كلمة
الرئيس التنفيذي املدير العام
للمؤسسة اإلسالمية 
لتنمية القطاع الخاص
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كلمة الرئيس التنفيذي املدير العام:

الحمدهلل والصالة والسالم ع�� رسول ﷲ وبعد ،حرصت املؤسسة اإلسالمية
ً
كوكبة من

شرعية تضم
ٍ
ٍ
لجنة
لتنمية القطاع الخاص منذ إنشا��ا ع�� تعي�ن
كبار علماء الشريعة �� العالم اإلسالمي للنظر �� عمليا��ا التمويلية ،وهم
معا�� الشيخ عبدﷲ بن سليمان املنيع ،وفضيلة القا��� محمد تقي
العثماني ،وفضيلة الدكتور عبدالستار أبو غدة ،ولقد قامت اللجنة الشرعية
منذ تسلمها ملهامها بمراجعة كافة عمليات املؤسسة ،وإسداء النصح واإلرشاد
ً
والتوصيات والتوج��ات ملؤسستنا .ونظرا للمصداقية وا�ل��ام باملنهج الشر��
فقد احتلت هذﻩ املؤسسة مكانة مرموقة ب�ن مؤسسات التمويل اإلسالمية ��
العالم ،وأصبحت �� مقدمة الرواد �� عالم صناعة املصرفية اإلسالمية .

اجتماعات دورية لهذﻩ اللجنة وكانت تعرض
لقد حافظت املؤسسة ع�� إقامة
ٍ
عل��ا كافة عمليا��ا ،للحصول ع�� اآلراء الفقهية والشرعية الدقيقة واملبتكرة
وتطبقها ع�� عمليا��ا.
ّ
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هذا الكتاب يحمل ب�ن دفتيه كافة املسائل ال�� تم عرضها ع�� اللجنة أضعه
ب�ن أديكم لإلطالع واالستفادة من قبل املهتم�ن بأمر املصرفية اإلسالمية
وكذلك مؤسسات التمويل .

ويسرني �� هذا املقام أن أضع ب�ن يدي القراء مجموعة فتاوى املؤسسة
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،وأرجو من ﷲ سبحانه و�عا�� أن ينفع ��ا ،
وأن ُينال املقصود م��ا.

"وقل اعملوا فس��ى ﷲ عملكم ورسوله واملؤمنون."

والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته .،،



الرئيس التنفيذي املدير العام






 خالد بن محمد العبودي
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كلمة رئيس اللجنة الشرعية:
الحمدهللوحدﻩوالصالةوالسالمع��منالن��بعدﻩ،وبعد:
ُ
لقدسررتغايةالسرورعندماأخ��ت��إدارةاملؤسسةعناع��امهانشرالفتاوى الخاصة��اوال��
ً
ً
صدرتعنلجن��االشرعيةال��كنترئيسالهاع��مدىا���عشرعاما،ولقدتصفحتهذاالكتاب
فوجدتهيتناولكافةالفتاوىال��صدرتعنلجتناوناقشنامسائلهاوأجزناها،و��بالشكٌ 
مرجع ٌ
مهم
للباحث�نواملهتم�نبمجالاملصرفيةاإلسالمية.
منهجيةالكتابمتوازنةحيثاحتوى ع��سؤالوجواببأسلوبواضح وسهل.وقدغطى جوانب
ّ
جمة��عملياتالتمويلوالصيغاملختلفةال��تقوم��االبنوكواملصارفاإلسالمية.وتتفقمعقرارات
املجامعالفقهيةاملعتمدة.
الكتابرصيدمعر��حوى جهوداكب��ةوغطىعملياتتمويليةمتنوعة،وسيكون ��نشرﻩفائدةعظيمة
ً
للبنوكومؤسساتالتمويلاإلسالميةولكلمهتم��ذﻩالصناعةبإذنﷲ�عا��.مقدماالشكرالجزيللالبن
ً
ً
عبدﷲمحمداملرزو��الذيبذلجهدامشكورا��جمعهوترتيبه.

ً ً
ً ً
ً
شكرﷲكلمنبذلجهدا ��اخراجهذﻩالكتاب،ونفعبه األمة،وجعلهغيثا نافعا وصيبا طيبا
ً
للمؤسساتوالبنوكاإلسالميةواملسلم�نجميعا،.وﷲاملستعان.
الشيخ /عبدﷲ بن سليمان املنيع
رئيس اللجنة الشرعية
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) أ( إج ـ ــارة من��ية بالتمليك ،إجارة
موصوفة بالذمة ،إدارة أموال،
استثمار ،استصناع ،اكتتاب
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 -1إجارة منتهية بالتمليك

8



 ١- ١إجارةواقتناء١لصالحشركة)س(بجدة 

السؤال:١
ً
قدمت املؤسسة مق��حا للجنة الشرعية املوقرة يتعلق بعملية شراء
معداتلصالحشركة)س(للرعايةالطبيةوإجار��اإ��املستفيدومنثم
اقتنائه لتلك املعدات بعد اال���اء من السداد ،وقد تم تقديم عقود
املشروعللجنةللنظر���اواستنباطالرأيالشر��.
الجواب:
بعد اإلطالع ع�� تساؤالت املؤسسة املطروحة وع�� العقود ذات الصلة
باملشروع،قررتاللجنةماي��:
أ(

يجبأنيكون التمويلبعملةواحدةإمابالدوالرأوبالرياللتجنب
التمي����وعاءاملشاركةمنالعملة .



محضر االجتماع الثاني ) ٦ذي الحجة ١٤٢١ھـ( الموافق )٢٠٠١/٣/١م(
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ب( يجب تحديد القسط األول من أقساط اإليجار .أما األقساط
ً
ملؤشرمعتمد،ووضعحد
الالحقةفيمكنتحديدهامشالعائدطبقا
ٍ
أدنىوحدأع�� .


ج( يجبأنيتحملاملؤجرتكاليفالصيانةاألساسيةوالتأم�ن.ويجوز
أخذهاباالعتبارعندتحديدقسطالتأج�ﺮ .


د(

اليجوزاالتفاقب�ناملؤجرواملستأجرع��تملكاألخ�ﺮللع�ناملؤجرة
إالبعدمرورف�ﺮةسنةواحدةع��األقلالستبعادش��ةالعينة .
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 ٢- ١عقد إجارة مع شركة )س( لالتصاالت )البحرين(
السؤال:٢
تقدمتاملؤسسةبسؤال للجنةاملوقرةعنر�ب��ا��تمويللشركة
ٍ
اتصاالتبصيغةاإلجارة،بشراءمعداتومنثمت�ج��هاللشركة .

الجواب:
بعدإطالعاللجنةالشرعيةع��مسودةعقداإلجارةامل���فيماب�ن
املؤسسةوشركةاالتصاالت،صرحتاللجنةأنهذاالعقدهومن
العقودالنمطيةاملقبولةلدىاللجنة،وليسعليهأيةمالحظاتأو
مخالفاتشرعية،وأجازتهووافقتعليه.
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اإلجارة املتعاقبة
 ٣- ١عقود 
السؤال:٣
طلبت املؤسسة من اللجنة الشرعية تزويدها بصيغ جديدة تتيح لها
التعاملمعبعضأسواقالدولاألعضاءوامل��راتالداعمةملنحاملؤسسة
لخطوط تمويل ملصارف وبنوك محلية  ��الدول األعضاء ،بحيث تمنح
ً
املؤسسةوكالءها��تلكالبنوكواملصارفقدرامنالحرية��التعاملمع
شركات ومؤسسات القطاع الخاص  ��تلك الدول وتكتفي املؤسسة
بضمانالبنكللمصرفاملح��دون ارتباطمباشربالعميلاملستفيدمن
التمويل.
الجواب:
وبعدمناقشةاللجنةلبعضاملق��حاتواملداوالتبشأ��اقررتماي�� :
-١

ً
أوال إن األصل الشر�� هوعدم مطالبة الوكيل بأي ضمان عدا
حاالت إهماله اوتعديه أومخالفته لشروط الوكالة .وعليه فال
يجوزمطالبةالوكيلبضمانالتمويلاملقدم .
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-٢

تق���اللجنةالشرعيةصي�ت�نمبتكرت�نيمكنللمؤسسةأنتلجأ
إل��ما��تفعيلمف���خطوطالتمويلكماي��):مرابحةمتعاقبة(
و)إجارةمتعاقبة( .


فاإلجارة املتعاقبة:

ً
ً
• يجوزللمؤسسةأنت��مإطارا عاما إلجارةموصوفة��الذمةمع
البنك املح�� مع توكيل البنك املح��  ��شراء املعدات املراد
تأج��ها ،ويتم الشراء لصالح املؤسسة مع وعد ملزم من البنك
املح�� باستئجاراملعدات تلك بمجرد شرا��ا وتسلمها .وينص ��
تلك االتفاقية ع�� جوازالتأج��من الباطن وكذلك حق البنك
املح��  ��توكيل ال��� ،وللمؤسسة طلب الضمانات ال�� تراها
ً
مناسبة لضمان حقوقها لدى البنك املح�� بوصفه مستأجرا
ً
أصليا .

• ً 
بناء ع�� توكيل املؤسسة للبنك املح��  ��شراء املعدات املراد
تأج��ها،يحقللبنكاملح��توكيلالعميل��شراءاملعداتباسم
ولصالح املؤسسة ،مع وعد ملزم من ذلك العميل باستئجار
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املعداتعندالتسلم،وللبنكامل���طلبالضماناتاملناسبةمن
العميللحمايةحقوقه .

• بعد شراء العميل للسلعة باسم املؤسسة وإشعارﻩ للبنك امل���
بالتسلم،يقومالبنكامل���بإشعاراملؤسسةبتنفيذالوكالةوتسلم
املعدات،ومنثمتخطراملؤسسةالبنكامل���بموا�ق��اع��تأج��
املعداتللبنكامل���والذييقومبدورﻩبعدذلكبتأج���اللعميل
ً
ً
بعقد منفصل باعتبار البنك امل��� مستأجرا أصليا والعميل
ً
مستأجرامنالباطن .
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 ٤- ١هامش األجرة األدنى �األع�� �� عقود ال��ج��
السؤال:٤
تقدمت املؤسسة للجنة املوقرة بسؤال حول مدى إلزامية التقيد بالحد
األدنىواألع��للمؤشرالذيتستعملهاملؤسسةعندتحديدقيمةاألجرة��
ً
عقوداإلجارة.ألنبعضالعمالءيبدياع��اضاعندتحديدحدأدنىوحد
أع�� للهامش املضاف لقيمة األجرة ال�� يتم تحديدها بموجب أحد
املؤشرات،األمرالذييحدمنقدرةاملؤسسةالتنافسية.وتوجدصعوبة
��بعضاألحيان��الوصوللقدرمقبولللحداألدنىالواجباتباعه.

الجواب:
واف من قبل املؤسسة حول هذا املوضوع،
وبعد االستماع إ�� شرح ٍ
اوضحتاللجنةماي��:
-١

ّ
إنالهدفمنوضعسقفأع��وحد أدنىملبلغاألجرةهوتخفيف
الغرر والجهالة  ��عقود اإلجارة ال�� يتم تحديد قيمة األجرة ف��ا
باالستعانة بمؤشر ما�� محدد "كسعر الليبور  +هامش مع�ن"
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ً
ً
عايةمصلحةال�رف�نبناءع��القاعدةالشرعية
والهدفأيضاهور
"الضرروالضرار" .

-٢

إناألصل��هذﻩالعقودهوالرضائيةوأناملسلم�نع��شروطهم
ً
ً
ً
إالشرطا أحل حراما أوحرم حالال .وما دام أن كالال�رف�ن قد
ت���تحديداألجرةباالستعانةبمؤشرمقبوللدىالجميعفالمانع
ار
ٍ
�� ذلك .وحيثإنهيتمبيانمقداراألجرة ع�� وجهالتحديدعند
التعاقدبالنسبةألجرةاملدةاألو��ثميتمتحديدمقداراألجرةبشكل
قاطع قبل بداية كل مدة إيجارية  ،فبالتا�� ليس هناك ضرر من
االتفاق ب�ن ال�رف�ن ع�� االستعانة باملؤشر ��تحديد األجرة دون
وضعحدأع��وحدأدنىلهامشالربحاملضافإ��األجرة.ولكنمن
األفضلأنتس��املؤسسةباالتفاقع��الحداألع��والحداألدنى
ً
تخفيفا للغرر والجهالة .وإذا تعذرذلك فالبأس من التعاقد دون
ً
وضع حد أع�� وحد أدنى لهامش األجرة واالكتفاء باملؤشرزائدا
هامشالربحاملتفقعليه .
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 ٥- ١إجارة م���ية بالتمليك )مشروع شركة مطاحن(.
السؤال:٥
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبمشروعجديدألحدرعايادولةاإلمارات
العربية املتحدة يتعلق بتقديم تمويل بصيغة اإلجارة املن��ية بالتمليك
ملعدات لصالح شركة مطاحن  ��السودان .ع�� أن يتم نقل ملكية
املعداتللعميل����ايةاملدةالتأج��ية.
الجواب :
بعداطالعاللجنةع��العقوداق��حتاللجنةأنتتمعمليةنقلاملعدات
للعميلبأحدىالطرقالتالية:
-١
-٢

تقديموعدمناملؤسسةبإبرامعقدبيعبثمنرمزي����ايةاملدة .
إبرامعقدهبةمعلقومنفصلعنعقداإلجارة.
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 ٦- ١تقديم خط تمويل لصالح شركة ت���� �� أوزبكستان.٢
السؤال:٦
تقدمتاملؤسسةبسؤالللجنةاملوقرةيتضمنماي��:
ٍ
 -١ت��م املؤسسة اتفاقية تتضمن األحكام والشروط العامة لخط
التمويل )ويشار�ل��ا فيما ي�� بـ "االتفاقية"( مع الشركة األوزبكية
)"الشركة"( ،و�� اتفاقية شب��ة باتفاقية مرابحة رئيسية ،تفوض
َ
ُ
املؤسسة الشركة بموج��ا،منب��جملةأمورأخرى،صالحيةشراء
ُ ّ
ورد والتفاوض بش���ا وتوقيع العقود ذات الصلة
األصول من امل ِ
وتسلمها نيابة عن املؤسسة .وتتقيد الشركة فيما يخص الشراء
باألحكام والشروط املنصوص عل��ا  ��االتفاقية .وتشمل االتفاقية
ً
ً
تعهدا
كذلك
ملزما من الشركة بشراء األصول عند التسليم أوبعد
ِ
تملكاملؤسسةلهذﻩاألصول .

 -٢تقوم الشركة بناء ع�� تفويض املؤسسة لها بالبحث عن فرص
التمويل وتقييم املشروعات املعروضة عل��ا لهذا الغرض وعندما
توافقاملؤسسةع��املشروعتقومالشركةبإبرامعقدشراءالسلع
محضر االجتماع الرابع والعشرين ) ١٥صفر ١٤٢٧ھـ( الموافق )٢٠٠٦/٣/١٥م(
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2

باسم املؤسسة وتسلمها لها نيابة ع��ا ثم بعد ذلك تعرض ع��
الشركة شراءها م��ا وبعد موافقة املؤسسة ع�� بيع هذﻩ السلع
للشركةتقومهذﻩا����ةبت�ج��هاللعميل.وي��امنعادةتوقيععقد
الوكالةوعقداإلجارةمعالعميل.
الجواب:
 -١تساءلت اللجنة عن كيفية قيام الشركة بتوقيع عقد إجارة مع العميل
والحالأ��المتحصلبعدع��اآلالتال��يتمت�ج��ها.فإذاكاناملقصود
إجارةموصوفةبالذمةفيجبأنيوضحذلك.كماتساءلتعماإذاكانت
الشركةسوفتقومبالشراءلصالحاملؤسسةفماهوإذندورالعميل��
ذلك .

 -٢وأجابتاملؤسسةأنهسيتممراعاةمالحظةاللجنةبخصوصتوضيحأن
العقدهوإجارةموصوفةبالذمةكماأناملؤسسةستقومبتوكيلالشركة
بشراء السلع لصالحها ونيابة عن املؤسة ،كما ستقوم بتفويضها مع
إمكانية توكيل ���ها ،و�� هذا السياق ستقوم الشركة بتوكيل العميل.
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ً
وبناء  ���هذﻩ اإليضاحات تم إقرارهذﻩ الصيغة وخلوها مما يخالف
مقاصدالشريعةاإلسالمية .
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 ٧- ١أسئلة شرعية متعلقة باإلجارة
السؤال- ٧أ:
ً
يمنحعادةاملستفيدخاللف��ةالتمويل٦٠يوماإلكمالالشروطاملطلوبة
ً
قبلسحباملال،وأحيانا اليستطيعالقيامبذلكخاللاملدة.فهليمكن
��الف��ة أو ��نفس الوقت مطالبته برسوم عن أي تكاليف تمتكبدها
سببطلبهالتمديد.


الجواب :
إذاتقاضتاملؤسسةأيمبالغمنالعميلبسببطلبهالتمديد،يكونمن
قبيل الفرصة الضائعة  ،missing opportunityوالفرصة الضائعة ��
ً
النقود���معت��ةشرعا.
الحاصلأنهالي�ب��أننطالبهبأيرسوم��هذﻩالحالة .
السؤال- ٧ب:
م��تبدأف��ةاإلجارة؟هل��تاريخسحباملبلغ)الشراء(أوتاريختسلم
األصولاملؤجرة.
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الجواب  :
تاريختسلماألصولاملؤجرةح��يتمكناملستأجرمناالنتفاعبالسلعة .


السؤال- ٧ج:
بعد ان��ا� ف��ة اإلجارة تنقل امللكية إ�� املستأجرإما بالهبة أوبالبيع
بالقيمة االسمية ؟ فماذا تع�� القيمة االسمية دوالرواحد أم عشرة
دوالراتأم%١٠منالقيمةاألصلية؟ 
الجواب  :
القيمةاألسمية��رأساملالاالص��املؤجر.

السؤال- ٧د:
ال يكون عقد البيع اآلجل نافذا إال بعد التسلم ويتم إثرذلك تبادل
اإليجاب والقبول ،فهل يحدد السعر ��عقد البيع اآلجل أو ��خطاب
القبول.
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الجواب :
ً
ً
ً
عقدالبيعسواءكانآجالأمعاجاليكون نافذا باإليجابوالقبول،وليس
بعدالتسلم،أمامايتعلقبالتسلمفهويتعلقبدركاملبيع"الضمان"

السؤال - ٧هـ:
إذاكانسعرالبيعيوضح��العقدفإنهيمكنللمؤسسةأنتخسربعض
الربح  ��حالة تأخرالتسليم؟ فماذا سيطلب من املؤسسة فعله لتال��
ذلك.
الجواب  :
يمكن توقيع اتفاقية إطارعام ويؤجل تحديد الثمن لوقت إبرام عقد
البيع.
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السؤال  -٧و:
ً
أعقبت املؤسسة تساؤال آخرحول هذﻩ العملية ،وهوأن عملية الشراء
وإعادة التأج�� ��عملية مجمعة بحيث لودخلت  (٦)ست شركات ��
عملية التمويل ،فإذا رغبت تلك الشركات التخارج وبقيت املؤسسة
لوحدها،فهليحقلهاتمديدمدةالتأج��للعميلوحدهاأومعممول�ن
آخرينجددقبلالبيعال��ا��.
الجواب:
ً
ً
أفادتاللجنةبأنع��املؤسسة)إذارغبت��ذلك(أنت���عقدامستقال
معالعميلوتتفقمعهع��التجديدوالتمديدلسنواتأخرى قبلالبيع
ال��ا��،والمانعبأن�ش���معاملؤسسةممولونآخرون.
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 ٨- ١الدفعات اإلجارية الثابتة �ا�ت����
السؤال :٨
تقدمتاملؤسسةبالسؤالالتا�يإ��اللجنةالشرعية،املتضمنماي�ي:
"�يعقودالتمويلاملقدمةمناملؤسسةتقوماملؤسسةبمنحعمال��اف��ة
ً
سماح ت��اوح ب�ن  ١٢إ��  ٣٠شهرا  ،و�ي بعض اتفاقيات اإلجارة يتكون
مبلغاإليجارمنجزءثابت ومعروفحيث يتم احتسابه بقسمةإجما�ي
مبلغ التمويل ع�� عدد الف��ات اإليجارية وجزء متغ�� مرتبط بسعر
الاليبورواليمكنمعرفتهإالقبليوم�نمنبدءكلف��ةإيجارية.وعليه
هل يمكن إبالغ املستأجرعند توقيع اتفاقية اإلجارة وبدء ف��ة السماح
بالجزءالثابتفقطمنالقيمةاإليجاريةاألو��وإبالغهبالجزءاملتغ��من
القيمةاإليجاريةقبليوم�نمنبدءالف��ةاإليجاريةاألو��."
الجواب :
بعــدالتــداولقــررتاللجنــةأنــه"يجــوزعنــداالتفــاقتحديــداألجــرةع�ــ�أن
تكـونمتغ�ــ�ةبشـرطأنتــربطبمعيــارمنضـبطمثــلالليبــور�ـيموعــدمحــدد
ويوض ــعل ــهح ــدأع� ــ�وحــدأدن ــىملن ــعالغ ــررولتقلي ــلالجهال ــة.وعلي ــهيج ــب
ً
تحدي ــدأج ــرةالف� ــ�ةاألو� ــ�س ــنةأو٦أش ــهرم ــثالب ــأجرةمعلوم ــةويوض ــع �ـي
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عق ــداإلج ــارةبن ــدب ــأنأج ــرةالفتـ ــراتالالحق ــةي ــتمتحدي ــدهاقب ــلدخ ــول
الف� ــ�ةوذل ــكب ــالنظرإ� ــ�املؤشـ ـراملح ــددوإض ــافةالج ــزءاملت��ـ ـ�إ� ــ�الج ــزء
الثابــتوهكــذاقبــلكــلف�ــ�ة،وهــذامقــرر�ــ�املعيــارال�ــر��لإلجــارةالصــادر
عــناملجلــسال�ــر����يئــةاملحاســبة،(AAOIFI)واليجــوزالــدخول�ــ�عقــد
إجارةدونتحديدأجرةالف��ةاألو��.
و�ــ�الحالــةاملســئولع��ــايمك ــنتحديــدأج ــرةالف�ــ�ةاألو� ــ�)ف�ــ�ةالس ــماح(
بســعرالليبــور�ــ�حينــهلتنعقــداإلجــارة،ثــمبعــدان��ــاءف�ــ�ةالســماحالمــانع
مــنأنيتفــقالطرفــانع�ــ�تعــديلهــذﻩاألجــرةبــالنظرإ�ــ�ســعرالليبــور�ــ�
حينــهع�ــ�أالتكــونالزيــادةعنــدالتعــديلمرتبطــةبزيــادةاألجــلمــعمالحظــة
أناملقص ــودم ــنف� ــ�ةالس ــماحت ــأخ��املطالب ــةب ــاألجرةع�� ــاول ــيسإعفاءه ــا
مــناألجــرة.و�ــ�حالــةتحديــدأجــرةالف�ــ�ةاألو�ــ�،المــانععنــدتحديــدأجــرة
الف�ــ�ةالثانيــةمــنإج ـراءتخفــيضأوزيــادةحســبمــايجــريعليــهاالتف ــاق
وذل ــكملعالج ــةت�� ـ�س ــعرالس ــوق �ــ�الف� ــ�ةالس ــابقةع� ــ�أالتك ــونالزي ــادة
نظ��الزيادة��األجلوذلكفيمايتعلقبذمتهمنمبلغعنأقساطاإلجارة
للف��اتال��استخدمف��ااملستأجرالع�ناملؤجرة."
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 ٩- ١اتفاقية الشراء وإعادة ال�����.
السؤال:٩
هل يمكن إعتبارعمليات الشراء وإعادة التأج��متطابقة مع اتفاقيات
ً
شراء وبيع باألقساط مع نفس العميل؟ وإذا لم يكن ذلك جائزا ،فهل
اتأخرىيحقف��اللعميلإجراءذلكداخلمجموعةاألعمال
هناكخيار ٍ
الخاصةبهمعإحدىشركاتهال��يملكها؟
الجواب :
تداول أصحابالفضيلةأعضاءاللجنةالشرعيةهذﻩالصورةمنصور
البيع،وقررواأنهذﻩالصيغة��بيعالعينةاملن��عنه��الشريعة:حيث
يقومشخصببيعسلعةإ��آخربألفمؤجلةع��سبيلاملثالإ��مدة
ً
معلومة ،ثميرجعالبائعفيش����امنهنقدا بأقلمنثم��االذيباعها به
ً
ٌ
هوقرض ربو ٌي جاء ��
إليه .وهذا  ��الحقيقة ليس بيعا والشر ًاء ،بل
صورةالبيعوالشراء،وهومايس��)بيعالعينة(لحصولالع�نوهوالنقد
فيه،حيثيعودإ��البائعع�نماله.لذافإنهاليجوزح����حالةوجود
ً
طرفثالثيقومبدوراملحلل،أل��اأيضاالتجوز.
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ولتصحيح هذﻩ العملية يجب تخلل ���ة سنة ب�� شراء األصل من
املتعاملو���تمليكهإياﻩعنطريقاإلجارةاملن��يةبالتمليك.
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) ١٠- ١عقود اإلجارة املتناقصة( إجارة طويلة األجل مع الدولة لسوق
بأذربيجان.
السؤال :١٠
ً
قدمتاملؤسسةنبذة عناملشروعللجنةاملوقرة،ذكرتفيهأنالشركة
ً
املالكة للمشروع  ��أذربيجان قد استأجرت أرضا من الدولة بسعر
ً
،وبدأت��بناءمركزتجاريعل��ا،وبعدتنفيذجزء
عاما
تفضي��وملدة٤٩
ٍ
متقدممناإلنجاز،لمتستطعهذﻩالشركةإتمامالبناء،فعرضتهذﻩ
الشركة ع�� املؤسسة الدخول معها كشريك الستكمال بناء هذا املركز
التجاري بنسبة  .%٤٨وبقبول املؤسسة الدخول ��ذﻩ الطريقة ستصبح
ً
شريكا ��ملكيةالعقاروالبناء،ومنثماإليجارواالنتفاعحيث سيتم��
ال��ايةتملكالشركةلكاملاملشروع.
وأفادت املؤسسة أ��ا قد حصلت ع�� موافقة سابقة من بعض أعضاء
اللجنةع��هيكلةالعقد،
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الجواب:
ً
ترىاللجنةأنماقامتبهاملؤسسةيعدشر ًاءلحصةمناملشروعوتملكا
ً
لجزء من األصل ،حيث ال تخرج هذﻩ الصيغة عن �و��ا تعاقدا ع��
ٍ
شراكة بنسبة  .%٤٨٫٥كما ترى أن تكاليف املشروع يجب أن تكون
واضحة��اتفاقيةالشراكة.
فالشركةأبرمتعقدإيجارطويلاألجلمعالدولةلألرضثمشرعت��
بناءاملشروعثمأتتاملؤسسةلتستكملبناءاملشرعبمع��أ��امشاركة
ع��الشيوع��مبانياملشروعالذيتملكاملؤسسةفيهنسبة.%٤٨٫٥
وقدأجابت املؤسسةحول هذاالتساؤل أن قيمةاملشروعتمتحديدها
ً
محاسبيا وتم احتساب النسبة بدقة لكل طرف .كما أن املؤسسة ال
تخطط للبقاء  ��هذا املشروع سوى أربع سنوات ثم التخارج  .لذا تم
اختيارصيغة املشاركة املتناقصة �� ،ح�ن أن عقد اإليجارامل��� ب�ن
ً
الشركةوالدولةيمتدإ��٤٩عاما.كماأنإيجارالشركةلألرضمنالدولة
هومقابلإيجاررمزي.وحصةاملؤسسةالبالغقيم��ا(٢٠)عشرينمليون
ً
ً
للمشروع،وبناء عليهتم
دوالرتمدفعهابعدأنأحضرتاملؤسسةمقيما
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تحديدنسبةمشاركةاملؤسسةح��تكونبعيدةعناملخاطرة،كماأعلمنا
الشركةبأناملؤسسةلنتدفعسوىتلكالحصةاملتفقعل��افقط.
ُ
ً
بصفة عامة �ع��أنطر��
وبناء ع�� ما طرح ،ترى اللجنة أن املشاركة
ٍ
الشراكة يتحمالن جميع الحقوق واالل��امات الخاصة باملشروع ،وترى
ً
أيضا أنعقداإلستصناعهواألجدىلهذﻩالحالة،معالتذك��أنعقود
املشاركةيجبأنتتحددف��االنسبمنذالبداية.وأناملشاركةاملتناقصة
تحتويع��ثالثعمليات)��الشركة��امللكـاإليجارـالبيع(وكلواحدة
منهذﻩالعملياتيجبأنتكونمستقلة.
أفادت املؤسسة أن هذا العقد هو أول
عقد إسالمي مع جمهورية
ٍ
بشكل مباشر ،حيث واجهت املؤسسة مشاكل ك���ة  ��إفهام
أذربيجان
ٍ
املس�ول�نهناكباختالفالعقوداإلسالميةعنالتقليديةاملنتشرةلد���،
وأن مؤسسات التمويل اإلسالمية ال تقبل التعامل إال بما يتوافق مع
ضوابطالشريعةاإلسالمية.

33 | P a g e

31

و��ختاماملداوالتاتقررتاللجنةماي��:
 -١بماأناملبلغاملدفوعمنقبلاملؤسسةاليتجاوز(٢٠)عشرينمليون
��حالمناألحوالفإننسبةمشاركةاملؤسسة��هذااملشروع
دوالر
ٍ
خاضعةلهذااملبلغوإنماتتحددالنسبةعنداكتمالاملشروعومعرفة
إجما��التكاليف.وعليهفاليذكر��هذاالعقدنسبةالـ%٤٨٫٥وإنما
يذكرأننسبةحصةاملؤسسةمايعادلالـ٢٠مليوندوالرمنالتكلفة
الكلية .


 -٢التعهد بالشراء يجب أن يكون ع�� أساس القيمة السوقية أوبما
يتفقعليهالشركاء��حينه،ويحذفماجاء��التعهدمنأنالقيمة
املذكورة��اإلشعاراملقدممنطرفواحدتكون��املعت��ة.
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 ١١- ١املطالبة بدفعات إيجارية مقدمة ممن ُيماطل.٣
السؤال :١١
ً
قدمتاملؤسسةسؤااليتعلقبمدىمشروعية طلباملؤجردفعةإيجارية
ً
مقدمة عنف��اتالحقةعنالع�ناملؤجرةاملن��يةبالتمليكبسببتعنت
املستأجرومماطلته  ��السداد .وتفاصيل هذﻩ املسألة أن أحد العمالء
تأخرعنسدادالدفعاتاإليجاريةاملستحقةعليه،وتجاوز التأخ��املدة
اإليجاريةاملتفقعل��ا��عقداإلجارةواملقدرةبخمسسنوات،فلميل��م
بسداد الدفعة اإليجارية للسنة الخامسة وا�خ��ة وتجاوزها إ�� السنة
ً
السادسة ال�� شارفت أيضا ع�� اال���اء! وما زال املستأجرحائزا ع��
الع�ناملؤجرة،فالهوأعادهاإ��املؤجر)املؤسسة(والقامبتملكهابحسب
شروط اتفاقية اإلجارة املن��ية بالتمليك .فهل يحق للمؤجرأن يطالب
املستأجربدفع أجرة عن مدة السنة الالحقة للمدد اإليجاريةاملنصوص
عل��ا��عقداإلجارةبسـببتأخراملستأجر��ردالع�ناملؤجرةأوشرا��ا
مناملؤجر .

محضر االجتماع السابع والثالثين ) ١٣صفر ١٤٣٠ھـ( الموافق )٢٠٠٩/١١/٨م(
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الجواب:
بع ــدت ــداو ٍلاللجن ــةه ــذﻩاملس ــألةوم�بس ــا��ا،رأتاللجن ــةأنع� ــ�امل ــؤجر
)املؤسســة(أنيقــومبتمديــدمــدةالعقــدملــدةســنةإضــافيةقابلــةللتجديــد.
وإذالميسـدداملسـتأجرمـاعليـهبعـدا���ـا�مـدةاإليجـار،فيمـددالعقـدبمـا
�ــ�ذلــكال��امــهبســداداألجــرةمــعاالحتفــاظبحــقاملــؤجر�ــ�فســخالعقــدأو
زيادةاألجرة،أوحلولاألقساط)حسبماذكر��االتفاق(
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 ١٢- ١إجارة ����ية بالتمليك لتأسيس شركة ���ا� .
السؤال:١٢
ً
ً
 -١قدمت املؤسسة عرضا ملخصا عن هذﻩ العملية ،حيث تساهم
املؤسسةبنسبة��%٧٥تأسيسشركةط��انداخلية،كماتساهم
الخطوطاملحليةبالنسبةاملتبقيةبنسبة.%٢٥قامتاملؤسسةببيع
جزءمنحص��املساهم�نسعودي�نآخرين��.د�هذﻩالشركةإ��
التوسع بشراء طائرات جديدة ،وقد ساهمت املؤسسة  ��اختيار
املورد،وتماختيارإحدىالشركاتالكنديةاملتخصصة��هذااملجال .

 -٢تماالتفاقمعإحدىالشركاتالكنديةاملتخصصةبتوريدالطائرات
الجديدة خالل سنة ونصف بجدول زم�� يتم خالله تسليم ثماني
ً
طائرات خالل أربعة عشرشهرا .ثمن الطائرات يقدربحوا�� ١٨٠
مليوندوالرأمريكي .
 -٣وحيث إنه من الصعب توفرالسيولة إلتمام هذﻩ الصفقة دفعة
واحدةفقدتماالعتمادع��مصادرتمويلخارجيةلتمويلالفارق .
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-٤

قامتاملؤسسةببيعنسبة%٣٠منحص��اواحتفظتبنسبة .%٤٥

-٥

ً
منحتشركةالط��ان املؤسسةتفويضا ل��ت��تمويلمجمعلشراء
هذﻩالطائرات .

-٦

اتفقت املؤسسة مع صندوق تمويل الصادرات  ��كندا الذي أبدى
ً
استعدادا لتمويل هذﻩ الصفقة بتقديم هذا التمويل مع اش��ا�ه
عدم تملكه بأي حال من األحوال ألي من الطائرات املمولة .فإذا
ً
أبرمنامعالصندوق اتفاقا بصيغةالبيعبالتقسيطأواإلجارةاملن��ية
ً
بالتمليك فإن  ��ذلك إخالال بالشرط الذي وضعه الصندوق وهو
رفضهتملكالطائرات،فما��الصيغةال��ترو��اسليمةوبعيدةعن
الش��ات.


الجواب:
بعد مداوالت اللجنة حول هذﻩ املسألة ،أفادت اللجنة بأن االستئجار
املنت�� بالتمليك هو الطريقة املناسبة لهذا املشروع الحيوي الهام،
فاملؤسسة تش��ي الطائرات لصالح الشركة الكندية وتسجلها باسم

38 | P a g e

36

ً
ً
املؤسسةتسجيالفوريا.وتعطيالصندوق سندضد،وت���الشركةبأن
هذﻩاملعداتمسجلةباسماملؤسسةولكن��ملكللصندوق،ثمتقوم
ﱠ
بإبرامعقدإجارةمنت��بالتمليك،ألنالصندوقمج��أنيملكاملؤسسة
املعدات����ايةاملدةإمابعقدهبة��حينهأوبعقدهبةمعلقأوبعقد
بيعبثمنرمزييتماالتفاقعليه.وترىاللجنةأنتقوماملؤسسةبماي��:
ٍ
-

يتمإبرامعقدوكالةحيثيوكلالصندوق املؤسسةبشراءاملعدات
ً
لصالحهاوتقوماملؤسسةبإعطاءالصندوقوعداباالستئجار .

-

ت��ماملؤسسةوالصندوقعقداستئجارينت��بالتمليك��،آخراملدة
ودفعاألقساطتتملكاملؤسسةاملعدات .


-

يتمإبرامعقدهبةمعلقمناآلنبعداستكمالسدادالدفعات،
ً
فبمجردسدادآخرقسطتنتقلاملعداتتلقائيالصالحاملؤسسة.
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 -2اإلجارة املوصوفة بالذمة

38

ً
 ١- ٢عقد إجارة موصوف بالذمة ع�� سبيل )استصناع بالتكلفة مضافا لها
ربح محدد بطريق الكلفة املضافة "("Cost Plus
السؤال :١٣
ترغباملؤسسةباستئجارقطعة أرضمنإحدىشركاتالعقارالك��ى،
وترغبببناءمبانعل��ا.
ٍ
الجواب :
تقوماملؤسسةبابرامعقدإيجاري موصوف��الذمةمضافإ��املستقبل
للمدة ال�� تتأكد املؤسسة من إنجازاملباني ���ا ،ع�� أن تكون األجرة
مت���ةللف��اتالتاليةللف��ةاألو��بعد�عي�نأجرةالف��ةاألو��.وإلنشاء
ً
ً
املبانيت��ماملؤسسةعقدا مستقالمعاملقاول ع��سبيلاالستصناعبثمن
حالأومؤجلحسباالتفاق.أوعنطريقاالستصناعاملوازي بأنت��م
املؤسسة عقدين أحدهما بي��ا وب�ن املقاول بثمن حال ،واآلخربي��ا وب�ن
بثمنمؤجل.
شركةالعقار ٍ
ً
وبناءع��ماتقدمترىاللجنةماي��:
 -١أن تقوم شركة العقار)املستأجرة لألرض من مالكها( بتأج��األرض
ً
للمؤسسة،ثمتقوماملؤسسةبإنشاءمبانعل��ا،ثمتقومأيضابإبرام
ٍ
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عقدإجارةأوإجارةموصوفةبالذمةمضافةإ��املستقبلللمدةال��
تتأكد املؤسسة من انجاز املباني ف��ا مع شركة عقار لشركة
باستئجارها من مالكها بتأج�� األرض إ�� املؤسسة حيث تقوم
املؤسسة بإنشاء املباني عل��ا .كما يمكن أن تكون األجرة متغ��ة
للف��ات التالية للف��ة األو�� وذلك بعد �عي�ن أجرة الف��ة األو��.
ً
ً
وإلنشاء املباني ت��م املؤسسة عقدا مستقال مع املقاول ع�� سبيل
االستصناعبثمنحالأومؤجلحسباالتفاق .
ٍ
 -٢االستصناع املوازي ،وذلك بان ت��م املؤسسة عقدين أحدهما بي��ا
و��نشركةالعقاربثمن مؤجل،
و��ناملقاول بثمنحال،واآلخربي��ا
ٍ
ً
ً
وأماتحديدالثمنفإماأنيكونمبلغاإجماليالكاملاملشروعأويكون
بتحديدثمنإجما��للوحدةالواحدةمنوحداتاملشروع)م��مربع
ع��سبيلاملثال(،حيثيتم����ايةاإلنجازمعرفةالوحداتوالثمن
ً
اإلجما��لكاملاملشروعبضربسعرالوحدةبعددالوحدات.علمابأن
جهالة الثمن اإلجما�� لكامل املشروع ال تضر أل��ا جهالة تزول
بالحسابوالتؤديإلىال��اع .
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-٣

املشاركة وذلك بأن تقوم املؤسسة باال���ا� مع املستثمر ��إنشاء
ً
ً
املشروع .علما بأن اللجنة ال ترى مانعا من حيث املبدأ من قيام
املؤسسةبتمويلاملقاولباملوادبطريقاملرابحة .
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٢- ٢

٤

تمويل باإلجارة املوصوفة �� الذمة لصالح شركة كهرباء
السؤال:١٤
تقدمتشركةاإلجارة)س(بطلبإ��املؤسسةللمشاركة��تقديمتمويل
بصيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة املنت�� بالتمليك لصالح شركة )ص(
للكهرباء ،املتضمن شراء وحدة توليد كهرباء للشركة ومن ثم تأج��ها
للشركةبصيغةاالستصناع،وقدقامتشركةاإلجارةبعرضاملشروعع��
لجن��ا الشرعية ال�� يوجد ��ا  أحد أعضاء اللجنة الشرعية باملؤسسة
ً
أيضا .حيث وافقت اللجنة الشرعية  ��شركة اإلجارة ع�� املشروع
وأجازته.
وستكونطريقةالتمويلبأنتقومشركةاإلجارة)س(بإبراماتفاقيةوكالة
ً
استثمارمع املؤسسة تكون ف��ا شركة اإلجارة )س( وكيال عن املؤسسة
مقابلأجرمقطوعوأصالةعننفسها��استصناعمحطةتوليدالكهرباء
املحددة املواصفات ،ثم إبرام اتفاقية تأج��موصوفة بالذمة ومن��ية
بالتمليكمعشركة)ص(بنفساملواصفات.بعدذلكتقومشركةاإلجارة
)س(بإبراماتفاقيةاستصناعمعشركة)ص(تكون فيههذﻩا����ة��
محضر االجتماع السادس عشر ) ٢٧ذي الحجة ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٥/٢/٦م(
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4

الصانعلتصنيعاملحطةاملطلوبةلصالحاملستصنع)شركةس(مقابلمبلغ
مقطوع مع ال��ام شركة )ص( بتسليم املحطة لشركة )س( خالل ستة
أشهر.ويحقلشركة)ص(االستعانةبمقاولمنالباطنلتصنيعاملحطة.
الجواب :
وبعداملداوالتقررتاللجنةماي��:
 -١رأت اللجنة أن عقد االستصناع وعقد اإلجارة والوكالة بالعمولة
سوفيتمإبرامهابنفسالتاريخ،كمارأتأنهاليش���ال��تيب،
إالانهيستحسنأنيكونترتيبإبراماالتفاقياتكماي�� :
• إبرام عقد الوكالة باالستثمارفيما ب�ن املؤسسة وشركة
اإلجارة)س( .
• إبرام اتفاقية اإلجارة املوصوفة بالذمة فيما ب�ن شركة
اإلجارة)س(وشركة)ص(للكهرباء .
• إبرام اتفاقية استصناع فيما ب�ن الوكيل شركة اإلجارة
)س(وشركة)ص(للكهرباء .
مواز فيما بيت شركة )ص(
• إبرام اتفاقية استصناع
ٍ
للكهرباءواملقاولاملنفذ .
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-٢

• إبراماتفاقيةوكالةخدمات .

