على معدل
األجرى احلقيقي للعقارات املشاهبة يف نفس احلي كما وضح سابقا.
 oإذا كان معدل العائد أعلى أو يساوي ما تفرضه املنافسة ،يصدر الراب خطاب "املوافقة على عقد الشراء" .إذا كان
أعلى ،خيفض الراب طواعية أجرة السوق املتفق عليها حىت تكون الدفعات الشهرية منافسة للمعدالت املقدمة من قبل
البنوك األخرى ومؤسسات التمويل.
 oإذا كان معدل العائد منخفض جدا مبا يشري إىل عدم رجحان االستثمار يف العقار ،يرفض الراب التمويل وينصح العميل
أبن العقار مبالغ يف سعره ابلرغم من أن القيمة التقديرية قد تشري خلالف ذلك .وهذا ما حفظ كثري من عمالء الراب من
املشاركة يف فقاعة األسعار االقتصادية يف الوالايت املتحدة يف العام .2008
يوقع الطرفان "مستندات اإلفصاح" اليت تتناسب مع املتطلبات القانونية الفدرالية واملتطلبات الشرعية.
( ح)
يوقع الطرفان "مذكرة الشروط" واليت مبوجبها يبيع الراب حصته يف الرقبة فقط دون منفعتها ويؤجر حصته يف املنفعة ملدة
(ط)
التمويل.
يتم تسجيل كامل العني ابسم العميل.
(ي)
يتم رهن العني ( )lienلصاحل الراب ،ويوقع العميل مستند تقليدي خاص ابلرهن " ،"Deed of trustوهذا املستند
(ك)
يظهر فيه لفظ القرض والفوائد وغرامات التأخري حلماية حقوق الطرفني وفق املتطلبات القانونية.
(ل)
( م)

.4

تسلم العني للعميل.
بعد انتهاء مدة التمويل ،أو يف حال السداد املبكر لكامل أصل التمويل ،تكون مدة استثناء املنفعة قد انتهت كذلك،
ويصبح العميل مالكاً لكل منفعة العني وتنتهي العملية.

املستندات اخلاصة ابملنتج:

تتضمن املستندات اخلاصة ابملنتج نوعني من املستندات:
جمموعة املستندات الشرعية.
(أ)
رقابة شبكة من األعضاء املستقلني يف كل من أفريقيا وأمريكا الشمالية وأورواب والشرق األوسط.
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(ب)

جمموعة املستندات التقليدية (مستندات اإلفصاح ،ومستندات الرهن الرمسي  -غري احليازي) .توثق املستندات التقليدية
الدين الناشئ مبوجب املستندات الشرعية.

األسس الشرعية للمنتج
.5

"املشاركة املتناقصة يف املنفعة" صيغة متويلية متت هيكلتها على مسألة فقهية مشهورة هي البيع مع استثناء املنفعة (أو بيع العني أو الرقبة
مع استثناء املنفعة) .وهي صيغة خمتلفة عن الصيغ التمويلية املشهورة اآلتية :صيغة املراحبة للواعد ابلشراء وصيغة اإلجارة املنتهية ابلتمليك
وصيغة املشاركة املنتهية ابلتمليك (املتناقصة) .ويف الفقرات التالية األحكام الشرعية للمنتج:

