
 − ١ −

 



 − ٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣ −

 تقديم
احلمد هللا الذي بنعمته تـتم الـصاحلات, نحمـده سـبحانه وتعـاىل ونـستعينه 
ونستهديه, ونسأله عز وجل أن جينبنا الزلل يف القول والعمل, ونصيل ونسلم عىل 
الرمحة املهداة والنعمة املسداة والرساج املنري, وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه 

 . سنته إىل يوم الدينواتبع
 :أما بعد

فإن موضوع السيولة ال يمثـل مـشكلة بالنـسبة للبنـوك الربويـة, وذلـك يف 
ًحالتي الفائض والنقص, حيث تستطيع أن تواجـه كـال مـن احلـالتني بالوسـائل 

 .ا ال تستطيعه املصارف اإلسالميةالربوية, وهذا م
لسيولة مما يؤثر عىل مـا ومن املعلوم أن املصارف اإلسالمية تعاين من فائض ا

حتققه من أرباح, ولذلك ذكرت تعريف السيولة, وبيان احلاجة إىل إدارة الـسيولة 
يف املصارف اإلسالمية, ومكونـات هـذه الـسيولة, وبعـد هـذا بينـت بالتفـصيل 

ولة, وما جيوز منها ومـا ال العقود التي تلجأ إليها املصارف اإلسالمية إلدارة السي
 .جيوز

َ﴿سبحان َ ْ َ ربك رب العزة عام يصفون ُ ُ ِ ِ َِ َ ََّ َ ِّ َِّّ ْ ُْوسالم عىل امل* َ َ َ ٌَ َرسـلني َ ِ َ ُواحلمـد هللاِ* ْ ْ َْ َ 
َرب العاملني﴾ ِ َ َ ِّْ َ. 

 :تعريف السيولة
 : رف جملس النقد السوري السيولة بقولهع

إهنا مد قدرة املرصف عىل اإليفاء بااللتزامات, ومتويـل الزيـادة يف جانـب 
ضطرار إىل تسييل موجودات بأسعار غري عادلة, أو اللجـوء املوجودات, دون اال

 .مصادر أموال ذات تكلفة عاليةإىل 
السيولة بشكل عام تعني القدرة عـىل مواجهـة «: عرفها أحد الباحثني فقالو

 .»صرية األجل يف مواعيد استحقاقهاااللتزامات ق
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ة يمكن واحتفاظ املرصف بقدر من ودائع عمالئه يف صورة نقدية وشبه نقدي
لطارئـة حتويلها إىل نقد دون خسائر تذكر, وقدرة املرصف عىل مواجهة التزاماتـه ا

 .دون التعرض خلسارة جسيمة
 :ثم قال

 : من هنا فإن مفهوم السيولة يقسم إىلو
ويعرب عنه بكمية املوجودات التـي يمكـن حتويلهـا إىل نقـد يف : مفهوم كمي

 . رتتبة عىل املرصف دون تأخريوقت ما لإليفاء بااللتزامات املستحقة وامل
ية املوجـودات القابلـة للتحويـل الـرسيع إىل مكويعرب عنه ب: ومفهوم نقدي

ًنقد, مضافا إليهـا األمـوال التـي يـتم احلـصول عليهـا نتيجـة تـسديد التزامـات 
 . العمالء, أو من خالل احلصول عىل ودائع جديدة
ًوعرف السيولة باحث آخر تعريفا استقرائيا فقال ً:  

ومهام تعددت تعاريف الباحثني للسيولة كام سنر إال أهنا فيام يمـس أعـامل 
البنوك ال خترج عن قدرة البنك يف االحتفاظ بجزء من موجوداته يف أصول قابلـة 
للتحويل إىل نقود عند ازدياد ميل عمالئه للسحب من ودائعهم لديه, وهي قـدرة 

لة طلبـات الـسحب عـىل الودائـع دون البنك عىل استثامر األموال املتاحة له ملقاب
أدنى تأخري, أو من غري أن يرتتب عىل ذلك ارتباك يف أعامله مع حتقيـق عائـد جمـز 
هلــذه األمــوال املــستثمرة تقــوم عــىل التــوازن بــني االحتفــاظ بالــسيولة الكافيــة 

ًواالستثامر الذي حيقق عائدا جمزيا للبنك ً. 
رها, وإنـام االخـتالف يف بعـض  التي ال ختتلف يف جوه)١(ن هذه التعاريفم

العبارات واأللفاظ, يتضح أن الـسيولة يف املـصارف اإلسـالمية حتتـاج إىل إدارة 
ختتار العقود الرشعية املناسبة إلدارة هذه الـسيولة سـواء أكـان ذلـك يف اسـتثامر 

 . فائض السيولة, أم يف توفري السيولة املطلوبة
                                           

 ).  اإلنرتنت(هذه التعاريف موجودة عىل ) ١(
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 : مكونات السيولة يف املصارف اإلسالمية
 : تتكون السيولة من السيولة النقدية, وشبه النقدية

 أما السيولة النقدية فهي النقود املوجودة يف خزائن املرصف, والودائـع لـد
البنوك األخر, ولد البنك املركزي, واألوراق التجارية التي يستطيع املرصف 

عهـا بيحتصيلها دون تأجيل, واألسهم, والصكوك الرشعية التي يستطيع املرصف 
 ).م والصكوكهسألوسيأيت احلديث عن ا(

ًوإذا كانت األوراق التجارية تستغرق وقتا للتحصيل, واألسهم والـصكوك 
 . ًالرشعية تستغرق وقتا كذلك ليتم البيع, فالسيولة هنا تعترب شبه نقدية

 :عقود إدارة السيولة
 عن ًتستخدم املصارف اإلسالمية عددا من العقود إلدارة السيولة, ونتحدث

هذه العقود التي تلجأ إليها املصارف الستثامر فائض السيولة, ثم نبني موقف هذه 
 . املصارف عند احلاجة إىل توفري السيولة

 :وجود فائض يف السيولة: احلالة األوىل
 :املرابحات الدولية يف السلع واملعادن

يـة تلجأ معظم املصارف اإلسـالمية إىل االسـتثامر يف هـذه املرابحـات الدول
لسهولة البيع والرشاء, وليس من التعذر إلغاء الصفقة عند احلاجـة إىل الـسيولة, 

حالـة فـائض الـسيولة, وحالـة احلاجـة إىل : ًفهذه املرابحات تفيد يف احلالتني معا
 . السيولة

ومع ذلك ال يوجد قبول هلذه املرابحات مـن الناحيـة الـرشعية, حيـث إهنـا 
الشكل, وال يوجد بيع فعـيل ورشاء فعـيل إال يف أقرب إىل ترتيب أوراق الستيفاء 

حاالت نادرة, وسيأيت بيان هذا عنـد احلـديث عـن التمويـل بـالتورق يف الـسلع 
 .واملعادن
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 : البيع بالتقسيط
يف البيع بالتقسيط أجاز املجمع الزيادة عىل البيع احلـال, وانتـرش هـذا البيـع 

ًانتشارا واسعا, وأصبح من أهم العقـود يف االسـتث ًامر, وامـتص قـدرا كبـريا مـن ً ً
 . فائض السيولة مما ساعد عىل زيادة األرباح

 : اإلجيار املنتهي بالتمليك
اإلجارة بيع املنافع مع بقاء العني يف ملك صاحبها, له غنمها وعليه غرمهـا, 
ًواألجرة عادة تكون أجرة املثل أو ما يقرب من أجرة املثل ما دام العقـد صـحيحا 

 . يعًوليس ساترا للب
وقد انترش يف عرصنا هذا العقد, ومنه ما هـو جـائز ومنـه غـري اجلـائز, وقـد 
ًبحثه جممع الفقه اإلسالمي الدويل, وأصدر قرارا مفـصال نثبتـه هنـا, ثـم نعقـب  ً

 . عليه
 :نص القرار

 : اإلجيار املنتهي بالتمليك
 : ضابط الصور اجلائزة واملمنوعة ما ييل: ًأوال

 :  ضابط املنع )أ( 
 . يرد عقدان خمتلفان, يف وقت واحد, عىل عني واحدة, يف زمن واحدأن 

 : ضابط اجلواز)ب(
ً وجود عقدين منفصلني يستقل كـل مـنهام عـن اآلخـر, زمانـا بحيـث −١           

يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجـارة, أو وجـود وعـد بالتمليـك يف 
 . كامواخليار يوازي الوعد يف األح. هناية مدة اإلجارة

 .  أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع−٢
 أن يكون ضامن العني املؤجرة عىل املالك ال عىل املستأجر وبـذلك يتحمـل  )ج( 

املؤجر ما يلحق العني من رضر غري ناشئ من تعـدي املـستأجر أو تفريطـه, 
 . وال يلزم املستأجر بيشء إذا فاتت املنفعة
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ًتأمني العني املؤجرة فيجب أن يكـون التـأمني تعاونيـا  إذا اشتمل العقد عىل  )د( 
ًإسالميا ال جتاريا ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر ً . 

