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أ .العنوان

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم :
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فقد كان مشروع توثيق جتربة السودان يف
جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية غاية تبدو بعيدة املنال ،كثرية الطالب،
باعتبار أن السودان من البالد القليلة اليت أقدمت بتوكل عظيم وجرأة نادرة على
تطبيق النظام املصريف اإلسالمي على حنو شامل .وأصاب يف جتربته هذه كثرياً من
التوفيق والنجاح وريادة االبتكار.
دفع هذا النجاح املؤسسات اإلسالمية والبنوك املركزية واملؤسسات العاملية
إىل السعي للتعرف على هذه التجربة ،والكتابة عنها ،والتعريف بها ،واإلشادة مبا
اشتملت عليه من مميزات وإضافات كبرية للصناعة املصرفية العاملية.
تقديراً لكل هذا االهتمام ووفاء هلذه التجربة عقدنا العزم على توثيقها وحتليلها
وضبطها بإحكام وتقدميها هدية لكل الناس .وعهدنا إىل زمرة من أهل االختصاص
للعكوف على إعداد مسودات هذا املشروع املشتمل على ستة خمططات هي :
 .1خمطط الوثائق  -اليت أسست بها هذه التجربة وغذتها بالتعديل واالستدراك
والتطوير.
 .2خمطط الرقابة الشرعية  -باعتبار أن الشريعة هي معتمد هذه التجربة .
 .3خمطط اجلهاز املصريف  -باعتبارها األجهزة اليت تضطلع بالنشاط املصريف .
 .4خمطط املؤسسات املالية املساعدة  -باعتبارها األجهزة اليت تضطلع بالنشاط
املصريف.
 .5خمطط الرقابة واإلشراف املصريف  -باعتبارها أهم وظائف املصرف املركزي .
 .6خمطط السياسة النقدية  -باعتبارها أهم وظائف املصرف املركزي .
ولقد كانت الفرق اليت عهد هلا بأداء هذا العمل عند حسن الظن بها .وعلى الرغم
من أنها أخذت ثالث سنوات  -بسبب عدم تفرغهم ألداء هذه املهمة  -إال أنهم قدموا
دراسات حازت على رضا املقومني.
وضعت اللجنة العليا املشرفة على هذا العمل منهجية علمية جيدة إلعداد هذه
املخططات ،ومراجعتها ،والتزمت بها التزاماً دقيقاً يف مراجعة الدراسات .جتدون هذه

املنهجية يف مقدمات هذه املخططات .ويقيين أن ذلك لن يغنينا من أن نطلب من القراء
والدارسني أن يوافونا مبالحظاتهم واستدراكاتهم وتصويباتهم حتى نضمها يف الطبعة
املنقحة جبهودكم.
هاحنن ندفع بالنسخة األوىل باللغة العربية وحدها ،ونأمل أن نتمكن من القيام
منفردين أو مع البنك اإلسالمي للتنمية برتمجة هذا العمل إىل اللغات اإلجنليزية
والفرنسية ثم إىل غريهما إن تيسر.
نرجو أن يكون توثيق التجربة وعرضها يف مستوى االهتمام والتقدير الذي
حظيت به إقليمياً وعاملياً .وما كان هلذه التجربة أن تبلغ ما بلغته لوال توفيق اهلل تعاىل
وتسديده .وتضافر جهود البنك املركزي مع املصارف العاملة يف السودان ،وجهود
املؤسسات اإلسالمية كهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وجملس
اخلدمات املالية اإلسالمية ،ورعاية الدولة يف مجهورية السودان هلذا العمل ومراقبة
أهل السودان هلذا النشاط.
جزى اهلل اجلميع خري اجلزاء ووفقهم ملواصلة املسرية.
واهلل ولي التوفيق والسداد .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

د .صابر حممد حسن
حمافظ
بنك السودان املركزي
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تعليق بروفيسور الصديق الضرير



احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى سائر األنبياء
واملرسلني  ،وبعد …
فقد طلب مين الدكتور أمحد علي عبد اهلل  -األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية بصفته رئيس جلنة إعداد خمطط هيئات الرقابة الشرعية،
املنبثقة عن جلنة توثيق جتربة السودان يف جمال البنوك اإلسالمية ،مراجعة املخطط الذي
يتكون من -:
 .1الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
للفرتة 1413هـ 1992 -م حتى 1424هـ 2003 -م وهي تشتمل على ثالثة كتب.
 .2كتاب عن املراشد الفقهية.
 .3كتاب عن نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية.
وقد اطلعت على هذا املخطط بكامله ،حيث قرأته مبفردي ،ودونت مالحظاتي عليه،
من حيث املوضوع واللغة والطباعة ،ثم جلست مع جلنة  -مكونة من عدد من املراجعني-
للمناقشة والتداول حول مالحظاتي مع مالحظات كل عضو من أعضائها ،خالل الفرتة من
 2005/6/28إىل  2005/8/17يف ( )15اجتماع.
واعتمد من التعديالت ما مت االتفاق عليه بني أعضاء اللجنة ،وبذلك اعتمدت نسخة موحدة
متفق عليها.
لقد غطت الكتب الثالثة األوىل  -اليت جاءت يف أكثر من  600صفحة  -كل الفتاوى الصادرة
عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف الفرتة من - 1413
1424هـ 2003 - 1992 ،م .وكان منهج اللجنة يف اجلمع والرتتيب جيداً ،حيث التزمت
بكتابة نص الفتوى ثم املالحق املتصلة بها ،وأهم ما يعتمد عليه إليصال املعلومة كاملة إىل
القارئ ،تسهيالً الستيعابها مع ربطها بسببها ومعتمدها.
 رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وأحد املراجعني.
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وغطى كتاب املراشد الفقهية الذي جاء يف  153صفحة مخس صيغ هي  :بيع املراحبة لآلمر
بالشراء والسلم واالستصناع واملضاربة واملشاركة ونص يف كل صيغة على :
 األحكام الفقهية إجراءات الدراسة والتصديق الضوابط احملاسبية املعايري احملاسبيةعلماً بأن هذه الصيغ املذكورة من أهم صيغ التمويل اإلسالمي حسب التجربة العملية.
أما الكتاب اخلامس (نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية) فقد جاء يف  122صفحة،
وتناول نشأة وتطور اهليئات للمصارف ذات النشأة اإلسالمية من جانب ،وذات النشأة
التقليدية من جانب آخر ،عالوة على البنوك اليت نشأت بعد إسالم اجلهاز املصريف ،ثم ختم
بتقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية.
وبصفيت حمكماً يف هذا املخطط فإني أرى أن اللجنة قد بذلت جهداً مقدراً يف مجع املادة
وتصنيفها ومراجعة نصوصها وطباعتها وهو جهد علمي ممتاز ،وقد غطى نشاط اهليئة منذ
نشأتها يف 1413هـ 1992 -م ألكثر من عشر سنوات ،فدون فتواها مبسبباتها وأثبت
مراشدها ،وأ ّرخ لنشأة هيئات الرقابة الشرعية وتطورها ،وهو كاف ملن اطلع عليه واستوعبه
الشتماله على جل (إن مل نقل كل) مستجدات العمل املصريف وما عليه العمل يف السودان مما
جيعل منه مادة علمية وعملية مفيدة.
عليه أوصي بطبعه ونشره لتعم الفائدة الناس عامة واملصرفيني على وجه اخلصوص داخل
السودان وخارجه.
واهلل ويل التوفيق

الربوفيسور  /الصديق حممد األمني الضرير
أستاذ كرسي الشريعة اإلسالمية  -جامعة اخلرطوم
رجب 1426هـ  -أغسطس 2005م
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تعليق الدكتور عبد اهلل الزبري
على خمطط هيئات الرقابة الشرعية
احلمد هلل رب العاملني … والصالة والسالم على رسول اهلل األمني  ،وعلى سائر املرسلني
أما بعد :
فت من قبل األمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
فقد ُكلّ ُ
املالية بالتحكيم واملراجعة والتصحيح ملخطط هيئات الرقابة الشرعية املعد من قبل جلنة
تكونت من ثلة فاضلة ازدادت فضالً بعلمهم وفقههم .وهذا هو تقريري -:
أوالً  :توصيف املخطط املعد -:
إن مجلة املخطط اخلاص بهيئات الرقابة الشرعية مخسة أجزاء ،خصصت اللجنة ثالثة
منها للفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف الفرتة من  1992إىل عام 2003م.
وجعلت الكتاب الرابع يف املراشد الفقهية الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية ،بينما كان
الكتاب اخلامس خاصاً بتقويم تطور هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية.
ثانياً  :تقدير اجلهد البحثي والعلمي للمخطط -:
مبا أننا قرأنا الكتب اخلمسة ملخطط هيئات الرقابة الشرعية قراءة املدقق املصحح الناظر بعني
البحث والتفتيش للمالحظات ،فإنين أستطيع القول باطمئنان :يظهر أن ما بُذل من جهد
علمي وحبثي من أعضاء اللجنة إلعداد وإجناز هذا املشروع العلمي النافع كان كبرياً (واملشروع
يستحقه) وذلك من حيث :
ِ .1ع َظم املادة العلمية اجملموعة «التارخيية والفقهية واإلجرائية والتوثيقية».
 .2تصنيف املستندات والطلبات والفتاوى والبحوث وغريها حبيث يوضع ٌ
كل فيما يليه
من املوضوعات والقضايا.
 .3تتبع األخبار املتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية من الندوات واملؤمترات واملشاركات
وحصرها.
 .4ترتيب الفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة وتنسيقها ومراجعتها وترقيمها حبسب
الرتتيب الزمين لصدورها.


 عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات وأحد املراجعني.
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 .5توثيق النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والنقول وعزوها إىل مصادرها وختريج
األحاديث منها وحنو ذلك.
 .6تكوين الرأي وبذله يف تقويم هيئات الرقابة الشرعية وتتبع تطورها .وغري ذلك مما
يعكس حبق عظم ما بذل من جهد إلعداد هذا العمل العظيم جزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
ثالثاً  :تقويم األداء -:
 /1من جهة املنهج :
إن املنهج الذي اتبعته اللجنة املعدّة للمخطط كان هو املنهج األليق بغرض هذا املخطط ،إذ أن
غرض املخطط واقع ضمن مشروع توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف اإلسالمية ،فكان
املنهج املتبع هو املنهج التوثيقي اجلامع لكل ما ميكن وجيوز ويستحق توثيقه ونشره مبا حيمل
من علم أو خرب أو جتربة أو أسلوب التعامل مع ذلك.
 /2من جهة التوثيق البحثي :
يظهر حرص األخوة املعدَين هلذا املخطط على السلوك البحثي يف إعدادهم للمخطط ،حيث
جند يف مواطن كثرية القيام باإلحاالت ،والعزو ،واالهتمام باحلاشية ،مما حيمد هلم ذلك.
 /3من جهة التعامل مع النصوص الشرعية :
ما ورد يف جملدات املخطط اخلمسة من النصوص الشرعية  -قرآناً وحديثاً  -كان قليالً
بالنسبة إىل حجم املخطط ،غري أنه ما قابل احلاجة ،وقد استكملنا معهم خدمتها بالتوثيق
والعزو إىل خمرجيها والتخريج من مظانها.
 /4من جهة اللغة والتعبري والصياغة :
لقد اتسم املخطط بسالمة اللغة وحسن التعبري والصيغة ،إذ كانت املالحظات التعبريية
واللغوية  -حنوية وصرفية  -والطباعية واإلمالئية نادرة وقليلة بالقياس إىل عظم حجم
املخطط ،وهذا يدل على اجلهد الذي توفر لدى اللجنة إلتقان األداء ،ومدى اهلمة يف إخراج
العمل على أفضل ما ميكن .جزاهم اهلل خرياً .على أنها مجيعاً قد استكملت مراجعتها
وتصحيحها وضبطها حبمد اهلل تعاىل.
رابعاً  :مالحظات ومقرتحات -:
لدي بعض املالحظات واملقرتحات القليلة اليت متثل وجهة نظر أرجو اعتباراها عند إخراج
هذا املخطط العظيم :
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 .1املالحظ يف أجزاء الفتاوى الثالثة أن الفتوى غالباً تأتي بعد ذكر املداوالت والبحوث
واملناقشات وطلبات االستفتاء والشكاوى وحنو ذلك بتفاصيلها ،وهذا يطيل القراءة ويشغل
الباحث عن حكم املسائل واألقضية اجملابة ،والشك أن أكثر الباحثني عن األحكام واحملتاجني
للفتاوى لن يقفوا عند هذه البيانات واملعلومات إال قليالً ،وهلذا لو اقتصرت املعلومات املصاحبة
لالستفتاء و ُركز على الفتاوى وأُظهرت بقوة لكانت الفائدة أكثر ،ثم حتقيقاً ملقتضى التوثيق
تجُ عل املعلومات املصاحبة لالستفتاء مالحق يف آخر كل جمموعة سنوية من الفتاوى.
 .2أرى حذف األمساء الواردة يف الشكاوى والردود واإلجابات والفتاوى ،إال ما كان من جهة
رمسية يعكس اشتغال الدولة ودعمها للتأصيل وإسالم احلياة عامة واجلهاز املصريف خاصة،
وميكن الرمز عليها باحلروف ،إذ ال فائدة من إثباتها ،وقد يكون ذكرها غري حسن إذا نشرت
هذه الكتب ،ومطلوب التوثيق حمقق بدون ذكرها.
 .3لقيام العذر اآلن ملنهج التوثيق للفتاوى باملخطط (امللحظ « ، )»1نرجو أن تتاح فرصة
أخرى عاجلة يف القريب لنشر الفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية مع جتريدها
من املستندات واملكاتبات والشكاوى املصاحبة وباختصار االستفتاء ،وترتيبها موضوعياً ال
زمنياً.
تعجل األمانة العامة
 .4هذا العمل اجلليل واجملهود الطيب يستحق أن ينشر ،وجيب أن ّ
للهيئة العليا للرقابة الشرعية باجلمع والرتتيب والتصنيف والتوثيق واإلخراج خاصة ألعمال
اهليئة وما فيها من اجملهودات العلمية واخلربات ومناهج النظر واالستنباط وتقرير األحكام
فيصدر يف آخر كل عام كتاب مستبني جامع جملهود كل عام.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات …
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم …
د .عبد اهلل الزبري عبد الرمحن
مدير مركز البحوث
جامعة القرآن الكريم
أم درمان  -السودان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق  الشيخ  /الدكتور عبد الستار أبو غدة
رئيس اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة املصرفية
وعضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي جبدة
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني .أبدأ أوالً بالتنويه بهذا اجلهد املربور واملأجور إن شاء اهلل  .هذه سابقة
حسنة ،وسنة طيبة ،هلذا البلد أجرها وأجر من يعمل بها يف املستقبل .
إن الصحوة اإلسالمية اليت شهدها العامل اإلسالمي كان من أهم مكاسبها البنوك اإلسالمية
ألنها ترمجة عملية لفقه املعامالت الذي طغت عليه القوانني الوضعية وكان أيضاً يف هذه
البنوك تطهري للكسب وصوالً إىل احلالل الذي هو عبادة  ،فالدين املعاملة والبنوك اإلسالمية
هلا فلسفتها ووظائفها وخصائصها وهذه الفلسفة اخلاصة اليت تتميز بها تقوم علي اقتصاد
املشاركة ،وعلى فقه املعامالت ،بعيداً عن الربا واحملرمات يف التعامل املالي  .وكان البد هلا
من مؤسسات  .ومن أهم مؤسساتها يف تطبيق ذلك وحتقيقه هيئات الرقابة الشرعية  .ولكن
ظهرت هناك ثغرة وهي أن معطيات وخمرجات الرقابة الشرعية بدأت ختتلف حتى يف البلد
الواحد وكان هذا حمل نقد من كثري من األوساط باإلضافة إلي أنهم كانوا يتساءلون عن  :ما
هي املرجعية للعمل املصريف اإلسالمي؟ وقد مت بعون اهلل من خالل املؤسسات املساعدة الداعمة
للعمل املصريف اإلسالمي ( مثل  :هيئة احملاسبة من خالل جملسيها جملس احملاسبة ،
وجملس املعايري الشرعية ) أن مجعت أدبيات العمل املصريف اإلسالمي الذي يتناول صيغ
االستثمار والتمويل والقضايا املصرفية الشائكة اليت كان يقع فيها اخلالف .
ولكن بقى وجود آلية للتنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية يف البلد الواحد ،وال نقول توحيد
معطياتها  ،ألن هذا اخلالف يعترب ثروة فقهية  ،وكما أن املذاهب الفقهية ثروة فكذلك ما
يتمخض عن أعمال هيئات الرقابة الشرعية يعترب ثروة حيتاج إليها يف البيئات املختلفة ،ويف
األزمنة املتعددة  ،ولكن البد من التنسيق ،والبد من املتابعة والرقابة  .وهذا هو الدور الذي
تقوم به اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف السودان  .كان
ذلك أمنية نودي بها كثرياً يف املؤمترات والندوات  ،واحلمد هلل كان السبق والريادة هلذا البلد
 مجموع من عدة تعليقات شفوية للشيخ الدكتور أبو غدة إبان مشاركته فى ورشة العمل التي عقدت ملناقشة توثيق
جتربة السودان في مجال املصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية باخلرطوم في  6و  7مارس 2006م.
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الكريم  .وإن توثيق هذه التجربة يشجع األوساط األخرى على اكتسابها واقتباسها  ،فاحلكمة
ضالة املؤمن ومن سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة .
وقد لفت نظري الدور الذي تقوم به اهليئة العليا للرقابة الشرعية بالنسبة لبنك السودان
املركزي  ،فهي تقوم بدور رقابي شرعي على هذا البنك مع أنه جهة رقابية  .وهذا الدور الذي
تقوم به اهليئة العليا يف السودان مل جنده يف هيئات شرعية أخرى موجودة يف إطار البنوك
املركزية األخرى  .ولألمانة هذه مبادرة طيبة إن شاء اهلل ستكون أمثولة للبالد األخرى اليت
حتول أعمال البنوك كلها إىل أعمال إسالمية فتحتاج إىل أن يقوم البنك املركزي بالدور الذي
يقوم به البنك املركزي يف السودان يف عالقته باهليئة العليا للرقابة الشرعية ،فالبنك املركزي
يراقب اجلهاز املصريف من ناحية شرعية ويقوم بدور املمول األخري ويعاقب البنوك بالغرامة
املالية والعقوبات اإلدارية بسبب املخالفات الشرعية وغريها.ولفت نظري يف بعض األجوبة من
اهليئة العليا أنها أرادت أن تنبه البنك املركزي بأن ال يستغل دوره الرقابي إذا كان يتعامل
مع بنك آخر  .وإمنا ينبغي أن تسود أحكام صيغة التعامل بني الطرفني .
من حيث منهجية هذا التوثيق يبدو لي أن املالحظات اليت قدمها الدكتور /عبد اهلل
الزبريحقيقة يف حملها فاملالحق قد تصرف نظر القارئ عن أهمية الفتاوى لذلك ميكن
اختصارها ،أو الرتكيز على املوطن الشاهد منها  ،وليس بالضرورة أن تذكر حبيثياتها
وتوارخيها  .أما األمساء فتطوى ويرمز هلا  .هذه أمور إن شاء اهلل تؤخذ يف االعتبار .
ُصدر لكل فتوى بسطرين أو ثالثة يلخص فيها املبدأ
لكن أريد أن أقول إنه يستحسن أن ي َّ
الشرعي الذي جاءت به الفتوى وهذا الشيء طبقته دار اإلفتاء املصرية حينما نشرت الفتاوى
املصرية  ،وهي فتاوى مطولة يف أسئلتها وأجوبتها .فكان يوضع يف صدر كل فتوى ثالثة أسطر
أو أربعة تلخص املبدأ الشرعي الذي ظهر يف هذه الفتوى ،أو الذي يعترب قضية جوهرية ملن
ال يريد أن يقرأ حيثيات الفتوى .كذلك فإن التزام الرتتيب التارخيي هذا يصلح يف التحضري
ولكن عندما خترج هذه الفتاوى  ،فإن املفضل أن ترتب موضوعياً على صيغ االستثمار ويفصل
ما يتعلق بالبنك املركزي عن البنوك األخرى  ،حتى يربز ويتبني  .وينبغي أن توضع هناك
فهارس تسهل معرفة ما يشتمل عليه الكتاب من فهرس مصطلحات و مداخل حتى يتمكن من
يريد فكرة معينة من الوصول إليها من تلك املداخل املختصرة فالفهارس التحليلية أصبحت
من مزايا هذا العصر سواء يف الكتب اليت حتقق ملخطوطات أو الكتب اليت تؤلف أو يف
املوسوعات.
 أنظر التعليق السابق للدكتور عبد اهلل الزبير .
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وأريد أن أنوه إىل بعض األمور اليت تستحق اإلبراز واإلشهار  .منها أن هناك كثرياً من القضايا
ظهرت يف قرارات اجملامع الفقهية ولكنها مل تؤخذ يف االعتبار يف فتاوى اهليئة العليا بسبب
التحفظ الذي نشهده دائماً من بعض أعضاء هذه اهليئة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الضرير
ولكننا جيب أن نستفيد من هذه املفردات فمثالً ضمان الطرف الثالث ُذكر يف الفتاوى أنه
غري مقبول ومل يشر إىل قرار للمجمع يف سندات املضاربة أنه أجاز ضمان الطرف الثالث على
أساس أنه تربع باهلبة من طرف ثالث ليس شريكاً وال مديراً وال مضارباً وال وكيالً  .كذلك
يف معاجلة املطل يف الديون وهي مشكلة تعاني منها املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
طرحت عدة آراء يف هذه الفتاوى ما بني املنتج أو التسويق أو غريها ومل يشر إىل طريقة وسيطة
أو وسط بني هذه اآلراء وهي إحلاق زيادة (غرامة) ترتتب على املماطل وتصرف يف اخلريات
وال يضمها البنك إىل أصوله وال يتملكها ابتعاداً عن شبهة الربا ،ولكن هذه الغرامة تضغط
على هذا املماطل فال يتسبب يف تعثر ديون البنوك اإلسالمية يف حني أنه يهتم بسداد قروض
البنوك الربوية خشية الفوائد اليت ترتب عليه .وهذا املبدأ مبدأ شرعي مؤصل وقد ظهر يف
املعايري الشرعية يف اجمللس الشرعي الذي ترعاه هيئة احملاسبة يف البحرين وهو مأخوذ من
بعض آراء يف املذهب املالكي فينبغي أن يؤخذ به ألنه حيقق نصف املطلوب كما تعلمون :
العقوبات يف الشريعة اإلسالمية زواجر من ناحية و جوابر من ناحية أخرى  .هذا البنك
الذي ُع ّطلت أمواله يستطيع أن يزجر هذا املماطل وغريه ممن يهملون هذا األمر  ،كذلك هذه
الزيادة اليت تؤخذ تصرف يف اخلريات وال تُضم إىل إيرادات البنك  .وهناك أيضاً يف الفتاوى
عدم منع املطالبة بالتعويض بدون تفصيل بني أن تكون هذه املطالبة عن طريق القضاء واإللزام
أو عن طريق ودي فليس هناك ما مينع من املطالبة الودية هلذا املماطل أو هذا املتأخر يف سداد
ما عليه أن يعوض املتضرر بشكل رضائي وهذا قد أشري إليه يف معيار املدين املماطل الذي صدر
عن اجمللس الشرعي .
هناك أيضاً قضية الدين هل ميكن أن يكون رأمسال للسلم ؟ جاء يف الفتاوى أنه ممنوع
ومل تتم اإلشارة إىل رأي ابن القيم وابن تيمية يف جواز ذلك فواضح أن املنع بسبب خشية
أن يكون يف تسعري السلم ما يقابل هذا الدين فيكون هو من الزيادة على الدين ولكن
إذا كان التسعري يف حدود سعر املثل وكانت هناك رقابة شرعية عليه فليس ما مينع من
أن يكون دين السلم أو دين املضاربة أو غريه من هذه الديون أن تكون رأمسال وال سيما
أننا يف احلسابات اجلارية رغم أننا نعتربها قرضاً إال أننا نقبل أن تكون رأمسال ألنه قرض
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حتت الطلب وقابل للسداد يف أي وقت .
كذلك جاء يف بعض هذه الفتاوى يف جمال التأمني أنه ال ميكن خلط أموال املساهمني مع
أموال املشرتكني ألنه ال ميكن حتديد ما خيص كل مال من الربا والربح  ،بسبب أن أموال
املشاركني تدفع تعويضات وخترج وتدخل االقتصاد لكن هناك مبدأ حساب النمر وهذا املبدأ
طرح أول ما طرح يف ندوة الربكة اليت حيضرها فضيلة الشيخ الصديق والدكتور أمحد وغريهما
ثم ظهر يف قرار للمجمع بشأن حسابات االستثمار وقرر أن مبدأ النمر الذي يؤخذ فيه الوحدة
النقدية والوحدة الزمنية حتى تعاجل التخارج املستمر يف الوعاء االستثماري املشرتك وهو أعدل
الطرق إلعطاء كل ذي حق حقه من األرباح فإذن عندنا هذه اآللية اليت تساعد على تالفى
هذا األمر.
أخرياً أريد أن أقول إنه يف بعض الفتاوى كان هناك تساؤل عن تكييف االحتياطي الذي
يلزم به البنك املركزي البنوك األخرى .ما هو تكييف هذا املال هل هو قرض؟ أم هو أمانة؟
وقد يرتتب على هذا معاجلة القضية اليت أخذت حيزاً كبرياً يف هذه الفتاوى وهي الغرامة سواء
كانت غرامة أولية أو غرامة تالية و ميكن أن نقول إن دور البنك املركزي يف هذا اجملال هو دور
العدل يف الرهن وهو طرف ثالث ألن هذا االحتياطي هو حلماية أصحاب احلسابات اجلارية
ألنها قروض .فلضمان التزام البنك بسداد هذه األموال عند الطلب فأصحاب احلسابات
اجلارية دائنون للبنك والبنك هو مدين وعُمد إىل طرف ثالث وهو البنك املركزي فأودعت لديه
هذه األموال ضماناً هلذه األشياء فهو من العدل الذي يعترب وكيالً عن الطرفني ولكن غري قابل
للعزل لتعلق حقوق الغري به فلعل هذا جيعل هذه األموال ليست ديناً لدي البنك وال قرضاً
لديه حتى نتفادى الغرامات  .وهذا املوضوع حيتاج إىل تطويل أكثر من ذلك ال أريد أن أتوسع
اآلن فيه لضيق الوقت.
وهذه الفتاوى أيضاً حفلت مبساجالت علمية بني اهليئة العليا ورئيس هيئة الرقابة الشرعية
ألحد البنوك وهو شئ يُثلج الصدر ويبني الشفافية والوضوح واالختالف يف الرأي الذي ال
يفسد للود قضية واملطايبات اليت متت بني الشيخ وبني تلميذه البار فهذه املساجالت احلقيقة
مضبطة طيبة جداً  ،لكن أرى أن تفُصل وال تبقي يف صلب الفتاوى إمنا تفصل كملحق علمي
ملن يريد أن ينظر فيها ألنه خيشى من قراءة األشخاص العاديني هلا فيشعروا بأن هناك شيئاً
يف الصدور .
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ولدي بعض املالحظات على املنهجية بالنسبة لنشاط اهليئة العليا فحينما واجهت اهليئة
العليا إحدى الشركات باألخطاء اليت ارتكبتها مع العمالء تذرعت الشركة بأنها ليست
مؤسسة مالية وأنها تعمل نشاطاً جتارياً ولكن اهليئة قطعت عليها الطريق وقالت حنن تلقينا
استفتاء وأبدينا الرأي يف هذا االستفتاء .ومهما كانت الشخصية االعتبارية لتلك الشركة أو
انتماؤها سواء أكانت مؤسسة مالية تقوم بعمل البنوك والوساطة املالية أم أنها تقوم باألعمال
التجارية البحتة ،فهذا جواب مسكت ويثري لنا مشكلة إذ لدينا عقود مشرتكة بني البنوك
اإلسالمية وبني الشركات كعقد السلم وعقد اإلستصناع وعقد املراحبة ...اخل وال يقتصر تطبيق
هذه العقود على البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ألنها من عقود فقه املعامالت ولو حتولت
إىل صيغ مبا فيها من وعود أو من إجراءات فما الذي مينع أن تكون هناك توسعة ومشولية
جملال عمل اهليئة العليا حتى ال يقتصر دورها على املؤسسات املالية واملصارف فقط بل تشمل
الشركات اليت تقدم عقوداً مالية إسالمية ،مثل هذه العقود ،ألن الشركة كان ميكن أن حتتج
فتقول إذا كان هذا استفتاء فنحن نذهب إىل اإلفتاء العام وال نأتي إليكم مثالً لكن الشركة
مخدت وعرفت تقصريها ألن احليثيات تبني أنه كان مثة تالعب ،إذ غررت بالعمالء ثم
محلت العمالء الذنب وانسلت (رمتين بدائها وانسلت) وقالت هلم أنتم وقعتم يف الربا مع أنها
هي اليت قدمت هلم عقوداً ربوية وورطتهم فيها  .وهذا األمر يذكرني أنه عندما نشأ أول بنك
إسالمي يف الكويت (بيت التمويل الكوييت) كان القانون ال يسمح إال بالبنوك الربوية فتحايلوا
على ذلك أو وجدوا خمرجاً لذلك بأن أنشأوا له قانوناً خاصاً وأتبعوه إىل وزارة التجارة ومع
هذا فإن بيت التمويل الكوييت كان يقدم تقاريره للبنك املركزي حتوطاً وشعوراً بأن دوره دور
وساطة مالية إسالمية .بعدئذ وجد قانون للبنوك اإلسالمية ومشل هذه اجلهات .فلذلك أنا
أقرتح أن ال يكون دور اهليئة العليا مقصوراً فقط يف جمال املصارف واملؤسسات املالية بل
يشمل كل جهة تتعامل باملصارف واملعامالت املالية اإلسالمية وأي جهة تدعى أنها تطبقها
فإذا ظهر أنها احنرفت يف تطبيقها عن ضوابطها الشرعية ميكن أن حتاسبها اهليئة العليا
للرقابة الشرعية ألن هذا دور من باب احلسبة الشرعية اليت تشمل احلسبة على أعمال البنوك
واحلسبة على التجارة .وكما تعلمون فإن أحكام احلسبة ال تدع شاردة وال واردة من املهن
والوظائف والصناعات إال تدخل فيها .
هذه نقطة أحببت أن أبرزها حتى تؤخذ يف االعتبار و األمر الثاني هو موقف اهليئة العليا
من الفتاوي اليت تصدر عن جهات أخرى وأضرب مثاالً لذلك بصكوك التأجري اليت صدرت
يف البحرين .هذه الصكوك يف احلقيقة وضعت هلا آلية حتقق شيئاً مل حتققه الصكوك األخرى
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ألننا نعلم أن الصكوك حينما توزع األرباح توزع يف الكبونات أرباح مع إطفاء تدرجيي يف
األخري لينطفئ الصك فوجدت آلية يف هذه الصكوك بأنها توفر ما يشبه الضمان بدون أن يكون
هناك ضمان مباشر وإمنا آلية من شأنها أن حتقق الضمان ولكنه قد ال يتحقق ألنه مربوط
تلفت ذهب هذا الضمان هباء منثورا وطريقة عمل هذه
باألصول ،أصول األعيان املؤجرة  ،فإذا ْ
اآللية هي أن تباع األصول للجهة اليت تشرتيها ممثلة للمستثمرين ثم تقوم اجلهة اليت باعتها
باستئجارها استئجاراً منتهياً بالتمليك وهذا التمليك يقع بعد ثالث سنوات  .أين العينة يف
هذا األمر عندما يشرتي شخص حاجة بثمن حال ثم يؤجر هذا الشيء بأقساط إجارة مؤجلة
وال حيصل التملك إال بعد ما يسميه الفقهاء حوالة األسواق؟ العينة تنتفي إذا مرت فرتة طويلة
بني البيع األول والبيع الثاني .البيع األول احلال والبيع الثاني مؤجل وإال معناه يبقى اإلنسان
طوال عمره حتت سيف العينة  ،ال ميكن هذا  ،العينة هي عبارة عن عملية مرتادفة على طول
حتى ترجع العينة ملالكها األول ويرتتب يف ذمة من اشرتاها صورياً دين ويأخذ نقداً وهذا هو
الربا احلقيقي فليست العينة هنا موجودة وإمنا هناك آلية بأن هذه اجلهة اليت هي اآلن دورها
مستأجر تقول أنا سأشرتي هذه العينة  .كيف تشرتيها ؟ تشرتيها بالقيمة السوقية أو بالقيمة
االمسية أو بأي قيمة يتم االتفاق عليها فأين العينة؟ وراعين أنه ملا عُرضت هذه الصيغة على
اهليئة العليا من بعض اجلهات اليت أرادت أن تطبقها أفتت اهليئة العليا بأنها باطلة وفاسدة
وكان ميكن أن تقول  :إن اهليئة ال ترى العمل بهذا  ،وقد يكون اإلجراء صحيحاً واهليئة
العليا ترى أنه ال يعمل به .والناحية الثانية أن اهليئة العليا درجت على أنه حينما يُقدم هلا
استفتاء من طرف ومثة طرف آخر فإنها تطلب رأي الطرف اآلخر ولكنها مل تفعل هذا هنا
وإمنا اكتفت بإصدار صورة الفتوى  .والفتوى عادة تصدر للتأسيس والتأصيل وليست لإلجابة
عن اإلشكاالت واإليرادات اليت قد تورد على هذه الصيغة فكان مأموالً من اهليئة العليا أن
تتصل باجلهات أو باألشخاص الذين تبنوا هذه الفتوى  .وكما تعلمون فإنه إذا عملت جهة
من اجلهات بفتوى صادرة من جهة معتربة فهذا يربئ ذمتها  .الشيء اآلخر هو موضوع ضمان
االستثمار الذي ورد يف الكتاب الثالث الصفحة  8فقد استبعدت اهليئة العليا التعاون مع
صندوق ضمان االستثمار املوجود لدى مؤسسة ضمان االستثمار اليت يف الكويت وحسناً فعلت
ألنها تقوم على أساس تقليدي وسبق لفضيلة الشيخ الضرير أن أصدر فيها رأياً حينما حضر
هناك مؤمتراً قدمياً وقال هذا ال يصح وقدم البديل ولكن مل تشر اهليئة العليا إىل البديل الذي
وجد فعالً يف إطار البنك اإلسالمي للتنمية البنك اإلسالمي للتنمية الذي أنشأ مؤسسة لصاحل
البنوك اإلسالمية اليت عزفت عن التعاون مع ضمان االستثمار يف الكويت مع أنها دولية وهذه
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املؤسسة امسها املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمارات وائتمان الصادرات وقد سبق لفضيلة
الشيخ الصديق أن راجع نظامها األساسي وتشرفت أنا بعد ذلك بأن عُرضت عل ّي بعض
اللوائح اليت ختصها فنقيتها مما فيها من شوائب فكان األفضل التعاون معها  ،والسيما أنها
يف إطار البنك اإلسالمي للتنمية الذي هو بنك البنوك اإلسالمية  .كما أنه ويف نفس الفتوى
قالت اهليئة أنه ال يُتعاون مع هذا الضمان ولكن ميكن أن يستفاد من هذا الضمان الذي متنحه
تلك الشركة يف املراحبات ،فيكون تأميناً للمراحبات  .لكن هذا الضمان الذي يؤخذ من ضمان
جبعل فهل حيق أن حنصل على ضمان جبعل لنتحصل من خالله على
االستثمار الكوييت ٍ

متويل مشرف؟ أما موضوع غلق الرهن فقد رأيت الفتوى بشأنه يف الكتاب الثالث وليس
هناك غلق رهن ألن غلق الرهن هو سيطرة الدائن على الرهن بدون رضا املدين لكن ملا كان هذا
الرهن يوضع لدي جهة ثالثة أو يأتي القاضي فيبيع هذا الرهن فإن القاضي لديه سلطة نزع
امللكية إذا وجد يف ذلك مصلحة يبيع مال املفلس جرباً عنه حتى يويف الديون  ،فليس هناك
غلق رهن  .غلق الرهن هو عبارة عن شئ يشرتطه الدائن يقول إذا مل تدفع أنا أضع يدي على
هذا الرهن بالغاً ما بلغ .هذا هو املمنوع فهذا ليس من هذا القبيل .
وال أريد أن أطيل فاكتفي بهذا منوهاً بهذا العطاء الكبري وهذا اجلمع الوفري للفتاوى والسيما
يف جمال اجلهات الرقابية اإلشرافية اليت نفتقد فيها إىل تطبيقات يف جمال الرقابة الشرعية
داخل املؤسسات املالية اإلسالمية  .واهليئات الشرعية مل ُ
تأل جهداً يف ذلك ولكن بقى جمال
العالقة بني البنوك املركزية وبني املؤسسات املالية دائماً حمل مطالبة بتنسيق هذه العالقة
وتوضيحها وبلورتها  .وقد وجدنا يف هذا التوثيق معطيات كثرية تنظم هذا العمل وحتقق التواؤم
بني هاتني اجلهتني  :اهليئة العليا للرقابة الشرعية وبنك السودان املركزي ألنهما يتعاونان
يف حتقيق أهداف املؤسسات املالية اإلسالمية واحلمد هلل رب العاملني.
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تعليق الشيخني  :د .حممد أنس الزرقا ود .سامي سويلم
على التجربة السودانية يف جمال البنوك اإلسالمية
متيز جتربة السودان يف املصارف اإلسالمية



طاملا شعر املعنيون باالقتصاد اإلسالمي باألهمية العظيمة لتوثيق جتربة السودان يف جمال
املصارف اإلسالمية والزكاة ،وحتسروا على أنها غري معروفة إال للقليل جداً من الباحثني
وصانعي السياسات ،لذلك كانت فرحتنا كبرية عندما تلقينا نسخة من اجلزء األول من الفتاوى
السودانية املصرفية قبل أقل من سنة ،باعتبارها جانباً مهماً من التجربة املذكورة .وتضاعفت
الفرحة عندما علمنا بنهوض بنك السودان مبهمة التوثيق ،وتفضله بدعوتنا للمساهمة يف إبداء
الرأي يف (خمطط هيئات الرقابة الشرعية) يف ورشة العمل األوىل املعنية بذلك ،واليت نقدم هلا
هذه الورقة مع االعتذار عن عدم التمكن من احلضور الرتباطات سابقة.
ملاذا التوثيق وملن ؟
ما أهمية توثيق هذه التجربة؟ وملن؟ جتربة السودان يف هذا اجملال رائدة ومتميزة يف أكثر
من جانب .لذلك فهي مهمة لكل من يُعنى باملصرفية اإلسالمية تنظرياً أو تطبيقاً على مستوى
املؤسسة املالية الواحدة ،أو على مستوى صانعي السياسات الشاملة للقطاع املصريف ،فاملعنيون
بذلك كثريون .ثم إن هذا التوثيق هو حق األمة اإلسالمية على الرواد ،أن يوثقوا جتربتهم
حبلوها ومرها لينفعوا من يليهم فيكون هلم ذكر يف األرض وذخر يف السماء.
بعض جوانب التميز :
املصرفية اإلسالمية يف سائر البالد اليت توجد فيها اليوم متثل جزيرة (ال ربوية) يف حبر
ربوي ،إال يف السودان وإيران وباكستان حيث اهلدف هو تشغيل القطاع النقدي واملصريف برمته
على حنو متوافق مع الشريعة .وهناك توثيق حمدود للتجربة اإليرانية اليت هلا خصوصيات
كثرية ،مما يزيد من أهمية توثيق التجربة السودانية.
اهليئات الشرعية املنفردة :
عندما نشأت املؤسسات املصرفية اإلسالمية األوىل شكلت هيئات شرعية تقدم هلا الفتاوى يف
املستجدات  -وكل أعماهلا كانت مستجدة  -كما تعطي اجلمهور املتعامل الثقة بأن املؤسسة
 د .الزرقا  :عالم اقتصادي وباحث مبركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي  ،جامعة امللك سعود بجدة.
* السويلم  :عالم اقتصادي  ،باحث وعضو األمانة العامة في هيئة الرقابة الشرعية مبؤسسة الراجحي املصرفية  -ويعمل
حاليا ً بالبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
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تلتزم أحكام الشريعة حسب اجتهاد هيئتها الشرعية.
وال ريب أن هذا كان نقله نوعية كربى يف النشاط االقتصادي املستهدي بأحكام الشريعة ،مما
جعل بعض كبار الفقهاء املعاصرين يعدون وجود هذه اهليئات وعملها من املميزات احلسنة
للدور الفقهي احلالي الذي نعيشه ،مقارناً بأدوار سابقة مر بها الفقه اإلسالمي  ،وقد مارست
هذه اهليئات «اجتهاد اجلماعة» على نطاق مصغر ،يف جمال األعمال املصرفية اجلديدة كل
اجلدة على الفقه السابق ،مما اقتضى تفرقاً كامالً أو عمالً كثرياً من هذه اهليئات.
وكان طبيعياً واحلالة هذه أن تتحمل املؤسسات املالية تكلفة هذا العمل الكثري الذي ال يتيسر
تقدميه على أساس التربع  ،وأن تقوم عالقة وظيفية بني اهليئة الشرعية واملؤسسة املالية.
تكييف طبيعة عمل اهليئة الشرعية:
إن أقرب األعمال املعروفة اليوم ملا تقوم به هيئة شرعية ملؤسسة مالية هو :عمل املفيت من
جهة وعمل املراجع (احملاسب القانوني  )Auditor -من جهة أخرى ،مع فوارق مهمة
منها :أن املفيت يقدم خدمة عامة ويتقاضى تعويضاً من الدولة ال من اجلهة اليت تطلب
فتواه.
كما أن املراجع القانوني وإن كان يتقاضى مكافأة من املؤسسة ،لكنه يطبق معايري حماسبية
مل يضعها هو بل وضعتها جهات مستقلة متاماً عنه وعن املؤسسة بينما اهليئة الشرعية تضع
املعايري (الفتاوى) تتخريها من حبر الفقه العميق أو تنشئها باجتهادها الذاتي ،ثم تراقب بقدر
ما مدى التزام املؤسسة بهذه املعايري ،أقول بقدر ما ،ألن اهليئة الشرعية نادراً ما تضم من
يتقن املهارات املهنية اليت يتقنها املراجعون لكشف املخالفات.
إن تقرير مراجع احلسابات الذي ينشر عادة مع البيانات املالية السنوية للمؤسسة يشبه
تقرير اهليئة الشرعية بأنها راقبت التزام املؤسسة بفتواها وباألحكام الشرعية عموماً .وكال
التقريرين هو شهادة موجهة للجمهور املتعامل مع املؤسسة.
واحملصلة هي أن عمل اهليئة الشرعية بعضه فتوى وبعضه شهادة على مدى التزام املؤسسة
فعالً بأحكام الشريعة.
وفقهاؤنا من لدن عصر الصحابة الكرام فمن بعدهم الحظوا خماطر تكليف املستفيت مبكافأة
املفيت على عمله ،فعدّوا الفتوى وظيفة عامة هي من حقوق الرعية على الراعي ،أن ينصب هلم
من يفتيهم ويكافئه الراعي من بيت املال ،مثلما ينصب هلم قاضياً بفض النزاعات وحمتسباً
 انظر مثالً مصطفى أحمد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ط 1996م ،دار القلم ،دمشق «الدور الفقهي الثامن».
 من االستثناءات اجلميلة أن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار حتى عام  2000كانت تقدم عملها
متبرعة باستثناء عضو واحد متفرغ هو فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه اهلل.
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يراقب املهن واألسواق … ،اخل كما الحظ فقهاؤنا بل دلت النصوص الشرعية على خطر قيام
عالقة وظيفية بني الشاهد واملشهود له ،فردوا الشهادة حينئ ِذ اتقاء للتهمة.
قانون غريشام والفتاوى املنفردة :
الحظ االقتصاديون من زمن بعيد ظاهرة مسوها باسم مكتشفها االقتصادي غريشام Gresham
نقول أنه يف حال تعدد العمالت يف اجملتمع فإن (العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة من
التداول) ،ألن الناس يفضلون بذل الرديئة مثناً ملا يشرتون ،وحيفظون اجليدة ألنفسهم
فتختفي من السوق.
واملتأمل لألحوال اليت تتعدد فيها املؤسسات املالية اإلسالمية يف البلد الواحد (وهو تعدد
مرغوب وحممود شرعاً واقتصاداً واجتناباً حملاذير االحتكار) وتتعدد تبعاً لذلك اهليئات
الشرعية املنفردة ،يرى سريان قانون غريشام على الفتاوى املالية ،حيث (الفتوى الضعيفة
تطرد الفتوى اجليدة من التداول) .وأقصد بالضعيفة هنا  :املرتخصة بإفراط واملهتمة باألثر
اجلزئي على املؤسسة الواحدة ،دون رعاية املآالت االجتماعية الكلية للفتوى .فعندما تسمح
هيئة منفردة بصيغة متويلية فيها ترخيص مفرط ،فإن قلة التكاليف والسهولة جتذب العمالء
من املؤسسات املالية غري املرتخصة ،مما يولد ضغطاً جتارياً قوياً أو تهددها باخلسارة إن
مل جتار املرتخصني ،كما يولد ضغطاً نفسياً على هيئتها الشرعية بأنها تتسبب يف تراجع
نشاط املؤسسة أو خسارتها ،وبهذا التنافس حنو الذي هو أدنى ينطبق قانون غريشام ،كما
الحظنا يف أكثر من حالة ،نذكر منها صيغة التورق املنظم  -صيغة شاعت مؤخراً  -وصكوك
اإلجارة.
وهكذا نرى أن السيولة املالية تشبه السيولة املائية فتنساب عفواً حنو أدنى احلفر ،وال ترتقي
لرتوي جنة بربوة فتؤتي أكلها ضعفني إال أن يرفعها رافع جبهد وتدبري.
وإذا كان االقتصار على اهليئات الشرعية املنفردة مفهومة مربراته التارخيية ،فكيف نربر
استمراره واستمراؤه إىل اليوم ،وكيف جيوز أن نستثين طريقة عمل هذه اهليئات من األحكام
الفقهية يف الفتوى والشهادة اليت خضع هلا جيل الصحابة ،ويؤيدها العقل السليم والعرب
التارخيية؟ بالطبع ال ميكن االستغناء عن هذه اهليئات مثلما ال ميكن لشركة أن تستغنى
باملراجع اخلارجي عن مدير مالي وحماسب ،لكن الذي نقرتحه هو قيام هيئة عليا للفتوى
والرقابة املالية تُعنى بالفتاوى األساسية املفصلية ومبعايري الرقابة الشرعية ،وتكون ترجيحاتها
ملزمة للهيئات املنفردة ،فتكسر بذلك قانون غريشام .وهذه اهليئة املركزية مستقلة متاماً إدارياً
ومتوهلا الدولة أو املصرف املركزي مما يقيها ما ذكرناه من حماذير ويف ظلها يستقيم استمرار
اهليئات املنفردة.
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إن هذا احلل هو ما مشلته التجربة السودانية فنثين عليه وندعو اآلخرين إىل االستفادة منه.
ولن تشمل هذه الورقة القصرية تعليقاً مفصالً على فتاوى اهليئة الشرعية العليا السودانية،
سوى التأكيد على األهمية الكبرية والقيمة العلمية لتوثيقها ونشرها ألهمية املوضوعات اليت
مشلتها ،وللمنهج الفقهي الرصني الذي بررت به كل فتوى.
وندعو باخلري لكل من ساهم يف هذا العمل القيم ألنه مما ينفع وميكث يف األرض إن شاء
اهلل.
ملحوظات متفرقة :
 .1يالحظ أن مجيع الفتاوى موقعة من قبل عضو واحد ،واألصل أنها فتوى مجاعية .فرمبا
كان من األنسب ذكر أمساء األعضاء املوقعني مجيعاً.
 .2هنالك فتاوى إجرائية وهنالك فتاوى تأصيلية .الفتاوى اإلجرائية مثل ما يتعلق مبخالفات
أو سوء التطبيق أو الدعاوى ميكن مجعها يف قسم واحد ،ورمبا كانت احلاجة هلا قليلة .أما
الفتاوى التأصيلية اليت تتعلق بأحكام كلية أو عقود أو منتجات أو تعامالت عامة فهي ذات
فائدة أكرب على املدى البعيد ،ولذا يستحسن إبرازها بشكل أفضل.
 .3يفضل حذف األمساء اخلاصة باالفراد والبنوك أو الشركات الواردة يف الوثائق حفاظاً على
اخلصوصية وعدم التشهري .وميكن االكتفاء بالرمز بدالً منها.
 .4الفتوى اخلاصة بضمان القيمة احلقيقية لرأمسال ودائع االستثمار (الكتاب األول،
ص )146ذات أهمية خاصة ،وكان املتوقع هو مزيد من الدراسة اليت تبني ترجيح املصلحة يف
هذا اإلجراء .وتعليق األستاذ حممد احلسن برمية (ص )154-152وجيه جداً ،ومع ذلك ال
يوجد جواب عنه ضمن الوثائق .كما أن التفريق بني وديعة االستثمار والوديعة اجلارية حمل
نظر كما أشار د.حممد هاشم عوض يف تعليقه (ص.)159
 .5يفضل عمل كشاف موحد جلميع اجمللدات ليسهل على الباحثني الوصول للمعلومة ،كما
أن مجع اجمللدات على قرص ليزر سيجعل املشروع أكثر فائدة وأكثر انتشاراً.
واحلمد هلل رب العاملني ،،،
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق  :السيد /عبداهلل املهتدي الوسيلة
على خمطط هيئات الرقابة الشرعية
أوالً  :تقديم املخطط
يتكون خمطط هيئات الرقابة الشرعية من مخسة جملدات حمتوياتها على النحو اآلتي :
 )1اجمللدات من ( 1إىل  : )3اشتملت على كل الفتاوى اليت صدرت من اهليئة العليا
للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية ،وقد اشتمل كل جملد على الفتاوى اليت
صدرت خالل فرتة زمنية حمددة على النحو اآلتي:
 اجمللد األول اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 1994 - 1992م. اجمللد الثاني اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 1999 - 1995م. اجمللد الثالث اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 2003 - 2000م.وقد كان اهلدف من جتميع الفتاوى هو ملعرفة واقع عمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية من
خالل الفتاوى اليت أصدرتها منذ تكوينها يف العام  1992وحتى ديسمرب .2003


 )2اجمللد الرابع  :اشتمل على املراشد الفقهية عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية.
وقد اتبعت اللجنة منهجية موحدة يف إصدار املراشد بتقسيمها وفقاً ملا يلي:
 األحكام الفقهية إجراءات الدراسة والتصديق الضوابط احملاسبية املعايري احملاسبية )3اجمللد اخلامس  :استعراض نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز
املصريف واملؤسسات املالية.
وقد تناول االستعراض اهليئات الفرعية باملصارف القائمة بأشكاهلا املختلفة باإلضافة للهيئة
العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان املركزي .وقد اشتملت الدراسة اليت جاءت يف ثالثة
فصول ،نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ،ويف الفصل الثاني مت
استعراض نشأة وتطور اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية ،أما
 مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش ببنك السودان املركزي.
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الفصل األخري استعرض فيه تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف الوطنية.
ثانياً  :التعليق على حمتويات املخطط :