.6

مجع ابن قدامة املقدسي رمحه هللا يف كتاب الكايف من كتب احلنابلة شروط وأحكام هذه الصيغة فقال( :ومن ابع شيئاً ،واستثىن منفعته
كج َم ٍل اشرتط ُركوبَه إىل موض ٍع معني ،وداراً استثىن سكناها شهراً ،وعبداً استثىن خدمته سنة صح ملا روى جابر :أنه
مدة معلومةَ ،
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -مجالً واشرتط ظهره إىل املدينة» .متفق عليه .وألهنا ثنيا معلومة ،فتدخل يف خرب أيب هريرة) .ا
صلَّى َّ
«ابع النيب َ -
هـ .هذه إجازة ألصل املسألة واالستدالل هلا حبديث جابر ،وكذلك حبديث عموم الثنيا (االستثناء) إذا كانت معلومة كمن ابع بستا ًان
قطيعا َّإال شاة بعينها ،فقد هنى صلى هللا عليه وسلم (عن الثنيا إال أن تعلم) .قال الرتمذي هذا حديث صحيح.
إال خنلة بعينها ،أو ً
ضها مل يلزمه قبولُه ،ألن حقَّه تعلق بعينها ،فأشبه
أيضا( :فإن عرض املشرتي على البائع عِ َو َ
مث يستكمل ابن قدامة أحكام الصيغة فيقول ً
ما لو استأجرها ،وإن أراد البائع إجارََتا تلك املدة ،فقال ابن عقيل :يصح يف قياس املذهب ،ألنه استحق نفعها فملك إجارَتا
كاملستأجر) .ا هـ .هذا أتصيل لتصرف "الراب" يف املنفعة املستثناة ،فيكون "الراب" مالكاً هلذه املنفعة كما لو استأجرها ،وله التصرف
ملزما ابإلجارة للعميل ،وميكن أتسيس
فيها ابالستعمال بنفسه أو االستغالل ابإلجارة للغري ،أو للعميل مشرتي الرقبة .و"الراب" ليس ً
اإلجارة للعميل على الوعد امللزم من طرف واحد (الراب أو العميل) عمالً جبواز الوعد امللزم من طرف واحد وفقاً لقرار جممع الفقه
اإلسالمي الدويل رقم .[)5/3 ،5/2( 41-40]:والفقرة رقم ( )1/3/2من املعيار الشرعي رقم (" :)8املراحبة لآلمر ابلشراء" .وجيدر
شرعا من إجارة املنفعة املستثناة للعميل مشرتي الرقبة ،وال تثار هنا مسألة العينة يف املنفعة ،ألن البنك مل ميلك
التنويه هنا أبنه ال مانع ً
املنفعة من العميل مشرتي الرقبة ،وإمنا ملكها من طرف اثلث وهو املالك األصلي للرقبة واملنفعة .وابلتايل حيدث الربح لــ"الراب" من
إجارة املنفعة املستثناة ،ومتثل األجرة ابلنسبة له العائد على االستثمار.
العني ،فعليه قيمة املنفعة ،لتفويته حق
وعن أحكام تلف العني وأثرها على ضياع املنفعة املستنثاة يقول ابن قدامة( :وإن أتلف املشرتي َ
اَّللُ َعْنهُ  -يقتضي ذلك بعمومه ،وحيتمل أن ال يضمن ،ألن البائع مل ميلك املنفعة
غريه .وإن تلف بغري تفريط ،فكالم أمحد َ -ر ِض َي َّ
عوضها له ،كما لو تلفت النخلة املبيعة مؤبرة بثمرَتا واحلائط الذي استثين منه شجرة ،وحيمل كالم أمحد
يلزمهُ َ
من جهة املشرتي ،فلم ْ
على من فرط) ا هـ .هذا النص يوضح أن العميل ال يضمن املنفعة لــ"الراب" للمدة املستنثاة يف حال تلفت العني بغري تفريط من املشرتي،
ويرجح قول أمحد ما إذا كان تلف العني بسبب ٍ
تعد أو تفر ٍ
يط من املشرتي مالك الرقبة.
ويقرر ابن قدامة أبنه جيوز للمشرتي التصرف ابلرقبة ابلبيع للغري فيقول( :وإن ابع املشرتي العني صح وتكون املنفعة مستثناة) ا هـ.