�� عقد اإلجارة املوصوفة بالذمة ،إذا هلكت الع�ن املؤجرة
)املحطة( ت�ت��القيمةاملؤجرةاملوصوفة��الذمةبتعي��ا،ثمبعد
ً
ً
ذلك تكون ً
ع�ن معينة ،فيجب ع�� املؤجرأن يقدم عينا بديلة
ً
مماثلة للع�ن املؤجرة حيث إن عقد اإلجارة املوصوف بالذمة ال
ينفسخ����الع�ناملسلمة��بدايةالعقد .



-٣

يجبتوضيحأنشركةاإلجارة)س(ت��معقداالستصناعأصالة
ً
عننفسهاونيابةعناملستثمرين"املؤسسة" .

-٤

يتم االستعاضة عن عبارة )يل��م الصانع  ��حالة الت�خ��عن
ً
التسليم��املوعداملحددتعويضا إ��املستصنع(باستخدامعبارة
)الشرطالجزائي(للتفريقب�نالشرطالجزائيوغرامةالت�خ�� .

-٥

��الشرطالجزائياليش��طأنيسددمايتحصلهاملستصنعمن
الصانعمقابلالشرطإ�� الجهاتال���يةويجوزلهاالحتفاظبه
ً
حيث يكون ذلك انتقاصا  ��الثمن املتفق ع�� دفعه للصانع وال
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ً
�ش���أنيكونبمقدارالضررالفع��بليكونوفقاملااتفقعليه
الطرفان  ،وقد تم األخذ بذلك  ��املعاي��الشرعية الصادرة عن
هيئةاملحاسبةواملراجعةللمؤسساتاملاليةاإلسالمية .
-٦

يتمتعديلعبارة)اتفاقيةإجارةموصوفةبالذمةب�ن)س( و)ص(
عنذاتاملحطةموضوعالعقد(،إ��عبارة)لتأج��محطةبنفس
املواصفاتال��عقدعل��ااالستصناع( .

-٧

إذاتأخرالتسليم��عقداإلجارةعناملوعداملتفقعليهلتسليم
الع�ناملؤجرة،فإنهذﻩالف��ةتسقطعنمدةالعقداألصليةإال
إذااتفقالطرفانع��موعدجديدلإلجارةمماثلللمدةاألصليةأو
يزيدأوينقص .

-٨

يجب  ��عقود اإلجارة أن تحدد أجرة الف��ة األو�� بمبلغ مقطوع
ويجوزتعديلذلكاملبلغعندالسريانباتفاقالطرف�ن .

-٩

يجوزللمؤجرأخذمبلغتحتالحسابمناملستأجر)وليسدفعة
إيجارية مقدمة( طاملا أن اإلجارة لم تسرولكن يجوز للمستأجر
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ً
"نظريا"اس��داد ذلك املبلغ مالميتماحتسابهأجرة املدةاألو��
عندسريانمدةالعقد)أيعندتسليمالع�ناملؤجرة( .
 -١٠يجوز أخذ عمولة ال��ت�� مقابل املجهود الستجالب مستثمرين
للمشاركة��توف��التمويلوالتفاوضمعاملستثمرينع��الشروط
كما يجوز أخذ أجرة منفصلة كعمولة الهيكلة  Structuringإذا
قامالبنكبمجهودإضا��إلعدادوصياغةهيكلهاالستثماروإعداد
العقود ولكن يستحسن الجمع ب�ن عمول�� ال��ت�� والهيكلة
لتداخلاألعمال��كل��ما��حالةالتمويلاملجمع .
 -١١إذا كانت عقود التأم�ن ع�� الع�ن املؤجرة فإن األقساط
ً
والتعويضيكون باسمولصالحاملؤجرتلقائيا،أماإذاكانالتأم�ن
ع��أعيانأخرى فيجوزحوالةحقاملستأجرعنالتعويضات��
تلك العقود إ�� املؤجر وكذلك إذا كان التأج�� عن مسئولية
التشغيلفالبأسمنحوالةالحق .
 -١٢بالنسبةإ��ضمانتغطيةأيزيادة��تكلفةاملحطةاملتعاقدعل��ا
""Costoverrunفإناألصل��عقداالستصناعأنيكون بمبلغ
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مقطوعواليزيدعناملبلغاملحددولكنالبأسمنوجودتعهدمن
أحدالشركاء��شركة)ص(،بأنيوفرللصانع)ص(أيمبالغقد
يحتاجهاالستكمالتصنيعالع�ناملطلوبة .
وقدتمتاملوافقةع��الهيكلةاملقدمةمنالناحيةالشرعيةمعاألخذ��
االعتباراملالحظاتاملوضحةأعالﻩ.
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 ٣- ٢تمويل باإلجارة املوصوفة بالذمة لشركة ت�ج�� سفن.
السؤال:١٥
تقدمتاملؤسسةبمق���للتمويلبصيغةاإلجارةاملوصوفةبالذمةلشركة
)س(لتأج��سفينةلنقلالصخوروذلكبقياماملؤسسةومصرفالشامل
بتأسيسشركةخاصة)ص(يكونغرضهاالوحيدتملكالسفينةاملطلوبة
لهذﻩ املهام ،ومن ثم تأج���ا إ�� شركة )ص( .وألغراض تأسيس الشركة
الخاصة (SPC)وإدار��ا،فإناملؤسسةستقومبإبراماتفاقيةمضاربةمع
مصرفالشامليقومف��ااألخ��بدوراملضاربنيابةعناملؤسسةوآخرين
وأصالة عن نفسه  ��مقابل نسبة محددة من الربح ،ويتو�� مصرف
الشامل بعد ذلك كافة إجراءات إنشاء الشركة الخاصة ،كما سيقوم
بإدارةتلكالشركةنيابةعناملستثمرين.ثمت��مالشركةالخاصة(SPC)
اتفاقيةإجارةموصوفةبالذمةمع)ط(إلجارةسفينةبمواصفاتمحددة
ً
ومنثم�ع�نالـ)(SPCالشركة)ط(وكيالع��ا��إيجارالسفينةاملطلوبة
وفحصهاوالتفاوضبشأ��انيابةعنالـ SPCويسدداملضاربثمنالشراء
مباشرة لبائع السفينة نيابة عن املستثمرين ومن ثم يتم تأج���ا
للمستأجر.

50 | P a g e

48

كما أفاد مقرر اللجنة أن شركة )ط( وبموجب عقد اإلجارة املوصوفة بالذمة
ً
سوفتقومبسدادمبلغمقدما)تحتالحساب(يتماستخدامهدفعةمقدمةمن
ثمنشراءالسفينةكماسوفيتمتوقيعاتفاقيةوكالةخدماتمعتادةب�ناملؤجر
واملستأجرلتقديمخدماتالصيانةوالتأم�ننيابةعناملؤجر.
الجواب:
وأثناءاملداوالتمعاللجنةاملوقرة،
* تساءلتاللجنةعنالسببالذييدفعاملؤسسة��استخدامصيغةاإلجارة
املوصوفةبالذمةلهذاالتمويلوملاذالميتماستخدامصيغةاإلجارةاملن��ية
بالتمليكاملعتادةواالكتفاءبأخذوعدمنالشركةباستئجارالسفينةعند
تملكهابواسطةاملؤجر؟
*

أشارت اللجنة  ���أنه  ��حالة استخدام صيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة
ً
وهلكتالسفينةمحلاإلجارة"TotalLoss"فإناملؤجراليزالمل��مابتوف��
ً
سفينة مماثلة وتأج��ها  ���العميل بينما ال يكون مل��ما بذلك  ��حالة
اإلجارةاملعتادة��حالةهالكالع�نبعدالتسليم.
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*

رأتاللجنةضرورةدراسةاملق���مرةأخرىوإفادةاملؤسسةبأيةمالحظات
أوتوصياتمفيدة��هذﻩ املسألة ،حيثتمتأجيلالبت��هذﻩاملسألة
لالجتماعالقادم.
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 ٤- ٢تمويل باإلجارة املوصوفة �� الذمة لصالح شركة أسمنت بموريتانيا.
السؤال:١٦
عرضتاملؤسسةع��اللجنةالشرعيةورقةتتعلقبرغب��ا��تمويلإحدى
شركات اإلسمنت  ��موريتانيا بصيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة واملن��ية
بالتمليك،كماماي�� :
-١

ترغباملؤسسة��تمويلشركةاإلسمنتاملعنيةبمعداتوآالتعنطريق
اإلجارة املوصوفة بالذمة املن��ية بالتمليك وتبلغ قيمة التمويل املطلوب
مليونيدوالرأمريكي .


-٢

تبلغقيمةاملعدات٣م�ي�ندوالرأمريكيوقدوافقتاملؤسسةع��التمويل
بمبلغ٢مليونع��أنيتحملالعميلسدادالفرق .



-٣

الصيغة املق��حة للتمويل  ��اإلجارة املوصوفة بالذمة ،وسيتم توكيل
العميللشراءاملعداتباسماملؤسسة .



-٤

يسدد العميل مباشرة إ�� مورد املعدات مبلغ مليون دوالرأمريكي دفعة
مقدمةمنقيمةاملعداتنيابةعناملؤسسةويتماعتبارذلكاملبلغدفعة
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مقدمةمنقيمةاإليجار،ثمتدفعاملؤسسةمباشرةإ��املوردمبلغاملليوني
دوالروتمتلكاملؤسسةالسلعةوتوكلالعميل��تسلمهانيابةعناملؤسسة .
-٥

بعد التسلم يبدأ عقد اإليجارويمنح العميل مهلة سداد وقدرها سنة
وبعدها يبدأ  ��سداد األقساط اإليجارية وعند ��اية املدة يتم تمليك
السلعةللعميل .



-٦

تعرض املؤسسة هذﻩ املعاملة ع�� اللجنة ملعرفة مدى جوازهذﻩ اآللية
وموقفالدفعةاملقدمةمناإليجار��حالةعدماكتمالعقداإليجاروما
إذاكانيحقللعميلاملطالبة��اقبلبدءسرياناإليجار .


الجواب:
أجازتاللجنةهذﻩاآللية واعت��تانهمناملمكناعتبارالدفعةاملذكورة
دفعة تحت الحساب أودفعة مقدمة من اإليجارع�� حد سواء .فإذا
اعت��تدفعةتحتحساباإليجارجازللمستأجراملطالبةبردهاإذاانفسخ
العقدقبلبدءمدةاإلجارة .
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ٌ
 ٥- ٢عقد إجارة موصوف بالذمة.
السؤال:١٧
ً
ذكرمقرراالجتماعأنهذاالعقدلمتتمإجازتهمنقبلعلما بأنبعض
البنوك اإلسالمية��املنطقةقداستخدمتهذاالنوعمنالعقود،وأن
ُ
هذاالنموذجالذيستتممناقشته��هذااالجتماعقداستخدممنقبل
بنكالبحريناإلسالميوهومجازمنقبلهي���مالشرعية،وقدطلبمنا
ّ
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبوغدة أن نطلع ع�� النموذج
املستخدم من قبل بنك أبو ،���ولكن لم يتيسرذلك .وقد تم قراءة
نموذجالعقد��االجتماعبشكلمنفصل.
ٍ
الجواب:
ٌ
اإليجاب والقبول  ��العقد .إال أن
بعد املداوالت أقرت اللجنة وجود
فضيلةالقا���محمدتقيالعثمانيرأىأنورودجملة"وافقاملؤجرع��
ً
تأج��الع�ن/املعداتاملوصوفة��الذمةطبقا لذلكإ��املستأجرالقابل
لذلك" اليعطي مع�� اإليجاب .لذا اتفق األعضاء املوقرون ع�� تعديل
صيغة اإليجاب والقبول باألتي  "قام  الطرف األول بتأج��الع�ن إ��
الطرفالثاني...وقبلاملستأجرذلك".
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أبدىفضيلةرئيساللجنةمالحظتهع��بندأقساطاألجرة)البند-٢ح(
املتعلق بحق املؤجرأن يعت��جميع أقساط األجرة حالة ومستحقة إذا
أخفقاملستأجر��سدادأيقسطمنأقساطاألجرة،وأنيل���املستأجر
ً
بدفعهافورا إذاطالبهاملؤجربذلكبإشعارالتقلمدتهعنأسبوع�ن،
واعت��أنذلكإجحاف��حقاملستأجر.وتماق��احأنيتمهناكتوجيه
ً
منتوجيهإشعارواحد.
إشعارينأوثالثةمناملؤجرللمستأجربدال
ٍ
ّ
أماإذاتخلفاملستأجرعنسدادماتماستحقاقهللمؤجرفيحقللمؤجر
ً
امة عليهتصرف��ا����ا�،أماعن
مطالبتهبهولهأيضا حقفرضغر ٍ
����لميتمبعداستئجارﻩوحصولمنفعتهفهوأمراليستحقهاملؤجرإذا
وحينئذ فإن للمؤجرأن ي���ط ع��
تأخراملستأجرعن سداد قسط
ٍ
املستأجرحلول با�� اإلقساط إذا تأخرعن سداد أحدها من دون عذر
معت��بعد إرسالإشعارمناملؤجرملدةمعينةواألجرةاملعجلةباالش��اط
��السدادتخضعللتسوية��آخرمدةاإلجارةأوعندانفساخهاقبل��اية
املدة.
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وقد أوردت اللجنة مالحظة عامة مفادها أن يكون لكل مؤسسة مالية،
قسمشر��خاصإلعدادالعقودومراجع��ا،حيثإناملالحظأنالعديد
ً
مناملؤسساتاملاليةواملصارفتقدمإ��هيئا��االشرعيةعقوداإن�ل��ية
وأمريكيةوفرنسيةت��جمثمتقدمللهيئاتالشرعيةع��أ��اصالحةبعد
ً
أخذموافقةهذﻩالهيئات.واملفروضأنتكونالهويةاإلسالميةواضحة��
ً
عقودنا ،حيث أن لدينا ����ا من العقود ال�� تحمل سمات الشريعة
اإلسالميةالسمحة وتختلفعنتلكالعقودال��تردنامنالخارجوتحمل
سماتغ��املسلم�ن.
اق��� فضيلة رئيس اللجنة أن يقوم كافة أعضاء اللجنة  ��املستقبل
بمراجعةهذاالعقدوتقديممالحظا��معليهملناقشته��االجتماعالقادم،
ورأىفضيلتهأنذلكأفضلمنالقراءةاملباشرةدون تدويناملالحظات
ً
عليه مسبقا  ،وأن ذلك  ��رأي فضيلته سوف ي��ي النقاش وسيصل
بالجميعإ��القرارالصائببإذنﷲ.وع��الرغممنتلكاملالحظةفقد
ً ً
تمتقراءةكاملالعقدووضعاملالحظاتع��بنودﻩبندا بندا ،وسوف
اجعةالعقدوتزويداللجنةبأيمالحظات إضافية
يقومرئيساللجنةبمر
ٍ
قديراها.
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وبعد اإلطالع ع�� العقد املرفق أبدت اللجنة تحفظها ع�� البند املتعلق
ً
بأقساطاألجرة،ورأتأنفيهتعسفا مناملؤجرع��املستأجرإذاأخفق
هذا األخ�� ��سداد أي قسط ،حيث يقوم املؤجرباعتبارأن األقساط
مستحقة وواجبة الدفع وإالتلقى غرامة مالية يجب تسديدها للمؤجر،
أما فيما يخص حصول املؤجرع�� مبلغ ما�� من املستأجرالذي لم
يستأجربعدولميحصلع��املنفعةفهوأمراليستحقهاملؤجر.
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57

 ١- ٣توصيات وإرشادات إلدارة األموال السائلة ٥
السؤال:١٧
تقدمت املؤسسة بطلب للجنة الشرعية يتضمن تزويدها بالتوصيات
اإلرشادات الالزمة إلدارة األموال السائلة.


الجواب:
قامتاللجنةالشرعيةمشكورةب��ويداملؤسسةببعضالتوصياتالهامة
ع��النحوالتا��:
أ(

وجوب ضبط عملية التملك بتحديد الساعة والدقيقة لعملي��
الشراءثمالبيع؛ 


ب(

وجوب التفريق  ��عمليات االستصناع املوازي ب�ن عملية
االستصناعمعالعميلوعقداملقاولةأواإلنشاءوجعلهماعقدين
ً
منفصل�نتماماباتفاقيت�ن؛ 

ج(

��حالةشراءأسهم��الشركاتاملختلفة مساهمةمناملؤسسة
يجبأنتتضمناالتفاقية :
محضر االجتماع الثامن ) ٦صفر ١٤٢٤ھـ( الموافق )٢٠٠٣/٤/٨م(
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ً
  تعهدا من الشركة بعدم تعارض نشاطها مع معامالتوأحكامالشريعةاإلسالمية .
ً
  تعهدامنالشركةبعدما����اضبالربا ً
  -تعهدامنالشركةبعدمإيداعأموالهابفائدةربوية .
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 ٢- ٣مراجعة عمليات إدارة األموال السائلة للمؤسسة
السؤال :١٨
ً
قدمت املؤسسة للجنة الشرعية تقريرا يتعلق بعمليات إدارة األرصدة
ُ
السائلة الخاصة باملؤسسة وال�� تداربواسطة البنك اإلسالمي للتنمية
بوصفه وكيال باألجر ،وقد اطلعت اللجنة ع�� هذا التقرير وناقشت
تفاصيلهمعامل�تمع�ن،كماتمبحثعملياتاملرابحةال��أجراهاالبنك
نيابةعناملؤسسةالستثماراألرصدةالنقدية .

الجواب :
ابدتاللجنةمالح�ا��اع��الشكلالتا�� :
 -١تساءلت اللجنة عن هوية الجهات ال�� تم التعاقد معها  ��تلك
العقود وقد أجاب املديراملا�� للمؤسسة أن التعاقد مع تلك
الجهاتيتمبمعرفةالبنكاإلسالميللتنمية .
-٢
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كمااطلعتاللجنةع��عملياتإدارةاألرصدةالسائلةال��تمت
بمعرفة املؤسسة مباشرة ،حيث تم الوقـوف ع�� اتفاقية إدارة
األموالامل��مةمعشركةمايباناملال��ي ــة،وتساءلتاللجنةعن

60

نوعيةالشركاتال��يتماالستثمارف��امنخاللالشــركةاملال��ية
املدير ،وأفاد ممثل اإلدارة املالية باملؤسسة ،أن اختيار تلك
الشركات يتم وفق ضوابط شرعية بموجب الضوابط الشرعية
املحددة من قبل مرجعية املجلس الشر�� لهيئة سوق املال
املال��ية.كمااطلعتاللجنة ع��االتفاقياتامل��مةمعشركةماي
باناملال��ية .
-٣

وفيمايتعلقبتحققأرباحغ��متوافقةمعالشريعة،أفادتاإلدارة
املالية للمؤسسة انه لم يتم إجراء أي عمليات غ��متوافقة مع
الضوابطالشرعيةللعاماملا��١٤٢٤هـولكنتحقق��هذاالعام
مبلغقدرﻩ(١٧٠٫٠٠٠)دوالرأمريكيعنعملياتغ��شرعيةتمت
�� الربع ا�خ��من العـام السابق ١٤٢٣هـ ،وقد أوصت اللجنة
بإضافة املبلغ إ�� الصندوق ا����ي للمؤسسة ليصرف  ��أوجه
ا����ال��التعودبنفعمباشرللمؤسسة.
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 ١- ٤برنامج االستثمار املباشر 
السؤال:١٩
قــدمتاملؤسســةشــرحامــوجزاعــنبرنــامجاالســتثماراملباش ـرالــذيتقدمــه
ش ــركة)س(وال ــذي�عت� ـ�أح ــداملنتج ــاتالحديث ــةال� ــ�تتبناه ــااملؤسس ــات
املاليــة.وأفــادتاملؤسســةبــأنالشــركةطلبــتم��ــااملســاهمةملــدة(٦)ســتة
أشــهر�ــ�هــذاالتمويــلقصــ��األجــلو�ــ�التعلــممــنهــواملســتفيدال�� ـائي،
حي ــثإنالش ــركةتجم ــعمب ــالغم ــنع ــدةعم ــالءتش ــ��ى ��ــابض ــاعةمعين ــة
بإس ــمه ــؤالءالعم ــالء،ث ــمتش ــ��ىم ــننف ــسالعم ــالءذاتالبض ــاعةال� ــ�
تستلمهاحـاالمقابـلثمـنمؤجـليتضـمنثمـنالتكلفـةباإلضـافةإ�ـ�هـامش
ربحمتفقعليه.
الجواب:
استفسرت اللجنة عن كل الجوانب الخاصة باملوضوع ثم أقرت هذﻩ
الصيغة ما دامت الشركة )س( التش��ى ثم تبيع لنفسها .حيث تش��ى
ً
البضاعة باسم املؤسسة وكيال من مورد لها ثم تش����ا من املؤسسة
مباشرةدون أنتكون ��وكيلالبائع)املؤسسة��عمليةبيعالبضاعة
ً
للشركة)س(ثماملش��ى.ألنقيامهابدور الوكيلعنالبائعواملش��ي معا
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يخلبتحقيقاملصلحةللموكل�ن،ألنواجبالوكيلأن�����صملوكله
امل���يوأن����يدملوكلهالبائع.وألنمجموعةمنأهلالعلماليج��ون
لشخصواحدأنيتو���ر��العقد.فبناءاع��كلمذكر،ترى اللجنة
عدمجوازهذﻩالعملية.








66 | P a g e

64

 -5استصناع
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ً
 ١- ٥االستصناع مع توكيل الصانع بالبيع للمصنوع بعد قبضه حكما.
السؤال:٢٠
تقدمت املؤسسة بسؤال للجنة الشرعية يتعلق برغب��ا  ��تمويل أحد
املشاريع الصحية  ��السعودية ،حيث ستقوم املؤسسة باملساهمة ��
شركة )س( لألدوية بإحدى الصيغ التالية )أ( صيغة البيع ألجل أو)ب(
املرابحةأو)ج(االستصناع.وترغباملؤسسة��تمويل تصنيعكميةمن
األدويةبواسطة)الصانع(العميل.ومنثمعملعقدتوكيلبالبيعلصالح
املؤسسة بأجرة أوبوكالة مجانية تتمكن املؤسسة بموجبه من اس��داد
ً
مبلغ التمويل ،مضافا إليه هامش الربح من حصيلة املبيعات .وترغب
املؤسسة��استمزاجالرأيالشر��حولهذﻩاملسألة.

الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنة"شرعيةعقداالستصناع"معجوازإبرامعقد
توكيل بالبيع مع املستصنع لصالح املؤسسة بعد إنجازاملصنوع وتمك�ن
ً
ً
املستصنعمنقبضه)قبضا حكميا(.ويجبأنيكون هذاالعقدبأجرأو
ً
بوكالةمجانيةح��تتمكناملؤسسةمناس��دادمبلغالتمويلمضافاإليه
هامشالربح".
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مواز إلنشاء مواقف سيارات.٦
 ٢- ٥استصناع ٍ
السؤال :٢١
ً
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة مشروعا بصيغة االستصناع يتلخص ��
ً
تقديم املؤسسة للمستشفى تمويال بقيمة  ٣٫٧مليون دوالرألقامة مب��
متعددالطوابق يستخدمكمواقف لسياراتاملر���والزوارللمستشفى،
ً
ً
ً
بحيث تكون املؤسسة صانعا واملستشفى مستصنعا طبقا للقواعد
املعتمدةللجنةالشرعية.

الجواب :
بعداالطالعع��مسودةالعقودقررتاللجنةماي��:

ً
ضرورة فصل عالقة املؤسسة صانعا  ��العالقة باملستشفى
أ(
ً
ومستصنعا  ��العالقة ال�� تربط املؤسسة باملقاول الذي سوف
يقوم بتنفيذ العمل بحيث يتم إبرام عقد استصناع مواز مع
ً
املقاول يكون فيهاملقاول هوالصانعواملؤسسةمستصنعا وكذلك
عقد مع االستشاري لالشراف ع�� التنفيذ ،والمانع من تكليف
محضر االجتماع السادس ) ٢رجب ١٤٢٣ھـ( الموافق )٢٠٠٢/٩/٩م(
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املستشفى بالتعاون مع االستشاري لالشراف ع�� العمل والتسلم
ً
��كلمرحلةولكناليجوزجعلاملستصنعوكياليتصرفبالنيابة
ً
عناملؤسسةبصفتهصانعا .
ب(

��عمليةاالستصناعينب��ع��املؤسسةتحديدالثمنالذييتم
بيع املب�� بموجبه للمستشفى )املستصنع(  ،واليتم اإلشارة ���
هامش الربح الذي تتلقاﻩ املؤسسة ،ف�� ليست ملزمة باالفصاح
عن ربحها  ��هذﻩ العملية بعكس صيغ املرابحة ،وتنتقل ملكية
املب�� للمستصنع عند التعاقد ويظل ضمان املخاطربيد الصانع
���ح�نتمك�ناملستصنعمناملب��،أيأخطارﻩبأناملب��جاهز
للتسليمح��ولولميقمبالتسلم،والمانعمنرهناملب��واألرض
لصالح املؤسسة ل��ن الوفاء بكامل الثمن مع أحقية املؤسسة
ببيعاملب����حالةاإلخاللالستيفاءحقوقها .
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 ٣- ٥استصناع بالتكلفة املضاف لها ربح محدد بطريق الكلفة املضافة " Cost
."Plus
السؤال :٢٢
ترغباملؤسسةباستئجارقطعة أرضمن إحدىشركاتالعقارالك��ى،
بناءمبانعل��ا.
منأجل
ٍ
الجواب :
تقوماملؤسسةبابرامعقدإيجاريموصوف��الذمةمضافإ�ىاملستقبل
للمدةال��تتأكداملؤسسةمنإنجازاملباني���ا،ويمكن أنتكون األجرة
مت���ةللف��اتالتاليةللف��ةاألو�ىبعد�عي�نأجرةالف��ةاألو�ى.وإلنشاء
ً
ً
املبانيت��ماملؤسسةعقدامستقالمعاملقاولع�ىسبيلاالستصناعبثمن
حالأومؤجلحسباالتفاق.أوعنطريقاالستصناعاملوازي بأنت��م
املؤسسةعقدينأحدهمابي��اوب�ناملقاول بثمنحال،واآلخربي��اوب�ن
بثمنمؤجل.
شركةالعقار ٍ
ً
وبناءع�ىماتقدمترىاللجنةماي��:
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-١

أنتقومشركةالعقار)املستأجرةلألرضمن مالكها(بتأج��األرض
ً
مبان عل��ا ،ثم تقوم أيضا
للمؤسسة ،ثم تقوم املؤسسة بإنشاء ٍ
بإبرامعقدإجارةأوإجارةموصوفةبالذمةمضافةإ��املستقبل
للمدة ال�� تتأكد املؤسسة من انجازاملباني ف��ا مع شركة عقار
لشركة باستئجارها من مالكها بتأج��األرض إ�� املؤسسة حيث
تقوم املؤسسة بإنشاء املباني عل��ا .كما يمكن أن تكون األجرة
متغ��ة للف��ات التالية للف��ة األو�� وذلك بعد �عي�ن أجرة الف��ة
ً
ً
األو��.وإلنشاءاملبانيت��ماملؤسسةعقدا مستقالمعاملقاول ع��
سبيلاالستصناعبثمنحالأومؤجلحسباالتفاق .
ٍ

-٢

االستصناع املوازي ،وذلك بان ت��م املؤسسة عقدين أحدهما
بي��او��ناملقاول
بثمنحال،واآلخربي��او��نشركةالعقاربثمن
ٍ
ً
ً
مؤجل  ،وأما تحديد الثمن فإما أن يكون مبلغا إجماليا لكامل
املشروع أو يكون بتحديد ثمن إجما�� للوحدة الواحدة من
وحداتاملشروع)م��مربعع��سبيلاملثال(،حيث يتم����اية
اإلنجازمعرفة الوحدات والثمن اإلجما�� لكاملاملشروع بضرب
ً
سعرالوحدة بعدد الوحدات .علما بأن جهالة الثمن اإلجما��
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لكاملاملشروع التضر���اجهالةتزولبالحسابوالتؤديإلى
ال��اع .
-٣

املشاركة وذلك بأن تقوم املؤسسة باال���ا� مع املستثمر��
ً
ً
إنشاءاملشروع.علما بأناللجنةالترىمانعامنحيثاملبدأمن
قياماملؤسسةبتمويلاملقاولباملوادبطريقاملرابحة .
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مبان ��� أرض مستأجرة 
 ٤- ٥استصناع ٍ
السؤال :٢٣
قدم مقرر االجتماع ملحة موجزة عن هذا املوضوع  ،وذكرإن إدارة
املؤسسةتطلبمناللجنةالشرعيةاملوقرةالتفضلببيانالحكمالشر��
بخصوص مدى جواز قيام املؤسسة بتمويل إحدى الشركات بصيغة
االستصناعوذلكبق ـيام املؤسس ـة بوصفها الصانعبإقامةمب��يخصص
الستعمالهكجامعةخاصةللبناتوسوفيتمإقامةاملب��ع��أرض���
مملوكة للشركة املستصنعة وإنما مستأجرة من الدولة ملدة  (٦٠)ست�ن
ً
عاما بموجب عقد إيجاروينص العقد ع�� أ��ا أرض مؤجرة للشركة
ً
املستصنعةتحديداإلقامةمبانيالجامعة.
واملعلوم أنه يجب ع�� املؤسسة تسجيل ملكية املب�� إ�� الشركة
ً
املستصنعةعنداكتمالاإلنشاءوفقا ألحكاماالستصناع��ح�نأنواقع
الحالهوانتقالحقاالنتفاعفقطفهوالذيينتقلإ��الجهةاملستصنعة
بينما تؤول ملكية رقبة الع�ن املستصنعة إ�� الدولة مالكة األرض و��
جهة���طرف��عقداالستصناع .
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ً
منجهةأخرى تساءلتاملؤسسةعنمدىجوازال��ا�املستصنعاختيارا
بتحملأيزيادةتطرأع��التكلفةاملتعاقدعل��االستصناعاملب��.
الجواب :
بعد املداوالت قررت اللجنة أنه:
المانع�ر��منتمويلاملؤسسةملشروعبصيغةاالستصناعع��أرض
ٌ
مستأجرةطاملاكانهنالكإذن منمالكاألرض.ومدةاإلجارةتساوي أو
تزيدعنمدةاالستصناع.
ً
تل���املؤسسةبصف��اصانعابتسليماملباني)دون األرض(وتكونمسؤولة
عناملبانيإ��ح�نالتسليم .
يرا��أنيكونللمؤسسةضماناتإضافية���املب��محلاالستصناع.

يتم االتفاق ع�� الثمن ب�ن الصانع )املؤسسة( واملستصنع عند التعاقد
و��حالزادتكلفةاالستصناععنالثمناملتفقعليهيجوزاالتفاقع��
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الزيادةمعتحملاملستصنعهذﻩالزيادة،ويجوزللمؤسسةأخذالربح���
تلكالزيادة��التكلفة،بنسبةأخذالربح���تكلفةاملشروعقبلالزيادة،
حيثأنهذﻩالزيادةجزءمنالتكلفةيجري�ل��امايجري���التكلفة.

يجوز االتفاق  ���الحصول  ���بوليصة ت�م�ن تكا��� لتغطية مخاطر
إكمالاملشروع.
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 ٥-٥استصناع وتوكيل الصانع ببيع املعدات املستصنعة لشركته.
السؤال :٢٤
بسؤال للجنة الشرعية يتعلق برغبة أحد عمال��ا ��
تقدمت املؤسسة
ٍ
الحصولع��تمويلمناملؤسسةبصيغةاإلستصناع،حيثإنالشركةتعمل��
مجالصناعةاألدويةالطبيةوتكون حسبالصيغةاملق��حةصانعاللمؤسسة.
وتكون املؤسسة��املستصنعألصنافمعينةمناألدوية،وبعدقيامهابتصنيع
الدواءاملطلوبلصالحاملؤسسةيتمتوكيلالشركةببيعاملنتجاملصنعنيابة
عناملؤسسةإ��الغ��وهو��هذﻩالحالةشركةأخرى ذاتسجلتجارى
مستقل،ول���امملوكةبالكامللذاتالشركاء��الشركةالصانعة.وترغب
املؤسسةمعرفةمدىجوازهذﻩالعمليةمنالناحية الشرعيةبأنيكون الصانع
والوكيلشركةواملش��ىشركة أخرى ول���امملوكةبالكامللذاتاألشخاص
املال��نللشركةالصانعة .


الجواب:
ناقشتاللجنةالشرعيةكافةجوانبهذﻩالصيغةاملعروضةعل��اوقررت
أ��اغ��جائزةألناملالك��كلتاالشركت�نواحد.واق��حتع��املؤسسة
معالجةذلكأنتكونالشركةاملستفيدةوكياللبيعاألدويةالمش��يالها .
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 ٦- ٥استصناع ��� البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسة 
السؤال:٢٥
ورد �ـ ــ�أح ـ ــدعق ـ ــوداالستص ـ ــناعفيم ـ ــاب ـ ــ�نالبن ـ ــكاإلس ـ ــالميللتنمي ـ ــةواملؤسس ـ ــة
اإلســالميةللتنميــةواملتعلــقبتمويــلمكينــةســيورنقــلالــذبائح�ــ�وحــداتاملجــازر
الحديثةبمشروعاأل�ا��فقرتانتتعلقانبماي��:
األو�� :بميعادالتسليمـجاءف��ا.
مـ ــعمراعـ ــاةاملـ ــادت�ن(٦،٧)مـ ــنهـ ــذﻩاالتفاقيـ ــةيـ ــتمتسـ ــليماملنشـ ــآت��ـ ــ�
املش��يخاللسنةواحدةمنتاريخأولسحب.
الثانية:ثمنالبيعوطريقةاألداءـجاءف��ا.
يتعهــداملشــ��يبــأنيــدفعثمــنالبيــعع�ــ�ثالثــةأقســاطمتتاليــةبحيــثيــتم
ً
دف ــعأولقس ــطبع ــد١٢ش ــهرام ــنت ــاريخأولس ــحب،وي ــتمدف ــعالقس ــط
ً
الث ــانيبع ــد٢٤ش ــهرام ــنت ــاريخأولس ــحب،وي ــتمدف ــعالقس ــطالثال ــث
ً
واألخ��بعدم���٣٠شهرامنتاريخأولسحب.
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ترغـ ــباملؤسسـ ــةمـ ــناللجنـ ــةامل ـ ـوقرةمعرفـ ــةال ـ ـرأيال�ـ ــر���ـ ــ�هـ ــات��الفقـ ــرت��
ً
للم���قدما��هذاالعقد.
الجواب :
بعــدتــداولاللجنــة،أجمعــتاللجنــةع�ــ�أنــهيجــبتحديــدموعــدالســداد
وموعـ ــدالتسـ ــليمكمـ ــا�ـ ــ�ق ـ ـراراتمجمـ ــعالفقـ ــهاإلسـ ــالميالـ ــدو��وتحديـ ــد
موعدالسحببتاريخمحدد.كمايمكنإضافةشرطجزائيلالستصناع�ـ�
حالةالت����وتحققالضرر.









79 | P a g e

77

مواز إلنشاء مصنع 
 ٧- ٥استصناع واستصناع ٍ
السؤال :٢٦
بسؤال للجنة أوضحت فيه رغبة إحدى الشركات
تقدمت املؤسسة
ٍ
اإلندونيسية  ��إنشاء مصنع متكامل ع�� عدة مراحل بما  ��ذلك تركيب
األجهزةذاتالصلة.وستقوماملؤسسةبالدخول ��اتفاقيةاستصناعمواز
مع املقاول�نإلنشاء املصنع باملواصفاتال�� ترغ��اتلك الشركة ،ثم تقوم
ً
املؤسسة بتعي�ن هذﻩ الشركة وكيال ع��ا للتفاوض  ��عملية االستصناع
املوازي مع املقاول ،وعندما تتسلم املؤسسة املصنع ستقوم بتسليمه
للشركة.وترغباملؤسسة��معرفةالرأيالشر��حولهذﻩالعملية.





الجواب:
نقاش مستفيض حول هذﻩ العملية أشارت اللجنة إ�� أن تكون
بعد
ٍ
ً
املؤسسة مستصنعا ،والعميل يقوم بإبرام عقد استصناع مع املقاول ،ثم
ً
يسلمه إ�� املؤسسة ال�� تقوم بتأج��ﻩ للعميل .علما بأن املؤجر ��هذﻩ
ً
الحالةيتحملأجورالصيانةوالتأم�ن،كمااق��حتاللجنةرأيا آخروهوأن
يقومالعميلبإبرامعقودﻩبوكالةمناملؤسسة.
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 ١- ٦أولوية حق االكتتاب 
حكم بيع املساهم لحقه �� أولوية االكتتاب
السؤال :٢٧
أشارمقرراالجتماعإ��أناملؤسسةقداستفسرتاألسبوعاملنصرممن
عضوي اللجنة فضيلة الدكتور أبوغدة وفضيلة القا��� محمد تقي
العثمانيحولإمكانيةقياماملؤسسةبالتصرف��حقأولويةاالكتتاب��
أسهمزيادةرأسمالشركةتساهماملؤسسة��رأسمالهاحيثقررتتلك
الشركة زيادة رأسمالها وأعطت املساهم�ن الحالي�ن حق األولوية ��
االكتتاب��أسهمالزيادةدوندفععمولةإصدارويتمتعكلمساهمحا��
ً
���االحقملدةست�نيوماثميسقطحقاملساهم��األولويةبان��ا�املهلة
دونقيامهباستخدامذلكالحق.
وحيثإنأسهمتلكالشركةمتداولة��هيئةسوق األسهموتزيدقيمة
سهمالشركة��السوقعنالقيمةاالسميةف��غ�املؤسسة��االستفادة
منذلكالحقبالتصرفبالبيع��ذلكالحقبأنتتنازلعنهلصالحجهة
أخرىمقابلمبلغنقدي.
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الجواب :
بعد املداوالت قررت اللجنة:

ً
أنهاليجوزشرعا التصرف ��حقاألولوية ��االكتتاببالبيعألنهحق
مطلقواليقعع��أصلمحددوإنمايجوزللمؤسسةاالكتتاب��األسهم
املعروضةعل��اثمتقومببيعتلكاألسهمبحسبقيم��امنالسوقأوبما
يتماالتفاقعليه .
وقررتعدمجوازالتصرفبالبيع��أولويةاالكتتابألنهحقمطلقوهو
أشبهبحقالشفعة.وعليه،فاليمكنبيعهوأخذالعوضعنه .
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 ٢- ٦اكتتاب بشركة زراعية٧
السؤال:٢٨
مساهمة املؤسسة �� شركة لها إيداعات بفائدة وع���ا قروض.

تقدمتاملؤسسةبسؤال للجنةاملوقرةحول رغب��ا��املساهمة��إحدى
ٍ
الشركات الصناعية ال�� تعمل  ��مجال الزراعة ،ولكن لوحظ أن هذﻩ
ً
الشركة لها إيداعات بفائدة وعل��ا قروض أيضا .وترغب املؤسسة ��
معرفةالرأيالشر��حولهذﻩاملسألةقبلالشروع��توقيعالعقود.
الجواب:
اطلعتاللجنةع��الصيغةاملق��حةمنإدارةاملؤسسةوشروطالتعاقد
فيماب�ناألطراف،وقررتماي��:
�ش��طلجوازاملساهمة��شركةماعدماق��ا�هابفائدةبنسبة
أ(
%٣٠منأصولهاوعدمإيداعهابفائدةبنسبة%٣٠منأصولها،
مع العمل ع�� تخفيض تلك القروض واإليداعات بفائدة ح��
ً
ت�ش��اتماما،ومباشرةإيجادبدائلتمويليةشرعيةأخرى .
محضر االجتماع الرابع ) ٢٩جماد الثاني ١٤٢٢ھـ( الموافق )٢٠٠١/٩/١٧م(
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ب(

أن ال تزيد نسبة املكاسب املحرمة عن  %٥عن صا�� دخل
الشركة،و��حالحصولالشركةع��نسبةمنذلك،فإ��اتتعهد
ً
بإنفاق تلك األموال  ��أوجه ا���� .وفقا ملا يقررﻩ مجلس إدارة
ً
الشركة مستقبال ،مع الس��  ��إيجاد بدائل شرعية لألرصدة
املصرفيةال��تدرفائدة .

ج(

يجبتجنيبجميع الفوائدال��تحصلعل��امنإيداعا��ابفائدة
وصرفها��وجوﻩا����بمعرفةاللجنةالشرعية .

