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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 الهيئة  العليا للرقابة  الشرعية للجهاز  املصرفي واملؤسسات املالية

 

 م(3/2013سكم )فخىي 

  يىمِسا الػاإلاُتاللششهت  مشابحت اسخيراد شاحىاث:  بشأن

 

النبيين ، وعلى سائر ألاهبياء الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدها دمحم خاثم 

 : وبعد ،واملرسلين 

 

 الاستفتاء :

 

 شاحىاث ششهت اليىمِسا اسخىسدث   .1
 
  .مؼ بىً فُطل ؤلاسالمي/ السىق الػشبي مشابحت

خ  –ليافت اإلاطاسف  –بىً السىدان  ميشىس السخيراد وان بىاء  غلى ا  – 25/9/2005 بخاٍس

ل اإلاخىسط ألاجل (جىفير مىاسد ل) ل الخجاسي مؼ الششهت  لخمٍى ، لالسخفادة مً ضىذوق الخمٍى

ل  –الػشبُت لالسدثماس   سىىاث . 3فترة الخمٍى

وكػذ ششهت اليىمِسا غلذ مشابحت لآلمش بالششاء مؼ بىً فُطل ؤلاسالمي فشع السىق  .2

 ها للبىً .نالػشبي وبزلً جملىذ الشاحىاث وأضبحذ مذًىت بثم

اإلاخأخشاث مؼ جحمل  سذادفطالبها بىً فُطل ب الىفاء بالتزاماتهايىمِسا في ششهت الحػثرث  .3

بىً بالشكابت الششغُت لهُئت وجلذمذ بشيىي  الخأخير ،جحمل جيلفت فشفضذ   الخأخيرجيلفت 

ادةجحخج غلى أن ؤلاسالمي فُطل   سبا ال ًجىص دفػه .  الٍض

 غً إضذاس  –/ بىً فُطل ؤلاسالمي في اإلاىضىع وسأث  هظشث هُئت الشكابت الششغُت  .4
 
بذال

الىخابت إلى الهُئت الػلُا للشكابت الششغُت بحجت أن اإلايشىس ضادس غً بىً  –فخىي بشأهه 

 . في اإلايشىس السىدان وأن غملُت اإلاشابحت مبيُت غلى ما جاء 

ادة  الضبىن سبمإن ) أضافذ هُئت الشكابت الششغُت لبىً فُطل   .5 أن حػهذ هخابت بذفؼ أي ٍص

 غلى مػذٌ )
 
الخأهذ مً  ( بػذ Liborغلى هامش اإلاشابحت هدُجت السجفاع سػش الفائذة كُاسا

 ( . مىافلت الهُئت الػلُا للشكابت الششغُت ببىً السىدان غلى هزا الششط
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 منشأ املشكلة :

  خ  هى ميشىس بىً السىدان اإلاشهضي  ميشأ اإلاشيلت إنمما سبم ًمىً اللٌى بخاٍس

واإلايشىساث الالحلت له بخطىص جمذًذ فترة الاغخماد ووان آخشها اإلايشىس  ،م 25/9/2005

خ   ولؤلسف .وهي مشيلت حشمل ول البىىن التي طبلذ اإلايشىس .م 8/12/2011الطادس بخاٍس

  . مشحلت مً مشاحله أًتن هزا اإلايشىس لم ٌػشض غلى الهُئت الػلُا في إف

 الوقائع :

بخطىص ً إضذاس فخىي ؤلاسالمي غجحفظذ هُئت الشكابت الششغُت لبىً فُطل  -1

لى الهُئت الػلُا للشكابت إوأحالتها يىمِسا مؼ فشغهم بالسىق الػشبي شيىي ششهت ال

السُذ/ الذسدًشي حمذ الىُل محامي الششهت بمخابػت الهُئت الػلُا وجهذ و الششغُت 

 . هزه الشيىي إلضذاس فخىي بخطىص 

للهُئت الػلُا  بشيىي محامي الششهت حمذ الىُل السُذ/ الذسدًشي بىاء  غلى رلً جلذم  -2