 جيب أن تطبق عىل عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة )هـ(
 . اإلجارة وأحكام البيع عند متليك العني

لية عىل املؤجر ال عىل املستأجر طـوال مـدة  تكون نفقات الصيانة غري التشغي )و( 
 . اإلجارة

 : من صور العقد املمنوعة: ًثانيا
 عقد إجارة ينتهي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دفعـه املـستأجر مـن  أجـرة  )أ( 

خالل املدة املحددة, دون إبرام عقد جديد, بحيث تنقلب اإلجـارة يف هنايـة 
ًاملدة بيعا تلقائيا ً . 

 عني لشخص بأجرة معلومة, وملدة معلومة, مع عقد بيع له معلق عىل  إجارة)ب(
سداد مجيع األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة, أو مـضاف إىل وقـت يف 

 . املستقبل
 عقد إجارة حقيقي واقرتن به بيع بخيـار الـرشط لـصالح املـؤجر, ويكـون  )ج( 

 ). ارهو آخر مدة عقد اإلجي(ًمؤجال إىل أجل طويل حمدد 
وهذا ما تضمنته الفتاو والقرارات الصادرة من هيئات علمية, ومنها هيئـة 

 . كبار العلامء باململكة العربية السعودية
 : من صور العقد اجلائزة: اًثالث

عقد إجارة يمكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة, مقابل أجرة معلومـة ) أ ( 
ًلعني للمستأجر, معلقا عىل سداد كامـل يف مدة معلومة, واقرتن به عقد هبة ا

 . األجرة وذلك بعقد مستقل, أو وعد باهلبة بعد سداد كامل األجرة
 عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهـاء مـن وفـاء مجيـع )ب(

رة بسعر الـسوق جؤقة خالل املدة يف رشاء العني املاألقساط اإلجيارية املستح
 . إلجارةعند انتهاء مدة ا



 − ٨ −

 عقد إجارة يمكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة, مقابل أجرة معلومة  )ج( 
يف مدة معلومة, واقرتن به وعد ببيع العـني املـؤجرة للمـستأجر بعـد سـداد 

 . كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان
  عقد إجارة يمكـن املـستأجر مـن االنتفـاع بـالعني املـؤجرة, مقابـل أجـرة )د( 

معلومة, يف مدة معلومة, ويعطي املؤجر للمستأجر حق اخليار يف متلك العني 
املؤجرة يف أي وقت يـشاء, عـىل أن يـتم البيـع يف وقتـه بعقـد جديـد بـسعر 

 . السوق, أو حسب االتفاق يف وقته
 : التعقيب

ًيالحظ أن اإلجيار املنتهي بالتمليك تظل العني ملكا لـصاحبها مـدة العقـد, 
ًيأخذ قدرا من السيولة, وكلام ازدادت األعيان املشرتاة هلذا النوع من وثمن العني 

التأجري كلام قل فائض السيولة مع حتقق األرباح, وهذا يساعد القائمني عىل إدارة 
 . السيولة

 :االستصناع
بحث جممع املنظمة عقد االستصناع, ورأ أن العقد له دور كبري يف تنـشيط 

اسـعة للتمويـل والنهـوض باالقتـصاد اإلسـالمي, الصناعة, ويف فتح جماالت و
 : ولذلك قرر

 ملـزم −وهو عقد وارد عـىل العمـل والعـني يف الذمـة − إن عقد االستصناع −١
 . للطرفني إذا توافرت فيه األركان والرشوط

 :  يشرتط يف عقد االستصناع ما ييل−٢
 .  بيان جنس املستصنع ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة )أ( 
 . ن حيدد فيه األجل أ)ب(
 جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كلـه, أو تقـسيطه إىل أقـساط معلومـة −٣

 . آلجال حمددة
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ً جيوز أن يتضمن عقد االستصناع رشطا جزائيا بمقتىض ما اتفق عليه العاقدان −٤ ً
 .واهللا أعلم. ما مل تكن هناك ظروف قاهرة

ري يف التمويل اإلسـالمي, ويـساعد انتهى القرار, ويف الواقع العميل له أثر كب
 . ًكثريا القائمني عىل إدارة السيولة

 : املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
وضع املجمع الضوابط الرشعية هلذا النوع من الرشكات, مع بيان ما يتـصل 

 . هبا, وأثبت هنا قرار املجمع, ثم أعقب ببيان ما يتصل بإدارة السيولة
 : قرار املجمع

معاملة جديدة تتضمن رشكة بني طـرفني يف مـرشوع ذي : املشاركة املتناقصة −١
ًدخل يتعهد فيها أحدمها برشاء حصة الطرف اآلخر تدرجيا سواء كان الـرشاء 

من حصة الطرف املشرتي يف الدخل أم من موارد أخر . 
 هو العقد الذي يربمه الطرفان ويسهم فيه كـل:  أساس قيام املشاركة املتناقصة−٢

منهام بحصة يف رأس مال الرشكة, سواء أكان إسهامه بالنقود أم باألعيان بعد 
أن يتم تقويمها, مع بيان كيفية توزيع الربح, عىل أن يتحمل كل منهام اخلسارة 

 .  بقدر حصته يف الرشكة−إن وجدت −
 ختتص املشاركة املتناقصة بوجود وعـد ملـزم مـن أحـد الطـرفني فقـط, بـأن −٣

طرف اآلخر, عىل أن يكـون للطـرف اآلخـر اخليـار, وذلـك يتملك حصة ال
بإبرام عقود بيع عند متلك كل جزء من احلصة, ولو بتبادل إشعارين باإلجياب 

 . والقبول
 جيوز ألحد أطراف املشاركة اسـتئجار حـصة رشيكـه بـأجرة معلومـة وملـدة −٤

 . صتهًحمددة, ويظل كل من الرشيكني مسئوال عن الصيانة األساسية بمقدار ح
 املــشاركة املتناقــصة مــرشوعة إذا التــزم فيهــا باألحكــام العامــة للــرشكات, −٥

 : وروعيت فيها الضوابط اآلتية
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 عدم التعهد برشاء أحد الطرفني حصة الطرف اآلخر بمثل قيمة احلصة عند  )أ(    
إنشاء الرشكة, ملا يف ذلك من ضامن الرشيك حصة رشيكه, بل ينبغي أن يتم 

يع احلصة بالقيمة السوقية يوم البيع, أو بـام يـتم االتفـاق عليـه حتديد ثمن ب
 . عند البيع

 عدم اشرتاط حتمل أحد الطرفني مـرصوفات التـأمني أو الـصيانة وسـائر )ب(   
 . املرصوفات, بل حتمل عىل وعاء املشاركة بقدر احلصص

لـغ  حتديد أرباح أطراف املـشاركة بنـسب شـائعة, وال جيـوز اشـرتاط مب )ج(    
 . مقطوع من األرباح أو نسبة من مبلغ املسامهة

 .  الفصل بني العقود وااللتزامات املتعلقة باملشاركة )د(    
). متويل( منع النص عىل حق أحد الطرفني يف اسرتداد ما قدمه من مسامهة )هـ(   

 . واهللا أعلم
 : التعقيب

ًنصيب املرصف يف املشاركة سيأخذ مبلغا كبريا تبعـا لقي ً مـة العـني املـشرتاة, ً
ًوبذلك يستهلك قدرا من السيولة, ثم يسرتد املرصف ما دفعه مع األرباح خـالل 
ًاملدة املتفق عليها, ليدخل يف مرشوعات جديدة تبعا ملا يراه من يـديرون الـسيولة 

 . من أوجه االستثامر املتاحة
 . وهكذا تستمر دورة املال يف مثل هذا املرشوع وغريه من املرشوعات