وعليه،فإذاكانتالشركة���مل��مة���ﻩالضوابطفاليجوزللمؤسسة
الدخول��املساهمة،وﷲأعلم .
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 ١- ٧تأسيس بنك إسالمي باملالديف٨




السؤال:٢٩
ً
ً
قدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةموجزامختصراعنهذااملشروعاملخصص
بنك إسالمي  ��جمهورية املالديف ،حيث افادت عن رغب��ا
إلقامة ٍ
باملساهمة  ��رأس مال أحد البنوك اإلسالمية الخاصة  ��الباكستان
ُ
وحكومةاملالديف،ع��أنيخصصالجزءاملتبقيمنرأساملاللالكتتاب
العام.وقدتبنتاملؤسسةهذﻩالفكرةبسببغيابالبنوكاإلسالمية��
املالديف،رغمأننسبةاملسلم�نفيهتزيدعن.%٩٠وبالنظرإ��النتائج
األولية لتحليل االحتياجات املالية  ��جمهورية املالديف فقد اتضح أ��ا
أساسيةع��السياحةكمصدرللدخلوبنسبةتمثل%٦٠
تعتمدبصفة
ٍ
ٍ
ً
للمؤسسةأنتمويلمشروعات
منالناتجاملح��،وعليهفقداتضحأيضا
ٍ
ً
ً
ً
متطلبا منالبنكاملق���ً .
وبناء ع��ما
فندقيةقدتمثلنشاطا أساسيا
ُ
ذكر،ترغباملؤسسة��معرفةالحدوداملتاحةلهاللمساهمة��مثلهذا
البنك الذي سيمول
مشروعات فندقية وسياحية باملالديف مع العلم
ٍ
بوجودالعديدمنالخدماتواألنشطةال��قدتخدمهذاالقطاع،وليس
محضر االجتماع السابع والعشرين ) ١صفر ١٤٢٧ھـ( الموافق )٢٠٠٧/٢/١٩م(
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لهاعالقةمباشرةبالخدماتاملقدمةداخلالفنادق)كلحمالخ��ير،والخمور،
واملراقص..الخ(ومنتلكالخدماتال��ترغباملؤسسة��ت�ن��ا :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

مراكبنقلالسياحمنوإ��الفنادق.
محطاتالكهرباءالالزمةإلنارةالفنادق 
محطاتاملياﻩوالصرفالص�� 
أبراجاالتصاالتوالهاتف .
أعمالاإلنشاءاتوالب��التحتية 
مبانيالخدماتوصاالتاالجتماعاتو��والفندق .
بعقود مع
تقديم تسهيالت تمويلية ملستوردي مواد البناء املرتبط�ن
ٍ
الشركاتاملنفذة...إلخ .

الجواب:
بعد مناقشة مستفيضة لهذا املشروع ،رأى أصحاب الفضيلة أنه ليس
هناكٌ 
ٌ
شر��يعوقإقداماملؤسسة��املساهمة��إنشاءهذاالبنك،شريطة
مانع
البعدعنأيتمويلمباشريخصتقديمالخمورأولحمالخ��يرأوماحرمﷲ،وما
ٍ
ً
سوىذلكفاليدخل��املمنوعشرعا.كماأهابتاللجنةبأنتختاراملؤسسةهيئة
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ً
شرعيةللبنكاملق���يكونمنأعمالهاأيضاتقديمالدوراتالشرعيةلل�امل�نفيه.
وقدرحبتاملؤسسة��أنيتماختياراللجنة الشرعيةالحاليةلتكون ��
نفسهااللجنةالشرعيةللبنكالجديدبإذنﷲ.
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٩

 ١- ٨بيع الدم أو ال���� به
السؤال:٣٠
تقدمتاملؤسسةبمق���مساهمةاملؤسسة��مشروعإلنتاجخالياالدم
بجمهوريةمصرالعربية،حيثأوضحتاملؤسسةأنمركزهذااملشروع
ً
سيكون  ��الدلتا بمصرنظرا للكثافة السكانية ،وسيتم شراء سيارات
متنقلةمملوكةلهذااملشروعلسهولةالتنقلداخلمساحةالدولةألخذ
عينات الدم من املت��ع�ن .واوضحت املؤسسة أنه سيكون لها دوران ��
هذااملشروع:
)األول( :هوالتمويل املباشرمن خالل صيغ التمويل اإلسالمي املعروفة
بالتأج�� ،اوالبيع بالتقسيط ،أوبيع املرابحة ،علمأ بأنه لم يتم تحديد
صيغةالتمويلال��ا�يةح��اآلن.
)والثاني(:هومساعدةأصحاباملشروع��ترتيبتمويل��ا��منمصادر
تمويل أخرى .ومن املتوقع أن تكون التكلفة اإلجمالية للمشروع سبع�ن
مليوندوالر .
محضر االجتماع العاشر )١٢جماد أول ١٤٢٤ھـ( الموافق )٢٠٠٣/٧/١٢م(
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الجواب:
بعداستماعاللجنةللشرحاملقدممناملؤسسةحول هذﻩاملسألة،قررت
ماي��:
إن الت��ع بالدم عمل مشروع  ��األصل .وإن ارتبط��دية أومكافأة فال
��� ��ذلك .أما بيع الدم فهوعمــل ���جائزويأثم فاعله .أما  ��حال
ً
الضرورة،وعندعدمتوفرالدمفالمانعشرعامنالشراء.
ً
أما )البالزما( ف�� ليست دما بعد استخالصها من الدم .وبالتا�� المانع
ً
شرعامنبيعها.
وقدقررت هيئةكبارالعلماء باململكةالعربيةالسعودية��قرارهاالثالث
منالدورةالحاديةعشرة،وكذلكمجمعالفقهاإلسالميالدو����قرارﻩ
األول من الدورة الرابعة ،وكذلك املنظمة اإلسالمية للعلوم الطببية من
خاللندو��ا الشرعية ماي��):ي�ب�� مالحظةأناالتفاقع�� جوازنقل
العضو��الحاالتال��تمبيا��امشروعبأناليتمبيعالعضوإذاليجوز
إخضاعاإلنسانللبيعبحالما(�.ست��منذلكقرارهيئةكبارالعلماء
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بالسعودية املشارإليه أعالﻩ ونصه �)ستث�� من ذلك "أي تحريم البيع"
حاالت الضرورة لألغراض الطبية ،واليوجد من يت��� إالبعوض ،فإن
ة،وعندئذيحلللمش��ي
الضروراتتبيحاملحظوراتبقدرماترفعالضرور
ٍ
دفعالعوضويكون اإلثمع��اآلخذوالمانعمنإعطاءاملالع��سبيل
الهبةأواملكافأةمقابلالقيام��ذاالعملاإلنسانيال���ي ألنهيكون من
بابالت��عاتالمنباباملعاوضات(.
ً
بناء ع��ماتقدمالترى اللجنةالشرعيةأيمانعمنقيامالشركةببيع
البالزما أو مكونا��ا مثل مصل البيوم�ن والجلوبيول�ن والليبوبروت�ن
ونحوها ،سواء تم البيع إ�� الجهات ال�� ستستخدمها مباشرة
كاملستشفياتوالعياداتذاتالصلةأولجهاتأخرى تقومبإعادةبيعها
كبنوكالدم.
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 ٢- ٨البيع بشرط استثناء املنفعة �������ا


السؤال:٣١
أفادت املؤسسة اللجنة املوقرة بأ��ا علمت من بعض البنوك اإلسالمية
وجودصيغةأومنتجإسالميمبتكرقدتماعتمادﻩمنقبلبعضالهيئات
الشرعية  ��املؤسسات املالية يستند إ�� صيغة البيع مع ا���ا� البائع
االحتفاظبحقاملنفعةلألصلاملبيعخاللف��ةمعينة ٥ – ٣)سنوات(،أي
إنالبائعيبيعملكيةالرقبةفقط.ومنثميتفقالبائعمعاملش��ىأنيؤجرﻩ
تلكاملنفعةال��ا����االحتفاظ��اللمدةاملتفقعل��اوبأجرمعلوم)ثابت
أومتغ��(.وطلبتاملؤسسةمناللجنةاملوقرةإبداءرأ��ا��هذﻩالصيغة.
الجواب:
بعداإلطالعع��هذﻩالصيغةرأتاللجنةمشروعيةهـذﻩاآلليـةاعتمـاداع�ـ�
الحــديثالنبــويالشــريفاملتعلــقبشـراءرســولﷲصــ��ﷲعليــهوســلممــن
ً
جــابربــنعبــدﷲجمــالواســتثناءمنفعــةركوبــهإ�ــ�املدينــةاملنــورة،فيســتدل
من ــهع� ــ�ج ــوازبي ــعاألص ــلواس ــتثناءاملنفع ــةمل ــدةمعلوم ــة.والم ــانعم ــنأن
تستخدماملؤسسةهذﻩالصيغة.
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 ١- ٩توكيل املستأجر بإجراء الصيانة والتأ���
السؤال :٣٢
استوضحتاملؤسسةمناللجنةاملوقرةعنأنواعالصيانةال��يتحملها
املؤجر��عقوداإلجارةاملن��يةبالتمليك ،ومايتعلقبالتأم�ن،وهليجوز
توكيلاملستأجر��ذلك.


الجواب:
ً
أوضحتاللجنةأنهناكنوع�نمنالصيانة،ا�و��أساسيةو��دائما
تكون ع�� املؤجر���ا تتعلق بوجود املنفعة أو بتمك�ن املستأجرمن
االنتفاع��ا.والثانيةصيانةتشغيليةأودوريةو��تقعع��املستأجر.
والقاعدةالعامةأنكلمايتوقفعليهاستمراراملنفعةأواستعمالهافهو
تعد أوتقص��من املستأجر .وأما الصيانة
ع�� املؤجرما لميكن هناك ٍ
التشغيليةف��ع��املستأجر���اترتبطبالتشغيل.
-
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ع�� املستأجر أن يتحمل الصيانة التشغيلية مثل ما تقوم به
شركاتتأج��السياراتوهوجائز.

96

-

-

-

الصيانةالوقائيةوهونوعمنأنواعالصيانةوتقعع��املؤجرإذا
تعلقتباملنفعة،أماإذاتعلقتبالتشغيلفﻬ�ع��املستأجر.
ّ
يجوز للمؤجرأن يوكل املستأجر ��القيام بأعمال الصيانة ال��
تخصاملؤجرولحسابه.كمايجوزاالتفاقع��أنيكونذلكبمبلغ
تقديري )عقدوكالةخدمات(وأنيأخذ�ع�ناالعتبارعندتحديد
األجرة ما قد يتحمله من نفقات الصيانة وذلك ع�� أساس
تقديري.لكنإذامازادتالتكلفةالفعليةللصيانةعماتمتقديرﻩ،
فيجبع��املؤجرتحملنفقاتالصيانةاإلضافية.
والمانعمنأنيتفقاملؤجرمعاملستأجرع��إبقاءجزءمناألجرة
معاملستأجرملقابلةنفقاتالصيانة.

* ) فيما يتعلق �ا�ت����(
أ( يجوزتوكيلاملستأجرللقيامبالتأم�نلحساباملؤجرمقابل
مبلغ رمزي  ���)تصبح وكالة بأجرلكي يل��م ��ا( مع بقاء
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تكلفةالتأم�نع��املؤجر،ويمكناالتفاقع��مبلغتقديري
ب�نال�رف�ن .


ب( يجوزللمستأجرالت���بعملالتأم�نع��حسابه،ولكنلو
ً
اش���املؤجرعليهذلك ��العقدفاليكون ذلكت��عا وإنما
ً
شرطاوهوغ��جائز .

ً
ج( التأم�نع��املؤجردائما ألنلهغنمهوعليهغرمه،ويجوز
للمستأجرالت���بهوعنداالش��ا�عليه��العقدفاليجوز .


د(

يجوز مراعاة تكلفة التأم�ن املقدرة عند تحديد األجرة ��
التكلفةاإلجماليةوذلكبزيادةمبلغاألجرة.واليجوزالزيادة
�� األجرة املحددة بمبلغ كانت تكلفة التأم�ن بعد تحديد
األجرة .



100 | P a g e

98

 ٢- ٩قيمة ال����� �� اإلجارة
السؤال:٣٣
بسؤال للجنة املوقرة يتعلق ببعض الحاالتال�� يقوم
تقدمت املؤسسة
ٍ
ف��ا املؤجربتعي�ن تكلفة خاطئة للتأم�ن عند �عي�ن األجرة املستقبلية
ً
سواء بالزيادة أوبالنقصان .فهل يجوز للمؤجرمطالبة املستأجر بتلك
الزيادةأوإعطاؤﻩمايفيضم��ا.

الجواب:
أجابتاللجنةبأنهيجبع��املؤجرأنيضعقيمةالتأم�نالحقيقيةبال
زيادةأونقصانوأنيج��د���عي�نذلك.كماأنهاليجوزلهإضافةأي
رسومتأمينيةأخرىع��املستأجر.
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 ٣- ٩تحمل كلفة ال����� �� اإلجارة 
السؤال:٣٤
تقدمت املؤسسة بسؤال حول الحاالت ال�� تقوم ف��ا املؤسسة بإبرام
عقودإجارةمن��يةبالتمليكمعالعمالء،وتتحمللقاءذلكتكلفةالتأم�ن
ع��الع�نأواملعداتاملؤجرة،إضافةإ��تحملهاتكلفةالصيانةالجوهرية
ً
) ،(Maintenance Majorعلما بأنهقدتمطرحهذاالسؤالع��اللجنة
ً
واق��حتمشكورةأنتأخذاملؤسسة��االعتبارهذﻩالتكلفةاملتوقعةمنذ
البدايةوذلكعندتحديدهامشالربحقبلإقرارعمليةالتمويل.
وحيثإنهاليخفىع��اللجنةاملوقرةأنزيادةهامشالربحلتغطيةهذﻩ
ُ
التكلفةسوفيظهرعرضالتمويلاملقدممناملؤسسةللعميل��صورة
ً
���تنافسيةخصوصا ��ظلالتنافسمعالبنوكواملؤسساتالتمويلية
األخرىال��الت��دد��تحميلالعميلمصاريفوأعباءماليةباهظةأخرى
ً
الحقاع��إبرامصفقةالتمويلوذلكتحتمسمياتمختلفة.
والسؤال هو :هل يصح أن يتم النص صراحة  ��عقد اإلجارة ع�� أن
العميليعلمأناملبدأالشر��يق���بأنتتحملاملؤسسةتكلفةالصيانة
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والتأم�ن ع�� املعدات املؤجرة إالأنه يقبل طواعية بتحمل سداد هذﻩ
ً
التكلفةبدالعناملؤسسة.
ففيهذﻩالحالةيقومالعميلبسدادهذﻩالتكلفةمععلمهبأناملؤسسة
ً
��املنوط��اأساساتحملهذﻩالتكلفة.فهليجــوزذلك؟

الجواب :
بعد تداول اللجنة هذﻩ العملية ،ودراس��ا ومناق���ا واالستماع إ��
اإليضاحات ال�� قدم��ا املؤسسة ،رأت اللجنة عدم جواز  ��هذﻩ
ّ
ملاف��امنالضررالب�نع��
اإلجراءات،و�التا��عدمجوازهذﻩالعملية 
املستأجر.
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 ١-١٠التخارج من مشاريع مت���� تمولها املؤسسة.
السؤال:٣٥
أفــادتاملؤسســةأنلــد��اأحــداملشــاريعاملت��ــ�ة،وترغــب�ــ�تخــارجالشــركاء
م ــنه ــذااملش ــروع،وإدخ ــالاملؤسس ــةاإلس ــالميةلتنمي ــةالقط ــاعالخ ــاص
ً
ً
وص ـ ــندوقحص ـ ــصاالس ـ ــتثمارش ـ ــركاءاج ـ ــددا.وإحال ـ ــةك ـ ــلحق ـ ــوقودي ـ ــون
الش ـ ــركةإ� ـ ــ�املؤسس ـ ــةوالص ـ ــندوقباعتبارهم ـ ــاالش ـ ــركاءالج ـ ــدد �ـ ــ�ه ـ ــذا
الشركة.
والوضــعال�ـ ُ
ـويالتلهــذﻩ
ـا��يظه ـرأنكــالالش ــريك�نالســابق�نقــدق ــدماتمـ ٍ
الش ــركةطويل ــةاألج ــلبمب ــالغت ــماالتف ــاقع� ــ�إمكاني ــةتخفيض ــهابنس ــبة
ً
كب�ــ�ةخصــمامــنالفوائــدال�ــ�تراكمــتخــاللالســنواتاملاضــية.وحيــثإن
الش ــركاءالج ــدد)املؤسس ــةوالص ــندوق(ل ــنيتمكن ــا �ــ�الوق ــتال� ــا��م ــن
الســدادالفــوريلكافــةهــذﻩاملــديونياتاملســتحقةع�ــ�هــذﻩالشــركة،كمــا
أنكالالشريك�نالسابق�نلنيـتمكنمـنتحويـلهـذﻩاملـديونياتإ�ـ�صـيغ
ً
تمويــلإســالميةباعتبارهمــابنوكــاتقليديــة.لــذافــإنالنيــةتتجــهإ�ــ�الســداد
الف ـ ــوريلكام ـ ــلمديوني ـ ــةبن ـ ــك)س(بحك ـ ــمأنمش ـ ــاركتهض ـ ــئيلةوإع ـ ــادة
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جدولــةمديونيــةبنــك)ص(ع�ــ�خمــسســنواتمــعف�ــ�ةســماحملــدةعــام�ن.
وهذاهوالحلالوحيدالذييمكنقبولهمنمجلسإدارةبنك)ص(.
ورغب ـ ـةمـ ــناملؤسسـ ــة�ـ ــ�تحويـ ــلكافـ ــةديـ ــونهـ ــذﻩالشـ ــركةإ�ـ ــ�تم ـ ــويالت
إس ــالمية،فه ــليمك ــنأن�ش ــ���املؤسس ــةخ ــاللالس ــنةاألو� ــ�م ــنف� ــ�ة
الســماحلهــابالقيــامبســدادأصــلالــدينبالكامــلعــنطريــقإعــادةتمويلــه
مــنجهــةتمويــلإســالميةأخــرىع�ــ�ســبيلاملثــالعــنطريــقعمليــةش ـراء
عضمنمعداتاملشروع.
وإعادةتأج��لب ٍ
)توضــيح(أوضــحمــديراملحفظــةباملؤسســةللمجتمعــ�نبــأناملؤسســةترغــب
�ــ�خــروجالبنكــ�نالر�ــوي�نالشــريك�ن�ــ�املشــروعوإدخــالمؤسســةماليــة
ً
إس ــالميةأخ ــرىب ــدالع��م ــا،حي ــثتق ــوماملؤسس ــةبش ـراءاألص ــولم��م ــا،
بحي ــثإناملؤسس ــةس ــتكون �ــ�املال ــكالوحي ــدللمش ــروع،فس ــيتمإنش ــاء
شــركةجديــدةبقيــادةاملؤسســةتتملــكاملشــروعبالكامــلونقــلاألصــولإل��ــا
وإخراجالبنك�نالتقليدي�ن.
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الجــواب:
يــرىأصــحابالفضــيلةأنــهاليظه ـرهنــاكأيمــانعمــنش ـراءاألصــوللصــالح
ً
املؤسسةوالصندوق.فالجهـةاملمولـةالجديـدةس��ـ�ﺮيثـمتـدفعحـاالأو��ـ�
ً
ً
أقس ــاط ��،ــ�أنال ــدفعح ــاالوك ــامالأفض ــل،ح� ــ�الي�ﺮت ــ� ��ــ�ذل ــكفوائ ــد
)ربوية(.
أمابخصوصجدولةالدينفهذاأمراليجوز.
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 ٢-١٠البدائل ال�� يحق للمؤسسة استخدامها لحفظ حقوقها �� مشروع
تمويل )شركة عميلة(
السؤال:٣٦
قدمتاملؤسسةنبذةمختصرةعماتمالتوصلإليهمعالشركة)س(ال��
ً
تم عرض مق��ح التمويل ع�� اللجنة الشرعية سابقا .حيث أوضحت
املؤسسةللجنةأ��اقدقامتب��ت��تمويلللشركة)س( وال��تعمل��
مجال خدمات النفط  ��جمهورية السودان وذلك بمشاركة مؤسست�ن
ماليت�نمناإلماراتبمبلغ ١٢٫٢مليون دوالربصيغةاملرابحةوتقسيط
الثمنع��أنتقومالشركةبدفعقيمةاملعداتع��خمسةعشرقسطا
شهريايستحقالقسطاألولبعدف��ةسماحقدرهاتسعةأشهر.
وقد قامت الشركة املذكورة بإبالغ املؤسسة تسلمها للمعدات املش��اة
نيابةعناملؤسسةور�ب��اشراءاملعداتاملذكورةووافقتاملؤسسةع��
بيعاملعداتللشركةبمبلغ١٣٫٨٨مليوندوالرع��أنيستحقأولقسط
�� شهرف��اير٢٠٠٦م  .وقد حصلت املؤسسة ع�� أربعة أقساط من
ً
مجموعخمسةعشرقسطا ،كانآخرهذﻩاألقساطشهرمايو٢٠٠٦م.
و�� وقت الحق أبلغت الشركة )س( املؤسسة عن عدم قدر��ا دفع
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األقساط  ��املواعيد املتفق عل��ا سلفا واملحددة  ��خطاب البائع
)املؤسسة( للمش��ي )الشركة( وطلبت تأجيل موعد السداد ستة أشهر
وإعادةجدولةاألقساطع�ى٢٤شهرابدالمن١٥شهرا.
اق���الشركاءاملساهمونمعاملؤسسةأنيتموضعاليدع�ىتلكاملعدات
املرهونة وتحويلها باسم املؤسسة ع�ى سبيل الشراء ،ثم تقوم املؤسسة
بإعادة تأج��ها للشركة .كما أوضح مديرقسم املتابعة باملؤسسة أن
ً
الشركة حاليا تؤجراملعدات املرهونة لشركة أخرى .وبحكم أن الشركة
تؤجراملعداتلشركةأخرى فهذامعناﻩأنالرهن���الزم،وطاملاالحال
هكذافاليوجدرهن طاملا أن املؤسسة التحوز املعدات املرهونة .وقد
رأتاللجنةاناملؤسسةاليحقلها–باف��ا�وجودرهنأنتنقلملكية
املرهونإل��اعندعدموفاءالراهنبالدين،وإنمالهاالحق��أنتبيعهو
�ستو�ىمنثمنهدي��ا.

الجواب:
اتفق أعضاء اللجنة ع�ى أن رأي الشيخ تقي هواألنسب لتفادى الحرج
الناتجعنكون الشركةتؤجراملعداتلشركةأخرى،حيثيمكنالتغلب
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ع�� هذا الحرج بإشراك الشركة مع املؤسسة  ��ملكية املعدات كأن
ً
ً
تش��ى املؤسسةوشر�ا��ااملعداتبنسبةكب���مثال%٩٠وتس�ث��جزءا
ً
م��الصالحالشركة،وبذلكتصبحاملؤسسةشريكا،ثمإنالعائدالذي
يأتي يوزع ع�� ال�ر��ن بحسب النسبة .وللمؤسسة الحق باألخذ بأحد
الرأي�نأعالﻩ.
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109

 ١-١١تطوير مشروع عقاري بإذربيجان ،جزراألحالم ).١٠(Islands. Dream
السؤال:٣٦
قدمتاملؤسسسةللجنةاملوقرةنبذةعناملشروع،تتلخص��كو��افكرة
رائدة لتطويرمشروع عقاري  ��اذربيجان .هذا املشروع �عت��األول من
نوعه هناك .حيث يحتوي ع�� مبان سكنية ومدرسة وأسواق ومالعب
ً
للغولف.بدأتفكرةدخولاملؤسسةمستثمرا��هذااملشروعمنذعام�ن
ولك��اكانتتتخوفمنعدمقدرةأصحاباملشروعع��تنفيذﻩبالشكل
املطلوب ألن تنفيذﻩ يحتاج إ�� خ��ة واسعة  ،وهذا ما لم تلمسه إدارة
املؤسسة  ��أذربيجان ،كما أنه قد يؤدي إ�� تحقيق خسائر ��حال
القصور  ��تنفيذ املشروع .وعليه ،تم إجراء الكث��من التعديالت ع��
مسودةاالتفاقولمتصلاملؤسسةإ��صيغةمناسبةمعهمبعد،وتطلب
توجيهاللجنةالشرعيةقبلالشروع��توقيعالعقد.
ً
واملشروعكماذكرأعالﻩهومشروععقاري ستتملكاملؤسسةجزءا من
األرضبشكلمباشربشرا��امنمالكهامباشرة.و��نفسالوقتستقوم
محضر االجتماع الخامس والثالثين ) ١١رمضان ١٤٣١ھـ( الموافق )٢٠١٠/٨/٢١م(
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10

بتأج��األرض للشركة املطورة للمشروع )طرف ثالث( بعقد ملدة خمس
سنواتويتمتأجيلالدفعح����ايةاملدة.
ً
وقدتمالتفاهممعالشركةاملطورةع��أساسإعطائناضمانا ��حال
الدخول معهمكشريك،بشرطأنيكون لديناخيارالتخارجمناملشروع
ً
واعتبارالشراكة تمويال ،بحيث يتعهدون بشراء حصة املؤسسة حال
اإلخالل��التنفيذأو��آخراملدة.كماأنللمؤسسةالحق��إ��اءعقد
ً
اإلجارةمعهم��أيوقتواملطالبةبسداداملبلغاملستحقفورا،ثمتقوم
املؤسسةبإعادةاألرضلصاح��اوتعيدأسهمها��الشركةلصالحاألرض
ً
وتخرجمناملشروع��ائيا.
أما  ��حالة تنفيذ املشروع بشكل سليم فإن املؤسسة ستحصل من
الشركةاملطورةع��رأساملالمعزيادة%١٠ب��ايةكلسنة،كأنيكون
ً
رأساملالمثال ١٠٠مليون و���ايةالسنةاألو��نحصلع�� ١١٠مليون،
ً
و���ايةالسنةالثانية١٢٠مليوناوهكذا.
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بمع��أنأحدالشر���نيتعهدلآلخربأنه��حالة التخارجيعيدلهراس
املال)القيمةاإلسمية(باإلضافةإ��.%١٠

الجواب:
بعد املداوالت أفادت اللجنة أن تعهد أحد الشركاء لآلخرال يجوز ألنه
ضمان.وترى
اللجنةأنهالوجودملانع�ر����حالقيامطرفخار�����
ٍ
الشر���نبتقديمتعهدللشراء.
ٍ
أما إذا كانت العملية مرابحة لآلمربالشراء ف���ا تعت��معاوضة وتقديم
الضمانف��اجائز
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 ٢-١١تطوير عقاري باإلجارة ا�ن��ية بالتمليك مع استصناع أو مشاركة
السؤال :٣٧
تقــدمتاملؤسســةللجنــةاملــوقرةبســؤاليتضــمنقيامهــابالــدخول�ــ�مشــروع
تطــويرعقــاري�ــ�مدينــةا��� ـ�باملنطقــةالشــرقية،حيــثأبرمــتاملؤسســةمــع
ً
شــركة)س(عقــداتتملــكبموجبــهنســبة%٥٠مــنقيمــةاألرض،وإذااحتــاج
ـددم ـ ــنالبن ـ ــوك
األمـ ـ ـرف ـ ــإناملؤسس ـ ــةيمك�� ـ ــاترتي ـ ــبتموي ـ ــلمجم ـ ــعم ـ ــنع ـ ـ ٍ
ومؤسس ـ ـ ــاتالتموي ـ ـ ــلاإلس ـ ـ ــالمية.وس ـ ـ ــيتمتخط ـ ـ ــيطهـ ـ ــذﻩاألرضوتطويره ـ ـ ــا
وعرضــهاللبيــع.وســتتمعمليــةالتخــارجبــ�نالطــرف�نبعــدان��ــا�عمليــةالبيــع
ً
ً
مباشــرة.وتأمــلاملؤسس ــةأنتحقــقربحــاكب� ـ�امــندخولهــا �ــ�هــذااملش ــروع
ً
نظراأل��اتملكتحص��امنهذﻩاألرضبسعرالتكلفة.
الجواب:
بع ــداإلط ــالعع� ــ�حيثي ــاتاملش ــروع:ق ــررتاللجن ــةج ــوازه ــذﻩالعملي ــةوأ�� ــا
ـاتشـ ــرعية،وصـ ــرحتبأ��ـ ــاعمليـ ــةمسـ ــاهمةواضـ ــحة
خاليـ ــةمـ ــنأيمخالفـ ـ ٍ
املع ــالموالوجــودللجهال ــةف�� ــا،حي ــثيع ــرفكــلط ــرفم ــناألط ـرافحص ــته
بالكامل،وستتمعمليةالتخارجبي��ماحالاالن��ا�منعمليةالبيع.
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114

 ١-١٢تمويل باملرابحة واالستصناع 
عقود التمويل باملرابحة والبيع اآلجل واالستصناع مع شركة )س(
لصناعة األدوية.
السؤال:٣٨
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبالعقودالخاصةبمشروع)س(الذيتم
ً
تقديمهسابقا��االجتماعرقم(٢)بتاريخ٢٠٠١/٣/١مللنظرف��ا.
الجواب:
ّ
اطلعتاللجنةاملوقرةع��كافةعقوداملشروع،ووافقتعل��ا،كما���ت
املؤسسةإ��عدمجوازتوكيلالشركةببيعأيمناملنتجاتاملستصنعة
ً
ً
لذاتالشركةأوإلحدىالشركاتاململوكة لهاكليا أوح�� جزئيا بنسبة
ً
تزيد عن  ،%٥٠وقد أخذت املؤسسة علما ��ذا التنبيه ،ووضعه ��
االعتبارعندإبرامالعقود.
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 ٢-١٢خطوط تمويل مبتكرة 
السؤال:٣٩
ً
قدمت املؤسسة مق��حا عن املوضوع أعالﻩ ��دف ايجاد صيغ جديدة
لتعاملاملؤسسةمعبعضأسواقالدول األعضاءوامل��راتالداعمةملنح
املؤسسة خطوط تمويل ملصارف وبنوك محلية  ��هذﻩ الدول  ،بحيث
ً
تمنح املؤسسة وكالءها من تلك البنوك واملصارف قدرا من الحرية ��
التعامل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص  ��تلك الدول وتكتفي
املؤسسة بضمان البنك للمصرف املح�� دون ارتباط مباشربالعميل
املستفيدمنالتمويل.

الجواب:
وبعدمناقشةاللجنةللمق���واملداوالتال��تمتبشأنه،قررتماي��:
ً
أوال إن األصل الشر�� هوعدم مطالبة الوكيل بأي ضمان عدا
•
حاالت إهماله اوتعديه أومخالفته لشروط الوكالة .وعليه فال
يجوزمطالبةالوكيلبضمانالتمويلاملقدم .
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•

تق���اللجنةالشرعية�ي�ت�نمبتكرت�نيمكنللمؤسسةأنتلجأ
إ�ى إحداهما  ��تفعيل مق��� خطوط التمويل هما كما ي��:
)مرابحةمتعاقبة(أو)إجارةمتعاقبة( 
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 ٣-١٢املشاركة �� تمويل مباشر .١١
السؤال:٤٠
تقدمت املؤسسة بمق��� بشأن مشارك��ا  ��تمويل مباشر مع البنك
األوروبيللتعم��الذيقامبتخصيصتسهيلمع�نلدولوسطآسياوقام
بدعوة املؤسسة للمشاركة معه .وترى املؤسسة أن صيغة التعاون مع
البنك األوروبي ستكون إما باملشاركة أوبشراء األسهم وتق��� أن تكون
ً
ً
مشارك��ا بنسبة  %٨٠تمويال مباشرا للمؤسسات الصغ��ة٢٠ ،و%
كمشاركة��رأساملالأيمنخاللشراءأسهم.كماأنهدفاملؤسسة
من مشاركة البنك األوروبي هو االستفادة من وجودﻩ مع املؤسسات
الصغ��ة،حيثاليمكنللمؤسسةأنتدخلمعمؤسساتصغ��ةرأس
ً
مالهامائتاألفدوالر(٢٠٠٫٠٠٠)أوماشابه،ولذلك��دفاملؤسسةأيضا
ً
أنيكونالبنكاإلوروربيمضارباللمؤسسة.

الجواب:
بعدتداولومشاروات��هذﻩاملسألةقررتاللجنةماي��:
محضر االجتماع السابع ) ٢٩محرم ١٤٢٤ھـ( الموافق )٢٠٠٣/٤/١م(
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-١

ً
التزيدف��ةالتخارجبحد
صيغةاملشاركةمقبولةشرعاويحسنأن
ٍ
أق���عن(٧)سبعسنوات .



-٢



بعض الشركات تطرح موجودا��ا املتداولة كحصة  ��املشاركة،
ً
وتقدماملؤسسةأمواالمقابلبعضتلكاملوجودات،وتصبحهذﻩ
مشاركة  ��موجودات محددة منفصلة عن كيان الشركة ،وهذا
سيجعلمديونيةالشركةمنمسئوليةاملؤسسة،لذلكيمكنأن
تدخل املؤسسة باملوجودات املتداولة وال تشارك  ��الديون أو
األصولالثابتةوال��دا�ن��اوالمديوني��ا.فالديونالتكونرأسمال
حسبرأيالفقهاء .

ً
وبناء ع�� ما جاء أعالﻩ قررت اللجنة:
تمويل
))ال مانع من قيام املؤسسة بمشاركة البنك األوروبي للتعم����
ٍ
مباشرمن خالل تقديم تمويالت بالصيغ اإلسالمية املعتمدة من اللجنة
وفقالعقودالنمطيةمعالتأكيدع��ضرورةال��امالبنكاألوروبي��ا،وأن
ً
أيتعديالتأواق��احاتأوشروطيرادإدخالهافيجبأوال عرضهاع��
اللجنة.
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ً
أما بالنسبة للمساهمة فال مانع أيضا من املساهمة  ��شركات ال تزيد
قروضها الربوية عن  %٤٠مع العمل ع�� تخفيف هذﻩ املديونيات من
خاللالبدائلالتمويليةللمشروعوالس��ا��تحويلهذﻩالشركاتوإعادة
هي�ل��ا لتحقيق الضوابط الشرعية ف��ا مع تنظيم مهمات تدقيق .وع��
إدارةاملؤسسةأنتعرضع��اللجنةاإلطار املوضوعلعالقةاملؤسسةمع
ً
البنكاألوروبيللتعم��،وهل سوفيتقا���عمولةبصفتهوكيالبأجرأو
ً
حصة من الربح بصفته مضاربا  ��مقابل الدور الذي سوف يقوم به
البنك وذلك للتأكد من سالمة التطبيق للصيغة ال�� تنظم العالقة ب�ن
املؤسسةوالبنك.
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 ٤-١٢تمويل رأس مال الشركات 
السؤال :٤١
تقدمت املؤسسة باستفسار للجنة الشرعية حول الصيغ الشرعية
املعتمدةلتمويلرأسمالالشركات.
الجواب :
أفادتاللجنةبماي�� :

 -١إنأفضلالصيغلتمويلرأسمالالشركات :��
)أ( :املرابحةمعتوافرضوابطها.
)ب( :تمويل رأس املال العامل ع�� أساس املضاربة بإصدار
سندات املقارضة .ويرجع  ��هذا الصدد إ�� قرارمجمع
الفقهاإلسالمي الدو�� ��دورتهالخامسةاملتعلقبضوابط
ً
إصدارسنداتاملقارضةو��):قيامالشركةال��تريدمموال
بإدخال أرباب مال  ��شركة مضاربة )قراض( خاصة
ً
منفصلةعنالشركة.فبدال منأنتستدينالشركةتقوم
بإدخال ممول�ن  ��الربح والخسارة .وتحسب األموال
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املدفوعة حسب �سب��ا إ�� رأس املال  ��الشركة ويصبح
ً
الدافعلهشريكابنسبةتمويله��كاملأصولالشركة.
)ج( :التوريق وذلك بأعطاء وثائق لبعض املستثمرين قابلة
ً
للتداول )مع العلم بعدم جوازتوريق الديون
سواء كانت
ً
ً
ديوناتقليديةأوديوناإسالمية.
)د( :التأج��امل�ت��بالتملكإذاكانتالشركةلد��اأصول ثابتة
منخاللالشراءوإعادةالتأج��.
)ه( :ويجوز استخدام صيغة التورق و�� عبارة عن مرابحة
مؤجلةوبيعماتمشراؤﻩبثمنحالللحصولع��السيولة.
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  ٥-١٢ضمان خطوط التمويل 
السؤال:٤٢
ً
قدمتاملؤسسةسؤاالللجنةاملوقرةحول تطبيقصيغةالخطالتمو���،
ً
يتعلق بإمكانية إصدارالبنك الذي تعينه املؤسسة وكيال ع��ا  ��الخط
التمو���لالتفاقمعالعميلال��ا�ي،لضمانبنكيمنهلصالحاملؤسسة،
يضمنبموجبهأداءالعميلالل��اماته.
الجواب:
بعداإلطالعع��هذﻩاملسألةواملداوالتحولها،قررتاللجنةماي��:
.١

المانعمنصدورالضمانمنذاتالبنكالذيعينتهاملؤسسة
ً
وكياللها��شراءاملعداتبنفسهأومنخاللتوكيلالغ��بشرط
أنيتمتوقيععقدبيعاملعداتإ��العميلال��ا�يبشكلمباشرمن
املؤسسة.وتنت��وكالةالبنك��هذﻩالحالةعندتبليغهاملؤسسة
بتسلماملعداتاملش��اﻩنيابةعناملؤسسة .
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.٢

ال مانع كذلك من أن يتم فتح حساب االمانة املقيد لدى ذات
ً
البنك طاملا أنه ليس مسئوال عن تحصيل األقساط حيث إن
العالقةأصبحتمباشرة��ناملؤسسةوالعميلال��ا�� .
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 ٦-١٢تمويل لحفر آبار نفط. ١٢
السؤال :٤٣
ً
قدمتاملؤسسةللجنةالشرعيةاملوقرةسؤاالحول صيغةالبيعباألجلملعدات
تش����الصالحشركةاإلماراتو�س��ن لحفرآبارالنفط،حيثقامتاملؤسسة
بإبرامعقدوكالةثمعقدبيعباألجلوعقدحساباألمانةاملقيد،وعقدتنازلعن
العائداتوعقدرهن.
الجواب :
ناقشت اللجنةهذﻩ املسألةوفحصت خطابات اإليجاب والقبول ومكان تسليم
املعداتوإجراءعملياتالتأم�نلهذﻩاملعداتمنقبلاملؤسسة،وقررتماي��:
"أطلعتاللجنةع��املستنداتالتنفيذيةالتفاقياتهذااملشروعوم��اخطاب
عرض الشراء وخطاب اإليجاب ،باإلضافة إ�� خطاب تأكيد تسلم الوكيل
للمعداتنيابةعناملؤسسة،وأعربتاللجنةعنرضاهابماتمتقديمهوأعلنت
عنإجاز��الهذﻩالعملية.
محضر االجتماع الحادي عشر ) ١٣ربيع أول ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٤/٥/٢م(
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 ٧-١٢تمويل مصنع عبوات زجاجية بمصر
السؤال:٤٤
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة عقد مشاركة مبدئي بي��ا و��ن شركة
العبواتالزجاجية��مصر.حيثترغباملؤسسة��تمويلهذااملشروع
بصيغةاملشاركة.
الجواب :
بعد االطالع ع�� عقود املشروع ترى اللجنة جوازهذﻩ العملية بصيغة
املشاركة،وأنيتمالتأكدمنأننشاطالشركةيتفقمعأحكامالشريعة
قبلالدخول��املشاركةمعها.
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 ٨-١٢تمويل مصنع عبوات زجاجية بأذربيجان
السؤال:٤٥
قدممقرراالجتماعنبذةعنوصفاملشروعالذيهوعبارةعنتمويل
خطإنتاجملصنعللعبواتالزجاجية��جمهوريةأذربيجان،وسيتمتجه��
هذااملصنعبمعداتحديثة،حيث��دفهذااملشروعالتنمويإ��إيجاد
ٍ
ال�ث��من فرص العمل للمواطن�ن وإ��اء حالة االحتكار ��إنتاج هذﻩ
السلعةوالحدمناست��ادها.وت���املشكلة��هذااملشروع��كوندراسة
الجدوى تب�نأن  %٣٠مناإلنتاج يس��دفالبيع ملصانعالخمور،حيث
ُ
ستستخدام تلك القوارير ��تعبئة منتجات تلك املصانع من الخمور.
وترغباملؤسسة��الحصولع��الرأيالشر����هذﻩالعملية.
الجواب :
بعد املداوالت قررت اللجنة:
اطلعتاللجنةع��هذﻩاملشروع،وبالرغممنأناملؤسسةسوفتمول
شراءاملعداتإلنتاجالقواريرالزجاجية،وليسلهاعالقةمباشرة��بيع
أنواعالقوارير ملصانعالخمور،إالأنا�و��للمؤسسةعدمالدخول ��
ً
هذااملشروعوذلكدرءاللش��اتبعدماملساهمةفيمايغضبﷲ.
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 ٩-١٢اتفاقية شروط وأحكام خطوط التمويل١٣
السؤال:٤٦
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبمسودةاتفاقيـةتقـديمخـطتمويـلمـعك ٍـل
مــنصــندوقاالســتثماراتالعامــةوبرنــامجالصــادراتالســعودي��ــىأســاس
املرابحـ ــة،بحيـ ــثيقـ ــومكـ ــلمـ ــنهـ ــذينالصـ ــندوق�نبتقـ ــديمخـ ــطتمويـ ــل
ُّ
للمؤسسة.وسوفتتبعاآلليةالتاليةلتنفيذخطيالتمويلكماي��:
-١

-٢

تتلقىاملؤسسةطلبـاتالتمويـلمـنالعمـالءالـرا�ب�ن�ـ�الحصـول��ـى
تمويلوتقومبدراس��اوتقييممـدىمالءم��ـالشـروطالتمويـلالخاصـة
بكلمناملؤسسةوالصندوقأوال��نامج،تحتمسؤولي��ا .

