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 كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لبيت التمويل الكويتي – البحرين

عبدالحكيم يعقوب الخياط )العضو المنتدب والرئيس التنفيذي(

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد:

منهجية  على  وتسير  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  وفقًا  تعمل  التي  المؤسسات  من  الكويتي  التمويل  بيت  فإن 
بالعلم  المعروفين  الفقهاء  من  شرعية  رقابة  هيئة  مسيرتها  على  أشرفت  وقد  والتنمية،  االستثمار  في  شرعية 
الشرعي، وفقه المعامالت المالية. فالتزم بيت التمويل الكويتي بقراراتها وفتاواها وعمل بتوجيهاتها وإرشاداتها. 

وذلك  البحرين،   - الكويتي  التمويل  بيت  بها  يعمل  التي  المنتجات  لبعض  الشرعية  الهيئة  فتاوى  يديكم  وبين 
حرصًا منا على تثقيف عمالئنا باألحكام الشرعية للمنتجات المالية، وتطمينًا بأن كل ما يقدمه بيتك من تمويالت أو 

استثمارات متوافق مع أحكام الشريعة السمحة.

هذا، وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام.

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
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 أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لبيت التمويل الكويتي – البحرين

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – البحرين
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 أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لبيت التمويل الكويتي – البحرين

فضيلة الشيخ/ أ.د. عجيل جاسم النشمي )رئيس سابق( )2009 - 2014(

والرقابة  الفتوى  فيها، شارك في هيئة  التدريس  الكويت، وعضو هيئة  بجامعة  الشريعة  بكلية  هو عميد سابق 
الشرعية منذ تأسيسها عام 2009 حتى عام 2014. وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  ببيت التمويل الكويتي – 
الكويت سابقًا، وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والعضو الخبير عن 

دولة الكويت في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

والشيخ عجيل النشمي حاصل على إجازة العالمية )الدكتوراه( في أصول الفقه من جامعة األزهر عام 1977 وحصل 
على درجة األستاذية عام 1995، ودرس على الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس 
والمحاضرات واإلفتاء والتأليف والبحث الفقهي والبرامج اإلعالمية، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية 

التخصصية والمؤتمرات العلمية.

فضيلة الشيخ/ أ.د. خالد مذكور المذكور )عضو سابق( )2009 - 2014(

هو رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بالديوان األميري - دولة 
الكويت وعضو هيئه التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، شارك في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية منذ 
تأسيسها عام 2009 حتى عام 2014. وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي – الكويت سابقًا، 
وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والعضو الممثل لدولة الكويت في 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة التابع لمنظمه المؤتمر اإلسالمي.

والشيخ خالد المذكور حاصل على إجازة العالمية )الدكتوراه( في الفقه المقارن من جامعة األزهر عام 1978، وقد درس 
على الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس والمحاضرات والخطابة واإلفتاء والبرامج 

اإلعالمية، وشارك ويشارك في الكثير من اللجان الشرعية التخصصية والمؤتمرات العلمية.

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – البحرين
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فضيلة الشيخ/ أ. د. السيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي )رئيس الهيئة الحالي(

في الدكتوراه  شهادة  على  حصل  وقد  الكويت.  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  بكلية  سابق  عميد   هو 
الفقه من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 1996، ودرس على يد الكثير 
الفقهي، وشارك  التدريس والمحاضرات والخطابة والبحث  بارز في مجال  المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي  من 
منذ  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  في  شارك  العلمية.  والمؤتمرات  التخصصية  اللجان  من  العديد  في  ويشارك 

تأسيسها عام 2009 حتى الوقت الحالي. إضافة إلى ذلك يشغل حاليًا العديد من المناصب منها ما يلي:

رئيس الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – الكويت.  -
عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي.  -

عضو الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة.  -
عضو هيئة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت.  -

عضو المجلس العلمي االستشاري بجامعة الكويت.  -
رئيس الهيئة الشرعية للشركة الكويتية للتعمير واإلسكان.  -

رئيس الهيئة الشرعية لصندوق المركز المالي.  -
رئيس الهيئة الشرعية لصندوق مجموعة األوراق المالية.  -

    أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – البحرين
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فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب العبد السالم )عضو(

انضم إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عام 2014

هو رئيس قسم الفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الكويت، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه 
من جامعة األزهر عام 1999. ودرس على يد الكثير من المشايخ والعلماء، وله نشاط علمي بارز في مجال التدريس 
العلمية.  التخصصية والمؤتمرات  اللجان  العديد من  الفقهي، وشارك ويشارك في  والمحاضرات والخطابة والبحث 