 : املضاربة
ًاملرصف يستثمر أموال املودعني تبعـا لـرشكة املـضاربة, فيكـون هـو عامـل 
ًاملضاربة, غري أنه يستثمر جزءا من هذه األمـوال باعتبـاره صـاحب رأس املـال, 
ورشيكه عامل املضاربة, أي أن الرشيك هو الذي يقوم باستثامر أموال املرصف يف 

متويل رأس املال العامـل, ومتويـل بعـض املرشوعات التي يقرها املرصف, ومنها 
 . املقاوالت, وغري ذلك
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ويبدأ تناقص السيولة بدفع األموال للمضاربني, وتأيت األربـاح لتـضاف إىل 
ًالسيولة إىل أن تنقيض املضاربة, وهكذا تستمر دورة املال تبعا ملـا يـراه مـن يتـوىل 

 . إدارة السيولة, وملا يتاح من االستثامر
 : رقالتمويل بالتو

ًإذا اشرت سلعة باألجل, ليبيعها نقدا للبائع نفسه, يعد هذا مـن بيـع العينـة 
وأول من وجدتـه يفـرق . املحرم, أما إذا باعها لغري البائع فهذا ما يسمى بالتورق

ًبني العينة والتورق شيخ اإلسالم ابن تيمية, وقبله مل يكـن التـورق معروفـا, بـل 
وشـيخ ...  سـواء أبـاع للبـائع نفـسه أم لغـريهكانت العينة تطلق عىل هـذا البيـع

ويف أبحـاثي . اإلسالم وإن فرق يف التسمية غري أنه كان ير عدم جـواز التـورق
التي قدمتها للمجمعني املوقرين أثبت أن السلف الصالح كان ال يفرق يف احلكـم 

 . بني العينة والتورق, وأجاز التورق املتأخرون من احلنفية واحلنابلة
حقيقة هذا التورق, وهل جيوز اللجوء إليه يف إدارة السيولة, ثم نـذكر فلنبني 

 . قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي
 : البيان: ًأوال

إذا اشرت املسلم سلعة بنية التورق, دون اإلعالن عن هذه النية, فإن البـائع 
 . ما دام ال يعلم ال يشاركه يف اإلثم
عليه بيع سلعة باألجل, ليبيعهـا هـو بـسعر أقـل ًأما إذا طلب قرضا فعرض 

ًنقدا, فكالم األئمة األعـالم يبـني عـدم اجلـواز, أي أن املتـواطئني عـىل التـورق 
يشرتكان يف اإلثم, فإن تواطآ عىل العينة كان اإلثم أشد, أما إذا مل تكن هناك سلعة 

لربا املحرم, سواء يف الواقع العميل, وإنام جمرد ذكر هلا يف األوراق فهذا استحالل ل
 . أكان عن طريق العينة أم التورق

ومن الواضح أن التمويل بالتورق فيه اتفاق ومواطـأة, وعقـود بـني البنـك 
واملتعاملني بالتورق, بل وجدنا البنوك تعلن عن هـذه األداة التمويليـة, وترغـب 

 . !!الناس يف التعامل هبا حتى أصبح معظم متويل هذه البنوك عن طريق التورق
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 فام حقيقة هذا التمويل حتى يمكن بيان حكمه? 
لو كان فيه سلعة يشرتهيا املتورق, ويملكها وحيوزها, ويتم قبـضها احلقيقـي 

هذا من التورق الـذي حتـدث عنـه سـادتنا : أو احلكمي, ثم يقوم هو ببيعها, قلنا
, ومـن األئمة األعالم, وبينوا أنه حيلة ربوية غري جائزة, غري أنه أخف من العينـة

الربا الرصيح, وأجازه بعض املتأخرين الفقهاء من احلنفيـة واحلنابلـة وإن مل جيـزه 
 . وقد بني ابن القيم غلط هؤالء املتأخرين عىل أئمتهم. أئمة املذهبني

ًأما إذا كان البنك هو الذي يقوم بالدور كـامال دون وجـود سـلعة يتـسلمها 
ن هـذا يعنـي أن الفـرع املـسمى املتورق عن طريق القبض الفعيل أو احلكمـي فـإ

باإلسالمي ال خيتلف عن األصل الربـوي إال يف زيـادة التكـاليف واألعبـاء عـىل 
كواهل املتورقني, وقال ابن تيمية وابن القيم إن مثل هذا أسوأ من الربا نفسه, ألنه 

 . استحالل للربا املحرم
ع واملعـادن, وخلربيت الطويلة يف مراقبة تعامل املـصارف اإلسـالمية يف الـسل

ومراجعتي لعملياهتا, وزيارايت لبعض األسواق العاملية وخمازن السلع واملعادن يف 
 . أوربا, أجد الصورة واضحة أمامي كل الوضوح

فام يتداول يف الربص العاملية هو ما يعرف بإيصاالت املخازن, ورأيت بنفيس 
 . كيف تتم هذه اإليصاالت

, )١(ًالربصة ترسـل أوال إىل أحـد املخـازنالبضائع التي يراد بيعها عن طريق 
وبعد التفريغ واختاذ اإلجراءات الالزمة تبـدأ عمليـة الـوزن لوحـدات متـساوية 
ًتقريبا, وكل وحدة تزن مخسة وعرشين طنا, أي مخسة وعرشين ألف كيلو جرام ً . 

وبعد الوزن تكتب البيانات الكاملة املتصلة هبذه الوحدة, فيكتب اجلنس,   
ًوالـوزن احلقيقـي, فقـد يزيـد قلـيال أو يـنقص قلـيال عـن اخلمـسة والصفات,  ً

 . إلخ..... ًوالعرشين طنا, ومكان التخزين الذي توضع فيه 
                                           

 .  ومن أشهرها وأكربها خمازن روتردام, وقد زرهتا) ١(
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هذه الورقة املكتوبة هي إيـصال املخـازن, وهـي التـي تتـداول يف الربصـة, 
. وتنتقل من يد إىل يد إىل أن تنتهي ليد مستهلك يستطيع أن يتسلم هبـا مـا اشـرتاه

يانات املكتوبة يف اإليـصال نـر مثلهـا يف مكـان التخـزين, ومـسجلة عـىل والب
 . احلاسب اآليل

واملصارف اإلسالمية منذ نشأهتا ال أعلم أي مرصف منها تـسلم سـلعة مـن 
السلع, أو تسلم اإليصاالت األصلية واحتفظ هبا ليبيع يف الوقت املناسب, سـواء 

إننـا ال نـستطيع : وم هبذا كان الردوحينام حاولت مع بعضهم أن يق. هو أو وكيله
 . أن نتحمل خماطر تغري األسعار, وال قدرة لنا ملجاراة البنوك والرشكات العمالقة

ولذلك فإن املصارف اإلسالمية يعرض عليها ثمن رشائهـا احلـال, وبيعهـا 
ًاآلجل يف وقت واحد, وتبلغ الوكيل باملوافقة عىل االثنني معـا, وتـسلم وتـسليم 

هذا توضيح رأيت احلاجة إىل ذكره حتـى . ًملخازن باعتباره وكيال عنهاإيصاالت ا
 . يمكن احلكم عىل متويل التورق

البنك ال يشرتي ويتسلم إيـصاالت املخـازن التـي تثبـت امللكيـة, ثـم يبيـع 
ويسلم هذه اإليصاالت للمشرتين املتورقني, وإنام تم االتفاق بينه وبني من يقـوم 

 . بدور املشرتي من الرشكات العامليةبدور البائع, ومن يقوم 
ًيعقد البنك اتفاقيتني, إحدامها مع رشكة باعتبارها بائعا, واألخر مع رشكة 

 . ًباعتبارها مشرتيا, وكل اتفاقية متثل اإلطار العام الذي ينظم العالقة بينهام
وما يثبت امللكية هـو ورقـة مـن الـرشكة التـي تقـوم بـدور البـائع, ولـيس 

ازن, وتسجيل الكمية عىل احلاسب اآليل, ليتم البيـع منهـا للعمـالء إيصاالت خم
ا اشـرتوه, ومـن هنـا يبـدأ ـع مــو ببيــوم هـوا البنك ليقـن وكلـذيـورقني الـاملت

ومـا يـسجل بـأن هـذه . ل باالتفاقية مع الرشكة التي تقـوم بـدور املـشرتيـالعم
ساب البنك إىل حـساب الرشكة اشرتته من البنك تقوم الرشكة األوىل بنقله من ح

 . الرشكة الثانية
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وما عرفنـاه مـن خـالل زياراتنـا املتكـررة, ومـا اعـرتف بـه بعـض البنـوك 
والرشكات العاملية, هو أن عدم وجود إيصاالت خمازن أصلية يعني عـدم وجـود 

 . ًسلع, فاألمر هنا ال يعدو أن يكون قيودا ال يقابلها يشء يف الواقع العميل
فهل اشرت سلعة غري مقصودة, ولكنه تسلمها أو يمكنـه : ونأيت إىل املتورق

أن يتسلمها ليبيعها, فيكون هذا التورق الذي مل جيزه اجلمهور, وأجازه من أجازه, 
 . ًأو أنه اقرتض بفائدة ربوية حيث ال توجد سلعة أصال إال عىل احلاسب اآليل?

