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 هللا  الشحمً  الشحيم بسم 

 العليا  للشقابت الششعيت للجهاص املصشفي واملإسساث املاليت الهيئت 

 

 (م2/2102)رقم   فتوى 

 

   بشأن

 حسب هللا دمحم شكوى سلوى 

 دــــــض  

 بنك الخرطوم / فرع بورتسودان   

 الحمذ هلل سب العاملين والصالة والسالم على سيذها دمحم خاجم الىبين وعلى ساًش الاهبياء واملشسلين وبعذ.  

 الشكوى  ملخص 

لى قشض لخمليو منزى" طلب منى قــسم جقىى الشاليت " جقذمذ لبىو          الخشطىم / فشع بىسحسىدان بطلب جمٍى

 في  ـــخه فعـــــوأودع  0.750الاسدثماس اًذاع مقذم قذسه 
ً
  .م2013/فبراًش 24ال

جىيها في الفترة مً فبراًش 4.200زم جذعي الشاليت أن بىو الخشطىم فشع بىسحسىدان خصم منها بذون وجه مبلغ 

ل عقاسي بصيغت املشابحت لآلمش بالششاء لم جخم ولم حسخفذ 2013حتى ًىهيى  م ورلو بسبب دخىلها في عمليت جمٍى

خصم مبـــلغ   منها السباب حعضيها للبىو منها طىى الاجشاءاث . وجطالب باسجاعها .  ًقش بىو الــــخشطىم بأهه قذ

ر   وسســــــــــىم جقييمها بىاسطت مً حساب الشاليت ولنً مقابل سسىم فحص مسدىذاث العقاساث الثال  4.200

ل العقاسي وطىابطه لذًه  حسب ما صذس  ً القاهىهيين وشــــــشلت الخقييم   ورلو وفق ششوط الخمٍى املســـــدشاٍس

 عىه   وقذ جم رلو بمىافقت الشاليت وبعلمها . 

 : تعليق الرقابة املصرفية

م خير هللا سئيس وحذة الشقابت املصشفيت     ) بىسحسىدان ( أن أسباب عذم بىو السىدان  ًشي السيذ/ عبذ النٍش

جصل لثالزت اشهش وهى قذ اسخفادة الشاليت  مً الشسىم املخصىمت جشجع للبىو بسبب طىى اجشاءاجه التى 

شي أن وجىد ميشىس وطىابط صادسة مً ب  . ٍو
ً
الخشطىم الٌعخبر حجت ملا فيه مً ىو وقذ الًيخظشه البائع غالبا

 مشاعاة مصلحت البىو ومىفعخه دون اسخصحاب مصلحت 
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ت  لعذم ًالضبىن  . لما أن الخصم مً حساب العميل  ملثل هزه الخهلفت ال  هىن ئالبعذ الماى العمليت الاسدثماٍس

 جمنً الضبىن مً الاسخفادة منها .

اداسة الشقــــــابت الىقائـــــــيت باالداسة الـــعامت  دان فشع بىسحسىدان ئلىمً بىو السى  هـــــــزه الشهىي  احالتبعذ    

للهيئت العليا   والاخخالف في صحت املعاملت مان الشأي الغالب اسسالها بالشئاست ودساستهاللشقابت املصشفيت 

ل العقاس  أحقيت الشاليت ومً زم مذي ي لذساستها واصذاس حنم بشأن ششعيت ششوط بىو الخشطىم للخمٍى

 ً مبالغ ؟.ـــفيما جذعيه م

 املزلشة

ماهذ مشابحت  تأن العملي جذاولذ الهيئت هزه الشهىي في عذة اجخماعاث   واسخعشطتها بالخفصيل واجضح        

 . ــــــن العقاس املشاد ششاؤهـ , وهزا الًقذح في صيلخملو منزى جاهض  وأن العميلت قامذ بخعي
ً
ى ى قلحت املشابحت ششعا

تراها ــــــفاش زه وأسبحو فيها لزا  ــــسلعت فقاى : اشتر هــــــافعى " في لخابه ألام " وئرا أسي الشجل الشجل الـــــالامام الش

 وان شـــــاء جشله ... وان جباٌعا به على   شجل ــــال
ً
فالششاء جائض . والزي قاى أسبحو فيها بالخياس ؛ ئن شاء احذر بيعا