.7

.8

.9

كتاب الكايف البن قدامة املقدسي (كتاب البيع ،ابب الثنيا):

هذا بشرط أن يعلم املشرتي اجلديد ذلك ،وبشرط موافقة مالك املنفعة إذا كانت العني مرهونة له يف مقابل املنفعة املستثناة وهو املطبق
يف "الراب".
.10

فتاوى ندوة الربكة أرقام (:)4/9 ،4/2،6/6

فتوى ندوة الربكة املنعقدة يف اجلزائر رقم ( )4/6بتاريخ  6-2مارس 1990م بشأن منتج التمويل العقاري لبنك الربكة لندن ،واليت ورد
فيها:

رقابة شبكة من األعضاء املستقلني يف كل من أفريقيا وأمريكا الشمالية وأورواب والشرق األوسط.
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.11

.12

.13

.14

.15

.16

شرعا ،وأن هذا التسجيل ال يتناقض مع اتفاق املشاركة ال سيما
"إن تسجيل املسكن ابسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز ً
مقيدا إىل أن يثبت له امللك الكامل ،وقد روعي يف ذلك أن التسجيل هو توثيق مؤمن
وأن حق الشريك يف التصرف ابملسكن يظل ً
ابلرهن املثبت رمسيًّا على هذا امللك حسب الشروط املتفق عليها مع الشريك".
"إن حتميل رسوم التسجيل واملسح العقاري ورسم الطابع وغري ذلك من النفقات املتعلقة ابمللك املشرتك للشريك وحده ابتداء دون
البنك جائز ،ابتفاق الشريكني على ذلك ،وخباصة أن الشريك سيكون هو املالك يف هناية العملية".
وطبقاً لفتوى الربكة املذكورة يتم ترتيب العملية على النحو اآليت:
"(أ) يشرتك البنك والعميل يف شراء السكن حبسب النسبة املتفق عليها.
(ب) يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع االحتفاظ حبصته من املنفعة إىل حني وفاء الشريك بكامل
الثمن املتبقي.
فعال من مثن املبيع".
(ج) يستويف البنك األجرة السنوية يف املنفعة ،وذلك مبا يتناسب مع مقدار املدفوع ً
تتفق إجراءات املنتج املعتمدة يف الراب مع ترتيب العملية كما تضمنته فتوى ندوة الربكة أعاله .ووفقاً إلجراءات املنتج املعتمدة يف الراب
يوقع العميل الشريك عقد الشراء بصفته وكيالً ،وبعد بيع الراب حصته يف الرقبة للعميل تسجل ملكية العني ابسم العميل .ويتحمل
العميل مجيع الرسوم ذات العالقة.
فتوى ندوة الربكة املنعقدة يف اجلزائر رقم ( )2/6بتاريخ  6-2مارس 1990م بشأن استعمال كلمة الفائدة كبديل لكلمة الربح أو
العائد ،واليت ورد فيها:
"رغم أن الفائدة حبسب استعماهلا االصطالحي يف جمال التعامل املصريف هي عني الراب احملرم شرعاً ،سواء كانت مدفوعة أم مقبوضة
وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهالكية ،إال أنه ليس هناك ما مينع من استعمال كلمة (الفائدة) يف احلاالت اليت يطلبها
املتعاملون مع بنك الربكة يف لندن للحصول على املزااي املالية اليت تعطى للفوائد يف خمتلف حاالت اإليداع والتمويل".
" ويراعى يف ذلك كله أن يكون استعمال كلمة (الفائدة) هبذا املفهوم املشار إليه يف حاالت النماذج اليت ال تكون صادرة عن البنك،
مثل مناذج التصريح الضرييب للمودعني أو بشهادات منفصلة يف حاالت التمويل املختلفة .أما إذا كان املطلوب هو تغيري طبيعة املعاملة
حبيث تصبح إقراضاً أو اقرتاضاً ابلفائدة فإن ذلك ال جيوز ابألساس".
فتوى ندوة الربكة املنعقدة يف جدة رقم ( )4/9بتاريخ  17-15فرباير 1994م بشأن إجراء قيود أو عقود صورية ،أو إقامة شركات
شقيقة أو فرعية لالستفادة من امليزات الضريبية املمنوحة للفوائد الربوية ،واليت ورد فيها:
" ينبغي للمصارف اإلسالمية احلذر من إجراء عقود ربوية صورية أو قيود بفوائد ربوية صورية لالستفادة من امليزات الضريبية وغريها مما
متنحه األنظمة للفوائد الربوية".
" ال أبس ابستخدام املصارف اإلسالمية يف البياانت املالية عبارات توضيحية للربح احلالل ،مثل أنّه "البديل اإلسالمي عن الفائدة يف
النظام الربوي أو أنه عائد االستثمار" إذا كان ذلك يؤدي للحصول على امليزات الضريبية اليت تقررها األنظمة للفوائد الربوية وجيب أن
ال تظهر كلمة راب أو فائدة يف أي بيان مايل صادر عن املصرف".
تتفق إجراءات املنتج املعتمدة يف الراب مع ما تضمنته فتاوى ندويت الربكة أعاله من ضوابط واحرتازات .فقد تضمنت اإلجراءات الشرعية
ما يتعلق ابملشاركة والوكالة والشراء والتملك والبيع واإلجارة اخلاصة ابملنتج ،واملستندات اليت توثق هذه اإلجراءات كاملة .ومن ذلك
فرض غرامات التأخري على املدين املماطل على سبيل االلتزام ابلتصدق لصاحل صندوق املسكني يف الراب.
أما استخدام مصطلح القرض والفائدة وغرامات التأخري فقد ورد يف مستند الرهن التقليدي والذي ال يصدر عن الراب .وهو ال يعرب
عن حقيقة التمويل كما هو واضح يف املستندات الشرعية .وهذه املصطلحات توازي يف املستندات الشرعية قيمة الرقبة (أصل مبلغ
التمويل) وقيمة املنفعة (عائد التمويل) وغرامات التأخري على أساس مبدأ االلتزام ابلتصدق لصاحل طرف اثلث.