 . يمكنه أن يتسلم السلعة: البنك يقول
 . ا بل هو من املستحيالت, وإليك البيانًهذا ليس متعذر: وأقول

ال يتم تسلم السلع إال بإيصاالت املخازن األصلية, وكل إيصال يقابله مخسة 
 . ًوعرشون طنا, واإليصال ال يتجزأ

وال يستطيع أي أحد أن يأخذ اإليصاالت ليتسلم السلع من املخـازن إال إذا 
 . ُكان من املسموح هلم بالتعامل مع الربصة

ًن يبيع له البنك من املتورقني يشرتي مخسة وعرشين طنا ومضاعفاهتا? فهل م
وهل هذا املتورق من أصحاب املاليني أو املليارات املـسموح هلـم بالتعامـل مـع 

 . ُالربصة? وهل سيسافر إىل أوروبا ليتسلم ما اشرتاه قبل أن يبيعه?
 . أمل أقل إن التسلم املذكور من املستحيالت?

 أن العميل طالب القرض إذا أراد التورق يذهب إىل البنـك, والواقع العميل
وبعد دراسة حالته والضامنات التي يقبلها البنك, وتقدير املبلـغ الـذي يتفـق مـع 

 . هذه الدراسة, يقوم العميل بتوقيع عقدين
 . عقد رشاء بثمن مؤجل باملبلغ الذي حدد: األول
  .وكالة للبنك لبيع ما اشرتاه بثمن حال: الثاين

ويكتب الشيكات أو الكمبياالت املطلوبة, ثـم يوضـع املبلـغ بعـد ذلـك يف 
حسابه, يقابله دين مثقل بالفوائد التي يأخـذها األطـراف الثالثـة املـشرتكون يف 

 !!االتفاقات والعقود
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دراهـم بـدراهم متفاضـلة : فقول ابن عباس ريض اهللا عنهام يف بيان التحريم
 التمويـل بـالتورق, فحتـى هـذه احلريـرة غـري دخلت بينهام حريرة ال ينطبق عىل

 !!موجودة, وإنام دراهم بدراهم ليس بينهام يشء إال ورقة مكتوبة
 :القرار: ًثانيا

 التورق كام جتريه بعض املصارف يف الوقت احلارض
أمـا . احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, وعىل آلـه وصـحبه

 : بعد
اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه فإن جملس املجمـع الفقهـي 

 هــ ٢٣/١٠/١٤٢٤ −١٩السابعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمـة, يف الفـرتة مـن 
التورق كـام جتريـه «: م, قد نظر يف موضوع١٧/١٢/٢٠٠٣ − ١٣: الذي يوافقه

وبعد االسـتامع إىل األبحـاث املقدمـة حـول . »بعض املصارف يف الوقت احلارض
اقشات التي دارت حوله, تبني للمجلس أن التـورق الـذي جتريـه املوضوع, واملن

قيام املرصف بعمل نمطي يتم فيـه ترتيـب : بعض املصارف يف الوقت احلارض هو
من أسواق السلع العاملية أو غريها, عـىل ) ليست من الذهب أو الفضة(بيع سلعة 

بحكم العرف إما برشط يف العقد أو −املستورق بثمن آجل, عىل أن يلتزم املرصف 
 بأن ينوب عنه يف بيعها عىل مـشرت آخـر بـثمن حـارض, وتـسليم ثمنهـا −والعادة

 . للمستورق
 : وبعد النظر والدراسة, قرر جملس املجمع ما ييل

 : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه يف التمهيد لألمور اآلتية: ًأوال
عة ملـشرت آخـر أو  أن التزام البائع يف عقد التـورق بالوكالـة يف بيـع الـسل−١

ًترتيب من يشرتهيا جيعلها شبيهة بالعينـة املمنوعـة رشعـا, سـواء أكـان االلتـزام 
 . ًمرشوطا رصاحة أم بحكم العرف والعادة املتبعة
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 أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل برشوط القـبض −٢
 . الرشعي الالزم لصحة املعاملة

يقـوم عـىل مـنح متويـل نقـدي بزيـادة ملـا سـمي  أن واقع هذه املعاملـة −٣
باملستورق فيها من املرصف يف معامالت البيع والرشاء التي جتري منه والتي هـي 
صورية يف معظم أحواهلا, هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيـادة عـىل مـا 

 وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاء, والـذي. قدم من متويل
سبق للمجمـع يف دورتـه اخلامـسة عـرشة أن قـال بجـوازه بمعـامالت حقيقيـة 

وذلك ملا بينهام من فروق عديدة فصلت القـول فيهـا .. ورشوط حمددة بينها قراره
فالتورق احلقيقي يقوم عـىل رشاء حقيقـي لـسلعة بـثمن آجـل . البحوث املقدمة

ًتدخل يف ملك املشرتي ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع يف ضام نه, ثم يقوم ببيعها هو ً
بثمن حال حلاجته إليه, قد يتمكن من احلصول عليه وقد ال يتمكن, والفرق بـني 
الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف ملك املرصف الذي طرأ عىل املعاملـة لغـرض 
تسويغ احلصول عىل زيادة ملا قدم من متويل هلذا الشخص بمعـامالت صـورية يف 

 . وافر يف املعاملة املبينة التي جترهيا بعض املصارفمعظم أحواهلا, وهذا ال يت
ًيويص جملس املجمع مجيع املصارف بتجنب املعامالت املحرمة, امتثـاال : ًثانيا

كام أن املجلس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقـاذ األمـة . ألمر اهللا تعاىل
مالت احلقيقيـة اإلسالمية من بلو الربا, فإنه يويص بـأن تـستخدم لـذلك املعـا

ًاملرشوعة دون اللجوء إىل معامالت صورية تؤول إىل كوهنا متـويال حمـضا بزيـادة  ً
  .ترجع إىل املمول

 : السلم وتطبيقاته املعارصة
بحث هذا املوضوع جممع الفقه اإلسالمي الدويل, وبني الضوابط الرشعية يف 

لتمويـل بالـسلم لـه التمويل عن طريق السلم, وأمهية هذا التمويل, والواقع أن ا
 . أمهية كبرية كام سيتضح من قرار املجمع, وله دور كبري يف إدارة السيولة
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 : والقرار واضح ال حيتاج إىل تعقيب, وهذا نصه
 : ما ييل) السلم(بشأن : ًأوال:  قرر

 السلع التي جيري فيها عقد السلم تشمل كل مـا جيـوز بيعـه ويمكـن ضـبط  )أ( 
لذمة, سواء أكانت من املـواد اخلـام أم املزروعـات أم ًصفاته ويثبت دينا يف ا

 . املصنوعات
 جيب أن حيدد لعقد السلم أجل معلوم, إما بتـاريخ معـني, أو بـالربط بـأمر )ب(

ًمؤكد الوقوع, ولو كان ميعاد وقوعه خيتلف اختالفا يسريا ال يؤدي للتنـازع  ً
 . كموسم احلصاد

جملـس العقـد, وجيـوز تـأخريه  األصل تعجيل قبض رأس مـال الـسلم يف  )ج( 
ليومني أو ثالثة ولو برشط, عىل أن ال تكون مدة التـأخري مـساوية أو زائـدة 

 . عن األجل املحدد للسلم
 مـن املـسلم إليـه ًا أو كفـيالًرهنـ) املـشرتي( ال مانع رشعا من أخذ املـسلم  )د( 

 ).البائع(
 بعـد −غـري النقـد−مبادلة املسلم فيـه بـيشء آخـر ) املشرتي( جيوز للمسلم )هـ(