إضافة الى ذلك يشغل حاليًا العديد من المناصب منها ما يلي:

رئيس الهيئة الشرعية في شركة المثنى لالستثمار.  -
عضو الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – الكويت.  -

فضيلة الشيخ الدكتور/ مبارك بن جزاء الحربي )عضو(

انضم إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عام 2014

تاريخه، وقد حصل على  وإلى  الكويت منذ عام 2008  بجامعة  الشرعية  المقارن والسياسة  الفقه  رئيس قسم  هو 
درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية سنة 2002 من كلية العلوم- جامعة القاهرة بمصر، وتتلمذ على عدة مشايخ 
وعلماء، وله نشاط علمي ودعوي في مجال التدريس والمحاضرات والخطابة والبحث الفقهي، ويشارك في الكثير 

من اللجان والندوات والمؤتمرات العلمية. إضافة الى إنه يشغل المناصب التالية:

عضو مجلس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية منذ عام 2008 وإلى تاريخه.  -
عضو لجنه البعثات في الكلية منذ عام 2008 وإلى تاريخه.  -

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2009 وإلى تاريخه.  -
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت االستثمار الخليجي منذ عام 2004 وحتى تاريخه.  -

عضو هيئة الفتوى في الهيئة الخيرية اإلسالمية المالية منذ عام 2009 وإلى تاريخه.  -

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي – البحرين
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 فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمنتجات
بيت التمويل الكويتي - البحرين
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن الحسابات والودائع االستثمارية

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

َمْيِن من  لعت الهيئة الشرعية على هيكلة واتفاقية منتج الحسابات االستثمارية والودائع االستثمارية المقدَّ فقد اطَّ
بيت التمويل الكويتي - البحرين - وعلى شروطهما وأحكامهما، والمبنيين على مبدأ المضاربة الشرعية وتقاسم 
األرباح الناتجة بحسب النسب الشائعة المتفق عليها منذ البداية، وال مانع من ذكر نسب الربح المتوقعة للعمالء، 

دون ضمان لرأس المال وال لألرباح، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذا المنتج.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

الحسابات والودائع االستثمارية
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك – البحرين:
عن حساب »لبشارة«

التاريخ: 1 ربيع اآلخر1433 / الموافق: 23 فبراير 2012

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة عمل حساب »لبشارة« المقدم من بيت التمويل الكويتي – البحرين وعلى 
شروطه وأحكامه، والمبني على إيداع الزبائن مبالغ ال تقل عن حد معين لالدخار في حساب توفير اسثتماري مبني 
على أساس مبدأ المضاربة اإلسالمية، ويعامل معاملة حساب التوفير العادي، وتوزع األرباح الناتجة حسب الشروط 
واألحكام، مع السحب في فترات محددة على جوائز معينة ومعلومة مقدمة من قبل المساهمين على سبيل التبرع 

وتوزع على من يقع عليه السحب من المودعين.

وعليه ترى الهيئة جواز العمل بحساب »البشارة«.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

   حساب »لبشارة«
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج بيع المرابحة لآلمر بالشراء المقدم من بيت التمويل الكويتي  فقد اطَّ
- البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والمبنية على وعد مستقل من العميل بشراء السلعة من »بيتك« بعد أن 
يتملكها »بيتك«، ويتم التملك بإرسال طلب الشراء )إيجاب( - والذي يتم تحديد وتعيين السلعة فيه - إلى التاجر 
وقبول التاجر للشراء، ثم يقوم »بيتك« ببيع السلعة للعميل بإبرام عقد بيع المرابحة، بأقساط معلومة القدر واألجل، 
التسليم لتسلم  العميل إذن  العقد، ثم يعطى  مع بيان تكلفة السلعة والمصاريف والربح للعميل وإثباتها في 

السلعة من التاجر، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

بيع المرابحة لآلمر بالشراء
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن بيع المساومة

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج بيع المساومة المقدم من بيت التمويل الكويتي - البحرين 
- وعلى شروطه وأحكامه، والذي يبيع بيتك من خالله سلعه على عمالئه بأسعاره الخاصة التي ال يشترط فيها بيان 
تكلفته وأرباحه في الصفقة، وإنما يتفاوض مع عمالئه عن السعر المعلن من قبله، وبعد أن يتم االتفاق على السعر، 
يقوم بيتك بإبرام عقد المساومة بينه وبين عمالئه على سلعة معينة مبينًا فيه وصف السلعة وسعر البيع إجماالً 