املعيار الشرعي رقم (" :)3املدين املماطل"
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نصت الفقرة ( )8/1/2من املعيار الشرعي رقم (" :)3املدين املماطل" على اآليت:
"جيوز أن ينص يف عقود املداينة  ...على التزام املدين عند املماطلة ابلتصدق مببلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك يف وجوه الرب
ابلتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة".
تتفق إجراءات املنتج املعتمدة يف الراب مع ما تضمنته فقرة املعيار أعاله ،حيث تتضمن اإلجراءات واملستندات فرض غرامات التأخري
على املدين املماطل على سبيل االلتزام ابلتصدق لصاحل صندوق املسكني يف الراب.

.18

بشأن السداد املبكر نص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )7/2( 64على اآليت:
"احلطيطة من الدين املؤجل ،ألجل تعجيله ،سواء أكانت بطلب الدائن أو املدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ،ال تدخل يف الراب احملرم
إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق ،وما دامت العالقة بني الدائن واملدين ثنائية .فإذا دخل بينهما طرف اثلث مل جتز ،ألهنا أتخذ عندئذ
حكم حسم األوراق التجارية".

.19

بشأن السداد املبكر نصت الفقرة ( )9/5من املعيار الشرعي رقم (" :)8املراحبة" على اآليت:
"جيوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشرتي سداد التزاماته إذا مل يكن بشرط متفق عليه يف العقد".
يف حال قام العميل مالك الرقبة بسداد املتبقي من قيمة الرقبة (أصل التمويل) مبكراً ،فعند ذلك يكون للبائع مالك املنفعة خياران:
حسما لصاحل
األول :أن يطالب بقيمة املنفعة املستنثاة لكل املدة املتبقية بعد إعادة حساهبا كما لو دفعت ً
مقدما أي جيري عليها ً
العميل .الثاين :أن يتنازل البائع مالك املنفعة عن املنفعة يف أي وقت يقوم به العميل بسداد كل املتبقي من أصل التمويل .والثاين هو
املطبق يف منوذج "الراب" كما سبق بيانه يف هيكل وإجراءات املنتج.