حيث إنـه مل يـرد . جنسهحلول األجل, سواء كان االستبدال بجنسه أم بغري 
ًنص ثابت وال إمجاع, وذلك برشط أن يكون البدل صـاحلا ألن  يف منع ذلك

 . ًجيعل مسلام فيه برأس مال السلم
 إذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه عنـد حلـول األجـل فـإن املـسلم  )و( 

خيري بني االنتظار إىل أن يوجد املسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ) شرتيامل(
 . ماله, وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إىل ميرسة

 ال جيوز الرشط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املـسلم فيـه, ألنـه عبـارة عـن  )ز( 
 . دين, وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري

 .  ال جيوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع الدين بالدين )ح( 
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 ): التطبيقات املعارصة للسلم(بشأن : اً ثاني:قرر
يعد الـسلم يف عـرصنا احلـارض أداة متويـل ذات كفـاءة عاليـة يف االقتـصاد 
اإلسالمي ويف نشاطات املصارف اإلسالمية, مـن حيـث مرونتهـا, واسـتجابتها 

ًختلفة, سواء أكان متويال قصري األجل أم متوسطحلاجات التمويل امل , ً أم طـويالاً
واستجابتها حلاجات رشائـح خمتلفـة ومتعـددة مـن العمـالء, سـواء أكـانوا مـن 
املنتجني الزراعيني, أم الصناعيني أم املقاولني أم من التجار, واستجابتها لتمويـل 

ويلةمتوسطة أم ط. نفقات التشغيل, والنفقات الرأساملية األخر . 
 : وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم, ومنها ما ييل

 يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية خمتلفة, حيـث يتعامـل املـرصف  )أ( 
اإلسالمي مع املزارعني الذين يتوقع أن توجد لدهيم السلعة يف املوسـم مـن 

قـوا حماصيلهم أو حماصيل غريهم التي يمكن أن يشرتوها ويسلموها إذا أخف
ًيف التسليم من حماصيلهم, فيقدم هلم هبذا التمويل نفعـا بالغـا ويـدفع عـنهم  ً

 . مشقة العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم
 يمكن استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي والصناعي, والسـيام )ب(

متويل املراحل السابقة إلنتاج وتصدير الـسلع واملنتجـات الرائجـة, وذلـك 
 . ًلام وإعادة تسويقها بأسعار جمزيةبرشائها س

 يمكن تطبيق عقد السلم يف متويل احلـرفيني, وصـغار املنتجـني الـزراعيني,  )ج( 
والصناعيني, عن طريق إمـدادهم بمـستلزمات اإلنتـاج يف صـورة معـدات 
وآالت, أو مواد أولية كرأس مال سلم, مقابل احلصول عىل بعض منتجاهتم 

 . وإعادة تسويقها
 جلس استكامل صور التطبيقات املعارصة للسلميويص امل

 . بعد إعداد البحوث املتخصصة
 : بيع الدين

البنوك التجارية وظيفتها االجتار يف الديون والتعامل يف االئتامن, ثم أضيفت 
 وظيفة أخر وهي خلق النقود, وهي تتعامل بالربـا, ولـذلك ال يوجـد مـشكلة
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سالمية فـإن األصـل أهنـا ال تتعامـل بالربـا, أما املصارف اإل.  يف بيع الدينلدهيا
ولذلك بحـث املجمعـان . ولذلك فإن الديون تعترب من املشكالت التي تصادفها

 . هذا املوضوع, وصدر قراران عن جممع املنظمة, وقرار عن جممع الرابطة
 . فسخ الدين يف الدين: قرار جممع الرابطة: ًأوال

ًعا كل ما يفيض إىل زيادة الدين عىل يعد من فسخ الدين يف الدين املمنوع رش
 : املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل يف ذلك الصور اآلتية

 فسخ الدين يف الدين عن طريق معاملة بني الدائن واملدين تنشأ بموجبها −١
مديونية جديدة عىل املدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعـضها, ومـن 

رشاء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال مـن أجـل : مثلتهاأ
 . سداد الدين األول كله أو بعضه

فال جيوز ذلك ما دامت املديونيـة اجلديـدة مـن أجـل وفـاء املديونيـة األوىل 
 أم ًا, وسواء يف ذلك أكان املدين مـورسبرشط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم

ًان الدين األول حاال أم مؤجال يراد تعجيل سداده من املديونيـة  وسواء أكًمعرسا ً
اجلديدة, وسواء اتفق الدائن واملدين عـىل ذلـك يف عقـد املديونيـة األول أم كـان 

 . ًاتفاقا بعد ذلك, وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من املدين
وطـرف آخـر غـري ويدخل يف املنع ما لو كان إجراء تلك املعاملة بني املـدين 

الدائن إذا كان برتتيب من الدائن نفـسه أو ضـامن منـه للمـدين مـن  أجـل وفـاء 
 . مديونيته
 بيع املدين للدائن سلعة موصوفة يف الذمة من غري جنس الدين إىل أجـل −٢

 . مقابل الدين الذي عليه, فإن كانت السلعة من جنس الدين فاملنع من باب أوىل
أمـا إن . ل أو املؤجل بمنافع عني موصـوفة يف الذمـة بيع الدائن دينه احلا−٣

 . كانت بمنافع عني معينة فيجوز
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 بيع الدائن دين السلم عند حلول األجل أو قبله للمـدين بـدين مؤجـل −٤
ًسواء أكان نقدا أم عرضا, فإن قبض البدل يف جملس العقد جاز ويدخل يف املنـع . ً

 . جعل دين السلم رأس مال سلم جديد
 مثـل سـلعته −املسلم إليـه−يع الدائن يف عقد السلم سلعة للمدين  أن يب−٥

املسلم فيها مرابحة إىل أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة املسلم فيهـا, مـع رشط أن 
 . ًيعطيه السلعة التي باعها له سدادا لدين السلم

 : قرارا جممع املنظمة: ًاثاني
 : القرار األول

ؤجل من غري املدين بنقد معجل مـن جنـسه أو أنه ال جيوز بيع الدين امل: ًأوال
من غري جنسه إلفضائه إىل الربا, كام ال جيوز بيعه بنقد مؤجل مـن جنـسه أو غـري 

وال فـرق يف ذلـك بـني كـون الـدين . ًجنسه ألنه من بيع الكالئ املنهي عنه رشعا
 . ًناشئا عن قرض أو بيع آجل

بـشأن الـسندات يف دورة ) ١١/٦ (٦٠التأكيد عىل قرار املجمـع رقـم : ًاثاني
 هــ ١٤١٠ شـعبان ٢٣ − ١٧مؤمتره السادس باململكة العربية السعودية بتـاريخ 

مـن قـرار املجمـع رقـم ) ًثالثـا(وعىل الفقـرة . م١٩٩٠ مارس ٢٠ − ١٤املوافق 
ــشأن حــسم ٦٤/٢/٧ ــسابع ) خــصم( ب ــة, يف دورة مــؤمتره ال األوراق التجاري

 ١٤ − ٩ هـ املوافـق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢ − ٧باململكة العربية السعودية بتاريخ 
 .)١(م١٩٩٢مايو 

 : القرار الثاين
ً يعد من فسخ الدين بالدين املمنوع رشعا كل ما يفيض إىل زيادة الـدين :ًأوال

عىل املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه, ومن ذلـك فـسخ الـدين 
                                           

 .  قرارا املجمع عدم اجلواز; فكل منهام قرض ربوي) ١(
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أ بموجبها مديونيـة جديـدة عـىل بالدين عن طريق معاملة بني الدائن واملدين تنش
 أم ًسواء أكان املدين مورسااملدين من أجل سداد املديونية األوىل كلها أو بعضها, 

, وذلك كرشاء املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من ًامعرس
 . أجل الدين األول كله أو بعضه

 : من صور بيع الدين اجلائزة: ًاثاني
 :  دينه لغري املدين يف إحد الصور التالية بيع الدائن−١

 بيع الدين الذي يف الذمة بعملة أخر حالة, ختتلف عـن عملـة الـدين,  )أ (       
 . بسعر يومها

 .  بيع الدين بسلعة معينة)ب(
 .  بيع الدين بمنفعة عني معينة )ج( 
  . بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي املقصودة من البيع−٢