وقدر وعدد األقساط ومدة العقد، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

بيع المساومة
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن صرف العمالت

24 شعبان 1436هـ /  الموافق 11 يونيو 2015م

الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، محمد وآله وصحبه أجمعين :

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على عملية وإجراءات صرف العمالت األجنبية المعمول بها في بيت التمويل الكويتي 
- البحرين ، وعلى شروطها وأحكامها ، حيث إن التقابض بين العملتين يتم إما بالتبادل الحقيقي باأليدي ، وإما 
بالتبادل الحكمي بالقيد في الحساب مع التمكين من التصرف ، علمًا أنه يتم التأكد من وجود العملة وتملكها قبل 
بيعها على العميل ، وقد يجتمع مع الصرف عقد حوالة ، فيتم عقد الصرف أوال مع التقابض بين العملتين عن طريق 

القبض الحكمي ، ثم يتم تحويل العملة إلى الجهة المطلوبة ، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بالهيكلة المذكورة .

هذا ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

الشيخ الدكتور / سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / أنور شعيب العبدالسالم
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي
عضو الهيئة الشرعية

صرف العمالت
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن التورق بالسلع الدولية

18 ربيع الثاني 1435 هـ /  الموافق 18 فبراير 2014م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، محمد وآله وصحبه أجمعين:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج التورق بالسلع الدولية )زيت النخيل وغيره بماليزيا( المقدم  فقد اطَّ
من بيت التمويل الكويتي – البحرين )بيتك( وعلى شروطه وأحكامه، والمستخدم لتوفير السيولة لعمالء »بيتك« 
»بيتك«  يشتري  وعليه  »بيتك«،  من  بشراء سلعة  العميل  من  وعد مستقل  على  والمبني  والشركات،  األفراد  من 
العميل  على  السلعة  »بيتك«  يبيع  ثم  المالية(،  للوساطة  المثنى  )شركة  الوسيط  ويتملكها عن طريق  السلعة 
الربح  ونسبة  والمصاريف  السلعة  تكلفة  بيان  مع  واألجل،  القدر  معلومة  بأقساط  السلع،  مرابحة  بيع  عقد  بإبرام 
وإثباتها في العقد ويشعر الوسيط بذلك، ثم يقوم العميل بالتصرف بالسلعة حسب رغبته واختياره إما باستالمها 
ببيع  العميل  وجه  فإن  عنه.  نيابة  ببيعها  الوسيط  بتوجيه  وإما  منه،  اشتريت  من  غير  على  السوق  في  وبيعها 
السلعة يقوم الوسيط ببيعها على غير من اشتريت منه، وبعد ذلك يقوم الوسيط بإشعار العميل ببيعها وتوجيه 
»بيتك« بخصم المبلغ من حساب الوسيط وايداعه في حساب العميل. علمًا أن الهيئة الشرعية اطمأنت على صحة 
تنفيذ العملية بناًء على الزيارة التي قامت بها الهيئة الشرعية لبيتك - ماليزيا إلى بورصة زيت النخيل والمصنع 
في ماليزيا حيث اطلعت الهيئة على السلع وكيفية اجراء المعاملة، كما تبين لها وجود هيئة شرعية مستقلة على 

هذه البورصة، وعليه ترى الهيئة جواز التورق بزيت النخيل وغيره بماليزيا. .

هذا، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي عضو الهيئة الشرعية



بطاقة االئتمان 20   

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك – البحرين:
عن بطاقة االئتمان

الخميس 12 جمادى اآلخرة 1432هـ / الموافق 26 مايو 2011م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة عمل بطاقة االئتمان المقدمة من بيت التمويل الكويتي – البحرين وعلى 
شروطها وأحكامها، والمبنية على القرض الحسن ورده من غير زيادة، وعلى أخذ رسوم متفق عليها مسبقًا مقابل 
الخدمات المقدمة، كخدمة توصيل مبلغ القرض في الزمان والمكان الذي يطلبه العميل، وتوصيل قيمة مشتريات 
غير شرط  العميل من  على  اإللزامية  الرسوم  تخفيضًا من هذه  البنك  إعطاء  إمكانية  مع  وغيرها،  للبائع  العميل 

مسبق في العقد، وبعد مراجعة األحكام والشروط أجازت الهيئة هذه البطاقة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية



بطاقة اإلجارة 21

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك – البحرين:
عن بطاقة اإلجارة

الخميس 12 جمادى اآلخرة 1432هـ / الموافق 26 مايو 2011م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة عمل بطاقة اإلجارة المقدمة من بيت التمويل الكويتي – البحرين وعلى 
شروطها وأحكامها، والمبنية على توكيل العميل بشراء السلع المعمرة أو الخدمات نيابة عن بيتك، وتوكيل التاجر 
بتأجير السلع للعميل وتسليمها له من خالل تبادل اإليجاب والقبول إلكترونيًا وذلك من خالل تمرير البطاقة في 
الجهاز التابع لبيت التمويل الكويتي وتوقيع العميل على ورقة الرصيد التي تبين تفاصيل عملية اإلجارة، ويتملك 
العميل السلعة في نهاية المدة المتفق عليها بعد سداد جميع االلتزامات التي عليه، ويتم إرسال اشعار للعميل 

لنقل ملكية السلعة له. وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة لبطاقة اإلجارة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية



تمويل منفعة التعليم22   

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن تمويل منفعة التعليم

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

مواصلة  في  الراغبين  للطلبة  التعليم  منفعة  تمويل  منتج  وعقود  هيكلة  على  الشرعية  الهيئة  لعت  اطَّ فقد 
دراستهم، والمقدم من بيت التمويل الكويتي - البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والمبنية على توكيل العميل 
بشراء منفعة التعليم نيابة عن بيتك، وتوكيل الجهة التعليمية ببيع وتوفير منفعة التعليم للعميل وتمكينه 
التمويل  لبيت  التابع  الجهاز  في  البطاقة  تمرير  وذلك من خالل  إلكترونيًا،  والقبول  اإليجاب  تبادل  منها، من خالل 
اإلجارة  جهاز  وجود  حالة  في  هذا  البيع،  عملية  تفاصيل  تبين  التي  الرصيد  ورقة  على  العميل  وتوقيع  الكويتي 
اإللكتروني لدى الجهة التعليمية، وإذا لم يوجد الجهاز لدى الجهة التعليمية يقوم بيتك بشراء المنفعة من الجهة 
التعليمية عن طريق اإليجاب والقبول الذي يتم بالمراسالت اإللكترونية أو الفاكس، ثم يبيع المنفعة للعميل، وعليه 

ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة لتمويل منفعة التعليم.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية



اإلجارة المنتهية بالتمليك 23

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن اإلجارة المنتهية بالتمليك

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، محمد وآله وصحبه أجمعين:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج اإلجارة المنتهية بالتمليك المقدم من بيت التمويل الكويتي  فقد اطَّ
- البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والمبنية على وعد مستقل من العميل باستئجار السلعة )عقار أو غيره( من 
“بيتك” بعد أن يتملكه “بيتك”، ويتم التملك بشراء “بيتك” العقار من المالك، وتوثيق ذلك لدى مكتب التسجيل 
العقاري، ثم يقوم “بيتك” بتأجير العقار على العميل بإبرام عقد اإلجارة وبوعد من “بيتك” بتمليك السلعة للعميل 
إذا وفى بجميع المستحقات التي عليه في آخر المدة المتفق عليها، على أن تطبق جميع أحكام اإلجارة في فترة 
العقد، ويتم التمليك في آخر المدة بصيغة ووثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذا 

المنتج بالهيكلة المذكورة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية 

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية



اإلجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك24   

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن اإلجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج اإلجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك المقدم من  فقد اطَّ
بيت التمويل الكويتي - البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والمستخدم في تمويل العقارات المراد إنشاؤها في 
المستقبل أو التي في قيد اإلنشاء، ويكون ذلك عن طريق التراضي على مخطط ومواصفات العقار المراد تأجيره، ثم 
يقوم بيتك بإبرام عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة مع العميل والذي يقتضي تأجير العقار المذكور إجارة موصوفة 
العميل من هذه  ن  يمكَّ أن  لالنتفاع على  العقار  بعد جاهزية وصالحية  العميل منها  أن يستفيد  الذمة على  في 
المنفعة، ويعد »بيتك« بنقل الملكية للعميل إذا وفى بجميع شروط العقد المتفق عليها، على أن تطبق أحكام 
اإلجارة في هذه الفترة. ثم يتعاقد بيتك بعد ذلك مع المقاولين إلنشاء العقار بالمواصفات المذكورة، ويمكن استالم 
أقساط اإلجارة قبل جاهزية العقار، وتكون كاألجرة المقدمة تحت الحساب والتي ال تستحق إال بعد تمكين العميل 
من االنتفاع من العقار ، ويتم التمليك في آخر المدة بصيغة ووثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة، وعليه ترى الهيئة جواز 

العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية



منتج المشاركة في الملك ثم اإلجارة المنتهية بالتمليك 25

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن منتج المشاركة في الملك ثم اإلجارة المنتهية بالتمليك

24 شعبان 1436هـ /  الموافق 11 يونيو 2015م

الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، محمد وآله وصحبه أجمعين :

المقدم من بيت  بالتمليك  المنتهية  اإلجارة  المشاركة ثم  الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج  فقد اطلعت 
التمويل الكويتي - البحرين ، وعلى شروطه وأحكامه ، والمبنية على إبرام عقد شركة الملك بين العميل والبنك 
المشروع على شكل أقساط  ، ويقوم بسداد قيمة حصته من  إقامته  المراد  المشروع  العميل حصة من  ليتملك 
مقدمة بحيث تنتهي مع جاهزية المشروع ، ثم بعد جاهزية المشروع يتم إبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك ، ليؤجر 
البنك حصته على العميل حسب الفترة المتفق عليها ، وتطبق أحكام الشركة واإلجارة خالل الفترة ، ثم في آخر 
المدة يتم نقل ملكية الحصة للعميل حسب االجراءات المعمول بها في عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك ، وعليه 

ترى الهيئة جواز العمل بهذا المنتج بالهيكلة المذكورة .

هذا ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

الشيخ الدكتور / سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / أنور شعيب العبدالسالم
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي
عضو الهيئة الشرعية



   26

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن االستصناع

التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ / الموافق 11 أكتوبر 2012م

أجمعين،  آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  للعالمين  رحمة  المبعوث  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمد هلل 
وبعد:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج االستصناع المقدم من بيت التمويل الكويتي - البحرين - وعلى  اطَّ
شروطه وأحكامه، والمستخدم في تمويل العقارات المراد إنشاؤها في المستقبل أو التي في قيد اإلنشاء، أو التي 
بدأت اإلنشاء وتعثرت وبحاجة لبداية جديدة، أو استصناع غير العقارات من المنقوالت، ويكون ذلك بناء على مخطط 
ومواصفات معينة للعقار أو غير العقار المراد استصناعه، فيقوم بيتك بإبرام عقد االستصناع مع العميل وتحديد 
قيمته وطريقة سدادها وتاريخ تسليم المستصنع، وبناء عليه يتعاقد بيتك مع مقاولين بالباطن الستصناع طلب 
العميل  أن يتولى  ، كما يمكن من  العميل  اختيار  المقاول من  أن يكون  العقدين، ويمكن  العميل دون ربط بين 
اإلشراف على تنفيذ العمل سواء كان بأجر أو بغير أجر. فإذا سلم المقاول المستصنع لبيتك، سلمه بيتك للعميل.

وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذا المنتج:

هذا، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية 

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي 
عضو الهيئة الشرعية 

االستصناع



27 

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن الشراء من المالك ثم إعادة التأجير إليه

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

لعت الهيئة الشرعية  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، محمد وآله وصحبه أجمعين: فقد اطَّ
التمويل  بيت  من  المقدم  بالتمليك  منتهية  إجارة  عليه  التأجير  إعادة  ثم  المالك  من  الشراء  منتج  هيكلة  على 
الكويتي - البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والمبنية على وعد مستقل من العميل باستئجار السلعة )عقار أو 
غيره( من »بيتك« بعد أن يتملكه »بيتك«، ويتم التملك بشراء »بيتك« العقار من المالك بعقد شراء داخلي مستقل 
مع عمل سند ضد من العميل لتقرير الملكية الحقيقية للبنك، ثم يقوم »بيتك« بتأجير العقار على البائع نفسه 
وذلك بإبرام عقد إجارة، كما يعد »بيتك« بتمليك العقار للعميل - بوعد مستقل عن عقد اإلجارة - إذا وفى بجميع 
بصيغة  المدة  آخر  في  التمليك  ويتم  الفترة.  في هذه  اإلجارة  أحكام  جميع  وتطبق  عليها،  المتفق  العقد  شروط 
ووثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة، وال يجوز في هذه الهيكلة اشتراط عقد اإلجارة في عقد البيع وال العكس، ال بشرط 