سوف أعلق على احملاور الثالثة للمخطط (الفتاوى  ،املراشد الفقهية  ،نشأة وتطور هيئات
الرقابة الشرعية) يف شكل نقاط دون إسهاب يف التفاصيل ،ورمبا أتوسع يف النقاط من خالل
تقديم تعليقي يف ورشة العمل.
وأرجو أن أشري إىل أن اللجنة اليت أعدت املخطط مل توضح لنا ما إذا كان ما قدمته من مادة
ميثل املرحلة النهائية يف عملية التوثيق أم أنه ميثل املرحلة قبل النهائية ،ولذلك فإن ما سوف
يأتي يف تعليقي من مالحظات سيمثل نواقص يف عملية التوثيق يف حالة إذا ما كان الذي أمامنا
ميثل املرحلة النهائية لعملية التوثيق وأرى أن تؤخذ يف االعتبار هذه النقاط لتحسني عملية
التوثيق ،أما إذا كانت هذه املرحلة هي املرحلة قبل النهائية يف عملية التوثيق فأرى أن تؤخذ
املالحظات يف عملية اإلعداد لكتابة التوثيق.
وأرجو أن أستعرض أدناه املالحظات اجلوهرية عن حمتويات املخطط :
جمهودات وعمل اللجنة :
 .1يف تقديري أن اللجنة قامت جبهود مقدرة يف جتميع املستندات والوثائق املتعلقة
بأعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية للمصارف السودانية وهذا
جهد يستحق التقدير والشكر ملا يعود منه من فائدة كمرجعية لطالب الدراسات يف جمال
الصريفة اإلسالمية وألي شخص له اهتمامات يف هذا اجملال.
 .2أيضاً أعتقد أن اللجنة بذلت جمهودات يف ترتيب وتبويب املستندات والوثائق بصورة
منظمة ومرتبة تساعد يف الرجوع إليها.
 .3املالحظة الثالثة هي أن اللجنة حصرت عملها فقط يف جتميع وتبويب وترتيب املادة
اجملموعة دون أن تضيف أي شئ من عندها.
 .4املالحظة األخرية أن هذا العمل امتد من تاريخ تشكيل اللجان املكلفة بإعداد خمططات
التوثيق يف  2003/7/10وحتى تاريخ تقديم هذا املخطط يف أواخر فرباير  2006وإذا ربطنا
هذا الزمن بطبيعة العمل الذي أجنز  -والذي مل يتعد جتميع الوثائق واملستندات  -نرى
أنه أخذ وقتاً طويالً كان ميكن اختصاره.
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التعليق على جملدات الفتاوى -:
 .1يالحظ أن ترتيب الفتاوى جاء حسب التسلسل الزمين إلصدارها وهذا يف تقديري ال
يتناسب مع عملية التوثيق وكان يفرتض أن تبوب وترتب الفتاوى حسب املواضيع والقضايا
اليت تؤسس لتحول العمل املصريف من النظام التقليدي إىل النظام اإلسالمي حتى يعطى للقارئ
واملطلع على املخطط فكرة كاملة عن عمليات التحول بني النظامني ،وأن يشكل املخطط خارطة
طريق ألي دولة تريد أن حتول نظامها املصريف من النظام التقليدي إىل النظام اإلسالمي أو ألي
شخص يريد أن يؤسس مصرف إسالمي.
 .2عملية التوثيق أو التجميع للفتاوى متثلت يف جتميع الفتاوى ووقائع اجتماعات اهليئة
العليا للرقابة الشرعية اليت سبقت إصدار الفتوى وخطابات اجلهات اليت طلبت الفتوى وقد
مت ذلك دون أي تصرف من اللجنة ،وكان يفرتض من اللجنة أن تتدخل وتتصرف يف تلخيص
املستندات على النحو التالي -:
أ) أن تلخص القضايا اجلوهرية املراد الفتوى فيها دون استعراض كل ما جاء خبطاب
اجلهة الطالبة للفتوى.
ب) أن تربز النقاط األساسية من حماضر اجتماعات اللجنة اليت استندت عليها الفتوى
اليت مت إصدارها بدالً من استعراض كل آراء أعضاء اللجنة يف حمضر االجتماعات.
ج) أن تشري اللجنة يف الفتاوى اليت تصدرها إىل اإلسناد الشرعي الذي اعتمدت عليه يف
إصدار الفتاوى أي أن تتبع نفس النهج الذي التزمت به يف حالة املراشد الفقهية.
 .3يف عملية التوثيق يفرتض أن نركز على الفتاوى اليت تؤسس للتحول من العمل املصريف
التقليدي إىل العمل املصريف اإلسالمي واليت تتطرق للمسائل واجملاالت اجلوهرية لعملية
التحول ،إال أننا جند أن جملدات الفتاوى مشلت حتى الفتاوى اليت أصدرتها اهليئة يف
النزاعات والشكاوى الفردية يف العمل املصريف بني العمالء واملصارف وبني املصارف فيما بينها
وبني املصارف وبنك السودان ،ويف تقديري هذه تفاصيل ال تفيد املطلع على توثيق التجربة.
وقد كان عدد الفتاوى الصادرة يف النزاعات والشكاوى حوالي ( )50فتوى من أصل ( )84فتوى
أصدرتها اهليئة ،ألن اهلدف من التوثيق ليس هو إبراز كل األعمال اليت قامت بها اهليئة من
ناحية الكم وإمنا اهلدف هو إبراز كل األعمال اليت تؤسس للقضايا اجلوهرية يف عملية التحول
إىل العمل املصريف اإلسالمي.
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 .4أيضاً يالحظ أن اهليئة تفيت يف مسائل غري شرعية وأرى أن حتذف هذه الفتاوى يف مرحلة
التوثيق ،ونذكر منها على سبيل املثال شكوى مقدمة من د.حممود الشعراني ود .إدريس البنا
ضد الشركة السودانية للهاتف السيار (موبيتل) فبجانب أن الشكوى تتعلق بتسعرية خدمات
جند أن الشركة املقدم ضدها الشكوى ال تقع يف اختصاص اهليئة ،أيضاً الفتوى اخلاصة
بتحويل أرباح بنك الغرب اإلسالمي بالدوالر .أرى أن حتذف مثل هذه الشكاوى يف عملية
التوثيق وأن نكتفي فقط بإبراز الفتاوى اليت تتناول قضايا جوهرية كما أشرت من قبل.
 .5يالحظ أيضاً أن بعض الفتاوى املدرجة يف اجمللدات متثل استئنافات لفتاوى صادرة من
اهليئة وهذه قضايا يف تقديري ال داعي إلظهارها يف عملية التوثيق ألنها ال تفيد املطلع على
جتربة السودان يف جمال العمل املصريف اإلسالمي بشئ ،باإلضافة إىل أنها تشكك يف قبول
فتاوى اهليئة ويف الزاميتها يف التطبيق ،وأرى أن يتم حذفها.
 .6ظهر يف إحدى الفتاوى سجال بني رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية وأمينها العام
وهي الشكوى اليت تقدم بها بنك فيصل اإلسالمي السوداني ضد غرامات بنك السودان ،وهذه
مسائل يف تقديري ال تستحق اإلشارة هلا يف التوثيق.
 .7هناك فتاوى مكررة يف نفس املوضوع ،أرى أن يؤخذ بآخر فتوى صدرت يف املوضوع.
 .8كنت أتوقع أن تتحدث اللجنة يف حمور الفتاوى عن آليات اهليئة يف متابعة االلتزام
بالفتاوى اليت تصدرها وعن املشاكل أو العقبات اليت تواجه اهليئة العليا يف أداء دورها وعن
االسرتاتيجية اليت اتبعتها يف خدمة التحول من النظام املصريف التقليدي إىل النظام املصريف
اإلسالمي ،وهل هي متلقية لدراسات التحول يف اجملاالت املصرفية املختلفة أم أنها مبادرة
يف هذه اجلوانب؟ أيضاً عن تعاونها وتنسيقها مع املرجعيات اإلسالمية يف جمال العمل
املصريف وعلى وجه التحديد يف جمال الفتاوى وإىل أي مدى تستعني بالفتاوى الصادرة من تلك
اجلهات.
ثالثاً  :التعليق على جملد املراشد الفقهية
الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
 .1الشك أن املراشد الفقهية الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية تؤسس وتؤطر للعمل
املصريف اإلسالمي يف جمال صيغ التمويل املختلفة وأن اللجنة أظهرته يف اجمللد دون أي
تصرف منها ودون أي إضافات أو تعليق ،وكنت أتوقع من اللجنة أن تشري يف تقدميها هلذا
املخطط عن التعاون والتنسيق اخلارجي للهيئة مع املرجعيات اإلسالمية يف هذا اجملال وخاصة
جتارب الدول اليت انتهجت العمل املصريف اإلسالمي جزئياً أو كلياً .أيضاً احلديث عن املعايري
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اليت تصدرها هيئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية بالبحرين يف نفس هذه اجملاالت.
 .2أيضاً تربز اللجنة ما إذا كان للهيئة العليا للرقابة الشرعية دور يف إصدار معايري رقابية
مصاحبة هلذه املراشد أم أنها تكتفي فقط بإصدار مراشد املعامالت املصرفية وكيفية تنفيذها.
 .3هل هذه املراشد ثابتة وال تتغري زيادةً أو نقصاناً يف حمتوياتها أو تتغري يف بنودها للتطور
يف العمل املصريف اإلسالمي أو عن طريق إضافة بنود أخرى نتيجة لفتاوى جديدة تصدر ذات
عالقة مبوضوع املرشد.
رابعاً  :التعليق على نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية
باملصارف السودانية خالل الفرتة 2003 - 1977م :
 .1يالحظ أن هنالك إسهاب وتكرار يف استعراض نشأة هيئات الرقابة الشرعية للمصارف
التقليدية خالل الفرتة 1991 - 1984م ،وكان يفرتض اختصار هذا اجلانب واالكتفاء بإعطاء
ملخص أو صورة عامة بقيام هذه اهليئات يف املصارف الوطنية بدالً من استعراض مراحل تكوين
كل هيئة على حدها ،وأن يتم استعراض السمات العامة هلذه اهليئات ودورها من ناحية عامة
يف التحول إىل املعامالت املصرفية اإلسالمية داخل مصارفها ومرجعياتها يف إصدار الفتاوى
وهل هنالك تنسيق فيما بينها يف إصدار الفتاوى أم أن هنالك تباين يف هذه الفتاوى.
 .2يفرتض أن تتحدث اللجنة عن دور هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف يف قيادة التحول
للصريفة اإلسالمية داخل مصارفها ،وأن يتم تناول هذا الدور خالل املراحل الثالثة اليت مرت
بها جتربة العمل املصريف يف السودان وهي:
 الفرتة األوىل  :منذ تأسيس بنك فيصل اإلسالمي وحتى صدور قوانني سبتمرباإلسالمية.
 الفرتة الثانية  :بعد صدور قوانني سبتمرب وحتى قيام ثورة اإلنقاذ الوطين يف1989/6/30م.
 الفرتة الثالثة  :بعد 1989/6/30م . 2003 -كان يفرتض أن يتم استعراض دور هذه اهليئات خالل كل فرتة ومساهماتها يف التحول إىل
الصريفة اإلسالمية وللمشاكل والعقبات اليت واجهتها يف أداء دورها.
 .3العقودات مكررة يف الكتاب الرابع واخلامس.
 .4فيما يتعلق باملبحث اخلاص بتقويم أداء اهليئة العليا للرقابة الشرعية خالل الفرتة
 2003 -1992جند أن التقويم مشل فقط األعمال اليت أجنزتها اهليئة دون احلديث عن مدى
جناحها أو فشلها حتى لو كان حمدوداً يف حتقيق أهدافها املتمثلة يف تغطية التحول الكامل
إىل العمل املصريف اإلسالمي ،وما هي املشاكل والعقبات اليت واجهتها.
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 .5كان يفرتض أن يفرد مبحث خاص يف الكتاب اخلامس للحديث عن العالقة بني اهليئة
العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية يف املصارف فيما يتعلق باملهام واالختصاصات
وتوافق بعض الفتاوى اليت تصدر على مستوى اهليئة وعلى مستوى هيئات الرقابة يف املصارف
وعن مدى إلزامية وسيادة فتوى اهليئة العليا على فتاوى هيئات املصارف ،أيضاً احلديث
عن وجود أعضاء يف اهليئة العليا للرقابة الشرعية ويف نفس الوقت جندهم أعضاء يف هيئات
شرعية لبعض املصارف وما أثر ذلك على حيادية الفتاوى اليت تصدر من اهليئة العليا للرقابة
الشرعية ،وأشري هنا إىل شكوى بنك فيصل اإلسالمي ضد الغرامات اليت يصدرها بنك السودان
وما أحدثته من خالف بني رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية وأمينها العام.
 .6بالنسبة للمبحث اخلاص بتقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ،أرى
أن يركز على تقييم دور تلك اهليئات يف ترسيخ املعامالت املصرفية اإلسالمية داخل مصارفها
وأن حيدد الدور الذي قامت به من الناحية التشريعية ومن الناحية الرقابية يف تنفيذ املعامالت
املصرفية وفقاً للمتطلبات والضوابط الشرعية.
وعليه ال أرى ضرورة للمادة املعروضة يف املبحث وميكن احلديث عنها بصورة عامة بدالً من
الدخول يف تفاصيل كثرية كما جاء يف باملبحث.

عبد اهلل املهتدي الوسيلة
مدير عام
اإلدارة العامة للتفتيش  -بنك السودان املركزي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

توصيات وقرارات ورشة عمل خمطط الرقابة الشرعية
شارك يف هذه الورشة ( حلقة الدراسة املتخصصة) سبعة وثالثون من العلماء و اخلرباء
ممن أرسلت إليهم هذه الوثائق ودرسوها  .وأن أكثر من  %50منهم قدموا مداخالتهم شفاه ًة
وشفعوها مبالحظاتهم مكتوب ًة .
أوالً  :هناك أربعة من املشرتكني من خارج السودان هم :
 .1الدكتور  /عبد الستار أبو غدة عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية
ورئيس هيئة الرقابة املوحدة جملموعة دلة الربكة .
 .2الدكتور  /رفعت أمحد عبد الكريم األمني العام السابق هليئة احملاسبة و املراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية و األمني العام جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية مباليزيا .
 .3أما الدكتور  /أنس الزرقا و الدكتور  /سامي السويلم فلم يتمكنا من احلضور الرتباطات
سابقة ولكنهما أرسال تقريراً مشرتكاً متت قراءته على املشاركني
ثانياً  :مثل احلضور من الداخل :
 .1هيئات الرقابة الشرعية وأمناء اهليئات.
 .2قضاة احملكمة العليا – باهليئة القضائية وهيئة املظامل .
 .3االقتصاديون واخلرباء يف العمل املصريف و األكادمييون .
 .4ممثلو ديوان النائب العام وغريهم من القانونيني.
ثالثاً  :تداول املشاركون يف هذين اليومني و أبدوا آراءهم بشجاعة وموضوعية  ،وخلصوا إىل
التوصيات اآلتية :
 .1أمجع املشرتكون على اإلشادة الكبرية بإعداد هذه الوثائق  ،ومبناهج إعدادها ومراجعتها،
وبالصرب على حتمل تكاليف هذا اإلعداد فنياً ومادياً  .وأمجعوا على ضرورة نشرها بعد
إدخال مالحظاتهم عليها ثم ترمجتها من بعد ذلك  .ويشكرون لبنك السودان املركزي هذه
املبادرات الكبرية ويسألون اهلل تعاىل له التوفيق والسداد والرشاد يف كل شأنه  ،ويف إمتام
ما تبقى من نشر هذه الوثائق وترمجتها .
 .2وجه عدد كبري من املشاركني انتقادات على منهج التوثيق الذي اعتمد التسلسل
التارخيي إلصدار الفتاوى بديالً للرتتيب املوضوعي  ،وأشاد عدد غري قليل بهذا املنهج،
غري أن اجلميع اتفقوا على أن تكون اإلصدارة األوىل وفقاً للتسلسل التارخيي على أن
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يشتمل كل كتاب على كشف موضوعي واعتماد الرتتيب املوضوعي من الطبعة الثانية .
 .3حذف املسميات من األشخاص واملؤسسات يف الفتاوى حفاظاً على أسرار الناس
واملؤسسات .
 .4أفرزت جتارب العمل املصريف اإلسالمي اجتاهات عامة للرقابة الشرعية منها ما
اتسم:
 )1باالستسهال والرتخيص .
 )2بالتشدد .
 )3بالوسطية .
ومنهج اهليئة العليا وفقاً ملا تعكسه الئحة اهليئة ميثل مرجعية مفتوحة وهو منهج الوسطية
وينبغي على اهليئة العليا مراعاة التزامه .
 .5لقد ابتكر السودان نظام اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
وأبرزه جهازاً متكامالً وبني أهدافه واختصاصاته  ،وجعل فتواه ملزمة لألجهزة املصرفية
ووفر له اإلمكانات البشرية واملالية  .وسبق السودان برؤاه الصائبة ألهمية هذا اجلهاز .
ومت التعاون الوثيق بينه وبني البنك املركزي  .ومل تفطن له البالد األخرى إال من خالل
منتجاته املشرتكة مع بنك السودان املركزي  ،ثم أخذت البنوك املركزية حتذو حذو
السودان من ماليزيا والبحرين والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة وباكستان  .وينبغي إبراز
هذه احلقيقة يف اجمللد اخلامس عن الرقابة الشرعية .
 .6قدم السيد /الشيخ سيد أمحد حتليالً موضوعياً وافياً عن نظام الرقابة الشرعية ومنتجاته
وآثاره  ،وينبغي استيعاب هذا التعقيب يف اجمللد اخلامس .
 .7مواصلة إعمار العالقة بني اهليئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية
باملصارف واملؤسسات املالية .
 .8التوصية جلهات االختصاص بضرورة االهتمام والتأصيل بالقطاعات األساسية يف
االقتصاد كقطاع اإلنتاج والتوزيع واالستهالك حتى يتمكن القطاع املصريف من تقديم خدمته
هلذه القطاعات وفقاً ملقاصدها الصحيحة .
 .9توسيع اختصاصات اهليئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل كل املؤسسات املالية .
 .10إنشاء أمانة عامة متفرغة لكل هيئة رقابة شرعية .
 .11تكثيف التدريب والتأهيل للعاملني باجلهاز املصريف واملؤسسات املالية .
 .12تزويد مؤسسات التعليم العالي بهذه الوثائق حتى تكون مادة مساعدة للتدريس
والبحوث والدراسات العليا .
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 .13العمل على تطوير املراشد الفقهية لتصبح أدلة عمل للتعاون مع اجلهات املعنية من
املصرفيني والقانونيني واملراجعني القانونيني .
 .14العمل على استكمال املراشد الفقهية .
 .15يكون اجمللد اخلامس هو اجمللد األول حتى يكون مقدمة للفتاوى ألنه يشتمل على
نشأة هيئات الرقابة الشرعية باملصارف واهليئة العليا للرقابة للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية .
 .16يصدر كل جملد بنبذة خمتصرة عن اهليئة العليا واختصاصاتها .
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املقدمة العامة

تشكيل جلنة خمطط هيئات الرقابة الشرعية وخطة عملها
أوالً  :تشكيل اللجنة :
يف إطار السعي لتوثيق جتربة السودان االقتصادية عموماً والنقدية منها على وجه اخلصوص
يف ظل نظام مصريف إسالمي  ،مت تكوين ست جلان بتكليف من السيد /حمافظ بنك السودان
املركزي بتاريخ 2003/7 /10م  .أنيط بهذه اللجان العمل على إعداد خمططات تشمل التجربة
املذكورة أعاله مبختلف مستوياتها  ،وكان من ضمن اللجان الست املكونة  ،جلنة خمطط
هيئات الرقابة الشرعية باجلهاز املصريف السوداني  .وقد مشلت عضوية هذه اللجنة :
.1الدكتور /أحـمد على عبد اهلل األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية رئيساً
.2الدكتور /عبد املنعم حممد الطيب املعهد العالي للدراسات املصرفية واملالية عضواً
عضواً
		
.3األستاذ /حممد البشري عبد القادر اهليئة العليا للرقابة الشرعية
عضواً
		
.4األستاذ /إبراهيم أمحد الشيخ الضرير جممع الفقه اإلسالمي
عضواً
اهليئة العليا للرقابة الشرعية
.5األستاذ /حسن جعفر احلفيان
ثانياً  :خطة عمل اللجنة -:
بدأت اللجنة أعماهلا بعقد أول اجتماع بتاريخ  ، 2003/8/3وعقد االجتماع الثاني بتاريخ
 2003/8/7وفيه مت االتفاق على عقد اجتماعات دورية (مرتني يف األسبوع) واستمر ذلك
حتى 2003 /10/25م ثم صارت االجتماعات شبه يومية خالل الفرتة من2003/10/27حتى
 . 2004/1/25ثم عادت االجتماعات دورية مبعدل ثالثة اجتماعات يف األسبوع خالل الفرتة
من 2/8إىل  .2004/4/20مت مبوجب ذلك مناقشة اجلوانب املختلفة لعمل اللجنة من حيث
مجع املادة واحلصول على املراجع وعمل االستبيانات وتوزيع العمل بني أفراد الفريق والشروع
يف إجناز اخلطة  .وفيما يلي استعراض خمتصر هلذه اجلوانب :
أ -املدى الزمين  :مت االتفاق على أن جيتهد أعضاء اللجنة إلجناز هذا األمر يف فرتة زمنية
قدرها ستة أشهر حبيث يتم يف نهاية هذه الفرتة الفراغ من إعداد املسودة النهائية للمخطط .
ب -املوضوعات اليت يشملها خمطط الرقابة الشرعية  :بعد التداول والنقاش بني أعضاء
اللجنة مت االتفاق على أن يشمل خمطط الرقابة الشرعية املوضوعات التالية:
.1نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني.
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.2الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية .
.3املراشد الفقهية للمعامالت املصرفية يف اجلهاز املصريف السوداني.
.4الندوات واملؤمترات اليت عقدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
.5البحوث اليت أعدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
ج -منهج عمل اللجنة  :من أجل إجناز هذا العمل مت توزيع املوضوعات على عضوية
اللجنة وفقاً لآلتي:
.1يتوىل الدكتور  /أمحد علي عبد اهلل والدكتور عبد املنعم حممد الطيب كتابة اجمللد
اخلاص بتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني .
.2يتوىل األستاذان حممد البشري عبد القادر وحسن جعفر احلفيان مهمة مجع املعلومات
املتعلقة بالفتاوى من حماضر اجتماعات اهليئة العليا للرقابة الشرعية خالل الفرتة -1992
2003م .
 .3يتوىل مراجعة الفتاوى وترتيبها وتنسيقها وإخراجها يف صورتها النهائية كل من الدكتور/
أمحد علي عبد اهلل والدكتور/عبد املنعم حممد الطيب واألستاذ /إبراهيم الضرير  ،أما املراجعة
اللغوية فيقوم بها األستاذ /حسن جعفر احلفيان .
.4يتوىل الدكتور/عبد املنعم حممد الطيب مهمة مجع وحصر الندوات واملؤمترات اليت
عقدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية ومراجعتها مع التنسيق مع األستاذين/حسن جعفر
احلفيان وحممد البشري عبد القادر .
.5يتوىل الدكتور /أمحد علي عبد اهلل ،والدكتور/عبد املنعم حممد الطيب واألساتذة /إبراهيم
الضرير  ،حممد البشري عبد القادر وحسن جعفر احلفيان باإلضافة للدكتور /حممد علي يوسف
الباحث باهليئة العليا للرقابة الشرعية  ،إعداد اجمللد املتعلق باملراشد الفقهية .
.6أسندت مهمة مجع البحوث اليت أعدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للدكتور/عبد املنعم
حممد الطيب بالتنسيق مع الدكتور حممد علي يوسف .
.7أسندت مهمة وضع تصور مبدئي ملسودات جملدات خمطط هيئات الرقابة الشرعية
واإلخراج النهائي للدكتور عبد املنعم حممد الطيب .
.8قام الدكتور أمحد علي عبد اهلل  ،مبراجعة املسودة النهائية للمخطط .
.9مت تكليف السيدة  /صفاء بشري مصطفى والسيدة  /تقوى عبد الرحيم حسن بطباعة
موضوعات املخطط املختلفة .
• وبعد مجع املعلومات تبني للجنة كرب حجم العمل  ،ولذلك رأت أن تكتفي يف هذه املرحلة
بتقديم املوضوعات الثالثة األول ومواصلة العمل يف املوضوعني األخريين بعد انتهاء هذه
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث



املرحلة ،علماً بأن املوضوعات الثالثة ستصدر يف حوالي مخسة كتب منها ثالثة كتب للفتاوى
وكتاب رابع عن املراشد وخامس عن الرقابة الشرعية.
• كما أن عظم العمل املناط بهذه اللجنة وعملية االنتقال من دار بنك السودان القدمية إىل الدار
اجلديدة قد أديا إىل انفالت كبري يف زمن إعداد مسودة هذه املوضوعات.
هذا ويتقدم أعضاء اللجنة بالشكر إلدارة بنك السودان وللهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية  ،اللذين كان هلما الفضل يف أن يرى هذا اجلهد النور والشكر
موصول أيضاً للمصارف السودانية اليت تعاونت مع اللجنة .
ويف اخلتام ينبغي االعرتاف بأن خروج هذه اجمللدات بهذه الصورة  ،يرجع الفضل فيه يف
املقام األول للموىل ع ّز وجل وتوفيقه  ،ثم ملثابرة وجهد أعضاء اللجنة وعملهم بإخالص وتفان
نابع من قناعتهم وإميانهم التام بأن اخلري للبشرية بصفة عامة ولألمة اإلسالمية بصفة خاصة
يكمن يف إخضاع معامالتهم االقتصادية واملصرفية لشرع اهلل سبحانه وتعاىل  ،وأن التجربة
املصرفية اإلسالمية السودانية هي خطوة جريئة وموفقة يف هذا السبيل ،وأنها ميكن أن تكون
مثاالً حيتذى .
واهلل املستعان وعليه التكالن
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

عضوية اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية وأمانتها العامة

مارس  - 1992ديسمرب 2003م
* مت إنشاء اهليئة يف مارس  1992بقرار وزاري ومشلت عضويتها عشرة أعضاء هم :
 .1الربوفيسور /الصديق حممد األمني الضرير  -أستاذ كرسي الشريعة بكلية القانون-
جامعة اخلرطوم  -رئيساً.
 .2الربوفيسور /حممد هاشم عوض  -عميد كلية االقتصاد  -جامعة اخلرطوم  -عضواً.
 .3الشيخ /أمحد حمجوب حاج نور  -عميد كلية الشريعة  -جامعة أفريقيا  -عضواً.
 .4السيد /حمافظ بنك السودان  -عضواً.
 .5الدكتور /حممد احلسن برمية إبراهيم  -عميد كلية االقتصاد  -جامعة اجلزيرة ومدير
معهد إسالم املعرفة  -عضواً.
 .6الدكتور /أمحد علي عبد اهلل  -نائب مدير عام بنك التضامن اإلسالمي  -عضواً وأميناً
عاماً.
 .7الدكتور /مصطفى زكريا عبداهلل  -رئيس شعبة االقتصاد  -جامعة اخلرطوم  -عضواً.
 .8الدكتور /أمحد جمذوب أمحد  -وزير مالية (والئي)  -عضواً.
 .9الشيخ /شيخ حممد اجلزولي  -قاضي القضاة  -مجهورية السودان سابقاً.
 .10الشيخ /صديق أمحد عبد احلي  -مفيت مجهورية السودان.
وتويف الشيخ صديق أمحد عبد احلي واستقال الربوفيسور حممد هاشم عوض لكثرة مشغولياته
مع جهات متعددة  .وعني بدالً عنهما العضوان:
 .1الدكتور /عوض عبد اهلل أبو بكر  -عميد كلية القانون  -جامعة اخلرطوم.
 .2الشيخ /عبد القادر حسن فضل اهلل  -القاضي باحملاكم الشرعية بالسودان ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ورئيس إدارة الفتوى والبحوث ببنك اخلرطوم  -األمني العام
جملمع الفقه اإلسالمي.
 الفترة التي أصدرت فيها الهيئة العليا فتاواها املتضمنة في كتب الفتاوى الثالثة .
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ثم تويف الشيوخ:
 .1الشيخ /شيخ حممد اجلزولي.
 .2الدكتور /عوض عبد اهلل أبو بكر.
 .3الشيخ  /عبد القادر حسن فضل اهلل.
فخلفهم يف العضوية كل من :
 .1الدكتور /سليمان حممد كرم  -رئيس قسم الشريعة جبامعة أفريقيا.
 .2الدكتور /حممد سر اخلتم حممد  -أمني الشئون العلمية جبامعة أم درمان اإلسالمية.
 .3موالنا /الطيب الفكي موسى  -قاضي احملكمة العليا.
ورؤي إكمال العضوية إىل أحد عشر عضواً فتم تعيني الدكتور /عبد اهلل الزبري عبد الرمحن-
مدير مركز البحوث جبامعة القرآن الكريم.
وباستشهاد الربوفيسور الشيخ أمحد حمجوب حاج نور مت تعيني الشيخ /إبراهيم أمحد
الضرير خلفاً له يف ذي القعدة 1424هـ 2003/1/4 -م.
وملا مل يكن يتيسر للسيد /احملافظ حضور االجتماعات األسبوعية للهيئة فقد كان يكلف يف
كل فرتة ممثلني دائمني له ،وقد كانوا على التوالي :
 .1السيد /إبراهيم آدم حبيب.
 .2السيد /حممود عبد اهلل النو.
 .3السيد /النور عبد السالم احللو.
 .4الدكتور /عبداملنعم حممود القوصي (النائب األول للمحافظ) .
واجلدير بالذكر أن رئيس وأعضاء اهليئة غري متفرغني باستثناء السيد /األمني العام الذي
تعاونه أمانة عامة تتكون من مقرر وباحثني اثنني.
أما منصب املقرر فقد شغله يف السنة األوىل من عمر اهليئة كل من السيدين :
 .1عبد اللطيف عبد اهلل عبد اللطيف.
 .2إبراهيم حممد إدريس.
ثم عقبهما السيد /حممد البشري عبد القادر الذي توىل هذا املنصب منذ أبريل 1993م وحتى
تارخيه.
وأما الباحثان االثنان فهما :
 .1السيد /حسن جعفر احلفيان.
 .2الدكتور /حممد علي يوسف أمحد.
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مقدمة الفتاوى

يهدف هذا اجمللد إىل معرفة واقع عمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية من خالل الفتاوى اليت
أصدرتها منذ تكوينها يف العام  1992وحتى ديسمرب 2003م  .وقد حرصت اللجنة على تبيان
ذلك من خالل املنهج الذي اخطته للعمل الذي يتمثل يف :
 .1مجع مادة الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية خالل الفرتة املذكورة أعاله .
 .2تصنيف املادة املنتجة يف هذه املرحلة األوىل على أساس  :التسلسل التارخيي إلصدار
الفتوى  /وفق الفرتة املوثق هلا  .وكان هذا التسلسل التارخيي مهماً يف هذه املرحلة مع عمل
فهرس موضوعي ييسر الرجوع ملوضوعات الفتوى  .وقد يكون من األمثل أن نعمل ابتداء من
الطبعة الثانية على تصنيف الفتاوى على أساس موضوعي .
 .3عرض الفتاوى اليت مت مجعها على اللجنة بغرض مراجعتها وترتيبها  ،وذلك بقراءة
واستعراض كل فتوى على حدة .
 .4تركيز منهجية عرض الفتاوى على النحو التالي -:
أ  /ملخص لالستفتاء (إذا كانت هناك حاجة لذلك ) .
ب /إثبات معتمد الفتوى .
ج /قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
د /إضافة املستندات ذات الصلة بالفتوى  ،باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من أصل الفتوى
ومتت إضافة تلك املستندات يف مالحق ميكن الرجوع إليها حتى يتيسر للقارئ معرفة كل
اجلوانب احمليطة بالفتوى.
 .5حرص اهليئة العليا عند النظر يف أي استفتاء على استدعاء صاحب االستفتاء لتقديم
دعواه .واستدعاء كل األطراف ذات الصلة باملوضوع بعد إرسال أصل االستفتاء إليهم ومطالبتهم
بالرد عليه كتابة واستدعاء اخلرباء والشهود لالستماع لرأيهم يف املوضوع .
فوضت اهليئة العليا ،منذ تأسيسها  ،أمينها العام على التوقيع منفرداً على كل الفتاوى اليت
تصدر منها  .واستمر هذا احلال حتى مارس  2006حيث أجرى عليه تعديل بأن يتم توقيع
الفتاوى فيما بعد باسم كل من رئيس اهليئة العليا وأمينها العام معاً .
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 .6تقسيم مادة الفتاوى إىل ثالثة كتب رئيسة نظراً حلرص اللجنة على إدراج كل الفتاوى
اليت صدرت عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية منذ تكوينها وحتى نهاية عمل اللجنة املكلفة.
هذا وقد غطى:
أ /الكتاب األول األعوام 1994 ،1993 ،1992م .
ب /الكتاب الثاني األعوام . 1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995
ج /الكتاب الثالث األعوام 2003 ،2002 ،2001 ، 2000م .
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القسم األول

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
للعام 2000م
1422 - 1421هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000/1

السيد  /مدير عام
اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :إنشاء شركة للمساعدة فى حتصيل الديون املتعثرة
اطلعت اهليئة على مذكرتكم بالنمرة  :ب س  /إ ع ت ج م  /م م  28 / 24/بتاريخ :
 6رمضان 1420هـ  14 -ديسمرب 1999م حول املوضوع أعاله وتداولت حوهلا فى عدة
جلسات ثم أجازت مشروع إنشاء شركة للمساعدة فى حتصيل الديون املتعثرة وفقاً لتوصياتها
املرفقة.
و اهلل نسأل أن يوفقنا و إياكم ملا فيه خري تنمية اجلهاز املصريف .
توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 22مارس 2000م
صورة للسيد  /احملافظ
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث



إنشاء شركة للمساعدة فى حتصيل الديون املتعثرة

االستفتاء
.1أصبحت مشكلة التمويل املتعثر تشكل هاجساً لبنك السودان و البنوك التجارية ملا ترتب
عليها من:
أ)تداعيات سلبية على مقدرة اجلهاز املصريف للقيام بدوره يف متويل النشاط االقتصادي.
ب)تهديد السالمة املالية لعدد من املصارف حيث بلغ املتوسط العام للتعثر  % 25من
مجلة التمويل .
.2سعى البنك املركزي للمعاجلات املمكنة مستعيناً بالتجربة احمللية والعاملية لتجاوز هذه
األزمة بغرض-:
.1حتريك املوارد اجملمدة ملعاودة النشاط االقتصادي .
.2مساعدة املصارف فى االنصراف ملمارسة دورها األساسي فى متويل النشاط االقتصادي.
.3حتريك القطاعات االقتصادية اليت عانت من نقص التمويل .
.3لتحقيق ذلك يقرتح بنك السودان تكوين شركة بقانون خاص باالشرتاك مع وزارة املالية
ومؤسسة ضمان الودائع ورمبا البنوك التجارية .هدف هذه الشركة هو مساعدة املصارف على جتاوز
مشكلة الديون املتعثرة بالسعي اجلاد لتحصيلها .
تسعى اجلهات املكونة للشركة للحصول على ميزات استثنائية تستعني بها على سرعة
حتصيل الدين  .علماً بأن مهمة الشركة أن تعمل على حتصيل الديون القائمة عند إنشاء
الشركة  .وقد وضع بنك السودان األسس والضوابط اليت ينبغي على املصارف مراعاتها لتفادى
تكرار ظاهرة التعثر  .كما وضع التحوطات الالزمة ملقابلة ما ميكن أن حيصل من التعثر .
.4وعليه يقرتح بنك السودان  ،باعتباره املبادر إلنشاء هذه الشركة  ،أن يكيف عالقة
الشركة باملصارف على أي من الصيغتني أدناه -:
األوىل  :أن تعمل الشركة وكيالً بأجر عن املصرف التجاري لتحصيل ديونه املتعثرة وأن
تعمل يف إطار ذلك بالتصرف فى الضمانات املقابلة هلذه الديون وفق ما تتيحه القوانني .
و االستفتاء هو  :هل جيوز للشركة إذا توافرت لديها بعض املوارد أن تدفع للمصرف
التجاري مبالغ حتت احلساب مع مراعاة -:
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أ .أن ال يكون الدفع حتت احلساب شرطاً وال عرفاً يؤول إىل الشرط .
ب .أن ال يؤثر الدفع حتت احلساب على األجر الذي تتقاضاه الشركة  .أم أن كل ذلك
ال جيوز  ،ويلزم الشركة أن تعمل وكيالً متربعاً مكتفية مبصروفاتها اإلدارية ؟
الثانية -:
أن تتفق الشركة مع املصرف التجاري على شراء دينه شراء نهائياً يف مقابل إطالق يدها فى
التصرف فى الضمانات وغريها من احلقوق .
و االستفتاء هو  :مدى صحة الصيغتني املطروحتني من الناحية الشرعية  .علماً بأن العالقة
بني الشركة واملصارف تتم باالختيار و الرضا بني الطرفني وليست ملزمة.
تداولت اهليئة حول االستفتاء املقدم من بنك السودان وخلصت إىل ما يلي :
أ.إن مقرتح بنك السودان األول بأن تعمل الشركة لتحقيق أهدافها عن طريق الوكالة بأجر
عن املصرف التجاري مقبول من الناحية الشرعية  ،باعتبار أن الوكالة بأجر نوع من اإلجارة
و اإلجارة جائزة يف الشريعة اإلسالمية  ..إال ما ميكن أن يشوب اإلجارة يف هذه الصورة من
النهى عن (سلف وبيع) بسبب الدفع حتت احلساب .
ب.الشروط اليت وضعت للدفع حتت احلساب كافية – باتفاق عضوية اهليئة لدفع شبهة
سلف وبيع.
ويرى البعض أن الدفع حتت احلساب حتى ولو تكرر وصار عرفا فإنه ال يرقى ألن يكون
سلفاً وبيعاً وذلك ألنه ينبين على املكارمة من قبل املقرض فال يتحقق به معنى « قرض جر
منفعة » خاصة مع اشرتاط أن الدفع حتت احلساب ال يؤثر حبال على ما تتقاضاه الشركة
من أجر.
يف حني يرى البعض اآلخر أن الدفع حتت احلساب يكون فى معنى (سلف وبيع ) فى
هذه احلالة  .ومعتمد أهل الرأي األول مراعاة حكمة النهى فى سلف وبيع بدفع شبهة الربا
وهى غري متحققة فى املسألة املسئول عنها  ،بينما اعتمد أصحاب الرأي الثاني على حتقق
 عن عبد اهلل بن عمرو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :ال يحل سلف وبيع  ،وال شرطان في بيع  ،وال ربح ما لم
يضمن وال بيع ما ليس عندك  .صححه الترمذى نيل االوطار  252/5وقال مالك في تفسير سلف وبيع أن يقول الرجل للرجل:
آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا  .املوطأ بهامش املنتقى و الغرر  113 -112وقيس على البيع غيره من
عقودات املعاوضة املالية فمنع اجلمع بينها وبني القرض دفعا ً لشبهة الربا بتحقيق املقرض فائدة من هذا التعامل .
 ذلك ألن هدف الشركة أن تساعد النظام املصرفي في جتاوز مشكلة التعثر بدافع حتقيق املصلحة العامة و الربح إن
حصل – فهو مسألة ثانوية.
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العلة وهى اجتماع القرض مع عقد املعاوضة فاعترب حتقق العلة كافياً إلجراء احلكم عندهم و
إن تعطلت حكمته .
ج .إن مقرتح بنك السودان الثاني يف تكييف العالقة بني الشركة واملصارف يقوم على شراء
الدين شراء نهائياً .ولشراء الدين احتماالت كثرية  .غري أن املسألة املطروحة تتعلق بشراء
الدين من غري املدين  .وقد منع مجهور الفقهاء بيع الدين لغري املدين ملا يكتنف هذا التعامل
من الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم .و أجازه املالكية وبعض الفقهاء بشروط تدفع
عنه الغرر وشبهة الربا.
وعلى الرغم من استعراض هذه األحكام إال أن اهليئة العليا للرقابة الشرعية توصى بأن تعمل
الشركة املقرتحة بالوكالة عن املصارف التجارية متربعة .وال تتقاضى من هذه املؤسسات سوى
مصروفاتها الفعلية.
وإن صفة الوكالة بال أجر :
أ.متكن الشركة من مساعدة املصارف باإلقراض متى توافرت لديها موارد .ورأت أن تقدم
هذه املساعدة وذلك دون إثارة أي حتفظات .
ب.وأن التربع متسق مع طبيعة الشركة اليت تستهدف املصلحة االقتصادية العامة دون الربح
املادي املباشر .
توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 3ذو احلجة 1420هـ  8مارس 2000م

 فإذا بيع الدين بجنسه فالشرط فيه عند املالكية أن يكون متساويا ً نقدا ً بنقد وسلعة بسلعة من نوعها و أن يكون دفع
املقابل حاال ً وفقا ً ألحكام عقدي الصرف واملقايضة .
وبهذه الشروط ال تكون املعاملة مفيدة في حتقيق أغراض هذه الشركة
.1أما إذا بيع الدين بغير جنسه فيجوز البيع مبا يتفق عليه الطرفان سواء كان بالقيمة أو أكثر أو أقل :
أ.فإذا كان املاالن من الربويات فيشترط أن يكون تسليم املقابل في احلال .
ب.و إذا لم يكونا من الربويات جاز تأجيل املقابل .
هذا ولم يشمل االستفتاء بيع الدين للمدين في حني أن الرخصة فيه أوسع وفق ما يلي -:
.1إذا بيع بجنسه فالشرط فيه أن يكون مماثالً وحاالً.
.2و إذا بيع الدين بغير جنسه فيجوز مبا يتفق عليه الطرفان  .فإذا كانت األموال ربوية اشترط فيه التسليم في احلال وإال
جاز التأجيل .
.3و إذا كان الدين محل البيع مؤجالً فقد منع اجلمهور البيع بأقل من الدين و أجازه بعض الفقهاء الذين جوزوا ضع وتعجل ..
و أجاز مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ضع وتعجل وعليه العمل في معظم املصارف اإلسالمية ما عدا السودان
.4و إذا كان الدين محل البيع حاال ً كما هو الوضع فى الديون املتعثرة فيجوز االصطالح على ما يتفقان عليه بشرط التسليم
في احلال في الربويات وجواز التأجيل في غيرها .
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بنك السودان
اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية
ملحق رقم ()1
التاريخ  6 :رمضان 1420هـ
				
املوافق  14ديسمرب 1999م
/م م28/24/

النمرة  :ب س /أ ع ت ج م

السيد  /األمني العام
اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة وبركاته

املوضوع  :إنشاء شركة للمساعدة يف معاجلة مشكلة التمويل املتعثر
عن طريق امتالك و إدارة األصول املرهونة
نرجو أن نفيدكم بأن مشكلة التمويل املتعثر يف القطاع املصريف أصبحت تشكل هاجساً لبنك
السودان والبنوك التجارية على حد سواء و ذلك ملا رتبته من تداعيات سلبية على مقدرة
وقابلية اجلهاز املصريف للقيام بدوره يف متويل النشاط االقتصادي يف البالد ،كما و أنها أصبحت
تهدد السالمة املالية لعدد كبري من البنوك حيث بلغ املتوسط العام لنسبة التعثر حوالي %25
يف حني أن املتوسط العاملي املتعارف عليه ال يتعدى ال ،%5وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة التعثر
يف بعض البنوك قد فاقت الـ  %60وهذا املستوى حسب املقاييس العاملية يؤدى إىل إعسار
البنوك وجيعلها تتوقف عن مقابلة التزاماتها .
عليه وفى ضوء هذا الوضع املنذر باخلطر فإن تدخل بنك السودان أصبح ضرورة من أجل
حتقيق األهداف العامة اآلتية -:
.1حتريك املوارد اجملمدة ملعاودة دورانها يف الدورة االقتصادية .
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.2مساعدة البنوك ملمارسة دورها األساسي يف متويل النشاط االقتصادي بدالً من االنصراف
عنه يف متابعة حتصيل التمويل املتعثر .
.3حتريك النشاط االقتصادي و إعادة احلياة ملؤسساته املختلفة اليت عانت من شح السيولة
يف االقتصاد مما أقعد الكثري منها عن ممارسة نشاطها اإلنتاجي باملستوى املطلوب .
و لتحقيق هذه األهداف و لتأمني السالمة املالية و املصرفية للقطاع املصريف فإن بنك السودان
يف طور تبنى فكرة إلنشاء شركة بقانون خاص لتقوم بشراء األصول املرهونة مقابل التمويل
املتعثر و التصرف فيها إما عن طريق إدارتها اقتصادياً أو تسييلها و تتمثل املالمح الرئيسية
للشركة يف اآلتي -:
.1يساهم يف الشركة كل من وزارة املالية وبنك السودان و البنوك التجارية وصندوق ضمان
الودائع .
.2نطاق عمل الشركة -:
أ .أن تقوم الشركة مبعاجلة التمويل املتعثر يف القطاع اخلاص .
ب.أن تعاجل فقط التمويل املتعثر قبل تأسيسها أي أال تنظر الشركة يف أي متويل ينشأ بعد
قيامها .
ج.أن تعاجل التمويل املتعثر الذي له ضمانات ميكن التصرف فيها إما بالتسييل أو
باإلدارة.
.3اإلطار القانوني للشركة -:
أن تنشأ الشركة بقانون خاص يعطيها حق شراء و متلك األصول املرهونة دون إقرار أو قبول
من اجلهات املدينة .
.4الكيفية اليت تتبعها الشركة يف ممارسة نشاطها -:
أ)إعادة تقييم الضمانات بواسطة جهة خمتصة .
ب)سيتم االتفاق بني البنك والشركة على العمولة املستحقة .
ج)سيتم االتفاق بني البنك والشركة على املبلغ الذي ستدفعه الشركة للبنك مقدماً قبل تسييل
الضمانات.
د)بعد تسييل الضمانات تتم تسوية العملية بني الشركة و البنك واجلهة املدينة على النحو
اآلتي -:
.1يف حالة أن تكون قيمة الضمان مساوية لقيمة التمويل تأخذ الشركة عمولتها ويعطى
للبنك املتبقي .
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.2يف حالة أن تكون قيمة الضمان يف حدود قيمة أصل الدين أو أقل منه تتنازل الشركة عن
عمولتها ويدفع كل املبلغ للبنك .
.3يف حالة أن تكون قيمة الضمان أكثر من قيمة التمويل تأخذ الشركة عمولتها أوالً وما فاض
عن قيمة التمويل املستحق للبنك يدفع للجهة املدينة .
يف ضوء ما جاء أعاله نرجو أن حنيل لسيادتكم األمر وذلك لإلفادة حول السالمة الشرعية
لتأسيس مثل هذه الشركة و الكيفية اليت تتبعها يف إدارة معاجلة التمويل املتعثر يف اجلهاز
املصريف آخذين يف االعتبار الضرورة االستثنائية اليت تتطلب معاجلة هذه املشكلة كما أشرنا
إىل ذلك أعاله .