توافقاملؤسسة��ىتمويلالسلعاملؤهلةلالسـتفادةمـنخـطالتمويـل
ً
وفقـ ـ ـ ــاللشـ ـ ـ ــروطواملعـ ـ ـ ــاي��املعتمـ ـ ـ ــدةمـ ـ ـ ــنقبـ ـ ـ ــلالطـ ـ ـ ــرف�ناملوضـ ـ ـ ــحة
ً
باالتفاقيــة،وتعــدتقري ـرابشــأنالتمــويالتال�ــ�توافــق�ل�� ــا،يتض ــمن
ً
التقريـروصــفامختصـراللســلعاملؤهلــةوتكلف��ــاويرفــقبــالتقريرخطــاب
مناملؤسسةتطلبفيهموافقـةالصـندوقأوال��نـامج��ـىتمويـلتلـك
محضر االجتماع الثالث والعشرين ) ٢محرم ١٤٢٦ھـ( الموافق )٢٠٠٦/٢/١م(
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السـ ــلعمـ ــنخ ــطالتمويـ ــلاملعتمـ ــدويعت� ـ ـ�خطـ ــاباملؤسس ــةلل��نـ ــام�
بمثابةوعدبالشراءللسلعاملق���تمويلها .
-٣


-٤


-٥

يطلــعالصــندوقأوال��نــام�ع�ــ�طلــباملؤسســةويراجعــهخــاللمــدة
محددةمنتاريختسلمهلهو��حالةعدمورودمايدلع�ـ�اع��ا�ـه
ع� ــ�الطل ــبخ ــالله ــذﻩامل ــدةيعت� ـ�أن ــهأعط ــىموافق ــةع� ــ�الطل ــب،
ويع ــدذل ــكبمثاب ــةتوكي ــلللمؤسس ــةلشـ ـراءالس ــلعاملؤهل ــةنياب ــةع ــن
الصــندوقأوال��نــام�،مــعحــقاملؤسســة�ــ�توكيــلالعميــلأو��ــ�ﻩ�ــ�
االتف ـ ــاقم ـ ــعب ـ ــا���الس ـ ــلعاملؤهل ـ ــةوتس ـ ــلمهانياب ـ ــةع ـ ــنالص ـ ــندوقأو
ال��نام� .
عن ــداكتم ــالش ـراءالس ــلعوتس ــلمالعمي ــلله ــانياب ــةع ــنالص ــندوقأو
ال��نــام�تخطـراملؤسســةال��نــام�بر����ــا�ــ�شـراءتلــكالســلعمرابحــة
ً
منهووفقالوعدالشراءالسابقذكرﻩ .
فــورانتق ــالملكي ــةالس ــلع ��ــ�املؤسس ــةتقــوماملؤسس ــةعن ــدهاببيعه ــا
مرابحة���العميل .
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-٦


-٧

تقــدماملؤسســةضــما��الل��نــامجللوفــاءبكامــلثمــنالبيــعولهــاتحديــد
الض ــماناتال� ــ�تطل�� ــام ــنعمال�� ــاحس ــباملع ــاي��املتبع ــةم ــنقبله ــا
بشأنضماناتالوفاء .
ت ــودعاملؤسس ــةثم ــنالبي ــعال ــذييس ــتحقس ــدادﻩلل��ن ــامج �ــ�حس ــاب
التشــغيلبالنســبةلكــلعمليــةمرابحــة،وللمؤسســةأنتســتخدمذلــك
املبلغ��تمويلعملياتجديدةوفقالذاتاألحكام .


وتتساءلاملؤسسةعماإذاكانتتوجدصيغةشرعيةيمكنإتباعها
لتنفيذخطالتمويلدون أنتدخلملكيةالسلعال��سيتمتمويلها
��ذمةالصندوق/ال��نامج.
الجواب:
اطلعتاللجنةالشرعيةع��الصيغة املق��حةالخاصةبآليةتنفيذخطي
التمويلاملقدم�نللمؤسسةمنقبلصندوق االستثمارات العامةوبرنامج
الصادرات السعودي كما  ��موضحة أعالﻩ واستمعت إ�� شروح
ً
اتاملؤسسة،وبناءعليه،قررتماي��:
واستفسار
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-١

-٢


-٣


-٤

�عت��الصيغةاملعروضةع��اللجنةمقبولةشرعاحيثيتعلقاألمر
ُ
باتفاق عام تنفذ  ��إطارﻩ عمليات مرابحة واليتضمن ما يخالف
أحكامالشرع .

ُ
يجب أن تقيد الوكالة بقيود واضحة ح�� تكون مسؤولية الوكيل
وسلطاتهمحددةونافيةللجهالةال��يمكنأنتتسبب��خالفات
مستقبال .وال يجوز تضمينه إال  ��حالة التعدي أو التقص��أو
مخالفةالشروط .
يجب أن تتم كل عملية مرابحة من خالل تبادل إشعاربعرض
الشراءوآخربالقبول وفقصيغنافيةللجهالة.ويمكنأنيتمذلك
ُ
��ورقةواحدة).ألحقبمعياراملرابحةنموذجلذلك( .
أنتدخلملكيةالبضائع��ذمةالصندوق/ال��نام�.
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١٠-١٢خط تمويل للمؤسسة من الصندوق السعودي للتنمية
السؤال :٤٧
ً
قدمت املؤسسة للجنة الشرعية طلبا يفيد أن الصندوق السعودي
للتنميةقدوافقع��تقديمخطتمويلللمؤسسةبصيغةاملرابحةوتم
تحديدهامشالربحاعتماداع��مؤشرالاليبورأيبشكلمتغ�����.أنه
ما دامت صيغة التمويل  ��املرابحة فإنه سيتم تحديد السعربالنسبة
لكلعمليةفرعيةقبلإبرامالعقدالخاص��ا .فهل�عت��هذﻩالصيغة
مقبولةشرعا .
الجواب:
أجابت اللجنة بأنه "طاملا أن اتفاقية خط التمويل  ��اتفاقية إطارية
وليست عقد بيع ،حيث إن عقود البيع تتم الحقا ويحدد الثمن بصفة
ثابتةبالنسبةلكلعملية،فليس��هذﻩالصيغةمايضرو��صحيحةوال
تخالفمقاصدالشريعة.
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١١-١٢تمويل لشراء طائرة لصالح عميل
السؤال:٤٨
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبالتفاصيلالتالية:
-١


-٢

 تمتلكشركة)س(اململوكةبالكاملألحدالعمالء،واملؤسسةبجزر
العذراء ال��يطا�ية طائرة من طراز Cessnaوذلك بموجب شهادات
ملكيةصحيحةومسجلةلدىالجهاتالرسميةبتاريخسابق .
 تقدمت شركة أخرى )ص( ،و�� شركة ذات مسئولية محدودة
ً
وفقا لقوا��ن اململكة العربية السعودية .والشركاء ��ا )العميل س(
ً
ويملكعدد(٨٥٠)سهماتمثلبنسبةقدرها%٨٥منرأساملال.بينما
ً
تمتلكزوجتهنسبةالـ%١٥املتبقيةو��(١٥٠)سهما،تقدمتالشركة
)ص(بطلبللمؤسسةلتمويلشراءالطائرةاملذكورةمنشركة)س(
وذلكبأنتقوماملؤسسةبشراءالطائرةمنشركة)ص(بموجبعقد
بيع وشراء ،ومنثم بيعها لشركة )ص( بصيغة البيع املؤجل ع�� أن
يتمالسدادع��(٩)تسعةأقساطملدةخمسسنوات .
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-٣


-٤

 عرضت اإلدارة املختصة ع�� اللجنة التنفيذية للمؤسسة ��
اجتماعها املنعقد ٢٠٠٨/١/٨ ��م طلب املتعامل وقد وجهت اللجنة
بضرورة الحصول ع�� موافقة اللجنة الشرعية ع�� هذﻩ املعاملة
وضرورة تزويد اللجنة التنفيذية  ��اجتماعها القادم بالرأي الشر��
حولإمكانيةالتمويل��ذﻩالصيغةأواق��ا�صيغةبديلةتراهااللجنة
الشرعية .
تطلب املؤسسة من اللجنة الشرعية برأ��ا الشر�� حول إمكانية
إجراء املعاملة بصيغة البيع املؤجل ع�� أن يكون السداد ع�� (٩)
تسعةأقساطنصفسنويةبربحقدرﻩ Libor+%١٫٦٥أوالتمويل
بصيغةاملشاركةاملتناقصةوذلكبشراءحصة��ملكية الطائرة ع��
أنيتمت�ج��تلكالحصةلشركة)ص(وأنيتمسدادأقساطاألجرة
لصالح املؤسسة باعتبارها ثمن شراء لنصيب املؤسسة ح�� يكتمل
تملكشركة)ص(كاملحصةاملؤسسةمنالطائرةمعاملالكالحا��
ً
ً
شركة)س(وأنتبقىملكيةالطائرةباسم)س(بصف��اشريكا مفوضا
من املؤسسة إلدارة حصص الشركاء  ��الطائرة وتحصيل إيرادا��ا
وتسديدحقوقاملؤسسةح��اكتمالشراءالحصةكاملة .
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الجواب :
بعدمناقشةهذﻩالعمليةوالتداول بش���ا قررتاللجنة ماي��":أنت��م
املؤسسة عقد مشاركة متناقصة بي��ا و��ن شركة )ص( ،وتقدم شركة
)ص(الحصةال��يمكنتقديمها��رأساملال،وأنتقدماملؤسسةال�ا��،
ثمتقومهذﻩالشركةبشراءالطائرةمنشركة)س(اململوكةللعميلوبعد
ُ
ذلكت��مالعقوداملشارإل��ا��العمليةالسابقةو��كالتا��::
-١
-٢
-٣

عقد إيجارب�ن املؤسسة وشركة )ص( بت�ج��ها حصة املؤسسة
إل��ا.
ّ
اءمنشركة)ص(موجهإ��املؤسسة .
وعدبالشر
عقدبيعيتمإبرامه��حينهكلمرةيراد���انقلملكيةحصةمن
املؤسسة لشركة )ص( وذلك بالقيمة السوقية أوبالقيمة املتفق
عل��ا .

رأي آخر:
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أن يقوم بنك   J P Morganبشراء الطائرة من شركة )س( وبيعها ���
املؤسسة باألجل ثم تقوم املؤسسة بت�ج��ها  ���شركة )ص( مع وع ٍد
بالتمليك.
ً
١٢-١٢آلية شبه تمويل متوافقة شرعا
السؤال :٤٩
ما��اآلليةاملعتمدةللجنةالشرعيةفيمايتعلقبشبهالتمويل؟
?What would be the sharia approved mechanism for quasi financing

الجواب :
ٌ
هاليوجدتوافقشر��ع��هذاالنوعمنالتمويلالذي
أجابتاللجنةبان
ً
ُيس����بعضالحاالتبـ)تمويلامل��ان�ن(،وهو���جائزشرعا.
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 ١٣-١٢مفاضلة ب�� م����� مرابحة واستصناع.١٤
السؤال:٥٠
ً
قــدمتاملؤسســةللجنــةاملــوقرةمشــروعايتعلــقبتصــنيعالنفايــاتالورقيــة
بمدينةجدة،حيثتماالتفاقب�ناملؤسسةوالعميلع��تب��مق���عقـد
مرابحـ ــة،وترغـ ــباملؤسسـ ــةبمعرفـ ــةال ـ ـرأيالشـ ــر��حيـ ــثقـ ــدمتمسـ ــودة
العقودللجنةللتفضلب��ويدهابالرأيالشر��.
الجواب:
•

ت ـ ـ ــرىاللجن ـ ـ ــةإنآلي ـ ـ ــةاملرابح ـ ـ ــةاملق��ح ـ ـ ــةالتص ـ ـ ــلحله ـ ـ ــذا

التعاقد،حيثإنمـنشـروطاملرابحـةالتملـكقبـلالبيـع،والطـرف
الث ــانيم ــنالعق ــديحت ــاجإ� ــ�تموي ــلالس ــتكمالم ــواداالنت ــاجلدي ــه
فيحتاجإ��دفعاتعاجلة،وهنامخاطرةشديدةلعدموجودعقد .

محضر االجتماع السادس والثالثين ) ٢٧صفر ١٤٣٢ھـ( الموافق )٢٠١١/١/٣١م(
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•

كم ـ ــات ـ ــرىأنالص ـ ــيغةاملناس ـ ــبةله ـ ــذاالتعاق ـ ــد �ـ ــ�ص ـ ــيغة

االستص ــناعلجـ ــوازبي ــعم ــا�ـ ــ�الذمـ ــةم ــنال�ـ ـ�ا�وال��ـ ــ���وجـ ــود
املصنوع��ملكالصانع.ويتمتطبيقهذﻩالصيغةبطريقت�ن :

االستصناعوتوكيلالصانعبالبيع 
-١
إجارةالخدمات .
-٢


•

وباس ــتطاعةاملؤسس ــةاالتفـ ــاقمـ ــعالطـ ــرفالثـ ــانيع�ـ ــ�أن

ت� ــ��عق ــدياستص ــناع،واستص ــناعم ــوازم ــعالعمي ــل)املق ــاول(،
بحيثتعجلللعميلوتؤجلللعمالء.
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 ١-١٣تمويل مجمع إلنشاء جامعة
السؤال:٥١
 -١تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبسؤالحول بتقديمتمويلمجمعإلنشاء
جامعةللبنات،حيثسيقومالشركاءوهمعددمناملستثمرينالخليجي��
بإنشاء)الجامعة(بمملكةالبحرين .وقدتقدمواإ��مجموعةمناملصارف
اإلسالمية من �م��ا املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص لتوف��
التمويل الالزم إلقامة املباني واألثاث ورأس املال التش�ي�� ،وتم إنشاء
شركةمساهمةمقفلةللقيامباملشروع .

 -٢وافقالبنكاملنظملعمليةالتمويلالجما��وهومصرفاإلماراتاإلسالمي
ع��تقديمجزءمنالتمويلوتعهدبتنظيمالجزءالبا��ودعوةمصارف
إسالمية أخرى لإلسهام  ��عملية التمويل املطلوبة وبناء ع�� ذلك قدم
مصرفاإلماراتاإلسالميدعوةللمؤسسةللمشاركة��التمويلوذلكوفقا
للهيكلةالتالية :

142 | P a g e

140


أ(

يتم الدخول  ��اتفاقية وكالة استثمارفيما ب�ن البنوك واملصارف
املشاركة  ��عملية التمويل وتعي�ن مصرف اإلمارات كوكيل استثمار
ع��ا .


ب( يدخل وكيل االستثمارنيابة عن املمول�ن  ��اتفاقية مشاركة مع
شركةجامعةللبنات"الشركة"ويكون رأسمالالشراكة٦ر ١٨مليون
دوالرأمريكي و ��تكلفة إقامة مشروع الجامعة "املشروع" وتسهم
الشركةبمبلغ٤ر ٦مليون دوالر��ح�نتساهمالبنوكاملمولةممثلة
��وكيلاالستثماربمبلغ٢ر ١٢مليون دوالرأومايعادل٦ر% ٦٥من
إجما��رأسمالاملشاركة .

ً
ج( يقوم املمولون  )ممثل�ن  ��وكيل االستثمار (بتعي�ن الشركة وكيال
ع��م��اإلشرافومتابعةتنفيذاملشروعوأعمالالبناءويفوضون
الشركة��الدخول��عقودمعاملقاول�ناملنفذينللمشروعواملوردين
باسم الشراكة و�� حدود مبلغ ٦)ر ١٨مليون دوالر( ع�� أن تتعهد
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د(

الشركةوبصف��اشريكا��الشراكةبتغطيةأيمصروفاتإضافية
يتطل��اإكمالاملشروعوتزيدعناملبلغاملتفقعليه .
��ذاتالوقتيدخلوكيلاالستثمار)نيابةعناملمول�ناملشارك�ن(
��عقدإجارةموصوفةبالذمةمعالشركةيتمبموجبذلكالعقد
ت�ج��حصة املمول�ن  ��الشراكة إ�� الشركة والبالغة ٦ر�� % ٦٥
املشروع ويبدأ نفاذ عقد اإلجارة املوصوفة بالذمة من تاريخ تسليم
املقاول املنفذ للمشروع )املباني( إ�� الشركة بوصفها وكيال عن
الشركاء .


ه( يتمإبرامعقداإلجارةاملوصوفةبالذمة��ذاتالوقتالذييتمفيه
إبرامعقداملشاركة ،إالأنهاليبدأاحتسابأيأقساطإيجاريةإال
بعداكتمالأعمالالبناءوالتسليم .

ً
و( يمنحاململوناملشاركون)ممثل�نبوكيلاالستثمار(وعداملزمالصالح
الشركةيتعهدونفيهببيعحص��م��الشراكةإ��الشركةمقابلثمن
محددسلفاويتمتنفيذالوعدعندسدادالشركةللقسطاإليجارى
ا�خ��لعقداإلجارةاملوصوفةبالذمة .
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ز(

يقدماحدالبنوكنيابةعناملستثمرينتعهدالصالحاملمول�نبشراء
أسهمهم��املشروعبقيم��ااألساسية��حالةعدماكتمالاملشروع
��املواعيداملحددةله .


ح( تبدأ الف��ة اإليجارية األو�� من تاريخ تسليم املقاول املنفذ للمباني
)فيماعدامب��الصالةالرياضيةومب�� اتحادالطالب(وتمتدالف��ة
اإليجاريةاألو��ملدةعاماعتبارامنتاريختسليماملباني.يعقبالف��ة
اإليجاريةاألو��١٠ف��ا�إيجاريةتاليةمدةكلم��ا٦أشهر .

ط( تل��م الشركة بسداد دفعة إيجارية مقدمة من القسط اإليجارى
األولوذلكبعد٦أشهرمنتاريخصرفاملبلغاألولللمقاولاملنفذ .

ي( تكونقيمةاألقساطاإليجاريةكماي�� :
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•

•


فيما يتعلق بالدفعة اإليجارية املقدمة فسوف تكون مبلغا
مقطوعا يحددﻩ املؤجر للمستأجر  ��تاريخ تسليم املقاول
للمشروع���الشركة)أيعندبدايةعقداإلجارة( .

بالنسبة للقسط اإليجارى الثاني فيتكون من ثالثة
عناصر :
 عنصرثابت)األجرةاملحددة(وتعادل) ١٬٢٢٠٬٠٠٠مليونومائت�نوعشرينألفدوالر(حيثيتمتقسيم�جما��مبلغ
التمويلوهو١٢٬٢مليوندوالر���عشردفعات .


 عنصرمتغ��ويمثلهامشالربحاملحددبسعرالليبورملدة١٢شهرازائدا .%٣٬٢٥


 عنصرثالث يمثل مصروفات الصيانة األساسية للتأم�ن�والضرائب والرسوم املفروضة ع�� املؤجر فيما يتعلق
بحصته��الشراكةعنالف��ةاإليجاريةالسابقة .
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ك(  بالنسبة لألقساط اإليجارية الثالثة وح�� القسط اإليجارى الحادي
ً
عشرفيكوناإليجارمبلغايمثلالعناصرالتالية:
*  عنصرثابت يمثل تكلفة الجزء املؤجر" ١٢٬٢أث�� عشرمليون
ومائ�� ألف دوالر أمريكي" ومحدد بمبلغ ) ١٬٢٢٠٬٠٠٠مليون
ومائت�نوعشرينألفدوالر(.
* عنصرمتغ��ويمثلهامشالربحاملحددبسعرالليبورملدة٦شهور
مضافاإليهنسبة%٣٬٢٥
* عنصر ثالث يمثل مصروفات الصيانة األساسية والتأم�ن
والضرائبوالرسوم املفروضةع��حصةاملؤجر��الشراكةعن
الف��ةاإليجاريةالسابقة.
ل(

يجوزللمؤجر�عي�ناملستأجركوكيلعنه��تقديمخدماتالصيانة
والتأم�ننيابةعناملؤجروبعقدخدماتمستقل.

م(

تدفع الشركة للبنوك املشاركة  ��التمويل عمولة تنظيم وهيكلة
مقدارها%١منقيمةالتمويلوتوزعفيماب�نالبنوكاملشاركة.
املستنداتوالوثائقالقانونيةلعمليةالتمويلتضمنماي��:

ن(
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*اتفاقيةمشاركة
*اتفاقيةإجارةموصوفةبالذمة
*وعدمناملمول�نببيعحص��م��الشراكةإ��الشركة،
* اتفاقيةمقاولةبناءاملشروع
* اتفاقيةخدماتالصيانة
* اتفاقية رهن أسهم املستثمرين  ��الشركة لصالح البنوك
املشاركة،
* اتفاقية وكالة فيما ب�ن املشارك�ن والشركة لإلشراف ع�� تنفيذ
املشروع،
* ضمانبنكيواتفاقيةتنازلعنعائداتالرسومالدراسيةلصالح
حسابمقيد .

الجواب  :
بعداملداوالتب�نأعضاءاللجنةالشرعيةاملوقرةوممث��املؤسسةأبدت
اللجنةاملالحظاتوالتوج��اتالتالية:
 �� -١الف��ة السابقة الكتمال البناء ،تقدم الشركة وعدا ملزما
باستئجارحصةاملمول�نويمكنأنيكون ذلك��ذاتالوقتالذي
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يتمفيهإبرامعقداملشاركة.ثمبعداكتمالالبناءيتمإبرامعقد
إجارةللمباني .

-٢

-٣
-٤

-٥

-٦

بعداكتمالالبناءوإبرامعقداإلجارةيتمإبرامعقدهبةمعلقع��
ا���اءعقداإلجارةوالوفاءبكافةاالل��اماتامل��تبةعليه .
ال يجوز تعهد احد البنوك لصالح املمول�� بشراء أسهمهم ��
املشروعبقيمةمحددةسلفا .
يستعاض عن الدفعة املقدمة بال��ام الشركة بدفع هامش جدية
لتأكيدوعدهاباالستئجاروالتلزمالشركةبإيداعهبحسابجار .
وجهت اللجنة باستخدام كلمة عقد عوضا عن كلمة اتفاق أو
اتفاقيةحيثماوردت��الوثائقاألساسية .
توضع األحكام الخاصة باملصروفات  ��االتفاق اإلطارال  ��عقد
اإلجارة .
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-٧

-٨


-٩

مراجعة قائمة الوثائق األساسية ع�� ضوء التعديالت ال�� طرأت
ع��صيغةالتمويل .
فيمايتعلقبموضوعإمكانيةسدادعمولةتنظيمللبنوكاملشاركة
رأت اللجنة ضرورة الرجوع للمعاي�� الشرعية لهيئة املحاسبة
واملراجعةللمؤسساتاملاليةاإلسالمية .
ً
وبالرجوعلهذﻩاملعاي��يظهرجليا منعأخذعمولةاالرتباط،وعمولة
التنظيم املشار ال��ا �عت�� عمولة ارتباط لعدم وجود مجموعة
مش��كة��هذﻩالعملية .
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 ٢-١٣تمويل مجمع بصيغة اإلجارة.١٥
السؤال :٥٢
ً
قدمت املؤسسة مختصرا عن إحدى عمليا��ا املتعلقة بمشروع إنشاء
ً
مصنع للحديد  ��باكستان .حيث إن الشركة تملك أرضا  ��باكستان
وتريدإنشاءمصنعللحديدعل��ا،وقدتمبالفعلاال���اءمنإنشاءاملصنع
بنسبة.%٩٥وتماالتفاقب�نالشركةواملؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاع
ً
ّ
مجمع بصف��ا مديرا
الخاص بأن تقوم األ���ة بإدارة محفظة لتمويل
ً
للتجميع)مضاربا(لهذﻩاألموال،حيثسيتمشراءاألرضاململوكةلشركة
الحديد باألموال املجمعة ثم ت��م املؤسسة مع الشركة عقد استصناع
تقومبمقتضاﻩببناءمب��املصنعاملعدللمشروعثمتؤجرﻩإ��الشركة.
واإلشكال الذي يواجه املؤسسة يتعلق بأ��ا قد أبرمت عقد إجارة مع
ً
الشركةبصف��امستأجراثمأبرمتعقداستصناعمعالشركةالستصناع
ً
وبناء ع�� هذﻩ املعطيات ،ترغب املؤسسة  ��استدراج الرأي
املصنع،
الشر��لهذﻩالعمليةوتقييمماقامتبهمنإجراءات.
محضر االجتماع الرابع والثالثين ) ٢٢ربيع أول ١٤٣٠ھـ( الموافق )٢٠١٠/٣/٨م(
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الجواب:
اطلعت اللجنة ع�� تفاصيل املشروع وع�� العقود وقررت باإلجماع أن
يتمإلغاء عقد اإلجارة السابق امل��مب�ن الطر��ن ألنهلم يحقق الهدف
املرجومنه.بعدذلكيتمإبرامعقداستصناعبتكلفةأع��،ثمبعدذلك
ً
تقوماملؤسسةبإبرامعقدإجارةجديدبعدان��اءاملصنعتماما بي��او��ن
الشركة،ع��أنيسبقذلكحصول
املؤسسةع��وعدخطيمنالشركة
ٍ
باالستئجار.











152 | P a g e

150

 ٣-١٣عمولة تنظيم تمويل مجمع 
السؤال:٥٣
ً
قدمت املؤسسة سؤاال يتعلق بتكليف أحد العمالء املؤسسة اإلسالمية
لتنمية القطاع الخاص ب��تيب تمويل مجمع ألحد مشاريعه ،و�� حال
قيامها بذلك تحصل املؤسسة ع�� نسبة  %٢عمولة ن���تجميع مبلغ
ً
التمويل،علما بأناملؤسسةقدحصلتع��موافقةستةبنوكللدخول
ً
��هذاالتمويل.معالعلمأيضا بأنأحدهذﻩالبنوكهوبنكتقليديله
نافذةإسالمية،حيثقررهذاالبنكالدخول ��هذاالتمويلمنخالل
نافذته اإلسالمية ..فهل يجوز للمؤسسة ترتيب هذا التمويل والحصول
ع��نسبةالعمولةمنقيمةالتمويلن���هذاال��تيب.

الجواب:
ً
تداولت اللجنة هذﻩ املسألة ورأت أن ع�� املؤسسة أن التكون وسيطا
للحصول
ع��تمويلمنبنكتقليديلعدمجوازذلك.كماأنهاليجوزلها
ٍ
القيامب��تيبأوكفالةترتيبهذاالتمويلاملقدممنالبنكالتقليدي.
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وترى اللجنةأناملؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاعالخاصبحكمرياد���ا
��التمويلاإلسالميقادرةبإذنﷲ���ترتيبذلكالتمويلمنمصارف
إسالمية بحكم �القا��ا الواسعة مع البنوك ومؤسسات التمويل
اإلسالمية.
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 ١-١٤صندوق لتنمية املؤسسات ال����� واملتوسطة
السؤال:٥٤
أفادتاملؤسسةاللجنةالشرعيةاملوقرةأ��اتساهم��صندوق)كاسيف(
لتمويلاملؤسساتالصغ��ةواملتوسطة��آسياالوسطى،الذي��د�إ��
توف��التمويلللمؤسساتالصيغرةواملتوسطة،وتتقدماملؤسسةللجنة
املوقرةبمق���إنشاءتسهيلموازلهذاالصندوق��حدود(٣)ثالثةمالي�ن
دوالريعمل بشكل مستقل عن صندوق وسط آسيا ولكن يداربواسطة
نفس املديربصيغة الوكالة بأجر ،ع�� أن يتم تعي�ن مراقب من قبل
املؤسسةلحضوراجتماعاتالصندوق ويكون لذلكاملراقبحقاملوافقة
أو الرفض  ��اجتماعات اللجنة التنفيذية للصندوق عند عرض
مشروعاتيتمتمويلهامنتسهيلاملؤسسة.
ومنحيثالضماناتفأ��استكون مش��كةبحيثتستفيدم��االجهتان
صندوق كاسيف واملؤسسة ،وإذا لم تكف الضمانات تقسم إيرادات
الضماناتبالنسبةوالتناسب.كماأ��استعتمدع��حسبنوعالتمويل،
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فإذا كانت العملية مساهمة  ��رأس املال فال توجد ضمانات باعتبار
ً
ً
الصندوق شريكا.وإذاكانتاملساهمةتمويالومرابحةفسوفيكون هناك
ضمانات.وترغباملؤسسة��استمزاجالرأيالشر��لهذﻩالعملية.

الجواب :
بعداملداوالتقررتاللجنةماي��:
المانع منتقديماملؤسسةتمويالتإسالميةإ��الشركات املستثمرف��ا
أ(
ع��أنتكون منفصلةعنتمويالتصندوق )كاسيف(،واليقعالتداخل
بي��مابالخسارةأوالربحبما��ذلكحالةالتصفية،والمانعمناالستفادة
منخ��اتصندوق كاسيفلتخفيفاألعباءاإلداريةع��املؤسسة،وأما
العالقة ب�ن املؤسسة مع شركة )سياف( املنوط ��ا إدارة االستثمارف��
عالقة وكالة باالستثماربأجرمحدد وليست عالقة مضاربة .والمانع من
تخصيصأرباحتحف��يةللمديرباإلضافةإ��أجرالوكالة .
ويجبأنتكونتلكالتمويالت��أصولمنفصلةبعقودمنفصلةمعتمدة
مناللجنةالشرعية ،والمانع من االش��اك  ��االستفادةمنالضمانات
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ً
املش���ة لحفظ حقوق املؤسسة وصندوق )كاسيف( معا بالنسبة
والتناسب.
أما بالنسبة لالستثمار ��شراء االسهم ضمن نشاط الصندوق فالمانع
ً
ع�� أن تكون أيضا مقيدة بالضوابط الشرعية وتكون حسب مؤشرداو
جونزاإلسالمي .
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خ( خدمات مصرفية ،خطاب

الضمان ،خيار ،خ��ات
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 ١-١٥عمولة اإلدارة عن خدمات إعداد الدراسات ووثائق التمويالت :١٦
السؤال:٥٥
استفسرتاملؤسسةمناللجنةاملوقرةعنحكمتقاض��العموالتاإلدارة
عن الخدمات املقدمة لعمال��ا وذلك عند إعداد الدراسات والوثائق
املتعلقةبالتمويالت.
الجواب:
بعدتداو ٍل لهذﻩاملسألة:أفادتاللجنةأنهناك�وع�نمنالعمولةيجب
توضيحهما:
أ(

عمولةارتباطو�����جائزة .



ب(

عمولة دراسات وخدمات مقابل النفقات الفعلية لدراسة طلب
العميلو��جائزة .



محضر االجتماع الخامس ) ٥ربيع أول ١٤٢٣ھـ( الموافق )٢٠٠٢/٥/١٧م(
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فإذا كانت األعمال ال�� تقوم ��ا املؤسسة مطلوبة م��ا باعتبارها
ً
بائعافعل��اأنتتحملالنفقاتواليجوزمطالبةالعميل��ا،ومثل
ذلكجهداملو�ف�ن.ولكنيجوزللمؤسسةأنتطالببعمولةإدارة
إذاتكبدتمصاريففعلية��سبيلدراسةطلبعميلما.ومن
أمثلة ذلك ما �س�� بعمولة ال��ت�ب أوالتنظيم Arrangement )
.(Fees
ج(

يجبالتفريقب�ننوع�نمنالخدمات:
*ماقبلالعقد:مثلإجراءاتدراساتلطلبالعميلويجوزأخذ
أتعابمقابلها.
* ما بعد العقد :إن دخلت املؤسسة مع العميل  ��عقد فال
يجوزلهاأنتطالببأيةأتعابمقابلجهودمو�ف��ا،ويكون
ً
حقهامحصورا��الربحفقط،ولهاأنترا��ذلكعندتقديرﻩ.

ً
وبناءع��ماتقدم:ترىاللجنةماي��:
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•

•

يجوز االتفاق مع العميل ع�� مبلغ مع�ن أو تقديري عن تقديم
دراساتبطلبمنالعميلأولدراسةجدوى املشروعومالءةالعميل
ً
ع��أنيكونمتناسبامعالجهداملبذولوطبيعةالدراسةاملطلوبة .
�� حالة عدول العميلعنإتماماملشروع،يجوزللمؤسسة مطالبة
العميلبتكلفةالدراساتوالبحوثواملصاريفال��أ�فق��ااملؤسسة.
واليجوزلهاذلكإذاكانعدولهاعناملشروعألسبابخاصة��ا،وال
عالقةللعميل��ا .



•

النفقات األخرى ال�� تتكبدها املؤسسة  ��حالة االستمرار ��العقد
يجوز أن ترا�� عند تقديراألجرة أوالربح وتضاف إليه ،واليجوز
تقا���عمولةمستقلةع��ا .



•

مايس��بعمولةاالرتباطال��يتمتضمي��ا��العقدCommitment )
ً
(Feeالتجوزشرعا .



•

عند قيام املؤسسة بعمل ترتيبات مع جهات أخرى فيما يتعلق
باملشروع أوتوف��تمويل له من عدة مصادر ،فيجوز االتفاق ع��
عمولةال��تيبات .(Arrangement Fee)
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١-١٦إصدار خطاب الضمان للصكوك االستثمارية : ١٧
سؤال:٥٦
قدمتاملؤسسةورقةحول رغبةاملؤسسةتقديمضمانال��اماتلبعض

الشركات ال�� �عت�� نشاطا��ا مشروعة ومضمونة وترغب  ��إصدار
خطاباتالضماناملصرفيةلها:
الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنة :
ً
 -١ال مانع شرعا من قيام املؤسسة بضمان ال��امات ال���وإصدار
خطابات الضمان املصرفية طاملا كان النشاط محل الضمان
ً
ً
مشروعاومتفقامعأحكامالشريعةاإلسالمية .

ً
 -٢إذاكانالنشاطمحلالضمانصكوكااستثمارية،فيجبأنيكون
ً
إصدارالصكوك ال�� تضم��ا املؤسسة متفقا مع املعيارالشر��
محضر االجتماع الثالث عشر ) ١٣ربيع اآلخر ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٤/٦/١م(
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رقم(١٧)بشانصكوكاالستثمارومعياراألوراقاملاليةرقم(٢١)
الصادرين عن املجلس الشر�� لهيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسساتاملاليةاإلسالمية .

-٣

التأكدمنشرعيةالصكوكاالستثماريةاملراد�ما��اوتوافقهامع
أحكامالشريعة .
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 ٢-١٦األجرةمقابلإصدارالضمان،والطرقاملتاحةلذلك :
سؤال:٥٧
سؤال يتعلق بأخذ األجرة مقابل إصدارالضمان ،وما  ��الطرق
الجائزةلذلك.
الجواب:

هناكحالتانيجوزف��ماأخذاألجرةعندإصدارالضمانو��كما
ي�� :
الحالة ا���� :ال�� يؤول ف��ا الضمان إ�� دفع الضامن مبلغ
الضمان للمضمون له ،و�عت��ذلك بمثابة قرض من الضامن
للمضمون عنه،ففيهذﻩالحالةاليجوزأخذاألجرةعنالضمان
ألنه يكون مقابل اإلقراض ،ويحق للمؤسسة االحتفاظ فقط
بعمولةاإلصدارلكو��اجاءتمقابلخدمةإصدارالضمان.
الحالة الثانية :ال�� ال يؤول الضمان إ�� قرض ،حيث يقوم
املضمون عنهبالوفاءوبـأداءماعليهمنمستحقاتإ��املضمون
له "الدائن"  ��موعد االستحقاق .بحيث ال ي���� ع�� الضامن
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مطالبةمنقبلاملضمون عنهبمادفعهعنهالضامنللمضمون
عنه.
و�� هذﻩ الحالة المانع من أخذ أجرة عن الضمان وأجرة عن
عمولةاإلصدار.
-٥

يجوز عند تحديد أجرة الضمان أن يتم تحديد شرائح بحسب
قيمةالضمانبحيثتزيدقيمةاألجرةكلمازادتقيمةالضمان،
كما يجب أن تحدد قيمة عمولة إصدارالضمان بحسب الجهد
اإلداري املبذول ومدةالضمانو��حالتجديدالضمانيجوزمنح
أجرةجديدةبشرطا���ا�مدةالضماناألول.أيتجديدالضمان
ً
وليستكراراللضمانالسابق.
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 ١-١٧خيار البيع عن شراء األسهم.
السؤال:٥٨
قدمت املؤسسة استفسارا للجنة املوقرة يتعلق بمدى شرعية حصول
املؤسسةع��حقخيارالبيعمنطرفثالثعندقيامهابشراءأسهم�ي
شركاتقائمةأوجديدة.

الجواب :
بعداملداوالتقررتاللجنةبماي�ي:
ً
ً
المانعشرعامنشراءاملؤسسةأسهما�يشركاتقائمةأوجديدة
وحصولها ع�� تعهد من طرف ثالث ليس من املساهم�ن �ي تلك
الشركة بشراء هذﻩ األسهم من املؤسسة �ي زمن الحق بالقيمة
اإلسمية نفسها أوبأي سعريتفق عليه ،ع�� أن اليكون البائع
ً
لألسهمإ��املؤسسةمتحمالمسئوليةإخاللهذااملتعهدبتعهدﻩ.
ويلزم الرجوع إ�� قراراملجمع الفق�� بشأن سندات املقارضة.
ً
حيثإنفيهتوضيحالضمانالطرفالثالث.
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أماتعهدالشركةأوأحدالشركاءبشراءاألسهم مناملساهمفال
يجوز إال بالقيمةالسوقية وفقهذاالبيعأوبالقيمةاملتفق�ل��ا
وقتالبيع،حيثإن التعهدمنالشركةبالشراءبالقيمةاإلسمية
ً
األصليةيشكلضمانامنالشريكلرأساملالوهذا���جائز.
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 ١-١٨إنشاء صندوق لحساب ال���ا�.١٨
السؤال:٥٩
قدم مقرر االجتماع ملخصا للجنة املوقرة حول قرار اللجنة السابق
املتعلقبفصلاألموالال��تحققهااملؤسسةمنالعملياتال���متوافقة
معالضوابطالشرعيةوضرورةإنشاءصندوق ���ي باسمها،ع��أنيتم
ً
ً
صرفتلكاألموال��وجوﻩا�خ��ال��التحققنفعا مباشرا للمؤسسة،
وتمعرضذلكع��اللجنةالستمزاجرأ��االشر��.

الجواب:
بعدمناقشةأعضاءاللجنةوثائقالصندوقا�خ��يقررتماي�� :
 -١عدم جوازاستفادة املؤسسة بشكل مباشرأو���مباشرمن أي
مبالغيتمصرفهامنالصندوقا�خ��ي.
 -٢عدم جوازصرف أموال الصندوق ع�� الدراسات القطاعية ال��
تستفيدم��اجهاتأوفئاتمعينةمثلالشركات .ألنالصندوق
مخصصللجهاتا�خ��ية .
محضر االجتماع الثاني عشر ) ٣٠ربيع أول ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٤/٥/١٩م(
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-٣
-٤
-٥

يتم تقديم قائمة دورية للجنة بالجهات املستفيدة من الدعم
املقدممنالصندوقال���يالتضام��للمؤسسة .
ال يجوز إقراض أموال صندوق التضامن للجهات املستفيدة بل
يتمصرفهاع��شكلهبات .
ُيرا�� عند صرف الدعم من أموال الصندوق التوزيع الج�را��
العادلللدولاألعضاءباملؤسسة .
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 ٢-١٨تجنيب األموال ��� املتوافقة مع الشريعة �� حساب منفصل ُيستخدم
�� ال���ا�.
السؤال :٦٠
ً
قدمتإدارةاملؤسسةللجنةالشرعيةاق��احاإلنشاءحسابخاصوذلك
إليداعاملبالغاملتحققةمنالعمليات���املتوافقةمعالضوابطالشرعية
ال��قامت��اإدارةالخزانةبالبنكاإلسالميللتنميةبوصفهاالجهةاملنوط
��اإدارةاألرصدةالسائلةللمؤسسة.وقدرأتاملؤسسةأنيتمتخصيص
تلكاألموالللصرفع��األعمالذاتاملنفعةالعامةوأوجهالخ�� ،وذلك
استنادأ إ�� قرارمجمع الفقه اإلسالمي الدو�� بخصوص التصرف ��
األموالاملتحققةمنعمليات���متوافقةمعالضوابطالشرعية.