 : بيع الوفاء
من املعلوم أن الرهن من راهنه, له غنمه وعليه غرمه, وإذا كان الرهن لضامن 
قرض فال جيوز للمرهتن الدائن أن ينتفع بالدين ولو ريض املدين, فكل قرض جر 

 . ًنفعا فهو ربا
ًوبيع الوفاء الذي أجازه احلنفية خالفا للجمهور ما هو يف حقيقته إال قـرض 

للمقرض ينتفع هبا مدة القرض, ويرد املبيع متـى اسـرتد املقـرض مع تسليم عني 
 . قرضه

ووجدت ممن كتب عـن إدارة الـسيولة يف املـصارف اإلسـالمية مـن اقـرتح 
 . األخذ ببيع الوفاء, وأظن أنه اقرتاح غري مقبول

 : واملوضوع بحثه جممع املنظمة, وأصدر القرار التايل
املجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء, بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل 

بيـع املـال «: وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حول بيـع الوفـاء, وحقيقتـه
 : قرر. »برشط أن البائع متى رد الثمن يرد املشرتي إليه املبيع
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, فهـو حتايـل عـىل الربـا, وبعـدم )ًقرض جر نفعـا( أن حقيقة هذا البيع −١
 . صحته قال مجهور العلامء

 . واهللا أعلم. ً ير املجمع أن هذا العقد غري جائز رشعا−٢
  :صكوك املقارضة

بعد أن انتهت املجامع الفقهية من حتـريم الـسندات ذات الفائـدة باعتبارهـا 
مبنية عىل القرض, بدأت البحث عن البديل اإلسالمي هلذه السندات وبعد مؤمتر 

. صيغة تقوم عـىل القـراضثم ندوة خاصة انتهى جممع الفقه اإلسالمي إىل وضع 
وأذكر هنـا نـص . املضاربة, وليس القرض, وأصدر قراره اخلاص هبذه الصكوك

 .القرار, ثم أبني أثره يف إدارة السيولة
 : القرار

 : ًمن حيث الصيغ املقبولة رشعا لصكوك املقارضة: ًالأو
ندات املقارضة هي أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس مال القـراض ـ س−١

 بإصدار صكوك ملكية برأس مـال املـضاربة عـىل أسـاس وحـدات −املضاربة −
ًمتساوية القيمة ومسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكـون حصـصا شـائعة يف 

ويفـضل تـسمية . رأس مال املضاربة وما يتحول إليه, بنسبة ملكية كل منهم فيـه
 . »صكوك املقارضة«هذه األداة االستثامرية 

ًبولة رشعا لسندات املقارضة بوجه عام ال بد أن تتوافر فيهـا  الصورة املق−٢
 : العنارص التالية

 أن يمثــل الــصك ملكيــة حــصة شــائعة يف املــرشوع الــذي :العنــرص األول
أصدرت الصكوك إلنشائه أو متويله, وتستمر هذه امللكية طيلة املرشوع من بدايته 

 . إىل هنايته
ًملقررة رشعا للاملـك يف ملكـه مـن وترتب عليها مجيع احلقوق والترصفات ا

بيع, وهبة, ورهن, وإرث, وغريها, مـع مالحظـة أن الـصكوك متثـل رأس مـال 
 . املضاربة
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 يقوم العقد يف صكوك املقارضة عىل أساس أن رشوط التعاقد :العنرص الثاين
 يف هذه الصكوك, وأن »االكتتاب«حتددها نرشة اإلصدار, وأن اإلجياب يعرب عنه 

 .  عنه موافقة اجلهة املصدرةالقبول تعرب
ًوال بد أن تشتمل نرشة اإلصدار عىل مجيع البيانات املطلوبـة رشعـا يف عقـد 

من حيث بيان معلومية رأس املال, وتوزيع الربح, مـع بيـان ) املضاربة(القراض 
الرشوط اخلاصة بـذلك اإلصـدار, عـىل أن تتفـق مجيـع الـرشوط مـع األحكـام 

 . الرشعية
 أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بعد انتهـاء الفـرتة :العنرص الثالث

ًاملحددة لالكتتاب, باعتبار ذلك مأذونا فيه من املضارب عند نشوء السندات مـع 
 : مراعاة الضوابط التالية

 إذا كان مال القراض املتجمع بعد االكتتـاب, وقبـل املبـارشة يف العمـل  )أ       ( 
 تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقـد, ًباملال ما يزال نقودا, فإن

 . وتطبق عليه أحكام الرصف
ً إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق عىل تداول صكوك املقارضة أحكام )ب       (

 . تداول التعامل بالديون
 إذا كان مال القراض موجودات خمتلطة من النقود, والديون, واألعيان,  )ج      ( 

ً جيوز تداول صكوك املقارضة وفقا للسعر املرتاىض عليـه, واملنافع, فإنه
 . ًعىل أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانا ومنافع

ًأما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فرتاعى يف التداول األحكام الرشعية التـي  ً
 . ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض عىل املجمع يف الدورة القادمة

ًال يتعــني تــسجيل التــداول أصــوليا يف ســجالت اجلهــة ويف مجيــع األحــو
 . املصدرة

 أن مـن يتلقـى حـصيلة االكتتـاب يف الـصكوك السـتثامرها :العنرص الرابع
 وال يملك من املرشوع إال −أي عامل املضاربة−وإقامة املرشوع هبا هو املضارب 
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إلضافة بمقدار ما قد يسهم به برشاء بعض الصكوك, فهو رب مال بام أسهم به با
إىل أن املضارب رشيك يف الربح بعد حتققـه بنـسبة احلـصة املحـددة لـه يف نـرشة 

 . اإلصدار, وتكون ملكيته يف املرشوع عىل هذا األساس
وأن يد املضارب عـىل حـصيلة االكتتـاب يف الـصكوك, وعـىل موجـودات 

 . املرشوع هي يد أمانة, فال يضمن إال بسبب من أسباب الضامن الرشعية
جيوز تداول صـكوك املقارضـة : مراعاة الضوابط السابقة يف التداول مع −٣

ًيف أسواق األوراق املالية, إن وجدت بالضوابط الرشعية, وذلـك وفقـا لظـروف 
كام جيوز أن يتم التداول بقيـام اجلهـة . العرض والطلب وخيضع إلرادة املتعاقدين

 اجلمهور تلتزم بمقتضاه املصدرة يف فرتات دورية معينة بإعالن أو إجياب يوجه إىل
خالل مدة حمددة برشاء هذه الصكوك من ربح مال املضاربة بسعر معني, وحيـسن 
ًأن تستعني يف حتديد السعر بأهـل اخلـربة, وفقـا لظـروف الـسوق واملركـز املـايل 

كام جيوز اإلعالن عن االلتزام بالرشاء من غري اجلهة املصدرة من ماهلـا . للمرشوع
 . املشار إليهاخلاص, عىل النحو 

 ال جيوز أن تشتمل نرشة اإلصدار أو صكوك املقارضة عىل نـص بـضامن −٤
عامل املضاربة رأس املال, أو ضامن ربح مقطوع أو منسوب إىل رأس املـال, فـإن 
ًوقع النص عىل ذلك رصاحة أو ضمنا بطل رشط الضامن واستحق املضارب ربح 

 . مضاربة املثل
صدار وال صك املقارضة الصادر بناء عليهـا  ال جيوز أن تشتمل نرشة اإل−٥

ًعىل نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل وإنـام جيـوز أن يتـضمن . ً
ويف هذه احلالة ال يتم البيع إال بعقد بالقيمـة املقـدرة . ًصك املقارضة وعدا بالبيع
 . من اخلرباء وبرىض الطرفني

 الصكوك املـصدرة عـىل أساسـها  ال جيوز أن تتضمن نرشة اإلصدار وال−٦
ًنصا يؤدي إىل احتامل قطع الرشكة يف الربح, فإن وقع كان العقد باطال ً . 