توقيع
مدير عام اإلدارة العامة لتنمية
اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000/2

املوضوع  :تسهيالت املؤسسة العربية لضمان االستثمار
 14احملرم 1421هـ
 19أبريل 2000م
االستفتاء -:
تقدمت اإلدارة العامة ملوارد النقد األجنيب بهذا االستفتاء للهيئة العليا للرقابة الشرعية،
مفيدة بأن املؤسسة العربية لضمان االستثمار بالكويت قد كتبت هلم بتاريخ 2000/1/23
م بأنها ستتيح فرصة أكرب للمصدرين السودانيني للمنافسة يف األسواق العربية  ،وذلك ألن
املؤسسة ستقدم ضماناً للمصدرين الذين يبيعون بتسهيالت للمستوردين  .وأن املصدر السوداني
ميكنه أن يستفيد من ضمان املؤسسة مبجرد قيامه بالتصدير وذلك عن طريق خصم ورقة الضمان
التجارية لدى أي بنك جتارى  ..بدالً من أن يرتبص بها حتى حلول أجل التسهيل مع
املستورد .
واالستفتاء هو  :هل جيوز خصم األوراق التجارية من خالل ما ذكر أعاله ؟ شاكرين حسن
تعاونكم .
تداولت اهليئة العليا للرقابة الشرعية حول املوضوع بعد أن اطلعت على كتاب املؤسسة
العربية لضمان االستثمار و استدعت ممثل اإلدارة العامة ملوارد النقد األجنيب واستمعت إىل
شرح واف منه  ،وخلصت إىل ما يلي -:
الفتوى -:
هذه املعاملة بهذه الصورة املطروحة املعززة بأقوال ممثل اإلدارة العامة ملوارد النقد األجنيب
تعترب من قبيل خصم األوراق التجارية  ،وهو بيع الدين بأقل من قيمته وهو من ربا الديون
املقطوع حبرمته  ،فال جتوز .
حنو مشروع من ضمان املؤسسة العربية لضمان
ولكن جيوز للمصدر السوداني أن يستفيد على ٍ
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية


الكتاب الثالث

االستثمار ،فبدالً عن بيع مستند الضمان باخلصم  ،يقوم املصدر السوداني بتقديم ضمان
املؤسسة للبنك التجاري من أجل أن حيصل مبوجبه على التمويل اجلديد الذي حيتاج إليه
من البنك التجاري  ..مراحبة أو مشاركة أو مضاربة  ...اخل ..
إذا شرعت املؤسسات السودانية يف مباشرة هذه املعامالت على هذا النحو يلزم إخطار اهليئة
العليا بذلك لوضع الضوابط الالزمة لصحة املعامالت .
و اهلل وىل التوفيق

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 28حمرم 1421هـ  4 -مايو 2000م
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بنك السودان
اإلدارة العامة ملوارد النقد األجنيب
إدارة النقد األجنيب
ملحق رقم ()1
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
حتية طيبة

املوضوع  :تسهيالت املؤسسة العربية لضمان االستثمار
مبوجب خطاب املؤسسة العربية خلدمات االستثمار بتاريخ 2000/1/23م و اخلاص بإتاحة
فرصة أكرب للمصدرين السودانيني للمنافسة يف األسواق العربية من خالل متكنهم من منح
تسهيالت ائتمانية للمستوردين يف اخلارج دون أن يضطر املصدر إىل انتظار املهلة اليت منحها
للمستورد إذ يستطيع املصدر مبجرد التصدير أن حيصل على التمويل عن طريق خصم الورقة
التجارية أو االعتماد لدى أحد املصارف مع تنازله عن حقه يف التعويض لدى املؤسسة إىل
املصرف ولكي نتمكن من الرد للمؤسسة نرجو كريم تفضلكم مبدنا بالرأي الشرعي يف خصم
األوراق التجارية من خالل ما ذكر أعاله .
شاكرين تعاونكم الصادق دائماً ..
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

توقيع
فتحي سيد عمر

توقيع
حممد ربيع أمحد

ع  /اإلدارة العامة ملوارد النقد األجنيب
إدارة النقد األجنيب
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ملحق رقم ()2
املؤسسة العربية لضمان االستثمار  -الكويت
			
سعادة األخ الفاضل  /د  .صابر حممد حسن
حمافظ بنك السودان
مجهورية السودان

احملرتم

حتية طيبة
يسعدني وقد عاد وفد املؤسسة إىل الكويت أن أتقدم لكم جبزيل الشكر والتقدير على العناية
اليت لقيها الوفد وحسن االستقبال و كرم الضيافة أثناء زيارته مؤخراً للخرطوم  ،راجني لكم
كل التوفيق يف جهودكم لتطوير اجلهاز املصريف السوداني مع أطيب األمنيات بكل الصحة
والسعادة .
كما تعلمون فإن ضمان املؤسسة يتيح للمصدرين فرصاً أكرب للمنافسة يف األسواق العربية من
خالل متكينهم من منح تسهيالت ائتمانية للمستوردين دون أن يضطر املصدر إىل انتهاء املهلة
اليت منحها للمستورد  ،إذ يستطيع املصدر مبجرد التصدير أن حيصل على التمويل عن طريق
خصم الورقة التجارية أو االعتماد لدى أحد املصارف مع تنازله عن حقه يف التعويض لدى
املؤسسة إىل املصرف .
و أثناء لقاءات الوفد مع املصدرين السودانيني تبني ما يلي :
.1ختوف املصدرين من عدم قبول املصارف السودانية منحهم التمويل مقابل اخلصم املشار
إليه مما سيضطرهم إىل اللجوء إىل املصارف املوجودة يف الدول العربية اليت تقبل خصم األوراق
املضمونة من املؤسسة.
.2ذكر املصدرون أن بنككم املوقر زاد مؤخراً فرتة املهلة اليت يستطيع املصدر السوداني
منحها للمستورد من  45يوما إىل  60يوماً  ،إال أنهم يرون أن فرتة الستني يوماً ال زالت
غري كافية للمنافسة خاصة يف ظل إقبال كثري من املصدرين العرب على منح مهلة تصل إىل
 180يوماً  ،وقد أصبح التسهيل االئتماني أحد شروط املنافسة  ،ويستغل بعض املستوردين
قصر املدة املمنوحة من املصدر السوداني (ستني يوماً) ومن خالل قيامهم بالشراء من املصدرين
السودانيني بسعر متدن ثم يقومون ببيع البضاعة السودانية بأجل ائتمان يصل إىل ستة شهور
مع زيادة يف السعر ال تقل عن  %25األمر الذي حيرم املصدر السوداني و االقتصاد الوطين من
هذا الفرق .
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ورغبة منا أن يستغل املصدر السوداني خدمات املؤسسة رأينا أن نضع وجهات نظر املصدرين
بني أيديكم الختاذ ما ترونه مناسباً .
شاكرين تعاونكم الصادق دائم ًا  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

توقيع
مأمون إبراهيم حسن
املدير العام
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000/3

املوضوع  /شكوى (…………………………) ضد

الشركة العربية للتصنيع و اإلنتاج الزراعي حول استحقاق التعويض عن الضرر بسبب التغرير

الوقائع -:

ملخص الشكوى -:
.1إن املشتكني باعوا للشركة ذرة يف مدينة القضارف بشيكات آجلة  .وعند حلول أجل
صرف الشيكات اعتذرت الشركة عن الدفع لعدم وجود السيولة .
.2الشيكات صدرت عن إدارة مصنع اجللوكوز البائع للشركة و التابع هلا وقد وجهت إدارة
املصنع املشتكني لالتصال برئاسة الشركة للمطالبة حبقوقهم .
.3عرضت الشركة على املشتكني شراء ذرة كان خمصصاً هلا بواسطة صندوق املعاشات وهو
موجود مبخازن الشركة بالقضارف  ،وبواقع مثان وثالثني ألف جنيه لإلردب على أن تقوم
الشركة بشراء الذرة منهم بواقع مخسني ألف جنيه لإلردب مؤجلة وذلك حلاجتها املاسة
للذرة ولعدم وجود السيولة .
مت التوقيع على البيع مبوجب عقود مسيت (عقود ختصيص)  .وأكدت الشركة هلم صحة
العقود املذكورة وقانونيتها و أنه ال شبهة فيها .
.4استمر التعامل مع الشركة وكلما حان موعد صرف الشيكات تعجز الشركة عن تغطيتها
ألكثر من شهر وتعرض عليهم شراء ذرة وتقوم بشرائه منهم آجالً بثمن أعلى ،ولذلك كان أمام
املشتكني خياران -:
أ)املوافقة على الدخول يف صفقة جديدة
ب) اللجوء إىل القضاء
وحفاظاً على أمواهلم و مسعة الشركة رأى املشتكون االستمرار يف التعامل مع الشركة خاصة
و أنهم كانوا يتعاملون مع اإلدارة العليا و اإلدارة القانونية و املدير املالي وهى شخصيات هلا
وزنها ومركزها .
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.5و أخرياً رفض املشتكون التعامل حلاجتهم لألموال و استمرت املماطلة من الشركة رغم
تغيري إدارتها  .و قالوا إنهم ( أي الشركة) كانوا يتفاوضون معنا على السداد ويقولون إن املدير
اجلديد سافر إلحضار هذه املبالغ و قد تأخذونها بالدوالر  ..وعلمنا فيما بعد أنهم كانوا يعدون
لفتح البالغات علينا .
.6أحالت الشركة األمر إىل نيابة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه ومتت إدانة املشتكني بتهمة
الثراء احلرام واملشبوه  ،وحتللوا من املال احلرام واملشبوه أمام تلك اإلدارة املختصة  .وقد
استندت اإلدانة على أن العقود اليت تتعامل بها الشركة عقود صورية ( ربوية) .
.7لقد أفاد املشتكون بأنهم تركوا أمواهلم لدى الشركة زمناً طويالً جمربين  ،وهذا ظلم .لذلك
فهم يطالبون باآلتي -:
أ .التحقيق يف األمر
ب.صرف حقوقهم من عائد أرباح تلك األموال اليت استفادت منها الشركة ملدة عامني
وفوتت عليهم أرباحاً ألكثر من ثالثة مواسم يف سوق احملاصيل وغري ذلك من األضرار املعنوية
بسبب الغش و اخلداع واالبتزاز من قبل الشركة دون علم منهم .
ملخص رد الشركة :
أفادت الشركة يف ردها على أقوال املشتكني باآلتي -:
.1الشركة ذات شخصية اعتبارية و تتعامل جتارياً و ليس متويلياً  .وطلبت الشركة شطب
الشكوى لعدم اختصاص اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
.2التعامل مع املذكورين كان صورياً وباطالً إذ مل تكن هناك سلعة ذرة حقيقية مت التعامل
فيها،وإمنا كان التعامل صورياً وتكرر ملرات عديدة يف الفرتة 1998/4/14 – 1997/6/25م.
وثبت أمام إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه أن الفوائد الربوية بلغت 287.695.000جنيه
يف تلك املعامالت و لذلك فال أساس هلذه الشكوى .
.3لقد مت حسم حتلل كل املشتكني من الربا مبوجب قانون مكافحة الثراء احلرام و املشبوه
و بذلك مت البت يف الشكوى  .واستلم املشتكون حقوقهم كاملة بعد إسقاط الربا ومل يبق هلم
شئ  .وما تسلموه فوق رأس املال فهو تعويض هلم .
.4إن مطالبة املشتكني بصرف أرباح مبوجب عقد غري شرعي ال ميكن االستجابة هلا ألنها
مطالبة ال يسندها الشرع أو القانون .
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.5أرفقت الشركة صوراً من كتاب إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه املوجه إىل الشركة،
جاء فيها ثبوت معامالت ربوية تسرتت حتت بيع وشراء ذرة صوري  ،وثبت أن املشتكني
تكبدوا مصاريف بلغت  88.305.000جنيه قبل التحلل وأمرت إدارة مكافحة الثراء احلرام
الشركة بأن تدفع للمشتكني باقي رأس املال باإلضافة إىل املصاريف املذكورة .
وخلصت الشركة إىل طلب شطب الشكوى .
احليثيات -:
.1دفعت الشركة أن اهليئة العليا ال ختتص بنظر هذا النزاع أصالً من جانب  ،ومن جانب
آخر ألنه نزاع قد حسم أمام إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه  .والدفع حبجية األمر املقضي
فيه دفع يف حمله إذا كان غرض اهليئة إصدار حكم يف املسألة  .ولكن اهليئة بصدد إصدار
فتوى يف املوضوع حمل اخلالف وفى سبيل الوقوف على حقيقة التعامل استمعت اهليئة لطريف
النزاع و بالتالي فليس هناك ما مينع اهليئة من النظر يف املسألة بغرض إصدار الفتوى .
.2من دراسة وقائع هذا النزاع تبني أن املشتكني بدأوا تعاملهم مع الشركة مبعاملة صحيحة،
حيث باعوا هلا ذرة بيعاً حقيقياً بثمن مؤجل  ،عجزت الشركة عن الوفاء بالدين يف تارخيه .
وعرضت على الشاكني شراء ذرة من الشركة بقيمة دينهم عليها وبيعه هلا بثمن أكثر ومؤجل،
وأنها ستعطيهم قسطاً أول من الثمن املتفق عليه  ،وأن الشركة وهى تابعة للشركة العربية
لالستثمار– طمأنت املشتكني بقوة مركزها املالي .وأنها قادرة على سداد التزاماتها  ،وأنها
بعيدة من شبهة التعامل غري القانوني  ،فظل الشاكون يتعاملون مبوجب عقود مع هذه الشركة
ويتقاضون يف كل مرة جزءاً من الثمن وهو تعامل مع إدارة الشركة التنفيذية العليا .
كان الشاكون حسنى النية يف كل تلك املعامالت ظاهراً وهم على استعداد – كما
ذكروا  -ألداء اليمني على حسن نيتهم وعدم علمهم بربوية هذه املعامالت أو فسادها على أي
حنو آخر .
وعليه فإن الشركة قد غررت بالشاكني و أدخلتهم يف املعامالت الربوية إذ أنها كانت تعلم بربوية تلك
املعامالت أو يف مقدورها معرفة ذلك  .ولكنها استغلت أمواهلم لتجاوز أزمة السيولة اليت كانت تعانى
منها  ...وإن إدارتهم القانونية اليت أعدت عقود البيع والشراء هي ذاتها قد جاءت لتحكم
وتدفع بربوية تلك املعامالت اليت هندستها.
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كما أن الشركة قد حجزت أموال املشتكني وحرمتهم من االستفادة منها على الوجه املشروع
الذي بدأوا به التعامل مع الشركة أو مع أي جهة أخرى أو يف أي جمال آخر .
.3الشركة يف إدارتها األوىل والثانية كانت سيئة النية يف تعاملها مع الشاكني إذ أن اإلدارة
األوىل كانت تعلم بفساد املعامالت اليت جتريها مع الشاكني ومتادت فيها حلاجتها الظاهرة
لذلك.يف حني أن اإلدارة الثانية عندما تراكمت عليها االلتزامات ،وعجزت عن الوفاء بها ،
وفى الوقت الذي كانت تتفاوض فيه معهم لسداد االلتزامات ومتنيهم بأن تدفع هلم بالعملة
األجنبية  ،تقدمت إلدارة مكافحة الثراء احلرام طالبة :القبض على الشاكني و إبطال تلك
املعامالت .
.4من املعلوم أن اجلهل وحسن النية ال يؤثران على احلكم بعدم مشروعية هذه املعامالت
باعتبارها ربا.
وعليه فإننا نتفق مع إدارة مكافحة الثراء احلرام و املشبوه فيما ذهبت إليه من رد رأس املال
ألصحابه وأمرهم بالتحلل مما سواه من كسب غري مشروع .
غري أن اهليئة ترى أن الشركة أحلقت ضرراً بالشاكني على حنو ما بيناه سابقاً إذ استخدمت
وزنها – باعتبارها شركة عربية إقليمية هلا مكانتها ومسعتها – فحسنت هلم التعامل معها
وأغرتهم بالتعامل مما نشأ عنه الضرر  .والضرر يزال يف الشريعة اإلسالمية  .ويقدر الضرر
بواسطة أهل اخلربة يف هذا اجملال .
فالشركة حتت وطأة حاجتها للسيولة أقدمت على إبرام عقود تعلم بربويتها واستغلت جهل
الشاكني فأشركتهم يف اجلرمية مع اختالف النوايا  .فإذا جاز هلا (بل وجب عليها) أن
تعرتف بربوية تلك العقود حتى أبطلتها إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه ،فالذي جيب
عليها هو أن تدفع ما تسببت فيه من أضرار بربوية املعامالت اليت هي من صنع يدها ..وكان
املشتكون – على فرض أدائهم لليمني – هم ضحيتها.
عندما طالب الشاكون برفع الضرر عنهم دفع مستشار الشركة بأن إدارة مكافحة الثراء
احلرام واملشبوه قد عوضتهم عن الضرر املدعى به مببلغ 88.305.000جنيه وصحيح أن إدارة
مكافحة الثراء احلرام قد قررت للشاكني مبلغ  88.305.000جنيه ولكن كان ذلك عبارة عن
املصاريف اليت تكبدوها ومل تكن نتيجة للضرر الذي حلق بالشاكني من جراء التغرير بهم
وحجز أمواهلم  ..فوق التعامل معهم بالربا .
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
16

الكتاب الثالث

الفتوى -:
.1إن الشاكني يستحقون التعويض من الشركة بسبب التغرير بهم وحجز أمواهلم  ،بشرط
أن يؤدوا اليمني إلثبات حسن نيتهم وعدم علمهم بفساد هذه املعامالت .
.2إن الشركة طرف أصيل يف هذه املعامالت الفاسدة بإقرارها ؛ بل هي احملرضة عليها .
وأنها تستحق عقوبة على هذا الصنيع مع لفت نظرها لعدم تكرار ذلك مستقبالً.
و اهلل املوفق

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 4ربيع األول 1421هـ
 7يونيـــو 2000م
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ملحق رقم ()1
السيد  /اهليئة العليا للرقابة الشرعية
لعناية الربوفيسور الشيخ  /الصديق حممد األمني الضرير
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نرفع لسيادتكم هذه املظلمة و ال شك عندنا يف أنكم سوف تولون األمر ما يستحق من
عناية.
.1بدأنا التعامل مع الشركة العربية للتصنيع واإلنتاج الزراعي بأن بعنا هلم ذرة يف مدينة
القضارف بشيك آجل ملدة شهرين وعندما حل وقت صرف الشيكات اعتذروا عن تغذيتها لعدم
وجود السيولة لديهم  ،وملا كانت الشيكات صادرة عن إدارة مصنع اجللوكوز التابع للشركة
فقد نصحنا السيد  )………( /املدير املالي ملصنع اجللوكوز باللجوء إىل رئاسة الشركة
للمطالبة حبقوقنا .
ظللنا نرتدد على إدارة الشركة ممثلة يف مديرها العام (…) ومديرها املالي (……………)
دون جدوى وملدة أكثر من شهرين  ،وأمام مالحقتنا هلم وعجزهم عن تغطية الشيكات ،عرضوا
علينا أن نشرتى منهم ذرة كان خمصصاً هلم بواسطة صندوق املعاشات يف خمازنهم بالقضارف
(بواقع مثانية وثالثون ألف جنيه لإلردب) على أن يقوموا بشرائه منا مرة أخرى بواقع
مخسون ألف جنيه لإلردب وذلك حلوجتهم املاسة للذرة وانعدام السيولة لديهم  .ثم عرضوا
علينا عقد البيع والشراء الذي مت تصميمه بواسطتهم وأطلقوا عليه عقد ختصيص ( جتدر
اإلشارة هنا إىل أن السعر املعروض هو نفس السعر الذي نتعامل به مع الشركة يف العقد السابق
أي أن املستفيد من التأجيل يف العقد موضوع القضية هو الشركة وملدة شهر إضايف يف تأجيل
الدفع ).
.2تقديراً لظروف الشركة فقد أرسلنا مندوباً من قبلنا أكد لنا وجود العيش مبخازنهم
بالقضارف بعد أن عرضت علينا العينة املوجودة مبكتب السيد املدير املالي .
.3علماً بأنهم قد أكدوا لنا على لسان مراقبهم املالي (……………) أن هذا العقد
متت صياغته بواسطة مستشارهم القانوني قبل توقيعه  ،وأن هذه الشركة تتبع للهيئة العربية
و اليت متتلكها مخسة عشر دولة عربية مسلمة فال ميكن أن تتعامل مع عقود مشبوهة  ،وأن
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املدير املالي لديه تفويض مكتوب ملمارسة العمل بهذا العقد  ،و أن لدى الشركة مراجع داخلي
ومن صالحيته إيقاف أي عمل غري قانوني  ،وأن هذه الشركة لديها من األصول الثابتة ما يعد
باملليارات فال داعي للخوف من التعامل معها  ،كل هذه االدعاءات كانت تقال لنا وتردد يف
أوقات خمتلفة ومتكررة كلما طالبنا برؤوس أموالنا و أبدينا عدم الرغبة يف االستمرار يف التعاقد
معهم خاصة عند حلول موسم احملاصيل .
.4لكل هذه األسباب و االدعاءات املقنعة  ،فقد اضطررنا للتعامل معهم بهذا العقد حيث
بدأنا معهم الصفقة األوىل ومن ثم استمر احلال هكذا  ،كلما حان موعد صرف الشيك تعجز
الشركة عن تغطيته ألكثر من شهر فنجد أنفسنا أمام خيارين هما -:
إما أن نوافق على الدخول معهم يف صفقة جديدة أو اللجوء إىل القضاء فنرجح خيار االستمرار
معهم حفاظاً على أموالنا وحتريكها أوالً ثم حفاظاً على مسعة الشركة .
.5يف الصفقة األخرية وعند حلول موعد صرف الشيكات ظللنا نرتدد عليهم ملدة شهر
ونصف مصرين على عدم الدخول يف صفقة جديدة نسبة حلوجتنا املاسة ألموالنا
حللول موسم احملصول إال أنهم استمروا يف مراوغتنا وتضليلنا بالوعود الوهمية
يوماً بعد يوم حتى فوجئنا بإيقاف املدير العام و املدير املالي بالشركة عن العمل وتوىل
آخرون اإلدارة هم  )…………( :و (…………) و (…………)
و (…………)  ،وهذا األخري كان يشغل منصب رئيس احلسابات يف اإلدارة السابقة
وكان يقوم بإعداد العقود والشيكات ومجيع اإلجراءات املالية املتعلقة بالصفقة .
.6بدأت جولتنا يف املطالبة حبقوقنا مع اإلدارة اجلديدة ممثلة يف (…………) أحياناً
و (…………) أحياناً أخرى وبدءوا أيضاً بل و استمروا يف املراوغة والوعود الكاذبة
و املضللة ملدة شهرين متتاليني يوماً بعد يوم و ذهبوا إىل أكثر من ذلك بأن أوهمونا بأن
(…………) سافر ومعه كشف بالديون إلحضار املال ثم إنه حضر ومعه حقوقنا وبعد
مقابلته أكد لنا ذلك وعرض علينا أن نتسلم حقوقنا بالعملة الصعبة حتى ال تتضرر الشركة من
جراء التغيري بواسطة البنك ثم أخرياً بشرونا بأن حنضر الستالم حقوقنا يف صباح يوم االثنني
املوافق 1998/8/26م .
.7حضرنا يوم االثنني حسب امليعاد احملدد لنجد شرطة الثراء احلرام يف انتظارنا يف مكتب
استقبال الشركة ( اهليئة العربية ) لتسليمنا تكليف باحلضور أمام نيابة الثراء احلرام  .هذا
علماً بأن اإلدارة اجلديدة و اليت ترددنا عليهم ملدة شهرين مل حيدث أن ذكروا لنا شيئاً عن
علمهم حبرمة هذا التعامل أو رأيهم يف هذا العقد ملعرفة رأينا يف هذا األمر  ،فلعل أمر التحلل
من الربا كان ممكناً مبجرد اقتناعنا بفتوتهم دون اللجوء إىل النيابة و إلصاق التهمة  ،وحفاظاً
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على مسعتنا ومسعة الشركة ،هذا فضالً عن أنهم مل يواجهوننا باإلدارة السابقة ليقفوا على
حقيقة موقفنا معها بل تعاملوا معنا بأسلوب املراوغة و التضليل والغش  .و هذا ليس من شيم
املسلمني .
.8بعد مقابلتنا لنيابة الثراء احلرام متت إدانتنا بتهمة الثراء احلرام وطلبوا التحلل من املال
احلرام وحتللنا بالفعل واحلمد هلل ( .علماً بأن اإلدانة تكمن يف أن العقود اليت تتعامل بها
الشركة عقود صورية).
السيد رئيس اهليئة  :إننا مجيعاً مسلمون قانتون هلل و احلمد هلل  ،فما دام هذا النوع من
التعاقد (والذي فرضته علينا هذه الشركة مؤمنة على صحته و شرعيته مبا سبق ذكره) فال
مناص من االستجابة ألمر اهلل أوالً ثم ألمر الوالي  ،و لكن يبقى أمر ينبغي أن يكون يف غاية
األهمية يف نظر القائمني على هذه الشركة وهو أننا قد تركنا رؤوس أموالنا جمربين ومكرهني
طيلة هذه الفرتة يف حيازة الشركة حتركها لصاحلها يف وقت كانت فيه الشركة يف أمس
احلاجة للسيولة بدليل إكراهنا على االستمرارية معها يف التعاقد الذي اتضح أنه مشبوه  .ومل
يرغب أحد منا طيلة هذه الفرتة يف تعريض مسعة الشركة باللجوء للقضاء مما يؤكد حسن نيتنا
جتاه الشركة .
بناء على ما تقدم فإننا نضع أمامكم هذه املظلمة مطالبني أوالً بالتحقيق يف األمر وقبل ذلك
بصرف حقوقنا من عائد أرباح أموالنا اليت استفادت منها الشركة ملدة عامني كاملني و مل يرد
ذكرها أو اإلشارة إليها يف تصفية حساباتنا مع نيابة الثراء احلرام باعتبارها قضية تعويض
منفصلة عن موضوع الثراء احلرام  ،ونعلم مجيعاً أن قول اهلل سبحانه وتعاىل ال يتجزأ (بسم
اهلل الرمحن الرحيم و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون و ال تُظلمون) .
هذا و ال خيفى على سيادتكم ما تعرضنا له من خسائر معنوية و أدبية من جراء إدانتنا
بتهمة الثراء احلرام علماً بأننا جتار منافسون يف سوق احملاصيل ومتثل السمعة جانباً مهماً
جداً حلركتنا داخل السوق فضالً عن فاقد الزمن مما فوت علينا أكثر من ثالثة مواسم يف
سوق احملاصيل وغري ذلك من األضرار املعنوية اليت أثرت يف سري حياتنا العامة واخلاصة
كل ذلك بسبب الغش واخلداع واالبتزاز الذي تعرضنا له من هذه الشركة ومن قبل إدارتها
السابقة واإلدارة احلالية  .هذا بالرغم من الروح الطيبة و الصدور الرحبة اليت تعاملنا بها
معهم واملتمثلة يف صربنا عليهم كلما جاء موعد صرف الشيكات دون اللجوء للقضاء رغم أن
القانون واضح وصريح و يكفل ذلك ملن أراد يف حينه  .كل ذلك حفظاً ألموالنا اليت أصبحت
يف حوزتهم وهم يواجهون هذه الظروف وأيضاً حفاظاً على مسعة الشركة اليت متس أطراف
أخرى أنتم أدرى بها وهو مسلك سوداني ال بأس عليه .
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ختاماً -:
و بعد أن عرضنا على سيادتكم األمر برمته ونشهد اهلل على ذلك و اهلل خري الشاهدين فنحن
مستعدون للمثول أمامكم يف أي وقت ترونه وفى أي مكان ترونه وأمام أي شخص من الذين
وردت أمساؤهم يف مذكرتنا هذه ليكون اللقاء مباشراً وأمام مسعهم وبصرهم لنؤكد لكم مباشرة
كل ما ذهبنا إليه يف هذه املظلمة وال شك عندنا يف أنكم سوف تولون األمر ما يستحق من عناية
و خاصة بإعادة النظر يف قيمة رأس املال احلقيقية تفادياً للظلم  ،وكلنا يعلم مدى قسوة الظلم
غري املتوقع  .وخنتم مذكرتنا بالتذكري بقول اهلل تعاىل  :بسم اهلل الرمحن الرحيم ( يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أوىل األمر منكم فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهلل
والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ) صدق اهلل العظيم
ولكم فائق الشكر واالحرتام

مقدمه
املواطن )…………( /
1999/2/1م
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ملحق رقم ()2

اهليئة العربية لالستثمار و اإلمناء الزراعي
ARAB AUTHORITY FOR AGRICULTURAL INVESTMENT
AND DEVELOPMENT

التاريخ 1999/2/21م

السادة  /رئيس وأعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية – بنك السودان
بنك السودان – اخلرطوم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :شكوى السيد )…………( /
ضد الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي
باإلشارة خلطاب السيد /مقرر اهليئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ  11 :فرباير 1999م
الذي مت تسليمه للسيد املستشار القانوني للهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي بتاريخ
1999/2/14م  ،نرجو أن نتقدم نيابة عن الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي
باآلتي:
أوالً  :نلتمس السماح لنا بتوضيح طبيعة الشخصية القانونية للشركة العربية لإلنتاج والتصنيع
الزراعي اليت تقدم املذكور أعاله بالشكوى ضدها املرفقة مع خطابكم املشار إليه .
• إن الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي ذات شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ومسجلة
مبوجب قانون الشركات لسنة 1925م كشركة ذات مسئولية حمدودة .
• و أن أهداف الشركة املذكورة هو العمل يف جمال اإلنتاج و التصنيع الزراعي .
• لقد صغنا هذه املقدمة لتوضيح أن تعامل الشركة مع الغري هو تعامل جتارى وليس متويلي.
لذلك وبكل احرتام فإن مقدم الشكوى إن كان له أساس لشكواه فينبغي أن يتقدم بها حملكمة
خمتصة وليس هليئة الرقابة الشرعية اليت تنظر شكاوى املتعاملني مع املصارف و املؤسسات
املالية  ،وكما أوضحنا أعاله فإن الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي ليست مصرفاً أو
مؤسسة مالية .
هلذا السبب نلتمس شطب شكوى املذكور أعاله .
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ثانياً :من الوقائع اليت أوردها مقدم الشكوى أعاله ال حيتاج األمر إلثبات  ،حقيقة أن
التعامل صوري وربوى و باطل حيث كان وكما هو ثابت بتسلم الشاكي شيكات من الشركة
مقابل تأجيل سداد قيمة شيك بيع و شراء ذرة صوري إذ ال وجود لكمية ذرة تقابل قيمة الشيك
يف تاريخ استالم الشيك  ،وقد مت هذا التعامل الربوى يف خالل ستة معامالت عقود صورية من
 1997/6/25إىل 1998/4/14م بفرتة ختصيص ثالثة أشهر لكل عملية  ،واستلم الشاكي من
الشركة شيكني تبلغ قيمتهما 220.500.000جنيه وقد بلغت الفوائد الربوية وفقاً ملا ثبت أمام
إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه بوزارة العدل  182.820.000جنيه  ،لذلك فإنه ال أساس
هلذه الشكوى بناء على الوقائع املثبتة اليت يقر بها مقدم الشكوى الفتقارها ألي صفة شرعية
وقانونية  ،وال ميكن ألي جهة مبا يف ذلك طريف العقد أن تضفي عليها شرعية .
ثالثاً :لقد مت حسم أمر حتلل مقدم الشكوى من الربا مبوجب قانون مكافحة الثراء احلرام
واملشبوه لسنة  1989تعديل  1996بقرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه بوزارة العدل ،
وجتدون مرفق صورة قرار اإلدارة املذكورة مبوجب خطابها رقم  :و ع /م ت ح/شكوى ، 98
بتاريخ 1998/10/6م .ولقد أصدرت إدارة مكافحة الثراء احلرام و املشبوه بوزارة العدل قرارها
املرفق بعد التحقيق يف الشكوى املقدمة هلا من الشركة و بعد أن أتاحت ملقدم الشكوى فرصة
كافية لتقديم كل بياناته و دفوعه إىل أن توصل بقناعة منه إىل التحلل من الربا الذي يطالب
به اآلن  .وعليه فإن الشكوى قد مت البت فيها قانوناً مبوجب القانون املذكور و ال جمال إلثارة
نفس الوقائع أمام أي جهة أخرى .
رابعاً :لقد تسلم الشاكي مبوجب قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام بوزارة العدل املشار إليه
حقه كامالً يف رأس املال بعد إسقاط الربا  ،باإلضافة للمبلغ الذي تقرر له من إدارة الثراء
احلرام كمصاريف تكبدها وهو مبثابة التعويض له  .وعليه ليس للشاكي أي مطالبة أخرى
طرف الشركة  .وإذا كان ملقدم الشكوى أي مطالبة أخرى بأي حق آخر يدعيه فإن أمامه
ساحة القضاء ليقدم مطالبته يف مواجهة الشركة .
خامساً :وفى معرض هذا الرد البد لنا من التعرض إىل العبارات اليت أوردها مقدم الشكوى
حبق بعض املسئولني بالشركة واصفاً إياهم باملراوغة و الوعود الكاذبة و املضللة  ،والغش
واخلداع واالبتزاز وفى تقديرنا أن دوافع هذه العبارات هي فقدانه للزيادة الربوية  ،و كان
األجدر به بعد التحلل من الربا أن يسأل اهلل التوبة واملغفرة و الندم على ما مضى بدالً من
هذه العبارات اليت ال تغنى و ال تسمن من جوع  ،وكأمنا حاله هذه  :أن صديق األمس عدو
اليوم .
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وجيدر بنا أن نذكر هنا أن الشركة ال تقر يف تعاملها مع الغري املمارسة موضوع هذه الشكوى،
و قد اختذت بشأنها اإلجراءات القانونية يف مواجهة مقدم الشكوى أمام إدارة مكافحة الثراء
احلرام واملشبوه بوزارة العدل اليت أصدرت قرارها املشار إليه أعاله  ،كما اختذت أيضاً
اإلجراءات اإلدارية حيال موظفيها الذين هلم عالقة بهذه املمارسة .
ختاماً إن مطالبة مقدم الشكوى بصرف أرباح مبوجب عقد غري شرعي ال ميكن االستجابة
هلا ألنها مطالبة ال يسندها الشرع أو القانون .
لكل ما ذكر نلتمس شطب الدعوى اليت يطالب مقدمها بأرباح ملعاملة ثبت أنها ربوية
بعد أن تسلم رأس املال و املصاريف اليت قررتها إدارة مكافحة الثراء احلرام مبوجب
قرارها املشار إليه أعاله .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

توقيع
الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي
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تابع ملحق رقم ()2
مجهورية السودان
وزارة العدل
إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه
ص .ب  302 :اخلرطوم
تلفونات 783142 -783141 -783140
النمرة  :و ع  /م ث ح  /شكاوى98 /
التاريخ1998/10/6 :م
املوافق ....................... :
السيد  /مدير الشركة العربية للتصنيع واإلنتاج الزراعي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :شكـوى الشركة ضد )…………( /
مشرياً للموضوع أعاله أفيدكم بأن التحري أثبت وجود معاملة ربوية تسرتت حتت
بيع وشراء ذرة صوري كما ثبت أن رأس مال املشكو ضده  )…………( /كان مبلغ
111.036.000جنيه و أن املبالغ الربوية اليت عرضنا عليه التحلل منها مبلغ 182.820.000
جنيه وكان بيده شيك مببلغ  214مليون و بعد أن أثبت أمام هذه اإلدارة أنه تكبد مصاريف
باإلضافة إىل رأس ماله بلغت  7مليون جنيه قبل التحلل من املبالغ املذكورة بعد أن أضفنا له
أل  7مليون اليت تبينت من التحريات  .عليه تقرر أن تدفع الشركة له مبلغ 42.668.000
و إفادتنا .
وبعد ذلك تكون إجراءات الشكوى قد انتهت يف مواجهته .
ولكم الشكر

عوض جعفر حممد على
وكيل نيابة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أصول املبالغ :
		
61.028.000
				
.1
50.008.000
				
.2
4.940.000
				
.3
1 1 5 . 9 7 6 . 0 0 0 115.976.000
			
		
اإلمجالي
جنيه
املبالغ املستلمة :
19.272.000
				
.1
11.086.000
				
.2
15.010.000
				
.3
 45.368.000 45.368.000جنيه
					
اإلمجالي
 70.608.000جنيه
							
املتبقي له
املدفوع :
30.000.000
شيك رقم  555417بتاريخ 		 98/7/14
3.000.000
		
شيك رقم  11496بتاريخ 96/9/17
1.940.000
		
		
شيك رقم 58769
 34.940.000 34.940.000جنيه
				
 35.668.000جنيه
						
املتبقي
 7.000.000جنيه
			
مت إضافة مبلغ بواسطة مكافحة الثراء احلرام
 42.668.000جنيه
							
املبلغ املستحق
 42.740.000جنيه
املبلغ املقرر بواسطة الثراء احلرام مت السداد بشيك بنك املشرق
رقم  63333بتاريخ 1998/10/6م
 72.000جنيه
أي بزيادة قدرها						
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ملحق رقم ()3
1999/4/18م
السادة  /اهليئة العليا للرقابة الشرعية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد

نرفع لسيادتكم هذه املظلمة وال شك عندنا يف أنكم سوف تولون األمر ما يستحق من
عناية.
.1بدأنا التعامل مع الشركة العربية للتصنيع واإلنتاج الزراعي بأن بعنا هلم ذرة يف مدينة
القضارف بشيك آجل ملدة شهرين وعندما حل وقت صرف الشيكات اعتذروا عن تغذيتها لعدم
وجود السيولة لديهم  ،وملا كانت الشيكات صادرة عن إدارة مصنع اجللوكوز التابع للشركة
فقد نصحنا السيد )…………(/املدير املالي ملصنع اجللوكوز باللجوء إىل رئاسة الشركة
للمطالبة حبقوقنا .
ظللنا نرتدد على إدارة الشركة ممثلة يف مديرها العام (……) ومديرها املالي (…………)
دون جدوى وملدة أكثر من شهرين  ،وأمام مالحقتنا هلم وعجزهم عن تغطية الشيكات ،عرضوا
علينا أن نشرتى منهم ذرة كان خمصصاً هلم بواسطة صندوق املعاشات يف خمازنهم بالقضارف
(بواقع مثانية وثالثون ألف جنيه لإلردب) على أن يقوموا بشرائه منا مرة أخرى بواقع
مخسون ألف جنيه لإلردب وذلك حلوجتهم املاسة للذرة وانعدام السيولة لديهم  .ثم عرضوا
علينا عقد البيع والشراء الذي تتم تصميمه بواسطتهم وأطلقوا عليه عقد ختصيص ( جتدر
اإلشارة هنا إىل أن السعر املعروض هو نفس السعر الذي نتعامل به مع الشركة يف العقد السابق
أي أن املستفيد من التأجيل يف العقد موضوع القضية هو الشركة وملدة شهر إضايف يف تأجيل
الدفع ).
.2تقديراً لظروف الشركة فقد أرسلنا مندوباً من قبلنا أكد لنا وجود العيش مبخازنهم
بالقضارف بعد أن عرضت علينا العينة املوجودة مبكتب السيد املدير املالي .
.3علمنا بأنهم قد أكدوا لنا على لسان مراقبهم املالي (…………) أن هذا العقد متت
صياغته بواسطة مستشارهم القانوني قبل توقيعه  ،وأن هذه الشركة تتبع للهيئة العربية واليت
متتلكها مخسة عشر دولة عربية مسلمة فال ميكن أن تتعامل مع عقود مشبوهة  ،وأن املدير
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املالي لديه تفويض مكتوب ملمارسة العمل بهذا العقد  ،و أن لدى الشركة مراجع داخلي ومن
صالحيته إيقاف أي عمل غري قانوني  ،وأن هذه الشركة لديها من األصول الثابتة ما يعد
باملليارات فال داعي للخوف من التعامل معها  ،كل هذه االدعاءات كانت تقال لنا وتردد يف
أوقات خمتلفة ومتكررة كلما طالبنا برؤوس أموالنا و أبدينا عدم الرغبة يف االستمرار يف التعاقد
معهم خاصة عند حلول موسم احملاصيل .
.4لكل هذه األسباب و االدعاءات املقنعة  ،فقد اضطررنا للتعامل معهم بهذا العقد حيث
بدأنا معه الصفقة األوىل ومن ثم استمر احلال هكذا كلما حان موعد صرف الشيك تعجز الشركة
عن تغطيته ألكثر من شهر فنجد أنفسنا أمام خيارين هما :
إما أن نوافق على الدخول معهم يف صفقة جديدة أو اللجوء إىل القضاء فنرجح خيار االستمرار
معهم حفاظاً على أموالنا وحتريكها أوالً ثم حفاظاً على مسعة الشركة .
.5يف الصفقة األخرية وعند حلول موعد صرف الشيكات ظللنا نرتدد عليهم ملدة شهر
ونصف مصرين على عدم الدخول يف صفقة جديدة نسبة حلوجتنا املاسة ألموالنا
حللول موسم احملصول إال أنهم استمروا يف مراوغتنا وتضليلنا بالوعود الوهمية يوماً
بعد يوم حتى فوجئنا بإيقاف املدير العام واملدير املالي بالشركة عن العمل وتوىل
آخرون اإلدارة هم  )…………( :و (…………) و (…………)
و (…………)  ،وهذا األخري كان يشغل منصب رئيس احلسابات يف اإلدارة السابقة
وكان يقوم بإعداد العقود والشيكات ومجيع اإلجراءات املالية املتعلقة بالصفقة.
.6بدأت جولتنا يف املطالبة حبقوقنا مع اإلدارة اجلديدة ممثلة يف (…………) أحياناً
و (…………) أحياناً أخرى و بدءوا أيضاً بل و استمروا يف املراوغة والوعود الكاذبة
و املضللة ملدة شهرين متتاليني يوماً بعد يوم و ذهبوا إىل أكثر من ذلك بأن أوهمونا بأن
(…………) سافر ومعه كشف بالديون إلحضار املال ثم أنه حضر ومعه حقوقنا وبعد
مقابلته أكد لنا ذلك وعرض علينا أن نتسلم حقوقنا بالعملة الصعبة حتى ال تتضرر الشركة من
جراء التغيري بواسطة البنك ثم أخرياً بشرونا بأن حنضر الستالم حقوقنا يف صباح يوم االثنني
1998/8/26م .
.7حضرنا يوم االثنني حسب امليعاد احملدد لنجد شرطة الثراء احلرام يف انتظارنا يف مكتب
استقبال الشركة ( اهليئة العربية ) لتسليمنا تكليف باحلضور أمام نيابة الثراء احلرام  .هذا
علماً بأن اإلدارة اجلديدة و اليت ترددنا عليهم ملدة شهرين مل حيدث أن ذكروا لنا شيئاً عن
علمهم حبرمة هذا التعامل أو رأيهم يف هذا العقد ملعرفة رأينا يف هذا األمر  ،فلعل أمر التحلل
من الربا كان ممكناً مبجرد اقتناعنا بفتوتهم دون اللجوء إىل النيابة و إلصاق التهمة  ،وحفاظاً
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على مسعتنا ومسعة الشركة ،هذا فضالً عن أنهم مل يواجهوننا باإلدارة السابقة ليقفوا على
حقيقة موقفنا معها بل تعاملوا معنا بأسلوب املراوغة و التضليل والغش و هذا ليس من شيم
املسلمني .
مع العلم أن هذا التعامل بيننا والشركة العربية إذا كان رباً فإنه يكون رباً على كل األطراف
فتكون أموال الشركة أموال ربوية وكل العاملني واملوظفني و املتعاملني معها مثل الصندوق
القومي للمعاشات الذي سبق أن اشرتينا منه الذرة للمعاشات وكل إنتاجها من دواجن وبيض
و ألبان و خضروات وجلوكوز كلها تصبح أموال ربوية و نسأل اهلل السالمة  .حديث الرسول
(ص) يوضح أن الربا يشمل كل األطراف آكله و موكله و كاتبه و نسأل اهلل السالمة.
كما أن رأس املال نفسه الذي استلمته الشركة مل نستلمه منها كامالً حتى اآلن ومرفق
كشف يوضح املبلغ من رأس املال نفسه الذي ما زال لطرف الشركة وهو ( 41.800.000واحد
وأربعون مليون ومثامنائة ألف جنيه )  .كما أن رأس املال املتبقي عند الشركة العربية اخلاص
بـ (…………) و (…………) وهو حوالي  72.000.000جنيه فقط ( اثنني
وسبعني مليون جنيه) نكرر أن رأس مالنا مل نستلمه حتى اآلن .
السيد  /رئيس هيئة الرقابة الشرعية  :إن أموالنا قد ظلت عند الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي ألكثر من عامني جمربين ومكرهني طيلة هذه الفرتة و حتركها الشركة وتدير
بها أعماهلا اإلنتاجية لصاحلها لذلك فإننا نطالب بتعويضنا عن األموال اليت ظلت مع الشركة
العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي ألكثر من عامني مبا يعادل الفائدة اليت يضعها بنك السودان
على املراحبات مع مراعاة أن هذا التأثري ضيع علينا ثالثة مواسم يف سوق احملاصيل .
ختاماً  :حنن املوقعون أدناه وبعد أن عرضنا على سيادتكم األمر برمته  ،ونشهد اهلل على
ذلك واهلل خري الشاهدين  ،مستعدون للمثول أمامكم يف أي وقت ترونه وفى أي مكان ترونه
و أمام أي شخص من الذين وردت أمساؤهم يف مذكرتنا هذه ليكن اللقاء مباشراً و أمام مسعهم
وبصرهم و لنؤكد لكم مباشرة كل ما ذهبنا إليه يف هذه املظلمة وال شك عندنا يف أنكم سوف
تولون األمر ما يستحق من عناية  .وكل هذا إصرار منا ملعاجلة األمر بيننا حتى ال نضطر للجوء
إىل القضاء إىل أقصى درجاته وإىل تعميم األمر أيضاً فكلنا يعلم مدى قسوة الظلم غري املتوقع.
وخنتتم يف مذكرتنا بقوله تعاىل  :بسم اهلل الرمحن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل
وأطيعوا الرسول و أوىل األمر منكم فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون
باهلل واليوم اآلخر )  .صدق اهلل العظيم
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تفاصيل احلسابات مع الشركة العربية للتصنيع و اإلنتاج الزراعي :
183.880.000
			
30.000.000
		153.880.000
			
3.700.000
			
157.580.000
			
23.805.000
			
133.675.000
		 91.875.000
			
41.800.000
				

مجلة املبالغ اليت استلمتها الشركة حتى 97/6/15
استالم يف 1998/7/18
تكاليف استالمنا الذرة يف القضارف 1998/8/4
املطلوب لصاحل )…………( /
شيك بنك النيلني رقم  729425تاريخ 98/9/3
قيمة مبلغ الذرة لعدد  55.000جوال الشركة
شيك رقم  137019979البنك الفرنسي 98/11/4
الباقي طرف الشركة العربية من رأس املال خاصة
بـ(………)

ملحوظة :
هذه املبالغ وقدرها ( واحد مليار وثالمثائة وستة مليون و مثامنائة و اثنني وثالثون ألف
جنيه )
هذه املبالغ وهى ملك ألفراد سودانيني ظلت بطرف الشركة العربية للتصنيع واإلنتاج
الزراعي و اليت متلكها عدد من الدول العربية ظلت بها ألكثر من عام ونصف تعمل بها يف
وحداتها املختلفة وتدير بها أعماهلا .
و اهلل سبحانه وتعاىل نسأل العدل واإلنصاف

املوقعون :
)…………( .3 )…………( .2 )…………( .1
)…………( .5 )…………( .4
نعشم يف مقابلة سيادتكم حتى تسمعوا منا مباشرة .
العنوان :
اخلرطوم ص ب 6027 :
فاكس 782217 :

تلفون 317336-784656-310610 -466120 :
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كشف يوضح املوقف املالي للمتضررين من الشركة العربية للتصنيع واإلنتاج الزراعي
الباقي على
مجلة قيمة
قيمة الشيك
الشيكات املطلوبة على
الشركة
الشيك باجلنيه ما مت استالمه
باجلنيه
االسم
الشركة العربية
العربية
السوداني
السوداني
(……)
(……)

 .1شيك البنك الفرنسي
رقم  1455363بتاريخ
1998/4/30م
 .2شيك البنك الفرنسي
رقم  455429بتاريخ
1998/5/5م

(……)

 .1شيك بنك الصفا
رقم  589651بتاريخ
1998/6/24م
 .2شيك بنك الصفا
رقم  589691بتاريخ
1998/7/16م

(……)

 .1شيك بنك املشرق
رقم  63333بتاريخ
1998/6/30م

(……)

 .1شيك البنك الفرنسي
رقم 145547بتاريخ
1998/8/16
 .2شيك بنك الصفا
رقم  389675بتاريخ
1998/6/6
اجلملة

382.500.000
532.500.000

320.000.000

212.500.000

150.000.000
200.925.000
259.632.000

214.000.000

460.557.000

154.555.000

306.002.000

214.000.000

37.000.000

177.000.000

47.200.000
52.575.000

99.775.000

56.000.000

43.775.000

1.306.832.000

1.306.832.000

567.555.000

739.277.000
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000/4

املوضوع  :تفسري الفقرة ( )7مقروءة مع الفقرة ()4
من منشور اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف بتاريخ األول من أكتوبر 1999م
جار وديعة استثمار
املوجه إىل مدير عام بنك االستثمار املالي حول جعل حساب ٍ
نظرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف املنشور أعاله بناء على طلب الشيخ  /الصديق حممد
األمني الضرير رئيس اهليئة واملستشار الشرعي لبنك االستثمار املالي حبجة أن املسئولني
والعاملني بالبنك واجهوا صعوبة يف فهم وتطبيق العبارة الواردة يف الفقرة ( )7من املنشور أعاله
وهى  « :تكون حسابات العمالء الواردة يف الفقرة ( )4يف حكم ودائع االستثمار ».
وبناء على هذا الطلب تقدم األمني العام مبذكرة عن أسباب صدور هذا املنشور و ُمعتمده من
األحكام الشرعية وتفسري احلساب يف حكم الوديعة االستثمارية  .وأجازت اهليئة العليا تلك
املذكرة ومن ثم استخلصت منها التفسري التالي :
 .1إن املقصود بعبارة  « :أن تكون حسابات العمالء الواردة يف الفقرة ( )4يف حكم ودائع
االستثمار » أن تكون هذه احلسابات حسابات استثمار (مضاربة) مرنة ميكن السحب منها يف
أي وقت مع جواز أن يصدر لصاحبها دفرت شيكات .
 .2ويشرتط ألن يكون احلساب استثمارياً مرناً :
أ) أن يبلغ الرصيد فيه نصاباً حيدده بنك السودان من وقت آلخر.
ب) أن يكون املبلغ املستثمر من هذا احلساب هو احلد األدنى ما دام
نصاباً فما فوقه بشرط أن ميكث شهراً كامالً .
ج) أن يكون ما مل يبلغ النصاب من هذا احلساب  ،وكذلك ما زاد
عن احلد ومل ميكث طوال الشهر  ،حساباً جارياً .
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.3مبا أن األصل يف هذا احلساب أن يكون استثمارياً فإن بقاء الرصيد دون النصاب قد يدفع
البنك املركزي للتدخل مبا يراه مناسباً بشأن هذا احلساب
واهلل وىل التوفيق

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
2000/6/28م
• السيد  /مدير عام تنمية اجلهاز املصريف و املؤسسات املالية
لتبليغ الفتوى إىل السيد  /مدير عام بنك االستثمار املالي
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ملحق ()1
مذكرة عن جعل احلساب اجلاري يف حكم وديعة استثمارية
إشارة إىل حسابات بنك االستثمار املالي
السادة /رئيس وأعضاء اهليئة العليا
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أوالً  :أشري إىل املوضوع الذي أثاره أستاذنا الشيخ الصديق حممد األمني الضرير رئيس
اهليئة عن املنشور الصادر من اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف و املؤسسات املالية بتاريخ
األول من رجب 1420هـ يوافقه األول من أكتوبر 1999م بالنمرة  :ب س /أ ع ت ج م 3/3/
املوجه إىل مدير عام بنك االستثمار املالي وما أثاره فضيلته عن عدم وضوح هذا املنشور وما
شابه من أخطاء أود أن أوضح بهذه املذكرة أسباب صدور هذا املنشور  ،و ُمعتمده من األحكام،
وتفسريي للحساب يف حكم الوديعة االستثمارية وعرض األمر على اهليئة املوقرة للفصل فيه .
وال يفوتين أن أزجى الشكر لشيخنا على مبادراته ومتابعاته لكل خيط ميكن أن يبلغ به إىل
حكم من أحكام الدين  ،حفظه اهلل تعاىل ومتعنا بصحبته .
ثانياً  :منشأ هذا املنشور هو الطلب الذي تقدم به بنك االستثمار املالي إىل بنك السودان
للتصديق له بفتح حسابات جارية جملموعة حمدودة من شركات املساهمة العامة حبد أدنى
ورد حتديده يف كل من الطلب و املنشور .
كان االجتاه السائد لدى بنك السودان هو رفض التصديق باحلسابات اجلارية اليت هي من
خصائص البنوك التجارية دون االستثمارية  .ولكنى عرضت عليهم أن نصدق هلم حبسابات
استثمار هلا ذات مرونة احلساب اجلاري  ..تطبيقاً للدراسة اليت صدرت قبل سنوات من
جلنة برئاسة الربوفيسور  /الصديق حممد األمني الضرير حتت عنوان  :تقرير اللجنة املنبثقة
عن ندوة توزيع األرباح بني املساهمني واملستثمرين  .وكان املوضوع الثالث منها  :إمكانية
حتويل احلسابات اجلارية إىل حسابات استثمار.
ثالثاً  :كانت توصيات تلك اللجنة يف هذا املوضوع على النحو التالي :
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.1أن تقبل املصارف على وجه الوجوب طلبات فتح حسابات االستثمار حبد أدنى هو مائة
دينار .
.2تتحول حسابات االدخار برضا أصحابها إىل  -حسابات استثمار بشروط ميسرة يتفق
عليها  ..وتغري الوثائق بناء على ذلك .
.3تتحول احلسابات اجلارية برضا أصحابها إىل – حسابات استثمار مع بقاء حق السحب
منها وفق شروط يتفق عليها .
تلكم كانت الفقرات املتعلقة مبوضوعنا من توصيات اللجنة  ،أما بقية التوصيات فقد كانت
إجرائية  .وما مل تشمله التوصيات و دار حوله النقاش يف اللجنة هو أن يكون أدنى رصيد-
بشرط بلوغه نصاباً مسمى– هو املبلغ املستثمر خالل الشهر احملدد.
كانت توصيات هذه اللجنة و دراساتها معتمد بنك السودان يف إصدار منشور اإلدارة العامة
لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية املشار إليه أعاله .
رابعاً  :يف تقديري أن العبارة الواردة يف الفقرة ( )7من املنشور وهي  ( :أن تكون حسابات
العمالء الواردة يف الفقرة ( )4يف حكم ودائع االستثمار )  .مقصودة لذاتها يف وصف هذا النوع
من احلسابات .
هذا النوع من احلساب هو حساب هجني .و لكن الغلبة فيه للصفة االستثمارية و لذلك أخذ
حكمها  ...ولكنه يشتمل على بعض خصائص احلساب اجلاري -:
أ) هو حساب استثمار من حيث إن احلد األدنى منه إذا بلغ نصاباً هو  500.000مخسمائة
ألف دينار يف الشهر أو أي مبلغ للحد األدنى يف الشهر أعلى من ذلك يكون هو الوديعة
االستثمارية .
ب) و أن ما فوق حساب االستثمار يكون يف حكم احلساب اجلاري من حيث جواز السحب منه ،
وإصدار دفرت شيكات لصاحب هذا احلساب و عدم معاملة الرصيد الزائد عن احلد األدنى يف
كل شهر معاملة حساب االستثمار .
ج) ومبا أن الغلبة يف هذا احلساب لالستثمار فقد أعطى حكم االستثمار إذ العربة بالغالب.
خامساً  :يف إطار ما تقدم من توضيح ميكن للهيئة املوقرة أن تنظر يف األمر و أن تصدر ما
تراه من توجيه و إرشادات  ..وأود أن أشارك مبا يلي -:
.1أن تسمى الوثيقة  :حساب استثمار (مضاربة ) يف مرونة احلساب اجلاري .
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

35

.2أن تشتمل الوثيقة على كل أحكام وديعة االستثمار اجملازة من اهليئة باعتبارها حساباً
استثمارياً .
.3أن ينص على أن هذا احلساب ال يكون استثمارياً إال إذا بلغ النصاب املسمى .وأن القدر
املستثمر منه أدنى رصيد يف كل شهر .
.4أن ينص على خصائص املرونة من إصدار الشيكات وجواز السحب يف كل وقت.
و اهلل وىل التوفيق و السداد

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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بنك السودان
اإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية
ملحق رقم ()2
التاريخ  1:رجب 1420هـ
 1أكتوبر 1999م			
م30/23/

النمرة  :ب س  /ا ع ت ج م  /م

السيد  /مدير عام بنك االستثمار املالي

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :الذراع املصريف لبنك االستثمار املالي
باإلشارة خلطابكم املؤرخ 1999/7/14م بالنمرة  :ب ا م  /أ ع 1-1/اخلاص باملوضوع
أعاله ،ننقل لكم موافقة بنك السودان على قيام الذراع املصريف لبنككم وفق الشروط التالية :
.1عدد الفروع  :فرع واحد برئاسة بنك االستثمار املالي .
.2نوع العمالء  :شركات املساهمة العامة فقط  ،على أن ال يزيد عددها عن عشرين.
.3أن يقدم بنك االستثمار املالي لبنك السودان قائمة بأمساء الشركات اليت يرغب يف التعامل
معها  ،ويتم التصديق عليها من قبل بنك السودان .
.4أن يكون احلد األدنى املقرتح لفتح احلساب على النحو التالي :
أ)  (20عشرين ) مليون دينار للمؤسسات الكبرية .
ب)  ( 4أربعة) مليون دينار للمؤسسات متوسطة احلجم .
و ال يشرتط أن يودع كل املبلغ من أول يوم لفتح احلساب لكن ال يبدأ أي تعامل متويلي مع
تلك املؤسسات أو الشركات ما مل يصل احلساب للمستوى املذكور .
.5أن يتم توظيف موارده يف التمويل بنسبة  %50للنشاط املصريف و  % 50لنشاط األسهم .
.6أن يكون التمويل وفقاً لشروط السياسة التمويلية اليت يصدرها البنك املركزي .
.7أن تكون حسابات العمالء الواردة يف الفقرة ( )4يف حكم ودائع االستثمار وذلك بأن يعترب
احلد األدنى من احلساب يف كل شهر وديعة استثمارية ما مل يقل الرصيد عن 500.000
(مخسمائة ألف ) دينار سوداني .
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 .8أن ختضع املمارسة للتجربة لفرتة عام واحد و إذا مل يتم االلتزام بالشروط توقف
املمارسة.
وتقبلوا فائق التقدير واالحرتام .