الجواب:
أكدتاللجنةع��ضرورةاألخذبقرارمجمعالفقهاإلسالميالدو����هذا
الشأن رقم  (٣)بتاريخ  ١١-٨صفر١٤٠٧هـ  ١٦-١١)أكتوبر ،(١٩٨٦كما
وافقتع��إنشاءحسابخاصلهذاالصندوق باسماملؤسسةيتمفيه
إيداعاملبالغاملتحققةمنعملياتإدارةاألرصدةالسائلة���املتوافقةمع
الضوابط الشرعية ع�� أن يتم انفاق تلك األموال ع�� نشاطات خ��ية

175 | P a g e

173

تحقق النفعالعاملشعوب الدول األعضاء باملؤسسة ووجوﻩال��ال�� ال
يعود نفعها بشكل مباشرع�� املؤسسة كالبحوث والندوات والتدريب.
وطلبت اللجنة من املؤسسة وضع آليات لكيفية صرف تلك األموال
وتحديد هذﻩ الوجوﻩبشكل نمطي بحيث يتم عرض تلك الضوابط ع��
اللجنةالعتمادها.
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 ٣-١٨االستفادة من أموال صندوق التضامن ال���ي �� تمويل عملية
استئجار سفن  :
السؤال:٦١
طلب نائب املديرالعام للمؤسسة من اللجنة الشرعية النظر ��مسألة
تقدمأحدالعمالءبطلبتمويل مناملؤسسةلتمويلاستئجارعدد من
السفن من املالك لتلك السفن  ��دولة السويد ويطلب مـن املؤسسة
ً
تمويل تلك العمـلية علما بأن عقد التأج�� ب�ن مالك السفينة وب�ن
ً
املستأجرولنتكوناملؤسسةطرفافيه.

الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنةبقولها:
 -١يجوز للمؤسسة تمويل عملية استئجارسفن بقيامها باستئجار
جزء من السفينة أونصفها من املستأجرا����� إن كان يملك
الحق  ��التأج��من الباطن .وبذلك تكون املؤسسة مع املستأجر
ا����منتفع�نمنالسفينةمحلالعقد .
 -٢تكون املؤسسة واملستأجر ا���� شركاء  ��عوائد التأج�� ٌ
كل
حسبحصته .
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-٣

يجوز للمؤسسة أن تستأجركامل السفينة من املستأجراأل���
ً
ودفع األجرة له مقدما ثم توكيله  ��تأج���ا لل��� نيابة عن
ً
املؤسسة،مقابلعمولةمحددةبصفتهوكيالع��ا .
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 ١-١٩احتساب السداد �� األجرة والبيع اآلجل واملرابحة١٩
السؤال:٦٢
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة تقريرا عن نتائج عمل إعداد مق��ح موحد
لحسابجداولالسدادالخاصةبعقوداإلجارةوالبيعبالتقسيطال��ت��م�ا
املؤسسة.وتضمناملق��حماي�ي:
)أ( البيع بالتقسيط:
تقومإدارةالعملياتاالستثماريةوالتسويقبالحسابع��أساساالتفاقية
امل��مةمعالعميلوحسبعددوتواريخعملياتالصرفاملتوقعة.إالأنه�ي
جميعالحاالت،يتمحسابالقيمةاآلجلةلعمليةالصرفاملتوقعةإ����اية
���ة السماح ،ثم يتم تحديد قيمة مختلف األقساط )مبلغ التمويل +
هامش الربح( ع�� أساس هذﻩ القيمة .وع�� أساس هذا الحساب  ،يتم
إعدادجدولسدادبمبلغثابتلألقساطع��مدى���ةالتمويلو��وامش
ربحمت���ةومعدالتمت���ةالس����هذااملبلغ،معتحديدتواريختقريبية
للسداد.

محضر االجتماع الحادي والعشرين ) ٧رمضان ١٤٢٦ھـ( الموافق )٢٠٠٥/١٠/١٠م(
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)ب( اإلجارة بمعدل ثابت:
تكون طريقة الحساب بالنسبة لإلجارة بمعدل ثابت تماما نفس الطريقة
املعتمدةبالنسبةللبيعبالتقسيط.إالأنالقيمةاآلجلةلكلعمليةصرف
يتم حسا��ا ح�� ��اية ���ة السماح للحصول ع�� إجما�� القيمة اآلجلة
لسعرالشراء.
)ج( اإلجارة بسعر �����:
يتماحتسابالقيمةاآلجلةلعملياتالصرفح����اية���ةالسماح،ويتم
حسابقيمةاإلطفاءع��أساسالقيمةاآلجلة.وتقومطريقةالحسابع��
تحديدمبلغالتمويلوتحديدقيمةاإلطفاءع��أساسقيمسدادمتساوية
ع�� مدى ���ة السداد ،مع حساب هامش ربح جديد ع�� أساس معدل
الربحعندبدايةكل���ة.وع��أيةحال،ينب��تحديدقسطاإليجاراألول
عندتوقيعاتفاقيةاإليجار.
الجواب :
ناقشتاللجنةاآلليةاملق��حةمناملؤسسةوالجوانبالشرعيةاملتعلقة
��ا،واستفسرتعنكلالجوانباملتصلةبذلكاملق��ح،ثمقررتانهال
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مانع��البيعباألجلواملرابحةأنيتمتحديدالربح بالنظرإ��املبالغال��
ُ
تتكون
مناألقساطال��لمتدفعوترتيبالدفععندكلقسطلميدفع
حينئذ
مناألقساط،ع��أنيكونذلكقبلإبرامعقدالبيع.حيثيجب
ٍ
تحديد الثمن وتحديد األقساط متضمنة الربح حسب الطريقة املتفق
عل��ابمراعاةتواريخالسدادللمورد��حالةوجودف��اتسماحوبشرط
أناليت���الثمناملحدد��العقدبعدإبرامالعقدمعالعميل.كماأقرت
اللجنةاآلليةاملق��حةلسدادأقساطاألجرة.
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 ٢-١٩منع تحصيل مقابل عن الكسب الغائب بال����� 
السؤال  :٦٣
ً
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة ملخصا عن الحالة ال�� تواجهها املؤسسة
عند إدار��ا لتمويل مرابحة لبعض الشركات ،حيث تقوم املؤسسة بدفع
حص��اوحصة�ركا��ا��التمويلنيابةع��م.ثمتطلبمنهؤالءالشركاء
��التمويلأنيسددوالهاحصصهمال��قامتبسدادهانيابةع��م،و��
حاالتكث��ةيتأخرهذاالسداد،األمرالذيي��تبعليهضياعفرصةكسب
املؤسسةخاللالف��ةمنتاريخسدادهالحصص�ركا��ا��التمويلنيابة
ع��مولغايةتاريخدفعالشركاءللمؤسسةماسددتهع��م.وتساءلتعماإذا
ً
كانيحقللمؤسسةأنتأخذلنفسهاأرباحا عنهذﻩالحصصامل��تبةع��
الشركاء عن هذﻩ الف��ة .أم أن ذلك اليجوز؟ وهل هذﻩ األرباح  ��من
نصيبالشركاء��التمويل.
الجواب:
اطلعتاللجنةع��تفاصيلهذااالستفسار،وناقشتهمعاملجتمع�ن،وتب�ن
لها أن ذلك يعت�� بمثابة قرض حسن من املؤسسة وبالتا�� ال يحق
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للمؤسسةأخذأرباحعنال����ال��سددتف��انصيب�ركا��ا��التمويل
دونأنتتلقىسدادامنه .
ً
وأبدتاللجنة أنه من املمكن للمؤسسة أن �ش��� تقديم التمويلفعليا
ً
لقبولاال���ا���التمويلاملجمعوأن�ش���املؤسسةبماتدفعهأيضا��
ً
ً
حال التخلف عن السداد كليا أوجزئيا ـ باإلضافة ملساهم��ا األصلية ـ
وهكذا تظل مالكة لهذﻩ الحصص ولغاية سداد الشركاء  ��التمويل
لحصصهم ال�� سبق إبداء ر�ب��م ف��ا ،فتبيعهم املؤسسة من حص��ا
اإلضافية،وو���افقطيبدأحقهم��األرباحالالحقةع��هذاالسداد .وال
ً
يسري هذا فيما إذا كانت العملية مرابحة ،وتم بيع السلع للعميل تجنبا
لبيعالديون.وﷲأعلم .






184 | P a g e

182

 ٣-١٩تأجيل سداد الدفعة ا����� ���ا��� ال��ف�� 
السؤال:٦٤
ً
قدمتاملؤسسةسؤاال للجنةاملوقرةأوضحتفيهأ��اواجهت��إحدى
عملياتالشراءوإعادةالت�ج��معإحدىالشركاتاستبقاءالعميلآلخر
دفعةإيجاريةمستحقةعليه،وعنداملطالبةأبدىالعميلرغبته��تمديد
مدةالسدادلسنةأخرى،فهليجوزتمديدها.
الجواب:
أجاب أصحاب الفضيلة أنه يجوز ذلك ،بشرط أاليزيد القسط املتع��
ُ
سدادﻩ ألن هذﻩ الزيادة تعت��جدولة للدين ع�� قاعدة عمل جاه��:
)أتق���أمتربي(.
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 ٤-١٩تخلف املستأجر عن السداد 
السؤال:٦٥
ً
قدمت املؤسسة تساؤال يتعلق بخط التمويل املقدم من مؤسستنا إ��
املؤسسةالعربيةلضماناالستثمار��الكويتحول أحداملنتجاتاملتعلق
ً
ً
بالتأم�نع��مدفوعاتالقيمةاإليجاريةومثالههوأنشخصا مستأجرا
وتخلفعنالدفع،فتقومالجهةاملؤمنةبدفعذلكللمؤجروتقومبعد
ِ
ذلكبمطالبةاملستأجرباملستحقاتال��عليه.

الجواب:
بعدمناقشةهذااملوضوعقرراللجنةالشرعيةأنصورةهذﻩالعمليةإن
كانتتتعلقبتأم�نتقليديف��التجوز.أماإنكانتتتعلقبتأم�نتعاوني
ٍ
ف��جائزة،وال������ذلك.
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 ����� ٥-١٩األزمة املالية ��� التنمية 
السؤال:٦٣
قدمتاملؤسسةنبذةموجزةعناألزمةاملاليةاأل���ةال��امتدأثرهاإ��
العديدمنمؤسساتالتمويل��العالماإلسالمي.
وأفادتاملؤسسةأنالهدفمنطرحهذااملوضوعللنقاشهوالبحثعن
مصادرتمويالت بديلة  ��الدول اإلسالمية .حيث إن الكث��من البنوك
ً
تمتنععنتقديمتمويال��انظرا للمخاطرال��تواجههاعنداس��دادتلك
ً
ملاتعانيهبعضهذﻩالبنوكمنعجز��السيولة جراء
التمويالت.وأيضا
ٍ
األزمةسابقةالذكر.وكماتعلمون فإناملؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاع
الخاص ليس لد��ا موارد مالية كافية ملقابلة الكم الهائل من طلبات
التمويلاملتنامية��الدولاألعضاء.
ّ
مةاأل���ةع��صالحيةنظامالتمويلاإلسالمي،بدليلعلو
ولقددللتاألز
ً
الكث��مناألصوات��الغربمطالبة بتطبيقالنظاماملصر��اإلسالمي،
وم��مع��سبيلاملثالباباالفاتيكان،أع��سلطةمسيحية��العالم.وقد
قيل أن النظام املا�� العال�� لوكان يطبق النظام املصر�� اإلسالمي ملا
حدثتهذﻩالكارثةاملاليةال��عصفتبالعالم.
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كما أن بعض الدول مثل تركيا وكازاخستان ال�� انضمت إ�ى األنظمة
املاليةالغربيةعادتبعدظهورهذﻩاألزمةإ�ىتصويبخطأهاللحصول
ع�ىالتمويلمنالبنكاإلسالميللتنميةلتأكدهابمتانتهوصالبتهبفضل
ﷲثمبفضلاتباعهلتوج��اتالشرعالحنيف.
ويمكن ملؤسستنا وما تملكه من عالقات مع مؤسسات التمويل األخرى
الحصول ع�ىخطوطتمويللتغطيةتلكالطلبات،إالإ��اتخافالوقوع
�� محاذير شرعية .فال تستطيع أخذ موارد مالية لف��ة طويلة دون
االستفادةم��ابالشكلالصحيح.ولذاف��تس�ىمنخاللطرحهالهذﻩ
املسألةإ�ىالحصولع�ىتوجيهمنأعضاءاللجنةالشرعية،ل��ويدهابما
اتوتجارب��هذااملجال.
يملكونمنخ�� ٍ
الجواب:
ً
تناقشتاللجنةمطوالحول هذﻩاألزمةوقررت:أنمردهذﻩاألزمةاملالية
يعودلثالثةأسباب:��
أ( املدايناتوبيعالديون .
ب( البيعقبلالتملك 
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ج( املشتقات 
كماذكرتاللجنة:أنﷲ�عا��قدنجآاملسلم�نمناألمريناألخ��ينوبقي
لد��م فقط مشكلة املداينات وك����ا ،وأن صيغ التمويل اإلسالمية
كاملضاربة واملشاركة  ��ما يحفظ الحقوق ويح�� من األزمات .لذا ع��
املؤسسةهيكلةعمليا��اع��أساساملشاركات.فاملوارداملالية ال��تملكها
املؤسسةلوو�ه��اإ��املدايناتلوقعت��نفساملشكلة.
كما أعقبت اللجنة أن املداينات أوما �س��  ��الفقه اإلسالمي بقلب
ً
الدينأصبحمتبعا ��البنوك،كماأنالضماناتع��الديون ت��ايدمما
أوقعالكث��مناملتعامل�ن��إشكاالتماليةالحصرلها.
واق��حتاللجنةأنتقوماملؤسسةبإبرامعقودبطريقالوكالةباالستثمار
��الف��ةالحالية،وهذاأحدأهماملخارجاملناسبة،حيثإنالربحسيكون
للموكل)صاحبالتمويل(واملؤسسةتأخذعمولةع��توكيلها��إدارةتلك
االستثماراتبعدأخذهاوكالةمطلقة،وبذلكتحصلاملؤسسة ع��نسبة
ً
مثال  %٦أو���ذلكُ  ،
وستحقق بإذن ﷲ حماية رؤوس
محددة ومقيدة
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ً
األموال  ���األقل  ��هذا الوقت العصيب ،كما ستحقق أيضا لنفسها
ً
أرباحاخاليةمناملخاطر.
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 ٦-١٩تخلف عن السداد بسبب األزمة املالية 
السؤال :٦٤
ً
ً
قـ ــدمتاملؤسسـ ــةسـ ــؤالمسـ ــتجداملسـ ــألةسـ ــابقةتـ ــمعرضـ ــهاع�ـ ــ�اللجنـ ــة
امل ــوقرة،يتعل ــقبت ــأج��املؤسس ــةملع ــداتحفـ ـرآب ــارنف ــط �ــ�ليبي ــاالح ــدى
الش ــركاتهن ــاك؛حي ــثقام ــتاملؤسس ــةبشـ ـراءمع ــداتحفـ ـرآب ــارنفطي ــة
إلحـ ــدىالشـ ــركاتالليبيـ ـ ّ
ـةوأجر��ـ ــالهـ ــذﻩالشـ ــركةبصـ ــيغةاإلجـ ــارةاملن��يـ ــة
ً
بالتملـ ــك ��.ـ ـ�أنـ ــهونظ ـ ـرالألحـ ــداثاألخ�ـ ــ�ةال�ـ ــ�أملـ ــتبليبيـ ــافـ ــإنالشـ ــركة
املســتأجرةلتلــكاملعــداتلــمتــتمكنمــناســتخداماملعــداتبســببمــاجــرى
�ــ�الــبالدمــنأحــداث،وعليــهفقــدالتمســتالشــركةمــناملؤسســةالنظـر�ــ�
ً
تأجيــلمواعيــدالــدفعات،علمــابــأنموعــدحلــولأجــلالدفعــةاألو�ــ�يحــ�ن
��شهرينايرمنهذاالعام٢٠١٢م.
الجواب :
ناقشــتاللجنــةهــذﻩاملســألةواســتمعت��ــ�مــداخالتاملجتمعــ�نورأتأن
القــوةالقــاهرةالتنطبــقع�ــ�عقــودالتــأج��سـ ً
ـواء�ــ�العقــوداملتوافقــةمــع
الش ـ ـ ــريعةاإلس ـ ـ ــالميةأوتل ـ ـ ــكال� ـ ـ ــ�تخض ـ ـ ــعللق ـ ـ ــوان�نالوض ـ ـ ــعية..ولك ـ ـ ــن
ً
ً
استحســاناللجوانــباألخالقيــةواألدبيــةوالســلوكيةوتقــديرالظــروفاإلخــوة
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�ــ�ليبيــافــالمــانعمــنالتعــاونمعهــم�ــ�هــذااألمــربتأجيــلمواعيــدالــدفعات
ً
تخفيف ــاعل ــ��م�و� ــ�نف ــسالوق ــتبم ــااليضـ ـربمص ــالحاملؤسس ــة.أم ــاإذا
ً
أفلساملستأجرولميعديملكشيئافتنطبقعليهأحكامالتفليس.
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ً
 ١-٢٠دفع هامش ربح مقدما �� املرابحة 
السؤال:٦٥
ً
ق ــدمتاملؤسس ــةتم ــويالبص ــيغةاملرابح ــةإلح ــدىالش ــركات،وقب ــلت ــاريخ
اس ــتحقاقمبل ــغاملرابح ــةطلب ــتالش ــركةم ــناملؤسس ــةاملوافق ــةع� ــ�قي ــام
ً
الشركةبدفعهامشالـربحفقـطع�ـ�أنتقـومالشـركةنيابـةعـناملؤسسـة
بشراءسلعجديدةبماترتب���م��امـنمبلـغبيـعاملرابحـةالسـابقة،ومـن
ثــمالطلــبمــناملؤسســةببيعه ـاالســلعالجديــدةواعتبارهــااتفاقيــةمرابحــة
جديدة.فهليمكنقبولطلبالشركة؟
الجــواب:
ناقشتاللجنةهذﻩاملسألة،واوضحتللمجتمع�نوبشكل واضحوج��
ٍ
أنهذﻩاملسألة تتضمنعملية)قلبالدين(وهذا��الشريعةاإلسالمية
ً
ربااليحلواليجوزبنصوصالسنةالصريحة.
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 ٢-٢٠تعجيل سداد الدين )السداد املبكر( مقابل خصم �� الثمن
السؤال:٦٦
ً
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة سؤاال يتعلق بعقود البيع اآلجل ال�� يتم
االتفاق ف��ا ع�� الثمن وع�� تحديد مواعيد ملزمة ألداء ذلك الثمن.
ويرغب امل���ي أثناء مدة سداد األقساط التعجيل  ��سداد األقساط
املتبقية قبل آجالها املتفق عل��ا ،وتسأل املؤسسة إن كان يجوز لها
ً
ابائعاأنتوافقع��ذلكاالق��ا�وأنتمنحامل���ي ً
بناءع��ذلك
بصف��
ً
تخفيضا��الثمنمقابلتعجيله��الدفع؟
الجواب :
ً
بعدمداوالت اللجنة،قررتماي��:أنهمنالجائزللمؤسسةبصف��ابائعا
ً
االتفاقع��منحامل���ي خصما ��الثمن��حالتعجيلالسداد،ولكن
ال يجوز االتفاق عند إبرام العقد ع�� تحديد قيمة الخصم ،ويكون
ً
امل���ي هنا مخ��ا ب�ن السداد  ��املواعيد املتفق عل��ا ،أوالتعجيل ��
ذلكلالستفادةمنالخصم.
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ولكن  ��حال رغب امل���ي التعجيل بعد إبرام العقد وتحديد الثمن،
فليسهناكإلزامع��البائع��قبول التعجيل ولهأنيتمسكباملواعيد
املتفقعل��اللسداد.
كماأنالبائع��حالةقبولهمبدأالتعجيلفليسعليهإلزامبقبولنسبة
الخصمال��يرغبامل���ي ��الحصولعل��ا.ويكونلهوحدﻩ تقديرمبلغ
الخصمالذييرغب��منحهللم���ي مقابلالتعجيل،والسندال�ر��
ّ
ة)ضعوتعجل(.
��ذلكهوقاعد
وع��ذلكفيجوزللمؤسسةمخاطبةامل���ي وإعالمهبإمكانيةالنظر��
قبول اق��احهاملتعلقبتعجيلالثمنمقابلالحصول
ع��خصم محدد،
ٍ
وإمكانيةموافق��اع��ذلك.
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ّ
املعجل٢٠
 ٣-٢٠تخفيض الثمن مقابل السداد
السؤال:٦٧
ماالحكمال�ر��إذاقامتاملؤسسةبوضعشرط��اتفاقياتالتمويل
ينصع��أنيخفضالثمن��حالةسدادﻩقبلحلولأجله.

الجواب :
القاعدة الفقهية تنص ع�� أنه عند إبرام العقد يجب أن يكون الثمن
ً
محدداتحديدانافياللجهالة،واليجوزأني���تحديدالثمنلوقتالحق.
والبائع سينظر ��إمكانية تخفيض الثمن وال يلزمه ذلك ،وإنما األمر
م��و�إلرادتهإنشاءتنازلعنجزءمنالثمنوإنشاءلميتنازل .


محضر االجتماع الثالث والعشرين ) ٢محرم ١٤٢٧ھـ( الموافق )٢٠٠٦/٢/١م(
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 ٤-٢٠مرابحة مع سداد مبكر ���� تخفيض 
السؤال:٦٨
تقــدمتاملؤسســةبســؤالللجنــةاملــوقرة،حيــثأفــادتبــأنبعــضالحــاالت
يتقدماملدينللدائنبرغبته��السداداملبكرويطلبمنـهن��ـ�ذلـكتقـديم
تخفيضمكافأةع��قيامه��ذﻩالخطوة.فماالجوابالشر����ذلك؟
الجواب:
ً
تدارسـ ــتاللجنـ ــةهـ ــذﻩاملسـ ــألة،ووجـ ــدتأنهـ ــذااألم ـ ـر�عت� ـ ـ�صـ ــلحابـ ــ�ن
الط ــرف�نحي ــثي ــتمتعجي ــلالس ــدادم ــنقب ــلامل ــدينمقاب ــلحص ــولهع� ــ�
ً
تخف ـ ــيضم ـ ــنإجم ـ ــا��املب ـ ــالغامل��تب ـ ــةعلي ـ ــهلل ـ ــدائنس ـ ـ ً
ـواءكان ـ ــتأرباح ـ ــا
مستقبليةأومبالغمحددةأوح��مكافأة.وأشارأحدأعضاءاللجنةإ��أن
مجم ــعالفق ــهاإلس ــالميال ــدو��ق ــدأج ــازذل ــك �ــ�حال ــةأن ــهل ــميك ــنذل ــك
ً
مشــروطا�ــ�عقــدالبيــع،وحــدثذلــك�ــ�حينــه..فــإنذلــكمــنبــابإج ـراء
ً
الصلحب�نالطرف�ن،والمانعفيهشرعا..كماأنللمؤسسةالحـق�ـ�قبـول
ذلــكأورفضــه.أمــاإذاتــماشــ��اطه�ــ�عقــداملرابحــةفهــذااليجــوز،و�عت� ـ�
ً
ً
بابامنأبوابالرباال��التجوزشرعا.
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198

  ١-٢١تحوط من مخاطر الصرف:٢١
السؤال:٦٩
تقدمت املؤسسة للجنة املوقرة بورقة عمل تتعلق بمق��� آلية لتغطية
مخاطرالصرف.حيثيتماالتفاقب�نالعميلومصرفماع��الدخول��
عمليةمرابحة،يش��ى العميلبموج��امعادنأساسيةمناملصرفبثمن
مؤجل)لسنةمثال(و��عملةمعينة)ا�س��لي��مثال(.ثميبيعالعميلعن
طريق املصرف بموجب وكالة نفس املعادن بثمن حال وبنفس العملة
)ا�س��لي��( و�ش��ى بمبلغ ا�س��لي�� ما يقابله منالدوالرحسبالسعر
السائدوق��ا.ثميش��ىبالدوالراتاملتحصلعل��ابضاعةأخرىعنطريق
البنك ويبيعها بثمن محدد بالدوالرومؤجل بحيث يتصادف حلوله مع
حلول أجل الثمن املحدد با�س��لي�� .يكون الثمن  ��عملية املرابحة
الثانية يشمل هامش ربح يف��� أنه يغطى مخاطرارتفاع سعرالجنيه
ا�س��لي����مواجهةالدوالر.ع��اعتبارأنعملي��املرابحةمنفصلتان.
وترغباملؤسسة��معرفةمدىموافقةهذﻩاآلليةللضوابطالشرعية.

محضر االجتماع الثامن عشر ) ١٠ربيع اآلخر ١٤٢٦ھـ( الموافق )٢٠٠٥/٥/١٨م(
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الجواب:
ناقشت اللجنة الشرعية اآللية املق��حة والجوانب الشرعية املتعلقة
باألمر ،وبعد املداوالت رأت اللجنة أنه طاملا ال يلزم ارتباط العمليت�ن
ببعضهما ،وإناملبيعمعلوموالثمنمعلوم،والجهالة��العمليةكماأ��ا
التشتمل ع�� مصروفات لم تتوافرشروطها فال ����يؤخذ عل��ا من
الناحيةالشرعية،وللمؤسسةأنتقدرإ��أيحدتوفرهذﻩاآلليةتحوطا
ً
لهاحرصاع��أموالها.وقدتمإقرارهذﻩالصيغة.
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 ١-٢٢إصدار صكوك استصناع للتمويل العقاري 
السؤال:٧٠
ذك ــر املقرر أن املؤسسة ترغب  ��ابتكار منتج جديد خاص بتمويل
ً
الشركات العقارية ويتمثل  ��إصدارصكوك االستصناع ،وقدم شرحا
ً
مفصال للصيغة املق��حة .كأن تأتي إ�� املؤسسة جهة ما تريـد تطوير
ً
مشروعولد��اأرضأوتريدأنتستأجرأرضا إلقامـةذلكاملشروعفتقوم
املؤسسة بإنشاء شركة خاصة للمشـروع تتو�� تعبئة األموال من
املستثمرين من خالل إصدارصكوك استصناع تمنح حملة الصكوك
ً
حصصاشائعة��ملكيةاملشروع.
الجواب :
بعد املداوالت رأت اللجنه أنه يمكن تجزئة االستصناع للمرحلة األو��
وإصدارصكله،وبعدﻩيتبعسلسلةمنعملياتاالستصناع��كلمرحلة
تجمعلهأموالشريطةأنيمثلحصةشائعةمناألرضوحصةشائعة
��املباني��الذمة.
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ثمقررتاللجنةأنيتمتأجيلهذاالبندإ��الجلسةالقادمةلالستفاضة
��دراستهقبلإصدارالحكمال�ر��ال��ا��فيه.
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 ٢-٢٢إصدار صكوك إجارة 
السؤال:٧١
استمعتاللجنةإ��شرح لهذااملق��حالذيتقدمتبهالشركةالتونسية
ٍ
للت�ج��إ�� املؤسسة ،وذلك بعد أن تب�ن صعوبة تطبيق صيغة الخط
التموي��املعتمدمناللجنةالشرعيةللمؤسسةألسبابتتعلقبالضرائب
واألنظمةالداخلية��تونس.
الجواب:
بعد إطالع اللجنة ع�� نموذج العقد الذي تعاملت به الشركة مع أحد
بيوت التمويل  ��تونس ،واإلطالع كذلك ع�� صيغة شهادة اإليجارال��
تصدرهاالشركة،قررتاللجنةماي��:
أ-

أن تكون عقود اإلجارة مبنية ع�� أعيان موجودة وقت التعاقد،
وأنتكونع��أساسعقودشرعية .

ب-

أن تفصل هذﻩ األصول عن با�� أصول الشركة ال�� ال تتقيد
بالشريعة .
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ً
ً
ال يجوز أن تضمن الشركة التونسية عائدا محددا للمؤسسة،
ولكنيجوزأنتش���املؤسسةع��الشركةأنالتتعاملباإلجارة
إالبتحقيق نسبة ربح مع�ن بمع�� "عدم الدخول  ��اإلجارة إال
بتحقيقنسبةربحمع�ن،وأنتكوناألجرةاملحددة��العقدتغطي
ً
ً
التكلفةوربحامحددا،حيثتكونهذﻩ)مضاربةمقيدة( .

ج-



د-

اليجوزللشركةالتونسيةأنتضمنحسنأداءأووفاءاملدي��ن��
عقوداإلجارةإالفيمايتعلقبالتعديأوالتفريط .
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 ٣-٢٢طريقة إصدار صكوك االستصناع
السؤال:٧٢
ً
قدممقرراالجتماعملخصا ملضمون الورقةاملقدمة من إدارة املؤسسة
حول هذااملوضوعوال��سبقتقديمها��االجتماعالسابقللجنة وقررت
اللجنةتأجيلالبتف��ا���ندراس��امنقبلأعضا��ا�وبعداملداوالت
قررتاللجنةبماي��:

الجواب:
 -١صكوكاالستثماربصفةعامةكماعرفهااملعياررقم(١٧)الصادرعن
املجلس الشر�� لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
ً
اإلسالمية  ��وثائق متساوية القيمةتمثل حصصا شائعة  ��ملكية
أعيان أو منافع أو خدمات أو  ��موجودات مشروع أو نشاط
استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب
االكتتابوبدءاستخدامهافيماأصدرتمنأجله.وهناكعدةأنواع
من صكوك االستثمار كصكوك ملكية املوجودات وصكوك ملكية
املنافع وتحيل اللجنة إ�� التفصيل الوارد ��ذا الشأن  ��املعياررقم
)(١٧املنوﻩعنهأعالﻩ 
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 -٢يجوزللمؤسسةإصدارصكوكاالستصناعكما��معرفة��املعيار
الشر�� رقم  (١٧)بشأن صكوك االستثماربأ��ا صكوك متساوية
القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب  ��تصنيع سلعة
ً
ويصبحاملصنوعمملوكالحملةالصكوك .
 -٣يجوز للمؤسسة أن تن��� شركة خاصة تقوم بإصدار صكوك
االستصناع وتحصيل مبالغ االكتتاب من حملة الصكوك بغرض
استخدامالحصيلة��تنفيذاملشروعاالستثماريالعقاري .
 -٤تقوم الشركة )املنشأة( بالتعاقد مع مطور املشروع نيابة عن حملة
الصكوك إلقامة املشروع بعقد استصناع ويجوز تنازل املطور عن
ملكية األرض بالبيع لصالح الشركة الخاصة نيابة عن حملة
ً
ً
الصكوك.كمايجوزأيضا دخول املطورمساهما ��املشروعبتنازله
عنملكيةاألرض��مقابلحصصمعينةبعدتقييماألرضويمنح
ً
صكوكابقيمةاألرض .
 -٥يتماستخدامحصيلةاالكتتاب��شراءاألرضواملوادال��تستخدم
إلقامةاملشروعويتمالتعاقدمعاملقاول منفذاملشروعبموجبعقد
مقاولةلقاءأجروتقدمالشركةالخاصة)الصانع(األرضواملواد .
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 -٦يجوزتداول صكوكاالستصناعبعدإقفالاالكتتاب،ويظلالتداول
ً
جائزا إ�� ح�ن تسليم الع�ن املستصنعة إ�� املستصنع ألن حصيلة
االكتتابقدتحولتإ��ملكيةموجوداتاملشروعبأكمله .
ً
 �� -٧حالة دخول املطور مساهما  ��املشروع عند تنازله عن ملكية
ً
األرضمقابلمنحهعددا منالصكوكيعادلقيمةاألرضيجوزأن
يتمتداول الصكوكإ��ح�نبيعاملشروع،أل��اتكون ��هذﻩالحالة
صكوكمضاربةأووكالةباالستثماروليستصكوكاستصناع .
 -٨يجوز للشركة الخاصة ال�� ت�ش��ا املؤسسة بوصفها الصانع أو
املضارب أووكيل االستثمارأن تستثمرحصيلة االكتتاب نيابة عن
حملة الصكوك  ��استثمارات إجارة بحسب خطة تنفيذ املشروع
واحتياج الشركة للسيولة  ��سداد أجرة املقاول أو شراء املواد
املستخدمة  ��بناء املشروع ويكون عائد االستثمار لصالح حملة
الصكوك .
 -٩يجوز أن يقدم طرف ثالث )عدا الشركة الخاصة أواملؤسسة إذا
ً
ً
كانت تملك هذﻩ الشركة(  قرضا حسنا لصالح الشركة الخاصة
لتمك�ن الشركة من دفع العائدات إ�� حملة الصكوك  ��آجالها
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املحددة��حالةتأخراملستصنع��السداد��مواعيددفعاألقساط
املتفقعل��ا .
 -١٠يجوز أن تصدر الصكوك آلجال قص��ة أو متوسطة أو طويلة
بالضوابطالشرعية،كمايجوزأنتصدردون تحديدأجل��حال
صدورهالصكوكمضاربةأووكالةباالستثمار .
 -١١يطبق ع�� هذﻩ الصكوك الضوابط الشرعية األخرى ال�� حددها
املعيارالشر��رقم(١٧)املشارإليه .
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 ٤-٢٢خطوط تمويل مع صناديق سيادية
السؤال:٧٣
ً
اتفاقب��
قدمتاملؤسسةمق��حايتضمنخطواتتقديمخطتمويلع�� ٍ
املؤسسةوالصندوقالسعوديللتنمية،وطرحهع��أعضاءاللجنةاملوقرة
لدراستهوإقرارﻩكماي��:
 -١قام الصندوق السعودي للتنمية بإبرام اتفاقية خط تمويل مع
املؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاعالخاص،وقامبمو���ابتعي��
ً
املؤسسة وكيال له .هذﻩ االتفاقية تمنح املؤسسة الحق  ��تعي��
العميل املف��� كوكيل لها من الباطن للصندوق )انظرالشكل
التوضي�� .(١

ً
 -٢عندما يتقدم هذا العميل املف��� إ�� املؤسسة طالبا الحصول
ع�� البضائع واملعدات ،ثم تقوم املؤسسة بدراسة ذلك الطلب
وتنجزكافةالخطواتالضرورية لتقييمطلبه من ناحية التحليل
املا�� للمشروع وإعداد الوثائق املتعلقة بموضوع املشروع وال��
تشمل إعداد االتفاقيات املطلوبة .وبعد االن��اء من هذﻩ املرحلة
تقوم املؤسسة بتقديم ذلك الطلب إ�� الصندوق السعودي
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للتنمية للموافقة عليه .و�� هذا الصدد فإن للصندوق الحق ��
قبولذلكاملق���واملوافقةعليهأورفضه .
-٣

-٤

��حالةاملوافقة،يقومالصندوق بإخطاراملؤسسةبموافقتهع��
مق��� التمويل ،وحينئذ تشرع املؤسسة بإبرام عقد مرابحة مع
عميل املؤسسة .ثم تقوم املؤسسة  ��ذات الوقت ـ ونيابة عن
الصندوق ـ بتوقيع اتفاقية وكالة مع العميل وتفوضه بموج��ا ��
ّ
مناقشة وإبرام اتفاقية توريد املعدات مع
املصدر نيابة عن
ِ
الصندوق .
ً
يتبع ذلك قيام املؤسسة بإرسال نسخة من اتفاقيات توريد
املعداتمعطلبالصرفإ��الصندوقالذيسيقومبدور إجراء
عملية تحويل مبلغ التمويل املعتمد إ�� حساب املؤسسة .ومنذ
ذلكالتاريخ فإنللمؤسسة مهلة عشرة أيام للقيامبسداد قيمة
ً
املعداتللموردطبقاالتفاقيةالتوريد .
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  -٥فورتسلمعميلاملؤسسةللمعداتنيابةعنالصندوق.سيقوم
بإخطاراملؤسسةبطلبهشراءهذﻩاملعداتمنالصندوق،وبدورها
س��سل املؤسسة عرضها لشراء املعدات إ�� الصندوق الذي
سيقومبدورﻩبالتعب��عنموافقتهع��إجراءعمليةالبيع،وع��
ذلك يتم إبرام اتفاقية مرابحة ب�ن املؤسسة والصندوق .قبول
الصندوق لبيعاملعداتسوفيتضمنثمناملعداتباإلضافةإ��
جدول الدفعات .ويجب أن ينقل سند ملكية تلك املعدات إ��
املؤسسةفورتسلمالصندوقلخطابالقبول .
ً
بناء ع�� ما تقدم سوف تبيع املؤسسة تلك املعدات إ�� عميل
 -٦
املؤسسةبموجباتفاقيةاملرابحةاملوقعةب�نالطرف�ن .
(سوفتتكرربشكل تلقائيمععمالء
  -٧إنالخطواتمن(٢)إ��٦)
ٍ
املؤسسةاملحتمل�نالجدد .
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الجواب :
راجعـ ـتاللجن ــةالش ــرعيةك ــلالخط ــواتاملق��ح ــةم ــناملؤسس ــة �ــ�
هــذﻩالعمليــة،ورحبــتبالتعــاونبــ�ناملؤسســةوالصــندوقالســعودي
للتنمي ـ ــة،ورأتأنالص ـ ــيغةاملق��ح ـ ــةللتع ـ ــاونفيم ـ ــاب ـ ــ�نالط ـ ــرف�ن
ً
صحيحةوسليمةوجائزةشرعا.
ودعتاللجنةالشرعيةﷲتعا��أنيوفقاملؤسسـةوالقـائم�نعل��ـا
ً
لالســتمرارع�ــ�هــذاالــنهجالصــحيحالــذيير�ــ��ﷲتعــا��أوال،وأن
ً
ً
تســتمراملؤسســة�ــ�تقــديمخــدما��اأمتثــااللضــوابطالشــرعوخدمــة
لألمةاإلسالمية.
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 ٥-٢٢استخدام الصكوك �� سداد الودائع
السؤال:٧٤
ً
قدمتاملؤسسةسؤااليتعلقبمساهما��ا��رأسمالثالثةبنوك��غرب
أفريقيا  :��السنغال ،النيجر ،وغينيا ،وأن جميع هذﻩ البنوك لد��ا
استثمارات  ��صكوك الخزانة ذات الفوائد الربوية .وترغب املؤسسة ��
معرفةمدىشرعيةاستخدامهذﻩالصكوك��سدادودائعاملودع�ن.أو
االنتفاع��ذﻩالفوائدكتوزيعأرباحم��اع��املساهم�ن.

الجواب:
ً
بعداملداوالتأجابتاللجنةبلغةصريحة،أنهـذﻩالفوائـد�ـ�ربـامحـض
واليج ـ ــوزاالس ـ ــتفادةم�� ـ ــاب ـ ــأيش ـ ــكل.وإنم ـ ــايج ـ ــبتوج��� ـ ــاألعم ـ ــالال�ـ ـ ـ�
والصدقات.
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 ٦-٢٢صكوك البنك اإلسالمي للتنمية ٢٢
السؤال:٧٥
ً
قدمتاملؤسسةمق��حاإلصدارصكوكالبنكاإلسالميللتنمية،وأطلعتاللجنة
ع��هيكلالعمليةوآليةاإلصدار.

الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنةماي��:
 .١يجبأن يخصص البنك اإلسالمي محفظة من عقود اإلجارة واملرابحات
ً
املوجودةلديهحالياوتكونأصولهذﻩاملحفظة��محلالبيع،وليسبيع
عائدات وأرباح تلك األصول فقط ،ويجب التأكيد ع�� أن التقل قيمة
أصول عقوداإلجارة��تلكاملحفظة عن%٥١من�جما��املحفظة،وأن
يتعهدالوكيلباملحافظةع��هذﻩالنسبةطوالف��ةالصكوك.ولكن��
أسوأ الحاالت اليجوز أن تنخفض نسبة صفقات اإلجارة عن ، %٢٥
و�������حالنقصنسبةصفقاتاإلجارةعن%٢٥أنيوقفتداول
الصكوكح��تعودالنسبة���املستوىاملطلوب .
محضر االجتماع التاسع ) ٥ربيع الثاني ١٤٢٤ھـ( الموافق )٢٠٠٣/٦/٥م(
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.٢

يجب أن يتم البيع من املؤسسة اإلسالمية إ�� الكيان الذي يتم إنشاؤﻩ
ً
" "SPVبسعريحققربحا للمؤسسة،وذلكلدفعش��ةالصوريةولتوافق
ذلكمعطبيعةعملياتالشراءوالبيع .