 : ويرتتب عىل ذلك



 − ٢٥ −

 عدم جواز اشرتاط مبلغ حمدد حلملة الـصكوك, أو صـاحب املـرشوع يف  )أ      ( 
 . نرشة اإلصدار, وصكوك املقارضة الصادرة بناء عليها

 هو الربح بمعناه الرشعي, وهـو الزائـد عـن رأس املـال  أن حمل القسمة)ب     (
ويعــرف مقــدار الــربح, إمــا بالتنــضيض, أو . ولــيس اإليــراد أو الغلــة

بالتقويم للمرشوع بالنقد, ومـا زاد عـن رأس املـال عنـد التنـضيض أو 
ًالتقويم فهو الربح الذي يوزع بني محلة الصكوك وعامل املضاربة, وفقـا 

 .لرشوط العقد
ً أن يعد حـساب أربـاح وخـسائر للمـرشوع وأن يكـون معلنـا, وحتـت  )ج     ( 

 . ترصف محلة الصكوك
 يستحق الربح بالظهور, ويملـك بالتنـضيض أو التقـويم, وال يلـزم إال −٧

ًبالقسمة, وبالنسبة للمرشوع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه جيوز أن توزع غلته, وما 
يعتـرب مبـالغ مدفوعـة حتـت ) فيةالتـص(يوزع عىل طريف العقـد قبـل التنـضيض 

 . احلساب
ً ليس هناك ما يمنع رشعا من النص يف نرشة اإلصدار عىل اقتطـاع نـسبة −٨

يف حالة وجـود −معينة يف هناية كل دورة, إما من حصة محلة الصكوك يف األرباح 
 وإما من حصصهم يف اإليراد أو الغلـة املوزعـة حتـت احلـساب −تنضيض دوري

 . ي خاص ملواجهة خماطر خسارة رأس املالووضعها يف احتياط
ً ليس هناك مـا يمنـع رشعـا مـن الـنص يف نـرشة اإلصـدار أو صـكوك −٩

املقارضة عىل وعد طرف ثالث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقـد 
بالتربع بدون مقابل بمبلغ خمصص جلرب اخلرسان يف مرشوع معني, عىل أن يكـون 

ًالتزاما مستقال عن  ًعقد املضاربة, بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه لـيس رشطـا يف ً
نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه, ومن ثم فلـيس حلملـة الـصكوك أو 
عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماهتم هبا بسبب 



 − ٢٦ −

 االلتـزام كـان حمـل اعتبـار يف عدم قيام املتربع بالوفاء بام تربع به, بحجـة أن هـذا
 . العقد

 الـذي صـدر بعـد البحـث خـالل −قرار صكوك املقارضة −هذا هو القرار 
جـح املوضـوعات التـي بحثهـا مؤمترين للمجمع وندوة خاصة, وكان هذا من أن

 .املجمع
وهذه الصكوك تعترب من السيولة النقديـة, حيـث يمكـن رشاؤهـا أو بيعهـا 

هة املصدرة للصكوك يمكن أن تلتزم برشائها, كـام بسهولة, وعىل األخص أن اجل
 . يمكن أن تلتزم بالرشاء جهة غري اجلهة املصدرة كام جاء يف القرار

 :صكوك اإلجارة
 ًاارة, وقد بحثها جممع املنظمة بحثمن األوراق املالية املستحدثة صكوك اإلج

 : ًمستفيضا, ووضع الضوابط والرشوط, وأصدر قراره اآليت
) أو التسنيد أو التوريق(فكرة صكوك اإلجارة عىل مبدأ التصكيك  تقوم −١

الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول, مبنية عىل مرشوع استثامري يدر 
والغرض من صكوك اإلجارة حتويل األعيان واملنافع التي يتعلق هبا عقـد . ًدخال

عمليـات التبـادل يف يمكـن أن جتـري عليهـا ) صكوك(اإلجارة إىل أوراق مالية 
ًسندات ذات قيمة متساوية, متثـل حصـصا «وعىل ذلك عرفت بأهنا . سوق ثانوية

 . »شائعة يف ملكية أعيان أو منافع ذات دخل
 من النقـود, وال هـو ديـن عـىل جهـة ًا حمددًا ال يمثل صك اإلجارة مبلغ−٢
ليـة متثـل  وإنام هـو ورقـة ما−ةواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتباريـس –ة ـمعني
مـن ملكيـة عـني اسـتعاملية, كعقـار أو طـائرة أو بـاخرة, أو ) ًسهام(ً شائعا ًاجزء

 إذا كانـت مـؤجرة, تـدر −املتامثلـة أو املتباينـة −جمموعة من األعيان االستعاملية 
ًعائدا حمددا بعقد اإلجارة ً . 



 − ٢٧ −

 يمكن لصكوك اإلجارة أن تكون اسمية, بمعنى أهنا حتمل اسـم حامـل −٣
يتم انتقال ملكيتها بالقيد يف سجل معني, أو بكتابة اسم حاملها اجلديـد الصك, و

عليها, كلام تغريت ملكيتها, كام يمكن أن تكون سندات حلاملهـا, بحيـث تنتقـل 
 . امللكية فيها بالتسليم

إذا توافرت  − جيوز إصدار صكوك متثل ملكية األعيان املؤجرة وتداوهلا −٤
 كعقـار وطـائرة − لعقـد اإلجـارةًأن تكـون حمـالوط األعيان التي يصح فيها رش

ة, مـن شـأهنا وباخرة ونحو ذلك, ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجر
 . ًا معلومًأن تدر عائدا

 بيعها يف السوق الثانوية ألي مـشرت, −أو الصكوك − جيوز ملالك الصك −٥
 مـن الـثمن الـذي ًبالثمن الذي يتفقان عليه, سواء كـان مـساويا أم أقـل أم أكثـر

 ). العرض والطلب(ًاشرت به, وذلك نظرا خلضوع أثامن األعيان لعوامل السوق 
 يف اآلجـال −وهـو األجـرة − يستحق مالك الصك حـصته مـن العائـد −٦

ًاملحددة يف رشوط اإلصدار منقوصا منها ما يرتتب عىل املؤجر مـن نفقـة ومؤنـة, 
 . عىل وفق أحكام عقد اإلجارة

تأجر الذي له حق اإلجـارة مـن البـاطن أن يـصدر صـكوك  جيوز للمس−٧
ًإجارة متثل حصصا شائعة يف املنافع التي ملكها باالستئجار بقـصد إجارهتـا مـن 
الباطن, ويشرتط جلواز ذلـك أن يـتم إصـدار الـصكوك قبـل إبـرام العقـود مـع 

أمـا . املستأجرين, سواء تم اإلجيار بمثل أجرة اإلجارة األوىل أو أقل منها أو أكثر
ًإذا أبرمت العقود مع املستأجرين, فال جيوز إصدار الـصكوك, ألهنـا متثـل ديونـا 

 . للمصدر عىل املستأجرين
 ال جيوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مـديرها  أصـل قيمـة الـصك أو −٨

ًعائده, وإذا هلكت األعيان املؤجرة كليا أو جزئيا فإن غرمها عىل محلة الصكوك ً . 



 − ٢٨ −

 :األسهم
قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة يف رشكة من الرشكات, السهم صك 

ًفإذا كان نشاط الرشكة حالال وال تتعامـل بالربـا فأسـهمها حـالل, أمـا إذا كـان 
ًنشاطها حراما, أو تتعامل بالربا فأسهمها حـرام, وقـد بـني جممـع الرابطـة أدلـة 

 . التحريم
ة, حيث يسهل رشاؤهـا لنقديوهذه األسهم تعد من السيولة النقدية أو شبه ا

 .وبيعها
ًوأريد أن أقف وقفة عند هذه األسهم, وذلك ألن كثريا مـن هيئـات الرقابـة 
الرشعية أجازت التعامل يف أسهم الرشكات التي نشاطها حالل, غري أهنا تتعامل 
بالربا, وكانت الزلة األكرب عندما أجازت هيئة املعايري املحاسبية هـذا النـوع مـن 

ت بأدلة واهية, ولذلك أريد أن أقارن بـني أدلـة التحـريم التـي األسهم, واستدل
 . استدل هبا املجمع, وأدلة التحليل التي ذكرهتا اهليئة

 : النظر يف القرار املجمعي: ًأوال
يف الدورة الرابعة عرشة للمجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي قرر املجمـع 

 : ما يأيت
واملصارف إذا كان يف بعـض معامالهتـا ال جيوز ملسلم رشاء أسهم الرشكات 

 . ًربا, وكان املشرتي عاملا بذلك
والتحريم يف ذلك واضح, لعموم األدلة من الكتـاب والـسنة يف : ثم أضاف

حتريم الربا, وألن رشاء أسهم الرشكات التـي تتعامـل بالربـا مـع علـم املـشرتي 
ًهم يمثل جزءا شائعا بذلك يعني اشرتاك املشرتي نفسه يف التعامل بالربا, ألن الس ً