توقيع
عبد الرحيم حممد خبيت
ع  /املدير العام لإلدارة العامة
لتنمية اجلهاز املصريف و املؤسسات املالية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000/5

مظلمة خدمات البرتول الصناعية احملدودة ضد وزارة املالية
حول صرف ما يف الذمة
تلقت اهليئة العليا للرقابة الشرعية مكتوب هيئة املظامل واحلسبة العامة رقم  :هـ م ح ع /
م م 99/342 /بتاريخ 2000/5/11عن املوضوع أعاله و يتلخص فيما يلي-:
.1تعاقد املتظلم مع والية حبر الغزال عام 1984م على إنشاء حمطة ومستودع للوقود مبدينة
واو  .بدأ العمل متعثراً وتوقف يف يونيو 1986م دون أن يكتمل بسبب احلرب .
.2طالب املتظلم باحلقوق املقابلة ملا أجنزه من عمل  .وتوصل إىل اتفاق مع وزارة املالية
االحتادية على إحالة األمر إىل جلنة حتكيم  .وصدر قرار التحكيم يف 1994/9/18بتحديد
املبلغ املطلوب بالعملة السودانية املوازية للدوالر وقت احلكم  .وارتضى األطراف ما تقرر
بالتحكيم ووضع احلكم موضع التنفيذ .
.3مل تلتزم وزارة املالية بسداد ما حكم به عليها  .وفى سبتمرب 1995م طلبت املالية من
املتظلم أن يتنازل عن فروقات سعر الصرف اليت طرأت بني تاريخ احلكم وتاريخ هذا الطلب
لتسلمه استحقاقه  ...ووافق املتظلم وكتب إقراراً بذلك  .وتسلم شيكاً باملبلغ  .ارتد الشيك لعدم
كفاية الرصيد و مل يصرف له إال مبلغ ثالثني مليوناً و ظل الباقي بذمة وزارة املالية .
.4طلب املتظلم أن يرد املبلغ املستحق مبا يوازي سعر صرف الدوالر وقت استالمه للمبلغ
رفعاً للظلم  ،وأن يعوض عن حبس وزارة املالية لرأس ماله من تاريخ صدور قرار التحكيم
حتى يوم السداد .
.5بناء على ذلك طلبت هيئة املظامل و احلسبة العامة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن
تفيدها من الناحية الشرعية .
أ.كيف يسدد للمتظلم املبلغ الذي حسم بقرار التحكيم  ..علماً بأن معيار مستحقات العمل قد
حددته املادة ( )11من عقد إنشاء خمازن وحمطة الوقود ببحر الغزال بتاريخ 1984/5/10م
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ب.كان ينبغي أن يسدد املبلغ بعد صدور قرار التحكيم يف 1994/9/18م فهل يستحق
املتظلم تعويضاً جلرب ضرر ما فاته من كسب و ما حلقه من ضرر جراء حبس وزارة املالية
لرأس ماله؟.
أرفقت هيئة املظامل مع طلبها صورة من قرار جلنة التحكيم ومن عقد العمل الذي نظم العالقة
بني املتظلم وحكومة حبر الغزال .
.1نص قرار التحكيم على ما يلي :
أ.تدفع املدعى عليها أصلياً ( وزارة املالية ) للمدعية أصلياً ( شركة خدمات البرتول ) مبلغاً
وقدره  236.605دوالر ×  385جنيهاً مبا يعادل  91.092.925جنيه  .عبارة عن استحقاقها
من أجر األعمال املنجزة وما أنفق يف سبيل تنفيذها بقدر ما عاد على املدعى عليها أصلياً من
نفع .
ب.تدفع املدعى عليها أصلياً مبلغاً وقدره سبعة مليون جنيه تعويضاً عن املواد واملعدات اليت
استلمها املدعى عليها أصلياً و بددتها .
ج.يتحمل الطرفان مصاريف ورسوم التحكيم .
.2ونصت املادة ( )11من العقد املشار إليه أعاله على ما يلي -:
Except in case of any unforeseen increases that may be
decided by Government, in which case such rates and
prices shall rise accordingly.
وقالت جلنة التحكيم عن هذه املادة ما يلي  :بقراءة نص املادة ( )11من العقد ال جتد اهليئة
عناء يف أن تقرر أن أسعار العقد تظل ثابتة طيلة مدة سريان العقد  ،إال إذا تأثرت األسعار
بفعل إجراءات حكومية فعند ذلك تعدل األسعار تلقائياً .
استدعت اللجنة الطرفني ومثل أمامها من املتظلم
/1عمر املشرف عبد الرمحن  /2بابكر عبد الرحيم عثمان  /3فائز عبد الرحيم عيسى
وعن وزارة املالية املستشارة القانونية  /مناهل امحد وادي .
و استفسرت اهليئة عن اآلتي -:
.1ما هو مدلول املادة ( )11من العقد ؟ فأفادت ممثلة وزارة املالية أن املقصود من االستثناء
أن ما حيصل من تغيري يف سعر الصرف تغري به األسعار املوجودة يف اجلداول تلقائياً وهذا
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املعنى حمل اتفاق بني الطرفني وقضت به جلنة التحكيم و بنت عليه املبلغ املستحق بالدوالر
وهو  236.605دوالراً .
.2اتفق الطرفان على قبول ثبات سعر الصرف بني تاريخ قرار التحكيم يف 1994/9/18
وتاريخ التسوية يف آخر سبتمرب 1995م وعلى الرغم من أن الشيك األصلي للتسوية قد ارتد
إال -:
أ.أن املتظلم قبل ما عرض عليه من أن يدفع له مبلغ ثالثني مليون جنيه فوراً ودفعت له.
ب.على أن يدفع له ما تبقى بعد ( )15يوماً ولكن ظلت املالية جتدد هذه املواعيد وتقول له
يف كل مرة سندفع يف الكشف القادم حتى دفعت هلم مبلغ عشرين مليوناً من اجلنيهات يف
 1996/3/23م  .ومن بعد ذلك مل تدفع املالية شيئاً و بدأت تدعى عدم اختصاصها بالدفع
ج.وافق املتظلم على أن مبلغ الثالثني مليوناً دفع يف إطار التسوية و عجز عن إثبات أنه
أعلن املالية بوقف التسوية حتى سداد العشرين مليوناً  ...وكل املكاتبات اليت عرضها كانت
بتاريخ الحق لسداد مبلغ العشرين مليوناً و لذلك تعترب العشرين مليوناً قد دفعت يف إطار
التسوية كما هو احلال يف الثالثني مليوناً فتعادل مجلة اخلمسني مليوناً ملبلغ ÷ 50.000.000
 129.870.12 = 385و املتبقي من أصل املبلغ احملكوم به 50.00.000 – 91.092.925
=  106.734.87 = 385÷ 41.092.925دوالراً .
.3كيف يعامل مبلغ أل ( )7مليون من اجلنيهات احملكوم به تعويضاً عن املواد واملعدات
اليت استلمتها املدعى عليها أصالً وبددتها  .مل يذكر قرار التحكيم شيئاً عن كيفية الوصول
هلذا الرقم  .ولكن من املرجح أنه قيمة املواد واملعدات املذكورة بسعر السوق يف ذلك الوقت،
ومبا أن الطرفني اتفقا على ضابط املادة ( )11من العقد أعاله فرتى اللجنة أن تكون ممثلة
 18.182 = 385÷ 7.000.000دوالراً .
.4تساءلت هيئة املظامل عما إذا كانت املتظلمة تستحق تعويضا ً  ..و الظاهر أن الطرفني
اتفقا على إزالة الضرر العام الناجم عن األسعار مبراعاة سعر الصرف  .ولكن املدعى عليها ما
طلت يف السداد من تاريخ احلكم وحتى توصلت إلي تسوية رضيتها املدعية حتى مت سداد
مخسني مليوناً بتاريخ 1996/3/23م ثم استأنفت املطل من بعد هذا التاريخ وحتى اآلن و إىل
اليوم الذي يتم فيه السداد .
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.5وترى اللجنة أن املدعية تستحق التعويض عن مماطلة املدعى عليها يف الدفع من تاريخ
1996/3/23م وحتى اآلن .
احلكم :
بناء على ما تقدم ترى اهليئة :
أ .أن املدعية تستحق ما يوازي مبلغ  106.734دوالراً بالدينار السوداني بسعر الصرف يف
تاريخ سداد املدعى عليها هلذا املبلغ .
ب .وتستحق ما يوازي (  ) 18.182دوالراً بالدينار السوداني عن األدوات و املعدات اليت
تسلمتها املدعى عليها وبددتها وذلك عند سداد املدعى عليها للمبلغ بسعر الصرف يف تاريخ
السداد .
ج .وتستحق تعويضاً عن مماطلة املدعى عليها من تاريخ 1996/3/23م وحتى سداد املبلغ أعاله
يف ( )1و (. )2
توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
2000/8/21م
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ( )2000/6

بنك السودان
مكتب األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية

التاريخ  1 :مجادى اآلخرة 1421هـ
 31 :أغسطس 2000م
السيد  /وزير املالية واالقتصاد
لعناية الدكتور /حممد خري الزبري
رئيس اللجنة العليا للتصرف يف القطاع العام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

املوضوع :بيع شركة أمسنت عطربة
نشري إىل كتاب السيد/تاج السر أمحد بابكر بطران مدير إدارة الصكوك احلكومية بوزارة
املالية واالقتصاد بتاريخ  2000/7/25 :الذي يفيد:
 .1أن  %30من صايف حقوق ملكية الدولة يف شركة أمسنت عطربة قد سبق ختصيصها بواسطة
السيد /وزير املالية ألغراض « شهامة » وتسلمت وزارة املالية قيمة هذه الشهادات وصارت
مملوكة علي الشيوع جملموع أصحاب هذه الشهادات .
 .2مبا أن ال %30أصبحت مملوكة للمستثمرين وليست مملوكة للدولة فال جيوز بيعها
شرعا وال قانونا.
وباإلشارة إىل املقابلة اليت متت بني األمني العام للهيئة العليا والسيد/حافظ عطا املنان ممثالً
لوزارة املالية يف جلنة التصرف يف مرافق القطاع العام والذي أفاد فيه ممثل املالية بأنه سيعرض
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علي جلنة التصرف أن حتتفظ وزارة املالية ب  %30ممثلة للشهادات املباعة للمستثمرين
وحجبها من البيع يف املزاد املعلن.
لكل ما تقدم نفيدكم بأن اهليئة قد تداولت يف هذا األمر حبضور السيد/عثمان محد مدير
شركة اخلدمات املالية والسيد  /تاج السر أمحد بابكر بطران مدير إدارة الصكوك احلكومية.
ومبا أن احلكومة قد باعت ما قيمته %30من قيمة شركة إمسنت عطربة حلملة شهادات
شهامة فقد قررت اهليئة ما يلي-:
 )1ال جيوز لوزارة املالية أن تتصرف يف %30من أسهم شركة
أمسنت عطربة تصرفا ناقلاً للملكية إال بعد الوفاء جبميع حقوق
أصحاب شهادات شهامة .
 )2علي وزارة املالية توجيه أجهزتها بوقف البيع مبا يتفق
والقرار ( )1أعاله .
		

ولكم الشكر والتقدير ،،،،،،،،،،،

توقيع
د  0أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
صورة للسادة:
 رئيس اللجنة العليا للتصرف يف مرافق القطاع العام مدير شركة اخلدمات املالية مدير إدارة الصكوك احلكومية			
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ملحق رقم ( ) 1
مجهورية السودان
وزارة املالية واالقتصاد الوطين
إدارة الصكوك احلكومية

النمرة /و م ا /ص ح  /عمومي 1

التاريخ 2000 /7/25 :م
السيد  /املستشار القانوني (رئيس الدائرة القانونية)
للجنة الفنية للتصرف يف مرافق القطاع العام
لعناية السيد /سعد يوسف عبد احملمود

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع :بيع شركة أمسنت عطربة
أشري إىل إعالن رئيس اللجنة الفنية للتصرف يف مرافق القطاع العام عن بيع كامل شركة
أمسنت عطربة وخطابي له بتاريخ 2000/7/18م ( صورة مرفقة ) وأفيدكم بالتالي-:
• إن %30من صايف حقوق ملكية الدولة يف شركة أمسنت عطربة قد سبق ختصيصها بواسطة
وزير املالية واالقتصاد الوطين  -رئيس اللجنة العليا للتصرف يف مرافق القطاع العام
ألغراض شهامة  .ومت التصرف فيها بواسطته وقامت وزارة املالية واالقتصاد باستالم
قيمة املبيعات و أصبحت مملوكة علي الشيوع جلمهور املستثمرين وفق القوانني واللوائح
والفتاوى الشرعية اليت حتكم ذلك التعامل .
• إن تلك النسبة  %30ليست ملكاً خاصاً للقطاع العام .
• عليه فإنه ال جيوز شرعاً وال قانوناً التصرف يف تلك النسبة بواسطة اللجنة ألنها مل تعد
ملكاً خالصاً للقطاع العام  .كما ال جيوز ألي جهة اختاذ أي إجراء ال يراعي حقوق
املالكني املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والفتاوى الشرعية وقرارات وزير املالية
واالقتصاد  /رئيس اللجنة العليا للتصرف يف مرافق القطاع العام اليت مت علي أساسها
البيع والتداول السابقني .
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• مبا أن اإلعالن بالبيع للشركة يلحق الضرر باملستثمرين يف شهامة بتأثريه علي موقفهم
املالي ،أرجو التكرم باختاذ الالزم حنو تعديل ذلك اإلعالن بأسرع فرصة ممكنة وبإعالن
يراعي حقوق املستثمرين وأخذ املعلومات املشار إليها يف االعتبار فيما يتعلق بالتصرف
يف شركة أمسنت عطربة وإفادتنا لنتمكن من طمأنة محلة شهادات املشاركة املشار إليها
أعاله واجلهات املعنية األخرى.
ولكم الشكر

توقيع
تاج السر أمحد بابكر بطران
مدير إدارة الصكوك احلكومية
ع  /وكيل وزارة املالية واالقتصاد
صورة للسيد:
 وزير املالية واالقتصاد (رئيس اللجنة العليا للتصرف يف مرافق القطاع العام) وزير الدولة للمالية املراجع العام رئيس اللجنة الفنية للتصرف يف مرافق القطاع العام األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للمؤسسات املالية -رئيس الدائرة القانونية بوزارة املالية واالقتصاد
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ملحق رقم ()2
مجهورية السودان
وزارة املالية و االقتصاد الوطين
إدارة الصكوك احلكومية

التاريخ 2000/7/18 :م			

النمرة  :و م إ /ص ح  /عمومي 1/

السيد  /رئيس اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :بيع شركة أمسنت عطربة
أرجو أن أفيدكم بأن  %30من صافى حقوق ملكية الدولة فى شركة أمسنت عطربة قد سبق
ختصيصها بواسطة وزير املالية واالقتصاد ( رئيس اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع
العام ) ألغراض شهامة  .ومت التداول فيها وأصبحت مملوكة على الشيوع جلمهور املستثمرين
فى شهامة وقامت وزارة املالية و االقتصاد باستالم قيمة املبيعات من املستثمرين وفق القوانني
واللوائح و الفتاوى الشرعية اليت حتكم ذلك التعامل .
عليه فإنه ال جيوز شرعاً وال قانوناً التصرف فى تلك النسبة ألنها مل تعد ملكاً خالصاً للقطاع
العام  .كما ال جيوز ألي جهة اختاذ أي أجراء ال يراعى حقوق املالكني املنصوص عليها فى
القوانني و اللوائح والفتاوى الشرعية اليت مت على أساسها البيع والتداول .
أرجو التكرم بأخذ ذلك فى االعتبار عند تنفيذكم للمهام املوكلة إليكم فيما يتعلق بالتصرف
فى شركة أمسنت عطربة .
و لكم الشكر

توقيع
تاج السر أمحد بابكر بطران
مدير إدارة الصكوك احلكومية
ع  /وكيل وزارة املالية و االقتصاد
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2000 /7

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
استفتاء حول استثمار أمنيات طالب مرحلة األساس والثانوي

السيد  /رئيس جلنة النظر يف استثمارات
أمنيات طالب مرحلة األساس و الثانوي – بالوالية الشمالية
لعناية السيد  /عبد اللطيف عبد اهلل – عضو اللجنة  ،مدير بنك السودان – فرع دنقال
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :فتوى حول استثمار أمنيات طالب مرحلة األساس و الثانوي
أشري إىل استفتائكم حول املوضوع أعاله  ،وأفيدكم بأن اهليئة قد تداولت هذا املوضوع
واستقر رأيها على أنه جيوز استثمار أمنيات الطالب احرتازاً من تآكل قيمتها الشرائية بسبب
التضخم .
وترى اهليئة أن الطريقة املثلى لذلك أن توضع هذه األمنيات فى حساب استثمار (مضاربة)
حبيث يكون الطالب هم أرباب املال ممثلني بواسطة إدارة املدرسة  ،واملصرف هو املضارب .
ويوزع العائد على النحو التالي :
أ.
ب.

 %للمضارب .
 %للطالب  ،على أنه جيوز إلدارة املدرسة  %10من نصيب الطالب .
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يضاف الربح يف نهاية العام ألصل مبلغ األمنية و إذا فقد طالب كتاباً أو أتلفه ختصم القيمة
من حسابه.
وفى نهاية املرحلة يصرف للطالب ما يستحقه من أصل األمنية وأرباحها .

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 18رجب 1421هـ 2000/10/17 -م
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ملحق رقم ()1
السيد  /األمني العام
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

استفتاء حول استثمار أمنيات طالب مرحلة األساس والثانوي
درجت وزارة الرتبية بالوالية الشمالية كسائر الواليات على إلزام طالب مرحلة األساس بدفع
مبلغ  800دينار سوداني  ،وطالب املرحلة الثانوية بدفع  500دينار كأمنية كتب تسرتد عند
نهاية العام الدراسي .
تكون هذه املبالغ حبوزة وزارة الرتبية  ،وملدة طويلة ومتواصلة بسبب حلول املتخرجني من
الصفوف النهائية باملرحلة بآخرين فى الصفوف األوىل منها  .ومبا أن املبالغ تظل جممدة فقد
كونت جلنة للنظر فى طريقة استثمارها  ،وانتدبت عضواً فيها  .عليه أرجو تكرمكم باالستنارة
بوجهة النظر الشرعية حول هذا املوضوع  ،وهل للطالب حق فى عائد االستثمار؟
		

وجزاكم اهلل خري ًا

توقيع
ع  /عبد اللطيف عبد اهلل
بنك السودان  -دنقال
2000/9/15م
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القسم الثاني

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية
للعام 2001م
1422 - 1421هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ( )2001/1

املوضوع  :استفسار بنك الربكة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء ( استرياد )
الوقائع -:
تقدم بنك الربكة بطلب للهيئة العليا للرقابة الشرعية يشري فيه إىل أن مرشد بيع املراحبة
واملراحبة لآلمر بالشراء مل يتضمن إجراءات بيع املراحبة لآلمر بالشراء للمستوردين ( أي
املراحبات الدوالرية ) وإىل أن االسترياد خيتلف عن التجارة احمللية  ،إذ يشرتط له احلصول
على سجل املوردين  ،ويشري إىل أن املمارسة ختتلف من مصرف آلخر  .ويريد أن يعرف
الوجه الصحيح  ،خاصة و أنهم عرضوا بعض هذه املمارسات على هيئة الرقابة الشرعية
عندهم فرفضتها – وبناء على ذلك طلب من اهليئة توضيح أحكام االسترياد باملراحبة أو أية
صيغة أخرى .
استدعت اهليئة عدداً من املسئولني باملصارف اليت تعمل يف جمال االسترياد بالعملة
األجنبية .فحضر منهم -:
• ممثلو بنك التضامن اإلسالمي
• ممثلو بنك فيصل اإلسالمي
• ممثلو بنك أمدرمان الوطين
• ممثلو بنك اخلرطوم
 .1أوضح ممثلو بنك اخلرطوم أنهم يستوردون السلع مع عمالئهم عن طريق عقد املشاركة
على النحو التالي -:
أ) يوقعون عقد املشاركة السترياد بضاعة حمددة ويسمون نسب املشاركة
ويتم دفع رأس املال وفقاً لذلك  .وحتدد نسبة الربح بناء على مؤشرات
دراسة اجلدوى للعملية.
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ب) املشاركة مدخول فيها على أن البنك سيبيع نصيبه للشريك – بربح
بيعاً مؤجالً عند وصول املستندات .ومت تنفيذ ذلك يف كل العمليات اليت
نفذها البنك .
ج) وأنهم ال يتعاملون باملراحبة ألنهم ال يريدون الدخول يف املخاطر وهذه
املشاركة ليست فيها خماطر .
 .2و أوضح ممثلو بنك التضامن اإلسالمي أنهم يستوردون السلع عن طريق بيع املراحبة
لآلمر بالشراء على النحو التالي -:
أ) عند املوافقة على الطلب يأخذون  %15من قيمة السلعة من العميل
وتوضع يف وديعة استثمارية باسم العميل – وفقاً ملتطلبات بنك السودان
– كما يدعون .
ب) يفتح االعتماد لشراء البضاعة باسم البنك مبا يف ذلك مصروفاته .
ج) عند وصول املستندات اليت متثل بوليصة الشحن و الفاتورة النهائية
(كالهما باسم البنك) يقومون بتحرير بيع املراحبة لآلمر بالشراء.
 .3بني ممثال بنك فيصل اإلسالمي وبنك أمدرمان الوطين أنهما يتعامالن باملراحبة لآلمر
بالشراء على ذات األسس اليت يتبعها بنك التضامن سوى أنهم ال يأخذون ال  %15عند فتح
االعتماد و إمنا املقصود بها يف السياسة التمويلية أنها القسط األول عند توقيع عقد بيع املراحبة
لآلمر بالشراء .
األحكام :
 .1من املعلوم أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء ال ختتلف أحكامه سواء استخدم يف التجارة
احمللية أم اخلارجية  .وفى كل واحدة من احلالتني ينبغي االلتزام فيه باألحكام واإلجراءات
الواردة يف منشور اهليئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1413/4هـ بتاريخ  28فرباير 1993م .
 .2إن الصورة اليت شرحت بواسطة ممثلي بنك التضامن وفيصل و أمدرمان تعترب تطبيقاً
صحيحاً ألحكام بيع املراحبة لآلمر بالشراء  .وميكن ألي مصرف آخر أن يتعامل بها مراعياً
متطلبات املنشور املذكور أعاله .سوى أن ما يشرتطه بنك التضامن من دفع ال  %15عند فتح
االعتماد ال جيوز من الناحية الشرعية و ال تتطلبه السياسة التمويلية .
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 .3إن الصورة اليت شرحها بنك اخلرطوم وظل يتعامل بها تعترب مشاركة صورية وتنطوي
يف جوهرها على القرض بزيادة وهو عني ربا الديون اجملمع على حترميه .وذلك ألن البنك
يدفع نصيبه يف املشاركة وعند وصول املستندات يأخذ على هذا النصيب نسبة من الربح سواء
حددت سلفاً مبؤشرات الرحبية يف دراسة اجلدوى أو عدلت عند وصول مستندات البضاعة .و
عليه ال جيوز التعامل بهذه الصيغة .وعلى هيئة الرقابة الشرعية ببنك اخلرطوم أن توقف هذا
التعامل فوراً  .وأن تضع املعاجلات الالزمة و أن ختطر اهليئة العليا بذلك .
 .4إن بطالن هذه الصورة ( املشاركة الصورية ) ال مينع من أن يتم االسترياد عن طريق عقد
املشاركة  ،ولكن ينبغي أن تصاغ املشاركة وتنفذ وتصفى وفقاً ألحكامها.
توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 13ذو القعدة 1421هـ  7 -فرباير 2001م

صورة :
 لإلدارة العامة لتنمية اجلهاز املصريف لبنك اخلرطوم -ولبنوك التضامن وفيصل و أمدرمان
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ملحق رقم ()1
				
بنك الربكة السوداني
املركز الرئيسي – اخلرطوم
املرجع  :ب ب س /م ت 2000/33 /
		
التاريخ  12 :سبتمرب 2000م

ALBARAKA BANK SUDAN
HEAD OFFICE - KHARTOUM

Ref :..............................
Date :............................

السيد  /رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
بنك السودان – اخلرطوم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :بيع املراحبات لآلمر بالشراء ( استرياد )
نشري للموضوع املذكور أعاله  ،ومبا أن السياسة االئتمانية الصادرة من البنك املركزي
للعام امليالدي  ، 2000قد اعتمدت صيغة التمويل باملراحبة كإحدى صيغيت التمويل بالنقد
األجنيب ،كما أنه من املعلوم أن اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ املراحبة بالنقد األجنيب تدخل فيها
عوامل رئيسية و إضافية ختتلف عن إجراءات تنفيذ املراحبات الداخلية بالعملة احمللية،
ويأتي على رأس قائمة هذه اإلجراءات عملية االسترياد و اليت تتطلب وفقاً لسياسات الدولة
أن تكون اجلهة القائمة باالسترياد مسجلة لدى جهات االختصاص و حاصلة على سجل
املستوردين األمر الذي ال يتوافر للبنوك التجارية و ال يدخل ضمن أنشطتها.
وقد الحظنا تبايناً يف الفهم و التطبيق من بنك آلخر  .خاصة فيما يتعلق بالقبض احلكمى
حيث أصبحت مستندات الشحن يف التجارة العاملية احلديثة تعترب يف حكم القبض احلكمى
للسلعة خاصة بوليصة الشحن وهى األداة اليت متكن من استالم السلعة وتصدر ألمر البنك .
ومبا أن املرشد الفقهي لصيغة املراحبة الصادر من اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف
واملؤسسات املالية بنك السودان يف  22يناير  2000مل يتطرق إلجراءات تنفيذ مراحبات
االسترياد  .وهى ختتلف عن تنفيذ املراحبات احمللية مبا تستوجبه من إجراءات االسترياد
فإننا نتطلع ألن تصدر اهليئة العليا للرقابة الشرعية املوقرة إيضاحات للضوابط اإلجرائية
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لتنفيذ املراحبة لآلمر بالشراء بغرض االسترياد بدءاً من إجراءات التعاقد و استخدام طرق
االسترياد املختلفة شاملة كافة اجلوانب الشرعية واحملاسبية األخرى .
و ألهمية هذا األمر بالنسبة لنا حيث إننا حتى اآلن متحفظون يف تنفيذ مثل هذه املراحبات
سنكون يف غاية االمتنان هليئتكم املوقرة إصدار هذه الضوابط يف أقرب فرصة ممكنة حتى ال
تفوتنا فرصة تقديم هذا النوع من العمليات االستثمارية و اليت يكثر الطلب عليها .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر و التقدير

توقيع
املدير العام
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/2

املوضوع  :استفتاء جملس إدارة مشروع اجلزيرة
حول استحقاق شركة مركز سنار للخدمات الزراعية
بتاريخ 2001/2/10م تقدم السادة  /إدارة مشروع اجلزيرة باستفتاء حول املوضوع أعاله
حسب الوقائع التالية -:
تعاقدت الشركة أعاله مع إدارة مشروع اجلزيرة لتحضري أرض القطن موسم  99/98بشروط
سداد لقيمة العقد حتت خيارين .
اخليار األول :
أ) أن يتم الدفع الفوري بعد إبراز املستندات املثبتة إلكمال العمل واملوقعة بوساطة البامشفتش
املسئول.
ب) يف هذه احلالة يتم الدفع باألسعار املتفق عليها نقداً أو عيناً ( ذرة أو فوالً أو قمحاً) وفق
أسعارها السارية عندئذ .
اخليار الثاني :
يتم على أساس الدفع اآلجل بتكلفة متويل قدرها  %3يف الشهر  ،تبدأ فرتة التمويل بعد
إجناز العمل يف كل املساحات املتعاقد عليها و إبراز ما يؤيد ذلك من اجلهات املختصة.
قامت الشركة بإجناز العمل وفق الشروط أعاله  ،وبناءً على ذلك تسلمت  %50من مجلة
استحقاقاتها على أساس الدفع النقدي  .وتبقى هلا مبلغ  255.336.729ديناراً و مل يدفع
هلا مشروع اجلزيرة هذا املبلغ املستحق  ،ومبا أنه تأخر فهي تطالب بدفع هذا املبلغ على
أساس اخليار الثاني أي بقيمة الدفع اآلجل ،بزيادة  %3يف الشهر يف املدة اليت مكث فيها
الدين بذمة املدين وتطلب إدارة مشروع اجلزيرة فتوى عن مدى صحة مطالبة الشركة بتكلفة
التمويل يف هذه الفرتة .
احلكم :
يف اجتماع اهليئة رقم 2001/8م بتاريخ  27ذو القعدة 1421هـ 2001/2/21 -م مت التداول
حول املوضوع أعاله و من ثم أصدرت اهليئة الفتوى التالية :
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 .1يعترب هذا العقد يف بنائه العام عقد مقاولة  .ولكنه يشتمل على مجلة من العيوب.
أ .الثمن يف هذا العقد يتضمن عرضني :
 العرض األول حدد على أساس الثمن العاجل . والعرض الثاني على أساس الثمن اآلجل بسعر أعلى من األول .ب.مت قبول الصفقة و انعقاد العقد دون حتديد لواحد من الثمنني .
.2إن قبول الصفقة على هذا النحو جيعل العقد يف حكم بيعتني يف بيعة املنهي عنه بسبب
جهالة الثمن.
 .3و على هذا التكييف يكون العقد فاسداً .
 .4و لكن مبا أن الطرفني قد نفذا العقد  .و قام املقاول بالعمل كامالً  ،و قام رب العمل
بدفع  % 50على أساس الدفع العاجل :
أ .فقد وجب على رب العمل أن يدفع ال  %50املتبقية على أساس الدفع العاجل
ألن األصل يف األجري أن يستحق أجره فور إجناز العمل .
ب .حيرم على إدارة مشروع اجلزيرة ( رب العمل) هذه املماطلة يف سداد ما عليها
من التزام يف حينه .
 .5حيق لشركة سنار للخدمات الزراعية إذا تضررت من التأخري أن تطلب التعويض وفق
قانون املعامالت املدنية 1984م .

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 24احملرم 1422هـ  18 -ابريل 2001م

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

59

ملحق رقم ()1
جملس إدارة اجلزيرة – مكتب اجلزيرة اخلرطوم

النمرة  :م أ ج  /م خ -13/و  /1إسعافية

التاريخ 2001/2/10 :م

السيد  /رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بنك السودان  -اخلرطوم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

استحقاق شركة مركز سنار للخدمات الزراعية
نفيد سيادتكم بأن شركة مركز سنار للخدمات الزراعية قد تعاقدت مع إدارة مشروع اجلزيرة
لتحضري أرض القطن ملوسم  99/98بشروط سداد لقيمة العقد حتت خيارين األول على نظام
الدفع الفوري بعد إبراز املستندات و اخليار الثاني على نظام الدفع اآلجل بتكلفة متويل قدرها
 % 3يف الشهر .
فيما يلي النص الكامل للعقد -:
أوالً  :إلتزامات الطرف األول ( إدارة مشروع اجلزيرة )
يلتزم بدفع استحقاق الطرف الثاني بأحد اخليارين املبينني يف ( أ ،ب ) أدناه:
أ.الدفع املباشر
يلتزم بالدفع نقداً باألسعار املتفق عليها ( 16.250جنيه) أو عيناً ( ذرة  ،فوالً  ،قمحاً)
وفق األسعار السائدة وقت الدفع و باتفاق الطرفني و ذلك بعد أن يتم إجناز كل املساحات
املتعاقد عليها حسب املواصفات املطلوبة ويف املواعيد احملددة شريطة إبراز مستندات إمتام
العمل املوقعة بواسطة البامشفتش ومدير القسم مؤيدة بواسطة مدير اإلدارة الزراعية التابعني
للطرف األول .
ب.الدفع اآلجل :
يف حالة الدفع اآلجل تتم احملاسبة بتكلفة التمويل اليت حتددها الدولة وهى اآلن % 3
شهرياً على أال تتجاوز مدة الدفع  360يوماً .
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يبدأ حساب فرتة التمويل بعد الفراغ من إجناز كل املساحات املتعاقد عليها و إبراز ما يؤيد
ذلك كما يف ( -1أ ) أعاله .
عند السداد و يف فرتة احلصاد نالت الشركة جزءاً من استحقاقها عيناً ونقداً يقدر بنسبة
 %50من مجلة االستحقاق وتبقى هلا ما يعادل مبلغ ( 255.336.726.12مائتان مخسة
ومخسون مليون وثالمثائة ستة وثالثون ألف وسبعمائة ستة وعشرون دينار واثنا عشر قرشاً).
وهى متثل أصل املبلغ املتبقي .
لقد طالبت الشركة بسداد املتبقي هلا زائداً تكلفة التمويل وقدرها  % 3شهرياً.
نطلب من سيادتكم الرأي الشرعي هلذه احلالة اليت اختلفت فيها طريقة السداد و امتدت
لفرتة زمنية.
و اهلل املوفق

				
توقيع
		 بدر الدين أمحد عبد الرحيم
			
			 مدير اإلدارة املالية

توقيع
أمحد عباس الرزم
رئيس اإلدارة القانونية

ع  /إدارة مشروع اجلزيرة
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ملحق رقم ()2

جملس إدارة اجلزيرة بالسودان
مصلحة اإلمدادات واملخازن
رئاسة بركات

النمرة  :م أ ج /إمدادات -28 /ب – 30

التاريخ 1998/1/10م

عقد حتضري أراضى القطن موسم 99/98
أبرم هذا العقد يف  18يناير  1998بني إدارة مشروع اجلزيرة ويشار إليها فيما بعد بالطرف
األول ومركز سنار للخدمات الزراعية (ساسك) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .حيث
يرغب الطرف األول يف حتضري أراضى القطن ملوسم 99/98م حرث عميق بالدسك هارد
 9بوصة بواسطة الطرف الثاني يف مساحة  180.210فدان (مائة ومثانون ألف ومائتان وعشرة
فدان ) قابلة للزيادة أو النقصان بسعر الفدان 16.250جنيه (ستة عشر ألف ومائتان ومخسون
جنيه ) جبملة وقدرها 2.928.412.500جنيه ( اثنني مليار وتسعمائة مثانية وعشرون مليون
وأربعمائة و أثنى عشر ألف ومخسمائة جنيه فقط) يف األقسام املبينة أدناه :
القسم
وادي شعري
الشرقي
الشمالي
الشمالي الغربي
أبو قوتة
املكاشفى (ماعدا التونسة و الكراتيب)
اهلدى
املنسي
التحاميد
املاطورى
اجلملة
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25.000
6.500
22.500
17.600
12.000
14.000
17.600
19.500
23.200
26.310
 180.210فدان
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وذلك بالشروط التالية :
أوالً  :إلتزامات الطرف األول -:
.1يلتزم بدفع استحقاق الطرف الثاني بأحد اخليارين املبينني يف (أ  ،ب) أدناه -:
أ.الدفع املباشر
يلتزم بالدفع نقداً باألسعار املتفق عليها ( )16250أو عيناً ( ذرة  ،فول ،قمح) وفق األسعار
السائدة وقت الدفع و باتفاق الطرفني و ذلك بعد أن يتم إجناز كل املساحات املتعاقد عليها
حسب املواصفات املطلوبة و يف املواعيد احملددة شريطة إبراز مستندات إمتام العمل املوقعة
بواسطة البامشفتش ومدير القسم مؤيدة بواسطة مدير اإلدارة الزراعية التابعني للطرف األول.
ب.الدفع اآلجل :
يف حالة الدفع اآلجل تتم احملاسبة بتكلفة التمويل اليت حتددها الدولة وهى اآلن % 3
شهرياً على أال تتجاوز مدة الدفع  360يوماً .
يبدأ حساب فرتة التمويل بعد الفراغ من إجناز كل املساحات املتعاقد عليها و إبراز ما يؤيد
ذلك كما يف ( -1أ ) أعاله.
.2تسليم الطرف الثاني برنامج عمل مفصل لكل تفتيش على حده قبل وقت كاف من دخول
آليات الطرف الثاني للتفتيش املعني و أي تعديل الحق للربنامج يتم باتفاق الطرفني .
ثانياً  :إلتزامات الطرف الثاني :
.1إجناز عمليات حرث أراضى حمصول القطن اليت ورد ذكرها سابقاً بالدسك هارد بعمق
 9بوصة حسب املواصفات الفنية يف املساحات احملددة وفق توجيهات مدير اإلدارة الزراعية
أو من خيوله و يبدأ العمل يف فرتة أقصاها  15أبريل 1998م .
.2تسهيل مهمة املهندسني الزراعيني املكلفني من قبل الطرف األول باملراقبة الدقيقة و
اإلشراف الفين الكامل على عمليات حتضري األراضي وتنفيذ توجيهاتهم ومالحظاتهم فيما
يتعلق بضبط اجلودة .
.3يلتزم بإعادة حرث املساحات اليت مل حتضر باملستوى املطلوب وفق رؤية الطرف األول
أو من ميثله ودون أي التزام من الطرف األول بدفع قيمة اإلعادة .
.4دفع  %10من قيمة العقد للطرف األول بشيك كتأمني تنفيذي عند التوقيع على العقد.
كاف من بداية تنفيذ العقد
.5جلب اآلالت و املعدات الزراعية إىل موقع العمل قبل وقت ٍ
حتى يتسنى للمهندسني الزراعيني املكلفني من قبل الطرف األول فحصها و إصدار شهادة
صالحيتها للعمل .
.6يلتزم الطرف الثاني بتوفري احتياجاته من املواد البرتولية املختلفة بطريقته اخلاصة.
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ثالثاً  :شروط عامة -:
.1املساحة املتفق عليها أعاله قابلة للزيادة أو النقصان باتفاق الطرفني .
.2يرد مبلغ التأمني املوضح يف الفقرة ( )4من البند ثانياً للطرف الثاني عند إجناز العمل وفقاً
لشروط هذا العقد و يف حالة إخالل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد حيق للطرف
األول مصادرته فوق ذلك احلق مبطالبة الطرف الثاني بأي تعويض عن ضرر أو خسارة ناجتة
من عدم تنفيذ هذا العقد أو أي شرط من شروطه أو تقاعس أو إهمال يف تنفيذ العقد و حيق له
إضافة إىل ذلك استخدام طرف آخر لتكملة العمل على حساب الطرف الثاني مع االحتفاظ
للطرف األول حبقه  ،فيما عدا الظروف القاهرة اخلارجة عن إرادة الطرف الثاني .
.3حيق للطرف األول وقف أي آلة غري صاحلة للعمل و على الطرف الثاني سرعة استبداهلا
بأخرى صاحلة .
.4يف حالة نشوء خالف حول أي بند من بنود هذا العقد يتم حله عن طريق التفاوض ابتداء
ثم عن طريق جلنة حتكيم من ثالثة أعضاء خيتار كل طرف عضواً ثم يتم االتفاق على رئيس
حمايد يرتضيه الطرفان أو خيتاره النائب العام إذا مل يتفقا عليه.
.5ختصم  % 3رسوم خدمات إدارية من استحقاق الطرف الثاني ملقابلة اإلشراف و املتابعة
وتسهيل العمل بالغيط و رئاسة اإلدارة بربكات وغريها .
توقيع الطرف الثاني
توقيع الطرف األول
عبد اهلل حممد يوسف
فضل املوىل موسى أمحد
ع  /مركز سنار للخدمات الزراعية
مدير اإلمدادات و املخازن
ع  /إدارة مشروع اجلزيرة
 /1توقيع .........................

الشهود :

 /2توقيع .........................

(توثيق)
		 أنا عابد أمحد السنارى أشهد بأن طريف العقد قد وقعا أمامي حبضور الشهود عاملني
مبحتواه ومتت صياغة العقد بواسطيت و هذا منى لإلعتماد .
عابد أمحد السنارى
رئيس اإلدارة القانونية
إدارة مشروع اجلزيرة
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/3

املوضوع  :ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون باملصرف املصفى
امللخص :
املوضوع  :مرسوم مؤقت -قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 2000م
.1طلب السيد رئيس اللجنة االقتصادية باجمللس الوطين من اهليئة العليا للرقابة الشرعية
الفتوى فيما إذا كان جيوز تقديم الدين العام على الدين اخلاص كما هو مقتضى التعديل الذي
أدخل على قانون تنظيم العمل املصريف 1991م .
.2ولإلجابة عن ذلك البد من اإلشارة إىل أن قانون تنظيم العمل املصريف 1991م قد سكت عن
الكيفية اليت تتم بها تصفية املصارف فيما يتعلق بأولوية الديون  .وملا كانت املصارف مسجلة
ومنشأة مبوجب قانون الشركات كان ال بد من الرجوع لقانون الشركات 1925عند تصفيتها.
وقد نشأ اإلشكال عند تصفية بنك نيما .
.3املادة ( 1/221و )2تنظم أولوية الديون  .ومبا أن هذا القانون صدر قبل إنشاء البنوك فلم
ينص على أولوية للودائع و أصبحت بالتالي يف أدنى درجة من الديون .
.4حاول بنك السودان وجلنة املصفني جهدهم ليشرحوا للمحكمة أهمية أن تكون للودائع
أولوية على غريها  .ولكن احملكمة متسكت بالقانون و قالت إنها ال تستطيع أن تتجاوزه .
إزاء ذلك و أمام مسئولية البنك املركزي يف احلفاظ على مسعة اجلهاز املصريف وتطمني بقية
املودعني مت االتفاق بني بنك السودان و جلنة التصفية على أن يقدم بنك السودان قرضاً للجنة
التصفية ملقابلة ودائع اجلمهور  .وقبلت احملكمة ذلك وسجلت هذا االتفاق ومن ثم مت الصرف
منه للمودعني  .ومن هنا نشأت احلاجة إىل تعديل قانون العمل املصريف على النحو التالي :
املادة  : 2/39على الرغم من أي نص مغاير يف قانون الشركات 1925م جيب عند تصفية
أي مصرف أن تدفع بطريقة األولوية على مجيع الديون األخرى املبالغ اآلتية على الرتتيب
اآلتي :
أ) ودائع املودعني يف حساباتهم اجلارية فاالدخارية ثم االستثمارية .
ب) حقوق العاملني .
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

65

ج) ديون بنك السودان وحقوقه .
د) الديون غري التجارية املستحقة للحكومة أو أي من وحداتها أو مؤسساتها .
هـ) املبالغ املستحقة للمؤجرين نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى
يستأجرها البنك .
و) الدائنون اآلخرون .
 3/39تسدد الديون السابقة من األصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز املبالغ الالزمة
لنفقات ومصروفات و أتعاب التصفية .
 .5أصل ديون بنك السودان على املصارف اليت تواجه مشاكل سيولة قد تؤدى إىل التصفية
هي :
أ) قروض .
ب) ودائع استثمارية قد تتحول يف كثري من األحيان إىل قروض .
ج) كما تشرتك مع غريها من املصارف األخرى يف مضاربات مطلقة نتيجة
حاجة هذه البنوك للتمويل املفاجئ مساعدة هلا يف جتاوز العجز السيوىل
أو مضاربة مطلقة لسد فجوة متويلية تقتضيها بعض جماالت النشاط
االقتصادي .
 .6من هذا السرد يتضح أن ديون بنك السودان تعترب يف حكم ودائع املودعني  ...فهي
إما قرض أو ديون أو وديعة استثمارية  .وكان ميكن أن تأخذ األولوية (أ)  .ولكن رأى بنك
السودان أن يقدم عليها حقوق العاملني .
بناء على ما تقدم ترى اهليئة العليا -:
أنه ليس هناك مانع شرعي من تقديم ديون بنك السودان و حقوقه ( فقرة ج ) على املبالغ
املستحقة للمؤجرين نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك (فقرة هـ) و
ذلك باعتبار أن ديون بنك السودان و حقوقه يف حكم الودائع الواردة يف الفقرة (أ) غري أن بنك
السودان اختار أن يؤخرها مقدّماً عليها حقوق العاملني ( فقرة ب) .
توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة الرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
السيد  /رئيس جلنة الشئون االقتصادية – اجمللس الوطين
لعناية د .إبراهيم عبيد اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :قرار اهليئة حول ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون
باملصرف الذي تتم تصفيته
.1أشري إىل كتابكم بتاريخ 2001/5/28م عن املوضوع أعاله املتعلق باملرسوم املؤقت اخلاص
بقانون تنظيم العمل املصريف تعديل 2000م املعروض على اجمللس الوطين  ،وسؤالكم عن
شرعية تقديم ديون بنك السودان وحقوقه (فقرة ج) على املبالغ املستحقة للمؤجرين نظري أجرة
العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك (فقرة هـ) .
.2نظرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية هذا املوضوع و تدارسته يف اجتماعها يوم األربعاء 15
ربيع األول 1422هـ يوافقه 2001/6/6م  .وخلصت فيه إىل القرار التالي -:
ليس هناك مانع شرعي من تقديم ديون بنك السودان وحقوقه ( فقرة ج ) على املبالغ
املستحقة للمؤجرين نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك ( فقرة هـ) و
ذلك باعتبار أن ديون بنك السودان و حقوقه يف حكم الودائع الواردة يف الفقرة (أ) ،غري أن
بنك السودان اختار أن يؤخرها مقدماً عليها حقوق العاملني ( فقرة ب) .
.3وتود اهليئة أن تشكر جلنة الشئون االقتصادية الهتمامها مبثل هذه املوضوعات  ،كما
تنبه إىل أن موضوع ترتيب الديون قوة وضعفاً حتتاج ملراجعة يف القوانني املوضوعية األساسية
كقانون الشركات لعام 1925م وقانون اإلفالس وقانون املعامالت املدنية لعام 1984م .
وجزاكم اهلل خري اجلزاء

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
بنك السودان
يونيو 2001م
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ملحق رقم ()1
اجمللس الوطين
دورة االنعقاد األول
جلنة الشؤون االقتصادية

التاريخ 2001/5/28 :م
السيد  /رئيس هيئة الرقابة الشرعية – بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون
باملصرف الذي تتم تصفيته
نرجو إفادة سيادتكم بأن جلنة الشؤون االقتصادية باجمللس الوطين تداولت مواد وبنود مرسوم
مؤقت  -قانون تنظيم العمل املصريف ( تعديل) لسنة 2000م و شارك يف االجتماع حمافظ بنك
السودان واملستشار القانوني و أثناء التداول ثار جدل حول البند ( )2اجلديد املقرتح إدخاله
على املادة ( )39من القانون الذي يتعلق برتتيب أصحاب األولوية من الدائنني للمصرف الذي
تتم تصفيته و اليت تقرأ كما يلي:
(على الرغم من أي نص آخر مغاير لقانون الشركات لسنة  ، 1925جيب عند تصفية
أي مصرف أن تدفع بطريقة األولوية على مجيع الديون األخرى املبالغ اآلتية على الرتتيب
اآلتي)-:
أ .ودائع املودعني يف حساباتهم اجلارية فاالدخارية ثم االستثمارية .
ب .حقوق العاملني .
ج .ديون بنك السودان وحقوقه .
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د .الديون غري التجارية املستحقة للحكومة أو أي من وحداتها أو مؤسساتها .
هـ .املبالغ املستحقة للمؤجرين نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى
يستأجرها البنك .
و .الدائنني اآلخرين .
عليه نرجو التكرم مبوافاتنا بفتوى شرعية تقديم الدين العام على الدين اخلاص حتى نتمكن
من النظر مبقرتح أحد أعضاء اللجنة بتقديم أولوية سداد املبالغ املستحقة للمؤجرين نظري أجرة
العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك كما نصت عليه الفقرة (هـ) قبل ديون بنك
السودان وحقوقه  ،كما أشارت بذلك الفقرة (ج) .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

توقيع
د .إبراهيم عبيد اهلل
رئيس جلنة الشؤون االقتصادية
مرفقات :
مرسوم مؤقت  -قانون تنظيم العمل املصريف ( تعديل) لسنة 2000م
معنون إىل :
 -السيد  /حمافظ بنك السودان  .فاكس 785628 :
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تابع ملحق رقم ()1
مجهورية السودان
وزارة العــــــدل
ص .ب – 302 .اخلرطــوم

					
 6شوال 1420هـ
الرقم  :و ع /تشريع  /383/جملد2
				
 /12يناير 2000م

شهـــــادة
أشهد أن وزارة العدل قد أعدت صياغة املرسوم املؤقت  -قانون تنظيم العمل املصريف (تعديل)
لسنة 2000م .

توقيع
على حممد عثمان يس
وزير العدل املكلف
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ملحق رقم ()2
مرسوم مؤقت  -قانون تنظيم العمل املصريف ( تعديل ) لسنة 2000م
عمالً بأحكام املادة  )1( 90من دستور مجهورية السودان لسنة  1998أصدر رئيس اجلمهورية
املرسوم املؤقت اآلتي نصه -:
اسم املرسوم املؤقت وبدء العمل به
يسمى هذا املرسوم املؤقت « قانون تنظيم العمل املصريف تعديل  » 2000ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه .
تعـــــــديل
يعدل قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1993على الوجه اآلتي -:
أ .يف املادة (:)11
(أوالً) يلغى البند (. )2
(ثانياً) يعاد ترقيم البند ( )3ليصبح البند (. )2
ب( .أوالً) يعاد ترقيم املادة  39لتصبح البند ()1
(ثانياً) بعد البند ( )1يضاف البندان اجلديدان اآلتيان -:
( )2على الرغم من أي نص آخر مغاير يف قانون الشركات لسنة  1925جيب عند تصفية أي
مصرف أن تدفع  ،بطريقة األولوية على مجيع الديون األخرى  ،املبالغ اآلتية على الرتتيب
اآلتي -:
أ .ودائع املودعني يف حساباتهم اجلارية فاالدخارية ثم االستثمارية .
ب .حقوق العاملني .
ج .ديون بنك السودان وحقوقه .
د .الديون غري التجارية املستحقة للحكومة أو أي من وحداتها أو مؤسساتها .
هـ .املبالغ املستحقة للمؤجرين نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك .
و  .الدائنون اآلخرون .
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( )3تسدد الديون السابقة من األصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز املبالغ الالزمة
لنفقات ومصروفات و أتعاب التصفية .
صدر حتت توقيعي يف اليوم التاسع من شهر شوال سنة 1420هـ املوافق اليوم اخلامس عشر
من شهر يناير سنة 2000م .