مكتوب أو ملفوظ أو ملحوظ، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

الشراء من المالك ثم إعادة التأجير إليه
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

لعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقود ُمنَتَجْي االعتمادات المستندية وخطابات الضمان المقدمْيِن من  فقد اطَّ
بيت التمويل الكويتي - البحرين - وعلى شروطهما وأحكامهما، والمستخدمة لضمان عمالء »بيتك« لدى الموردين 
والتجار المحليين والدوليين، ويأخذ »بيتك« رسومًا محددة على خطاب الضمان في مقابل اإلصدار تعادل التكلفة 
الفعلية، ورسومًا على االعتماد المستندي في مقابل اإلصدار والخدمات التي يقدمها مصاحبة للعملية كلها من 
مراسالت مع البنوك المراسلة ودفع المبالغ عن العمالء وتدقيق وفحص على المستندات المستلمة من المورد نيابة 

عن العمالء وغيرها من الخدمات، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذا المنتج.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان 
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن المشاركة المتناقصة

1 ربيع الثاني 1433 هـ / الموافق 23 فبراير 2012م

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج المشاركة المتناقصة المقدم من بيت التمويل الكويتي - 
البحرين - وعلى شروطه وأحكامه، والذي يشترك »بيتك« من خالله مع عمالئه في شراء أو إنشاء مشروع معين، 
ويقدم كل منهما رأس مال لذلك، فيكون كل واحد منهما مالكًا لنسبة مشاعة في المشروع على قدر رأس المال 
المقدم، ثم يقسم نصيب من يرغب في بيع نصيبه إلى أسهم بحسب ما يتفقان عليه، ثم يبيع نصيبه مقسطًا، 
فتزيد نسبة ملكية المشتري في المشروع كلما دفع قسطًا إلى أن يتملك المشروع كاماًل، وعليه ترى الهيئة جواز 

العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

المشاركة المتناقصة
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 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن الوكالة باالستثمار

التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ /  الموافق 11 أكتوبر 2012م

أجمعين،  آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  للعالمين  رحمة  المبعوث  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمد هلل 
وبعد:  

َم من بيت التمويل الكويتي - البحرين  لعت الهيئة الشرعية على هيكلة واتفاقية منتج الوكالة باالستثمار المقدَّ اطَّ
- وعلى شروطه وأحكامه، والتي تتم عن طريق توكيل العمالء لبيتك الستثمار أموالهم بقيود أو بغير قيود على 
أن يكون الربح للعمالء، وما زاد عن نسبة معينة يكون لبيتك، ويستحق بيتك أجرة على الوكالة بحسب ما يتفقان 
َد الوكيُل بأن ال يستثمر في استثمارات تقل أرباحها عن نسبة معينة بحيث إذا استثمر في  عليه، وال مانع من أن ُيَقيَّ
أقل منها بغير إذن الموكل يضمن ما نقص عن ثمن المثل، وال يضمن الوكيل إال إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط 

الوكالة، والخسارة تكون على رب المال )الموكل(. 

المال وال لألرباح، وعليه ترى الهيئة جواز العمل  المتوقعة للعمالء، دون ضمان لرأس  الربح  وال مانع من ذكر نسب 
بهذا المنتج. 

هذا، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، 

الشيخ الدكتور / عجيل جاسم النشمي 
رئيس الهيئة الشرعية 

الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية 

الشيخ الدكتور / السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي 
عضو الهيئة الشرعية 

الوكالة باالستثمار



الحواالت 31

 فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين:
عن الحواالت

24 شعبان 1436هـ /  الموافق 11 يونيو 2015م

الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، محمد وآله وصحبه أجمعين :

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على عملية وإجراءات الحواالت المعمول بها في بيت التمويل الكويتي - البحرين ، 
وعلى شروطها وأحكامها ، والمبنية على طلب العميل تحويل مبلغ بعملة ما إلى جهة داخلية أو خارجية ، ويتم 
أخذ رسوم مقابل هذه الخدمة ، وإذا كانت العملة المراد تحويلها غير العملة المسلمة للبنك ؛ فيتم إجراء عملية 
الصرف بسعر اليوم ، وإن كانت العملة غير موجودة يوكل العميل البنك بشراء العملة نيابة عنه ثم يحولها للجهة 

المطلوبة ، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بالهيكلة المذكورة .

هذا ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

الشيخ الدكتور / سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / أنور شعيب العبدالسالم
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي
عضو الهيئة الشرعية