 سهما ألامش ألاوى فهى مفسىخ مً قبل شيئين : أن ألضما أهف

 أحذاهما : أهه جباٌعاه قبل أن ًمهله البائع. -

خه على لزا أسبحو فيه لزا .  -  والثــــــاوي: أهه على مخاطشة أهو ان اشتًر

ــــــــشاء ) بىو هل ًجىص للمأمىس بالشـ-بالىظش الى ما وسد في نهاًت هص الامام الشافعي  ًثىس الــــــسإاى  آلاحي : لنً و 

الخشطىم ( أن ٌشترط على آلامش بالششاء أن ًذفع جهلفت فحص مسدىذاث أو جقييم سلعت املشابحت ) عقاس ( قبل أن 

 وبمعنى آخش هل ججىص ششوط بىو الخشطىم املزمىسة ؟   ًخملنها 

 مً املصاسف جخعشض لذفع مبالغ قبل جملنها للسلع مىطىع املشابحه   فارا جمذ عمليت املشابحت فانها   
ً
ان لثيرا

 
ً
  لنً جبقي املشهلت ارا لم جخم عمليت املشابحت لعميلخىا في الجملتجظيفها الى جهلفت السلعت   وهزا الماوع مىه ششعا

 المصلحت له في مــــثل هـــزه  الغهزه   ولذساساث الجذوي التى جهلف املصاسف مب
ً
 بأن البىــو أصال

ً
طائلت  علما

والًخحشك حيالها ئال بعذ أن ًطلب أحذ صبائىه السلعت مىطىع املشابحت . فارا فشلذ عمليت املشابحت ألي  الاجشاءاث

 ؟  سبب مً الاسباب ولم ًخم جىقيعها بين البىو والضبىن فمً ًخحمل هزه الخهلفت

 الفخىي 

ف جنبذها قــــبل جملنه السلعت  ( املأمىس بالششاء)  أن ًخحملالهيئت شي ج     ) البىو ( دفع أي جهلفت أو مصاٍس

ًخحملها الضبىن بحجت أن وأن ال    ٌسبق جملو السلع يالعادي الز ي ئر أنها مً السعي الخجاس مىطىع املشابحت 

 -باآلحي :   هالذ على سأيجإ خساسة. و البىو مامان ليخحشك لىال أن الضبىن دفعه لزلو   مما سبب له 
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تراط ) او جحصيل( سسىم ـــــــــً باب أولى أن الًجىص اشــل جملنها الًجىص   فمـــــــع سلعت املشابحت قبـــــــارا مان بي   -أ

 مً العميل  قبل أن ًخملو البىو السلعت مىطىع املشابحت.

ششاء البىو للسلعت مىطىع املشابحت وقبظه لها حتى بعذ  وارا مان الىعذ بالششاء غير ملضم للعميل  -ب

 
ً
؛ فمً باب أولى أهه الًجىص  اشتراط ) أو جحصيل ( سسىم فحص مسدىذاث أو سسىم حقيقت او حنما

أوجقييم سلعت املشابحت ) العقاس ( ملا فى رلو مً الضاميت الذفع وشبهت الضاميت الىعذ ؛ فان العميل ارا 

 لشفادا ًهىن هزا سحب مً حسابه هزا املبلغ فشبم
ً
ا  قٍى

ً
شابحت حتى الًفىث عليه ما ـــــــــالعين م شاءـــــعا

 
ً
 .  .دفعه . خاصت ارا مان املبلغ  املذفىع لبير جذا

 العليا آلاحي:  ملا سبق جقشس الهيئت

الًجىص لبىو الخشطىم جحصيل أي سسىم سىاء ماهذ سسىم فحص مسدىذاث أو سسىم جقييم  -1

غت املشابحت خاصت وأن بىو الخشطىم قذ  حعاقذ مع هزه الجهاث ) القاهىهيت العقاساث املباعت بصي

بهت الالضام ـــــو مً الارعان وشـوملا في رل  والفىيت ( قبل طلب العميل للخعامل معه بصيغت املشابحت 

 املإدًت ألمل ماى الغير بالباطل .

2- . 
ً
 على بىو الخشطىم سد ما أخزه مً سسىم مً الشاليت فىسا

 . هزا وباهلل الخىفيق                      

 جىقيع                                                             جىقيع                      

 عبذهللا الضبير عبذالشحمً /أ.د               أحمذ علي عبذ هللا            /  د.

 ألامين العام                                         سئيس الهيئت

خ :         هـ1435 / /شعبان 17الخاٍس

 م2014 / ًىهيى/16املىافق :    

 