توقيع
على عثمان حممد طه
النائب األول لرئيس اجلمهورية
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ملحق رقم ()3
مذكرة تفسريية
مرسوم مؤقت -قانون تنظيم العمل املصريف  ،تعديل لسنة 2000م

		
لقد أثبتت التجربة أن اإلخطار املقرر منحه مبوجب املادة  )2( 11من قانون تنظيم العمل
املصريف لسنة  1991م يشكل خطراً كبرياً على معظم املودعني يف البنك وعلى اجلهاز املصريف
ككل  ،ألن كبار املساهمني و لقربهم من جملس اإلدارة سوف يبدأون يف جتفيف حساباتهم
على حساب اآلخرين الذين ال علم هلم باإلخطار و يؤدى ذلك إىل كشف حساب املصرف لدى
بنك السودان و إىل خروجه من املقاصة ويلقى كل ذلك بظالل سالبة على املصارف األخرى.
لكل هذه املخاطر رؤى إلغاء احلكم الذي يوجب على بنك السودان قبل إلغاء الرخصة أن
يعطى املصرف إخطاراً مكتوباً بنيته يف اإللغاء و أن حيدد اإلخطار التاريخ الذي سيتم فيه
اإللغاء على أال يقل عن ثالثني يوماً تالية لتاريخ اإلخطار .
البند ( )2اجلديد املقرتح إدخاله على املادة  39من القانون يتعلق برتتيب أصحاب األولوية
من الدائنني للمصرف الذي تتم تصفيته  .ومبا أن من أكرب عمليات املصارف استقطاب عمالء
وفتح حسابات هلم باعتبارها ودائع قابلة للسحب عند الطلب أو يف أجل حمدد و أنها بهذه
الصفة ال تدخل يف معنى الدين وإمنا هي ودائع و لكن قانون الشركات عندما يتحدث عن
ترتيب أولوية حقوق الدائنني يف الشركات املصفاة رتب تلك األولوية مبا يفهم منه ختلف
أو استبعاد املودعني رمبا ألن القانون كقانون عام اعتنى بالشركات بصورة عامة باعتبار أن
الشركات ذات الطبيعة اخلاصة كاملصارف حتكمها نصوصها اخلاصة يف القوانني اليت تنظمها.
وتطبيق أحكام املادة ( )2من قانون الشركات لسنة 1925م  ،اخلاصة برتتيب األولوية بني
الدائنني قد يؤدى إىل خروج أصحاب احلسابات املليئة بال شئ يف نهاية إجراءات تصفية
املصرف .
و بناء عليه استحدث احلكم الذي يقضى بإعطاء األولوية للمودعني على أن يأتي يف البداية
أصحاب احلسابات اجلارية يليهم أصحاب حسابات االدخار ثم أصحاب ودائع االستثمار ثم
حقوق العاملني ثم حقوق بنك السودان وتأتى بعد ذلك الديون غري التجارية املستحقة للحكومة
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

73

أو ألية وحدة من وحداتها أو ألي سلطة مفوضة من احلكومة ثم املبالغ املستحقة للمؤجرين
نظري أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك  ،ثم الدائنون اآلخرون غري الذين
ورد ذكرهم .
ومن ثم صدر املرسوم املؤقت املرفق

توقيع
ع /وزارة املالية واالقتصاد الوطين
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/4

حكم الشريعة اإلسالمية يف رسوم الدخول للمناقصات اليت ال ترد
استفتى السيد  /مدير اإلدارة القانونية جمللس الوزراء وغريه من احملتسبني
دائرة الشؤون االقتصادية مبجمع الفقه اإلسالمي ( السودان ) واهليئة العليا للرقابة
الشرعية عن أن بعض املؤسسات ومنها بنك السودان تطرح مناقصات تشرتط على
املتقدمني لتنفيذ ما تطرحه من عمل أن يدفعوا رمساً قد يكون كثرياً أو قليالً  ،وأن
هذا الرسم تستحقه اجلهة الطارحة للعطاء و ال يرد لصاحبه سواء رسا عليه العطاء أم
يرس .
مل ُ
ويرى املستفتون أن املؤسسات اليت تطرح هذه العطاءات ال تستحق هذا الرسم وهو من قبيل
أكل أموال الناس بالباطل  .ومن ثم يطلبون حكم الشرع فيه .
الوقائع -:
مبا أن عطاء مبنى رئاسة بنك السودان قد ورد ذكره يف االستفتاء فقد استدعت اهليئة العليا
عدداً ممن هلم صلة عمل أو مهنة ألخذ شهاداتهم يف املوضوع  ،منهم :
 .1املهندس  /حممد محدي عن شركة محدي االستشارية وهى مستشار بنك السودان الذي
طرح ذلك العطاء لشركات املقاولة  ،فأفاد :
أ) أن املبلغ املدفوع رمساً على تسلم كراسة العطاء هو يف مقابل تكلفة الكراسة احملتوية على
املعلومات وشروط العطاء ونعنى هنا تكلفة الورق والتصوير و احلرب أما التصميم فيأخذ املقاول
أتعابه من مالك املشروع .
ب) أنه إذا منع هذا الرسم فإن منعه يؤدى إىل أن تلجأ املؤسسات للعطاءات املقفولة وفى
ذلك إضرار مبهنة اهلندسة يف السودان ألن املؤسسة لو فتحت العطاء بدون رسم ستتقدم له
معظم الشركات املؤهلة وغري املؤهلة وسيصعب على اجلهة طارحة العطاء أن توفر الكراسة
لكل املتقدمني فتضطر أمام ذلك إىل حصره يف عدد حمدود.
ج) أن بعض الشركات تشرتى الكراسة جملرد اإلعالن عن نفسها وتضع مبلغاً
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

75

تعجيزياً لتنفيذ العطاء  .كما أن الكراسة تشتمل على معلومات مفيدة لكثري من الشركات
املقدمة للعطاء.
 .2أفاد املهندس /حاج على أبو لكيلك مهندس بنك السودان املشرف من قبله على مبنى
الرئاسة -:
أ) أن أحد ممثلي الشركات اليت اشرتكت يف التقديم ملبنى بنك السودان قال له  :على
يرس عليهم إال أنهم جنوا فائدة كبرية من تدريب املهندسني بالشركة.
الرغم من أن العطاء مل ُ
وما وجدوه من تدريب وعلم كان أكثر مما ميكن أن حيصلوا عليه فيما لو بعثوهم للخارج
لذات الغرض .
ب) أن بنك السودان قد دفع استحقاقات محدي االستشارية كاملة عن التصميمات اليت حتتويها
كراسة العطاء .
 .3املهندس الربوفيسور  /عامر  ،أمني عام ومسجل اجمللس اهلندسي  ،أوضح أن الرسم يؤخذ
يف مقابل-:
أ) تكلفة العطاء .
ب) وجدية الشركة للمنافسة .
ج) وحتقيق ربح للشركة .
 .4أفاد املهندس/عبد اجمليد الطيب مدير شركة املقاوالت التابعة لدان فوديو و أحد
املتقدمني للعطاء  ،و مل حيظ به :
أ) بأن أكرب رسم قاموا بدفعه يف عطاء مقابل الكراسة هو ( )500ألف دينار عن مبنى رئاسة
بنك السودان و الذي يليه مبلغ (  ) 200آلف دينار .
ب) إن مبلغ ( )500آلف دينار يف مبنى بنك السودان يعترب مناسباً مع اجلهد املبذول وقيمة
الورق والتصوير .
ج) و أنهم عادة ال يشرتون الكراسة ما مل تكن لديهم الرغبة يف دخول العطاء .
مناقشة ما جاء يف الوقائع :
 .1هناك اختالف بني أصحاب الشأن املذكورين يف تكييف املقابل الذي تؤخذ عليه
الرسوم.
أكد املهندس حممد محدي أنها يف مقابل الكراسة اليت يوفرها طالب العطاء لشركات
املقاولة .وهى متثل قيمة الورق و احلرب والتصوير  .كما ذكر أن الكراسة تشتمل على معلومات
خاصة مفيدة يف مثل هذا العطاء ال تكون متاحة لبعض الشركات  .وأكد هذا املعنى املهندس
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أبو لكيلك  .ولكن مل يوافقهم عليه مدير املقاوالت بشركة دان فوديو فاملسألة حتتاج ملزيد حبث
حتى يتم تكييفها تكييفاً صحيحاً من الناحية الشرعية .
و ذكر الربوفيسور عامر أن الرسم يؤخذ يف مقابل الكراسة  ،ولكنه فوق ذلك يشتمل على
جدية الشركة و على ربح للمؤسسة طارحة العطاء .
 .2تبني من أقوال الشهود أن املادة اليت حتتويها الكراسة تعد من قبل املستشار لصاحب
العمل أو اخلدمة .وأن األخري يدفع مثناً كامالً للمستشار و ال يتوقف دفع مثنها على ما إذا
كان هناك عطاء أم ال.
 .3ومن املعلوم أيضاً أن طرح تنفيذ العمل يف عطاء إمنا هو يف الدرجة األوىل ملصلحة صاحب
العمل  ،وذلك على أمل حصوله على منفذ ذي كفاية عالية و بثمن مناسب – فالعطاء إذن
يتوجه ابتداء ملصلحة صاحب العمل – و ال ينفى ذلك حصول املنفعة لغريه من املقاولني
املتقدمني للعطاء من حيث األمل بالفوز بالعطاء و التعريف باملؤسسة .
وفى إطار ما تقدم ما هو الوجه الشرعي لتحصيل الرسم من املتقدمني للعطاء ؟
قد يرى البعض أن مصلحة العطاء تتمحض للجهة طارحة املناقصة من حيث احلصول على
املقاول الكفء والثمن املناسب  .وأنه ال توجد مصلحة تذكر يف شراء الكراسة من قبل املتقدمني
للعطاء  .إذا صح ذلك وجب على اجلهة طارحة املناقصة أن تتحمل تكلفة الكراسة املعطاة
للمقاول .
ولكن الواقع خيتلف عن ذلك فمن املسلم به أن طرح تنفيذ أي عمل يف عطاء إمنا يتوجه
بالدرجة األوىل ملصلحة صاحب العمل على حنو ما بينا  ،فمصلحة صاحب العمل ظاهرة
وغالبة و ليست حمل خالف .ولكن املصلحة يف طرح العطاء ال تقتصر على صاحب العمل
وإمنا متتد إىل املقاولني املتقدمني للعطاء  .فاملقاولة من عقود املعاوضات املالية حبيث تقابل
مصلحة صاحب العمل يف إجناز عمله مصلحة املقاول يف حتقيق ربح من وراء إجناز هذا العمل.
وتتمثل مصلحة املقاولني يف-:
 .1أمل كل مقاول يف الفوز بالعطاء و حتقيق أرباح ملؤسسته .
 .2اإلعالن عن مؤسسته والتعريف بها وإبراز امسها يف سوق املقاوالت وسائر جماالت
املناقصات .
 .3احلصول على الكراسة و ذلك يتيح بدوره درجة من احلرية و السرية لدراسة شروط
العطاء يف حميط املؤسسة الشيء الذي ال يتيسر فيما إذا مل يوفر صاحب العمل غري نسخة
أو نسختني فقط من الكراسة يف قاعة معينة يرتادها املقاولون .
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 .4إن نظام املناقصات الذي يتحمل املقاولون فيه تكلفة الكراسة يساعد مهنة املقاولة على
التطور يف جو من احلرية معافى بإتاحة فرص املنافسة لكل من يأنس يف نفسه األهلية والكفاية.
يف حني أن حتميل كل التكلفة لصاحب العمل قد يضر باملهنة فيما إذا دفع ذلك أصحاب
األعمال إىل االجتاه حنو طرح العطاءات املقفولة ختفيفاً للتكلفة .
إن أوزان املصاحل بني صاحب العمل واملقاولني املنفذين يفرض على صاحب العمل أن
يتحمل كل تكاليف التصميم وكل النسخ من الكراسة اليت حيتاج إليها يف التوثيق و جلهات
االختصاص و يف املتابعة  -لشخصه ومستشاريه .
كما أن املصاحل اليت يتحصل عليها املقاولون على وجه خاص أو عام جتوز أن يتحمل هؤالء
تكلفة الكراسة يف حدود تكلفة الورق و احلرب والتصوير و ما يف حكم ذلك .
الفتوى :
ملا تقدم تقرر اهليئة العليا للرقابة الشرعية ما يلي -:
أ) جيوز شرعاً للجهة طارحة العطاء أن تتقاضى من كل متقدم للدخول يف املناقصة قيمة
كراسة العطاء يف حدود ما تكلفه من ورق وحرب وتصوير وما يف حكم ذلك .
ب) إذا ثبت أن كراسات بعض املشروعات تشتمل على معلومات مفيدة يف ذاتها لشركات
املقاوالت فيجوز ألصحابها أن يطلبوا فيها مثناً زائداً فوق قيمة الورق و احلرب و التصوير .
ومبا أن وجهات النظر قد تباينت حول هذا املوضوع فينبغي على اجمللس اهلندسي أن
يفصل فيه برأي يعني على تكييفه و إصدار حكم شرعي مناسب له .
و احلمد هلل أو ً
ال و آخر ًا ،،

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
 27ربيع اآلخر 1422هـ 18 -يوليو 2001م
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ملحق رقم ()1
مجهورية السودان
جممع الفقه اإلسالمي  -الشؤون العلمية

		
الرقم  :م ف إ  /ش ع  /استفتاء 5/
						

التاريخ  10 :رمضان 1421هـ
 6ديسمرب 2000م

االخوة  /دائرة الشؤون االقتصادية
لعناية األستاذ الدكتور  /أمحد على عبد اهلل
رئيس الدائرة
		
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  /استفتاء جملس الوزراء خبصوص العطاء
حمول إليكم استفتاء اإلدارة القانونية باألمانة العامة جمللس الوزراء بالرقم أع  /م و / 50/ق
ش  1/بتاريخ 2000/11/21م خبصوص شرعية العطاءات والرسوم املتعلقة بها .
نرجو التكرم بالنظر واإلفتاء ..
توقيع
د  .عبد اهلل الزبري عبد الرمحن
نائب األمني العام للشؤون العلمية
مرفقات :
 صورة من استفتاء اإلدارة القانونية جمللس الوزراء صورة من خطاب مدير عام القطاعات الوزارية			
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ملحق رقم ()2
			
مجهورية السودان
					
جملس الوزراء
			
األمانة العامة

Secretariat General

التاريخ  2000/11/21 :م		

النمرة  :أع /م و /50 /ق ش 1/

THE REPUBLIC OF THE SUDAN
COUNCIL OF MINISTERS

السيد  /رئيس جملس اإلفتاء الشرعي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :طلب فتوى
أرجو أن أحيل لكريم عنايتكم الطلب املقدم من السيد /منصور عمر املنصور
العطاءات  ،راجني أن تصلنا فتواكم حول األمر .

خبصوص

وحتى نتمكن من رفع األمر مكتمالً للسيد  /الوزير نرجو سرعة الرد .
وجزاكم اهلل خري ًا

توقيع
مستشار  /صالح عباس حممود
ع  /مدير اإلدارة القانونية و الشكاوى
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ملحق رقم ()3
التاريخ  12 :مجادى األوىل 1421هـ
املوافق  / 12 :أغسطس 2000م
املوضوع  /خطبة أمس اجلمعة
مبسجد عثمان بن عفان ( جملس الوزراء )
كان موضوع خطبة اجلمعة أمس «مبسجد اجمللس» عن الرزق احلالل الطيب مقابل اآلخر
احلرام اخلبيث ،فأشار اإلمام إىل ظاهرة أوضح أنها من أصل امليسر متفشية ومعلن عنها تقريباً
يومياً بالصحف وهى تتمثل يف إعالنات العطاءات اليت تطلب من املتقدمني للعطاء دفع مبلغ
ال يرد وذكر يف هذا الشأن بالتحديد عطاء بنك السودان الذي قال إنه ُطلب من املتقدمني إليه
دفع مبلغ « مخسمائة ألف دينار » ال ترد  ،أضاف أنه من قبيل التحايل الذي يقع أحياناً
أن يقال إن املبلغ مقابل لقيمة كراسة العطاء و أشار إىل أنه إذا كان األمر كذلك ملاذا ال تباع
الكراسة يف السوق املفتوح – و أكد أن مغنم كاسب العطاء ومغرم خاسره توضح أن األمر مقامرة
وهو امليسر الذي قال عنه تعاىل يف حمكم تنزيله « إنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» .
عقب الصالة حتدثت مع اإلمام و سألته إن كان ما ساقه من حديث يف خطبته آراء «آحاد»
أم إمجاع فقهاء فقال إنه اإلمجاع .
و املتفرس يف وجوه اخلارجني من املسجد يشعر و كأن لسان حاهلم يقول أين « أهل الدار »
أصحاب القرار من هذه النصيحة ؟
رمبا ترون تصعيد املوضوع لطلب فتوى رمسية من جملس اإلفتاء الشرعي فنحن نعلم أن
احلكومة اليت تتوقف يف اتفاقياتها اخلارجية لتتحرى خلوها من الربا لن تقبل تسلل امليسر
إىل عطاءاتها احمللية .
للعلم والتوجيه ، ،، ،،،
مع وافر التقدير واالحرتام

السيد  /األمني العام

توقيع
املنصور عمر املنصور
مدير عام القطاعات الوزارية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/5

املوضوع  :مشروعية بطاقات سوبرميا اليت تصدرها
وتديرها شركة فيوتشر اسرتاتيجيز  Future Strategiesبإيطاليا
تقدم جمموعة من طالب كلية  Computer-Manباخلرطوم ممن يتعاملون بهذه
البطاقات باستفتاء للهيئة العليا للرقابة الشرعية عن مشروعية التعامل بهذه البطاقات.
استدعتهم األمانة العامة حلضور اجتماع اهليئة بتاريخ  11يوليو 2001م حيث قدموا شرحا
هلذه املعاملة ومستندات توضح كيفية إدارة هذه العملية وتتلخص يف أن :
بطاقات سيوبرميا  Supremaللحسومات :
 - 1تصدر عن شركة فيوتشر اسرتاتيجز  Future Strategiesاإليطالية يف مدينة
مودنا منذ 1994م والشركة تقوم علي إنتاج هذه البطاقات وإدارتها يف حوالي 140دولة
وتعرف أيضا بالبنتاجونو إشارة إىل الشكل اخلماسي الذي بدأت به عملها ثم حتولت منه
إلي السباعي .
 - 2السلعة اليت يقوم نظام البنتاجونو بإنتاجها وتسويقها هي بطاقة سوبرميا  .وتسويقها
علي النحو التالي-:
أ  -تنتشر البطاقة عن طريق ترويج األعضاء اجلدد يف هذا النظام هلا حبيث يغرون طاليب
العضوية بأنهم متى ما اشرتوا هذه البطاقة والتزموا بشروطها فإن نظامها سيعيد هلم ما دفعوا
من مبالغ وسيحقق هلم كسباً كبرياً هو  87.480دوالراً ويبلغ أحياناً 640ر 116دوالراً زيادة
عما دفعوا .
ب  -تصل البطاقة إىل طالبها عن طريق شخص أصبح لتوه عضوا يف البنتاجونو وحيمل
الرقم ( )7وهو الرقم األخري يف العضوية .ولكي حيصل الطالب علي العضوية  ،عليه أن يقوم
بالواجبات التالية -:
• أن يدفع ( )40دوالرا مثنا هلذه البطاقة للعضو الذي محل الرقم ( )7يف البطاقة.
• أن يدفع يف حساب العضو الذي حيمل الرقم ( )1يف البطاقة ( )40دوالراً أخرى.
• أن حيول عن طريق البنك ( )40دوالرا لشركة فيوتشر اسرتاتيجيز لتغطية نفقة اإلدارة.
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ج  -علي طالب العضوية تعبئة البطاقة وإرساهلا للشركة مع الشيك وما يفيد دفعه للعضو
رقم (. )1عندئذ تقوم الشركة بإصدار ثالث بطاقات وترسلها له ويتحصل مبوجب هذه
البطاقات علي العضوية يف نظام البنتاجونو بظهور امسه يف الرقم ( )7يف البطاقات الثالثة وذلك
بتحريك األرقام األخرى لألمام بعد خروج العضو رقم ( )1الذي َدفَع له األربعني دوالراً .
د  -علي العضو اجلديد رقم ( )7أن يبحث عن ثالثة أشخاص لشراء هذه البطاقات حبيث
يدفع له كل واحد منهم ( )40دوالرا حتى يسرتد بذلك أل ( )120دوالرا اليت دفعها من
قبل وعندما يستويف املشرتون اجلدد اإلجراءات املطلوبة ستعود لكل واحد منهم ثالث بطاقات
حيتل كل واحد منهم فيها املركز السابع ويكون الشخص الذي باع هلم البطاقة األولي قد
حترك للمركز السادس يف بطاقاتهم السبع .
وهكذا ميضي النمو يف الشبكة  .وعلي فرض أن مجيع األعضاء يف كل املستويات ( )7قاموا
بتسويق ثالث بطاقات فإن مركز القمة سيكسب 480ر 87دوالرا كما يوضح اجلدول أدناه-:
املركز

العدد األقصى من الشهادات يف كل مرحلة

1

40×2187

2

729

3

243

4

81

5

27

6

9

7

40×3

اعلي قيمة عمولة
480ر 87دوالرا

 120دوالرا

هـ  -هناك ميزات أخري منها أن الشخص الذي يكمل إجراءاته يف أقل من شهر يستحق
املنافسة يف احلصول علي بطاقة رابعة ترتفع بها حصيلته النهائية إىل 640ر 116دوالراً .
التكييف الشرعي هلذه املعاملة -:
 1ـ تقول شركة فيوتشر اسرتاتيجيز إن السلعة اليت تقوم بتسويقها هي بطاقة سيوبرميا .ومن
املسلم به أن البطاقة اليت اطلعنا عليها ليست يف ذاتها ماالً متقوماً حتى تكون حمالً للتعامل
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فيها مبوجب الصيغ املشروعة  .فيلزمنا أن نبحث عن شيء وراء هذه البطاقات تتعامل فيه
الشركة وتقوم بتسويقه  .ألنه لو كان هذا التعامل يف بطاقات ليس من ورائها شيء ملا أقدم
الناس علي شرائها  ،وملا راجت هذا الرواج الكبري  ،ولسهل احلكم عليها بأنها تعامل يف مال
غري متقوم ال جيوز يف الشريعة اإلسالمية .
 2ـ إن النفاذ إىل جوهر ما تتعامل به شركة فيوتشر اسرتاتيجيز باسم بطاقات سيوبرميا
وباسم البنتاجونو يقتضي تدقيق النظر يف العالقة بني املتعاملني بالبطاقات فيما بينهم والعالقة
بينهم وبني الشركة .
 3ـ إن النظر الفاحص يف هذه العالقة يكشف لنا أن الشركة تدير حلبة متمددة للقمار علي
املستوي العاملي  ،حتشد هلا آالف الناس بل مئات اآلالف وعشرات املاليني وأكثر علي نطاق
 140بلداً يتعامل الناس فيها بهذه البطاقات .
ولكل جمموعة  2.188مقامرا هناك فائز واحد هو الذي حصل علي أربعني دوالراً من كل
واحد من مجلة ال  2.187بطاقة ممن يسعون للحصول علي عضوية هذا النظام  ،وللنظام
وحدات متولدة بعضها من بعض .يشرتك فيها طالبو العضوية جبمع اجلائزة ملن يرتبع علي
املركز األول حتى يغنم اجلائزة مفسحا هلم اجملال الحتالل املرتبة السابعة  ،ثم يبقون يف
حالة انتظار حتى يصل كل واحد منهم املرتبة األولي.
إذا اخنرم هذا النظام ألي سبب ففي كل وحدة تقوم بدفع اجلائزة من أجل احلصول علي
العضوية خيسر فيها  2.187طالب عضوية :
أ  -عدم حصوهلم علي العضوية .
ب  -واملبالغ اليت دفعوها للشركة والفائز باملقامرة ولألعضاء الذين باعوهم البطاقات
مبجموع ( )120دوالرا وأصبحت البطاقة مع انقطاع حلقة هذه احللبة بال فائدة  .وعادت
كما بدأنا احلديث عنها من أنها مال غري متقوم يف ذاته وتأكد بذلك أن املقامرة هي جوهر
هذه املعاملة.
هذا التعامل ميثل نوعاً جديداً من القمار  ,يصدق عليه معين القمار يف أن الفائز أو الفائزين
يكسبون ما خيسره بالضرورة اآلخرون  .ولكن يف القمار املعروف يتحدد الرابح واخلاسر يف كل
معاملة علي حدة  ،أما هنا فاستمرارية النظام وسعة شبكته حتدد لنا الفائزين مادام النظام
قائماً  .فإذا انقطع ظهر لنا عشرات املاليني من اخلاسرين من وراء هذا النظام .
إن الرابح األكرب يف عملية القمار هذه هو الشركة  ،فبينما يربح مديرو حلقات القمار نسبة مما
يكسبه الفائزون  ،فإن شركة فيوتشر اسرتاتيجيز تكسب من كل فائز بالقمار مثل ما حيصل
عليه هذا الفائز  ،وهذه هي مصلحتها احلقيقية من وراء تدبري وإدارة هذا النظام .
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 4ـ كسب املال له مصادره املشروعة يف الشريعة اإلسالمية هي -:
أ  -اخللفية – أي املرياث
ب  -عقود التربعات كالوقف والوصية واهلبة والصدقات وما يف حكم ذلك.
ج  -عقود اإلرفاق كالقرض والعارية واملنيحة وما يف حكم ذلك .
د  -العقود األخرى الناقلة للملكية من عقود املعاوضات .
هـ  -االستثمار وما يف حكمه باملال وبالعمل وبهما معا .
وهذه املعاملة ال تدخل يف واحدة من هذه املصادر فهي فوق كل ما تقدم من حرمات متثل
مصدرا للكسب غري مشروع وأكل ألموال الناس بالباطل.
 - 5إن التعامل يف بطاقات سوبرميا يشتمل علي موبقة أخري وهي أنه يستنزف بصورة
حادة ومستمرة موارد النقد األجنيب بالتحويالت املستمرة الستحقاقات الشركة اإليطالية دون
مقابل  .ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطا علي العملة الوطنية حتى يؤدي الخنفاضها وتبدأ
حلقة التضخم بٍآثارها االقتصادية املدمرة ويعترب هذا من قبيل الفساد يف األرض فيما إذا كانت
الدولة غنية  ،أما يف ظروف بالدنا اليت تواجه حصارا وندرة يف موارد النقد األجنيب فهو فوق
كونه فسادا ميثل خيانة للوطن بإعانة األعداء علي حرماته  ..وينبغي تنبيه الناس إىل حرمة
هذه املعاملة وأضرارها .
ملا تقدم -:
الفتوى :
ترى اهليئة العليا للرقابة الشرعية-:
 - 1أن التعامل ببطاقات سوبر ميا أو «البنتاجونو» حيرم حرمة قطعية جلملة األسباب
املذكورة أعاله.
 - 2وأنه جيب علي من تعامل به :
أ) أن يقلع عنه فوراً .
ب) وأن يتوب إىل اهلل تعالي توبة نصوحاً .
ج) وأن يتحلل من هذا الكسب اخلبيث الذي ناله من هذا السبيل بصرفه يف أوجه
اخلري وأن ال ينتفع بشيء منه لنفسه .
 – 3وأن علي جهات االختصاص من :
أ) الدعوة واإلعالم .
ب) ووزارة املالية واالقتصاد الوطين .
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ج) بنك السودان .
د) واملصارف بالسودان .
ه) وغريها .
أن تبصر اجلمهور بغلظة حرمة هذا التعامل وخماطره وقفل كل املنافذ اليت ميكن أن يتسرب
من خالهلا ،ومعاقبة املصرين علي التعامل به .
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،،،،،

توقيع
د  .أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 19مجادى األوىل 1422هـ  8 -أغسطس 2001م
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/6

احتاد مزارعي الزراعة اآللية بالقضارف (االحتاد) ضد
بنك التضامن وبنك فيصل (فروع القضارف) حول تطبيق بند إزالة الغنب يف عقد السلم
الوقائع -:
الدعوى -:
-1يدعى االحتاد أن فروع بنك التضامن وبنك فيصل بالقضارف أصدرت قرارات بتاريخ
2001/5/28م و2001/6/7م عن كيفية سداد التزامات عقد السلم ختالف الفتوى الصادرة
من اهليئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ  11شوال 1413هـ  1993/4/3 -عن ذات املوضوع
حيث وجهت اهليئة العليا الطرفني يف ذلك النزاع بالصلح على إزالة الغنب  .وقبل الطرفان
بذلك وصار واقعاً ملتزماً به منذ ذلك التاريخ  .وأن املادة  286من قانون املعامالت املدنية
1984م تعرف الصلح بأنه عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة بني املتصاحلني بالرتاضي كما
نصت املادة  293منه يف الفقـرة ( )2بأن الصلح ملزم لطرفيه وال يسوغ أليهما أو لورثته من
بعده الرجوع فيه .
-2تبني أن قرارات البنكني استند على نشرة صادرة من احتاد املصارف السوداني بتاريخ
1997/6/4م مبا يفيد أن ما زاد أو نقص عن الثلث بني سعر السلم وقت التعاقد وقيمة املسلم
فيه عند التسليم يقسم مناصفة بني طريف العقد بدالً عن أيلولة الزيادة للمزارع يف حالة الزيادة
وحتمل املزارع للنقص يف حالة اخنفاض القيمة كما تقضي بذلك فتوى اهليئة العليا عن إزالة
الغنب  .وإن هذه النشرة صدرت من أحد طريف النزاع األول وال جيوز هلذا الطرف منفرداً أن
يعدل يف عقد الصلح .
-3تبني أن قانون تنظيم العمل املصريف يشرتط أن متارس املصارف نشاطها وفقاً ألحكام
الشريعة اإلسالمية وباخليارات اليت يوافق عليها البنك املركزي .
-4ملا تقدم يرجو االحتاد توجيه البنكني للعمل وفقاً لفتوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بإزالة الغنب وأن يرد كل ما زاد عن الثلث للمزارع .
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الـرد -:
 -1أجابت البنوك مؤمنة على أنها جتاوزت فتوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية وأنها رأت
أن تأخذ نصف ما زاد عن الثلث يف حالة رواج السلع وأن تتحمل نصف ما نقص عن الثلث
يف حالة الكساد .
 -2برر بنك فيصل وبنك التضامن جتاوزهما لفتوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية مبا
يلي-:
أ) أنهم تعاقدوا مع املزارعني بعقود سلم متت صياغتها من إدارة الفتوى ببنك التضامن
عندهم وأنها تضمنت البند اجلديد إلزالة الغنب .
ب) هناك نشرة من احتاد املصارف السوداني رقم  97/25بتاريخ 1997/6/4م وهي الحقة
لفتوى اهليئة العليا  ،وكان لزاماً علينا اتباع نشرات االحتاد  . .علماً بأن النشرة مل
تلغ بعد .
ج) أنهم يرون أن إزالـة الغنب باملناصفة فيما زاد عن سعر العقد هو األفضل .
 -3ويقرتحون على األخوة يف احتاد املزارعني اجللوس مع اجلهات ذات االختصاص
للوصول إىل صيغة عقد موحد للسلم تضمن فيه كل املسائل املتعلقة بإزالة الغنب اليت هي مصدر
للنزاعات بني املزارعني واملصارف .
املناقشة -:
 -1لقد صدرت بالفعل من اهليئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 1993/4/3م فتوى يف النزاع
بني مزارعي منطقة القضارف واملصارف املمولة هلم  .وأثبتت الفتوى على قبول بند إزالة
الغنب ،ويقتضي ذلك أن يُرد ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إىل الطرف املغبون سواء
كان هو املسلم أو املسلم إليه  ،ومنذ ذلك التاريخ اعتمد التعامل على هذه الفتوى .
 -2بتاريخ 1997/6/4م صدرت النشرة رقم 1997/25م من احتاد املصارف السوداني الذي
عدل بند إزالة الغنب حبيث يرد نصف ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه للطرف املغبون
وبني املنشور حججاً كثرية وجاء بأمثلة رقمية لتوضيح هذا التغيري .
 -3على إثر ذلك تناولت اهليئة العليا للرقابة الشرعية هذا املوضوع حبضور رئيس االحتاد
وأصدرت فيه الفتوى والتوجيه التاليني -:
* أصدر السادة احتاد املصارف السوداني املنشور رقم  97/25بتاريخ  4يونيو 1997م حول
عقود التمويل الزراعي بصيغة السلم الذي خيالف صراحة فتوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بإزالة الغنب فيما زاد أو نقص عن الثلث .
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استدعت اهليئة – عندما علمت بهذا املنشور – السيد )…………( /رئيس احتاد
املصارف السوداني فأوضح أنهم أصدروا هذا املنشور ومل يرجعوا فيه للهيئة العليا لألسباب
التالية -:
أ) سبق أن طلبوا من اهليئة إعادة النظر يف قرارها اخلاص باملدين امللئ املماطل وأن اهليئة
مل ترد عليهم.
ب) أن قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م كفيل مبعاجلة أي نزاع ينشأ يف هذا املوضوع.
وأن فتوى اهليئة اعتمدت على املادة  )1( 221من هذا القانون  . .وعليه ميكن أن
يعتمدوا على القانون دون فتوى اهليئة العليا .
ج) إن فتوى اهليئة كانت خاصة بنزاع حمدد ومل تكن عامة .
د) أنهم تقدموا مبذكرة حول إزالة الغنب يف جلسة االستماع ملعيار السلم بالبحرين ومل تتم
مناقشتها باعتبار أن موضوع إزالة الغنب هو اجتهاد سوداني  ..وأن الرأي الغالب هو
عدم العمل به .
ه) أنه لكل ما تقدم مل يروا سبباً للرجوع للهيئة ملراجعة فتواها .
و) وقد طلبت منه اهليئة دفعاً ألي مواجهة يف االختصاصات أن يلغوا هذا املنشور أو يوقفوا
العمل به  .فرد بأنه ال ميكن سحب هذا املنشور وأنه ملزم للبنوك ولن يستطيعوا سحبه
أو إيقافه.
إزاء كل ذلك رأت اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن هذا املنشور صدر خمالفاً لفتواها وأن
االحتاد قصد به جتاوز هذه الفتوى  ،ومبا أن فتوى اهليئة ملزمة للجهاز املصريف فيكون منشور
االحتاد باطالً  .وجيب الرجوع للعمل بفتوى اهليئة ملن عمل خبالف ذلك .
وبناء على ذلك ترجو اهليئة من السيد احملافظ أن يدعو اللجنة التنفيذية لالحتاد ويطلب
منها -:
أ) إلغاء هذا املنشور أو إعالن وقف العمل به .
ب) أن يتقدموا للهيئة العليا باملشكلة اليت نشأت من جراء تطبيق فتوى اهليئة .
وإننا إذ نرجو ذلك – فإمنا نريد أن ندرأ أي مواجهة بني املؤسسات اليت ينبغي أن تكون
متعاونة ومتفاهمة يف أداء دورها يف العمل املصريف اإلسالمي ( .انتهت فتوى اهليئة العليا)
 -4واضح أن ما أصدرته اهليئة اشتمل على أمرين -:
أوهلما  :الفتوى اليت تقرأ  :إزاء كل ذلك رأت اهليئة أن هذا املنشور صدر خمالفاً لفتوى
اهليئة العليا للرقابة الشرعية  ،وأن االحتاد قصد به جتاوز هذه الفتوى ومبا أن فتوى اهليئة
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ملزمة للجهاز املصريف فرتى اهليئة بطالن هذا املنشور والرجوع للعمل بفتوى اهليئة ملن عمل
خبالف ذلك.
ثانيهما  :رجاء اهليئة من السيد احملافظ أن يدعو اللجنة التنفيذية لالحتاد ويطلب
منها-:
إلغاء هذا املنشور وإعالن وقف العمل به .
أ) أن يتقدموا للهيئة العليا باملشكلة اليت نشأت من جراء تطبيق فتوى اهليئة .
ب) إن اهليئة إمنا فعلت ذلك من أجل أن تدرأ أي مواجهة بني املؤسسات اليت
ينبغي أن تتعاون يف أداء واجباتها .
 -5بالفعل التقى السيد احملافظ األستاذ  /عبد اهلل حسن أمحد باللجنة التنفيذية لالحتاد
وأفاد بأن االحتاد سيجمد نشرته  .ومنذ 1997م تاريخ صدور النشرة مل يعمل بتلك النشرة،
ومل تصلنا شكوى سوى هذا العام من هاتني املؤسستني مما يؤكد التزام املصارف بفتوى اهليئة
العليا للرقابة الشرعية .
 -6إن البنكني اعتمدا على نشرة االحتاد وخاصة أنها الحقة لفتوى اهليئة مما يفيد أنهم
ينسخون بها فتوى اهليئة  ،ونشري هنا إىل أن -:
أ) نشرة االحتاد صادرة من جهة هلا مكانتها ودورها يف قيادة املصارف العاملة
بالسودان ولكنها غري خمتصة بإصدار فتوى شرعية أساساً ولذلك ال وجه
ملقابلتها بفتوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية اليت متلك هذا االختصاص .
ب) إن اهليئة العليا هي املؤسسة األعلى املختصة بإصدار الفتاوى الشرعية يف
املسائل املصرفية وال تلغى فتواها إال بفتوى منها ألسباب واضحة تسوغ ذلك.
 -7إن االعتماد على صياغة إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن اإلسالمي مبا خيالف ما
أصدرته اهليئة العليا للرقابة الشرعية غري مقبول شرعاً  .أما بنك فيصل فإنه مل يتجاوز فتوى
اهليئة العليا فحسب بل جتاوز العقد النموذجي هليئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل .
ملا تقدم تقرر اهليئة العليا للرقابة الشرعية -:
 -1بطالن بند إزالة الغنب يف عقود السلم اليت تعاقدت بها فروع بنك التضامن وبنك فيصل
مبنطقة القضارف .
 -2رد ما زاد عن الثلث الذي أخذ من املزارعني .
 -3رد هذه العقود لبند إزالة الغنب الصادر من اهليئة العليا للرقابة الشرعية مبوجب فتواها
بتاريخ 1993/3/18م .
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 -4أن على احتاد املصارف السوداني أو أي عضو فيه أن يتقدم للهيئة العليا باملشكلة اليت
واجهتهم نتيجة تطبيقهم لفتوى اهليئة العليا عن إزالة الغنب مع رؤاهم ملعاجلتها حتى تقوم
اهليئة العليا بدراستها وإصدار احلكم الشرعي املناسب بشأنها .
توقيع
د .أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 24مجادى اآلخرة 1422هـ
 12سبتمرب 2001م
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ملحق رقم ()1
احتاد مزارعي الزراعة اآللية
تلفونات 43582 – 44376

التاريخ 2001/2/22 :م

النمرة  :إ م ز أ/و ق5 /

السيد /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

املوضوع  :شكوى ضد  /1بنك فيصل اإلسالمي القضارف
 /2بنك التضامن اإلسالمي القضارف
باإلشارة للموضوع أعاله ،أرجو ونيابة عن مزارعي الزراعة اآللية بوالية القضارف والذين
تعاملوا مع فرع بنك فيصل اإلسالمي القضارف وفرع بنك التضامن اإلسالمي القضارف بصيغة
السلم للموسم الزراعي 2001/2000م أن أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى ضد املصرفني املذكورين
أعاله لألسباب اآلتية -:
 -1لقد دخل بعض املزارعني يف متويل زراعي بصيغة السلم للموسم 2001/2000
وتضمن عقد السلم نص يقضي بأن يتم تقسيم ما زاد عن املبلغ بعد إزالة الغنب مناصفة بني
املصرف واملزارع .
 -2بعد إيفاء املزارعني اللتزامهم بعقد السلم بتسليم الكمية حمل العقد نفذت إدارة املصرفني
هذا البند من العقد بأن قامت بقسمة ما زاد عن الثلث بينهم واملزارع .
 -3إن هذا الفعل يشكل خمالفة واضحة وصرحية ملا جاء مبحضر االجتماع رقم ()9
املنعقد يف 1993/3/17م مبكتبكم حبضور كل أعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية (مرفق
صورة منه).
إذ جاء يف الفقرة (( : )1حددت االجتهادات الفقهية أن الغنب هو ما زاد عن ⅓ الثلث
ويقتضي ذلك أن يرد ما زاد عن سعر السلم أو نقص منه إىل الطرف املغبون سواء كان املسلم
أو املسلم إليه) .
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من هذا النص وبناءاً عليه صدرت الفتوى من اهليئة فإنه نص ملزم وال جيوز لطريف العقد أن
يتفقا على ما خيالفه ألن هذا األمر أمر شرعي صدر من جهة مناط بها رقابة املمارسة ومتاشيها
مع أحكام الشرع .
عليه نرجو تدخلكم وإصدار توجيه للبنوك املعنية للعمل وفق ما جاء يف الفتوى واالجتماع
املشار إليه .
وجزاكم اهلل خيــر ًا ،،،

توقيع :
عمر بشري موسى
رئيس احتاد مزارعي الزراعة اآللية
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ملحق رقم ()2
بنك التضامن اإلسالمي  -القضارف
التاريخ 2001/5/28 :م
السيد /رئيس احتاد املزارعني – والية القضارف
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,

املوضوع  :شكوى ضد البنك يف إزالة الغنب
باإلشارة للموضوع أعاله وخلطابكم بتاريخ 2001/5/26م خبصوص إزالة الغنب واليت مل
مير موسم زراعي واحد إال وحدثت فيها مشاكل عديدة  ،فنحن من جانبنا استطعنا بعالقاتنا
الطيبة مع املزارعني املمولني والذين سلموا بالكامل متت عملية إزالة الغنب هلم وفقاً للعقد الذي
مت التوقيع عليه من جانبهم راضني متاماً بهذا الوضع وذلك لآلتي -:
•
•

•
•

يوجد عقد للسلم ينص على كيفية إزالة الغنب من بداية التمويل  .متت صياغته بواسطة
إدارة متخصصة هي إدارة الفتوى والبحوث .
توجد نشرة من احتاد املصارف السوداني رقم (  ) 97 /25صادرة يف  ( 1997/6/4أي
بعد إصدار الفتوى يف 1993/4/3م )  .ومبا أن احتاد املصارف هو الذي ينظم العمل
املصريف لتجنب حدوث أي نزاعات بني املصارف واجلهات األخرى  ،كان لزاماً على
املصارف اتباع تلك النشرات اليت تصدر منه وبصورة للسيد /حمافظ بنك السودان ووزير
الزراعة االحتادي ومنذ صدور نشرة إزالة الغنب مل يتم إلغاء هلا  ،ومتت اإلشارة يف عقد
السلم وعليها تتم إزالة الغنب وهي ملزمة لكل األطراف كسند قانوني .
بالرغم من أن العقد هو شريعة املتعاقدين إال أن إدارة فرع القضارف رأت أن تتم إزالة
الغنب وحسب طلب املزارعني املمولني من جانبنا باملناصفة يف كل ما زاد عن سعر العقد
دون الرجوع لنشرة احتاد املصارف ومت التصديق عليها بواسطة اإلدارة العليا للبنك .
حنن من جانبنا نرى أن إزالة الغنب باملناصفة يف ما زاد عن سعر العقد هي األفضل
للمزارع.
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• أخرياً نقرتح على األخوة يف احتاد املزارعني اجللوس مع اجلهات ذات االختصاص
للوصول إىل صيغة عقد موحد للسلم تضمن فيه كل املسائل املتعلقة بإزالة الغنب واليت
هي مصدر النزاعات بني املزارعني واملصارف واليت مل جيد هلا احتاد املزارعني حالً
بالرغم من قدمها وكذلك اجللوس مع إدارات املصارف بالوالية ملعرفة احلقائق من كل
اجلوانب وحتاشي االستماع جلهات أحادية .
• وبالرغم من ذلك نؤكد وقوفنا التام مع الزراعة واملزارعني باملنطقة .
مرفق صورة نشرة احتاد املصارف .
واهلل ويل التوفيق ،،،

توقيع
ع /بنك التضامن اإلسالمي
القضارف
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ملحق رقم ()3
بنك فيصل اإلسالمي  -فرع القضارف

التاريخ 2001/6/7 :م
السيد /رئيس احتاد مزارعي الزراعة اآللية – والية القضارف
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,

املوضوع  :شكوى ضد البنك يف إزالة الغنب
باإلشارة إىل خطابكم لنا بتاريخ 2001/5/26م خبصوص املوضوع أعاله نفيدكم بأن عقود السلم
املوقعة بيننا وبني عمالئنا تنص على أن يتم إزالة الغنب عن أي من طريف العقد ( البنك و املسلم
إليه) بسبب زيادة سعر املسلم فيه وقت التسليم عن السعر املتفق عليه أو نقص سعر املسلم فيه
وقت التسليم عن السعر املتفق عليه وذلك برد نصف ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه
للطرف املغبون .
ولكن تقديراً منا لظروف عمالئنا الكرام قمنا مبعاجلة إزالة الغنب بقسمة ما زاد عن سعر السلم
مناصفة بني البنك و العميل  ،ونرى أن هذه املعاجلة جمزية .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،

توقيع
مبارك حممد أمحد الفكي
نائب املدير باإلنابة

توقيع
حممد سليمان حامد
املدير

صورة
للسيد  /نائب املدير العام لالستثمار و املوارد البشرية ( مرفقات )2
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ملحق رقم ()4
احتاد مزارعي الزراعة اآللية

					
التاريخ 2001/6/19 :م

النمرة  :أ م ز أ  /و ق 5 /

فضيلة الشيخ  /رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية – بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,

املوضوع  :استئناف قرار بنك التضامن اإلسالمي
و بنك فيصل اإلسالمي بشأن إزالة الغنب
أرجو شاكراً التقدم بهذا االستئناف يف مواجهة قرار بنك التضامن اإلسالمي خبطابه بتاريخ
2001/5/28م وقرار بنك فيصل اإلسالمي خبطابه بتاريخ 2001/6/7م و اللذين جاءا مبخالفة
للفتوى الصادرة من هيئتكم املوقرة بتاريخ  11شوال 1413هـ  -املوافق  3أبريل 1993م وذلك
لألسباب اآلتية -:
أوالً  :لقد جاء بقانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991فى املادة  4منه أنه جيوز للمصارف
أن متارس األعمال املذكورة يف املادة بشرط أن تكون تلك التصرفات مباحة وفقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية و أن يوافق عليها بنك السودان و أال تتعارض مع أي حكم شرعي.
ثانياً :صدرت من هيئتكم املوقرة فتوى يف نزاع نشب بني مزارعي منطقة القضارف واملصارف
املمولة هلم بتاريخ  3أبريل 1993م ومت عرض هذه الفتوى على طريف النزاع ووافقا عليها على
وجه الصلح وبذلك أصبحت ملزمة لطرفيها و بالتالي يطبق عليها قواعد وأحكام عقد الصلح
الواردة بالشريعة اإلسالمية وقانون املعامالت املدنية لسنة  1948املادة ( )286اليت تعرف
الصلح بأنه عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة بني املتصاحلني بالرتاضي  .كما جاء بذات
القانون املادة ()293الفقرة ( )2بأن الصلح ملزم لطرفيه و ال يسوغ أليهما أو لورثته من بعده
الرجوع فيه .
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ثالثاً  :إن القرار املستأنف استند لنشرة صادرة من احتاد املصارف السوداني بتاريخ
1997/6/4م بأن ما زاد أو نقص عن سعر السلم يقسم مناصفة بني طريف عقد السلم.
إن هذه النشرة اليت استند عليها القرار املستأنف جاءت خمالفة للفتوى الصادرة املشار إليها
سابقاً  ،ألن تلك الفتوى أوضحت أن ما زاد عن ⅓ (ثلث) سعر السلم يرد للمزارع  ،إضافة
إىل أن تلك النشرة صدرت من أحد طريف النزاع الذي سبق ومت فيه صلح حسب الفتوى وحسب
قواعد عقد الصلح  ،فإنه ال جيوز ألحد الطرفني أن يعدل يف عقد الصلح بإرادته املنفردة وهذا
ما مت يف هذه النشرة .
لكل ما سبق إننا نعتقد وبكل تواضع أن القرارين حمل االستئناف قد جاءا خمالفني ألحكام
املادة ( )4من قانون تنظيم العمل املصريف ألنها خالفت فتوى صادرة من هيئة رقابة شرعية
وعدلت يف عقد دون موافقة الطرف اآلخر ،كما أنها مل تتم مبوافقة بنك السودان .
عليه نرجو تدخلكم وتوجيه إدارة املصرفني للعمل وفق الفتوى الصادرة بتاريخ 1993/4/3م
بأن يرد ما زاد عن (⅓ ) الثلث للمزارع .
وفقكم اهلل يف ما والكم

توقيع
عمر بشري موسى
رئيس احتاد مزارعي الزراعة اآللية  -والية القضارف
مرفقات :
.1الفتوى  +احملضر
.2رد بنك فيصل
.3رد بنك التضامن
.4النشرة 97/25
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
98

الكتاب الثالث

ملحق رقم ()5
احتاد املصارف السوداني

التاريخ  4 :يونيو 				1997

النمرة  :ا م س  /م  /ب

السيد  /مدير عام بنك التضامن اإلسالمي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نشرة رقم ()97/25
عقود التمويل الزراعي بصيغة السلم
يف إطار رعاية احتادكم لشؤون عضويته  ،تداول االحتاد يف اجتماعه الشهري بتاريخ
97/6/1حول العقود املذكورة أعاله خاصة بند إزالة الغنب بتلك العقود ومشاكل التمويل
الزراعي سيما يف املناطق املطرية يف ضوء جتارب وممارسات املصارف يف املواسم الزراعية
السابقة  ،وبناء على نقاشنا املستفيض هلذا املوضوع  ،توصلنا لآلتي :
أوالً  :إن عقود السلم بني املصارف و املزارعني ليست عقود إذعان مبنية على الظلم
واستغالل حاجة املزارعني للتمويل كما يثار من وقت آلخر من بعض املزارعني واملغرضني ألن هذه
العقود وضعت بأسس علمية وشرعية وحتظى مبوافقة طرفيها.
ثانياً  :إن املمارسة احلالية بتعويض املزارع بكل ما زاد عن الثلث فيه ظلم للمصارف لألسباب
اآلتية :
 .1إن سعر السلم املتعاقد عليه يتضمن ابتداء رحباً للمزارع قدره  ( %25زيادة عن سعر
التكلفة املتفق عليه) .
 .2إن كثرياً من املزارعني مياطلون و أحياناً ميتنعون عن التسليم يف املوعد احملدد بالعقد
لفرتات طويلة حبجج خمتلفة و ال يسارعون بالتسليم إال إذا كانت مصلحتهم يف ذلك مثل
اخنفاض األسعار كما حدث يف السمسم يف املوسم السابق .
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 .3املصارف تلتزم التزاماً تاماً بتطبيق بند إزالة الغنب عندما يكون لصاحل املزارعني بينما
ال يلتزم املزارعون بتطبيق بند الغنب إذا كان لصاحل املصارف .
ثالثاً  :إن املمارسة العملية بينت لنا أن املوقف احلقيقي للمصارف يف بعض األحيان خسارة
كبرية مما حدا باملصارف اخلاسرة للعزوف عن التمويل الزراعي املطري وقفل الفروع املرتبطة
به و ختفيض العمالة الناجتة عن هذا اإلجراء .
رابعاً  :استناداً على ما شرحناه أعاله  ،ونسبة ألن التمويل الزراعي حيتل صدارة متويل
القطاعات ذات األولوية تأميناً لغذائنا وزيادة حلصيلتنا من النقد األجنيب و استقالالً لقرارنا،
ولضمان انسياب التمويل للزراعة املطرية بالرغم من املشاكل احمليطة به ،ومن أجل اللحاق
باملوسم احلالي  ،98/97فقد قرر احتادكم أن تلتزم املصارف التزاماً صارماً باآلتي توحيداً
لتعاملها يف هذا اجملال املليء باملشاكل والضغوط واملثالب:
 .1تضمني بند إزالة الغنب يف عقود السلم اليت توقعها املصارف مع املزارعني على أن
ينص يف هذا البند صراحة أن يعوض املزارع يف حالة ارتفاع األسعار ويعوض املصرف يف حالة
اخنفاض األسعار .
 .2أن يزال الغنب عن أي من طريف عقد السلم (املصرف/املزارع) بسبب زيادة سعر املسلم
فيه وقت التسليم عن السعر املتفق عليه أو نقص سعر املسلم فيه وقت التسليم عن السعر املتفق
عليه وذلك برد نصف (½) ما زاد عن ثلث(⅓) سعر السلم أو نقص عنه للطرف املغبون
حسبما سيوضح باملثالني أدناه :
أ.مثال زيادة السعر :
السعر املتعاقد عليه 			
السعر وقت التسليم 			
		
يستحق املصرف رأمساله +الثلث
			
الفرق بني السعر وقت التسليم
و استحقاق املصرف يوزع
مناصفة بني املزارع واملصرف

 12.000جنيه جلوال الذرة
“
“ “ 18.000
(16.000=)4.000+12.000
= 2.000=16.000-18.000ج
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ب.مثال نقص السعر :
			
السعر املتعاقد عليه
			
السعر وقت التسليم
			
إذن خسارة املصرف
يتحمل املصرف من اخلسارة منفرداً
ما يساوى (ثلث) السعر املتعاقد عليه
				
باقي اخلسارة
توزع مناصفة بني املصرف واملزارع .