.٣

إن الربط ب�ن أجرة الوكيل وربح الصكوك املوزع ع�� املستثمرين ع��
ً
ً
الوجهاملق��حمنالبنكبحيثيتم أعطاءاملستثمرينعائدا موازيا لسعر
الليبورباإلضافةإ��هامشمحدد.وأنمايزيدعنأرباحالصكوكيصبح
ً
ً
أجرةللوكيل،فذلكأم ٌر���مقبولشرعاملاي�� :



• أجرةالوكيليجبأنتكونمعلومةو����هذﻩالحالةمجهولة .
ً
ً
ً
• ربح الصكوك أصبح عائدا ثابتا ومرتبطا بالفائدة مع أن الواجب
ً
شرعا أنيوزعجميعالربحالفع��ع��جميعحملةالصكوكبعد
اقتطاعأجرةالوكيلواملصاريف .
وعليه،يجبفكارتباطأجرةالوكيلعنربحالصكوك،وذلكبأنتكون
أجرة الوكيل معلومة بمبلغ مقطوع أو نسبة من صا�� قيمة أصول
املحفطةثميوزعالبا��كلهع��حملةالصكوك.والمانعمنتخصيص
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حافز�ضا�� للوكيل بأن يكون الربح  ��حالة زيادته عن نسبة كذا،
ً
فالزيادة كلها أو جزء م��ا للوكيل حافزا له .و��ذا تتحقق خصائص
الصكوكاإلسالمية��املق��حكو��اخاضعةللغرموالغنم.
أمابالنسبةملق��حالبنكا�حا��،فهناكضمانمقدممنالبنكاإلسالمي
للتنميةلشركة "SPV"بحيثيضمنالبنك��حالةنقصاألرباحاملتحققة
ً
عن الربح املحدد للمستثمرين وهو)الليبور( بأن يقدم البنك قرضا ���
""SPVتسددمنهذلكالنقص��األرباح.وهذاالقرضمعلقسدادﻩ ع��
وجود عائد  ��املستقبل تستيطع  "SPV"من خالله سداد القرض ،و��
حالة عدم تحقق عائدات ،فيسقط القرض بالتنازل ،و�� ذلك ضمان
بتحققربحمع�نللمستمر.
وبالنظر  ���القرض ،فيتضح أن البنك يل��م بتقديمه بسبب سعيه
ً
للحصول ع�� جميعما زادعننسبةالليبوراملحدد سلفا،وقدسبقت
املالحظةع��تحديد سعرالليبور.وباإلضافة���ذلك،فإنهذاالقرض
ً
ً
ً
ً
ً
م��ددب�نأنيكون قرضا مس��دا أوت��عا،وهذاممنوعشرعا فضالعن
ً ّ ً
جرنفعالصاحبه.
كونهقرضا
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ّ
املكونة لوعاء
وأكدت اللجنة ع�� مراجعة عقود اإلجارة واملرابحات
الصكوك منقبلاللجنةالشرعيةألنهذﻩالعقودتخص عمومأعمال
مجموعةالبنكفاختصتبنظرهااللجنةالشرعيةاملوحدة.
كمارأتاللجنةأنهيجبمراجعةعقودالبيعوالوكالةالخاصةباملؤسسة
ال�� تنطبق  ��عملية الصكوك املق��حة من قبل اللجنة الشرعية
باملؤسسة .
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٢٣

 ١-٢٣تأسيس صندوق استثماري للتكنولوجيا
السؤال:٧٦
ً
قدمت املؤسسة مق��حا لتأسيس صندوق للمساهمة ف ــي الشركات
واملؤسسات العاملة  ��مجال التكنولوجيا بصيغة املشاركة .حيث تم
االتفاقب�ناملؤسسةوبنكإسالميآخرع��أنيكوناالراعي�نالر�يس�ن
لهذا الصندوق،معالسماحلبعضالبنوكومؤسساتالتمويلباملشاركة
��هذاالصندوق.واتفقالراعيانفيمابي��ماع��أنيتماستثناؤهمامن
دفعرسوماإلدارةالبالغة،%٢٫٥والسماحلهمابتقا���رسومالتسجيل
من الشركاء ورسوم ال��تيبات الالزمة إلنشاء الصندوق ،ورسوم اإليداع
والرسمالت�جي��عناألرباح.وطرحتاملؤسسةهذﻩاملسألةع��اللجنة
الشرعيةاملوقرةللمناقشةواستنباطالحكمالشر��.

الجواب:
وبعداطالعاللجنةع��هذااملق��ح،والعقودذاتالصلة،أفادتبماي��:
محضر االجتماع األول ) ٦رمضان ١٤٢١ھـ( الموافق )٢٠٠٠/١٢/٢م(
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أ(

وجوبدفعجميعاملشارك�نبماف��مالراعيانالرئيسانرسماإلدارة
لصندوق )س( للتكنولوجيا بنسبة  %٢٫٥ويحتسب هذا الرسم ع��
أساسصا��األصول��بدءالف��ةأوآخرها .
أوأن يتم كتابة عقد إدارة منفصل لدفع رسوم اإلدارة للراعي�ن
الرئيس�ندون اإلخاللبنظاموشروطاملشاركة.وترى اللجنةصواب
االخذبالرأيالثاني،بحيثيفصلعقداإلدارةعننظامالصندوق.
وإن جميع املشارك�ن بمن ف��م الراعيان الرئيسيان سيدفعون رسم
اإلدارة  %٢٫٥بحيث يتم توقيع عقد إدارة لف��ة معينة من قبل
الجمعيةالعموميةللصندوقمعالراعي�نالرئيس�ن .

ب( ال مانع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تقا��� )رسم ترتيبات( إنشاء الصندوق
) .(ArrangementFee
ّ
سمتسجيلمقطوعموحدبغضالنظرعننسبة
ج(المانعمنتقا���ر
املساهمة.
د(المانعمنزيادةرسمال��تيبزيادةبسيطةمقابلإلغاءرسماإليداع .
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هـ(  ال يجوز تقا��� )رسم إيداع(  (Placement Fee)وال مسوغ له من
الناحيةالشرعية.ألنهناكحاجةمش��كةمنكلطرفلآلخر.
و(

المانع منتقا���الرسمالت�جي�� بواقع  %٢٠عنجميع األرباح
ال��تزيدعن،%٢٠بحيثتكونهذﻩالنسبةضمنعقداإلدارة .

ز( ترى اللجنةوجوبفصلموضوعالتخارجعناألرباح،ألنهالعالقة
مباشرة بي��ما .وأن يتم وضع عنوان منفصل للتخارج  ��وثيقة
املشروع.
ح( تماستعراضالنشاطاتال��سوفيستثمرف��االصندوق،واق��ح�
اللجنة إلغاء البند املتعلق باملعدات الحربية ،ألن هذﻩ املسائل من
اتيجيةويمكنذكرها��مكان آخرلهعالقةباس��اتيجية
األموراالس��
ٍ
الصندوقوسياسته.


ط( فيمايتعلقبنسبةالديونال��ع��الصندوقإ��إجما��األصول)أقل
من(%٣٠يجبانيكوننسبةاالستقراضبفائدةإ��إجما��األصول
��الجهةاملستثمرف��اأقلمن%٣٠وفقالسعرالحا��للسوق.
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ي( يجب أن تكون نسبة �جما�� اإليداعات بفائدة أقل من ��� %٣٠
�جما��اإلصول��الجهةاملستفيدف��ا .


ك( يجبأنتكون نسبة)الكسب���املشروع(���صا��الدخلأقلمن
��%٥الشركةاملستثمرف��ا.
ل( يجبأنيقوم الصندوق بالتخلصمنأيفوائدمهماكانمقدارها،
وذلك بصرفها  ��وجوﻩ ال���بعد أن تعرض ع�� اللجنة الشرعية.
بغية توضيح عنصرالت�ه��الذي هوشرط لدخول الصندوق ��
االستثمار.
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 ٢-٢٣صناديق املرابحة للسلع:٢٤
استثمار �� صناديق املرابحة للسلع من خالل إدارة الخزينة.٢٥
السؤال:٧٧
تقدمت املؤسسة بمق��� للجنة املوقرة حول رغبة املؤسسة باستثمار
الفائض املا�� لد��ا  ��صناديق املرابحة للسلع من خالل إدارة الخزينة
ً
التابعةللبنك،يأتيذلكتماشيامعمايقومبهالبنكتجاﻩالفائضلديه،
ً
ومراعاة ملتطلباتهيئةاملحاسبةواملراجعةللمؤسساتاملاليةاإلسالمية.
وترغباملؤسسة��الحصولع��الرأيالشر����هذﻩاملسألة.
الجواب:
راجعتاللجنةالوثائقذاتالصلةوقررتماي��:
ً
أ( يجبالتأكددوما مناستقالليةأيصندوقتع��ماملؤسسةاملشاركة
فيهعنأيمعامالتمحرمةحيثإنهاليمكنالخلطب��العمليات
ً
الشرعيةوغ��الشرعيةالابتداءاوالعنداإلقفال .

محضر االجتماع الثالث ) ٢٣صفر ١٤٢٢ھـ( الموافق )٢٠٠١/٥/١٧م(

البنك اإلسالمي للتنمية
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ً
ب( يجبالتأكددوما منخضوع أيصندوق تع��م املؤسسة املساهمة
فيهبشكلمنفصلللضوابطالشرعية .
ج( اليوجدمانعشر��منأنيقومبإدارةالصندوق شخص���مسلم
شريطةأنيطبقالضوابطالشرعيةتحتمراقبةهيئةشرعية .
د( ��عملاملؤسسةيجبفصلدوراملنظمللتمويلعندوراملضارب
ً
بعقدين منفصل�ن تماما وذلك لجواز تحديد نسبة املقابل عن
التنظيم.وعدمجوازذلك��عقداملضاربة .
هـ(  �� عقود التأج�� ،يمكن فصل التأم�ن والصيانة  ��)عقد خدمات(
بعقدمختلفمستقلع��أنيتحملاملؤجرتكلفةذلكويقتصردور
ً
املستأجرع�� قيامه باإلجراءات وكيال عن املؤجر .ويقتطع مبلغ من
األجرة لتغطية مصروفات الصيانة األساسية والتأم�ن ،ويكون تحت
ً
الحساب،أيقابالللزيادةوالنقصان.
و( �� عقود املرابحة يجب توف�� نسخ العقود ال�� تستخدم لتلك
العملياتلتتممراجع��اقبلإقراراها.
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ز( �� عقود املضاربة ،يرى فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني أن
ُيستبدلبهعقدوكالةيتيحللمؤسسةتقا���عمولةبغضالنظرعن
الربح.ولكناللجنةاتفقتع��إبقاءعقداملضاربةبماأناملؤسسة
بنتأساسالعمليةع��صيغةاملضاربة.
وحيث إن املؤسسة تقوم بدورين )دور املنظم للتمويل ،ودور
ً
املضارب(فالبدمنفصلجميعبنوداملنظمبعقدمنفصلتماما
َ
عندور املؤسسةمضاربا،بحيثيشملعقداملضاربةأرباباملال
واملديرفقط،واليجوزالخلطبينهوب�ناتفاقيةاملنظمألناملقابل
عنالتنظيمنسبةثابتة��ح�ناليجوز��املضاربةتحديدنسبة
ثابتة.
كما يجب التوضيح أن ألرباب املال متابعة تطبيق الضوابط
والشروطفقطإنلزمذلكولهمحقالتدخل��حالةاالنحراف
عماهومتفقعليهخاللتنفيذاالتفاقية.كماطلبتاللجنةفصل
بنودالت�م�نوالصيانةاألساسيةبعقدمستقلوهوعقدالخدمات
العامة.
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ح(

ّ
يجبأنيكون للمستأجرحقتسلمللمعدات عندالشراءبصفته
ً
وكيال عن املؤجر ،وال يجوز للمؤجر الت��� من عيوب الع�ن
املؤجرة ،بل هوملزم بأن تبقى صالحة لالنتفاع ��ا طيلة مدة
اإلجارة .
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 ١-٢٤أنواع الصيانة �� ال����� 
السؤال :٧٨
استوضحتاملؤسسةمناللجنةاملوقرةعنأنواعالصيانةال��يتحملها
املؤجر��عقوداإلجارةاملن��يةبالتمليك ،ومايتعلقبالتأم�ن،وهليجوز
توكيلاملستأجر��ذلك.


الجواب:
ً
أوضحتاللجنةأنهناكنوع�نمنالصيانة،ا�و��أساسيةو��دائما
ع��املؤجر���اتتعلقبوجوداملنفعةأوبتمك�ناملستأجرمناالنتفاع��ا.
والثانيةصيانةتشغيليةأودوريةو��تقعع��املستأجر.
والقاعدةالعامةأنكلمايتوقفعليهوجوداملنفعةأواستعمالهافهو
تعد أوتقص��من املستأجر .وأما الصيانة
ع�� املؤجرما لم يكن هناك ٍ
التشغيليةف��ع��املستأجر���اترتبطبالتشغيل.
-
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ّ
يجوز للمؤجرأن يوكل املستأجر ��القيام بأعمال الصيانة ال��
تخصاملؤجرولحسابه.كمايجوزاالتفاقع��أنيكونذلكبمبلغ
تقديري )عقدوكالةخدمات(وأنيأخذ�ع�ناالعتبارعندتحديد
األجرة ما قد يتحمله من نفقات الصيانة وذلك ع�� أساس
تقديري.لكنإذامازادتالتكلفةالفعليةللصيانةعماتمتقديرﻩ،
فيجبع��املؤجرتحملنفقاتالصيانةاإلضافية.
والمانعمنأنيتفقاملؤجرمعاملستأجرع��إبقاءجزءمناألجرة
مع املستأجرملقابلة نفقات الصيانة �� ،حال قيام املستأجر��ا
ع��سبيلالوكالةعناملؤجر.
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طرف ثالث
 ١-٢٥ضمان طرف ثالث )تقديم آلية مق���ة لضمان جزئي من
ٍ
لعملية إيجار طائرة(.
السؤال:٧٩
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبسؤال يتعلقبر�ب��ا��ت�ج��طائرةألحد
ٍ
العمالء،وبعدف��ةاإلجارةتقوماملؤسسةببيعالطائرةلطرفثالث.
ٍ

الجواب:
اطلعت اللجنة املوقرة ع�� آلية مق��حة تقدمت ��ا املؤسسة من أجل
حصولهاع��ضمانجزئيمنطرف ثالث��عمليةإيجارطائرةوقررت
ٍ
جوازهذﻩالصيغة.وأثنتاللجنةع��هذﻩاآلليةال��اق��ح��ااملؤسسة
وال�� تضمنت )أنه  ��حال نكول الشركة الصانعة عن تعهدها لشراء
الطائرة ،يحق للمؤسسة بيعها لطرف ثالث ع�� أن تتحمل الشركة
الصانعةالفرقب�نسعرالبيعوالسعرالذيتعهدتبدفعه.
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 ٢-٢٥ضمان املضاربة 
السؤال:٨٠
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبسؤاليتعلقبمدىجوازطلبضمانات��
ٍ
عقوداملضاربة.

الجواب:
��حالاعتمادصيغةاملضاربة،اليجوزللمؤسسةأنتطلبأيضمانات
ً
من البنك امل��� بوصفه مضاربا .حيث يضمن فقط إهماله وتجاوزﻩ
لحدودالوكالةاملمنوحةلهباملضاربة .

أما��حالةاملشاركةوالحالةهذﻩفإنه:
أ( ال يجوز ألحد الشري��ن أن يتعهد بشراء حصة الشريك اآلخر
ً
بالقيمةاالسميةألنهيؤديإ��الضمانمطلقا.
ب( يجوز قيام أحد الشري��ن بشراء حصة الشريك اآلخر بالقيمة
السوقيةالعادلةأوبقيمةيتفقانعل��اعندالشراء .
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ج( اليجوزألحدالشريك�نأنيضمنللشريكاآلخرشراءحصته،ألن
الغرمبالغرم،كماأنهإنقامأحدالشريك�نبإدارةاملشروعفيجب
أنيكونهناكعقدمنفصلإلدارةالشركة .
د( يجوزألحدالشريك�نأنيبيعحصتهبأيسعرمتفقعليهبي��ماإذا
تم ذلك لحظة التخارج .أما قيام احدهما بالتعهد لآلخربصفته
ً
مناالتفاقامل��مبسعرزائدأوناقصفإنهاليجــوز .
جزءا
ٍ
وترى اللجنة أن الصيغة املطروحة ��ا غرر واضح ،وقطع لالش��اك ��
ً
الربحبسببتحملأحدالشركاءالخسارةبدالمنتحميلهاللشريك�نبقدر
الحصص،كماأناملجامعالفقهيةقدناقشتهذﻩاملسألةوأصدرتف��ا
ً
قرارايق���بعدمجوازها.
ً
وطلبتاللجنةمناملؤسسةاالن��اءأوالمنمسودةاالتفاقمعشريكهاثم
عرضهع��اللجنةقبلتوقيعالعقدالستخالصرأ��االشر��.وقدرحبت
املؤسسة��ذااالق��ا�ووعدتباستكمالالتفاهماتمعصاحباملشروع
ثمعرضهابعدذلكع��اللجنةالشرعية��أقربفرصة.
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 ٣-٢٥ضمان خطوط التمويل 
السؤال:٨١
ً
قدمت املؤسسة سؤاال للجنة الشرعية حول تطبيق صيغة الخط
ً
التمو���،يتعلقبمدىجوازإصدارالبنكالذيتعينهاملؤسسةوكيالع��ا
ً
ً
�� الخط التمو��� لالتفاق مع العميل ال��ا�� ضمانا بنكيا منه لصالح
املؤسسة،بحيثيضمنبموجبهأداءالعميلالل��اماته.
الجواب:
بعداإلطالعع��هذﻩاملسألةواملداوالتحولها،قررتاللجنةماي��:
.١

المانع من صدور الضمان من ذات البنك الذي عينته املؤسسة
ً
وكياللها��شراءاملعداتبنفسهأومنخاللتوكيلالغ��بشرطأن
يتم توقيع عقد بيع املعدات إ�� العميل ال��ا�� بشكل مباشرمن
املؤسسة .وتنت�� وكالة البنك  ��هذﻩ الحالةعند تبليغه املؤسسة
بتسلماملعداتاملش��اﻩنيابةعناملؤسسة .
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.٢

المانعكذلكمنأنيتمفتححساباالمانةاملقيدلدىذاتالبنك
ً
طاملا أنه ليس مسئوال عن تحصيل األقساط حيث إن العالقة
أصبحتمباشرة��ناملؤسسةوالعميلال��ا�� .
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 ٤-٢٥إصدار ضمان ل���� ولألوراق املالية 
السؤال:٨٢
أشارمقرر االجتماع إ�� أن اتفاقية تأسيس املؤسسة تنص ع�� أن من
صالحياتاملؤسسةماي��:
أ( تو��� املنتجات والخدمات املالية كاإلجارة والبيع باألجل
واالستصناعواملضاربةواملرابحةوتقديمالضمانات.
ب( تشجيع مشاركة مصادرالتمويل باألساليب املناسبة بما  ��ذلك
قيام املؤسسة بتغطية إصدارات األوراق املالية وتعبئة األموال
وتقديمالضماناتال��تحددهالهذاالغرض .
كماأنمنصالحياتاملؤسسةالقيامبضماناألوراقاملاليةال��تستثمر
املؤسسة���التسهيلبيعها.وتطلباملؤسسةمناللجنةالشرعيةاملوقرة
ماي��:
أ(

توضيح الصيغ واألحكام والضوابط الشرعية املالئمة لقيام
املؤسسة بإصدارالضمانات "الكفالة" عن ولصالح العمالء من
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الشركاتواملؤسسات��معام���مالتجاريةمقابلأجرةأوعمولة
للمؤسسة .
ب( توضيحالحكمالشر��حول قياماملؤسسةبضماناألوراقاملالية
ال��تستثمر���ااملؤسسةبالشراءلتسهيلبيعها .


ج( مدى جواز ضمان املؤسسة لألوراق املالية "الصكوك" ال�� ال
تصدرها املؤسسة أوتمتلكها بالشراء وذلك مقابل أجرأوعمولة
محددة .
الجواب:
وبعد مداوالت اللجنة قررت بما ���:
أن هذا املوضوع يتضمن بعض األمـ ـ ــور املستحـدثة ال�� يجـب أن تتم
مراجع��او�ح��ابصورةأدق،وعليهرأتاللجنةأنيتمتأجيلالنظر��
هذﻩاملسألة���االجتماعاملقبلإلصدارالفتوىالشرعيةبشأ��ا.
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 ٥-٢٥ضمان الصكوك االستثمارية 
إصدار خطاب الضمان للصكوك االستثمارية : ٢٦

سؤال:٨٣
قدمتاملؤسسةورقةحول رغبةاملؤسسةتقديمضمانال��اماتلبعض

الشركات ال�� �عت�� نشاطا��ا مشروعة ومضمونة وترغب  ��إصدار
خطاباتالضماناملصرفيةلها:
الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنة :
ً
 -١ال مانع شرعا من قيام املؤسسة بضمان ال��امات ال��� وإصدار
ً
خطاباتالضماناملصرفيةطاملاكانالنشاطمحلالضمانمشروعا
ً
ومتفقامعأحكامالشريعةاإلسالمية .

ً
 -٢إذا كان النشاط محل الضمان صكوكا استثمارية ،فيجب أن يكون
ً
إصدارالصكوكال��تضم��ااملؤسسةمتفقا معاملعيارالشر��رقم
) (١٧بشان صكوك االستثمار ومعيار األوراق املالية رقم (٢١)
محضر االجتماع الثالث عشر ) ١٣ربيع اآلخر ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٤/٦/١م(
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الصادرينعناملجلسالشر��لهيئةاملحاسبةواملراجعةللمؤسسات
املاليةاإلسالمية .
 -٣التأكد من شرعية الصكوك االستثمارية املراد �ما��ا وتوافقها مع
أحكامالشريعة .
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 ٦-٢٥خطاب الضمان وأجرته 
السؤال:٨٤
ما��الحاالتال��يمكنللمؤسسةالحصول ع��أجرةمقابلإصدارها
لخطابالضمانلصالحاملستفيد .
الجواب :
الحالة ا�و�� :ال�� يؤول ف��ا الضمان إ�� دفع الضامن مبلغ الضمان
للمضمونله،و�عت��ذلكبمثابةقرضمنالضامنللمضمونعنه،ففي
هذﻩالحالةاليجوزأخذاألجرةعنالضمانألنهيكون مقابلاإلقراض،
ويحق للمؤسسة االحتفاظ فقط بعمولة اإلصدارلكو��ا جاءت مقابل
خدمةإصدارالضمان.
الحالة الثانية:ال��اليؤولالضمانإ��قرض،حيثيقوماملضمونعنه
بالوفاءوبـأداءماعليهمنمستحقاتإ��املضمون له"الدائن"��موعد
االستحقاق.بحيثالي����ع��الضامنمطالبةمنقبلاملضمون عنه
بمادفعهعنهالضامنللمضمونعنه.
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و�� هذﻩ الحالة المانع من أخذ أجرة عن الضمان وأجرة عن عمولة
اإلصدار.
ويجوز عند تحديد أجرة الضمان أن يتم تحديد شرائح بحسب قيمة
الضمانبحيثتزيدقيمةاألجرةكلمازادتقيمةالضمان،كمايجبأن
تحدد قيمة عمولة إصدارالضمان بحسب الجهد اإلداري املبذول ومدة
الضمان و�� حال تجديد الضمان يجوز منح أجرة جديدة بشرط ا���ا�
ً
مدةالضماناألول.أيتجديدالضمانوليستكراراللضمانالسابق.
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 ٧-٢٥هامش الجدية �� املرابحة واإلجارة 
السؤال :٨٥
تقدمتاملؤسسةبسؤاليتضمنر�ب��ا��القيامبتوكيلاآلمربالشراء��
عمليات املرابحة واملستأجر ��عمليات اإلجارة بغرض التفاوض وشراء
األصول املطلوب تمويلها بتلك الصيغ نيابة عن املؤسسة ،وذلك بعد
ً
تقديمالعميلوعدا بالشراءأواإلجارةو��بعضالحاالتيحدثأنيخل
العميلبال��اماتهبموجبعقدالوكالة��إكمالمشروعه��املوعداملحدد
أويخفق��إقامةاملشروعأوتسلماألصول نيابةعناملؤسسة��ح�ن
تكون املؤسسة قد ال��مت للشركةاملصنعة أواملوردة ع��كاملالقيمة
بموجب اعتماد مستندي والسؤال هنا هل يجوز للمؤسسة عند توكيل
العميلأخذهامشجديةمنذلكالعميل؟وهليحقللمؤسسة��حالة
اخفاق العميل  ��الوفاء بال��اماته مصادرة مبلغ هامش الجدية أم يتم
فقطتعويضالضررالفع��وردأيمبالغتزيدعنذلكإ��العميل
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الجواب:
وبعداملداوالترأتاللجنةأنهالمانعمنأخذاملؤسسةهامشالجدية
منالعميللضمانحسنأدائهالل��اما�هبموجبوعدالشراءأوالت�ج��
ع��أنيتماس��دادقيمةالضررال�ع��وردال�ا�����العميل.
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 ٨-٢٥آلية بديلة لتسييل الضمانات �� عمليات املرابحة
السؤال:٨٦
تقدمت املؤسسة بآلية مق��حة ألحد رجال األعمال لتسييل خطاب
الضمان الصادرلصالحه من بنك السودان ،وذلك وفقا آللية تتالءم
وأحكام الشريعة اإلسالمية .وتق��� املؤسسة اآللية التالية للقيام بذلك
و��:
أنتقوماملؤسسةبتمويلعمليةمرابحةملصلحةالعميلبقيمة٤٠مليون
دوالر)تشمل السعراألسا��� وهامش الربح( .سيتم سداد قيمة املرابحة
ع��عشرةأقساطشهرية.ولسدادثمناملرابحةيحيلالعميلاملؤسسة
ع��بنك)س(الذيكانأصدرللعميلخطابضمانبقيمةنفساملبلغ
ويسددهاع��ذاتالعددمناألقساطو��نفساملواعيد.
الجواب:
بعد مناقشة املق��� بالصورة املعروضة عل��ا ،قررت اللجنة سالمته
وخلوﻩمناملخالفاتالشرعية،وتمتإجازته .
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٢٧

 ١-٢٦اإلخالل من الوكيل باإليجاب والقبول قبل التصرف
السؤال:٨٧
�� إحدعقودالتمويل باإلجارة قامت املؤسسة بشراء املعدات املطلوبة من 
أحد العمالء وتم �ح��ا إ�� ميناء بلد العميل .ولكن العميل لم يقم 
باستكمال اإلجراءات الجمركية إلخراجاملعدات من الجماركول���ة جاوزت 
الس�ت�ن.وبالتا��لميقمبإكمالاملشروعوتشغيله.

الجواب:
ً
اطلعت اللجنةع��نموذجلتلكالحالةممثلة بعقودالشركة)س(وال��
�� عبارة عن عقود وكالة وعقود إجارة من��ية بالتمليك ،حيث قامت
املؤسسةبتوكيلالعميللشراءالبضاعةمنالخارجع��أنيتمتأج��ها
لهبعقدإجارةعندتسلمهللبضاعة��مينائه.
والخطأالذيوقعتفيهاملؤسسةهوأ��المتتسلممنالعميلخطاب
إيجاب يوضح رغبته  ��استئجاراملعدات ال�� قام بتسلمها من امليناء،
وبالتا�� لم ترسل له املؤسسة خطاب قبول تؤكد له قبولها للتأج��له،
محضر االجتماع التاسع والعشرين ) ١٨ذي القعدة ١٤٢٨ھـ( الموافق )٢٠٠٧/١١/٢٨م(
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ً
وإنما قامت بإبرام عقد الت�ج��محددا به املدة وطريقة السداد دون
تسليم وتسلم خطابي اإليجاب والقبول أوتلق��ا ما يفيد بوعدﻩ لذلك.
ورأت اللجنة أن العميل  ��تلك الحالة مخطئ ويتحمل ضرر بقاء
البضاعة بامليناء لعدم تسليمه وثائق املعدات إ�ى املؤسسة لتم�ي��ا من
اجهاأوبيعهارغممطالبةاملؤسسةلهبذلك،كماأنهلميف بعقد
إخر
ِ
الت�ج��امل��م مع املؤسسة .وترتب ع�ى ذلك حساب رسوم أرضيات ع�ى
تلكاملعداتاملوجودةداخلامليناءح��اآلن.
وترى اللجنة أن العميلهومن يتحمل رسوم األرضيةبمقت��� حصول
املؤسسةع�ىوعد ملزمباالستئجاروتقص��ﻩ��استخراجاملعدات،وعدم
ٍ
تسليمهوثائقاملعداتإ�ىاملؤسسةلتم�ي��امناستخراجاملعداتأوح��
بيعها.وع�ىاملؤسسةاملتابعةالجديةألموالهاوالحرصعل��األ��امؤتمنة
ع�ىأموالاألمةال��يجباملحافظةعل��اوتنمي��ا.
وأثنتاللجنةع�ىقياماملؤسسةبالتفريقفيماب�نعقديالوكالةواإلجارة
مما يدل ع�ى اهتمامها بمراعاة مبادئ الشريعة  ��إبرام العقود مع
عم���ا.ونصحتاللجنةاملؤسسةأنهيجبعل��اأنتحصلمنعم���ا
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ومؤرخ يفيد صراحة بأن العميل يل��م بإرسال خطاب
ملزم
ع�� ٍ
وعد ٍ
ٍ
إيجاب فور تسلمه للمعدات/البضائع ال�� تمولها املؤسسة  ��مينائه
ٍ
ً
تمهيداإلبرامعقدإجارةمعه.أماإذالميرسلذلكالخطابفمع��ذلك
أنه يتحمل أي ضرر نا��� عن عدم إبرامه لعقد اإلجارة مع املؤسسة
ولنكولهعنتنفيذوعدﻩباستئجاراملعداتاملش��اةباسماملؤسسة.كما
خطاب
نصحت اللجنة املؤسسة أن تحصل من عم���ا املماطل�ن ع��
ٍ
يفيدبتحديدموعد لتنفيذالوعدألنهذااألمرلصالحها،حيث
مؤرخ
ٍ
ٍ
يوضعالعميلب�نأمرينإماأنينفذالوعدالذيال��مبهوإماأنيتحمل
الضرر الناتج عن مماطلته ،وبذلك تبيع املؤسسة معدا��ا لتخفيف
خسائرهاومقاضاتهبعدذلك.
كما تمت اإلشارة إ�� أن القانون الوض�� لبلد العميل ينظرإ�� عقد
اإلجارةاملوقعب�نطر��العقددونالنظرلعقدالوكالة،وبالتا��يجبع��
املؤسسةأنتستمر��مطالب��اباألجرةامل��تبةع��العميلع��أنتأخذ
ً
حقهافقطوالبا���عت��تطه��ا ملالهامنالشوائبالربويةوينفق��وجوﻩ
الخ��.
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ورأتاللجنةأنالعميل�عت��مخطئيتحملمسئوليةخطئه ألنهلميقم
بتسليم وثائق املعدات  ���املؤسسة لتم�ي��ا من استخراج املعدات من
امليناءوالتصرف���ا.
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 ٢-٢٦تأخر الوكيل �� اإليجاب والقبول 
سؤال:٨٨
عرضتاملؤسسةع��اللجنةالشرعيةمسأل��ااملتعلقةبإحدى اتفاقيات 
التمويلباإلجار،حيثقامتاملؤسسةبشراءجزءمناملعداتالالزمةألحد
املشاريع و��املقابلال��م العميل )شركةس( بشراء املعدات املتبقية .وقد 
أوفتاملؤسسةبال��اما��اوتسلمالعميلاملعداتولكنهلميستكملاملشروع
وظلت معدات املؤسسة لديه دون استخدام ولف��ة جاوزت ثالث سنوات.
فكيفتتعاملاملؤسسةمعهذاالعميلاملماطل.

الجواب :
َ
باإلطالع ع�� عقود املؤسسة امل��مة مع شركة )س( ت َب َ�ن ِ قيام املؤسسة
بإبرام عقد وكالة وعقد إجارة من��ية بالتمليك ووجود خطاب إيجاب
وقبول ب�نالطرف�نإالأنالعميلبعدتسلمهللمعداتماطل��تنفيذ
املشروع وبالتا�� تأخر ��سداد األجرة املقررة عليه ،ورأت اللجنة أن
املؤسسةيجبأنتطالبهبالسدادباإلضافةإ��توقيععقوبةتأخ��عليه
����مماطلته��تنفيذماتماالتفاقعليه.وتصرف��وجوﻩا����بمعرفة
اللجنةالشرعية.
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 ١-٢٧تمويل شركة صناعة أدوية 
عقود التمويل باملرابحة مع شركة )س( لصناعة األدوية.
السؤال:٨٩
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبالعقودالخاصةبمشروع)س(الذيتم
ً
تقديمهسابقا ��االجتماعرقم(٢)بتاريخ٢٠٠١/٣/١م للنظرف��ا،وهو
السؤال��(٢٤)هذﻩاملجموعة.
الجواب:
ّ
اطلعتاللجنةاملوقرةع��كافةعقوداملشروع،ووافقتعل��ا،كما���ت
اللجنة  ��)حالة استخدام صيغة االستصناع( إ�� عدم جواز توكيل
الشركة ببيع أي من املنتجات املستصنعة لذات الشركة أو إلحدى
ً
ً
الشركاتاململوكةلهاكلياأوح��جزئيابنسبةتزيدعن،%٥٠وقدأخذت
املؤسسةهذاالتنبيه�ع��االعتبارعندإعداد العقود .وتمتإجازةهذﻩ
العملية.
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 ٢-٢٧مرابحة متعاقبة 
السؤال :٩٠
صيغ جديدة
طلبت املؤسسة من اللجنة الشرعية مساعد��ا  ��إيجاد ٍ
للتمويل يمكن للمؤسسة االستفادة م��ا ،بحيث يمك��ا الحصول ع��
خطوطتمويل��أسواقالدولاألعضاء.

الجواب:
ناقشت اللجنة الصيغ الشرعية ال�� تتم����ا املصرفية اإلسالمية عن
���هامنالبنوكالتقليدية،وذكرتأنبعضتلكالصيغيتماستخدامها
من قبل مؤسسات التمويل والبنوك اإلسالمية والبعض اآلخرال يتم
ً
استخدامه .وقدمت اللجنة مجموعة جديدة من الصيغ ال�� يمكن
للمؤسسةاالستفادةم��ا،وم��اع��سبيلاملثالالالحصرصيغ��اإلجارة
املتعاقبةواملرابحةاملتعاقبة،أماصيغةاملرابحةاملتعاقبةف��كماي��:
أ(

تقوماملؤسسةبإبرامإطارعامللمرابحةمع"البنكاملح��"��الدولة
ً
املعنية،معمنحهتوكيالبالتملكلصالحاملؤسسة،و��ذاتالوقت
يكون هناكوعدملزمبالشراءمنقبلالبنكاملح��معمنحهحق

257 | P a g e

255

توكيلال�����.هذااإلطاريجوزللمؤسسةطلبالضماناتاملناسبة
ً
ً
منالبنكاملح��ليسبوصفهوكيالوإنمابوصفهمش��يا .
ب( بموجبالوكالةاملمنوحةللبنكاملح��مناملؤسسة،يحقلهتوكيل
العميلضمنإطارعامبالشراءلصالحاملؤسسةمعوعدملزممن
العميل بالشراء ،وللبنك املح�� طلب الضمانات املناسبة من ذلك
العميلوتحديدربحهبصورةمنفصلة .

ج( يقوم العميل بتنفيذ التوكيل الصادرله من البنك املح�� بشراء
املعداتباسماملؤسسةبموجبوكالتهعنالوكيلالرئيس"البنك
املح��"ومنثمإشعارالبنكاملح��بتنفيذالوكالة .

د( يقوم البنك املح�� عند تسلمه إلشعار العميل باكتمال الشراء
والتسلم بإشعاراملؤسسة بتنفيذ الوكالة واكتمال تملك املعدات
ً
باسم املؤسسة ويقدم إيجابا لشراء املعدات من املؤسسة و��
املقابلتشعرﻩاملؤسسةبقبولهاببيعاملعداتلهبحيثيصبحالبنك
ً
املح��مالكاللسلعةعندتسلمهإشعارالقبولمناملؤسسة .
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ً
ً
ه( يقدم العميل للبنك امل��� إشعارا بالشراء "إيجاب" تنفيذا للوعد
ً
امللزم الصادرعنه عند توكيله ويتلقى إشعارا من البنك امل���
بقبول البيع له "بعد تسلمه إشعاراملؤسسة بقبول البيع له" أي
البنكامل��� .

و( تكون مخاطرالهالك خالل مرحلة الشراء وح�� تسلم املؤسسة
إلشعاراإليجاب من البنك امل��� ع�� عاتق املؤسسة ،ألن الشراء
يتم باسمها ول�سا��ا ،ويجوز الت�م�ن لصالح املؤسسة ول�سا��ا
خاللهذﻩاملرحلة .
•

تمشرحعمليةاإلجارةاملتعاقبة��باباإلجارة .
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  ٣-٢٧شراء أسهم املرابحة.٢٨
السؤال:٩١
ً
ً
ً
ً
قدمت املؤسسة عرضا تفصيليا ورسما توضيحيا ملراحل عملية شراء
أسهممرابحة،وال��ترغبمنخاللهااملؤسسةتوف��تمويللشركة)س(
لشراءأسهممدرجة��بورصةاألسهم��تلكالبالد.
واستفسرت املؤسسة عن مدى مواءمة الصيغة املستخدمة لدى بعض
املصارف اإلسالمية  ��توكيل العميل بأن يتو�� شراء البضاعة بالتأكيد
ع�� مواصفا��ا ،ومنثم يؤولاألمر���أنيبيعالسلعةلنفسهبموجب
الوكالةاملمنوحةله.حيثيتو��طر��العقدبنفسه.وتساءلتعنشرعية
هذﻩالعمليةوعناملخرجاملناسبلها:
الجواب:
بعد اإلطالع ع�� تفاصيل هذﻩ العملية ،أفادت اللجنة بأنه قد صدرت
فتوى منندوةال��كةبمنعمثلتلكالصيغة.والحليكمن��أنيكون
محضر االجتماع الرابع عشر ) ٦رمضان ١٤٢٥ھـ( الموافق )٢٠٠٤/١٠/٢١م(
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الوكيل  ��البيع  ���العميل وهذا شرط من شروط البيع الصحيح
املتعارفعل��ا،و��اإليجابوالقبولومحلالعقدوقيمتهومدتهواألجرة.
ثمقررتماي��:
 -١رأتاللجنةأنهالمانعمنقياماملؤسسةبإبراممرابحاتع��األسهم
شريطةأن تكون األسهم مستوفية للضوابط الشرعيةالصادرة عن
املجلس الشر�� لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية 
 -٢المانعمنتوكيلالعميلبعمليةالشراءولولميفصحعنأنهوكيل،
والمانعكذلكمنتسجيلاألسهمباسمالعميلع��أنيؤخذمنه
سندضديثبتامللكيةالفعليةلألسهملصالحاملؤسسةع��أنتتم
املرابحة،وقداستحسنتاللجنةأنيتمالدفععنطريقوكيلآخر
���العميلوأنيتمتفويضالبنكبالدفعللبائعمباشرة .
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كماأنصيغةسندال ّ
ضدتتضمناآلتي:
"أنيصرحالوكيلبأناألسهممسجلةباسمهلغرضإج ـرائي.وأنامللكية
الفعلية  ��لصالح املؤسسة وانه مستعد لتسجيل هذﻩ األسهم باسم
املؤسسةإذاطلبتمنهذلك".
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 ٤-٢٧نموذج اتفاقية املرابحة 
السؤال:٩٢
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبنموذجالتفاقيةاملرابحةمنأجلإجازته
وليتماستخدامهبشكلنمطي،حيثراعتفيهاملؤسسةكافةالتوصيات
دم��االلجنة��اجتماعاتسابقة.
ال��ق
ٍ
الجواب:
اطلعتاللجنةع��نموذجاملرابحةاملقدممناملؤسسة،وتمتمناقشته،
وقدمتاللجنةرأي��ا��كماي��:
• أن هذا العقد مشابه ملا سبق اإلطالع عليه  ��أحد االجتماعات
ً
السابقةع��أساساملضاربةوقدأج��سابقاإالأنهذاالعقدعليه
بعض التعديل وهو نفس ما ذكرﻩ املقرر .وكانت مالحظة الشيخ
محمدتقيالعثمانيتتعلق بأنهقدتمدمجعقدياملرابحةوالوكالة
ً
عقد واحد وهوما يعمل به البنك اإلسالمي للتنمية حاليا .مع
�� ٍ
مالحظةأنه��حالةدمجعقدالوكالةمععقدالبيعيؤديإ��تداخل
أحكامالوكيلمعأحكاماملش��ي .
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ً
• ��هذاالعقديكون العميلوكيالبالشراءثميباعإليه،فهذاالعقد
يب�نشروطالوكالةوال��اماتالوكيل..الخ،و��نفسالعقديحدد
ً
شروطالبيع...الخوفيهنظرمنالناحيةالشرعيةألنفيهخلطاب�ن
األمرين من حيث ا�ل��امات وتبعات املش��ي ع�� أساس عقد
الوكالة ،ثم براءته من العيوب ع�� أساس عقد البيع .وهذا بالتا��
يؤثرع��األحكاماملتعلقةبكلمناألمرين .
• وحيث إن عقد املرابحة هذا يب�ن شروط الوكالة وال��امات الوكيل
ً
..الخ،وهونفسهأيضايحددشروطالبيع،والصحيحأنيكونهناك
ً
عقدتوكيلمستقلعنعقدالبيعوهواملتبعأيضا ��املؤسسة��
ً
عقودالبيعاآلجل.وهذاماتمإقرارﻩمناألعضاءاملوقرينسابقا.
ً
وبناءع��ماتقدم،قررتاللجنةماي��:
• اتفقتاللجنةع��أنيتمفصلعقدالوكالةووضعهضمنملحق
ً
عقداملرابحةتفصلفيهمسئوليتهكوكيل.أماإذاكانالوكيلوكيال
ً
ً
ً
ثممش��يا،فإنهيكون ��هذﻩالحالةواعدا بالشراءووكيال��نفس
الوقت .
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ٌ
ئيساللجنةالشيخعبدﷲبنمنيعبأنلديهمالحظات
• ذكرفضيلةر
ع�� هذا العقد حيث رأى فضيلته أن العميل الوكيل يتو�� شراء
البضاعة ويتحمل املسئولية حول م�ابق��ا للمواصفات املتعاقد
عل��ا ويتم البيع له  ��ذات العقد .واق��� فضيلته أن يتم إيجاد
طريقة يكون ف��ا الوكيل ���العميل  ��شراء جميع ما يحتاجه
العميل ثم يقوم البنك بعد ذلك بالبيع إ�� العميل ،وبذلك يكون
ً
ً
البيع صحيحا وبعيدا عن األضرار .واختتم مالحظته بأنه كلما كان
وكيل آخرسيكون
هناك طريق للقيام بالشراء أصالة أوعن طريق ٍ
ُ
.وقدعرفعناملؤسسةأخذهاباألفضل .
ذلكأفضل
• واتفقجميعاألعضاءاملوقرينأنالتكونالوكالة��عقداملرابحةأو
أنيتمفصلهاع��ا.وأنهالمانعمنقيامالبنكبدوراملنظمللتمويل
املجمع وإدارته والقيام باالستثمارنظ��عمولة محددة يتم بيا��ا ��
عقد وكالة االستثمار .ويمكن أن تقوم املؤسسة ��ذ� الوكالة بدون
أجرمكتفيةبحص��امنالربحع��أموالهااملستثمرة��التمويل .
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• كماأنهالمانعمنأخذأجرةالتنظيم،أواالكتفاءبحقاملؤسسة��
الربح���أموالهااملستأجرة.
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 ٥-٢٧صيغة عقد مرابحة وضوابطها 
السؤال:٩٣
قدمت املؤسسة ورقة تتعلق بمساهم��ا  ��شركة )س( ،وأبدت ر�ب��ا  ��إبرام
عقد مرابحة مع بنك  (HSBC)لتمويل شراء معدات اتصاالت وقد تم عرض
صيغة عقد املرابحة ع�� اللجنة الشرعية  ��ذلك البنك ،الذي تضم اللجنة
الشرعيةفيهأحدأعضاءاللجنةالشرعية��املؤسسةوهوفضيلةالشيخمحمد
تقي العثماني ،وحيث إن للمؤسسة بعض املالحظات الشرعية بشأن هذا
النموذجفقدرأتعرضهع��اللجنةالشرعيةباملؤسسةللنظربشأنتلكالبنود
ً
تماع.وبناء عليه
واملالحظات،وقدتمتلخيصها��مذكرةقدمتخاللهذااالج
قامتاللجنةالشرعيةبمراجعةالعقد،
الجواب:
وبعداملناقشةقررتاللجنةماي��:
 -١يجوز��عقوداملرابحةأنيقوماآلمربالشراءبتمويلجزءمنقيمةاألصول
أوالبضائعاملرادشراؤهاع��أنيقومالبنكاملمول بتمويلالجزءاملتبقي
إذاكانالشراء��تلكالحالةع��سبيلالشيوعأوشركةامللكولكني�ب��
أنيصرح��عقداملرابحةع��أنالشراءيتمع��سبيلالشيوع .
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-٢


-٣

-٤

ً
يثارالتساؤلحولقياماملش��ي ��عقوداملرابحةبمنحالبائعوعدابالشراء
و�التا��فهويضمنالشراءمنالبائعبينماهو��ذاتالوقتشريكللبائع
إذاكانالشراءع��سبيلالشيوعأوبطريقشركةامللك.وقدرأتاللجنة
أنالشراء��مثلهذﻩالحاالتاليكون القصدمنهاالس��با�منشركة
امللكولكلشريكحقاإلدارةولكلم��ماالحق��أنيبيعحصتهلآلخر،
ٌ
وعليهفليسهناكمانعشر�� .
ورد  ��العقد املقدم للجنة نص "بأن يقوم البنك املمول بسداد ثمن
األصول أوالبضائعإ��املوردأواملصنعمباشرة،وذلكبعدأنيتسلممن
ً
املش��ي عرضا لشراءذلكاألصلمرابحة" )البند ٣/٥بالصفحةرقم ٧من
ً
العقد(،وقدرأتاللجنة عدمجوازذلكالنصطبقا ملعيارالسلعالدولية
الصادرعن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .وعليه
في�ب��حذفه .
�� حالةالشراءع��سبيلالشيوعفيجبالتصريح��عرضالشراءالذي
يرسلهالبائعللمش��يعنحصةاملش��ي��ملكيةذلكاألصلوأنالعرض
ً
ً
ينصع��شراءحصةالبائع��األصول وأنيكون الشراءحاالوليسآجال
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ً
وأنيتمذلكبعدقياماملش�ﺮي بصفتهوكيالعنالبائعبالشراءمناملورد
أواملصنع .