من رأس مال الرشكة, واملساهم يملك حصة شائعة يف موجودات الرشكة, فكـل 
مال تقرضه الرشكة بفائدة, أو تقرتضه بفائدة, فللمساهم نصيب منه, ألن الـذين 
يبارشون اإلقراض واالقرتاض بالفائدة يقومون هبذا العمل نيابة عنه, والتوكيـل 

 ). ـاه. (بعمل املحرم ال جيوز



 − ٢٩ −

هذا هو القرار بأدلته قطعية الثبوت واضحة الداللة, وهذا املجمع يبلغ عـدد 
أعضائه ثالثني من صفوة علامء األمة, إىل جانب اخلرباء الذين قد يـصل عـددهم 

 . إىل مثل األعضاء
وال يوجد أي تعارض بني مجيع قرارات هذا املجمع وجممع الفقه اإلسالمي 

ملـؤمتر اإلسـالمي, الـذي يزيـد عـدد أعـضائه عـىل الدويل, املنبثق عـن منظمـة ا
 .السبعني, ويشارك فيه من اخلرباء عرشات العلامء

 : النظر يف قرار اهليئة: ًثانيا
عن األوراق املالية جاء ما يأيت عن املـسامهة أو ) ٢١(يف املعيار الرشعي رقم 

 . دةالتعامل يف أسهم رشكات أصل نشاطها حالل, ولكنها تودع أو تقرتض بفائ
يف أسـهم رشكـات ) االستثامر أو املتـاجرة(األصل حرمة املسامهة والتعامل 

ًتتعامل أحيانا بالربا أو نحـوه مـن املحرمـات مـع كـون أصـل نـشاطها مباحـا,  ً
 : ويستثنى من هذا احلكم املسامهة أو التعامل بالرشوط اآلتية

قية ملجمـوع أسـهم من القيمـة الـسو% ٣٠ أال يبلغ إمجايل املبلغ املقرتض بالربا −
 . ًالرشكة, علام بأن االقرتاض بالربا حرام مهام كان مبلغه

من القيمة الـسوقية ملجمـوع أسـهم الـرشكة, % ٣٠ أال يبلغ إمجايل املبلغ املودع −
 . ًعلام بأن اإليداع بالربا حرام مهام كان مبلغه

يم, غري هذا بعض ما جاء يف هذا املعيار, وهو يتفق مع قرار املجمع يف التحر
 أنه استثنى ما حيل هذا احلرام, فبم استدل عىل حتليل هذا احلرام البني? 

 : ونلقال املحل
مستند استثناء التعامل بأسهم رشكات أصل نشاطها حالل ولكـن تـودع أو 
 ,تقرتض بالفائدة هو تطبيق قاعدة رفع احلرج, واحلاجة العامة, وعمـوم البلـو

تعامل مع من كان غالـب أموالـه لغلبة, وجواز الومراعاة قواعد الكثرة والقلة وا
, واالعتامد عىل مسألة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاء, وعىل ذلك فتاو ًالحال

 . معظم هيئات الفتاو والرقابة الرشعية للبنوك اإلسالمية



 − ٣٠ −

هذا هو مستند حتليل هذا احلرام البني? وهو مستند واه ال يقوم عىل دليل من 
 إمجاع أو قياس حمكم? وكيف يقرون بأن االقـرتاض أو اإليـداع كتاب أو سنة أو

بالربا حرام مهام كان مبلغه ثم حيلون هذا احلرام إذا كان ال يبلغ ثالثـني يف املائـة? 
وهل جماالت االستثامر احلالل ضاقت حتى تعني عـىل املـسلم االسـتثامر يف هـذه 

 إذا ابتعد املسلم عن هـذه األسهم? وأين احلرج, واحلاجة العامة, وعموم البلو
األسهم? وهل مراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبـة تكـون يف الغـرر ومـا هـو يف 
معناه أم تكون يف املحرم لذاته كالربا والزنى? أم فيام هو مـن أكـرب الكبـائر ومـن 

 السبع املوبقات? 
والذي عارش زوجته سنوات عديدة ثم زنى مـرة واحـدة ملـاذا يـرجم حتـى 

 مل تراع الكثرة والقلة والغلبة?املوت و
ًوهل التعامل يف احلالل دون احلرام مع من كان غالب أمواله حالال حكمـه 
حكم من يقع هو نفسه يف احلرام وغالب كسبه حالل? ورشاء يشء من الطيبـات 
ًاحلالل من شخص غالب أمواله حرام فضال عـن أن يكـون غالبـه حـالال كمـن  ً

 حلالل والغالب هو احلالل? يكتسب هو نفسه من احلرام وا
وكيف تفيد مسألة تفريق الصفقة هنا ونحن نتحـدث عـن كبـرية مـن أكـرب 

 . ًالكبائر? وما يقوله بعض الفقهاء أيصبح دليال نستحل به الوقوع يف احلرام?
ما هذا االستدالل أهيا السادة الذي يبطل األدلة الثابتة الواضحة اجلليـة مـن 

 الكتاب والسنة واإلمجاع? 
وعىل ذلك فتاو معظم هيئات الفتاو والرقابة الـرشعية للبنـوك : وقوهلم
هذا القول يؤكد ما قلته مـن قبـل مـن أن هـذه اهليئـات ال تـصلح أن . اإلسالمية

 . ًتكون بديال للمجامع الفقهية الدولية
ًبقي أن ننظر من الذي أصدر هذه الفتو واضـحة الـبطالن لتكـون معيـارا 

 . سالميةتطبقه املصارف اإل



 − ٣١ −

أصدر هذه الفتو أربعة عرش من أعضاء هيئـات الرقابـة الـرشعية للبنـوك 
اإلسالمية, والقـرار صـدر باألغلبيـة, وال أدري مـن الـذي وافـق ومـن الـذي 
عارض, ومن هذا العدد القليل نجد من هم من أهل االختصاص غري أهنـم قلـة 

 مــن أهــل ومــنهم مــن لــيس. قليلــة يمكــن أن يــصدر القــرار دون مــوافقتهم
االختصاص, ومنهم من أحل أسوأ أنواع ربا اجلاهلية كام أرشت من قبل, ومنهم 

 . إلخ...... ًمن اشتهر بأنه ال يكاد حيرم حراما, ومنهم 
ًوهذا يؤكد ما قلته مـن قبـل مـن أن هـؤالء ال يـصلحون أن يكونـوا بـديال 

 . للمجامع الفقهية الدولية
أجازت التورق املـرصيف يف ) ٢٠(يار رقم إن هذه اهليئة يف املع: بقي أن أقول

أفـال تـصحح . السلع واملعادن, وهذا يتعارض مع ما أصدره املجمعان الـدوليان
ًاهليئة مسارها وتعيد النظر يف هذين املعيـارين, وال جتعـل املجلـس الـرشعي نـدا 
ًللمجامع الفقهية الدولية فهو ليس أهال لذلك, وتصدر املعايري بام ال يتعارض مع 

 لقرارات املجمعية الدولية?ا
 :احلاجة إىل السيولة: احلالة الثانية

من املعلوم أن املصارف اإلسالمية تعاين من فائض السيولة, حيـث إن هـذا 
الفائض يؤثر عىل األرباح, أما نقص الـسيولة فهـو مـن القليـل النـادر, غـري أنـه 

 احتامل قائم, فامذا يفعل املرصف يف هذه احلالة? 
سهم واألوراق التجارية تعتـرب مـن الـسيولة النقديـة أو شـبه الصكوك واأل

 . النقدية, فمن امليرس بيعها أو رشاؤها, وتوفري النقود املطلوبة
ومن املمكن كذلك إهناء املرابحات الدولية, فإهنا يف الواقـع ترتيـب أوراق, 

 : والقليل منها هو البيع احلقيقي



 − ٣٢ −

جل, وهو عكس التـورق, حيـث ًوظهر مؤخرا ما يعرف بالبديل للودائع أل
إن البنك هو الذي يأخذ النقود احلارضة, ويردها باألجل مع الزيادة, مع إدخـال 
سلعة من برصة السلع واملعـادن للتحليـل, وهـذه حيلـة ربويـة واضـحة, وبـني 

 . املجمع عدم جوازها
 .ومن السيولة النقدية الودائع لد البنوك األخر, ولد البنك املركزي

 