 12.000جنيه جلوال الذرة
“ “
“ 6.000
 6.000=6.000-12.000ج
(4.000=)⅓×12.000ج
( 2.000=)4.000-6.000جنيه

ونسأل اهلل التوفيق

توقيع
حسني حممد عمر املفتى
رئيس احتاد املصارف السوداني
معنون لألخوة :
مديري عموم املصارف
صورة لألخ :
 حمافظ بنك السودان -وزير الزراعة االحتادي

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

101

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/7

استفتاء عن  :صكوك التأجري اإلسالمية
تقدمت شركة السودان للخدمات املالية مبشروع أداة مالية باسم صكوك التأجري اإلسالمية،
وقد اعتمدت يف هذا املشروع علي صكوك التأجري اإلسالمية الصادرة يف البحرين .
تدارست اهليئة العليا نشرة اإلصدار والفتوى الصادرة بصحة صكوك التأجري اإلسالمية الصادرة
يف البحرين .وتتلخص الوقائع يف أن :
 .1تبيع احلكومة عيناً مملوكة هلا مببلغ مائة مليون دوالر ألي مؤسسة استثمارية قادرة
علي جذب ودائع االستثمار من اجلمهور .
 .2تلتزم احلكومة البائعة باستئجار العني من مالكيها اجلدد حبيث متثل هذه اإلجارة عائد
الصكوك (أي رأس املال الذي دفع يف العني ).
 .3تلتزم احلكومة مبوجب وعد ملزم بشراء العني بنهاية مدة اإلجارة بذات املبلغ الذي
باعتها به (مائة مليون دوالر ).
األسباب:
هذه املعاملة معيبة من وجهني :
أوهلما :أن املعاملة صورة من صور بيع العينة  ،وذلك ألن احلكومة :
تبيع هذه السلعة مببلغ ( )100مليون دوالر وتستأجرها من املشرتي بأجرة معلومة ألجل
معلوم وتعد وعداً ملزما بشراء ذات السلعة بنهاية مدة اإلجارة بذات املبلغ الذي باعتها به .
فتكون احلكومة قد أخذت مائة مليون من الدوالرات وضمنت لدافعها ردها له يف نهاية اإلجارة
مبوجب وعد ملزم  .وأخذ املشرتي دافع املائة مليون دوالر زيادة علي مبلغه هو األجرة اليت
يتقاضاها يف فرتة اإلجارة فتتمخض املعاملة عن قرض بزيادة يف مقابل األجل وهو عني ربا
الديون املقطوع حبرمته.
ومبا أن العني قد خرجت من ملك صاحبها يف مقابل مثن نقدي قليل وعادت إليه بثمن
أعلي مؤجل (هو جمموع مثن اسرتدادها واألجرة ) فاملعاملة كذلك من بيع العينة.
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ثانيهما :أن املعاملة يف حكم البيع املؤقت ملا اشرتط فيها من رجوع العني إىل بائعها بعد
نهاية مدة اإلجارة  ،واألصل يف البيع أن يكون مؤبداً والتوقيت يفضي إىل فساد عقد البيع .
الفتوى -:
ملا تقدم تري اهليئة العليا :
 - 1بطالن هذه املعاملة باعتبارها من ربا الديون املقطوع حبرمته .
 - 2عدم جواز استخدام هذه الصكوك أداة مالية إسالمية وميكن مواصلة البحث عن صيغ
مشروعة أخري ختدم املصلحة اليت تسعي احلكومة لتحقيقها – مبا فيها تصحيح هذه
املعاملة.
توقيع
د 0أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات اإلسالمية
 21شعبان 1422هـ –  7نوفمرب 2001م
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ملحق رقم ()1

شركة السودان للخدمات املالية احملدودة

SUDAN FINANCIAL SERVICES COMPANY L.T.D
اخلرطوم وسط تقاطع شارع اجلامعة مع شارع الطيار مراد – شرق وزارة الزراعة

صكوك التأجري اإلسالمية
وزارة املالية واالقتصاد الوطين
 .1مقدمة :
صكوك التأجري اإلسالمية تصدر على صيغة اإلجيارة أو املشاركة يف اإلنتاج ومتثل حصة يف
أصول ( مصفاة األبيض ومصفاة اجليلى مثالً ) تصدرها حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية
و االقتصاد الوطين .
 .2اهلدف من إصدار الصكوك :
يتمثل اهلدف من إصدار الصكوك يف اآلتي :
أ .إدارة السيولة يف االقتصاد الكلى عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة للتحكم يف السيولة
قبضاً وبسطاً بأداة مالية إسالمية .
ب .تغطية جزء من العجز يف املوازنة للدولة من موارد نقدية حقيقية باستخدام مدخرات
األفراد واملؤسسات املالية بدالً من اللجوء للجهاز املصريف للتمويل بالعجز .
ج .جتميع املدخرات القومية وتشجيع االستثمار عن طريق نشر الوعي االدخاري بني
اجلمهور األمر الذي يؤدى بدوره إىل زيادة االستثمار .
د .إجياد جماالت جديدة لالستثمار بتفعيل األصول الثابتة اليت متلكها الدولة عن طريق
اإلجيارة .
 .3طريقة إصدار الصكوك :
أ .تقوم احلكومة بطرح نسبة  %30مثالً من ملكيتها يف األصل ( املصفاة يف هذه احلالة )
على حمفظة الصكوك اإلسالمية اليت تديرها إدارة الصكوك احلكومية بوزارة املالية و االقتصاد
الوطين وتقوم بتسويقها شركة السودان للخدمات املالية .
ب .تتنازل احلكومة عن ملكيتها يف األصل املطروح لصاحل حمفظة الصكوك اإلسالمية (اليت
نقرتح إنشاؤها هلذا الغرض ) تنازالً مؤقتاً ينتهي بانتهاء مدة اإلجيارة .
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ج .تطرح الصكوك على املستثمرين من األفراد و الشركات ذات الشخصية االعتبارية يف
الداخل و اخلارج على أساس ملكية مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الصكوك .
د .تقوم احلكومة متمثلة يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين (أو أي طرف ثالث) باستئجار
أصل ( املصفاة يف هذه احلالة )من املالكني من محلة الصكوك بعائد تأجريي مبوجب عقد
إجيارة منتهية بالتمليك .
 .4ضمان الصكوك -:
أ .تضمن حكومة السودان متمثلة يف وزارة املالية و االقتصاد الوطين ضماناً غري مشروط بإعادة
شراء اجلزء املباع من أصوهلا عند تاريخ نهاية اإلصدار .
ب .يكون الشراء بالقيمة األصلية ( االمسية) للصك .
ج .تلتزم احلكومة بضمان استمرارية استئجارها لتلك األصول طيلة مدة اإلصدار احملددة
للصك .
 .5تاريخ ومدة اإلصدار و تاريخ االستحقاق -:
يتم إصدار هذه الصكوك ملدة عام من تاريخ اإلصدار ويستحق عند نهاية الفرتة املقررة
لالستحقاق (سنة).
 .6العائد على الصكوك -:
يدفع عند تأجري األصول املكونة للصكوك كل ثالثة أشهر و يسرى هذا العائد اعتباراً من
بداية تاريخ اإلصدار و يتوقف العائد عند تاريخ االستحقاق .
 .7سعر اإلصدار -:
تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة االمسية للصك .
 .8فئات الصكوك -:
تصدر الصكوك بفئة  10.000دينار أو ما يعادهلا بالعمالت احلرة كحد أدنى للصك
أو مبضاعفاته .
 .9فرتة االكتتاب -:
يتم استالم طلبات احلصول على الصكوك بعد اإلعالن عن االكتتاب يف وسائل اإلعالم
املختلفة و ذلك من شركة السودان للخدمات املالية و حتدد الشركة الفرتة احملددة لالكتتاب
يف ذلك اإلعالن .
 .10حجم اإلصدار -:
يكون حجم اإلصدار حسب النسبة املقررة من ملكية الدولة يف قيمة األصول
(افرتض .)%30
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االكتتاب بقيمة تزيد عن حجم اإلصدار -:
يف حالة جتاوز قيمة االكتتاب قيمة اإلصدار احملددة فإنه جيوز حلكومة السودان (متمثلة
يف وزارة املالية و االقتصاد الوطين ) اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية -:
أ .رفع حجم اإلصدار عن طريق ختصيص صكوك إضافية يف حدود القيمة الفعلية لألصول
وتوزيعها على مقدمي الطلبات و ذلك الستيفاء كل أو جزء من فائض االكتتاب .
ب .إبقاء اإلصدار على حاله وإرجاع املبالغ اإلضافية مع ختصيص توزيع الصكوك على
مقدمي الطلبات بنسب طلبات االكتتاب  ،على أن يتم اسرتداد املبالغ اإلضافية ملقدمي
الطلبات خالل فرتة ال تتجاوز األسبوع من تاريخ ختصيص الصكوك .
 .11طريقة اإلصدار -:
يتم تسجيل شهادات الصكوك اليت يتم ختصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص احملول
و ذلك يف سجل خاص يتم إعداده هلذا الغرض بواسطة شركة السودان للخدمات املالية .وفى
حالة حتويل الصك جلهة أخرى يتوجب على اجلهة احملولة إخطار الشركة الختاذ ما يلزم
من إجراءات لتحويل الصك .
 .12اسرتداد قيمة الصكوك -:
عند انتهاء فرتة اإلجيارة يتم شراء الصكوك بقيمتها األصلية ( االمسية ) عند تاريخ
االستحقاق وال جيوز اسرتداد الصك قبل مدة اإلجيارة .
 .13إجراءات تقديم الطلبات -:
أ .تعد شركة السودان للخدمات املالية استمارة تقديم الطلبات وبيان اإلصدار و اليت ميكن
احلصول عليها من الشركة .
ب .تقدم الطلبات إىل شركة السودان للخدمات املالية باعتبارها وكيالً حلكومة السودان.
ج .يتم تسليم الطلبات خالل الفرتة احملددة لالكتتاب للشركة .
د .ميكن تسليم الطلبات بواسطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق الربيد .
هـ .حتدد شركة السودان للخدمات املالية يف بيان اإلصدار كيفية سداد قيمة الصكوك.
و .ستقوم الشركة باستبعاد الطلبات اليت ال تتماشى و شروط اإلصدار مثل الطلبات الناقصة
أو غري املوقعة أو غري املصحوبة بتفويض الدفع...اخل.
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القصر أو الشركات جيب توضيح ذلك بالطلب
ز .يف حالة التقدم بطلبات الصكوك نيابة عن ّ
و إبراز املستند الالزم .
ح .ال جيوز تقديم طلبات مشرتكة ألكثر من شخص طبيعي أو اعتباري وعلى كل شخص
طبيعي أو اعتباري أن يتقدم بطلبه منفرداً .
 .14طريقة دفع قيمة الصكوك -:
أ .يتوجب على كافة املستثمرين يف الصكوك إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب .جيوز للمستثمرين من البنوك و األفراد والشركات تفويض شركة السودان للخدمات
املالية خبصم قيمة الصكوك مباشرة من حساباتهم طرف بنك السودان أو البنوك التجارية
العاملة بالسودان .
ج .بالنسبة لألجانب و السودانيني العاملني باخلارج فيمكن حتويل قيمة الصك بالعمالت
القابلة للتداول عن طريق البنوك التجارية العاملة بالبالد أو البنوك اليت حتددها شركة
السودان للخدمات املالية على أن يتحمل مقدم الطلب كافة رسوم اخلدمات املصرفية اخلاصة
بالتحويل .
د .ميكن سداد الصكوك بالدفع نقداً أو عن طريق الشيكات املصرفية واملعتمدة أو بالتخويل
خبصم القيمة من احلسابات طرف البنوك .
 .15ختصيص الصكوك -:
سيتم اإلعالن عن أسس وكيفية ختصيص الصكوك يف وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية
املختلفة املقروءة و املسموعة و املرئية  .وعند اكتمال عملية ختصيص الصكوك تقوم شركة
السودان للخدمات املالية بإعداد شهادات الصكوك و تسليمها ألصحابها بالربيد املسجل
أو باليد يف حالة رغبة املكتتب يف ذلك .
 .16رفض الطلبات -:
حلكومة السودان متمثلة يف وزارة املالية و االقتصاد الوطين احلق املطلق يف رفض أي طلب
كلياً أو جزئياً دون إبداء أي أسباب .
 .17التداول يف الصكوك يف السوق الثانوية -:
يتم التداول يف هذه الصكوك يف السوق الثانوية يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية بعد إدراجها
يف السوق أو عن طريق صناع السوق (  ) Market Makersالذين سيتم اختيارهم للتداول
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يف هذه الشهادات بيعاً وشراء و ستحدد قيمة الصكوك يف هذه احلالة بناء على معطيات السوق
من حيث العرض والطلب .
 .18دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق -:
يقوم محلة الصكوك بإعادة شهادات الصكوك شخصياً أو عن طريق الربيد املسجل
لشركة السودان للخدمات املالية قبل شهر من نهاية اإلصدار و ذلك بعد إجراء التسويات
الالزمة وستقوم الشركة بإصدار وصل استالم ألصل الشهادات املستلمة وال جيوز خالل هذه
الفرتة إجراء أي عمليات حتويل للصكوك ،هذا وسيتم سداد القيمة األصلية ( االمسية )
حلاملي الصكوك املسجلني يف سجل الصكوك بشيك يسلم للمستفيد أو عن طريق إرساله
بالربيد املسجل .
 .19نقل ملكية الصكوك -:
هذه الصكوك قابلة للتداول و التحويل حيث جيوز ملالكيها االجتار فيها بالكامل أو بأي
عدد منها ويتم بيع و حتويل الصكوك بواسطة استمارة التحويل املعدة هلذا الغرض .و ستقوم
شركة السودان للخدمات املالية بتصميم االستمارات الالزمة هلذا الغرض ووضع الضوابط
املتعلقة بالتحويل .
 .20فقدان أو تلف الصكوك -:
يف حالة فقد أو سرقة أو تلف شهادات الصكوك  ،يتعني على مالك هذه الصكوك إبالغ
الشركة بذلك على الفور إضافة إلجراءات البالغ لدى السلطات األمنية  .وسيتم إصدار
شهادات جديدة وإلغاء الشهادات السابقة مقابل رسوم إدارية حتدد الحقاً .
 .21املستثمرون املؤهلون لالكتتاب فى الصكوك -:
ليست هناك أي قيود على أهلية املستثمرين حيث جيوز لكافة األفراد والشركات و املؤسسات
املالية املقيمني وغري املقيمني االكتتاب يف هذه الصكوك.
 .22القانون املطبق -:
خيضع إصدار هذه الصكوك وكافة املستندات املتعلقة بها للقوانني السارية حبكومة السودان
واللوائح اليت يتم مبوجبها إصدار هذه الصكوك .
.23تأكيد شرعية اإلصدار -:
مبوجب الفتوى الصادرة يف يوم  .....................بواسطة اهليئة العليا للرقابة الشرعية
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للبنوك واملؤسسات املالية فقد مت بيان شرعية هذا اإلصدار و عدم تعارضه مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية .
.24عنوان جهة االتصال -:
ميكن إرسال أي استفسارات خاصة بهذا اإلصدار إىل شركة السودان للخدمات املالية بصفتها
وكيالً حلكومة السودان لإلجابة عليها وترسل تلك االستفسارات على العنوان التالي -:
شركة السودان للخدمات املالية
ص.ب:
هاتف 784947- 784938 :
تلفاكس 784937 :
E. Mail : SUFISEC.Sudanet.net
اخلرطوم  -السودان
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ملحق رقم ()2
مذكرة األمني العام حول صكوك التأجري اإلسالمية
املقدمة من شركة السودان للخدمات املالية
أوالً  :التصور املقدم عن صكوك التأجري اإلسالمية :
 )1تقوم احلكومة ( ممثلة يف وزارة املالية ) ببيع  %30من حصتها يف مصفاة اخلرطوم
للراغبني يف الشراء من األفراد و الشركات و املؤسسات مبوجب صكوك ملكية تثبت ذلك .
 )2إن ملكية املشرتى هلذه الصكوك تعترب ملكية مؤقتة تنتهي يف التاريخ احملدد لذلك يف
الصك و ذلك ببيعها لوزارة املالية بقيمتها االمسية .
 )3تقوم وزارة املالية بتأجري حصص الشركاء على أن تدفع هلم األجرة كل ثالثة أشهر .
 )4تضمن وزارة املالية :
أ .االستمرار يف اإلجارة طوال فرتة سريان الصك .
ب .و شراء الصكوك بالقيمة أعاله يف نهاية املدة .
ثانياً  :ترى اهليئة أن هذه الصورة من صكوك التأجري ال جتوز شرعاً لألسباب
التالية-:
 )1إن شراء احلصص وملكيتها بوساطة اجلمهور من وزارة املالية يشتمل على شرط ينافى
مقتضى عقد البيع ألن امللكية الناشئة عن البيع تكون مطلقة و دائمة ختول صاحبها التصرف
فيها كيفما شاء  .أما يف هذا البيع فقد قيدت ملكية املشرتى بعد انتهائها ببيع حصته لوزارة
املالية و بالقيمة االمسية اليت اشرتى بها الصك .
 )2إن إلزام وزارة املالية ملشرتى الصك ببيعه هلا يف نهاية املدة بالقيمة االمسية يشتمل بدوره
على شبهة القرض بزيادة ألن وزارة املالية تضمن اسرتداد رأس املال الذي دفعه يف شراء هذه
الصكوك وحيصل فوق ذلك من وزارة املالية على عائد شهري يتسلمه كل ثالثة أشهر و هذا
هو ربا الديون .
ثالثاً  :صكوك املشاركة املتناقصة :
مبا أن صكوك التأجري بالصورة اليت ذكرت أعاله ال جتوز شرعاً ملا أبدينا من أسباب .إال أنه
ميكن اقرتاح صيغة أو صيغ بديلة نتفادى فيها الشوائب الشرعية اليت أبطلت مقرتح صكوك
التأجري ،ومن هذه الصيغ :
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أوالً :املشاركة املتناقصة -:
.1تطرح وزارة املالية جزءاً من حصتها يف مصفاة اخلرطوم للراغبني يف شرائها على أساس
امللكية املشرتكة املشاعة .
.2جيوز حلملة الصكوك أن يبيعوا حصصهم يف أثناء الفرتة املالية للراغب يف الشراء بالثمن
الذي يتفقان عليه .
.3يلتزم الطرفان على أن لوزارة املالية األولوية يف شراء الصكوك على أن يتم الشراء باالتفاق
بني الطرفني مراعني فيه سعر السوق .
.4يلتزم الطرفان يف هذا العقد بكل أحكام املشاركة املتناقصة حتى تؤول ملكية الصكوك
كاملة إىل وزارة املالية .
.5العائد الذي يتوقعه حامل هذه الصكوك يتمثل يف :
.1األرباح اليت حتققها املصفاة .
.2العائد الرأمسالي للمصفاة .
.6جيوز لوزارة املالية ومحلة الصكوك أن يؤجرا ما ميلكان من أصول يف هذه املصفاة لطرف
ثالث يقوم بإدارة املصفاة  .كما جيوز حلملة الصكوك أن يؤجروا نصيبهم من املصفاة لوزارة
املالية ( الشريك) .
توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
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ملحق رقم ()3
STATE OF BAHRAIN
دولة البحرين 					
BAHRAIN MONETARY AGENCY
			
مؤسسة نقد البحرين
MANAMA – BAHARAIN
املنامة البحرين				
P.O.BOX 27
						
صندوق الربيد 26
TELEX:BN 8295

			
الرقم ...................
			
التاريخ ...................

No.................
Date..................

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه

فتوى شرعية بشأن إصدار صكوك التأجري اإلسالمية
حلكومة دولة البحرين
اطلعت اللجنة الشرعية علي بيان ومستندات عملية اإلصدار لصكوك التأجري اإلسالمية
حلكومة دولة البحرين  ،من حيث كيفية تطبيقها  ،وراجعت العقود واالتفاقيات املتعلقة
بها ،ووضعت الرتتيب الواجب اتباعه يف إجراء التصرفات املطلوبة لتحقيق الضوابط الشرعية
العامة يف الصكوك وخباصة ما نص عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن صكوك
املقارضة مع مراعاة األحكام الشرعية لإلجارة املنتهية بالتمليك.
وقد اقتضى إصدار هذه الصكوك توكيل املستثمرين أحدهم ليقوم بشراء األعيان وتأجريها إىل
حكومة دولة البحرين ممثلة يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين  ،وستقوم مؤسسة نقد البحرين
بإدارة الصكوك .وبعد متلك املستثمرين األصول موضوع التأجري بشرائها من احلكومة بالوكالة
املخولة إىل أحد املستثمرين يقوم بتأجري تلك األصول إىل احلكومة بأجرة معلومة متثل عائد
الصكوك  ،مع الوعد امللزم من قبل احلكومة بشراء تلك األصول عند انتهاء مدة اإلجارة بثمن
ميثل القيمة األصلية اليت مت شراء تلك األصول بها من احلكومة  ،ويدفع هذا الثمن عند إبرام
البيع يف نهاية مدة اإلصدار .
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وقد حتقق مما سبق أن اكتتاب املستثمرين يف هذه الصكوك (اليت تقوم مؤسسة نقد البحرين
بتسويقها) جيعل محلة الصكوك مالكني حلصص شائعة يف األصول املؤجرة  ،وبذلك يستحقون
نصيباً من اإلجارة املتزامنة متناسباً مع ملكيتهم املتمثلة مبا حيملونه من صكوك .وعند انتهاء
مدة اإلجارة مع نهاية اإلصدار وبيع األصول للمستأجر تنفيذاً للوعد بالتمليك يسرتد حامل
الصك قيمته األصلية مع ما بقي له من عائد اإلجيار .
واجلدير بالبيان أن ضمان اجلهة املصدرة اسرتداد حامل الصك لقيمته األصلية جائز ،ألنه
ناشئ عن الوعد امللتزم به منها لشراء العني املؤجرة بتلك القيمة  ،وهو من قبيل ضمان الطرف
الثالث (وليس ضماناً من أحد املشاركني أو من مدير االستثمار)  ،كما أن حتديد العائد املتوقع
للصك ناشئ من معلومية األجرة واملراعي يف تقديرها تغطية املصاريف الواجبة علي املؤجر
كالصيانة األساسية والتأمني .
ويف ضوء ما سبق تقرر اللجنة مشروعية االستثمار يف هذه الصكوك اهلادفة إىل حتقيق املصلحة
العامة يف إقامة و إدارة املرافق واملشاريع النافعة ،وتسهم يف التنمية وتوفري املوارد ،كما حتقق
مصلحة املستثمرين بإتاحة الفرص اجليدة املأمونة الستثمار مدخراتهم واحلصول علي عائد
حالل ،مع التمكن من تسييل هذه االستثمارات بتداوهلا يف السوق الثانوية ،لتوافر الضوابط
الشرعية للتداول احلر هلا مع االستئناس بالتقييم املعلن عنها .
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .

(مكة املكرمة  19شوال 1419هـ املوافق  5شباط (فرباير ) 1999م
أعضـــاء اللجنة
توقيع
 /1فضيلة الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع
توقيع
 /3فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة
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توقيع
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ملحق رقم ()4
عقد البيع األول
احلمد هلل والصالة والسالم علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه  ،وبعد

فإنه يف يوم  14....................هـ املوافق 200......................م
أبرم هذا العقد بني كل من :
 1ـ حكومة دولة البحرين بصفتها املالك األصلي ومتثلها مؤسسة نقد البحرين بصفته وكيال
ويشار إليها فيما بعد بـ « الطرف األول »
و
 2ـ بنك  -------باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن بقية محلة الصكوك  ،ويشار إليه
فيما بعد بـ « الطرف الثاني »
متهيد :
حيث إن الطرف األول هو املالك الوحيد لألصول املتمثلة يف املخازن احلكومية املركزية الكائنة
بـ  ...............بسرتة ويقر أن هذه األصول غري مرهونة أو حمجوزة أو متنازع عليها وحيث
إن الطرف الثاني باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن بقية محلة الصكوك قد أبدي استعداده
ورغبته يف شراء تلك األصول من « الطرف األول» فقد مت االتفاق وبرضا واختيار من الطرفني
علي ما يلي :
 -1يعترب التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ومكمالً له فيما ال يتعارض مع
أحكامه.
 -2باع الطرف األول للطرف الثاني األصول املبينة أعاله 0
 -3قبل الطرف الثاني شراء تلك األصول وقبلها بالصفة واهليئة احلالية.
 -4مت حتديد مثن البيع بني الطرفني مببلغ ( 100.000.000مائة مليون)
دوالر أمريكي.
 -5يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل مثن البيع يف حساب الطرف األول رقم .........
يف البنك. ..................
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 -6يقر الطرف األول أن العني املبيعة خالية من العيوب وأنها طبق املواصفات والصالحية
التامة  ،كما يقر بأنه ميلك العني بكاملها .
 -7يقر الطرف الثاني أنه قد تسلم العني املبيعة سليمة من العيوب وأنه قبلها حسب هيئتها
ومواصفاتها،وال حيق له الرجوع علي الطرف األول بأي ضمان أو تعويض .
 -8خيضع هذا العقد من مجيع النواحي لقوانني دولة البحرين دون اإلخالل بأحكام
الشريعة اإلسالمية الغراء .
حرر هذا العقد من نسختني أصليتني بيد كل طرف منهما نسخة موقعة من الطرفني
وبالتاريخ الصادر بالعقد وبيد كل طرف نسخته األصلية للعمل مبقتضاها.

-----------املفوض بالتوقيع
الطرف األول

االسم.................. :
الصفة ..................
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الطرف الثاني

االسم ....................
الصفة....................
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ملحق رقم ()5

عقــد اإلجارة
احلمد هلل والصالة والسالم علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه وبعد ،

فإنه يف يوم 14 ...................هـ املوافق 200...................م حرر هذا العقد بني
كل من :
 – 1بنك ــــــــــ باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن بقية محلة الصكوك  ،ويشار إليه فيما بعد
بـ (الطرف األول)
 – 2حكومة دولة البحرين ومتثلها مؤسسة نقد البحرين ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف
الثاني) .
متهيد :
حيث إن الطرف األول بصفته مالكا مع بقية محلة الصكوك لألصول املتمثلة يف املخازن
احلكومية املركزية الكائنة بـ  ---------بسرتة ويرغب يف تأجري تلك األصول .
وحيث إن الطرف الثاني أبدي رغبته يف استئجار تلك األصول والتزم بالوفاء بكافة االلتزامات
والواجبات املرتتبة مبوجب هذا العقد  .فقد اتفق الطرفان عن رضا واختيار علي إبرام هذا
العقد وفق الشروط التالية:
 – 1يعترب التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ومكمال له فيما ال يتعارض
مع أحكامه .
 2ـ صفة التأجري :
أجر الطرف األول للطرف الثاني القابل لذلك األصول املشار إليها أعاله وذلك ملدة مخس
سنوات تبدأ من  ................وتنتهي يف. ...............
 3ـ مبلغ اإلجيار وكيفية سداده :
التزم الطرف الثاني بسداد مبلغ اإلجيار وهو  .................دوالر أمريكي علي عشرة
أقساط نصف سنوية وقدر كل منها  ------------دوالر أمريكي يستحق كل قسط منها
كل ستة أشهر من بداية عقد اإلجارة .
 4ـ االلتزامات العامة للطرف الثاني ( املستأجر )
يتعهد الطرف الثاني ( املستأجر) للطرف األول ( املؤجر ) بالقيام مبا يلي:
أ) سداد مجيع مبالغ اإلجيار يف تواريخ االستحقاق طوال مدة العقد 0
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ب) حفظ العني املؤجرة يف حالة جيدة خالل مدة اإلجيار باستثناء ما ينتج عادة عن
االستهالك املعقول وال حيق للطرف الثاني (املستأجر) إدخال أية تعديالت
أو تغيريات يف تصميم أو شكل أو أداء العني املؤجرة إال بإذن كتابي مسبق من الطرف
األول (املؤجر).
ج) حتمل الطرف الثاني ( املستأجر) املسئولية الكاملة عن إدارة العني املؤجرة دون خمالفة
أحكام القوانني املعمول بها يف دولة البحرين .
د) التزام الطرف الثاني (املستأجر) بالصيانة األساسية والصيانة الدورية للعني املؤجرة
علي حسابه .
 5ـ االلتزامات العامة للطرف األول (املؤجر) :
يتعهد الطرف األول ( املؤجر) للطرف الثاني (املستأجر) مبا يلي :
أ .تسليم العني املؤجرة للطرف الثاني ( املستأجر ) بصورة سليمة خالية من العيوب
طبقا لشروط هذا العقد .
ب .الوفاء بالتزاماته طبقا هلذا العقد وطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .
 6ـ التكافل اإلسالمي :
يقدم الطرف الثاني ( املستأجر) ما يفيد حصوله علي تغطية كافية للعني املؤجرة ضد خماطر
اهلالك أو احلريق أو التلف وذلك بعمل صك أو وثيقة تكافل إسالمي علي نفقته ولصاحله .
 7ـ انتهاء العقد بسبب التقصري :
عند انتهاء هذا العقد بسبب تصرف من قبل الطرف الثاني (املستأجر) أو بسبب تقصريه يف
الوفاء بالتزاماته املنصوص عليها بهذا العقد  ،يقوم الطرف الثاني (املستأجر ) – وعلي نفقته
اخلاصة – بإعادة العني املؤجرة إلي الطرف األول (املؤجر) بنفس جودة احلال اليت كانت
عليها عند تسلمها  ،باستثناء التلف و البلي الناجتني عن االستعمال العادي  .وليس للطرف
الثاني ( املستأجر)املطالبة بالتعويض عن أية أضرار قد تنجم بسبب اسرتداد الطرف األول
(املؤجر ) للعني املؤجرة .
 8ـ املخالصة النهائية يف حالة فسخ العقد :
يف حالة إخالل الطرف الثاني بأي التزام مبوجب هذا العقد أو عدم وفائه بأي قسط من
أقساط اإلجيار خالل شهر واحد بعد استحقاقه  ،يكون للطرف األول بعد أسبوع واحد من
إنذار الطرف الثاني خطياً حق فسخ العقد ،وإذا فسخ الطرف األول هذا العقد مبوجب هذه
املادة  ،فعلي الطرف الثاني إخالء العني املؤجرة فورا وسداد اإلجيارات املستحقة حتى تاريخ
تسليمه الفعلي للعني املؤجرة مبوجب حمضر تسليم يوقع من الطرفني أو من ينوب عنهما .
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 9ـ التحكيم :
يف حالة نشوب أي نزاع بني الطرفني بشأن هذا االتفاق أو بشأن تنفيذه  ،ومل يتم التوصل
إىل حل بالطرق الودية  ،حيال النزاع إىل التحكيم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ويعني
كل طرف منهما حمكما عنه ويعني احملكمان حكما ثالثا  ،فيتم إصدار احلكم النهائي الذي
يلتزم الطرفان به  .فإذا مل يعني أحد الطرفني حمكمه خالل مخسة عشر يوما من تاريخ طلب
التحكيم  ،فيحق للطرف اآلخر تقديم دعوي لدي اجلهات القضائية بدولة البحرين للفصل
يف النزاع .
 10ـ الضرائب :
علي الطرف الثاني (املستأجر) سداد كافة الضرائب والرسوم املستحقة لقاء استخدام العني
املؤجرة مبوجب هذا العقد .
 11ـ أحكام عامة :
(أ ) اتفق الطرفان علي أن تسليم اإلشعارات يعترب قد مت بالفعل ألي طرف منهما من الطرف
اآلخر بعد مضي  15يوم من تاريخ اإلرسال بواسطة الربيد املسجل أو بأية وسيلة اتصال أخري
يسمح بها العقد علي عنوان الطرف اآلخر.
(ب) لن تتأثر باقي شروط العقد  ،إذا مت إلغاء أي نص من نصوص عقد اإلجيار أو أصبح
غري قابل للتنفيذ ما مل يكن مؤثرا علي أصل العقد .
مت توقيع هذا االتفاق من نسختني متماثلتني وأصليتني ،وعلي كل صفحة من صفحاته.
يصبح هذا العقد ساري املفعول طبقا لقوانني دولة البحرين مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية الغراء .
----------املفوض بالتوقيع
الطرف األول

----------املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني

االسم................ :
الصفة .............. :

االسم .................:
الصفة ............... :
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وعد بالشراء
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد ،

فقد حترر الوعد يف يوم 14...............هـ املوافق 200................م  ،بني كل
من:
 .1حكومة دولة البحرين بصفتها ( واعداً ) ويشار إليها فيما بعد بالطرف األول ومتثلها
مؤسسة نقد البحرين .
 .2بنك  ...................باألصالة عن نفسه و بالنيابة عن بقية محلة الصكوك  ،ويشار
إليها فيما بعد بالطرف الثاني .
مقدمة :
ملا كان الطرف الثاني بصفته مالكاً مع بقية محلة الصكوك لألصول املؤجرة إىل الطرف األول،
مبوجب عقد البيع احملرر بتاريخ  ، ..............و حيث إن الطرف األول يرغب يف شراء
تلك األصول بعد انتهاء الفرتة االجيارية الواردة يف عقد اإلجيار املؤرخ يف ....................
2001م  ،املربم بني الطرفني شريطة وفاء الطرف األول (املستأجر) جبميع التزاماته وفقاً لعقد
اإلجيار  ،ووفقاً للشروط واألحكام اآلتية :
املادة ( : )1تعترب املقدمة السابقة جزءاً ال يتجزأ من هذا الوعد .
املادة ( : )2الوعد بالشراء :
أعطى الطرف األول (الواعد) للطرف الثاني ( املوعود) وعداً ملزماً بشراء األصول املؤجرة له
و بالشروط التالية :
أ .سداد الطرف األول ( املستأجر) كامل اإلجيار املستحق عن كامل مدة اإلجيار يف
مواعيدها احملددة.
ب .بعد انتهاء مدة اإلجيار وتنفيذاً للوعد امللزم للطرف األول  ،يقوم الطرفان بإبرام
عقد بيع بينهما خالل  14يوماً من تاريخ وفاء املشرتى بكافة االلتزامات يتم مبوجبه
بيع الطرف الثاني األصول املؤجرة إىل الطرف األول بثمن قدره  100.000.000دوالر
أمريكي ( مائة مليون دوالر أمريكي ).
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املادة ( : )3العنوان املبني بصدد هذا الوعد لكل طرف هو عنوانه النظامي و الذي يتم تبليغه
عن طريقه جبميع املكاتبات و اإلخطارات واألوراق املتعلقة بتنفيذ هذا الوعد وكل ما خيصه أو
يرتتب عليه  ،عن طريق الربيد املسجل أو املمتاز أو التلكس أو الفاكس املعزز بأصل اخلطاب،
وال يعتد بتغري هذا العنوان إال مبوجب إخطار كتابي ومسجل يسلم عن طريق الربيد املمتاز
لباقي األطراف .
املادة ( : )4القوانني واألنظمة اليت خيضع هلا هذا الوعد :
خيضع تنفيذ هذا الوعد للقوانني و األنظمة املعمول بها يف دولة البحرين مبا ال يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .
املادة ( : )5توقيع العقد :
حرر هذا الوعد من نسختني متطابقتني وموقعتني من الطرفني  ،وقد تسلم كل طرف نسخته
للعمل مبوجبه .

.................
املفوض بالتوقيع
الطرف األول

االسم ....................... :
الصفة ....................... :
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.................
املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني

االسم ............................ :
الصفة ........................... :
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ملحق رقم ()7

عقد البيع يف نهاية اإلصدار

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه و بعد ....................
فإنه يف يوم 14 ...................هـ املوافق 200 ................م أبرم هذا العقد بني
كل من :
 .1بنك  ..................باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن بقية محلة الصكوك  ،ويشار
إليها فيما بعد بـ (الطرف األول) .
 .2حكومة دولة البحرين ومتثلها مؤسسة نقد البحرين ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف
الثاني ) .
متهيد :
حيث إن الطرف األول يرغب يف بيع األصول املتمثلة يف املخازن احلكومية املركزية  .وحيث
إن الطرف الثاني قد أبدى استعداده ورغبته يف شراء تلك األصول  ،وبناء عليه  ،فقد مت
التعاقد برضا و اختيار من الطرفني على ما يلي :
 .1باع الطرف األول للطرف الثاني القابل لذلك األصول املشار إليها أعاله .
 .2قبل الطرف الثاني شراء األصول املشار إليها أعاله وقبلها بصفتها وهيئتها احلالية مع
إبراء الطرف الثاني للطرف األول من أي عيب يف املبيع .
 .3مت حتديد قيمة البيع بني الطرفني مببلغ  100.000.000دوالر أمريكي (مائة مليون
دوالر أمريكي).
 .4يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمة البيع يف حساب الطرف األول رقم ............
يف البنك . .........................
 .5يقر الطرف الثاني أنه قد تسلم العني املبيعة سليمة من العيوب و أنه قبلها حسب هيئتها
ومواصفاتها ،وال حيق له الرجوع على الطرف األول بأي ضمان أو تعويض.
 .6خيضع هذا العقد من مجيع النواحي لقوانني دولة البحرين مبا ال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية الغراء .
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حرر هذا العقد من نسختني أصليتني بيد كل طرف منهما نسخة موقعة من الطرفني
وبالتاريخ الصادر بالعقد وبيد كل طرف نسخته األصلية للعمل مبقتضاها .
..................
املفوض بالتوقيع
الطرف األول
االسم ....................... :
الصفة ....................... :
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.................
املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني
االسم ............................ :
الصفة ........................... :
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2001/8

املوضوع  :عقود صيغ املعامالت اليت أجازتها اهليئة
ألغراض أعمال شركة السودان للخدمات املالية
عقــد مضــاربة

أبرم هذا العقد يف -:
يوم  ..................شهر  ............................سنة  14........................هـ
يوم  ...................شهر  .............................سنة 200....................م
بني كل من -:
أوالً  ............................... :ويسمى فيما بعد بالطرف األول (املضارب)
ثانياً  ............................... :ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني (رب املال)
مبا أن الطرف األول قد وجد فرصة استثمارية جمزية تتمثل يف شراء ....................
......................................................................................
من حكومة السودان اليت ميثلها .......................................................
على أن يقوم الطرف األول بإجارتها يف أثناء فرتة املضاربة ثم بيعها يف نهاية املدة ألغراض
التصفية  ،فقد عرض على مجهور املستثمرين من األفراد و املؤسسات االكتتاب يف صكوك هذه
املضاربة وفقاً للشروط التالية :
 .1طلب الطرف األول من الطرف الثاني االكتتاب يف صكوك املضاربة لشراء العني املذكورة
أعاله مببلغ مقداره  .................موزعة على عدد  .................صك  /صكوك قيمة
الصك الواحد  .........................ديناراً  /دينار .
 .2قبل الطرف الثاني االكتتاب بعدد  ..........................صك  /صكوك بقيمة
إمجالية قدرها  ............................ديناراً  /دينار .
 .3يقوم الطرف األول بالبحث عن أفضل الفرص االستثمارية إلجارة العني املشرتاة طوال مدة
املضاربة اليت تستمر من  ................................إىل . .........................
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 .4بنهاية املدة يقوم الطرف األول ببيع العني بأفضل األسعار املتاحة يف السوق حتى يتم
تنضيض املضاربة وتصفيتها .
 .5تكون هذه الصكوك قابلة للتداول .
.6توزع األرباح بني الطرفني على النحو التالي :
 %ألرباب املال .
أ.
ب % .للمضارب .
 .7إذا آلت املضاربة إىل خسارة بدون تع ٍد وال تقصري يتحملها أرباب املال  ،وإذا كانت
بسبب التعدي أو التقصري يتحملها املضارب .

ع /املفوض بالتوقيع
الطرف األول (املضارب )

املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني ( رب املال )

				

		
الشهود
.............................................-1
.............................................-2
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عقد شراء

أبرم هذا العقد يف -:
يوم  ..................شهر  ............................سنة  14........................هـ
يوم  ...................شهر  .............................سنة 200....................م
بني كل من -:
أوالً  .................................... :ويسمى فيما بعد بالطرف األول (املشرتى)
ثانياً  ................................. :ممثل حكومة السودان ويشار إليها فيما بعد
بالطرف الثاني ( رب املال ) .
حيث إن الطرف الثاني قد عرض  ............................للبيع و حيث إن الطرف
األول رغب يف شرائها وفقاً ملواصفاتها و مثنها احملددين يف امللحق املرفق الذي يعترب جزءاً ال
يتجزأ من هذا العقد  ،فقد أبرما بينهما عقد الشراء التالي -:
 .1باع الطرف الثاني العني املذكورة أعاله .
 .2قبل الطرف األول شراء العني املذكورة نقداً بتاريخ توقيع هذا العقد بالثمن املبني يف
امللحق بعد معاينتها و إقراره مبطابقتها للمواصفات املذكورة .
 .3أقر البائع بأنه قد تسلم الثمن وأقر املشرتى بأنه قد تسلم العني .
حرر هذا العقد من نسختني أصليتني ووقع طرفا العقد عليهما وتسلم كل واحد منهما نسخة
للعمل مبوجبها .
و اهلل وىل التوفيق

توقيع
الطرف األول (املشرتى )

املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني( البائع)

الشهود:
.......................................... /1
.......................................... /2
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عقـــد إجـــــارة

أبرم هذا العقد يف -:
يوم  ..................شهر  ............................سنة  14........................هـ
يوم..................شهر............................سنة200......................م
بني كل من -:
أوالً  ................................. :ويسمى فيما بعد بالطرف األول (مؤجراً)
ثانياً  ................................. :ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني (مستأجراً)
مبا أن الطرف األول قد عرض حبكم واليته تأجري  .....................مببلغ ..............
يف السنة ملدة  ......................سنة  /سنوات .
و مبا أن الطرف الثاني قد قبل هذا العرض فقد أبرما بينهما عقد اإلجارة التالي -:
 .1أجر الطرف األول العني املذكورة أعاله مببلغ  .............ملدة  ............سنة /
سنوات على أن تدفع األجرة . ..........................................
 .2قبل الطرف الثاني اإلجارة بعد معاينته للعني املذكورة و إقراره بوفائها باحتياجاته.
 .3يلتزم الطرف األول بالصيانة األساسية اليت متكن املستأجر من االنتفاع بالعني على
الوجه املطلوب.
 .4يلتزم الطرف الثاني باحلفاظ على العني املؤجرة و الصيانة الدورية التشغيلية .
 .5يلتزم الطرف األول بتأمني العني تأميناً شامالً .
 .6على الطرف الثاني احملافظة على العني املؤجرة و تسليمها بنهاية املدة للطرف األول
حبالة جيدة.
املفوض بالتوقيع
الطرف األول ( املشرتى )
االسم .............................
الصفة .............................

املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني ( البائع)
االسم .............................
الصفة .............................

الشهود :
............................................... /1
............................................... /2
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عقــــد بيــع

أبرم هذا العقد يف -:
يوم  ..................شهر  ............................سنة  14........................هـ
يوم  ...................شهر  .............................سنة 200....................م
بني كل من -:
أوالً  ..................................... :ويسمى فيما بعد بالطرف األول ( البائع )
ثانياً  ................................. :ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( املشرتى ) .
متهيد :
حيث إن الطرف األول قد عرض بيع العني املرفق بيانها وسعرها وكميتها ومواصفاتها يف
امللحق (أ) والذي يعترب جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ،
وحيث إن الطرف الثاني قد رغب يف شراء العني املشار إليها يف امللحق (أ)  ،فقد أبرما
بينهما عقد البيع وفقاً للشروط التالية -:
 .1باع الطرف األول للطرف الثاني العني املشار إليها أعاله .
 .2قبل الطرف الثاني شراء العني املشار إليها أعاله نقداً بعد معاينتها و إقراره خبلوها من
العيوب وبتسلمه للعني .
 .3أقر البائع بأنه قد تسلم الثمن وأقر املشرتى بأنه قد تسلم العني .
حرر هذا العقد من نسختني أصليتني بيد كل طرف منهما نسخة أصلية موقعة من الطرفني
للعمل مبقتضاها .
املفوض بالتوقيع
الطرف األول
االسم .........................
الصفة .........................

املفوض بالتوقيع
الطرف الثاني
االسم ...........................
الصفة ............................

الشهود :
........................................... /1
........................................... /2
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القسم الثالث

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية
للعام 2002م
1423 - 1422هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2002/1

املوضوع  :احلساب اجلاري للمشاركة يف رأس املال العامل
أفيدكم بأنه قد ورد ضمن مسودة مرشد التفتيش الذي أعده اخلبري الباكستاني الزائر لبنك
السودان مقرتح بفحوى املوضوع أعاله  .ونثبت معناه العام يف اآلتي:
باستثناء البنوك السودانية فإن معظم البنوك يف العامل متول رأس املال العامل للشركات عن
طريق فتح حساب جار ميكن السحب منه يف حدود سقف حمدد .
تسحب الشركة من هذا احلساب املبالغ اليت حتتاج إليها على فرتات حبيث تُ ّكون هذه
املبالغ املسحوبة مشاركة البنك يف رأس املال العامل باملنشأة  .على أنه إذا كانت للشركة
مبيعات وسيولة فائضة من نصيبها .جيوز هلا أن تورد منها هلذا احلساب مطفي ًة بذلك جزءاً
من مساهمة البنك حبجم املبلغ الذي وردته  .وهكذا تستمر عملية السحب لصاحل البنك
والتوريد لصاحل املنشأة ( مساه الدائنية واملديونية ) حتى نهاية الفرتة احملددة للمشاركة
وحيسب الربح على نسبة املشاركة يف كل يوم .
هذه الصيغة ال تستخدمها املصارف يف السودان بسبب ما يكتنفها من تعقيدات يف احلساب
على الرغم من أن الصيغة برهنت على أنها أداة متويلية عملية يف بالد أخرى .
ومراعاة للمبادئ العامة للمشاركة فإنه ميكن إعمال هذه الصيغة وفق اإلجراءات اآلتية :
 .1أن خيصص جزء من الربح احلقيقي لإلدارة .
 .2ما تبقى من الربح يوزع على املساهمني .
 .3تقع اخلسارة على املساهمني بنسبة رأمساهلم .
 .4حيسب متوسط ما سحب من احلساب اجلاري باعتباره حصة البنك يف املشاركة.
 .5الربح املتحصل عليه يف نهاية الفرتة حيسب وفقاً حلصة كل شريك يف كل يوم .
عملياً يتفق الشريكان على مبدأ أن الربح الناتج عن املشاركة يف نهاية الفرتة يوزع على أساس
ما دفع من رأس املال كل يوم و أن هذا يؤدى إىل أن يكون لكل شريك متوسط ربح ما دفع من
رأس املال يف كل يوم  .وأن متوسط ربح ما دفع من دينار يف اليوم يضرب يف عدد األيام اليت
مكثت فيها أموال كل شريك (أي حبساب النمر).
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هذا هو املقرتح املقدم من السيد اخلبري  .ومن أكرب عيوبه أنه ال يبني مساهمة العميل يف رأس
املال العامل .وبسؤاله عن ذلك قال مرة هي املبالغ اليت يوردها الشريك يف احلساب اجلاري.
ولكن هذه املبالغ ليست مدفوعة باعتبارها رأس مال جديد للمشاركة و إمنا باعتبارها مثناً
ألسهم يف رأس املال حيل بها العميل حمل املصرف.
وقال مرة أخرى إن مشاركته هي األصول الرأمسالية للمنشاة وبينما جيوز أن تعترب األصول
الرأمسالية مساهمة للشريك إال أن ذلك يقتضي مشاركة كاملة ( على الشيوع ) يف املنشأة
املمولة  .ونتيجة حلجم التضخم عندنا يف السودان – خاصة يف السنوات املاضية – ولعدم
رضا أصحاب املنشآت  ،املشاركة يف أصوهلم فقد عدلت هيئات الرقابة الشرعية بإجياد عقد
لتمويل رأس املال العامل منفرداً مع عقد آخر منفصل إلجارة املنشأة االقتصادية  .ومع جواز
املشاركة بأصول املنشأة إال أن ذلك غري واضح يف هذا املقرتح .
هذا املقرتح باملشاركة يف رأس املال العامل فيه جهالة بأصل رأس مال هذه املشاركة .وبالتالي
جهالة مساهمة العميل وجهالة مساهمة املصرف و عليه فإن الصيغة ليست مشاركة يف األصل،
وعلى فرض أنها مشاركة فقد شابتها جهالة مفسدة  ..على الرغم من أن املبادئ اليت ذكرت
يف مجلتها صحيحة .
تصحيح املقرتح يف إطار صيغة املشاركة يف رأس املال العامل :
ميكن معاجلة العيوب املذكورة أعاله و إخضاع املقرتح إىل أحكام عقد املشاركة يف رأس املال
العامل على النحو اآلتي -:
 .1يتفق الطرفان على املشاركة يف رأس املال العامل – منفصالً عن أصول املنشأة وحيددان
فرتة املشاركة.
 .2تؤجر املشاركة أصول املنشأة بعقد إجارة منفصل .
 .3حيدد الطرفان رأس املال العامل االمسي للمشاركة ورأس املال املدفوع .
 .4حيدد كل من الشريك و املصرف مساهمته يف رأس املال املدفوع .
 .5إذا احتاجت املشاركة إىل زيادة رأس املال املدفوع تكون األولوية يف الدفع للشريك ثم
هلما معاً حبسب اتفاقهما ثم للمصرف .
 .6تبدأ املشاركة برأس املال املدفوع وحتدد نسبة كل طرف حبجم ما دفعه من مجلة راس
املال املدفوع.
 .7إذا احتاجت املشاركة إىل متويل ومل يكن لدى الشريك مال  ،يسحب من احلساب
لصاحل املصرف يف الشراكة وبذلك تزيد نسبة مساهمة املصرف وفقاً حلجم رأس املال اجلديد
من تارخيه وحتسب احلقوق و االلتزامات بناء على ذلك.
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 .8إذا دفع الشريك من عنده ما احتاجت إليه املشاركة يزداد رأس ماله وتُعدل النسبة وفقاً
لذلك  .وإذا اشرتكا يف الدفع تزاد النسبة وفقاً ملا ساهما به .
 .9على الشريك إخطار املصرف بأي إجراء بزيادة مساهمة أي منهما وذلك بتاريخ الزيادة
وما آلت إليه نسب املشاركة بعد الزيادة .
 . 10جيوز أن يتفق الطرفان على تثبيت قيمة السهم ما دامت الفرصة متاحة هلما مجيعاً
للوفاء مبا حتتاجه املشاركة من متويل .
 .11يستوفى العقد كل شروط املشاركة يف رأس املال العامل وفق النموذج الذي تعده
اهليئة.
 .12تصفى املشاركة بنهاية املدة احملددة .
 .13يوزع العائد من املشاركة على النحو التالي -:
  %للعميل يف مقابل العمل اإلداري الزائد . الباقي يوزع بني الطرفني مبتوسط نسبة مساهمة كل واحد منهما (حبسابالنمر).
 -إذا حصلت خسارة يتحملها الطرفان بنسبة رأس املال ( حبساب النمر ).

