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شهادة شرعية
شهادة شرعية صادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف 

الهالل بخصوص

”سداد التزامات المتعامل من خالل مرابحة السلع 
(التورق)“

اطلعت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف الهالل على العقود والمستـندات والهيكلة الخاصة بمنتج سداد التزامات 
المتعامل لدى البنوك ا�خرى من خالل مرابحة السلع (التورق) في مصرف الهالل، والقائم على مبدأ بيع السلع مرابحة عبر 

الخطوات ا�تية:

1.  يقوم المصرف بشراء سلع متداولة في بورصات السلع (حديد، ألمنيوم، نيكل، ... الخ) من وسيط معتمد (الوسيط (أ))، 
ويحصل المصرف على شهادة (Holding Certificate) تثبت تملكه لهذه السلع المشتراة، ويقوم الوسيط (أ) بتسجيل 

تلك السلع في حساب المصرف المفتوح لديه، ويعتبر ذلك قبض§ حكمي§ للسلع. 

2.  يحصل المصرف على وعد من وسيط آخر (الوسيط (ب)) بشراء السلع التي قام المصرف بشرائها من الوسيط (أ) 
خالل مدة معينة من المصرف أو من متعاملي المصرف.

3.  يتقدم المتعامل بطلب يبّين فيه مقدار مبلغ االلتزامات المستحقة عليه لدى البنك ا�خر، مع تعهد بتحويل راتبه 
إلى المصرف بعد سداد التزاماته. 

4.  في حال موافقة المصرف على التمويل، يقوم المصرف ببيع حصة شائعة من السلع إلى المتعامل با�جل مرابحة، 
عليه  سيحصل  الذي  عليه  المتفق  الربح  مبلغ  إليه  مضاف§  السلع  به  اشتريت  الذي  الثمن  البيع  سعر  ويتضمن 

المصرف، ويتفق المتعامل مع المصرف على طريقة السداد.

5.  بعد قبض المتعامل حكم§ حصته من السلع بتمكينه منها؛ يحق له طلب َتَسّلم حصته تسلم§ فعلي§ أو بيعها 
ويقوم  (ب))،  (الوسيط  السلع  بورصة  في  معتمد  آخر  وسيط  إلى  السلع  في  الشائعة  حصته  ببيع  وذلك  للغير؛ 
المصرف بتوصيل طلب البيع إلى الوسيط (ب) بصفته مراسًال، ويدفع الوسيط (ب) إلى المتعامل ثمن السلع، ويتم 

إيداعه في حساب المتعامل لدى المصرف، كما يتم إشعار الوسيط (أ) ببيع السلع للوسيط (ب).

6.  يوّكل المتعامل المصرف في سداد التزاماته لدى البنك ا�خر من ثمن بيع السلع المودع في حسابه.

7.  يقوم المصرف بسداد التزامات المتعامل لدى البنك ا�خر من المبلغ المودع في حساب المتعامل لدى المصرف، 
ويحصل المصرف على شهادة براءة ذمة المتعامل من البنك ا�خر، ويقوم المتعامل بتحويل راتبه من البنك ا�خر 
إلى المصرف، ثم يقوم المصرف باقتطاع ا�قساط المستحقة على المتعامل من راتبه المحول إلى المصرف شهري§.

السلع  مرابحة  خالل  من  المتعامل  التزامات  سداد  بمنتج  الخاصة  والهيكلة  والمستـندات  العقود  أن  اللجنة  قررت  وقد 
(التورق) في مصرف الهالل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اÌسالمية.