-٥

-٦

-٧

-٨

يقعالبيع��عقداملرابحةعندقبول البائعلعرض)إيجاب(املش�ﺮي لشراء
ً
األصولأوالبضائعال��تكونبيدﻩبوصفةوكيالعنالبائع .
اليجوزالنص��عقداملرابحةع��أناملش�ﺮيمل��مبدفعثمنبيعاملرابحة
للبائعدون أيقيدأوشرطوبغضالنظرعنأيإخاللأوتقص�ﺮمنقبل
املورد)الفقرة��١-٤العقد(وإنمايجوزالنصع��أنالبائعقدأحالكافة
حقوقهقبلاملوردإ��املش�ﺮيوبالتا��فيحقللمش�ﺮيالرجوعع��املورد��
حالةأيإخاللأوتقص�ﺮويسري نفساألمرع��موضوعوجودنزاعبشأن
امللكيةالقانونيةلألصول)فقرة(٢-٤منالعقد .
ُ
يجوز النص ع�� أن يقراملش�ﺮي بأنه سوف يتعاقد مع املورد أوامل ّ
صنع
ِ
ً
ً
بوصفهوكيالعنالبائعوبوصفهاصيالعننفسهمعوجوبالنصع��أن
ملكيةاألصلسوفتكونع��الشيوع .
إنغرامةالتأخ�ﺮ��سدادثمنالبيعليستعقوبةع��املش�ﺮي وليسلها
عالقةباملماطلة)يرىفضيلةرئيساللجنةأنغرامةالتأخ�ﺮاليجوزفرضها
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إالبعدمطالبةاملش��ي وامتناعهعنالسدادومماطلته ،واليجوزفرضها
ً
تلقائيابمجردعدمالسداد��املوعداملحدد( .

-٩

المانعمناستخداممؤشرالليبورأوغ���مناملؤشراتالحتسابغرامة
التأ��� .


 -١٠إن من يقوم بالت��� إ�� الجهات ال���ية كغرامة تأ���هواملش��ي ويتو��
البائع بتوج��ات اللجنة الشرعية له تحديد الجهات ال�� ُيدفع لها مبلغ
الغرامة .

 -١١يجوز للبنك نيابة عن بقية البنوك املشاركة  ��حالة التمويل املجمع أن
ّ
يحصل غرامة التأ���ويصرفها للجهات ال���ية حسب توج��ات اللجنة
ً
الشرعيةلهمعجوازأنيدفعللمشاركإذاكانمصرفأ غ��إسالمياملبلغ
الذييمثلحصته��غرامةالتأ���وإبالغهبأنهذااملبلغقدوجهتاللجنة
الشرعية إ�� صرفة إ�� جهات ال���ووكيل االستثمار"البنك" هنا غ��
مسئولعنمخالفةذلكالبنكاملشاركلتوصياتاللجنةالشرعية .
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 -١٢ال مانع من أن يقوم املش��ي بتسديد نفقات التفاوض وتحض��وتنفيذ
العقودبغضالنظرعماإذاتمالدخول��العقدأملميتم .
 -١٣المانعمنتحميلالثمنالناتجعنأيمصروفاتإضافيةتكبدهاالبائع
نتيجةلصدورقرارحكوميأوفرضضريبةإضافية .
 -١٤تمتفويضعضواللجنة فضيلةالشيخمحمدتقيالعثمانيملراجعةالعقد
بشكل تفصي�� واملالحق الخاصة باإليجاب والقبول وإفادة اللجنة عن أي
مالحظاتإضافيةقديراها .
 -١٥بعد ذلك قررت اللجنة توجيه الشكروالتقديرإلدارة املؤسسة لحرصها
الدائمع��عرضكافةاملسائلالشرعيةع��اللجنةوحرصهاع��أنتكون
ً
كافة معامال��ا وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتوج��ات اللجنة

الشرعيةللمؤسسة.
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 ٦-٢٧مناقشة مالحظات بنك إسالمي حول املرابحة 
السؤال:٩٤
ً
ً
موجزا عن النقاط ال�� اع��� عل��ا املستشار
شرحا
قدمت املؤسسة ٍ 
ٍ
الشر��ألحدالبنوكاإلسالميةفيمايخصمسودةعقداملرابحةاملجمع
املزمعإبرامهفيماب�ناملؤسسةومجمعشركةالشرق األوسطللصناعات
الهندسية،وأفادبأنهذﻩاملالحظاتتمحورتحولالنقاطالتالية:
يجب أن يتحمل البائع )املؤسسة( رسوم فتح االعتماد لسداد ثمن
البضاعة للمورد لها وليس املش��ى وإن كان يحق للبائع بعد ذلك أن
يحملتلكالرسومللمش��ىع��أناليكونذلكضمنثمنالبيع.

 -١يكون عقدالبيع –الذيهوعقدمعاوضة –نافذاواليجوزتعليق
نفاذﻩع��شرط .
 -٢ال مانع من النص ع�� أن احد املتعاقدين الينقض ال��امه إالإذا
نقضالطرفاآلخربعضأوكلال��اماته .
 -٣اليضمناملش��ى��عقدالبيعاألضرارال��تلحقبالبائعإالماكانم��ا
بسببخطأاملش��ى.
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الجواب:
أق ــرتاللجن ــةمالحظ ــاتاملستش ــارالش ــر��ملص ــرفالش ــارقةاإلس ــالميم ــع
إبداءالتعليقاتالتالية:
)ا( بالنس ــبةلالتفاقي ــةالعام ــةللمرابح ــةف��� ــاالتعت�ـ ـ�بمثاب ــةعق ــدبي ــع
وإنم ــا �ــ�بمثاب ــةاتف ــاقإط ــار،وهن ــاكف ــرقب ــ�ناالتفاقي ــةوالعق ــد،
حيثأناالتفاقية��إطارتعاملع�ـ�سـبيلاملرابحـةأمـاالعقـدفهـو
ال��امب�نالبائعواملش��ييـتمبـهانتقـالاألصـلاملبيـعمـنذمـةالبـائع
إ��ذمةاملش��يويجريبهقاعدةالغرمبالغنم.
)ب( ال�عت�ـ�توقيــفالســحبمؤقتــابســببإخــاللالطــرفاآلخـربال��اماتــه
بمثابةنقضللعقد.
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 ٧-٢٧بعض معوقات اتفاقية املرابحة 
السؤال:٩٥
ً
قدمت املؤسسة للجنة الشرعية مختصرا حول بعض املعوقات ال��
تواجهها  ��اتفاقيات املرابحة ،وم��ا :قيامها ب��ت�� تمويل للشركة )س(
وال��تعمل��مجالخدماتالنفط��جمهوريةالسودانوذلكبمشاركة
شركة من اإلمارات بمبلغ  ١٢٫٢مليون دوالربصيغة املرابحة وتقسيط
الثمنع��أنتقومالشركةبدفعقيمةاملعداتع��خمسةعشرقسطا
شهريا يستحق القسط األول بعد ف��ة سماح قدرها تسعة أشهر .وقد
قامت الشركة املذكورة بإبالغ املؤسسة بتسلمها للمعدات املش��اة نيابة
عن املؤسسة ور�ب��ا  ��شراء املعدات املذكورة ،وقد وافقت املؤسسة
ع��بيعاملعداتللشركةبمبلغ ١٣٫٨٨مليون دوالرع��أنيستحقأول
قسط��شهرف��ا�ر٢٠٠٦م.و��وقتالحقأبلغتالشركةاملؤسسةعن
عدمقدر��اع��دفعاألقساط��املواعيداملتفقعل��اسلفاواملحددة��
خطابالبائع)املؤسسة(للمش��ي )الشركة(وطلبتمناملؤسسةتأجيل
موعدالسدادستةأشهروإعادةجدولةاألقساطع�� ٢٤شهرابدالمن
١٥شهرا.
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والسؤالاملوجهللجنةاملوقرةهو:هليوجدمخرج�ر��يخول املؤسسة
مطالبة امل���ي بدفعمبلغيعوضالبائععنف��ةت����سداداألقساط
املستحقةوعنتمديدف��ةالسدادملدةأطول.

الجواب:
أجابتاللجنةأنأنه اليجوزجدولةالديون بمع��تمديداألجلوالزيادة
ّ
ع��الدين،ألنهذامنالربا.
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 ٨-٢٧هيكل مرابحة من بنك عاملي 
السؤال:٩٦
تقدمت املؤسسة للجنة املوقرة ��يكل املرابحة الذي يق��حه هذا البنك
العال��،وترغب��إجازته،وتفاصيله�التا��:
 -١بعد تحديد السلع ال�� تود املؤسسة شراءها عن طريق املرابحة،
ترسلاملؤسسةإشعارابتحديدالسلعإ��البنك 
 -٢يرد البنك ع�� إشعاراملؤسسة بتحديد السلع بإخبارها بموافقته
املبدئيةأورفضهملق���شراءالسلعاملدرجة��اإلشعار .
 -٣عند تسلم املؤسسة املوافقة املبدئية من البنك ع�� مق��� شراء
ً
السلععندهاتكوناملؤسسةمخولةبإتمامعمليةشراءالسلعوكيال
عنالبنك .
 -٤سيتم السداد من قبل البنك للمورد عند تسلم وانتقال ملكية
السلعحكمالصالحه .
ً
ً
 -٥بعد إتمامعملية شراءالسلعوكيال لـ )البنك( ،يكون البنك مخوال
بالتوقيعع��إشعارطلبالشراءنيابةعناملؤسسة .
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-٦

يقبل)البنك(طلبالشراءوذلكبتوقيعهع�� إشعاراملوافقةع��
ً
البيع،مكمالبذلكعقداملرابحة .

فهلمقبول شرعاقيام.��بي.مورغانبالتوقيعع��إشعارطلبالشراء
املشارإل��ا��البند(٥)نيابةعناملؤسسة.

الجواب :
بعداملداوالت حول تفاصيلالصيغةأعالﻩ،تب�نللجنةأنشركة.��بي.
ٍ
ً
ً
مورغان�ش��طأنيكوناإليجابوالقبولمشروطاومحددابف���معينة،
بمع��أ��اإذالمتتسلممناملؤسسةخطاباإليجابخاللف���يوم�ن
ف���استف���أناملؤسسةقدوافقتع��عمليةالبيعأوالشراء،وهذا
اليجوز ،ألن ركن أي عملية بيع أوشراء هواإليجاب والقبول دون إي
ضغوطمنأحدالطرف�نع��اآلخر.
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 ٩-٢٧مرابحة السلع الدولية:
السؤال:٩٧
ً
قــدمتاملؤسســةســؤاالللجن ــةاملــوقرةيتعلــقباتفاقي ــةابرم��ــامــعمشــ��ين
بطريــقاملرابحــةلســلعدوليــة،وقــداشــتملتهــذﻩاالتفاقيــةع�ــ�بنـ ٍـديتعلــق
ُ
ب ـ ـ ــأناألج ـ ـ ــرةاملتعلق ـ ـ ــةبالسمس ـ ـ ــرةتعط ـ ـ ــىللب ـ ـ ــائعأوللمش ـ ـ ــ��يدونذكـ ـ ـ ـر
)السمس ـ ــار(ال ـ ــذيب ـ ــذلالجه ـ ــدلتقري ـ ــبوجه ـ ــاتالنظ ـ ــرفيم ـ ــاب ـ ــ�نالب ـ ــائع
واملش��ي.وترغب��استدراجالرأيالشر��حولهذﻩاملسألة.




الجواب:
بعداطالعاللجنةع��عقدالعمليةأبدتاللجنةاملالحظاتالتالية:

• إنالعــرضاملقــدممــنالبــائعإ�ــ�املشــ��ييجــبأناليــتمإرســالهإ�ــ�
املش ـ ــ��يإالبع ـ ــدأنيح ـ ــوزالب ـ ــائعع� ـ ــ�الس ـ ــلعةحي ـ ــازةحقيقي ـ ــةأو
حكميــة.و�ــ�الســلعالدوليــةيجــبأنتكــونالســلعةمعلومــةومحــددة
ً
ح�ـ ــ�يـ ــتمالتعاقـ ــدعل��ـ ــا،علمـ ــابـ ــأنالـ ــذييحـ ــدث�ـ ــ�تجـ ــارةالسـ ــلع
الدولي ـ ــةأني ـ ــتمشـ ـ ـراءالس ـ ــلعةالواح ـ ــدةع ـ ــدةمـ ـ ـراتدونالحي ـ ــازة
والتملك!وهذاي�نا��معأحكامالشريعةاإلسالمية .
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•

يجبالتعب��صراحة��عقداملرابحةأنالسمسرة��حـقللسمسـار
ال ــذيق ــامبتقري ــبوجه ــةالنظـ ـرب ــ�نإرادت ــيالب ــائعوامل� ــ��يإلتم ــام
الصفقة،وهوبالفعلطرفثالث.ويجباإلشـارةإ�ـ�ذلـكصـراحة�ـ�
العقد .


•

إنالثمناملتفقعليهليسثمنالسلعةفقطوإنمايتضـمنالعمولـة
والنقــلوالشــحنوالتــ�م�نوجميــعمــايتعلــقبقيــامالســلعةع�ــ�البــائع
ويضافإ��ذلكهامشالربحوذلكإلجراءاملرابحة.
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 ١-٢٨اكتتاب بشركة زراعية٢٩
السؤال:٩٨
مساهمة املؤسسة �� شركة لها إيداعات بفائدة وع���ا قروض.
تقدمتاملؤسسةبسؤال للجنةاملوقرةحول رغب��ا��املساهمة��إحدى
ٍ
الشركات الصناعية ال�� تعمل  ��مجال الزراعة ،ولكن لوحظ أن هذﻩ
ً
الشركة لها إيداعات بفائدة وعل��ا قروض أيضا .وترغب املؤسسة ��
معرفةالرأيالشر��حولهذﻩاملسألةقبلالشروع��توقيعالعقود.
الجواب:
اطلعتاللجنةع��الصيغةاملق��حةمنإدارةاملؤسسةوشروطالتعاقد
فيماب�ناألطراف،وقررتماي��:
أ(

�ش��ط لجوازاملساهمة  ��شركة ما عدم اق��ا�ها بفائدة بنسبة
 %٣٠من أصولها وعدم إيداعها بفائدة بنسبة  %٣٠من أصولها.
ويجب العمل ع�� تخفيض تلك القروض واإليداعات بفائدة ح��
ً
ت�ش��اتماما،ومباشرةإيجادبدائلتمويليةشرعيةأخرى .
محضر االجتماع الرابع ) ٢٩جماد الثاني ١٤٢٢ھـ( الموافق )٢٠٠١/٩/١٧م(
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ب( أنالتزيدنسبةاملكاسباملحرمةعن%٥عنصا��دخلالشركة،
و�� حال حصول الشركة ع�� نسبةمن ذلك ،فإ��ا تتعهد بإنفاق
ً
تلك األموال  ��أوجه ا���� .وفقا ملا يقررﻩ مجلس إدارة الشركة
ً
مستقبال،معالس����إيجادبدائلشرعيةلألرصدةاملصرفيةال��
تدرفائدة .
ج( يجبتجنيبجميعالفوائدال��تحصلعل��امنإيداعا��ابفائدة
وصرفها��وجوﻩا����بمعرفةاللجنةالشرعية .
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٣٠

 ٢-٢٨املساهمة برأسمال الشركات
السؤال:٩٩
مق��حات وإرشادات حول
طلبت املؤسسة من اللجنة املوقرة تقديم
ٍ
الضوابطالشرعيةالستثماراملؤسسة��رأسمالالشركات،
الجواب:
أوصتاللجنةبضرورةاألخذباملق��حاتواإلرشاداتالشرعيةالتالية:
 -١يجبعدمالدخول��أيشركةتكون أصولهاأوذممهامستمدةمن
مصادرربوية ،واألفضل إعطاء االولوية لشركات ال يوجد  ��ذم��ا
مصادرربوية .

 -٢لتم��ن مؤسسات التمويل اإلسالمية من مساعدة الشركات ع��
التخلص من مصادر التمويل الربوية واالستعاضة ع��ا بمصادر
إسالمية ،فقد أقرت القواعد الفقهية جواز مساهمة مؤسسات
التمويل اإلسالمية  ��الشركات ال�� ال تتجاوز ف��ا الذمم الربوية
محضر االجتماع الخامس ) ٥ربيع أول ١٤٢٣ھـ( الموافق )٢٠٠٢/٥/١٧م(
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الدائنة عن  %٣٠شريطة أن يتم االتفاق مع تلك الشركات ع��
التخلصمنتلكالذممالربويةخاللمدةزمنيةمحددة .

 -٣يرى الشيخ عبدﷲ املنيع أنه يمكن املساهمة  ��شركات ذات ذمم
ربوية تصل إ��  %٤٠ولكن بوجود ضوابط وحدود ،أهمها قيام
املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ع�� تقليل نسبة تلك
الذمم والديون الربوية ،وإذا تعذرعل��ا ذلك ،فعل��ااالنسحاب من
التمويل.كمايرى فضيلتهأنالهدفمنهذاالتعديلاالستثنائيهو
مساعدةاملؤسسة��تحقيقأهدافهاالتنموية .

 -٤يرى الشيخ د .عبدالستارأبوغدة أن تكتفي املؤسسة بتمويل رأس
املال العامل دون مشاركة الشركة  ��أصولها ذات املصادرالربوية
وذلكبإيجادشركةمضاربةكأحدىالصيغاإلسالميةللتمويلوتكون
تلك الشركة االعتبارية فيما ب�ن املؤسسة والشركة املراد تمويلها
بحيثتكون املؤسسة"��رباملال"والشركة"��املضارب"وتدخل
الشركة بأصولها املتداولة من سيولة وغ��ها أما أصولها الثابتة فال
تدخل��ا،وإنمايجوزاالتفاقع��تأج��هالشركةاملضاربة،وتظل
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هذﻩ الشركة املراد تمويلها مسئولة عن ذممها الربوية أل��ا ضمن
األصولالثابتة .

ً
 -٥كما يرى فضيلته بديال آخروهوأن يتم العمل ع�� توريق أصول
الشركة بغرض تخفيف الذمم الربوية الدائنة ذات املصادرالربوية
وذلك بأن تدفع املؤسسة للشركة السيولة الالزمة لسداد تلك
املديونيةمقابلسنداتمشاركةأومضاربة.(Securitization)
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 ٣-٢٨مشاركة �� شركة عبوات زجاجية 
السؤال:١٠٠
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة عقد مشاركة مبدئي بي��ا و��ن شركة
العبواتالزجاجية��مصر.حيثترغباملؤسسة��تمويلهذااملشروع
بصيغةاملشاركة.
الجواب :
رأتاللجنةأنيتمالتأكدمنأننشاطالشركةيتفقمعأحكامالشريعة
قبلالدخول��املشاركةمعها.
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ّ
مساهم ���ا تعجز عن ترتيب تمويل إسالمي 
 ٤-٢٨شركات
سؤال:١٠١
قدمت املؤسسة ورقة حول هذا املوضوع تتلخص  ��قيام املؤسسة
باملساهمة  ��رأسمال شركات منشأة ألغراض معينة كإنشاء مصنع أو
غ���،و��أثناءالتنفيذتعجزالشركةعنتوف��التمويلالالزمللمشروع
مناملصادراإلسالميةوبالصيغاإلسالميةللتمويل.

الجواب
وبعد املداوالت قررت اللجنة ما ���:

 -١بماأنالشركةاملعنيةقدأل��متبد’ايةللمؤسسةبأنيكون جميع
عمليا��ا وأنشط��ا متوافقة مع الضوابط الشرعية وأن يكون تمويل
ً
مشروعا��ا من مصادرإسالمية ووفقا للصيغ اإلسالمية وكان ذلك
ً
ً
شرطا لدخول املؤسسة مساهما  ��الشركة ،فع�� الشركة الوفاء
بذلكا�ل��ام .

 -٢يجبأنتس��الشركةللحصول ع��التمويلالالزمبصيغمتوافقة
ً
مع الضوابط الشرعية ح�� ولوكان التمويل املطلوب مقدما من
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ً
مصارف غ��إسالمية طاملا كان التمويل نفسه منضبطا مع املعاي��
الشرعية ووفق الصيغ املعتمدة ،و�� هذا الصدد يمكن اللجوء إ��
صيغةالتورقكشراءأسهم��شركاتأوسلعمحليةبصيغةالتورق
لتوف��التمويلاملطلوبللمشروع .
 -٣يجبع��ممثلاملؤسسة��مجلسإدارةالشركةأنيصوتضدقرار
اللجوء ملصادرالتمويل غ��الشرعية وتسجيل موقف املؤسسة ��
سجالتالشركةالرسمية .
�� -٤حالةعجزاملؤسسةعنإلزامالشركةوبقيةاملساهم�ن��الشركة
بالتقيدبالضوابطالشرعيةللحصولع��التمويلولمتكناملؤسسة
تملكحصةاألغلبيةالالزمةإلصدارالقراراتبالشركةفع��املؤسسة
أنتعملع��التخارجمنالشركةوبيعأسهمهاف��ا .
 -٥يجوز للمؤسسة اختيار الوقت املالئم بالنسبة لها لتنفيذ قرارها
بالتخارجمنتلكالشركةإذاكانخروجهابشكلفوريي��تبعليه
ضررللمؤسسة .
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 ٥-٢٨مساهمة بشركات وتقديم تمويل لها 
السؤال:١٠٢
ً
قدمتاملؤسسةسؤاال حول إمكانيةاملساهمة��شركات،وتقديمتمويل
لها��نفسالوقت.وأوضحتأنه��بعضاألحيانيتقدمللمؤسسةجهة
ماتطلبم��ااملشاركة��رأسمالها،و��ذاتالوقتتطلبم��ااملساعدة
��تو���التمويلالالزملعملها.

الجواب:
بعد مناقشة هذﻩ املسألة قررت اللجنة أنه يجوز للمؤسسة الدخول
ً
ً
مساهما  ��إحدى الشركات وتقديمها تمويال  ��نفس الوقت ع�� أن ال
ً
يكونذلكشرطا�ش��طهاملؤسسةع��الشركة.
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 ٦-٢٨بيع حق االكتتاب ٣١
السؤال:١٠٣
تقدمتاملؤسسةبسؤالللجنةالشرعيةاملوقرةيتعلقبشأنحقأولوية
االكتتاب�يأسهمزيادةرأسمالشركة)س(املمنوحللمؤسسةبوصفها
ً
مساهما �ي الشركة ،حيث إن شركة )س( قد قامت بتوزيع أرباح
للمساهم�نعنالعام٢٠٠٤م،كماقررتمضاعفةرأساملالإ��١٠٠
ً
مليارريالوأناملؤسسةتمتلكحاليامايعادل%١٥منأسهمالشركة�ي
حدود  ٧٨مليون سهم ،وقد تم تخصيص عدد  ٧٨مليون سهم إضا�ي
للمؤسسةك���هامناملساهم�نكلبحسبحصته�يالشركة.ويتوجب
ع�� املساهم�ن سداد قيمة أسهم زيادة رأس املال املحددة بالقيمة
يال�يموعدأقصاﻩالرابعمنأبريل٢٠٠٥م،ويجوز
اإلسمية(١٠٫٠٠٠)ر
ٍ
ألي مساهم التصرف �ي أسهم الزيادة بالبيع �ي بورصة طهران بالقيمة
السوقية ثم يسدد للشركة القيمة االسمية و�ي حال عدم استطاعة
املساهم أوعدم قيامهبالتصرف �ي األسهم املخصصةله �ي زيادة رأس
ً
ً
املال�يالتاريخاملحدد،تولتالشركةبوصفهاوكيالضمنياعناملساهم�ن
بيع تلك األسهم �ي السوق وتتحصل ع�� القيمة االسمية وتدفع لكل
محضر االجتماع السابع عشر ) ٣صفر١٤٢٦ھـ( الموافق )٢٠٠٥/٣/١٣م(
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مساهم املتبقي من قيمة بيع أسهمه  ��البورصة .وترغب املؤسسة ��
الحصول ع�� رأي اللجنة الشرعية حول مدى موافقة هذﻩ اآللية
للضوابط الشرعية وما إذا كان بإمكان املؤسسة التصرف  ��األسهم
اإلضافية املخصصة بالبيع  ��السوق وتحصيل الفرق بعد دفع القيمة
االسميةللشركة.
الجواب:
رأت اللجنة أن املسالة املعروضة ليست بيع دراهم بدراهم ألن للشركة
شخصية اعتبارية مستقلة وقائمة ولد��ا أصول موجودة وسيولة وكل
مساهم يمتلك حصة معلومة وح�ن خصصت الشركة األسهم الجديدة
ً
فقدانتقلتملكي��ابالفعلإ��املساهم�نوأصبحثم��ادينا عليهوعدم
سدادالثمناليمنعالتصرف��األسهمألناملطلوبللتصرف هوثبوت
امللكيةوهوماحدثودليلذلكأنالشركةح��عندقيامهابالبيعف��
تبيعنيابةعناملساهمممايدلع��تأكيدثبوتامللكية.
كما أشارت اللجنةإ�� أنه  ��حالة قيام الشركة بطرح إصدارجديد ��
شركةقائمةولد��اموجودات،فإنقيمةاألسهمالجديدةيتماختالطها
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باملوجودات واألصول القائمة وبالتا�� فإن ملكية تلك األسهم الجديدة
تكون ثابتة��ملكاملساهم�نبموجبقرارالشركةبتخصيصأسهمكل
ً
م��م وموضوع سداد قيم��ا ،ويصبح دينا  ��ذمة املساهم�ن لصالح
ً
الشركة .وطبقا لذلك يجوز للمساهم التصرف  ��تلك األسهم بالبيع أو
سواﻩخاصةوأنالشركةقدأذنتللمساهم�نصراحةبحقالتصرف.
ّ
سجل فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني اع��اضه ع�� ما ذهب إليه
الشيخ عبدالستارأبو غدة بأن قيمة األسهم الجديدة تكون مختلطة
باملوجوداتالقائمةألناألسهمالجديدة��طرحجديد،ومالميتمسداد
قيم��ا فاليمكن القول بأ��اتختلط باملوجودات القائمة وع�� ذلك يرى
فضيلتهعدمجوازتصرفاملساهم��األسهمالجديدةإالبعدأنيؤدي
قيم��اإ��الشركة.
وبعد املداوالت قررت اللجنة باألغلبية )مع تحفظ الشيخ محمد تقي
العثماني( جوازاكتتاب املؤسسة  ��األسهم الجديدة املخصصة لها من
قبلالشركةوللمؤسسةأنتؤديقيم��ابتحويلاألرباحاملوزعةإ��قيمة
جزءمنتلكاألسهموسدادبا��قيمةاألسهممنأموالهاالخاصة،كما
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يجوز لها التصرف  ��كامل األسهم املخصصة لها من الطرح الجديد أو
جزءم��ابالبيعلل���وبعدذلكتؤديقيمةتلكاألسهم���الشركة.
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 ٧-٢٨املساهمة بشركة تمويل عقارية "مشاركة متناقصة"
السؤال:١٠٤
قدمتاملؤسسةورقةتتعلقبقيامإحدىالشركاتالعقارية��كازاخستان
بدعوةاملؤسسةللمساهمة��تمويلمشروعإنشائيإسكاني��جمهورية
كازاختسان،ويتكوناملشروعاملرادتمويلهمنأربعمجموعاتتضمشققا
منفصلة.ويق���أنيكونذلكع��النحوالتا��:
.١

يقوم املساهمون  ��شركة )س( )صاحبة املشروع( بتحويل قرض
الشركاء املقدم م��م للشركة إ�� مساهمة إضافية  ��رأسمال
الشركةوالحصولع��أسهم��مقابلذلك،ثمتقومالشركةبعد
ذلكبإصدارقراربزيادةرأسمالهاوفتحباباملساهمة .


.٢

بناء ع�� ذلك تقوم املؤسسة باالكتتاب  ��الزيادة  ��رأسمال
الشركةولغايةمبلغعشرين(٢٠)مليوندوالرأمريكي،عشرة(١٠)
م�ي�نمناملؤسسةمباشرةوعشرة(١٠)م�ي�نتتحصلعل��امن
آخرين)مضارب( .
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.٣

إذا قررت الشركة الدخول  ��مشروع جديد ،يكون عل��ا تأسيس
شركة ذات غرض محدد  (SPV)مخصصة لذلك املشروع فقط.
ويكون للمؤسسة��هذﻩالحالةالخيار��املشاركة��هذااملشروع
واملساهمة��الشركةذاتالغرضاملحدداملذكورة .



.٤

سيتمإتباعا�س��اتيجيةالتاليةللتخارج :
أ( سيتم بيع مبني�ن من املباني األربعة اململوكة للشركة ويتم
تأج��اآلخرين .
ب( يتم توزيع األرباح الناشئة عن عملية بيع مجموعة الشقق
والتأج�� إ�� املساهم�ن ع�� أساس النسبة املئوية مللكية كل
مساهم��رأسمالالشركة .
ج( يقدم بقية املساهم�ن  ��الشركة وعدا ملزما بشراء أسهم
املؤسسة ع�� مراحل وع�� مدى ف��ة زمنية محددة .وتحدد
ّ
قيمةاألسهمبواسطةمقيممستقلباستخدامنظامالتدفقات
ِ
النقدية املتناقصة عند وقت استخدام املؤسسة لخيارالبيع
املمنوحلهابموجبالوعدامللزم .
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د( عند إتمام عملية الشراء الفع�� ألسهم املؤسسة ،تتناقص
األرباحواألقساطاملستحقةللمؤسسةوفقالنسبةمساهم��ا��
الشركة .
ه( �س�� العملية ع�� نفس النسق  ���يتم بيع كافة أسهم
املؤسسة��الشركة .
الجواب:
ً
وبعد املداوالت واملناقشات وخاصة فيما يتعلق بتقييم قيمة املساهمة
عندالتخارج.وإجابةاملؤسسةع��أنتقييماألسهم عندالتخارجسيتم
وفقآليةتأخذ��االعتبارقيم��االفعليةعندالتخارج،وتأكيداملؤسسة
للجنة املوقرة أنه لن يتم التخارج االبقيمة محددة سلفا ،عليه ،فقد
أقرتاللجنةالشرعيةجوازالصيغةاملق���ةأعالﻩوخلوهامناملخالفات
الشرعية.
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 ٨ -٢٨تملك أعضاء اإلدارة األسهم بشركات تابعة.٣٢
السؤال:١٠٥
ـاحح ــولإمكاني ــة
تق ــدمتإدارةاملؤسس ــةللجن ــةالش ــرعيةبم ــذكرةاستيض ـ ٍ
تملـ ــكأعضـ ــاءمجلـ ــساإلدارةأسـ ــهما�ـ ــ�الشـ ــركاتال�ـ ــ�تمولهـ ــااملؤسسـ ــة.
وطلبتمناللجنةالشرعيةالنظر��شرعيةالسماحألعضاءاإلدارةالعليا
باملؤسس ــةبتمل ــكأس ــهمبالش ــركاتالتابع ــةللمؤسس ــة.وتض ــمنتامل ــذكرة
ً
املشارإل��ااملسائلاآلتيةأيضا:
.١

.٢
.٣

املسـ ـ ــاعدة�ـ ـ ــ�إيجـ ـ ــادسياسـ ـ ــةلتملـ ـ ــكمـ ـ ــوظفياملؤسسـ ـ ــةتتوافـ ـ ــق
ومح ـ ــدداتالش ـ ــرعالحني ـ ــف،وك ـ ــذلكالض ـ ــوابطالحاكم ـ ــةلعملي ـ ــة
التنازلعناألسهم.
املساعدة��وضعالقواعدال��تفيد�ـ�بيـانوقـوعتضـارباملصـالح
ب�ناملؤسسةوشركا��االتابعة .
هــل�عت� ـ�حصــولالــرئيسالتنفيــذيأونائبــهع�ــ�أســهممــنشــركة
تابعةمقابلسداد�م��امنمالهمالخاصمنحةأوهدية .
محضر االجتماع الثامن والعشرين ) ٢٨رجب ١٤٢٨ھـ( الموافق )٢٠٠٧/٨/١١م(
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.٤

.٥

ه ــليعت� ـ�الحص ــولع� ــ�أس ــهمش ــركاتق ــامأعض ــاءاإلدارةالعلي ــا
ً
ً
بخ ـ ــدم��ااس ـ ــتغالالللمنص ـ ــبواس ـ ــتغالال ��ـ ـ�مب ـ ــاحللوظيف ـ ــةال� ـ ــ�
يشغلها .
� ــ�حال ــةتنفي ــذق ـراراملجل ــسبالتن ــازلع ــنه ــذﻩاألس ــهماملخصص ــة
للمؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاعالخاص،ماهوالسـعراملناسـب
والعادللتلكاألسهموالذييستحقهالرئيسالتنفيذي .