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 26صفر 1423هـ
 8مايو 2002م
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)1( ملحق رقم
The Proposal Of The Pakistan هExpert

“Running Musharakah account on the basis of daily Products”:

This arrangement may be justified on the ground that the
clients of financial institutions do not restrict themselves
to the operations for which they seek financial institutions.
Their machinery and staff etc.is, therefore, engaged in some
other business also which may not be subject to musharakah
and in such a case the whole cost of these expenses cannot
be imposed on the musharakah. Therefore there are two
practical ways to solve this problem.
In the first instance, the parties may agree that the
musharakah portfolio will pay an agreed rent to the client
for the use of the machinery and the building owned by
him. This rent will be paid to him from the Musharakah
fund irrespective of the profit or loss accruing to the
business.
The second option is that instead of paying rent to the
client , the ratio of his profit is increased.
Many financial institutions around the world though
not the Sudanese banks, finance the working capital of an
enterprise by opening a running account for them from
where the clients draw different amounts at different
intervals but at the same time they keep returning their
surplus amounts. Thus the process of debit and credit goes
on up to the date of maturity and the profit is calculated on
the basis of daily products. This mode of financing is not
الكتاب الثالث
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used by most of the Sudanese banks because of complexity
of calculations etc. Nevertheless it has emerged to be a very
practical way of bank financing elsewhere, and in keeping
with the basic principles of Musharakah the following
procedure are to be followed for this purpose :
i.A certain percentage of the actual profit is allocated for
the management.
ii.The remaining percentage of the profit goes to the
investors .
iii.The loss ,if any, is borne by the investors only in exact
proportion of their respective investments.
iv.The average balance of the contributions made to
the Musharakah account calculated on the basis of daily
products is treated as the share capital of the financier.
v.The profit accruing at the end of the term is calculated
on daily product basis and distributed accordingly.
Practically, it means that the parties agree to the principles
that the profit accrued to the musharakah profitfolio at the
end of the term will be divided on the capital utilized per
day, which will lead to the average of the profit earned by
each Sudanese Dinar (SD) per day. The amount of this
average profit per SD per day will be multiplied by the
number of the days each investor has put his money into
the business, which will determine his profit entitlement
on daily product basis.
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ملحق رقم ()2
ترمجة مقرتح اخلبري الباكستاني
احلساب اجلاري للمشاركة يف رأس املال العامل
باستثناء البنوك السودانية فإن أكثر بنوك العامل متول رأس املال العامل للشركات عن طريق
فتح حساب جار للشركة  .وتسحب الشركة من هذا احلساب املبالغ اليت حتتاج إليها على
فرتات حبيث تظل املبالغ غري املستغلة حتت تصرف البنك  .وبناء على ذلك تستمر عملية
الدائنية و املديونية يف احلساب حتى انتهاء فرتة التمويل و حيسب الربح على أساس نسبة
املشاركة يف كل يوم .
هذه الصيغة ال تستخدمها معظم املصارف يف السودان بسبب ما فيها من تعقيدات يف
احلساب ،وعلى الرغم من هذه التعقيدات فإن الصيغة قد برهنت على أنها صيغة متويلية
عملية يف بالد أخرى  .ومراعاة للمبادئ العامة للمشاركة فإنه ميكن إعمال هذه الصيغة وفق
اإلجراءات اآلتية-:
 .1أن خيصص جزء من الربح احلقيقي لإلدارة .
 .2ما تبقى من الربح يذهب للمستثمرين (املشاركني) بنسبة مساهماتهم .
 .3تقع اخلسارة على املساهمني بنسبة مساهماتهم .
 .4حيسب متوسط ما سحب من احلساب اجلاري للمشاركة – باعتباره حصة البنك
املمول يف املشاركة.
 .5الربح املتحصل عليه يف نهاية الفرتة حيسب وفقاً حلصة كل شريك يف كل يوم
ويوزع بناء على ذلك.
 .6عملياً فإن الشركاء يتفقون على مبدأ أن الربح الناتج عن املشاركة يف نهاية الفرتة
إمنا يوزع على أساس ما دفع من رأس مال يف كل يوم  .و أن هذا يؤدى إىل أن يكون
لكل شريك متوسط ربح ما دفعه من دينار يف اليوم إمنا يضرب يف عدد األيام اليت مكثت
فيها أموال كل شريك (أي حبساب النمر).
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ( ) 2002/2

املوضوع  :شكوى شركة الدالي و املزموم الوطنية ضد بنك النيل األزرق
( مرحلة االستئناف)
الوقائع:
 .1تقدمت شركة الدالي واملزموم الوطنية بشكوى للهيئة العليا للرقابة الشرعية ضد بنك
النيل األزرق تدعي أنها فتحت معهم خطابات اعتماد وارد ممولة ذاتيا من الشركة  ،وعند
وصول البضاعة عمل البنك علي حتويلها إىل مراحبة لآلمر بالشراء .رفضت الشركة هذا
اإلجراء ولكن من أجل احلصول علي بضائعها وقعت مع البنك اتفاقا دفعت مبوجبه هامشا
للمراحبة مع االحتفاظ حبقها يف مواجهة ذلك .
 .2حولت اهليئة العليا للرقابة الشرعية الشكوى هليئة الرقابة الشرعية ببنك النيل األزرق
اليت أفتت بأنه ال يوجد عقد مراحبة حتى يفيت بصحته أو بطالنه  .ووقفت عند هذا احلد
وسكتت عن مطالبة الشاكي برد املبلغ املدفوع هامشا للمراحبة يف دعوي الشاكية.
 .3استأنفت شركة الدالي واملزموم قرار هيئة الرقابة الشرعية للهيئة العليا للرقابة الشرعية
فنظرته وفقاً للوقائع التالية-:
أ) حضر عن الشركة الشاكية األستاذ  /حسن عبد اهلل احلسني واألستاذ  /مجال حسن
عتموري احملاميان كما حضر من بنك النيل األزرق السيدة  /نور حممد عبد الرمحن رئيس
قسم االعتمادات بالبنك والسيد  /إبراهيم حممد عبد الرمحن سكرتري هيئة الرقابة الشرعية
بالبنك .
ب) الدعوى :
 بتاريخ 2000/1/15م مت اتفاق بني الشركة والبنك علي أن يفتح البنك خطاباتاعتماد السترياد بضائع بقيمة إمجالية قدرها 1.229.998دوالرا  ،تسدد هذه
القيم لبنك النيل األزرق بثالثة أقساط متساوية من مبالغ مستحقة للشركة علي
بنك السودان وذلك بنهاية كل من أكتوبر ونوفمرب و ديسمرب 2000م بقيمة
قدرها  416.166دوالراً للقسط .
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 وافق بنك النيل األزرق علي هذا االتفاق بشرط قبول بنك السودان بااللتزامبتحويل مستحقات الشركة للبنك مباشرة  .ومت هذا القبول من بنك السودان
مبوجب خطاب السيد /أزهري الطيب املدير التنفيذي ملكتب حمافظ بنك
السودان بتاريخ 2000/1/23 :وعزز الحقاً  -كطلب البنك مبوجب خطاب
السيد /عوض الكريم عثمان احملافظ باإلنابة بتاريخ 2000/4/16 :م .
 بناء علي هذا االتفاق مت فتح االعتماد األول بتاريخ 2000/1/23م والثاني بتاريخ2000/2/13م والثالث بتاريخ 2000/2/20م والرابع بتاريخ  2000/2/27م
وقام البنك خبصم كل مصروفات هذه االعتمادات من حساب الشركة لديهم .
 عند وصول البضاعة تنصل البنك من االتفاق وطلب من الشركة التوقيع علىعقد بيع باملراحبة لآلمر بالشراء  .رفضت الشركة التوقيع على عقد املراحبة
املعد من قبل البنك ولكنها حتت ضغط احلاجة لتسلم بضائعها وقعت خطاباً
مبضمون ما يطلبه البنك بتاريخ 2000/4/11م  ،مبينة يف االتفاق أنها تفعل
ذلك دون املساس حبقوقها يف االتفاق املربم بني الطرفني خبصوص االعتمادات
 .وفى تقديرهم أن البنك فكر يف املراحبة ألنه سيسلم البضاعة اآلن يف حني
أن أقساطه ستحل يف أكتوبر ونوفمرب وديسمرب من ذات العام ويريدون رحباً
على ذلك  .ودفعت الشركة الشاكية مبوجب هذا االتفاق مبلغ  62.408دوالراً
باعتباره هامش مراحبة حسب طلب البنك .
 تتفق شركة الدالي و املزموم مع الفتوى اليت أصدرتها هيئة الرقابة الشرعيةلبنك النيل األزرق بعدم وجود عقد مراحبة بني الطرفني ولكنها تأخذ علي
اهليئة أنها مل تنظر يف طلبها برد املبلغ املدفوع هامشاً للمراحبة و لذلك فهم
يطالبون بهذا املبلغ .
ج) الرد على الدعوى -:
 وافق البنك على االتفاق الذي مت بينه وبني الشركة على فتح خطابات االعتماداملذكورة السترياد بضائع للشركة  .و أن البنك خصم كل مصروفات هذه
االعتمادات من حساب الشركة لديهم ووافق على أن البنك طلب – عند
وصول البضاعة – من الشركة الدخول يف بيع مراحبة لآلمر بالشراء باعتبار أن
أقساط السداد ستحل بنهاية العام  .وأن صاحب الشركة رفض التوقيع على
العقد الذي أعده البنك باعتبار أن البضاعة وصلت بتمويل ذاتي من الشركة .
لكن الشركة قبلت مبوجب خطابها بتاريخ 2000/4/11م دفع مبلغ 62.408
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دوالراً سواء كان ذلك رحباً للمراحبة أو عمولة لالعتمادات  .ولذلك فهي ملزمة
باالتفاق الذي مت بينها و السيد  /املدير العام .
 ومن استجواب املدعني وجلنة املنازعات للبنك أفاد األخري :• أنه مل يتم عقد مراحبة بني الشركة و البنك و العملية مل خترج من قسم
االعتمادات إىل إدارة االستثمار .
• وأن البنك أخذ كل مصروفات فتح االعتماد أوالً بأول وأنه مل يقم بتجديد
االعتمادات و ال تعديلها بناء على طلب العميل.
احليثيات -:
 .1االتفاق الذي مت بني الطرفني يتعلق بفتح خطابات اعتماد استرياد بضائع للشركة .وأن
الشركة قد دفعت كل مصروفات هذه االعتمادات كما التزمت بسداد قيمتها من استحقاقاتها
لدى بنك السودان باتفاق بني األطراف الثالثة  .وعليه فإن البضائع موضوع خطابات االعتماد
مملوكة لشركة الدالي واملزموم الوطنية.
 .2سعى البنك لتحويل املعاملة إىل بيع مراحبة لآلمر بالشراء مبوجب عقد أعده البنك
ورفضت الشركة توقيع هذا العقد  .وحتت إحلاح حاجتها للبضائع وإصرار البنك على توقيع
املراحبة وقعت الشركة التزاماً يتضمن دفع مبلغ  62.408دوالراً هامش مراحبة وبينت يف
أول خطابها  ،بأن هذا االلتزام ينبغي أن ال ميس حقوقها مبوجب االتفاق السابق مع البنك
املتعلق خبطابات االعتماد .
 .3أقر البنك بأن العالقة بني الطرفني تتعلق خبطابات اعتماد ممولة ذاتياً من الشركة .
وأنه مل يتم أي عقد مراحبة لآلمر بالشراء بني الطرفني .
 .4االتفاق الذي مت بني الطرفني والذي دفعت الشركة مبوجبه مبلغ  62.408دوالراً للبنك
اتفاق باطل فيما يتعلق بدفع هذا املبلغ وتربيراته  .وسيظل هذا االتفاق باطالً حتى ولو وقعت
الشركة عقد املراحبة املعد من قبل البنك ألن البضاعة حمل العقد مملوكة لآلمر بالشراء  .وما
كان ينبغي لبنك يتعامل وفق الصيغ الشرعية أن خيطئ مثل هذا اخلطأ الظاهر .
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القرار -:
ترى اهليئة :
 .1أن ما توصلت إليه هيئة الرقابة الشرعية لبنك النيل األزرق من أنه ال يوجد عقد مراحبة
بني الطرفني قرار صحيح .
.2وأن على البنك أن يرد للشركة مبلغ  62.408دوالراً الذي تسلمه بغري وجه حق ،فوراً.
توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 12مجادى اآلخرة 1423هـ
 21أغسطس 2002م
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ملحق رقم ()1
مجال حسن عتمورى
احملامى
2000/8/31م
السيد  /رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية – بنك السودان
لعناية الربوفيسور  /صديق حممد األمني الضرير
حتية و احرتام

		

املوضوع  :طلب فتوى شرعية حول عملية مراحبة
بني بنك النيل األزرق وشركة الدالي واملزموم الوطنية
نشري إىل املوضوع أعاله ونلتمس من مساحتكم إصدار فتوى شرعية عن العملية اليت متت
ونوجز خطواتها يف النقاط التالية :
أوالً  :بتاريخ  /15يناير 2000م مت االتفاق بني بنك النيل األزرق وشركة الدالي و املزموم
الوطنية على فتح اعتماد السترياد بضائع مبقابل إمجالي قدره  1.229.98دوالر تسدد على
ثالثة أقساط مستحقة لشركة الدالي و املزموم الوطنية من بنك السودان تبدأ يف أكتوبر 200
وتنتهي يف ديسمرب  2000م قيمة القسط الواحد  416.166دوالر .
ثانياً  :بناء على موافقة البنك وطلب شركة الدالي واملزموم الوطنية وافق بنك السودان
على حتويل أقساط أكتوبر ،نوفمرب ،ديسمرب  2000حلساب بنك النيل األزرق ومت فتح االعتماد
بالرقم :
)(BNB43DD:13/2/2000) (BNB/54DD:23/1/2000) (BNB55/D:27/2/2000
)(BNB 73/ DD:21/2/2000) (BNB77:20/2/2000

ثالثاً  :يف  10أبريل 2000م قام بنك النيل األزرق بإخطار شركة الدالي واملزموم الوطنية
باخلصومات وكل املنصرفات املتعلقة باالعتمادات املذكورة و اليت بلغت مجلتها 10.470.000
دينار مت خصمها من حساب شركة الدالي واملزموم الوطنية .
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رابعاً  :مت فتح كل املستندات وشحن البضاعة باسم شركة الدالي واملزموم الوطنية كما أن
البنك قد قام خبصم كل مستحقاته من العملية  ،إال أنه وبتاريخ  12أبريل 2000م أرسل
البنك عقد مراحبة لآلمر بالشراء للتوقيع عليه حيث إنه تنصل عن كل االتفاق السابق وقد
تضمن هامش مراحبة قدره 62.408دوالر .
خامساً :بعد وساطات وضغوط عديدة وافقت شركة الدالي واملزموم الوطنية على توقيع عقد
املراحبة  ،ودفعت اهلامش مع دفع قسط ديسمرب عند توقيع العقد مع التحفظ ودون املساس
باالتفاق السابق .
سادساً  :عليه و طاملا أن البضاعة قد جاءت باسم الشركة و ملا كان هناك اتفاق على متويل
استرياد البضائع متويالً ذاتياً وفتحت االعتمادات على هذا األساس و قام البنك باستالم العمولة
وفقاً ملا جرى عليه العمل يف مثل هذه األمور ،فنرى أن عقد املراحبة الالحق ال مربر له و ال
يستند على قاعدة فقهية مما يتطلب إعالن بطالنه وعدم شرعيته لذلك نلتمس من مساحتكم
إصدار فتوى بهذا املعنى وخماطبة بنك النيل األزرق لرد هامش املراحبة البالغ قدره 62.408
دوالر للسادة شركة الدالي واملزموم الوطنية.
وشكر ًا

توقيع
مجال حسن عتمورى
احملامى
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ملحق رقم ()2
اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
النمرة  :هـ ع ر ش  /م ع 1/2002 /

التاريخ  2 :نوفمرب 2002م

السيد  /مدير عام اإلدارة العامة للرقابة املصرفية  -بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية حول شكوى
شركة الدالي واملزموم ضد بنك النيل األزرق ( مرحلة االستئناف )
يرجى أن أفيدكم بأن اهليئة قد أصدرت قراراً يف اجتماعها بتاريخ  21أغسطس 2002م فيما
خيتص باملوضوع أعاله  ،ويتلخص قرارها يف أن يرد بنك النيل األزرق مبلغ  62.408دوالراً
أمريكي لشركة الدالي واملزموم .
يرجى خماطبة إدارة البنك لتنفيذ قرار اهليئة .
و اهلل نسأل أن يوفقنا و إياكم لتصحيح مسار نظامنا املصريف حبيث ال تكون فيه خمالفة
ألحكام الشريعة اإلسالمية .
وجزاكم اهلل خري ًا

توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
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ملحق رقم ()3
		
التاريخ 28 :ذو احلجة 1423هـ
ا مارس 2003م 		

النمرة  :هـ ع ر ش  /م ع2003/1/

السيد  /مدير عام اإلدارة العامة للرقابة املصرفية – بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :تنفيذ قرار اهليئة حول
شكوى شركة الدالي واملزموم الوطنية ( مرحلة االستئناف )
أشري إىل كتابنا لكم بتاريخ  2نوفمرب 2002م  .حول املوضوع أعاله وأفيدكم بأن بنك النيل
األزرق مل ينفذ القرار الصادر من اهليئة  .وكتب إلينا مبا يؤكد أنهم يريدون أن يأخذوا مبلغ
ال  62.408دوالراً يف مقابل األجل .
وهم يتحدثون عن سلطة االستئناف يف حني أن قرار اهليئة يف ذاته كان استئنافاً لقرار هيئة
الرقابة الشرعية لبنك النيل األزرق اليت قررت عدم وجود بيع مراحبة بني الطرفني ولكنها
وقفت عند هذا احلد و كان األوىل بها أن تصدر قراراً برد املبلغ الذي أخذه البنك باعتباره مثناً
للمراحبة اليت رفض العميل توقيعها .
ملا تقدم نكتب لكم مرة ثانية للتكرم بتنفيذ قرار اهليئة العليا .
وجزاكم اهلل خري ًا

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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ملحق رقم ()4
التاريخ 			 2003/3/3 :

النمرة  :ب س  /إ ر ق م /

السيد  /مدير عام بنك النيل األزرق احملدود
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :تنفيذ قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان
حول شكوى شركة الدالي واملزموم الوطنية ( مرحلة االستئناف )
أشري إىل قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان واخلاص بتنفيذ القرار الصادر منها
و اخلاص بإرجاع مبلغ  62.408دوالر للشركة املوضحة أعاله .
مبا أن اهليئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان قد أفتت يف هذا املوضوع و أن قرارها
امللزم قد صدر على أساس أن القرار يف ذاته قد صدر استئنافاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك
النيل األزرق و اليت قررت عدم وجود بيع مراحبة بني الطرفني .
بهذا نوجه بتنفيذ قرار اهليئة العليا ورد املبلغ فوراً لشركة الدالي و املزموم الوطنية .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير

توقيع
حممد عبد الرمحن احلسن
مدير الرقابة املصرفية
اإلدارة العامة للرقابة املصرفية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2002/3

شكوى السيد  )………………( /ضد البنك السوداني الفرنسي
امللخص -:
البنك السوداني الفرنسي يتعامل بنظام وديعة االستثمار املطلقة وينص يف البند ( )15من
شروط الوديعة حسب الشهادة ( الوثيقة ) اجلديدة للعام 2001م على اآلتي  « :حيدد
البنك نسب توزيع صافى األرباح بينه وبني املودعني بعد إعداد احلسابات اخلتامية السنوية
املراجعة » كما يقول الشاكي .
يرى الشاكي أن هذا الشرط فيه جهالة و خيالف الضوابط الشرعية لعقود املضاربة املطلقة ،
وأنه جيب أن تكون نسب األرباح حمددة سلفاً  .ويطلب اآلتي :
 .1إلزام البنك السوداني الفرنسي بتحديد نسبة توزيع أرباح ودائع االستثمار قبل بداية
العام املالي (عند جتديد الوديعة ) و ليس بعد انتهاء العام املالي الذي حتققت فيه األرباح.
 .2إلزام البنك السوداني الفرنسي بتطبيق نسبة األرباح لعام 2000م على أساس النسبة
املعمول بها سابقاً دون إجراء أي ختفيض لنصيب املودعني  ،ألن البنك مل يقم بإخطار
املودعني مسبقاً بالنسبة اليت حيصلون عليها من األرباح .
 .3ضرورة متثيل املودعني يف جمالس إدارات البنوك على أساس نسبة إسهام أمواهلم يف
أرباح البنك خاصة و أن مجلة الودائع تساوى حوالي سبعة أمثال حقوق املساهمني.
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى :
السيد  /مدير عام البنك السوداني الفرنسي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :البند ( )15من شروط وديعة االستثمار ألجل
جاء يف البند ( )15من شروط « وديعة االستثمار -ألجل» الصادرة من البنك ما نصه:
( حيدد البنك نسب توزيع صافى األرباح بينه وبني املودعني بعد إعداد احلسابات اخلتامية
السنوية املراجعة ) و هذا نص خيالف الشرع وما جرى عليه العمل باملصارف السودانية ،
حيث إن وديعة االستثمار يف حقيقتها مضاربة  .واألصل يف املضاربة أن يحُ دد نصيب املضارب
من األرباح عند تسلمه لرأس مال املضاربة بنسبة معلومة وشائعة  .وعليه فإن من شروط صحة
املضاربة أن يكون الربح معلوم القدر بنسبة شائعة من النصف أو الثلث أو الربع .
لذلك وجهت اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف إجتماعها
رقم 2002/17م بضرورة تصحيح ذلك فوراً .
و اهلل نسأل أن يلهمنا الصواب ،،،

توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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ملحق رقم ()1
التاريخ 2001/4/26 :
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية – بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  /شكوى ضد البنك السوداني الفرنسي
 .1أحتفظ بوديعة استثمار لدى البنك السوداني الفرنسي منذ عام 1997م  .وقد وجدت
ضمن شروط الوديعة يف الشهادة اجلديدة لعام 2001م شرطاً أراه خمالفاً للضوابط الشرعية فيما
يتعلق بعقود املضاربة املطلقة حيث ينص البند ( )15من شروط الوديعة على ما يلي :
(حيدد البنك نسب توزيع صافى األرباح بينه وبني املودعني بعد إعداد احلسابات اخلتامية
السنوية املراجعة) .
 .2إن الشرط أعاله يعطى احلق للبنك لتحديد النسبة اليت حيصل عليها صاحب الوديعة
(رب املال) بعد انتهاء أجل الوديعة يف حني أن املفروض أن تكون نسب توزيع األرباح حمددة
سلفاً  .وأعتقد أن ممارسة البنك (جملس إدارة البنك) هلذا احلق من ضمن أسباب اخنفاض
عائد ودائع االستثمار يف هذا البنك من حوالي  %40يف عام 1997اىل  %12فقط يف نهاية
العام 2000م .
بناء على ما تقدم أرجو التكرم بالنظر يف هذه الشكوى و إصدار ما ترونه مناسباً بشأن :
أ) إلزام البنك السوداني الفرنسي بتحديد نسبة توزيع األرباح بني املودعني والبنك قبل بداية
العام املالي (عند جتديد الوديعة) وليس بعد انتهاء العام املالي الذي حتققت فيه األرباح .
ب) إلزام البنك السوداني الفرنسي بتطبيق نسبة األرباح للعام 2000م على أساس النسبة
املعمول بها سابقاً دون إجراء أي ختفيض لنصيب املودعني ألن البنك مل يقم بإخطار املودعني
مسبقاً بالنسبة اليت حيصلون عليها من األرباح .
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ج) ضرورة متثيل املودعني يف جمالس إدارات البنوك على أساس نسبة إسهام أمواهلم يف
أرباح البنك خاصة وأن مجلة الودائع تساوى حوالي سبعة أمثال حقوق املساهمني .
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

توقيع
(……………………)
مرفقات :
صورة شهادة الوديعة
العنوان :
بنك السودان – اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب الثالث

149

ملحق رقم ()2
البنك السوداني الفرنسي

عضو صندوق ضمان الودائع املصرفية

		
						

رقم احلساب

شهادة رقم 0000305 :

شهادة وديعة استثمار ألجل
(…………………)

اسم املودع

بهذا يشهد البنك السوداني الفرنسي – فرع اجلمهورية
بأنه قد تسلم من حامل الشهادة املذكور امسه يف أعاله
مبلغ الوديعة

باألرقام
باحلروف

وديعة استثمارية ألجل ملدة  6شهور ابتداء من 1

1

1

200

وفقاً للشروط املنصوص عليها بظاهره .
عن البنك السودانى الفرنسى
توقيع أول
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تابع امللحق رقم ()2
التجديدات ......................... :
توقيع أول

توقيع ثانى

ختم البنك

األرباح املدفوعة

شروط وديعة االستثمار ألجل -:
 .1ال يتعامل البنك بنظام الفائدة ( الربا )
 .2احلد األدنى لوديعة االستثمار ألجل مبلغ  .......................دينار سودانى
 .3يتم االستثمار على أساس املضاربة املطلقة ويفوض املودع البنك فى استثمار الوديعة فى
املشاريع والعمليات التى يرى فيها مصلحة الطرفني .
 .4يوافق املودع على أن خيلط البنك هذه الوديعة بأمواله األخرى .
 .5يقدم البنك للمودع شهادة وديعة استثمار ألجل باملبلغ الذى دفعه .
 .6أى كشط أو شطب أو تغيري فى بيانات هذه الشهادة جيب أن يؤيد بتوقيع وختم
البنك.
 .7حفظ هذه الشهادة مسئولية املودع وعليه إخطار البنك كتابة وفوراً فى حالة فقدانها مع
تبليغ األمر للسلطات املختصة الختاذ اإلجراءات و االحتياطات الالزمة .
 .8ال يتحمل البنك أية مسئولية فى حالة متكن شخص ثالث من االستفادة من هذه الشهادة
بطريقة أو بأخرى .
 .9ال جتدد هذه الشهادة بعد انقضاء أجلها إال بطلب كتابى وموقع من املودع وبعد موافقة
البنك كتابة وبتوقيع معتمد على التجديد وتسرى املدة اجلديدة من تاريخ موافقة وتوقيع
البنك.
 .10ال جيوز سحب الوديعة قبل انقضاء أجلها إال لظروف اضطرارية يوافق عليها البنك
كتابة و بتوقيع معتمد .
 .11تدفع األرباح بنفس العملة التى متت بها الوديعة .
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 .12يسرى أجل الوديعة من التاريخ احملدد فى وجه هذه الشهادة .
 .13إذا انقضى أجل الوديعة ومل حيضر املودع الستالم أمواله وأرباحه  ،إن وجدت  ،فإن
هذه االموال حتفظ كأمانات بالبنك لصاحل املودع و ال تدفع عليها أرباح .
 .14هذه الشهادة غري قابلة للتداول .
 .15حيدد البنك نسب توزيع صافى األرباح بينه وبني املودعني بعد إعداد احلسابات اخلتامية
السنوية املراجعة .
 .16احلد األدنى لوديعة االستثمار ثالثة شهور .
 .17ال يلتزم البنك بتغطية أية شيكات أو عجز فى أى حسابات أخرى للمودع من حساب
هذه الوديعة ،ويقوم البنك بإرجاع الشيكات مؤشراً عليها بالرجوع للساحب إذا مل يكن رصيد
احلساب اجلارى للعميل كافياً .
 .18ال يستحق املودع دفرت شيكات  ،وال جيوز له الصرف بشيكات حاجز أو أى وسيلة
أخرى .
 .19ألغراض هذه الشروط تشمل عبارة (البنك) الواردة فيها مجيع فروع البنك السودانى
الفرنسى بالسودان .
إقرار  :اطلعت على الشروط املنصوص عليها أعاله ووافقت على ما جاء فيها .
توقيع املودع ...................... :
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ملحق رقم ()4
BANQUE SUDANO FRANCAISE
البنك السوداني الفرنسي		
SUDANESE FRENCH BANK
				
شركة عامة حمدودة
Public limited Undertaking
مسجلة مبوجب قانون الشركات لسنة 1925
رأس املال األمسى مليار جنيه

Registered according to the companies Act1925

رأس املال املدفوع  500مليون جنيه سوداني

Nominal Capital Ls.1.000.000.0000

						
التاريخ 99/11/24 :

النمرة 651/9:

شهادة وديعة استثمارية
Time Deposit Certificate

اسم العميل Client Name: .....................................................:
رقم احلساب Account No:.....................................................:
املبلغ باألرقامAmount in Fig:................................................:
املبلغ باحلروف Amount in words:..........................................:
أجل الوديعة Maturity from:.................................................:
وسيتم احتساب األرباح املستحقة وفق الصيغة اإلسالمية بعد قفل احلسابات اخلتامية
للبنك .
توقيع أول
...................
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توقيع ثاني
...................
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ملحق رقم ()5
املبلغ

تاريخ السحب

املبلغ

أجل الوديعة
إىل
من

رقم الوديعة

 .1يتم استثمار ودائع االستثمار على أساس املضاربة املطلقة  ،حيث يكون املودعون (رب
املال) و البنك (املضارب) .
 .2يقوم البنك بصفته مضارباً باستثمار ودائع االستثمار .
 .3يتم خلط ودائع العمالء مع رأمسال أو أي أموال متاحة وتستخدم يف أحسن فرص
االستثمار .
 .4احلد األدنى لوديعة االستثمار  2.000.000دينار ( فقط اثنني مليون دينار ال غري).
 .5احلد األدنى ألجل الوديعة (ثالثة أشهر ) .
 .6تقدم هذه الشهادة للبنك لألغراض التالية -:
أ) سحب الوديعة .
ب) صرف األرباح .
ج) فتح وديعة جديدة .
 .7هذه الشهادة غري قابلة للتداول .
 .8جتدد الوديعة إذا مل يتم إخطار البنك قبل أسبوعني من أجل الوديعة .
 .9يتم احتساب األرباح لودائع االستثمار بعد االنتهاء من إعداد احلسابات اخلتامية من كل
عام وحتديد األرباح القابلة للتوزيع على الودائع بنسبة  %75حلملة الودائع و %25للبنك .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2002/4

املوضوع  :العمالت الورقية واملعدنية
السيد  /سكرتري جملس إدارة بنك السودان
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :العمالت الورقية و املعدنية ( اإلصدار اجلديد)
أشري إىل خطابكم بالنمرة ب س /م م  1/ 3 /بتاريخ  18مجادى الثانية 1423هـ -
 26أغسطس 2002م واخلاص باملوضوع أعاله  ..يرجى أن أفيدكم باآلتي -:
 .1فيما يتعلق بالسؤال األول  :هل جيوز كتابة آية قرآنية على العملة ...؟
اإلجابة  :جتوز كتابة اآلية و لكن تستحسن اهليئة عدم كتابة آية قرآنية على العملة.
 .2فيما يتعلق بالسؤال الثاني ( من ناحية اللغة العربية )
هنالك قواعد لتمييز العدد تتمثل يف اآلتي :
أ .جيب جر العدد مجعاً مع الثالثة و العشرة وما بينهما  .كقولك :
دنانري
مخس ُة
		
ٍ
قروش
		
ومخس ُة ٍ
رياالت
ومخس ُة
		
ٍِ
ب .جيب جره مفرداً مع املائة و األلف وما بينهما كقولك :
دينار
		
مائة ٍ
دينار
		
ألفا ٍ
ج .ونصبه مفرداً مع أحد عشر و تسعة وتسعني وما بينهما :
أحد عشر ديناراً
		
وتسعة وتسعون ديناراً
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و بتطبيق تلك القواعد على -:
أ.العملة الورقية -:
الصحيح  -مخسة آالف دينار  ،ومخسة ألف دينار خطأ
والصحيح ألفي دينار كما هو مطبوع
ب.العملة املعدنية -:
الصحيح ٌ -
قرش واح ُد
 ( )50قرشاً أو مخسون قرشاً مخسة دنانري ( )50ديناراً أو مخسون ديناراًميكن حذف عبارة  :أتعهد بأن أدفع عند الطلب حلامل هذا السند مبلغ  ....ألن هذه
العبارة تارخيية حيث كانت األوراق املالية وقتها موزونة مبعدني الذهب والفضة أما اآلن فإن
العملة صادرة من البنك املركزي ومربئة للذمة بقوة القانون و كذلك عمالت البالد العربية ليس
فيها مثل هذه العبارة لذلك ال داعي لكتابة العبارة أعاله .
و اهلل نسأله التوفيق ،،،

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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ملحق رقم ()1
التاريخ  18:مجادى الثانية 1423هـ
		
املوافق  26 :أغسطس 2002م

النمرة  :ب س  /م م 1/ 3/

السيد  /د .أمحد على عبد اهلل
مستشار السيد احملافظ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :العملة الورقية واملعدنية ( اإلصدار اجلديد)
يف اجتماع جملس األمناء مساء أمس أثار بعض األعضاء النقاط الواردة أدناه عن العملة
اجلديدة :
 .1هل جيوز كتابة آية قرآنية على العملة وهى عرضة لالستخدام السيئ و الدخول بها يف
أماكن القاذورات .
 .2من ناحية اللغة العربية -:
أ .هل نقول ( مخسة ألف دينار ) كما هو مطبوع أم نقول (مخسة آالف دينار)؟
كذلك ألفى دينار كما هو مطبوع أم ( ألفني دينار ) ؟
ب .يف العملة املعدنية ( 1قرشاً ) هل األصح أم ( 1قرش) وهل األصح الرسم ( )1أم
كتابة (واحد) وهكذا يف بقية الفئات ؟
للتكرم مبدنا برأيكم حول هذا املوضوع .
و اهلل وىل التوفيق ،،، ،،،

توقيع
اجليلى حممد البشري
سكرتري جملس إدارة بنك السودان
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2002/5
املوضوع  :عقــد االستصنـــاع
منوذج عقد استصناع ()1
أبرم هذا العقد يف :ـ
اليوم ……………… من شهر ………… سنة ……………14هـ
اليوم ……………… من شهر ………… سنة …………… 2م
بني كل من :ـ
أوالً  :السيد  /السادة ………………………………… ويسمى فيما
بعد ألغراض هذا العقد بالطرف األول (املستصنع) .
ثانياً  :السيد  /السادة بنك ………………………… فرع ……………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك ( الصانع ) .
حيث إن الطرف األول يرغب يف صناعة …………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
وحيث إن البنك قبل القيام بذلك فقد أبرما بينهما عقد االستصناع اآلتي :ـ
 -1طلب الطرف األول ( املستصنع ) من البنك ( الصانع ) القيام بصناعة املذكور أعاله
مبواصفاته يف اجلدول  /اجلداول امللحقة بهذا العقد  ،وباألسعار احملددة فيه على أن تكون
املواد والعمل منه .
 -2قبل البنك (الصانع ) القيام مبا ورد يف ( )1أعاله
 -3التزم البنك بإجناز العمل وتسليمه :ـ
• يف مدة أقصاها ………………………………………………
• على مراحل على النحو التالي :
 املرحلة األوىل هي …………………… بتاريخ ………………			
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 املرحلة الثانية هي …………………… بتاريخ ……………… املرحلة الثالثة هي …………………… بتاريخ ……………… -4التزم البنك يف تنفيذه  -للعمل  -مبراعاة األصول الفنية املتعارف عليها يف مثل هذه
األعمال .
)
			
 -5التزم الطرف األول بأن يدفع الثمن املتفق عليه وهو مبلغ (
………………… نقداً عند التوقيع على العقد أو مقسطاً على النحو التالي :ـ
أ % ………… -نقداً عند التوقيع على العقد.
ب % ………… -عند نهاية املرحلة األوىل يف ……………………
ج % ………… -عند نهاية املرحلة الثانية يف ……………………
د % ………… -عند نهاية املرحلة الثالثة يف ……………………
هـ…………………………………………………… -
و…………………………………………………… -
 -6يلتزم البنك بتأمني حمل العقد تأميناً شامالً من احلريق واحلوادث حتى نهاية
العمل وتسليمه .
 -7يقدم الطرف األول شيكات للوفاء باملبلغ  /األقساط املنصوص عليها يف البند ()5
 -8يقدم البنك ………………………… ضماناً إلجناز العمل يف موعده.
 -9التزم البنك بأن يظل ملدة ………………… مسئوالً عن سالمة احملل
(املستصنع) وأن يقوم بإصالح أي خلل حيدث يف أثناء الفرتة املذكورة .
 -10مكان تسليم املصنوع هو ………………… وتقع على الطرف األول مسئولية
تكاليف الرتحيل .
 -11إذا تأخر البنك عن إمتام العمل يف أجله املذكور يف البند ( )3من هذا العقد فإنه يدفع مبلغ
(…………………) …………………………………………
عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم العمل بعد املدة احملددة املشار إليها يف البند( )3من هذا
العقد ما مل يكن التأخري ناجتاً عن أسباب خارجة عن إرادته أو بسبب تقصري من املستصنع
( الطرف األول ).
 -12إذا نشأ نزاع حول تفسري أو تنفيذ هذا العقد فيجوز أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة
حتكيم تتكون من ثالثة أعضاء خيتار كل طرف عضواً واحداً منهم وجيتمع العضوان الختيار
العضو الثالث ليكون رئيساً للجنة التحكيم  ،ويف حالة فشلهما يف اختيار العضو الثالث أو
عدم قيام أحد طريف العقد باختيار حمكمه يف ظرف سبعة أيام من تأريخ إخطاره حيال األمر
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للمحكمة املختصة لتعني الشخص أو األشخاص املطلوب تعيينهم  ،على أن تعمل اللجنة
وحتكم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ونصوص هذا العقد  ،وتكون قراراتها سواء اختذت
باإلمجاع أو باألغلبية نهائية وملزمة للطرفني .

وقع عليه

الطرف الثاني (الصانع)
الطرف األول( املستصنع )
ع /البنك
							
الشهـود
		
………………… /1
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ملحق رقم ()2
اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
منوذج عقد استصناع ()2

أبرم هذا العقد يف :ـ
اليوم …………… من شهر ………… سنة ……………… 14هـ
اليوم …………… من شهر ………… سنة ……………… 2م
بني كل من :ـ
أوالً  :السيد  /السادة بنك ………………………… فرع ……………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد ( بالبنك ) (الطرف األول ) ( املستصنع ) .
ثانياً  :السيد  /السادة ………………………………… ويسمى فيما
بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني (الصانع )
حيث إن البنك يرغب يف صناعة ……………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
وحيث إن الطرف الثاني قبل القيام بذلك فقد أبرما بينهما عقد االستصناع اآلتي :ـ
 -1طلب البنك من الطرف الثاني القيام بصناعة املذكور أعاله مبواصفاته يف اجلدول /
اجلداول امللحقة بهذا العقد وباألسعار احملددة فيه على أن تكون املواد والعمل منه .
 -2قبل الطرف الثاني ( الصانع ) القيام مبا ورد يف ( )1أعاله .
 -3التزم الطرف الثاني ( الصانع ) بإجناز العمل وتسليمه -:
أ  -يف مدة أقصاها …………………………………
ب -على مراحل على النحو التالي -:
 املرحلة األوىل هي …………………… بتاريخ …………… املرحلة الثانية هي …………………… بتاريخ …………… املرحلة الثالثة هي …………………… بتاريخ ……………			
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 -4التزم الطرف الثاني (الصانع ) يف تنفيذه  -للعمل  -مبراعاة األصول املتعارف عليها
يف مثل هذه األعمال .
 -5التزم البنك بأن يدفع الثمن املتفق عليه وهو مبلغ (………………………
…………………) نقداً عند التوقيع على العقد أو مقسطاً على النحو التالي :ـ
أ  % …………… -قسطاً أول عند التوقيع على العقد .
ب % …………… -عند نهاية املرحلة األوىل يف …………………
ج % …………… -عند نهاية املرحلة الثانية يف …………………
د % …………… -عند نهاية املرحلة الثالثة يف …………………
 -6يلتزم الطرف الثاني ( الصانع ) بتأمني حمل العقد تأميناً شامالً حتى نهاية
العمل وتسليمه .
 -7يقدم البنك شيكات للوفاء باملبلغ  /األقساط املنصوص عليها يف البند (. )5
 -8يقدم الطرف الثاني ( الصانع ) …………………… ضماناً إلجناز العمل
يف موعده.
 -9التزم الطرف الثاني ( الصانع ) بأن يظل ملدة …………………………
………………………………………… مسئوالً عن سالمة احملل
(املستصنع ) وأن يقوم بإصالح أي خلل حيدث يف أثناء الفرتة املذكورة .
 -10مكان تسليم املصنوع هو ………………………………………
وتقع على (البنك) مسئولية تكاليف الرتحيل .
 -11إذا تأخر الطرف الثاني (الصانع)عن إمتام العمل يف أجله املـذكور يف البند ( )3من
) عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم العمل بعد املدة
هذا العقد فإنه يدفع مبلغ (
احملددة املشار إليها يف البند ( )3من هذا العقد ما مل يكن التأخري ناجتاً عن أسباب خارجة
عن إرادته أو بسبب تقصري من املستصنع (البنك) 0
 -12إذا نشأ نزاع حول تفسري أو تنفيذ هذا العقد فيجوز أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة
حتكيم تتكون من ثالثة أعضاء خيتار كل طرف عضواً واحداً منهم وجيتمع العضوان الختيار
الشخص الثالث ليكون رئيساً للجنة التحكيم  ،ويف حالة فشلهما يف االتفاق على شخص
الرئيس أو عدم قيام أحد طريف العقد باختيار حمكمه يف ظرف سبعة أيام من تأريخ إخطاره
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حيال األمر للمحكمة املختصة لتعني الشخص أو األشخاص املطلوب تعيينهم  ،على أن
تعمل اللجنة وحتكم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ونصوص هذا العقد وتكون قراراتها سواء
اختذت باإلمجاع أو باألغلبية نهائية وملزمة للطرفني .
وقع عليه
ع  /البنك						
( الطرف األول )

الطرف الثاني

الشهـود
		
………………… /1
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القسم الرابع

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية
للعام 2003م
1424 - 1423هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/1

شكوى (…………………………)
ضد
الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة ( موبيتل )
الوقائع :
 .1تقدم الشاكي بعريضة لوزارة العدل اليت أحالتها بدورها إىل إدارة مكافحة الثراء احلرام
واملشبوه  0وقد فصل وكيل أول نيابة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه يف بعض بنود الدعوى
لصاحل الشاكي .
 .2استأنفت الشركة قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه إىل وكيل وزارة العدل .وأصدر
الوكيل قراراً بإلغاء قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه باعتبار أن موضوع الشكوى يقع
يف دائرة اختصاص احملاكم املدنية .
 .3استأنف الشاكي قرار وكيل وزارة العدل إىل السيد وزير العدل ورأى السيد الوزير أن
يطلب من السيد رئيس جممع الفقه اإلسالمي أن ميده بالرأي الشرعي يف موضوع النزاع .
 .4أحال السيد رئيس جممع الفقه اإلسالمي املوضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية –
لتخصصها يف النظر يف املعامالت املالية وما يتصل بها .
 .5اطلعت اهليئة على استئناف الشاكي للسيد وزير العدل وأرسلته للشركة للرد عليه  .وكان
موضوعه األساسي جرب الثواني يف كل حمادثة إىل دقيقة مبا يؤدى ألكل الربا واالستغالل.
 .6ردت الشركة مبينة – ضمن أشياء أخرى – أن الشركة عادة تضع مقرتحات تعريفة
خدماتها  ،وجتاز هذه التعريفة بوساطة اهليئة القومية لالتصاالت اليت أنشئت مبوجب قانون
االتصاالت ألداء هذا الواجب – باإلضافة الختصاصات أخرى .
 .7جاء يف تعقيب الشاكي على رد الشركة أن السيد  )……………( /نائب مدير
الرتخيص والتعريفة باهليئة القومية لالتصاالت بينّ أن اهليئة مل تصدر أي توجيه للشركة
جبرب الثواني إىل دقيقة .
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 .8استدعت اهليئة السيد )……………( /مساعد مدير الرتخيص والتعريفة باهليئة
القومية لالتصاالت وأفاد مبا يلي :ـ
أ .إن اهليئة القومية لالتصاالت تتسلم تعريفة شركات االتصاالت مبا فيها موبيتل
وتدرسها مراعية يف ذلك :
 حجم االستثمار . التكلفة الفعلية للخدمة . االتفاقيات الدولية واإلقليمية . عائد االستثمار .وبني أن اهليئة توازن بني مصلحتني :ـ
 مصلحة الشركة يف أن تكون رحبيتها جمزية حتى تقدم اخلدمة بكفاءة ومصلحة املواطن حبيث ال يرهق مبا ال يتناسب واخلدمة اليت يتلقاهاوعلى ضوء ذلك جتيز التعريفة – بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها .
ب .وبني أيضا ً أن الوحدة اليت بدأت بها موبيتل هي الدقيقة وفى عام 2001م
صارت الوحدة ( )20ثانية – ومعلوم أن أي جزء من الدقيقة يعترب دقيقة وأي جزء
من العشرين ثانية يعترب وحدة كاملة .
ج .وبني أن ما تتعامل به شركة موبيتل هو يف إطار ما هو معمول به عاملياً وإقليمياً.
 .9طلبت جلنة املنازعات من اهليئة القومية لالتصاالت أن متدها مبوضوع هذه الشهادة
كتابة فردت مبا يلي :ـ

 أنظر الصفحة التالية .
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مجهورية السودان
اهليئة القومية لالتصاالت
النمرة  :هـ ق أ  /م ع /50/أ351/8/
التاريخ 2002/10/8 :م
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املوضوع  :شكوى (…………………………)
ضد الشركة السودانية للهاتف السيار – موبيتل
املرجع :
أ -خطابكم رقم هـ ع ر ش /م ع 2002/1/بتاريخ  26أغسطس 2002م .
ب -مقابلة مندوب اهليئة بتاريخ 2002/9/2م .
 01بناء على قانون االتصاالت لسنة 2002م واللوائح املصاحبة له تقوم اهليئة القومية
لالتصاالت بدراسة مقرتحات تعريفة مقدمي اخلدمات سنوياً بناء على املعلومات واإلحصاءات
واحلساب املراجع السنوي للوصول للكلفة الفعلية للخدمات وكلفة احملادثات مع األخذ يف
احلساب اآلتي :
أ -مصلحة املواطن وذلك بعدم سداده لتعريفة أعلى من القيمة الفعلية .
ب -تطور اخلدمات واالرتقاء بوضع عائد استثمار مناسب للشركة .
ج -التعريفة املستخدمة بالدول الشبيهة واجملاورة .
د -االتفاقيات والقرارات الدولية واإلقليمية .
 02بدأت الشركة السودانية للهاتف السيار العمل يف عام  1997ومتت دراسة التعريفة
حسب االستثمارات وخططها املستقبلية يف ذلك الوقت .
 03تدرس اهليئة التعريفة سنوياً منذ دخول الشركة وتصدر قرارات تلتزم بها الشركة وهى
على النحو التالي :
* عام  1997وهو عام اإلنشاء .
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* عام  1998القرار الوزاري رقم  98/8بتاريخ 1998/1/27م إلجازة التعريفة
للعام 1998م .
* عام  1999القرار الوزاري رقم  98/5بتاريخ  1998/11/30إلجازة التعريفة
للعام 1999م .
* عام  2000القرار الوزاري رقم  2000/3بتاريخ  2000/7/13إلجازة التعريفة
للعام 2000م .
* عام 2001م القرار الوزاري رقم 2001/13بتاريخ  2001/6/26إلجازة التعريفة
للعام . 2001
* عام 2002م القرار الوزاري رقم  2002/1بتاريخ  2002/7/13إلجازة التعريفة
للعام . 2002
 04الفرتة من عام  1997وحتى عام  2000كانت وحدة احملاسبة الدقيقة « 60ثانية» وذلك
مردود لنوعية األجهزة احملاسبية املستخدمة يف ذلك الوقت 0
 05الفرتة من مارس  2001إىل  ، 2002/8/14وهى بداية تغيري األجهزة لتالئم نوعية
اخلدمات احلديثة ومقابلة الزيادة يف أعداد املشرتكني،حددت اهليئة احملاسبة بوحدة
الـ  20ثانية .
 06بعد اكتمال حتديث األجهزة اخلاصة بالشركة حددت اهليئة تعريفة اخلدمات وحددت
الثانية كوحدة حماسبية للمحادثات بعد ال 50ثانية التحضريية ومت العمل بهذه التعريفة
اعتباراً من 2002/8/15م.
 07ختتلف الدول يف اختاذ الوحدة احملاسبية ،بعضها يستخدم الثانية  ،وكل هذه
الوحدات متعارف عليها عاملياً وإقليمياً ومنها على سبيل املثال :
أ -الدول اليت تستخدم الدقيقة :
 مجهورية مصر العربية . املغرب لبنان قطرب 0الدول اليت تستخدم نظام الوحدات
 تونس اإلمارات العربية املتحدة .			
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 08ال ميكن أن جتمع الثواني الزائدة على الوحدة خالل الشهر الختالف تعريفة احملادثات
احمللية واإلقليمية والعاملية على النحو التالي :
أ -احملادثات احمللية :
 من سيار إىل ثابت من سيار إىل سيارب -احملادثات القومية حتوى جمموعات لكل جمموعة تعريفة منفصلة .
ج -احملادثات العاملية حتوى سبع جمموعات لكل جمموعة تعريفة خمتلفة .
د -اجلوال :خدمة اجلوال ختتلف من دولة إىل أخرى .
لالختالفات أعاله ولتحديد مسار احملادثة يقوم النظام احملاسيب حبساب كل حمادثة
منفصلة.
وفقنا اهلل مجيع ًا ملا فيه خري األمة ،،

توقيع
مهندس  /الطيب مصطفى
املدير العام
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حيثيات الشكوى :
 01يتضح مما تقدم أن التعريفة خلدمات االتصاالت عموماً وخدمات املشكو ضدها – موبيتل
– تدرس من الناحية الفنية وجتاز من اهليئة القومية لالتصاالت وتصدر من بعد ذلك بقرار
وزاري 0
 02إن من اختصاصات اهليئة القومية لالتصاالت أن توازن بني مصلحة الشركة املقدمة
للخدمة ومصلحة اجلمهور املستخدم للخدمة 0
 03إن التعريفة اليت تعاملت وتتعامل بها شركة موبيتيل جمازة من قبل اجلهات املختصة
على النحو التالي :
أ .من عام  1997وحتى عام  2000كانت وحدة احملاسبة الدقيقة( )60ثانية .
وكانت الوحدة كبرية يف هذه الفرتة ألن نوعية األجهزة احملاسبية املستخدمة يف ذلك
الوقت تقتضي ذلك .
ب .من مارس 2001م إىل 2002/8/14م صارت الوحدة ( )20ثانية نتيجة لتغيري
األجهزة وتطوير اخلدمات ملقابلة الزيادة يف أعداد املشرتكني .
ج .من 2002/8/15م صارت الثانية هي الوحدة احملاسبية للمحادثات بعد الـ ()50
ثانية التحضريية .
د .هذه املتابعة واملراجعة للتعريفة تفيد أن اهليئة القومية لالتصاالت ترعى مصلحة
الطرفني (الشركة واملستخدمني) وفقاً للتقنية املتوافرة يف حينها.
 04إن واقع قيام اهليئة القومية لالتصاالت بدراسة التعريفة والتوصية بإجازتها مبوجب
قرار وزاري يفيد أن املدعى عليه األساس هو اهليئة القومية لالتصاالت .
 05من خالل املذكرات املقدمة من الطرفني مل يتضح للجنة املنازعات أي معامالت ربوية أو
شبهة راجحة وإمنا يوجد نزاع حول قانونية بعض اخلدمات اليت تقدمها الشركة .
احلكم :
ملا تقدم تقرر اهليئة ما يلي :ـ
 -1إنه ال توجد معاملة ربوية وال استغالل وال أكل ألموال الناس بالباطل من قبل شركة
موبيتل باعتبار أن التعريفة جتاز من قبل جهة مستقلة هي اهليئة القومية لالتصاالت اليت
ترعى مصلحة الطرفني وفقاً للتقنية املتوافرة .
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 -2هنالك نزاع حول قانونية بعض اخلدمات مل تشأ اهليئة أن تدخل يف إجراءات إثباته
باعتباره من اختصاصات احملاكم املدنية أو الطعون اإلدارية .
توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
 12ذو القعدة 1423هـ  15 -يناير 2003م
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ملحق ()1
وزارة العدل  :مكتب الوكيل

التاريخ2002/1/30 :م

الرقم  :و ع  /م ت
السيد /رئيس جممع الفقه اإلسالمي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :شكوى مبقتضى املادة  )1( 8واملادة ( )7من قانون مكافحة الثراء احلرام
واملشبوه لسنة 1989م واملواد (164،165أ)(،ج)(،د) من قانون املعامالت املدنية لعام
1984م

(……………) وآخرين ضد الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة
(موبتيل) اخلرطوم
باإلشارة إىل املوضوع أعاله ووفقاً لتوجيه السيد /وزير العدل أحيل لسيادتكم صورة من
العريضة املقدمة من الشاكي أعاله وذلك للتكرم مبدنا بالرأي الشرعي .
توقيع
عفاف على
ع /رئيس املكتب التنفيذي
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ملحق رقم ()2
(……………)
احملامى واملوثق

ديوان النائب العام – اخلرطوم
شكوى مبقتضى املادة  )1( 8واملادة ( )7من قانون مكافحة الثراء احلرام واملشبوه لسنة
1989م واملواد  164و ( 165أ) ( ،ج) (،د) من قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م .
(حمامى )
		
شاكى
			
(……………)
اخلرطوم
		
شاكى
			
(……………)
ضد
الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة موبيتل (اخلرطوم )  -مشكو ضدها.
السيد /النائب العام املوقر
أصالة عن نفسي ونيابة عن موكلي الشاكي أعاله وانطالقاً من واجباتنا العامة املنصوص عليها
شرعاً ودستوراً ومراعاة للمصلحة العامة واخلاصة فإننا نلتمس فتح بالغ يف مواجهة املشكو
ضدها حتت املواد املقرتحة أعاله أو أية مواد ترونها مناسبة وذلك لألسباب اآلتية-:
أوالً :
املشكو ضدها متتلك وتدير شبكة اهلاتف السيار والشاكيان هما املشرتكان برقمي احلساب
 Md 100676و Kn 101539لدى الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة  .حسب
املستندات املرفقة .
ثانياً :
املشكو ضدها أعلنت عن التعريفة اليت توضح تكاليف الدقيقة بالنسبة للمحادثات اهلاتفية
اليت جيريها املشرتك ( حملية – قومية – عاملية ) .
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ثالثاً :
عندما استلم الشاكيان فواتري مفصلة عن حسابيهما لدى املشكو بتاريخ2000 /8/31م
و2000 /9/30م و2000 /10/31م وجدا أن املشكو ضدها رغم إعالنها أن الدقيقة تكلف ما
قيمته  35دينار إال أنها تقوم جبرب كل ثانية يف كل حمادثة إىل دقيقة تأخذ هي قيمتها دون
وجه حق هذا بدالً من أن تقوم املشكو ضدها بتجميع هذه الثواني وحتويلها إىل دقائق آخر
كل شهر وحماسبة الشاكني على هذا املنوال كما هو بديهي .وبهذا فإن املشكو ضدها تكون
قد حصلت على كسب غري مشروع لنفسها وقصدت تسبيب خسارة غري مشروعة للشاكني
ولعموم املشرتكني مما يعد إثراء بطريق غري مشروع جتنى املشكو ضدها بسببه ما قد يصل إىل
املليارات من اجلنيهات .
رابعاً :
الشاكيان يدفعان ضريبة  %10عن جمموع تكاليف الدقائق اليت تأخذها املشكو ضدها دون
وجه حق وهذا ينطبق على كل املشرتكني كما يدفع الشاكيان  %10ضريبة لرسوم االشرتاك
البالغة  30ألف جنيه علماً بأنه ليس يف القانون أو العقد ما يلزم املشرتك بدفع ضريبة الدخل
عن املشكو ضدها للحكومة مما يعد ضرباً من أكل أموال الناس بالباطل واإلدالء بها إىل احلكام
مصداقاً لقوله تعاىل« وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريق ًا
من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون » .
خامساً :
املشكو ضدها تنصب من نفسها حمكمة فتوقع الغرامة البالغة  60ألف جنيه على كل مشرتك
يتأخر يف سداد الفاتورة بعد اليوم اخلامس عشر من الشهر حبجة تكلفة إدخال اهلاتف يف
الشبكة وهذه تكلفة ال يسندها العقد حيث ال نص فيه على غرامة من هذا النوع بهذه التكلفة
الكبرية كما خيلو العقد أيضاً من ذكر دفع ما تطالب به املشكو ضدها عند طلب فاتورة مفصلة
وهو مبلغ  6ألف جنيه حيث إن دفع االشرتاك الشهري يكفل طلب الفاتورة املفصلة بدون
مقابل وهذا نظام معمول به يف كل بالد الدنيا  .وهذا كله يعنى أن املشكو ضدها ال تنفذ العقد
حبسن النية املفرتضة يف تنفيذ العقود ويأتي كل ذلك خمالفاً ألحكام القانون والنظام العام
وقواعد العدالة وما يقتضيه الوجدان السليم .
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وعليه فإن ما جتنيه املشكو ضدها يعترب ماالً مت احلصول عليه بصورة ختالف األصول
الشرعية للمعامالت وتقوم على الغش والتدليس والتحايل ألكل أموال الغري .ولذلك يلتمس
الشاكيان اآلتي :
 .1فتح بالغ يف مواجهة املشكو ضدها .
 .2اسرتداد كل األموال اليت جنتها املشكو ضدها بدون سبب شرعي واعتبارها ثراء مشبوهاً
وحراماً  ،ورد احلقوق إىل الشاكيني وكل املتضررين من املشرتكني .
وشكر ًا

(……………)  -احملامى
مستندات :عقود وفواتري مفصلة
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ملحق رقم ()3
شاكر حسن عبد اجلابر
احملامى واملوثق

التاريخ 2002/6/10 /م
السيد /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  /شكوى (……………) احملامى ضد
الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة
مشرياً إىل كتاب السيد /مقرر اهليئة بتاريخ  27مايو 2002م خبصوص املوضوع املشار إليه
أعاله ،أرجو نيابة عن الشركة السودانية للهاتف السيار أن أنقل إليكم اآلتي -:
أوالً :الوقائع -:
 .1تقدم الشاكيان إىل إدارة الثراء احلرام بوزارة العدل بشكوى ضد الشركة السودانية للهاتف
السيار احملدودة مفادها  ،ضمن خمالفات أخرى  ،أن الشركة املذكورة تتبع نظاماً يف حماسبة
املشرتكني يقضى مبحاسبتهم عن كل جزء من الدقيقة بالدقيقة كاملة وأن املبالغ اليت حتصلها
الشركة من جراء نظام احملاسبة اليت تتبعه بأخذ قيمة الدقيقة كاملة عن كل جزء من الدقيقة
من ثانية إىل تسع ومخسني ثانية ،تعترب ثراء حراماً .
 .2نظرت إدارة الثراء احلرام يف الشكوى وشطبت مجيع املخالفات الواردة يف الشكوى سوى
تلك املتعلقة بنظام احملاسبة وأصدرت قرارها بإلزام الشركة برد بعض املبالغ للشاكني .
 .3استأنفت الشركة قرار إدارة الثراء احلرام إىل وكيل وزارة العدل الذي أصدر قراراً بإلغاء
قرار اإلدارة استناداً إىل أن األمر يقع يف دائرة اختصاص احملاكم املدنية .
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 .4استأنف الشاكيان قرار وكيل وزارة العدل إىل السيد وزير العدل الذي رأى قبل إصدار
قرار نهائي يف املوضوع أن يستأنس برأي جممع الفقه اإلسالمي يف ما يتعلق باجلانب الشرعي
من املسألة املتعلقة بنظام احملاسبة .
 .5يبدو أن املستشار املختص باملكتب التنفيذي ملكتب وزير العدل أحال الشكوى برمتها
إىل جممع الفقه اإلسالمي دون اإلشارة حتديداً إىل املسألة املعنية املطلوب فيها الرأي أال وهى
طريقة احملاسبة اليت تتبعها الشركة يف جرب الثواني مما جعل األمر يبدو وكأن الرأي مطلوب
يف الشكوى كلها مبا يف ذلك املخالفات األخرى املنسوبة إىل الشركة واليت صدر القرار بشطبها
من إدارة الثراء احلرام .
ثانياً الرد :
ونشري ابتداء إىل أننا سنتناول بالرد املسألة اليت انصب استئناف الشاكني عليها  ،وهى
املسالة الواردة يف البند ثالثاً من الشكوى  ،دون املخالفات األخرى وذلك تأسيساً على أن ما
أثاره الشاكيان يف رابعاً وخامساً من شكواهم مت شطبهما بواسطة إدارة الثراء احلرام ومن بعد
بواسطة الوكيل .
 .1الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة شركة مساهمة خاصة ال عالقة هلا بالقطاع
العام تساهم فيها الشركة السودانية لالتصاالت (سوداتل) ب %60من األسهم والشركة
اهلولندية ب  %39وشركة مياه النيل ب . %1
 .2إن الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة  ،كونها شركة تعمل يف جمال االتصاالت،
حمكومة باخلطط والسياسات والنظم اليت تضعها اهليئة القومية لالتصاالت وفقاً لقانون
االتصاالت لسنة 2000م .
وقد أنشأ قانون االتصاالت لسنة 2000م اهليئة القومية لالتصاالت هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية وجعلها مسئولة مباشرة لدى وزير اإلعالم واالتصاالت وأناط بها سلطات وضع
السياسات املتعلقة خبدمات االتصاالت وإقرار نظم تكلفة خدمات االتصاالت وتنظيم تعريفة
تلك اخلدمات باإلضافة إىل إصدار تراخيص العمل يف اجملال املذكور ووضع املواصفات للنظم
واألجهزة واملعدات املستخدمة يف جمال االتصاالت على النحو املفصل يف املادة ( )7من
القانون.
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ومن ذلك نبني أن الشركة ال تضع أسعاراً خلدماتها اليت تقدمها للمشرتكني إمنا تصدر تلك
األسعار ،مبا يف ذلك الوحدة اليت تتم بها احملاسبة سواء كانت الدقيقة أو أي جزء منها ،
من اهليئة القومية لالتصاالت .
والذي حيدث عملياً أن تقدم الشركة يف مبتدأ كل عام مقرتحاتها فيما يتعلق باألسعار إىل
اهليئة اليت جترى عليها ما تراه من تعديالت ثم جتيزها بقرار من الوزير .
وقد كانت وحدة احملاسبة يف األعوام املاضية هي ستني ثانية حتى يوليو 2001م حيث
صارت عشرين ثانية وهو النظام املعمول به حالياً .
واعتبار ستني ثانية وحدة حتسب بها احملادثات يعنى  ،ضرورة ،أن أداة قياس احملادثة
الواحدة هي ستون ثانية وهذه الستون ثانية تشكل احلد األدنى الذي تتم به احملاسبة يف كل
حمادثة على حدة  ،ال ميكن فنياً وال عملياً أن جتمع الثواني فيما يقل عن ستني ثانية جملموع
حمادثات املشرتك الواحد عن الشهر لتكون وحدات من ستني ثانية وإمنا يتم احلساب لكل
حمادثة على حدة – فإذا حتدث مشرتك عرب اهلاتف السيار ملدة ثالث دقائق وعشرة ثواني
فإنه حياسب عملياً على أربعة دقائق – وهذا النظام املعمول به يف سوداتل وفى كل شركة
تعتمد وحدة احملاسبة حتى إذا كانت وحدة احملاسبة املتبعة ثانية واحدة ألن الثانية ليست
أصغر وحدة زمنية وإمنا هناك كما هو معلوم امللي ثانية واملايكرو ثانية والفانوثانية .فحتى
إذا كانت الشركة تعتمد الثانية وحدة للمحاسبة فإنها بالضرورة جترب ما يقل من الثانية إىل
ثانية واحدة  .والنظام املتبع اآلن يف الشركة هو اعتبار عشرين ثانية وحدة للمحاسبة وهذا
يعين أيضاً جرب كل ما يقل عن عشرين ثانية إىل عشرين ثانية حتى ميكن إجراء احملاسبة
عن احملادثة الواحدة .
فإذا كان يف هذا النظام خمالفة لقانون ما  ،وهذا غري صحيح كما بينا  ،فإن اجلهة املسئولة
عن هذه املخالفة ليست هي الشركة السودانية للهاتف السيار اليت ال متلك أن تفرض أسعار
خدماتها على الناس.
والبد يف أي نظام للمحاسبة عن احملادثات من اعتماد وحدة ما  .يتم احلساب على
أساسها .وبالنظر إىل مجيع شركات اهلاتف السيار بالدول اإلسالمية مبا يف ذلك اململكة
العربية السعودية جند أنها تتبع نظاماً للمحاسبة على أساس تقدير الوحدة بـ  60ثانية (
ماعدا إيران اليت حتسب الوحدة عندها بـ  5/4ثانية ) .
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
180

الكتاب الثالث

 .3إن تلك األموال مت احلصول عليها برضاء املشرتكني ومبوجب عقود مكتوبة وقع عليها
املشرتكون وال توجد أدنى شبهة ربا أو معاملة صورية يف األمر .
 .4إن التعريفة املعمول بها حالياً واليت صدرت من اهليئة القومية لالتصاالت مت فيها اعتبار
كل عشرين ثانية وحدة حتسب على أساسها مدة احملادثات  -ونرفق لكم صورة من قرار
وزير اإلعالم واالتصاالت الذي أصدر مبقتضاه التعريفة املعمول بها اآلن .
ونرجو يف ختام ردنا أن نثبت هليئتكم املوقرة استعدادنا للمثول أمامها يف أي وقت تراه
ملزيد من التوضيح.
وتفضلوا بقبول وافر االحرتام ...