.20

قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم )7/2( 64

املعيار الشرعي رقم (" :)8املراحبة"

مناقشة بيان جلنة الفتوى يف جممع فقهاء الشريعة أبمريكا بشأن املنتج
.21

.22

أصدرت جلنة الفتوى يف جممع فقهاء الشريعة أبمريكا بياهنا بشأن شرعية تعامالت شركات التمويل العقاري العاملة يف السوق األمريكي
( ،)Islamic Mortgage Companies in The U.S.Aوذلك يف اجتماعها يف مدينة هيوسنت بتاريخ  20إىل 22
من ذي القعدة 1435هـ املوافق  15إىل  17سبتمرب  .2014وقد تضمن البيان أحكاماً شرعية جبواز أو عدم جواز التعامل مع
شركات متويل إسالمية حمددة بعينها يف السوق األمريكي لكن البيان كان متحفظاً بعبارة هامة هذا نصها:
"يؤكد اجملمع أن فتواه يف هذا الصدد تتجه إىل املتعاملني مع هذه الشركات من الراغبني يف متلك عقارات من خالل متويلها وعقودها،
للصفقات على ما هو عليه ،فأي تغيري يف العقود
ما دامت العقود على ما هي عليه عند إصدار هذا البيان ،ومادام تطبيق الشركات ّ
يؤدي إىل اختالف الفتوى .أما الشركات نفسها فيحتاج اإلفتاء لكثري منها إىل مزيد من االستقصاء حول
أو يف طريقة تنفيذها قد ّ
يتسن للمجمع االستفصال بشأنه ،والوقوف على تفاصيله".
عالقتها بشركات االستثمار الفيدرالية ،األمر الذي مل ّ
وقد ذكر بيان اللجنة عدداً من شركات التمويل اإلسالمية العاملة يف السوق األمريكية ،وبني رأي اللجنة يف شرعية أو عدم شرعية
معامالت هذه الشركات ،ومن بينها شركة الراب ،ونصه اآليت:
" عقد هذه الشركة ال خيتلف عن العقود الربوية التقليدية اليت تربمها البنوك الربوية ،وهذا هو العقد احلاكم هلذه املعاملة وللعالقة بني
أطرافها ،وما يقدم من صورة تعاقد إسالمية هي صورة افرتاضية ال وجود هلا يف الواقع العملي ،وال حيتكم إليها عند التنازع .وفتوى اللجنة
أنه ال جيوز التعامل بعقود هذه الشركة ملا تتضمنه من الراب اجللي الصريح ،وننصح للقائمني عليها مبراجعة هذه الصيغة وتصحيحها،
وفاء ابألمانة اليت أانطها هبم عمالؤهم ممن يريدون التحرر من الراب يف معامالَتم املالية".
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يتضح أن أثر هذه الفتوى حمدود ابلعقود واإلجراءات املعمول هبا بتاريخ إصدار البيان ،ويف حال أي تعديل يف العقود أو اإلجراءات
املذكورة أو وجود عقود وإجراءات أخرى معمول هبا مل تطلع عليها اللجنة؛ فإن هذه الفتوى ال تنطبق .وعليه ،فإننا نوضح أن اإلجراءات
والعقود واملستندات اليت نعد على أساسها هذا التقرير تبني اآليت:
(أ) اإلجراءات الشرعية للمشاركة والوكالة والشراء والتملك والبيع واإلجارة اخلاصة ابملنتج ،واملستندات اليت توثق هذه اإلجراءات.
(ب) تؤوول ملكية الرقبة لألصل حمل التمويل ابلكامل  -مبوجب اإلجراءات السابقة  -للعميل ،بينما يتم أتجري املنفعة للعميل
خالل مدة التمويل.
(ج) يتم رهن العني لصاحل "الراب" بغرض ضمان سداد قيمة حصة "الراب" يف العني واملنفعة خالل مدة التمويل .ولتوثيق عملية
الرهن تستخدم املستندات القانونية املعتمدة على املستوى الفدرايل ومستوى الوالية هلذا الغرض.
(د) يف حال النزاع سوف تكون املستندات القانونية املذكورة كافية من الناحية الشرعية حلماية حقوق الطرفني.
(ه) استخدام مصطلح القرض والفائدة وغرامات التأخري يف مستند الرهن التقليدي ال يعرب عن حقيقة التمويل كما مت يف اإلجراءات
واملستندات الشرعية للمنتج.
يتسن للجنة االستقصاء بشأن العالقة بني الشركات اإلسالمية والشركات الفيدرالية مثل فريدي ماك وفاين ماي.
ويتضح أيضاً أنه مل َّ
ويف هذا الشأن قام "الراب" إبجياد خمرج شرعي للتعامل مع الشركات الفيدرالية يتمثل يف أن تدخل هذه الشركات يف عمليات التمويل
املتاحة كمستثمر ،إما بكامل مبلغ التمويل أو ابملشاركة مع الراب .ويف كل األحوال تكون خدمة متابعة الدين وحتصيله لدى الراب الذي
أجنز التعاقد مع العميل وفقاً لإلجراءات واملستندات الشرعية اليت تضمنها هذا التقرير.