الجواب بالنسبة ل������� ) :(١،٢
بعــدتــداولاللجنــةلهــذﻩاملســألةونقاشــهااملســتفيضمــعاملجتمعــ�نوذوي
ـرجشــر��يســمحبتملــكمــوظفياملؤسســة
العالقــة�ــ�املؤسســة،إليجــادمخـ ٍ
يتوافقومحدداتالشرعالحنيف،والضوابطالحاكمةلعمليةالتنازلعن
األســهم.باإلضــافةإ�ــ�املســاعدة�ــ�وضــعالقواعــدال�ــ�تفيــد�ــ�بيــانوقــوع
تضارباملصالحبـ�ناملؤسسـةوشـركا��االتابعـة،فـإناللجنـةتـرىأنـهيجـب
ع� ـ ــ�إدارةاملؤسس ـ ــةتق ـ ــديمش ـ ــرحتفص ـ ــي��)مق� ـ ــ�ح(ح ـ ــوله ـ ــذﻩاملس ـ ــألة
وعرض ـ ــهع� ـ ــ�اللجن ـ ــةالش ـ ــرعية �ـ ــ�اجتماعه ـ ــاالق ـ ــادملتق ـ ــديماملرئي ـ ــات
الشرعيةبشأنه.
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الجواب بالنسبة للفقرة ):(٣
أمافيمايخصالفقرة(٣)فقداطلعتاللجنةالشرعيةع�ـ�السـؤالوهـو:
"هــليعت� ـ�حصــولالــرئيسالتنفيــذيأونائبــهع�ــ�أســهممــنشــركةتابعــة
مقاب ـ ــلس ـ ــداد�م�� ـ ــام ـ ــنم ـ ــالهممنح ـ ــةأوهدي ـ ــة،"وأجاب ـ ــتبأن ـ ــهاليعت� ـ ـ�
حصولالرئيسالتنفيذيأونائبهع��مثلهذﻩاألسـهممقابـلسـداد�م��ـا
ً
مــنمــالهممنحــةأوهبــةحيــثإنالهبــةأواملنحــةتكــونمجانــاوممــنيملــك.
ولكــنهنــاكســعرتشــجي��يحــددالكتتــاباملســاهم�ن�ــ�زيــادةرأساملــال،
وقــدحصــلالــرئيسونائب ــهع�ــ�هــذاالح ــافزمــنب ــابتشــجيعالعــامل�ن �ــ�
الشركات��ذاالسعرالخاص)القيمةاالسميةللسهم(.
الجواب بالنسبة للفقرة ):(٤
أمافيمايخصالفقرة(٤)فقداطلعتاللجنةالشرعيةع��السؤالالذي
يــنصع�ــ�أنــه":هــليعت�ـ�الحصــولع�ــ�أســهمشــركاتقــامأعضــاءاإلدارة
ً
ً
العلي ـ ــابخ ـ ــدم��ااس ـ ــتغالالللمنص ـ ــبواس ـ ــتغالال ��ـ ـ�مب ـ ــاحللوظيف ـ ــةال� ـ ــ�
يش ــغلها"،ورأتأن ــهيمك ــناإلجاب ــةع� ــ�ه ــذاالس ــؤالبع ــدوض ــعالسياس ــة
املطلوبــةوإقرارهــامــنمجلــساإلدارةواملشــارإل��ــا�ــ�اإلجابــةع�ــ�الســؤال�ن
)(١و(٢)أعالﻩ.
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الجواب بالنسبة للفقرة ):(٥
اطلع ــتاللجن ــةالش ــرعيةع� ــ�الفق ــرة(٥)ال� ــ�ت ــنصع� ــ�أن ــه �":ــ�حال ــة
تنفي ـ ــذق ـ ـ ـراراملجلـ ـ ــسبالتن ـ ــازلعـ ـ ــنهـ ـ ــذﻩاألس ـ ــهماملخصصـ ـ ــةللمؤسسـ ـ ــة
اإلس ــالميةلتنمي ــةالقط ــاعالخ ــاص،م ــاه ــوالس ــعراملناس ــبوالع ــادللتل ــك
األسهموالذييستحقهالرئيسالتنفيذي"،وأجابتعليهباآلتي:
"بماأنمجلساإلدارةأقرالزيـادةلـرأساملـال�ـ�شـركةإنجـازاتوطلـبمـن
الـ ــرئيسونائبـ ــهالتنـ ــازلعـ ــناألسـ ــهماملخصصـ ــةلهمـ ــا،فـ ــإنهـ ــذاالتنـ ــازل
يقت���االع��ا�بصحةالتملكلتلكاألسهم.والتنـازلهنـالـهحكـمالبيـع
ً
ولــيسالحلــول،فاألســهمحاليــامملوكــةللــرئيسونائبــهولهــمغنمهــاوعلــ��م
غرمه ــا،فل ــوخس ــرتاألس ــهمأوأفل ــسالص ــندوق،ف ــإناملب ــالغال� ــ�دفعاه ــا
ُ
تضيععل��ماوالتلزماملؤسسةبتحملهاألنالخسارةع��املالك.
وعليهفإناللجنةالشرعيةترىأنمجلسإدارةاملؤسسةمخ��ب�نأمرين:
إماأنيبقيحـقالعـامل�نف��ـا،أوأنتتملـكاملؤسسـةهـذﻩاألسـهمبالسـعر
ّ
الذييقومهالخ��ا�)القيمةالعادلة(.
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 ٩-٢٨شراء أسهم جديدة بأقل من عالوة اإلصدار 
السؤال: ١٠٦
قام أحد البنوك اإلسالمية العاملة بفلس��ن بدعوة املؤسسة للدخول 
ً
مساهما  ��حصة لزيادة رأس املال بسعر السهم يعادل  %٩٠من القيمة 
السوقية للسهم حيث إن أسهمه مدرجة  ��بورصة األوراق املالية ويتم 
التداول عليه بسعر  ٢دوالر مقابل  ١دوالر قيمة اسمية .وحيث إنه يوجد 
صعوبة  ��وضع اف��اضات مستقبلية للتشغيل ألسباب عدة ،م��ا صعوبة 
التنبؤبسلوكاإلدارةوتوجها��ااإلس��اتيجية.لذافقدتماق��ا�اآلتي:
هليجوزعرضشراءالسهمبسعر١٫٩دوالرواالتفاقع��أنيقوماملساهم
ً
الرئي��� للبنك بإعادة شراء األسهم بعد  ٣سنوات بسعر يعكس عائدا ع�� 
االستثمار%١٥وذلك��حالةأنسعرالسوق��ذلكالوقتأصبحاقلمن
السعر املتوقع أي أن املؤسسة سوف تنظر إ�� سعر السوق بعد  ٣سنوات 
فإنأصبحالسعر  ٣دوالر سوف تبيع األسهم  ��السوق أماإذابقيسعر 
السهم  ٢دوالر فسوف يقوم املساهم الرئي��� بالشراء بسعـر ٢٫٥دوالر 
مثال…وهوماسيتمالنصعليه��اتفاقيةالشراء.
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ً
قدماألخمديراملحفظةتفصيالللجنةعنهذااملشروعالذييعودللبنك
العربي بفلسط�ن ،وتتلخص الفكرة  ��موافقة البنك العربي ع�� بيع
ً
ّ
املؤسسةكمية منأسهمهاملدرجةللتداول
��بورصةعمان،حيثيتم
التداولعل��ابسعر٢دوالر��،ح�نأناملؤسسةستحصلع��كميةمن
أسهمالبنكبسعرتف�ي��مقدارﻩ ١٫٩دوالرفقطأيتماحتسابعالوة
إصدار تقل عن قيمة السهم املتداول بـ ، %١٠ع�� أن تحتفظ ��ا
املؤسسة ملدة معينة تبلغ ثالث سنوات فإذا ارتفع السعر ستحقق
املؤسسةفائدةمناحتفاظهابتلكاألسهم،أماإذالمترتفعقيم��افإن
أحد مساه�� البنك الرئيسي�ن وعد بشراء كافة األسهم اململوكة
ً
ً
للمؤسسةبسعر ٢٫٥دوالرمحققا بذلكربحا للمؤسسةمقدارﻩ ٠٫٦دوالر
عنكلسهم.
الجواب:
ً
ناقشتاللجنةالشرعية هذﻩاملسألةمطوالوخلصتإ��أنهناكفتوى
من مجمع الفقه اإلسالمي الدو�� تعالج هذا املوضوع .وف��ا توضيح أنه
عندزيادةرأساملال)أسهمجديدة(يجبأنيتمطرحهابالقيمةالسوقية
وليسبالسعراإلس��.كمايرونأنهاليكفيال��ا���ب�نالطرفاملش��ي
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وأحد أعضاء مجلس اإلدارة )البائع( وإنما يجب الحصول ع�� موافقة
كافة املسا�م�� والبنك املركزي ع�� عملية التخصيص تلك بالسعر
الت�ضي��للطرفالجديد)امل���ي( .
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١٠-٢٨املشاركة �� مشروع لشركة باملشاركة املتناقصة٣٣
السؤال:١٠٧
تطل ــباملؤسس ــةم ــنفض ــيلتكمالنظ ـر �ــ�أس ــلوبالتموي ــلاملق� ــ��بص ــيغة
املشــاركةاملتناقصــة،وإفادتنــابـرأيكمالســديدحــولاســتخدامهاوفــقاآلليــة
املطروحة.
كم ــات ــوداملؤسس ــةمعرف ــةإنك ــانم ــناملمك ــنأنتق ــومبس ــدادب ــا��ثم ــن
املع ــداتمباش ــرةللم ــوردينأوأني ــتمتعي ــ�نالش ــركةوكي ــلخ ــدماتنياب ــة
ع ــناملؤسس ــة �ــ�متابع ــةكاف ــةاإلج ـراءاتم ــعامل ــوردينوس ــلطاتالجم ــارك
والجه ـ ــاتالحكومي ـ ــةالس ـ ــتخراجاملع ـ ــداتوتخليص ـ ــهام ـ ــنالجم ـ ــاركوح� ـ ــ�
تســليمهاملق ـراملصــنع.وم ــنثــمإخطــاراملؤسس ــةبطل ــبالت ــأج��لنصــي��ا �ــ�
املعداتاملستلمة؟ 
ً
وأخ��انـودأيضـامعرفـةإمكانيـةتقسـيمقيمـةاملعـداتع�ـ�عـددمـنعقـود
املشاركةوعقوداإلجارةباعتباركلمعاملةمعكـلمـوردتعت�ـ�عمليـةقائمـة
ب�ا��ا؟ 
محضر االجتماع الثالثون ) ١٢صفر ١٤٢٩ھـ( الموافق )٢٠٠٨/٢/١٩م(
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علي ــهنرف ــقلفض ــيلتكمالعق ــودالتالي ــةللمراجع ــةوتزوي ــدنابـ ـرأيكمحوله ــا
و��:
 .١عقدمشاركةمتناقصة.
 .٢وعدباالستئجارمنالشركةلصالحاملؤسسة .
 .٣وعدبالشراءمنالشركةلصالحاملؤسسة .


الجواب:
بماأنالشركةقدتملكتاملعداتقبلأنتطلبالتمويلمناملؤسسة،
فإن املشاركة املتناقصة تتطلب أن تقوم املؤسسة بشراء حصة من
املعداتبعقدشراءبي��اوب�نالشركةو��ذاتنشأاملشاركةب�نالطرف�ن،
وبعدئذ ت��م املؤسسة مع الشركة عقد إجارة يسري أثرها بعد تسليم
ٍ
املعدات للشركة مضافة للمستقبل وتحدد ف��ا أن الع�ن املؤجرة ��
حصةاملؤسسة��كلف��ةوتحدداألجرةبصورةثابتةأومت���ةحسب
ً
ً
بسند منفصل بشراء حصص
االتفاق .وتقدم الشركة وعدا ملزما لها
ٍ
املؤسسةحسبجدوليتماالتفاقعليه،وكلماحانموعدتنفيذالوعد
ي��م عقد شراء وبيع ب�ن املؤسسة والشركة للحصة املراد بيعها ،ويكون
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البيعهنابالقيمةالسوقيةحسبتقديرا����ا�أوبمايتماالتفاقعليه
ب��ال�ر���عندالبيع.
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١١-٢٨شراء حصة من بنك مملوك بنسبة  %٧٣للدولة 
السؤال:١٠٨
ً
قدمتاملؤسسةملخصا حول هذاالسؤاليتضمنأناملؤسسةقدقامت
بالتفاهممعأحدالبنوكالحكوميةال��تملكهاإندونيسيامنأجلتأسيس
بنك إسالميهناكبرأسمالمليون (١٫٠٠٠٫٠٠٠)دوالر،حيثطلبتإدارة
ٍ
هذا البنك من املؤسسة أن تساعدهم  ��بيع جزء من رأسمال بنكهم
ً
وبناء ع��
بنك إسالمي،
التقليدي بنسبة  %٢٠مع ٍ
وعد م��م بالتحول إ�� ٍ
هذﻩ العملية ستحصلاملؤسسةع��عمولة ن���إيجادعمالء لشراء تلك
الحصة.ولقدأشكلع��املؤسسةشرعيةهذااألمر،وترغب��الحصول
ع��رأيشر��واضحمناللجنةاملوقرة.
الجواب:
بعداإلطالعع��تفاصيلهذااملوضوعقررأصحابالفضيلةأعضاءاللجنة
ً
الشرعيةأنعمليةالوساطةال��تجرنفعاللمؤسسةمحرمةوالتجوز،كما
ً
يحرمتملكأيأسهم��بنك ربوي،وعليهيحرمأيضا التوسط��ذلكب�ن
ٍ
البائعواملش��ي.
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١٢-٢٨املساهمة �� رفع رأس مال /عالوة إصدار مع إدراجها بالبورصة٣٤
السؤال:١٠٩
تقدمت املؤسسة للجنة الشرعية بسؤال يتضمن رغب��ا  ��االستثمار��
شركة تعمل  ��مجال توصيل وإدارة كابالت األلياف البصرية لنقل
البيانات��إندونيسياو��شركةذاتمسئوليةمحدودةتأسست ��عام
ً
٢٠٠٤م،معالعلمأنالشركةلمتقمبالتشغيلمنذتأسيسهالحا���اأوال
��إستكمالالكابالتاملطلوبة.
وقدطلبتالشركةمناملؤسسةاملساهمة��رأسمالهامنخاللرفعرأس
املالوتماالتفاقب�نالطرف�نع��سعرالسهموالذييتضمننسبةتمثل
عالوة إصدارمقابل املجهودات واألعمال ال�� تمت خالل مدة  الثالث
السنواتالسابقة.
منناحيةأخرى فإنالشركةتع��مقيداسمها��بورصةاألوراقاملالية
����ايةشهرأغسطس٢٠٠٨م.وقدأعطتالشركةاملؤسسةمهلةح��
األول منشهريوليو٢٠٠٨ملسدادالحصةاملتفقعل��اوذلكالستخدام
حصة املؤسسة  ��شراء الكابالت املتبقية األمرالذي سوف يؤدي إ��
محضر االجتماع الحادي والثالثين ) ١٤جماد أول ١٤٢٩ھـ( الموافق )٢٠٠٨/٦/١٨م(
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ً
ارتفاع قيمة الشركة قبل تسجيلها  ��البورصة��� ،أنه طبقا للقوان�ن
السائدة��إندونيسيافإنهيجبتحويلالكيانالقانونيللشركةإ��شركة
استثمارأجن�� وذلك من أجل السماح لدخول املؤسسة كشريك .وهذﻩ
العمليةسوفتستغرقحوا��ثالثةأشهر.مماقديفسدالعمليةبالكامل.
ً
وحيثإنهناكعدةاق��احاتقمنابمناقش��اداخليامنأجلإنجاحهذا
املشروع.لذافقدتمعرضهذااملوضوعع��لجنتكماملوقرة لالس��شاد
برأ��االشر��حولهذﻩاالق��احات.
الجواب:
بعداملداوالتقررتاللجنةأناملشاركةمنقبلاملؤسسة��هذﻩالشركة
يجبأنتكونبإحدىطريقت�ن،إمااملشاركة��تمويلرأساملالالعامل،
وإمااالستصناعاملوازي وإعطاءاملقاول األموال.وحيثإنالخدماتال��
ً
ً
ستقدمهاالشركةتعت��منتجا جديدا ف��ى اللجنةإنيتمفصلالعقود
كحزمةمستقلةوبشكلحسابيمستقل.فإذاكانتلدىالشركةأصول
ً
فيتم ت�ج��ها للشركة الجديدة أو يتم إعار��ا مجانا ،وإن ُوجد لدى
الشركة مخزون سل�� أومواد خام فيتم تقييمها كحصة  ��الشركة،
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ً
ً
وتدخلاملؤسسةبأموالهامضاربا أوشريكا إذاأرادتالتدخل��قرارات
الشركةثميتمعملحسابسنوي أونصفسنوي ملعرفةالعوائد،بعد
ذلكيتمتقسيمالربحب�نالطرف�نحسبالحصصاملتفقعل��ا.وهذﻩ
��طريقةاملشاركة��تمويلرأساملالالعامل.
ً
ً
أما لوقدمت املؤسسة لهذﻩ الشركة قرضا حسنا باملبلغ املطلوب وهو
ثالثة عشرمليون دوالرع�� أن تقوم الشركة ببيع جزء من أسهمها
ً
للمؤسسةبسعرأقلمنالقيمةالسوقية،أيبقيمةخمسةعشردوالرا
ً
ٌ ّ ً
جرنفعا وهوربا وال
وليسعشريندوالركماهوسعرالسوق.فهذاقرض
يجوز.
ويرىفضيلةالشيخعبدﷲبنمنيعرئيساللجنةأناملرابحة��الطريقة
امل�����هذﻩالعمليةملاتتضمنهمنسرعة ��اإلجراءاتولعدمتفويت
ٍ
الفرصةع��املؤسسة��استغاللمواردهاللدخول ��هذااملشروع.كما
ً
يمكن للمؤسسة  ��املستقبل أن تتملك أسهما  ��هذﻩ الشركة بحيث
يمكناالتفاقع��قيمةاألقساطبشراءأسهمللمؤسسة��هذﻩالشركة.
وﷲأعلم.
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١٣-٢٨مشاركة �� شركة عقارية٣٥
السؤال:١١٠
قدمت املؤسسة للجنة املوقرة نبذة مختصرة عن فكرة مشارك��ا ��
مشروععقاري ��جزراملالديف،حيثإن جمهوريةاملالديف��إحدى
الدولاملصادقةع��اتفاقيةتأسيساملؤسسةوأحدىاألعضاءاملؤسس�ن
أي من املشاريع ف��ا،
للمؤسسة ،ولم تتسن للمؤسسة الفرصة لتمويل ٍ
بسبب صعوبة التمويل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية للمشروعات
السياحية ال�� يعتمد عل��ا اقتصاد البالد .كما كان لفيضان تسونامي
الذيوقع��ديسم��٢٠٠٤ماثرمدمرع��هذاالقطاعوع��اقتصادجزر
ً
املالديف .وقد تحملت الحكومة أعباءا اقتصادية جمة إلصالح قطاع
قطاعات أخرى مهمة  ��البالد ومن هذﻩ
السياحة أثرت ع�� أدا��ا ��
ٍ
القطاعاتقطاعاإلسكان.ودولةاملالديفتتألفمنألفومائةوتسع�ن
جزيرةص���ةمتناثرة��املحيطالهندي،وعاصمةالبالدتقع��أك��هذﻩ
الجزرال��التتعدىمساح��االـ٢كيلوم��مربعويقط��اأك��منمائةألف
نسمة.
محضر االجتماع الخامس والعشرين )٤رمضان ١٤٢٧ھـ( الموافق )٢٠٠٦/٩/٢٦م(
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�� ظل هذﻩ الظروف قامت حكومة املالديف بتأسيس شركة ��دف إ��
تقديم قروض إسكانية ملتوسطي ومحدودي الدخل من سكان
جزراملالديف .وتنص العقود امل��مة مع املق��ض�ن والبالغ عددهم نحو
 ٦٠٠مق��ض،بأنع��املق��ضأنيقومبسداد% ٢٠منقيمةتكلفة
البناء واألرض وتقوم الشركة بإقراضه ما يعادل  %٨٠من التكلفة ،يتم
سدادها ع�� أقساط نصف سنوية ملدة ت��او� ب�ن  ١٥إ��  ٢٠سنة
باإلضافةإ��فائدةبنكيةت��او�ب�ن%٩إ��%١٢سنويا.ويتمرهناألرض
واملبانيح��سدادأقساطالقرضوالفوائدالبنكيةاملستحقةعل��ا.
وترغب حكومة املالديف  ��خصخصة الشركة الستقطاب رؤوس أموال
ً
من خارج البالد ،تخفيفا للعبء املا�� الذي يثقل كاهل الشركة ،وقد
قامتالحكومةبدعوةاملؤسسةاإلسالميةلتنميةالقطاعالخاصللدخول
ً
مساهما ��رأسمالالشركةبنسبة%٤٠وذلكضمنخطةإعادةهيكلة
الشركة ،وزيادة رأسمالها من  ١٠٠ألف دوالرأمريكي إ��  ٩مالي�ن دوالر
أمريكي .وبطبيعة الحال ،فإن الهيكل التموي�� الحا�� للشركة ال يتيح
ً
للمؤسسة الدخول مساهما ف��ا لعدم توافق نشاطها مع صيغ التمويل
اإلسالمية.
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وبعدأنقامتاملؤسسةبدراسةالوضعوالعقودال��ت�ﺮم�االشركةمع
طال�� اإلسكان ،أرسلتردهاللشركة بضرورة التحول إ�� شركة تتعامل
ً
وفقاإلحكامالشريعةاإلسالميةح��تتمكنمنالدخول مساهما.ووفقا
ً
ً
ملا سبق ،وملا كانت عقود اإلقراض امل�ﺮمة عقودا ربوية ،فإن إدارة
املؤسسةتنظر��إمكانيةطلبتحويلتلكالعقوداملشارإل��اإ��عقود
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .لذا فقد تكون اآللية املق�ﺮحة ��
إلغاءالعقودالقائمة)باف�ﺮاضموافقةاملق�ﺮض(واالستعاضةع��ابعقود
تتفق مع صيغ التمويل اإلسالمية وبما ال ي�ﺮتب عليه �غي�ﺮ حقوق
وال��اما�كالال�رف�ناملتعاقدين.
استوضحت اللجنة الشرعية من املؤسسة عما إذا كان املقصود أن
املستفيدين قد أصبحوا مدين�ن ��ذﻩ القروض الربوية؟ وأن املؤسسة
ترغب��تصحيحهذﻩالعقودح��يمك��االدخول كمساهم؟وكانإجابة
املؤسسةبالنفي.
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الجواب :
بعدمناقشةمستفيضةلهذااملوضوعاتفقأعضاءاللجنةع��أنهيمكن
استخدام صيغة التورق ،إذا قبل املستفيدون ��ا .وتقوم الشركة من
خاللهذﻩالصيغةبشراءبضاعةللمستفيدمنالقرضوبيعهالهألجل
و��ام�ربحيعادلمبلغالفوائداملتفقعل��ا،ثمتباعالبضاعةويخصص
ثم��السدادقيمةالقرضمسبقا.و��ذﻩالصيغةيكون هناكمخرجمن
املشكلة املطروحة .ويرى عضو اللجنة الشرعية الشيخ محمد تقي
العثماني،أنهيجبأنتتمعمليةالتورقفيماب�نالشركةوعمال��اقبل
دخول املؤسسة��رأسمالهاوذلكحفاظاع��الطابعالشر��ملعامالت
املؤسسة .
وقد أوضحت املؤسسة للجنة املوقرة أن هذﻩ الشركة  ��الوحيدة ال��
تعمل��مجالاإلسكان��املالديف،وليسللدولةنية��تحويلنشاط
الشركةإ��تمويلإسالميقبلأنتدخلاملؤسسةمعهاكشريك.


ً
اق��حت اللجنة حال آخرللمؤسسة وهوأن تقوم املؤسسة بشراء أسهم
الدولة اآلن ،ثم نقوم بعمل التورق مع العمالء ع�� أساس أن يقوم
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العمالء بسداد أصل القروض فقط دون الفوائد ،ثم ت��م مع هؤالء
العمالءعملياتمرابحةتستدركف��ااألرباحال��فاتتالشركة��هذﻩ
القروض.
ثمرأىعضواللجنةالشيخد.عبدالستارأبوغدةأنهمناملمكنأنيتم
عقد لقاء  ��مقرالشركة  ��املالديف وتوجيه خطاب دي�� لتوضيح
الصورة وإقناعهم بالعدول ع�� التعامالت الربوية وفرض الحل الشر��
لهذﻩاملسألةباإلقناع .
�� ختام املناقشة ّ
وجهت اللجنة باستطالع آراء املدين�ن ،حول إمكانية
تحويل تلك العقود إ�� عقود تورق ليتخلصوا من خاللها من الفوائد
ً
الربويةامل��تبةعل��موبالتا��يمكندخول املؤسسةمساهما ��رأسمال
تلكالشركةوذلكبأخذعينةمهمةمناؤلئكاملدين�ن،ويتماتخاذالقرار
ً
بناءع��ذلك.
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 ١٤-٢٨مساهمة �� شركة عقارية للتطوير:
السؤال :١١١
تقدمتاملؤسسةللجنةاملوقرةبسؤاليتضمنقيامهابالـدخول�ـ�مشـروع
تطويرعقاري��مدينةا���ـ�باملنطقـةالشـرقية،حيـثأبرمـتاملؤسسـةمـع
ً
شركة)س(عقداتتملكبموجبهنسبة%٥٠منقيمـةاألرض،وإذااحتـاج
ـددمـ ــنالبن ـ ــوك
األم ـ ـرفـ ــإناملؤسس ـ ــةيمك�� ـ ــاترتيـ ــبتموي ـ ــلمجم ـ ــعم ـ ــنعـ ـ ٍ
ومؤسس ـ ــاتالتموي ـ ــلاإلس ـ ــالمية،وس ـ ــيتمتخط ـ ــيطه ـ ــذﻩاألرضوتطويره ـ ــا
وعرضــهاللبيــع.وســتتمعمليــةالتخــارجبــ�نالطــرف�نبعــدان��ــا�عمليــةالبيــع
ً
ً
مباشرة.وتتطلعاملؤسسةأنتحققربحاكب�ـ�امـندخولهـا�ـ�هـذااملشـروع
ً
نظراأل��اتملكتحص��امنهذﻩاألرضبسعرالتكلفة.
الجواب :
بعــداإلطــالعع�ــ�حيثيــاتهــذااملشــروع:قــررتاللجنــةجــوازهــذﻩالعمليــة
وأ��ـ ــاخاليـ ــةمـ ــنأيمالحظـ ــاتشـ ــرعية،وصـ ــرحتب���ـ ــاعمليـ ــةمسـ ــاهمة
واض ــحةاملع ــالم،يع ــرفك ــلط ــرفم ــناألطـ ـرافحص ــتهبالكام ــل،وس ــتتم
عمليةالتخارجبي��ماحالا�ن��ا�منعمليةالبيع.
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ً
 تقديم أحد الشركاء تعهدا بشراء حصة١٤-٢٨
:١١٢السؤال
الشركاءأحدقبلمنشراءبإعادةاملشروطةاملالرأس��املساهماتهل
الشريعة؟أحكاممعمتوافقة
معمتوافقةيجعلهامنفصلةاتفاقية��إنجازهاهل،كذلكتكنلمإن
؟الشريعةأحكام
أدنىكحدمع�نربح���امأسهمبشراءالشركاءأحدتعهد،أدقوبصيغة
جدااملفيدمن.األسهمأسعارارتفعتماإذااالمتيازاملؤسسةلدى بينما
القابلةاملمتازةباألسهموعالقتهالهيكلهذا��الشريعةحكم��عالتعرف
 .للتحويل
:ترجمة السؤال

Are equity participations with buy-back provisions by one of the
partners acceptable from a shariaa perspective? If not, is it allowed
if it is done in a separate agreement? More specifically, one of the
partners is pledging to buy the shares with a particular mark-up as
a floor while ICD has the upside if the share prices increase.

317 | P a g e

315

Shariaa opinion regarding this structure may be useful and its
relation to convertible preferred shares.
الجــواب :
تــرىاللجنــةأنــهيجــوزلــرباملــالتقييــداملضــارب�ــ�حــال��املرابحــةواإلجــارة
فقط.
)صـ ــورةأخـ ــرى(:إذاقيـ ــدرباملـ ــالاملضـ ــارب�ـ ــ�مشـ ــروعمعـ ــ�نبشـ ــرطأن
ً
ً
يك ــونعائ ــدﻩمح ــددا،ف ــدخلاملض ــاربوحق ــقربح ــاأق ــلم ــناملتوق ــعبع ــد
دراسـ ــةالجـ ــدوىواتبـ ــاعاألسـ ــاليبالصـ ــحيحةللتجـ ــارةولـ ــميحقـ ــقمـ ــاتـ ــم
االتفــاقعليــهمــنعائــد،فاملضــارباليضــمناملقــداراملقيــدب ـهبــليضــمن
ربــحاملثــل.واليجــوزتخصــيصبعــضالشــركاءبــبعضاألنشــطةالنــهيقطــع
املشاركة.
فاملضاربةأوالوكالةباالستثمارللمرابحـةفقـطأولإلجـارة،فنسـتيطعالقـول
التدخل��املضـاربةإالبـربحكـذا،وال�ـ�اإلجـارةإالبـربحكـذا)محـدد(،أمـا
�� ـ�ذلــكفــاليجــوزتقييــداملــديرباالســتثمار�ــ�الشــركاتالرابحــةوالهــروب
منالشركاتالخاسرة.
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 ١-٢٩مضاربة مقيدة وبحد أدنى للعائد٣٦
السؤال :١١٣
تقدمتاملؤسسـةبسـؤالللجنـةحـولعمليـةاملضـاربةاملقيـدةعنـدمايحـدد
رباملــالللمضــاربطــرقاســتخداماألمــوال�ــ�مشــاريعمحــددةمــعتحديــد
حدأدنىللعائـد،وهـليمكـنتقسـيمالعائـدمـنذلـكبي��مـابن ًـاءع�ـ�نسـبة
محددة.
الجــواب:
بعـ ــداملـ ــداوالتبـ ــ�نأعضـ ــاءاللجنـ ــةرأتأنتقييـ ــدرباملـ ــالاملضـ ــارببـ ــأال
يس ـ ــتثمراألم ـ ــوالإالبم ـ ــاعائ ـ ــدﻩاليق ـ ــلع ـ ــننس ـ ــبةمح ـ ــددةه ـ ــومص ـ ــطلح
ً
)املضـ ــاربةاملقيـ ــدة(،فوضـ ــعقيـ ــودامضـ ــيقةمـ ــنقبـ ــلرباملـ ــالقـ ــدتعيـ ــق
ً
املضاربعنالعملوتجعلاملشروع���مجد.ويعت��ذلكقيـداللمضـاربة،
ً
واليعت�ـ ـ�ض ــمانا.ف ــإذاق ــالربامل ــالللمض ــاربالتض ــاربإالب ــربح،%١٠
فــذهبإ�ــ�الســوقوض ــارببمــافيــهربــح%٧فــاليضــمناملضــاربالنســبة
املقيد��ـابـليضـمنربـحاملثـلواليضـمنمـافـوقاملثـل.أمـاإذاطالبـهبـربح
%٧ال ــذيه ــورب ــحاملث ــلوض ــاربب ــربح%٥فه ــويض ــمنالف ــرقل ــربامل ــال.
محضر االجتماع الثالث والثالثين ) ١٣صفر ١٤٣٠ھـ( الموافق )٢٠٠٩/٢/٨م(
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فاملضاربيضمنرأساملالواملقدارالذييصلإ��ربحاملثل)كمـا�ـ�معيـار
ندوةال��كة().كتاباملعاي��الشرعيةصفحة٣٩٣و.(٤٠٧
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تمويل مجمع.
 ٢-٢٩مضاربة مقيدة ��
ٍ
السؤال:١١٤
طرحـ ــتاملؤسسـ ــةللجنـ ــةامل ــوقرةمسـ ــألةتتعلـ ــقبر�ب��ـ ــا�ـ ــ�إب ـ ـراماتفاقيـ ــة
تموي ـ ــلمجم ـ ــعبقص ـ ــدمض ـ ــاربةمقي ـ ــدةم ـ ــعإح ـ ــدىالعي ـ ــاداتالطبي ـ ــة �ـ ــ�
الكوي ـ ــت،حي ـ ــثس ـ ــتقوماملؤسس ـ ــةو� ـ ــر�ا��ابشـ ـ ـراءاألص ـ ــولث ـ ــمالقي ـ ــام
بتأج��هالصالحالعيادةالطبيةبعقد)إجارةواقتناء(��ت��بالتمليك.
الجواب :
بعــداملــداوالتواإلطــالعع�ــ�بنــودهــذﻩاالتفاقيــة،وافقــتاللجنــةع�ــ�جــواز
ً
هـ ــذﻩالصـ ــيغة،علمـ ــابـ ــأناللجنـ ــةقـ ــدوافقـ ــتع�ـ ــ�مشـ ــاريعسـ ــابقة��ـ ــذﻩ
ً
الصيغةلصالحاملؤسسة.والترىاللجنةمانعاإلتمامهذﻩالعملية،كماال
توجدلدىاللجنةأيمالحظاتع��هذااملشروعالحيويالهام،
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 ١-٣٠وكالة باالستثمار لصندوق كاسيف 
السؤال :١١٥
ً
تممناقشةهذااملوضوعسابقا ��أحداجتماعاتاللجنةاملاضية )راجع
سؤال رقم  ،(٥٤حيث قررت اللجنة الشرعية  ��حينه عرض اتفاقيات
املشروععل��اللنظرف��اقبلاجاز��ا.
الجواب:
اطلعتاللجنةع��اتفاقياتاملؤسسةمعصندوقكاسيفال��تتمثل��
إبرام صيغة وكالة بأجرمنح��ا املؤسسة لشركة )سياف( تقوم بموج��ا
تلكالشركةبإبرامعقودبيعباألجلوإجارةومشاركةنيابةعناملؤسسة
مع الشركات واملؤسسات الصغ��ة  ��دول وسط آسيا .وأبدت اللجنة
ارتياحها التام الهتمام املؤسسة بالعمل  ��جمهوريات آسيا الوسطى
ومساعدة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة  ��تلك الدول وفق الصيغ
اإلسالمية املعتمدة للتمويل ،إضافة إ�� أن الحساب ال�شغي�� املفتوح
لصالحاملؤسسة��بنكاملؤسسةالعربيةاملصرفية��البحرينهوحساب
جار.
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كما الحظت اللجنة أن صيغ التمويل املعتمدة من خالل تسهيالت
املؤسسة الشركات الصغ��ة واملتوسطة ال يخرج عن إطارالبيع اآلجل
واإلجارةواملشاركة،وأوصتاملؤسسةباالستفادةمنالصيغاألخرى مثل
تمويل رأس املال ال�شغي�� ع��صيغة التورق وصيغة املرابحة املدورة،
كذلكمنخاللصيغةالشراءإلعادةالت�ج��.وأثنتاللجنةع��اهتمام
املؤسسةباألخذبكلتوصيا��ا.
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 ٢-٣٠نموذج صيغة وكالة باالستثمار 
السؤال:١١٦
تقدمت املؤسسة للجنة املوقرة بسؤال عن الحكم الشر�� ع�� صيغة
الوكالةباالستثمارال��تتمثلبتقديمتمويل��عددمن املصارفبصيغة
ً
املرابحةبحيث�ع�نالبنوكاملشاركةأحدهاليكون وكيالع��ا��التعاقد
معالطرفاملستفيدمنالتمويل.
الجواب:
ً
أفادت اللجنة أنه المانع شرعا من استخدام صيغة الوكالة باالستثمار
ً
وفقالنموذجالعقداملرفق،وهوجائزوموافقألحكامالشريعةاإلسالمية.
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 ٣-٣٠توكيل دون تصريح بالوكالة 
السؤال:١١٧
ً
ً
قدمتاملؤسسةللجنةالشرعيةسـؤااليتعلـقبطلـببعـضالعمـالءتـوكيال
�ــ�الشـراءدونتصــريحبالوكالــة،حيــث"يطلــببعــضعمــالءاملؤسســةعــدم
ذكرهمعندإجراءاعتمـاداتالسـلعواآلالتال�ـ�تمولهـااملؤسسـةع�ـ�أ��ـم
وكـالء�ـ�الشـراءنيابـةعـناملؤسســةوذلـكلتفـاديبعــضالعراقيـلاإلداريــة
ال���ع���هم��بلدا��م".فهليمكنقبول�ل��مهذا؟
الجواب :
وبعداملداوالتقررتاللجنة:
تــرىاللجنــةأنــهمــنالناحيــةالشــرعيةاليلــزمالوكيــلأنيصــرحبأنــهوكيــل
وي��تــبع�ــ�ذلــكأنتتعل ــقب ــهحقــوقالعق ــدم ــنالتســليموالتس ــلمودفــع
الثمنويرجعبتلكالحقـوقع�ـ�موكلـهبموجـبالوكالـة.وعليـهالمـانعمـن
عدمالتصريحممنتوكلهماملؤسسةبأ��موكالءع��ا.وهذامقـرر�ـ�املعيـار
الش ـ ــر��بش ـ ــأنالوكالـ ـ ــةالصـ ـ ــادرعـ ـ ــناملجلـ ـ ــسالش ـ ــر����ي�ـ ـ ــةاملحاسـ ـ ــبة
واملراجعــةللمؤسس ــاتاملالي ــةاإلســالمية،(AAOIFI)إالأنإفص ــاحالوكي ــل
بصفتهالحقيقيةأو��.
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 ٤-٣٠استثمار بالوكالة لالستثمار مع بنك تقليدي 
السؤال:١١٨
ً
ً
قدمتاملؤسسةتقريراموجزاعنإحدىعمليا��ا��آسياالوسطى،يتعلق
ً
بإحدىشركا��االتابعةلها��أذربيجان،ال��حققتبفضلﷲفائضامن
األموال ،وترغب املؤسسة  ��استثمارها  ��بنك تقليدي ،حيث قام هذا
البنكبالتعاونمعداراالستثمار��البحرينبوضعالئحةمفادهاأنالبنك
سوفيتقبلاألموالاملودعةلديهع��أنيتماستثمارهاع��أساسوكالة
باالستثمار ،ثم تستثمرهذﻩ األموال  ��اإلجارات واملرابحات .لكن هذا
البنك ليس لديه مراقب شر�� والهيئة شرعية .فهل يمكن اق��ا� أن
تقوم اللجنة الشرعية باملؤسسة باملراقبة ع�� عمليات هذا البنك ع��
الرغممنأناللجنةالشرعيةليستلد��اسلطةعليه؟
الجواب:
بعد املداوالت رأت اللجنة أنه يجب ع�� هذا البنك التقليدي التعهد
بقبول كافةالقراراتال��تصدرهااللجنةالشرعية،وأنتكون ملزمةله،
كما يل��م باستخدام العقود النمطية الشرعية ال�� تقررها اللجنة
ً
الشرعية باإلضافة أيضا إ�� موافقته ع�� مراقبة كافة عمليات البنك
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املتعلقةباستثماراألموالاملودعةلديهع��هذااألساس،وأنتكون هذﻩ
القراراتملزمة.



كما اق��� رئيس اللجنة الشرعية زيارة البنك  ��أذربيجان والتفاهم مع
مس�و�� البنك ��ذا الخصوص ،وقد لقي هذا ا�ق��ا� ال���ي� من
املجتمع�نواملوافقةعليهمنبقيةأعضاءاللجنةالشرعية.وقدتعهدت
إدارةاملؤسسةب��تي�برنامجزيارةألعضاءاللجنةاملوقرين��شهريونيو
منهذاالعام٢٠١٠م.ملساعدةهذاالبنكليصبحأول البنوكال��تفتح
نافذةللمعامالتاإلسالمية��أذربيجان.


تم بحمد ﷲ ت�ا��
ً
ً
و��� ﷲ ��� نبينا محمد و��� آله وصحبه وسلم تسليما �����.
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خاتمة:

تم بحمد ﷲ جمع مائة وثمانية عشر سؤاالً تمثل مسائل حقيقة مالية
ومصرفية نفذتھا المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،وعُرضت
علي لجنتھا الشرعية التي تضم نخبة من العلماء المشھود لھم بالخبرة
والكفاءة .مع العلم بأننا قد قمنا بحذف األسئلة المتكررة والمتشابھة.
ليستفيد القارئ والمھتم ،وليشعب نھمه بخالصة المسائل التي اتسمت
بوضوح الطرح وسھولة اإلجابات.
وﷲ أسأل أن ينفع بھذا اإلصدار كافة المھتمين بشأن الصيرفة اإلسالمية،
وأن يع ّم النفع بھا للجميع .والحمد� أوالً وآخراً .وصلى ﷲ على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الس�� الذاتية ألعضاء اللجنة الشرعية
باملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
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معا�� الشيخ عبد ﷲ بن سليمان بن محمد املنيع



املؤهالت العلمية:
حائزع��درجةاملاجست��منمعهدالقضاءالعا��.
عضوية اللجنة:
ّ
عضو اللجنة الشرعية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من  ٢٠شوال ١٤٣٢ه،
املوافق١٩:أيلول)س�تم��(٢٠١١م∗.
املناصب ال�� شغلها :
 عضو��مجمعالفقهاإلسالميالدو��بجدة . عضو��املجمعالفق��لرابطةالعالماإلسالمي  عضوهيئة كبارالعلماء  ��اململكة العربية السعودية من أول تشكيلها ح��تاريخه .

∗ كان معاليه رئيسا ً للجنة الشرعية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،وبعد دمجھا مع اللجنة الشرعية للبنك أصبح
عضواً في اللجنة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
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 نائب رئيس املجلس الشر�� لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالميةبالبحرين.
 رئيس وعضوالعديد من اللجان الشرعية  ��املؤسسات املالية اإلسالمية ��الخليج .
 مستشار��الديوانامللكيالسعودي.
نتاجه العلمي:
لهالعديدمناملؤلفاتنذكرم��ا:
 بحوث��االقتصاداإلسالمي)اربعةمجلدات( . الورقالنقدي–حقيقته،تاريخه،حكمه . القولاليسر��جوازذبحهديالتمتعوالقرانقبليومالنحر . بحوثوفتاوى��الحجوالعمرة . أشرف ع�� العديد من رسائل الدكتوراﻩ وشارك  ��مناقشة بعض الرسائلالجامعيةمنماجست��ودكتوراﻩ.
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سماحة الشيخ ّ
محمد تقي العثماني
املؤهالت العلمية:
حائزع��اإلجازة��الحقوق،ودرجةاملاجست����العلومالعربيةمنجامعةبنجاب.
عضوية اللجنة:
عضواللجنة ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من ّ  ٢٠
شوال ١٤٣٢ه ،املوافق١٩ :
أيلول)س�تم��(٢٠١١م∗.

املناصب ال�� شغلها :
 �ا���مجلسالنقضال�ر����املحكمةالعليابباكستان . عضومجمعالفقهاإلسالمي الدو�� بجدة ،واملجمعالفق�� اإلسالمي للرابطةبمكةاملكرمة .
 نائبرئيسجامعةدارالعلومبكرا���� . -عضولجنةالفتوىوالبحوثاألوربية��دبلن .

كان سماحته عضواً في اللجنة الشرعية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص حتى تاريخ دمجھا مع اللجنة الشرعية
للبنك فأصبح عضواً في اللجنة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

∗
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 رئيساملجلسالشر��لهيئةاملحاسبةواملراجعةللمؤسساتاملاليةاإلسالميةبالبحرين.
 رئيس وعضوالعديد من اللجان الشرعية  ��املؤسسات املالية اإلسالمية ��باكستان ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،واململكة العربية السعودية
و���ها.

ّ ً
نتاجه العلمي :لهمايقارب�سع�نمؤلفا ��اللغاتالعربيةواألرديةواإلنجل��ية،نذكر
م��ا:
 تكملةفتحامللهمبشرحصحيحمسلم)ستمجلدات( . أحكاماألوراقالنقدية . بحوث��قضايافقهيةمعاصرة . نظامنااالقتصادي. ماهوالسبيل���تطبيقاإلسالم��العصرالراهن؟  -أحكامالذبائح .
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فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو ّ
غدة٣٧


املؤهالت العلمية:
حائزع��دكتوراﻩ��الشريعةاإلسالمية)الفقهاملقارن(جامعةاألزهرالشريف.
عضوية اللجنة:
ً
عضو اللجنة الشرعية للبنك منذ تأسيسها وانتخب نائبا لرئيس اللجنة الشرعية
ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بعد توحيد اللجان عام ١٤٣٣هـ ،املوافق٢٠١٢ :م
ح��تاريخه.

املناصب ال�� شغلها :
 عضومجمعالفقهاإلسالميالدو��بجدة . عضواملجلسالشر��لهيئةاملحاسبةواملراجعةللمؤسساتاملاليةاإلسالميةبالبحرين .
 مستشار�ر��ملجموعةدلةال��كةبجدة . رئيس وعضوالعديد من اللجان الشرعية  ��املؤسسات املالية اإلسالمية ��الخليجو��مال��يا.
كان فضيلته عضواً في اللجنة الشرعية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص.
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نتاجه العلمي :لهالعديدمناملؤلفات،نذكرم��ا:
 الخياروأثرﻩ��العقود . التعريفباملوسوعةالفقهيةالكويتية . أبحاثفقهيةموسوعية . دليلاملحاس���للزكاة)با����ا�( . بحوث��فقهاملعامالتواألساليباملصرفيةاإلسالمية . -مسؤوليةاملراجع��ضوءالقواعدالفقهية.
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فهرس فتاوى اللجنة الشرعية
املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
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