خ  ت إسلاط ما أسماهطالب فيها ب م23/12/2012للشكابت الششغُت بخاٍس ( ) فىائذ سبٍى

ل بلغذ أخزث جحذ ا   551.600سم جيلفت جمٍى
 
  17ودوالسا

 
 .سيخا

خ بػذ الخذاٌو مؼ الشاوي والبىً هخبذ الهُئت الػلُا للشكابت الششغُت  -3 بخاٍس

،  بفخىاها في اإلاىضىع  هالهُئت الشكابت الششغُت لبىً فُطل ؤلاسالمي إلاذ 25/12/2012

خ   فأسسلذ الفخىي اإلاطلىبت  وهزا هطها : م31/1/2013بخاٍس

 اجضح لىا هحً هُئت الشكابت الششغُت/ بىً فُطل :)

أن فشغىا بالسىق الػشبي اإلاشيى ضذه كذ اسدىذ في إجشاء مشابحت ششهت   (1)

بىً  -اليىمِسا غلى اإلايشىس الطادس غً ؤلاداسة الػامت للىلذ ألاجىبي

خ  -السىدان اإلاشهضي  ل مخىسط  م25/9/2005بخاٍس ) جىفير مىاسد للخمٍى

 ألاجل( .

 أن باملنشور مخالفات ثتمثل في:  (2)

 أهه ٌسمح بأخز أجش غلى الضمان .  - أ

 أن ألاجش غلى الضمان مشجبط باإلاذة وباإلابلغ.  - ب

ير مؼ الالًبىس ) - ج
ُ
ل كابل للخغ  ( Liborأهه ٌسمح بهامش للخمٍى

 

  

ب غلى ولزلً سأث الهُئت إحالت الشيىي للهُئت الػلُا للشكابت الششغُت بطفتها الشكُ

 الجهت التي أضذسث اإلايشىس ( .
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 الفتوى :

 ألامينالسُذ/  إلفادةهظشث الهُئت الػلُا الشيىي في غذة اجخماغاث حُث اسخمػذ 

خ  ألاماهتالػام ، واطلػذ غلى خطابه اإلاشسل مً  م للسُذ/ مساغذ 12/12/2011الػامت بخاٍس

جىلٌى بخطىص  السُذ/ حسين ًحيىلػىاًت  – وؤلاحطاءاملحافظ للسُاساث والبحىر 

ل مخىسط  خ  ألاجلاإلايشىس الخاص بمىضىع )جىفير مىاسد للخمٍى م الزي وسد 25/9/2005بخاٍس

 : آلاحيفُه 

ح. هزه اإلاػاملت مً الشبا   ( مشحلت مً مشاحلها ،  أي  لم حػشض غلى الهُئت الػلُا في ولؤلسفالطٍش

 : إداسجىموغلُه ًجب غلى 

 . إلغاء .1
 
 هزا اإلايشىس فىسا

 اإلاطاسف الػاملت بزلً ( . إفادة .2

 آلاحي :ـالػلُا الهُئت  جلشس وغلُه    

ح . إ -1  و 551س600اإلابلغ جملت وغلُه فن هزه اإلاػاملت مً الشبا الطٍش
 
  17دوالسا

 
 الزيسيخا

ال ًجىص ششهت اليىمِسا فشع السىق الػشبي / ًطالب به بىً فُطل ؤلاسالمي السىداوي 

 جحطُله وال اإلاطالبت به .

ادة  –باشتراط رلً غلُه أو مً جللاء هفسه  –ن حػهذ الضبىن هخابت أو شفاهت إ -2 بذفؼ أي ٍص

 غلى مػذٌ الالًبىس )
 
( ال ًجىص  Liborغلى هامش اإلاشابحت هدُجت السجفاع سػش الفائذة كُاسا

 
 
 باطال

 
ػخبر ششطا  َو

 
صح الػلذ . بطلفُ –ششغا  الششط ٍو

ػت ؤلاسالمُت فإن هه إرا أخطأ بىً السىدان في إضذاس إ -3 ميشىس فُه مخالفت ألحيام الشَش

الششغُت ىفز أحيام اإلايشىس غير أن ج -ا الحىم الششعيبػذ أن جبين له – للبىىنرلً ال ًبرس 

 إال بػذ مىافلت الهُئت الػلُا للشكابت الششغُت  بافتراض
 
أن  بىً السىدان ال ًطذس ميشىسا

يبغي في مثل هزه الحاالث الشجىع للهُئت الػلُا للخحلم مً مىافلتها . . غلُه   ٍو

 

 وباهلل الخىفُم .هزا 
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