.25
.26

اإلجراءات واملستندات الشرعية اليت نعد على أساسها هذا التقرير متثل الصورة املطبقة للمنتج وليست جمرد صورة افرتاضية.
إن توثيق الرهن التقليدي ليس هو املستند احلاكم ألصل املعاملة وإمنا هو توثيق للدين الناشئ مبوجب اإلجراءات واملستندات الشرعية

.24

.27

.28
.29

نتيجة املناقشة:

املذكورة.
إن التحاكم عند التنازع على أساس مستند الرهن التقليدي ال ينتج عنه أي أثر خمالف للشريعة ،ألن ما ذكر فيه من قرض وفوائد متثل
قيمة الرقبة وقيمة املنفعة على التوايل وذلك طبقاً للمستندات الشرعية ،وأيضاً ما ذكر فيه من غرامات أتخري ميثل الغرامات املسموح هبا
طبقاً ملبدأ االلتزام ابلتصدق لصاحل طرف اثلث املذكور يف املستندات أيضاً.
عالقة الراب مع الشركات الفيدرالية ال تتضمن بيع الدين.
وبناءً على ما سبق فإن بيان جلنة الفتوى ال ينطبق بشأن منتج الراب لتمويل العقار السكين.

املرجعية الشرعية
كتاب الكايف البن قدامة املقدسي من كتب احلنابلة (كتاب البيع ،ابب الثنيا).
.30
قرارات اجملامع الفقهية ذات الصلة.
.31
.32
.33

املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )SSIFIsالصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
(.)AAIOFI
فتاوى ندوات الربكة.
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مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي للمنتج
تقع مسؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قبلنا على إدارة البنك ،كما أن اإلدارة
.34
مسؤولة عن الرقابة الشرعية الداخلية اليت تراها ضرورية لضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية املعتمدة من
قبلنا.
مسؤولية املدقق الشرعي
.35

تتمثل مسؤوليتنا يف إبداء الرأي يف مدى التزام البنك أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قبلنا بناءً على تدقيقنا هلا .وقد
مت تدقيقنا وفقاً ملعايري الضوابط الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات التأكيد

.36

وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات للحصول على مدى االلتزام مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ونعتقد أبن أدلة التدقيق اليت حصلنا
عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأي التدقيق اخلاص بنا.

والصادرة عن جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل ،وتتطلب هذه املعايري أن منتثل ملتطلبات السلوك األخالقي للمهنة وأن نقوم
بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على أتكيد معقول أبن البنك ملتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قبلنا.

الرأي
.37

برأينا أن العقود واملعامالت اليت أبرمها بيت التمويل األمريكي (الراب) خالل السنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م مت تنفيذها وفقاً
ألحكام الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قبلنا.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

د .عبد الباري مشعل
الشريك املدير

شركة رقابة ذ.م.م.
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