توقيع
شاكر حسن عبد اجلابر
املستشار القانوني
الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة
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ملحق رقم ()4
مجهورية السودان
اهليئة القومية لالتصاالت

النمرة  :هـ ق أ /م ع/20 /ب2/

التاريخ /18يوليو 2001م

السيد /مدير عام الشركة السودانية خلدمات اهلاتف السيار
السالم عليكم ورمحة اهلل

املوضوع  :رسوم خدمات اهلاتف السيار لعام 2001
املرجع :
أ /خطابنا رقم هـ ق أ /م ع /20 /ب 2/بتاريخ  27يونيو 2001
 .1مشرياً لالجتماع الذي انعقد بتاريخ  17يوليو  2001برئاسة السيد /وزير الدولة وحضره
كل من السادة املذكورين بعد -:
مدير عام اهليئة
فريق ركن /حممد عمر حممد إبراهيم
مستشار الوزير
		
مهندس /عوض الكريم وداعة
اللجنة الفنية
			
د /.عز الدين كامل
اللجنة الفنية
			
مهندس /أمحد حاج علي
رئيس جملس إدارة موبيتل
عماد الدين حسني			
عضو جملس إدارة موبيتل
			
د/ .عبد العزيز عثمان
نائب رئيس جملس إدارة سوداتل
عبد الباسط محزة			
مدير التسويق موبيتل
			
إبراهيم أمحد احلسن
 .2بعد التشاور حول رسوم خدمات اهلاتف السيار مت التأكيد على مجيع حمتويات القرار
الوزاري رقم ( )13لسنة  2001وملحقاته املشار إليه باملرجع أعاله مع تعديل الفقرة ()2
من األسس العامة الواردة بامللحق (أ) للقرار لتتم احملاسبة للمحادثة بواقع  20ثانية للوحدة
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الزمنية بدالً عن  60ثانية  ( .مثال يف حالة سعر الدقيقة  18دينار ) يكون سعر الوحدة
الزمنية  6 = 3 ÷18دينار وعليه حيسب استهالك  22ثانية بوحدتني بسعر 12 = 6×2
دينار وكذلك استهالك  40ثانية يقدر بوحدتني أي  12 = 6×2دينار كما حيسب استهالك
 52ثانية بثالثة وحدات أي مبلغ  18 = 6×3دينار  ...اخل .
 .3تتم احملاسبة على احملادثات الصادرة فقط ويشمل ذلك حمادثات البطاقة مقدمة الدفع
كما حيق للمشرتك االشرتاك يف كل أو جزء من اخلدمات اإلضافية حسب الفئات املوضحة
قرين كل بامللحق (أ) املرفق مع هذا اخلطاب .
 .4تعلن األسعار املصدقة على اجلمهور فوراً على أن تسري من أول أغسطس 2001م .
نسأل اهلل أن يوفق اجلميع ....
وشكر ًا

توقيع
فريق ركن  /حممد عمر حممد إبراهيم
مدير عام اهليئة القومية لالتصاالت
مرفقات:
أ -القرار الوزاري رقم ()3
ب -امللحق (أ) فئات رسوم اخلدمات
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ملحق رقم ()5

التاريخ 2001/6/26

مجهورية السودان
وزارة اإلعالم واالتصاالت
مكتب وزير الدولة

قرارات وزير الدولة
قرار وزاري رقم ( )13لسنة 2001م
بعد االطالع على تقرير اللجنة املكلفة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )9بتاريخ
2001/5/30م واليت كونت استجابة لالستئناف املقدم من الشركة السودانية للهاتف السيار
(موبيتل)  ،وبعد االستماع والتشاور مع مجيع احلضور يف االجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة
وممثل الشركة  ،أصدر القرار اآلتي نصه-:
.1إجازة تعريفة خدمات اهلاتف السيار حسب الفئات املوضحة بامللحق (أ) هلذا القرار.
.2يتم التقيد بهذه التعريفة وال يسمح بتعديلها أو فرض رسوم أخرى ألي سبب إال بعد
الرجوع للهيئة.
.3تسري هذه التعريفة حتى 31ديسمرب 2001م .
.4تلتزم شركة موبيتل بتقديم مقرتحات التعريفة للعام القادم مكتملة يف أو قبل اليوم األول
من شهر أكتوبر .2001
صدر حتت توقيعي يف اليوم اخلامس من شهر ربيع الثاني 1422هـ املوافق 2001/6/26م
واهلل املوفق

توقيع
الطيب مصطفى
وزير الدولة بوزارة اإلعالم واالتصاالت
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ملحق رقم ()6
(……………) – احملامي املوثق

السادة  /أمني عام وأعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية
حتية من عند اهلل مباركة طيبة

املوضوع  :تعقيب على مذكرة الشركة السودانية للهاتف السيار
يف شكوى الدكتور ……………… والدكتور ………………
استجابة لطلب اهليئة العليا للرقابة الشرعية أتقدم بهذا التعقيب على مذكرة الشركة أعاله
وجيرى على الوجه التالي -:
أوالً  :الوقائع -:
ليس صحيحاً ما ورد يف الفقرة ( )2على لسان مستشار شركة اهلاتف السيار أن إدارة
مكافحة الثراء احلرام واملشبوه قد شطبت مجيع املخالفات الواردة يف الشكوى سوى تلك
املخالفة املتعلقة بنظام احملاسبة حيث ورد يف قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه
وبعد االطالع على نصوص قانون مكافحة الثراء احلرام واملشبوه لسنة  89ميالدية وتعديالته
لسنة  96جند أن الشركة قد خالفت نصوص املادة ( )6منه  .وإعماالً لنصوص املادة ()13
فإننا جند شبهة الثراء احلرام ووفق تعريفاته متوفرة يف تعامل الشركة السودانية للهاتف السيار
موبيتل (انظر القرار املرفق)  .وميضي قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام (إن طبيعة هذه املعاملة
متوفر فيها االستغالل إىل حد إلقاء كل التكاليف على عاتق املشرتك) وماذا يعين إلقاء كل
التكاليف على عاتق املشرتك سوى أن يكون ذلك متعلقاً – إىل جانب املخالفة املتعلقة بنظام
احملاسبة – أيضاً بتكليف الشاكني بدفع ضريبة  %10عن جمموع تكاليف الدقائق اليت تأخذها
الشركة دون وجه حق ودفع  %10أخرى ضريبة لرسوم االشرتاك البالغة  30ألف جنيه علماً
بأنه ليس يف القانون أو العقد ما يلزم املشرتك بدفع ضريبة الدخل عن املشكو ضدها للحكومة
مما يعد ضرباً من أكل أموال الناس بالباطل واإلدالء بها إىل احلكام وهذا هو الغنب الفاحش
واالستغالل البني والتعامل الذي خيالف األصول الشرعية يف املعامالت .وهذا ما بنت عليه
إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه قرارها العادل  .وقرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه
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جاء شامالً لكل هذه املمارسات  ،حيث ورد فيه أن الشركة تضع كل التكاليف على كاهل
املشرتك وختالف نصوص العقد املربم معها حيث توقع غرامة باهظة على كل مشرتك يتأخر
يف سداد الفاتورة بعد اليوم اخلامس عشر من الشهر دون سند من العقد حيث ال نص فيه أيضاً
على دفع مبلغ  6ألف جنيه مثناً للفاتورة املفصلة وهذا كله إىل جانب جرب الثواني إىل دقائق،
يشكل ثراء ً حراماً بكل تعريفاته كما ورد يف قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه وهو
االستغالل والغنب الفاحش واالحتكار والربا والتطفيف حيث إن الشركة تستويف من املشرتك كل
ما تريده مقابل خدماتها وزيادة  ،وعندما يتعلق األمر باستيفاء املشرتك حلقه من الشركة وفق
االلتزام العقدي ال تلتزم الشركة بذلك وختسره فانطبق عليها قول اآلية الكرمية «ويل للمطففني
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون» والشركة املذكورة تأخذ
مقابالً وهمياً لعدد من الثواني دفع مثنها املشرتك ومل يستعملها وهذا خمالف لألصول الشرعية
يف املعامالت .
أما قول مستشار الشركة بأن الشركة قد استأنفت قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه
للسيد وكيل العدل وأنه ألغى ذلك القرار استناداً إىل أن األمر يقع يف دائرة اختصاص احملاكم
املدنية فهذا ال يعفي الشركة من تهمة الثراء احلرام بل هو قول يهدف إىل تعطيل العدالة
وإلغاء قانون مكافحة الثراء احلرام الذي سنته الدولة حماربة منها ملثل هذه املمارسات
ال سيما وقد خلت القوانني العقابية من نصوص حترم مثل هذه املعامالت الربوية القائمة على
االحتكار واالستغالل والغنب الفاحش  ،هذا إىل جانب وقوع الشركة نفسها يف خمالفات تشكل
جرائم تقع حتت طائلة القانون اجلنائي لسنة  1991وقانون الضرائب وقد أفادت بذلك هيئة
الضرائب على لسان الشاهد أسامة الزين نائب مدير مكتب ضرائب اخلرطوم جنوب فيما
يتعلق جبرب الثواني إىل دقائق وقال إنها ال تظهر لديهم يف األوراق وهذا إخفاء للمعلومات
(تزوير) القصد منه التهرب من الضريبة مما يفقد الدولة مبالغ طائلة كان من املمكن أن تعود
يف شكل خدمات عالجية أو تعليمية أو غريها للمواطنني  ،ثم إن القصد اجلنائي متوفر فهي
أي الشركة تعلم ابتداء بأنها تأخذ ماالً ليس من حقها أخذه  ،حيث إنها مل تقم بإخطار
املشرتكني بأي تعديل يف العقد يتم مبوجبه جرب الثواني إىل دقائق وهي بهذا تأخذ ما ال
تستحق وهذا من ربا الفضل وهو حمرم بالكتاب والسنة  .وينفي عنصر الرتاضي يف البيع
لقوله جل وعال « إال أن تكون جتارة عن ٍ
تراض منكم  حيث يشرتط أن يعرف كل من البائع
واملشرتي الثمن الذي اشرتيت به السلعة .
أما عقد اإلذعان الذي وقعه الشاكيان مع الشركة فلم ينصب على الرضا جبرب الثواني إىل
دقائق وإمنا كان منصباً على الرضا بدفع سعر الدقيقة من اخلدمة فالتجارة مباحة إذا ارتبطت
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بالثمن العادل وإالَ فإن من يتجاوز ذلك يعد مرتكباً جلرمية الربا الفاحش ومن ثم الثراء احلرام.
وقد توفر سوء القصد لدى الشركة حيث إنها مل تطلب استشارة من اهليئة الرقابية الشرعية
ومل تقم باستفتاء النائب العام قبل إمضاء جرب الثانية إىل دقيقة وقد ورد يف املادة  )3(17من
قانون مكافحة الثراء احلرام واملشبوه تعديل 1996م أنه إلثبات جرمية الربا تقبل أقوال أي
متهم ضد اآلخر كما تقبل قرائن األحوال وكافة الظروف واملالبسات األخرى .
ثانياً :
ورد يف مذكرة مستشار الشركة ما يفهم منه وجوب إغفال التهم الواردة يف البندين ( )4و ()5
من عريضة الدعوى وأشار إىل أنه يتناول بالرد املسألة اليت انصب استئناف الشاكني عليها
وهي املسألة الواردة يف البند ( )3من الشكوى وهذا لعمري مغالطة كربى ذلك أن استئناف
الشاكني مل ينصب على ما ورد فقط يف البند ( )3من عريضة الدعوى  ،انظر على سبيل املثال
الفقرة سادساً من عريضة االستئناف املقدمة للسيد /وزير العدل وكذلك الفقرة سابعاً واليت
تضيف تهم التزوير والتهرب من الضريبة  .وكل هذا يتسق متاماً مع ما ورد يف البندين ()4
و( )5من عريضة الدعوى  .وما ورد يف االستئناف  ،هو جزء من عريضة الدعوى املستأنفة .
ثم إن االستئناف قدم للسيد /وزير العدل بصفته جهة استئنافية وبالتالي يستطيع إصدار قرار
فيه متخطياً بذلك قرار السيد /الوكيل الذي يستند إىل قرار مستشار الشركة كما ورد يف مذكرته
وكأنه قرار نهائي .
 -2يقول السيد /مستشار الشركة إن الشركة ال تضع أسعاراً خلدماتها اليت تقدمها
للمشرتكني إمنا تصدر تلك األسعار من اهليئة القومية لالتصاالت مبا يف ذلك الوحدة اليت تتم
بها احملاسبة سواء كانت الدقيقة أو أي جزء منها  ،ولكن شاهد االتهام األول فتحي بشري
نائب مدير الرتخيص والتعريفة باهليئة القومية لالتصاالت أفاد أمام نيابة الثراء احلرام بأن
اهليئة القومية لالتصاالت مل تصدر أي توجيهات أو قرارات ملوبيتل جبرب الكسور بالثواني
وحسابها كدقيقة وأن اهليئة سبق هلا وأن أخطرت شركة موبيتل عن بعض النقاط فيما يتعلق
بنظام احملاسبة لديهم  ،عن نظام الدقيقة وعن نظام اجلوال القومي وساعات الذروة  ،وأفادت
موبيتل أن النظام ال يعضد العمل باحملاسبة عن طريق الثواني وبأن اهليئة غري مقتنعة بالرد
ورفعت مذكرة للجهات العليا وللوزير بالتحديد وأن ال  35دينار هي حماسبة للدقيقة يف
احلزمة التأجريية وال ختص الكسور وأن جرب الكسور إىل دقائق غري صحيح وأنه كان من
املفرتض إذا كان النظام ال يسمح حبساب الثواني أن أنقص التعريفة لكي تكون هناك موازنة.
« انظر إفادة هذا الشاهد يف قرار إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه املرفق» هذا هو رأي اهليئة
القومية لالتصاالت اليت حتاول الشركة إلقاء كل املسئولية عليها .
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أما االستدالل بالسعودية فيما خيص اعتماد وحدة ما يف نظام احملاسبة عن احملادثات وأنه
يف السعودية على أساس تقدير الوحدة بستني ثانية فهذا أمر ال يلزمنا هنا يف السودان ومل
يصدر به قانون ومل ختطرنا به الشركة قبل إمضاء العقد ومل يظهر مكتوباً يف العقد  .وقد ورد
يف قول مستشار الشركة أن إيران حتسب الوحدة عندها بــ 4/5ثانية  ،فلماذا اختار السعودية
دون إيران ثم إن هذا يعنى أنه ميكن أن يتم تعديل النظام من وحدة إىل أخرى  .ثم إن الشركة
حتصل من املشرتكني رسوم اإلجيار كاملة وفى نفس الوقت جتعلهم يدفعون هلا قيمة دقائق
مل يستهلكوها يف حمادثاتهم  .إذن فالشركة تتقاضى مقابالً وهمياً خمالفة بذلك لقانون الثراء
احلرام وكان من املمكن أن تنقص التعريفة لكي حتصل يف ذلك موازنة كما أفادت بذلك اهليئة
القومية لالتصاالت على لسان شاهد االتهام األول نائب مدير الرتخيص والتعريفة باهليئة
القومية لالتصاالت.
 -3أما قول السيد مستشار الشركة بأن تلك األموال قد مت احلصول عليها برضى املشرتكني
فهذا قول يستطيع أن ينفيه كل املشرتكني حيث إنه مل يتم إخطارهم جبرب الثواني إىل دقائق
بواسطة الشركة كما وأنهم مل يوقعوا على أي عقد يشري إىل جرب الثواني إىل دقائق ،فكيف مت
رضى املشرتكني ؟ وعليه فإن األمر ليس مبأذون فيه شرعاً حيث إن الناس على شروطهم
ما وافقت احلق كما بني لنا النيب عليه أفضل الصالة وأمت التسليم  .أما شبهة الربا اليت
حياول مستشار الشركة أن ينفيها فهي متوفرة بإقرار الشركة نفسها حيث تقر بأنها تأخذ
قيمة الدقيقة عن الثانية واإلقرار يف املعامالت حجة يف مواجهة املقر  ،كذلك قد ثبت ذلك
ببينة الشهود واملستندات  .ثم إن الشركة تتقاضى عن خدماتها مؤخراً وليس مقدماً وعليه فإنه
من املمكن عدم جرب الثواني إىل دقائق كما أفادت بذلك اهليئة القومية لالتصاالت  .والشركة
عندما جترى حماسبتها تعلم متاماً بأنها حتسب ماالً ليس هلا  ،وبغنب فاحش مما يعنى
املبالغة يف استباحة الربا واعتربوه أصالً يف اإلباحة يقاس عليه البيع  .وعلى مثل هذا جيوز
كما يقول السايس يف تفسريه آيات األحكام  :فيجوز بيع درهم بدرهمني كما جيوز بيع ما
قيمته درهم بدرهمني مع وضوح الفرق بينهما  ،فإن أحد الدرهمني يف األول ضائع حتماً،
والثاني منجرب باالحتياج إىل السلعة ( ..صفحة  )164 -163وورد يف حديث أبى سعيد
اخلدرى رضى اهلل عنه عن النيب (ص) قال ( :ال تبيعوا الدرهم بدرهمني فإني أخاف عليكم
الرماء  )..أي أخشى عليكم الوقوع يف هلكة الربا أي ربا الفضل  ،وهذا يشمل األصناف الستة
الواردة يف حديث عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل يداً بيد فمن
زاد أو استزاد فقد أربا) وقال صلى اهلل عليه وسلم ( :لعن اهلل آكل الربا ومؤكله وشاهديه
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وكاتبه)  .وإني ألربأ باهليئة القومية لالتصاالت أو الوزارة املعنية أن تكون كاتبة للربا كما
أشار مستشار الشركة املتهمة حيث قال ( إن الشركة ال تضع أسعاراً خلدماتها اليت تقدمها
للمشرتكني  ،إمنا تصدر تلك األسعار  ،مبا يف ذلك الوحدة اليت تتم بها احملاسبة سواء كانت
الدقيقة أو أي جزء منها  ،من اهليئة القومية لالتصاالت )  .هذا ما ورد يف مذكرة الشركة وهو
ما مل ترتضيه اهليئة القومية لالتصاالت وفق ما بينا من إفادة نائب مدير الرتخيص والتعريفة
باهليئة القومية لالتصاالت  .أما عقد اإلذعان الذي وقع عليه املشرتكون فهو عقد باطل بسبب
التدليس حيث إن السكوت عن بيان ذلك يف العقد يعترب تدليساً (انظر املادة  )2/67من قانون
املعامالت املدنية لسنة 1984م وعقد اإلذعان الذي يشري إليه السيد مستشار الشركة ال أصل له
يف الشريعة الغراء كما وإنه مل يتضمن شرطاً يوجب قبول املذعن بدفع قيمة الدقيقة عن الثانية،
أما العبارات الغامضة واملبهمة يف عقد اإلذعان واليت ورد تفصيلها يف قرار إدارة مكافحة الثراء
احلرام واملشبوه عند مناقشتها لشرط العقد فهي ال تنفى وجود الربا وتعاطيه حيث إن الشركة
نفسها تعرتف بأنها تقوم جبرب الثواني إىل دقائق ثم إن العربة يف العقود باملقاصد واملعاني
ال باأللفاظ واملباني  ،وإن وجد شك فإنه يفسر يف مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط وفى
هذا املضمار فقد ذهب قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م مذهباً حيمى الطرف املذعن يف
عقود اإلذعان فقد نصت املادة ( )102منه على أنه ال جيوز أن يكون تفسري العبارات الغامضة
يف عقود اإلذعان ضاراً مبصلحة الطرف املذعن  .ثم ما هو السند الشرعي إلجراء احملاسبة
مبثل هذا النظام اجلائر ؟ إن ما تفعله الشركة هو مبالغة يف أكل الربا حيث إنها تأخذ مقابال
للثانية الواحدة يساوى قيمة  59ثانية فماذا تفعل الشركة يف قوله تعاىل ( :وأوفوا الكيل
وامليزان بالقسط ) وقد روى الدار قطنى عن عبد اهلل بن حنظلة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال (( لدرهم ربا أشد عند اهلل من ست وثالثني زنية يف اخلطيئة )) ثم إن أمر الثراء احلرام
هنا ليس منصباً على احملاسبة وإمنا تتعامل الشركة مع مشرتك هو طرف يف العقد فال ينبغي
أن يضار ألن الناس على شروطهم إال شرطاً أحل حراما أو حرم حالالً .
القصد اجلنائي معلوم أنه أمر باطين يستدل عليه بظاهر احلال والسلوك الدال عليه وفى
حالتنا هذه الشركة السودانية للهاتف السيار وبإقرارها التام ومنذ عام 2000م تأخذ جبرب
الثانية إىل ستني ثانية أي تأخذ  59ثانية دون وجه حق وبعلم تام بأنها ال تستحقها ومتعن
يف ذلك األمر بأن األخذ لقيمة ال  59ثانية عن كل حمادثة على حدة وإذا كانت احملادثات
يومية والفاتورة تصدر آخر كل شهر للمشرتك دفعها فمعنى هذا أن الشركة جترب ثواني يوم
بيوم ملدة ثالثني يوماً (شهر ) ثم يتم مراجعة ذلك بواسطة أكفأ احملاسبني ثم تطالب به
املشرتك وفى حالة عجزه يتم مقاضاته أمام حمكمة اسرتداد مديونية موبتيل .فبالتالي القصد
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اجلنائي يتوفر يف كل يوم عشرات املرات للعلم بوجود الربا وأخذ ما ال تستحق يف الشهر
آالف املرات  .ومع توافر القصد اجلنائي يصبح األمر حتت طائلة قانون الثراء احلرام مقروءاً
مع القانون اجلنائي لسنة 1991م  .ويكمن الفرق بني الثراء احلرام واإلثراء بال سبب بأنه يف
حالة اإلثراء بال سبب يدخل املال بسبب صحيح ثم بعد ذلك تتغري املسألة  .مثال  :عقد بيع
مت فسخه لعدم رد املقابل من قبل البائع يعترب هذا األمر إثراء بال سبب .
 -4أما القول بأن التعريفة املعمول بها حالياً واليت صدرت من اهليئة القومية لالتصاالت
كما يقول مستشار الشركة يف مذكرته – واليت مت فيها اعتبار كل عشرين ثانية وحدة حتسب
على أساسها مدة احملادثة – فإننا نرد على هذا بقولنا إن هذه التعريفة احلديثة قد صدرت
بعد تاريخ رفع الدعوى يف 2000 /12/7م وهلذا فهي ال تسرى بأثر رجعى وقد صدرت بتاريخ
18يوليو  2001على أن تسرى من أول أغسطس  2001ثم إنها أي هذه التعريفة اجلديدة
تتضمن إقراراً بأن ما أخذته الشركة يف السابق من الشاكني قد أخذته دون وجه حق بل إن
األمر و حتى بعد إصدار التعريفة اجلديدة يتضمن إقراراً جبرب الثواني إىل دقائق ويعنى ذلك
أن الشركة ستأخذ حالياً قيمة  40ثانية دون وجه حق وللدقة فهي قد أخذتها منذ سريان
التعريفة اجلديدة يف أول أغسطس عام 2001م ومعلوم أن قيمة الدقيقة هي  35دينار وهذه
ميكن أن تقسم على  60ثانية لتعطى سعر الثانية واليت ميكن أن جتمع آخر كل شهر يف شكل
دقائق ليدفع قيمتها املستهلك بال وكس وال شطط .
ومن املؤسف حقاً أن تدعى الشركة بأن حساب الثواني غري ممكن وفقاً للنظام الذي تعمل
به إذ أن هذا االدعاء تدحضه شهادة فتحي بشري موسى نائب مدير الرتخيص والتعريفة
حيث قال (( إنه من املعروف عاملياً من االحتاد الدولي لالتصاالت أن زمن احملاسبة يقاس
بالدقيقة وأن جهاز الفوتره أو احملاسبة هو الذي يتحكم يف حماسبة الكسور وأن الكسور ميكن
حسابها إذا كان الكيان املرن يسمح بذلك وكان يف مقدور موبيتل املشكو ضدها توفري هذا
الكيان طاملا أنها تعاقدت مع شركة أجنبية  (( .أنظر صفحة  ))9من احملضر وكذلك قرار
إدارة مكافحة الثراء احلرام واملشبوه )) هذه شهادة نائب مدير الرتخيص والتعريفة باهليئة
القومية لالتصاالت وهى هيئة عامة أنشئت مبوجب قانون االتصاالت لسنة 2000م وقد أناط
بها القانون سلطات وضع السياسات املتعلقة خبدمات االتصاالت وإقرار نظم وتكلفة خدمات
االتصاالت وتنظيم تعريفة تلك اخلدمات باإلضافة إىل إصدار تراخيص العمل يف اجملال املذكور
ووضع املواصفات للنظم واألجهزة واملعدات املستخدمة يف جمال االتصاالت على النحو املفصل
يف املادة ( )7من القانون ((أنظر مذكرة مستشار الشركة موضوع هذا التعقيب يف الفقرة ( )2يف
الصفحة الثانية من الرد )) وهذا كله يعنى أن الكسور ميكن حسابها عن طريق الكيان املرن
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الذي يسمح بذلك وهذا يف مقدور الشركة اليت متلك من األموال الطائلة ما ميكنها من التعاقد
مع الشركات األجنبية  .وعلمنا مبقدرتها املالية استقيناه من إفادة الشركة نفسها حيث أفادت
الشركة بأنها قد تعاقدت مع شركة خارجية واستجلبت نظاما دفعت مقابله 1.000.000
جنيه إسرتليين أما ما فوق ذلك من مقدرة مالية فهو أن الشركة املذكورة قد جنت أرباحا
طائلة وخيالية من املشرتكني بسبب جرب الثواني إىل دقائق يف كل حمادثة دون مراعاة لألصول
الشرعية مما يدعم القول بأن األرباح السنوية للشركة وهى أرباح ربوية قد تتجاوز رأمسال
الشركة اليت تقدم خدمة حمتكرة هلا وحدها .ويصدق على ذلك قول اهلل عز وجل (( يا أيها
الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعاف ًا مضاعفة  ،واتقوا اهلل لعلكم تفلحون )) قال مالك بن أنس رضى
اهلل عنه (( إني تفحصت كتاب اهلل وسنة نبيه فلم أر شيئاً أشد من الربا  ،ألن اهلل أذن فيه
باحلرب )) وقال أبو حنيفة ( :إن اآلية أخوف آية يف القرآن) وعنى آية الربا ((:فإن مل تفعلوا
فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله )) .
وإني ألسدى يف نهاية التعقيب النصيحة اخلالصة ألخي مستشار الشركة السودانية للهاتف
السيار وفى علمه أن النصيحة هلل ولرسوله وللمؤمنني فأقول له ال جتادل بالباطل لتدحض به
احلق فإن احلق أبلج والباطل جللج وإن اهلل يف علمه الشئون الدقائق .
والسالم على من اتبع اهلدى

توقيع
(……………)
احملامى
مرفقات -:
· قرار نيابة مكافحة الثراء احلرام الصادر فى 2001/7/10م
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ملحق رقم ()7
مجهورية السودان
اهليئة القومية لالتصاالت
		
النمرة  :هـ ق  / 1م ع/ 50 /أ351/8 /

التاريخ 2002 /10 /8 :م

السيد /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

شكوى (……………)
ضد الشركة السودانية للهاتف السيار – موبيتل
املرجع :
أ .خطابكم رقم هـ ع ر ش /م ع 2002/1/م بتاريخ  /26أغسطس 2002م
ب .مقابلة مندوب اهليئة بتاريخ 2002/9/2م
 .1بناء على قانون االتصاالت لسنة 2002م واللوائح املصاحبة له تقوم اهليئة القومية
لالتصاالت بدراسة مقرتحات تعريفة مقدمي اخلدمات سنوياً بناء على املعلومات واإلحصاءات
واحلساب املراجع السنوي للوصول للكلفة الفعلية للخدمات وكلفة احملادثات مع األخذ يف
احلسبان اآلتي :
أ .مصلحة املواطن وذلك بعدم سداده لتعريفة أعلى من القيمة الفعلية .
ب .تطور اخلدمات واالرتقاء بها بوضع عائد استثمار مناسب للشركة .
ج .التعريفة املستخدمة بالدول الشبيهة واجملاورة .
د .اإلتفاقيات والقرارات الدولية واإلقليمية .
 .2بدأت الشركة السودانية للهاتف السيار العمل يف 1997م ومتت دراسة التعريفة حسب
االستثمارات وخططها املستقبلية يف ذلك الوقت .
 .3تدرس اهليئة التعريفة سنوياً منذ دخول الشركة وتصدر قرارات تلتزم بها الشركة وهى
على النحو التالي - :
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• عام 1997م هو عام اإلنشاء .
• عام 1998م القرار الوزاري رقم  98/8بتاريخ 1998/1/27م إلجازة التعريفة للعام .1998
• عام 1999م القرار الوزاري رقم  98/5بتاريخ 1998/11/30م إلجازة التعريفة
للعام 1999م
• عام  2000القرار الوزاري رقم 2000 /3م بتاريخ  2000 /7 /13إلجازة التعريفة
للعام 2000م .
• عام  2001القرار الوزاري رقم 2001 /13بتاريخ 2001 /6/26م إلجازة التعريفة
للعام 2001م .
• عام 2002م القرار الوزاري رقم 2002 /1م بتاريخ 2002/7/13م إلجازة التعريفة
للعام 2002م.
 .4الفرتة من عام 1997م وحتى عام 2000م كانت وحدة احملاسبة الدقيقة “  60ثانية “
وذلك مردود لنوعية األجهزة احملاسبية املستخدمة يف ذلك الوقت .
 .5الفرتة من مارس  2001إىل 2002 /8/14م وهى بداية تغيري األجهزة لتالئم نوعية
اخلدمات احلديثة ومقابلة الزيادة يف أعداد املشرتكني حددت اهليئة احملاسبة بوحدة
الـ  20ثانية .
 .6بعد اكتمال حتديث األجهزة اخلاصة بالشركة حددت اهليئة تعريفة اخلدمات  ،وحددت
الثانية كوحدة حماسبية للمحادثات بعد ال 50ثانية التحضريية ومت العمل بهذه التعريفة اعتباراً
من 2002/8 /15م .
 .7ختتلف الدول يف اختاذ الوحدة احملاسبية (بعضها يستخدم الثانية) وكل هذه الوحدات
متعارف عليها عاملياً وإقليمياً ومنها على سبيل املثال -:
أ .الدول اليت تستخدم الدقيقة :
• مجهورية مصر العربية
• املغرب
• لبنان
• قطر
ب .الدول اليت تستخدم نظام الوحدات .
• تونس
• اإلمارات العربية املتحدة
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 .8ال ميكن أن جتمع الثواني الزائدة على الوحدة خالل الشهر الختالف تعريفة احملادثات
احمللية واإلقليمية والعاملية على النحو التالي :
أ .احملادثات احمللية :
• من سيار إىل ثابت
• من سيار إىل سيار
ب .احملادثات القومية حتوى جمموعات لكل جمموعة تعريفة منفصلة .
ج .احملادثات العاملية حتوى سبع جمموعات لكل جمموعة تعريفة خمتلفة .
د .اجلوال :خدمة اجلوال ختتلف من دولة إىل أخرى .
لالختالف أعاله ولتحديد مسار احملادثة يقوم النظام احملاسيب حبساب كل حمادثة
منفصلة.
وفقنا اهلل مجيع ًا ملا فيه خري األمة .

						
توقيع
مهندس  /الطيب مصطفى
املدير العام
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/2

املوضوع  :نشرة صكوك االستثمار احلكومية
 .1الغرض من إصدار هذه الصكوك هو توفري موارد حقيقية لسد العجز يف موازنة احلكومة.
وتتم العالقة التعاقدية بني ثالث جهات هي :ـ
أ -املستثمرون وهم محلة الصكوك أرباب املال
ب -الشركة السودانية للخدمات املالية – املضارب
ج -وزارة املالية واالقتصاد الوطين ـ صاحبة املشروعات االستثمارية .
العالقة بني املستثمرين والشركة تقوم على املضاربة الشرعية  ،كما أن العالقة بني الشركة (
املضارب) والوزارة تنبين على االستثمار يف مشروعات الوزارة مبوجب صيغ اإلجارة واملراحبة
واالستصناع  ،حبيث تكون غالب األصول املكونة لرأس مال املضاربة من األعيان واملنافع حتى
جيوز تداول الصكوك يف السوق.
 .2نظرت اهليئة العليا يف مسودات نشرة اإلصدار على مستوى اللجنة ثم بكامل هيئتها
وأدخلت التعديالت الالزمة على حنو ما هو مبني يف حمضر اللجنة وحمضر اهليئة  .واعتمدت
النشرة ليتم توقيعها من قبل رئيس اهليئة وأمينها  ،ولتحفظ لدى الشركة واهليئة .
 .3أجازت اهليئة العليا نشرة إصدار صكوك االستثمار احلكومية ملوافقتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية .وعلى املسئولني يف الشركة تقديم تقارير سنوية– وكلما طلبت منهم اهليئة ذلك–
لالطمئنان على أن التطبيقات متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
واهلل املستعان ،،،،

توقيع
توقيع
الدكتور  :أمحد على عبد اهلل
الربوفيسور  :الصديق حممد األمني الضرير
األمني العام
رئيس اهليئة
التاريخ  18 :ذو احلجة 1423هـ
 19فربايــر 2003م
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية

ملحق رقم ()1
التاريخ  28 /ذو احلجة 1423هـ
املوافق 1 :مارس 2003م

النمرة  :هـ ع ر ش/م ع2003/1/

السيد /رئيس اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية
لعناية األخ الكريم د .التجاني عبد القادر – رئيس اللجنة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :قرار اهليئة عن نشرة صكوك االستثمار
أشري إىل خطابكم بتاريخ 2003/2/25م ونشكركم على تعاونكم املقدر مع اهليئة لدفع عجلة
العمل املصريف ويسرني أن أرفق طي هذا -:
 .1نشرة صكوك االستثمار احلكومية .
 .2قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية عن النشرة .
 .3شهادة صكوك االستثمار احلكومية .
وذلك بعد الدراسة واالعتماد من قبل اهليئة
مع أكيد احرتامي

توقيع
حممد البشري عبد القادر
مقرر اهليئة
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ملحق رقم ()2

صكـوك االستثمـار احلكوميـة
إصدار شركة السودان للخدمات املالية

		
		
		
		

نشرة إصدار رقم
مبلغ اإلصدار :
تاريخ بداية اإلصدار
تاريخ نهاية اإلصدار
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( )1بيان هـــام
يرجى من مجيع املستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة وذلك نسبة ألهمية املعلومات
الواردة فيها .
إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو عرض املعلومات األساسية عن صكوك االستثمار
احلكومية على حنو يساعد املستثمر على اختاذ قراره االستثماري .
( )2تعريفات
اإلجارة ( ِكراء األعيان)  :بيع املنافع بأجر معلوم ملدة معلومة .ويستخدم عقد اإلجارة يف
التطبيق املصريف اإلسالمي املعاصر من قبل اجلهة املمولة ( :أ) بامتالك العني وتأجريها ،أو
(ب) بتأجري عني والقيام بتأجريها من الداخل .
االستصناع  :عقد بيع الزم يُشرتى به أصل قابل للصنع موصوف يف الذمة يلتزم الصانع
(البائع) بتسليمه وفقاً للمواصفات املطلوبة من املستصنع (املشرتي) مقابل مثن معلوم.
االستصناع املوازي  :هو االستصناع من الداخل بشرط عدم تعليقه على االستصناع األول وله
تعريف عقد االستصناع ذاته.
املراحبة  :يقصد بها هنا املراحبة لآلمر بالشراء وهي صيغة للتمويل تقوم فيها اجلهة
املمولة بشراء سلعة ومتلكها وقبضها حقيقة أو حكماً بناء على طلب أحد عمالئها ثم بيعها له
باألجل بثمن يساوي التكلفة الكلية زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما.
األمني  :يقصد به املراجع العام وهو اجلهة اليت تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق املالي
وذلك بنص املادة (17ز) من القانون.
التنضيض  :وهو حتويل أصول الصندوق عند التصفية إىل نقود حقيقة أو حكماً.
السوق  :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
الشركة  :يقصد بها شركة السودان للخدمات املالية احملدودة وهي اليت تقوم بدور املضارب
( املدير).
الصكوك  :يقصد بها صكوك االستثمار احلكومية وهي الوثيقة ذات القيمة االمسية احملددة
يف هذه النشرة واليت تتيح حلاملها املشاركة يف متويل أصول حكومية عن طريق عقود اإلجارة
واملراحبة واالستصناع.
الصندوق  :يقصد به الوعاء االستثماري الذي حيتوي على األصول املكونة للصندوق.
القانون  :يقصد به قانون صكوك التمويل لعام 1995م.
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املستثمر  :هو املالك ألي عدد من صكوك االستثمار احلكومية (رب املال).
اهليئة  :يقصد بها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية.
الوزارة  :يقصد بها وزارة املالية واالقتصاد الوطين (إدارة الصكوك احلكومية واالستثمار)
وهي اجلهة املمثلة حلكومة السودان.
الوزير  :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطين .
 03تنويهات عامة
• جيب األخذ يف االعتبار أن أسعار وعائدات الصكوك احلكومية قد تتعرض
لالخنفاض أو االرتفاع وفقاً للعوامل االقتصادية اليت تؤثر على أداء الصندوق.
• ال حيق ألي شخص إعطاء أية معلومات أو تقديم أية إقرارات خبالف تلك
اليت تتضمنها نشرة اإلصدار واملستندات املذكورة فيها وأي كتيبات أو نشرات
تصدر من قبل املدير.
• ال متثل نشرة اإلصدار هذه عرضاً أو دعوة ألي شخص يف أي بلد يكون فيها
هذا العرض أو هذه الدعوة غري قانونية ،أو يكون فيها الشخص الذي يقدم
هذا العرض أو هذه الدعوة غري مؤهل للقيام بذلك ،وهي ال متثل عرضاً من أي
شخص أو دعوة ألي شخص ال جيوز قانوناً قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة
إليه.

 04آلية عمل الصكوك
تقوم هذه اآللية على ثالثة أطراف هم -:
أوالً  :املستثمرون (أرباب املال).
ثانياً  :الشركة (املضارب).
ثالثاً  :الوزارة وهي اجلهة الطالبة للتمويل.
تقوم العالقة بني املستثمرين والشركة على أساس عقد املضاربة الشرعي ،وبني الوزارة
واملضارب على عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع.
أ /تدعو الشركة املستثمرين لالكتتاب يف الصندوق آلجال معينة وبقيم حمددة للصكوك
وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة استثماره.
ب /يتم االستثمار يف الصندوق على أساس املضاربة املقيدة جبميع ضوابطها الشرعية
حبيث يكون التعامل مع الدولة فقط.
ج /تنشئ الشركة الصندوق ويوضع حتت إدارتها بصفتها املضارب (املدير).
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د /ال جيوز لرب املال سحب رأمساله أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق وله
حق تداوله يف السوق.
هـ /ميثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية مكونة من جمموعة من العقود
هي اإلجارة واملراحبة واالستصناع حبيث تكون الغلبة لإلجارة (لألعيان واملنافع).
و /يتحدد الربح على استثمارات الصندوق مبجموع عوائد عقوده االستثمارية ويتم
توزيع صايف األرباح بني املضارب ورب املال بنسبة  %95لرب املال و %5للمضارب.
( )5الوفاء بااللتزامات:
أ /تلتزم حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين بالوفاء بالتزاماتها
الناشئة عن الصكوك املصدرة يف تواريخ استحقاقها وتفوض بنك السودان تفويضاً غري
مشروط وغري قابل للنقض خبصم االستحقاقات يف توارخيها من حساب وزارة املالية
لدى بنك السودان دون الرجوع إليها .
ب /تلتزم الوزارة يف حالة اإلجارة بضمان استمرارية إجارتها لألصول موضوع اإلجارة
طيلة مدة اإلصدار حسب العقود املوقعة بينها وبني املضارب ما مل يطرأ عذر شرعي
مينع استمرار اإلجارة.
( )6تاريخ اإلصدار وأجله:
يتم إصدار هذه الصكوك يف يوم  .....ولفرتة  ......تنتهي يف يوم  .......ويسرتد املستثمر
قيمتها حسب سعرها يف السوق يف نهاية الفرتة ويكون الدفع بعد أسبوعني من تاريخ
االستحقاق.
( )7الربح املتوقع على الصكوك:
تعتمد األرباح على الناتج الفعلي حملتويات الصندوق ومؤشرات دراسة اجلدوى واليت جتعل
الربح املتوقع يرتاوح بني  %20 - %15يف العام األول.
( )8طريقة دفع األرباح:
يُدفع نصيب املستثمر من العائد كل ( )6أشهر وحيسب هذا الربح اعتباراً من بداية تاريخ
اإلصدار بناء على التنضيض احلكمي لألصول اليت متثلها الصكوك.
( )9سعر اإلصدار:
تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة االمسية للصك.
( )10فئات الصكوك:
تصدر الصكوك بفئة ( 10ألف دينار) كحد أدنى للصك أو مبضاعفاته.
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( )11فرتة االكتتاب:
تبدأ فرتة االكتتاب يف  .........وتنتهي يف ............
( )12التخصيص:
يف حالة طلب االكتتاب مببلغ أكرب من القيمة احملددة جيوز للشركة (بالتنسيق مع
الوزارة) اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية -:
أ /رفع حجم اإلصدار عن طريق ختصيص صكوك إضافية يف حدود الزيادة وتوزيعها
لكل.
على املكتتبني بنسبة الزيادة ٍ
ب /إبقاء اإلصدار على حاله وإرجاع املبالغ اإلضافية مع ختصيص توزيع الصكوك
على املكتتبني بنسب طلبات االكتتاب  ،على أن يتم اسرتداد املبالغ اإلضافية ملقدمي
الطلبات خالل فرتة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ ختصيص الصكوك.
ج /يتم إخطار املكتتبني باخليار الذي مت األخذ به.
يف حالة االكتتاب مببلغ أقل من مبلغ اإلصدار تقوم اجلهة املغطية وهي بنك االستثمار املالي
بتغطية العجز.
( )13طريقة اإلصدار والتداول:
يكون هنالك سجل خاص باملكتتبني وفق املعلومات الواردة يف استمارة االكتتاب وتقوم
الشركة بإصدار شهادات الصكوك بعد  ....من تاريخ التخصيص ويتم التداول يف هذه الصكوك
يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية حسب اإلجراءات واللوائح احملددة لذلك.
يتم تسجيل شهادات الصكوك اليت مت ختصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص احملول له
وذلك يف سجل خاص يتم إعداده هلذا الغرض بوساطة الشركة .ويتم التداول يف هذه الصكوك
يف السوق حسب اإلجراءات واللوائح املنظمة لذلك.
(  ) 14اسرتداد قيمة الصكوك:
عند انتهاء فرتة الصكوك يتم اسرتدادها بقيمتها السوقية عند تاريخ االستحقاق.
(  ) 15إجراءات تقديم الطلبات:
أ /تعد الشركة استمارة تقديم الطلبات وبيان اإلصدار وتوفريها للجمهور وميكن
احلصول عليها من الشركة.
ب /تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إىل الشركة.
ج /يتم تسليم الطلبات خالل الفرتة احملددة لالكتتاب حسب ما هو موضح يف الفقرة
( )11من هذه النشرة.
د /ميكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق الربيد.
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هـ /تقوم الشركة باستبعاد الطلبات اليت ال تتماشى وشروط اإلصدار مثل الطلبات
الناقصة أو غري املوقعة أو غري املصحوبة بتفويض الدفع  ...اخل.
و /يف حالة التقدم بطلبات الصكوك نيابة عن القُ ّصر أو الشركات جيب توضيح ذلك
بالطلب وإبراز املستند املخول لذلك.
ز /ال جيوز تقديم طلبات مشرتكة ألكثر من شخص.
( )16طريقة دفع قيمة الصكوك:
أ /على املستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب /ميكن سداد الصكوك بالدفع نقداً أو عن طريق الشيكات املصرفية واملعتمدة أو
بالتخويل خبصم القيمة من احلسابات طرف البنوك.
ج /بالنسبة لغري السودانيني والسودانيني العاملني باخلارج ميكن حتويل قيمة
الصكوك بالعمالت القابلة للتداول عن طريق البنوك التجارية العاملة بالبالد أو البنوك
اليت حتددها الشركة وحتسب هذه التحويالت بسعر الصرف اجلاري ،على أن
يتحمل مقدم الطلب مجيع رسوم اخلدمات املصرفية اخلاصة بالتحويل.
( )17تسليم الصكوك:
تقوم الشركة بإعداد شهادات الصكوك وتسليمها ألصحابها بالربيد املسجل أو باليد حسب
رغبة املكتتب.
( )18تداول الصكوك يف السوق الثانوية:
يتم إدراج الصكوك يف السوق بعد حتويل غالب موجودات الصندوق إىل أصول عينية بغرض
تداوهلا يف السوق وفقاً آللية العرض والطلب .
( )19نقل ملكية الصكوك:
هذه الصكوك قابلة للتداول والتحويل كلياً أو جزئياً ويتم بيع الصكوك وحتويلها بوساطة
استمارة التحويل املعدة هلذا الغرض .
ال جيوز تداول الصكوك خالل األسبوعني األخريين من عمر اإلصدار (التصفية).
( )20دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق:
يقوم محلة الصكوك بإعادة شهادات الصكوك باليد أو عن طريق الربيد املسجل للشركة قبل
( 14يوماً) من تاريخ نهاية اإلصدار (التصفية) وذلك إلجراء التسويات الالزمة  .وستقوم
الشركة بإصدار وصل تسلم أصل الشهادات املتسلمة .هذا وسيتم سداد نتيجة التصفية بالدينار
حلاملي الصكوك املسجلني لدى الشركة عن طريق وسائل الدفع املعروفة .
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( )21زكاة الصكوك:
ال تقوم الشركة بإخراج زكاة هذه الصكوك وعلى املستثمرين إخراج زكاة أمواهلم عن هذه
الصكوك بأنفسهم.
( )22فقدان أو تلف الصكوك:
يف حالة فقد أو سرقة أو تلف شهادات الصكوك ،يتعني على مالك هذه الصكوك إبالغ
الشركة بذلك على الفور باإلضافة إلجراءات البالغ لدى السلطات املختصة .وسيتم إلغاء
الشهادات السابقة وإصدار شهادات جديدة بديلة مقابل دفع رسوم إدارية بعد تقديم أدلة
إثبات الفقدان أو السرقة أو التلف .
( )23املستثمرون املؤهلون لالكتتاب يف الصكوك:
جيوز جلميع األفراد والشركات واملؤسسات املالية املقيمني وغري املقيمني االكتتاب يف هذه
الصكوك .
( )24القانون املطبق:
خيضع إصدار هذه الصكوك ومجيع املستندات املتعلقة بها للقوانني السارية يف السودان
واللوائح اليت يتم مبوجبها إصدار هذه الصكوك .
( )25تأكيد شرعية الصكوك:
مبوجب الفتوى الصادرة يف يوم 18ذي احلجة 1423هـ املوافق  2003/2/19من قبل اهليئة فقد مت
بيان شرعية هذا اإلصدار وعدم تعارضه مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .كما أن الصكوك
ختضع ملراقبة وإشراف اهليئة املستمر .
( )26عنوان جهة االتصال:
ميكن إرسال أي استفسارات خاصة بهذه النشرة للشركة بوصفها مضارباً لإلجابة عليها
وترسل تلك االستفسارات على العنوان التالي -:
شركة السودان للخدمات املالية احملدودة
ص ب 313 :
هاتف 784947 – 784938 :
تلفاكس 784937:
SUFISEC@.Sudanet.net : E-Mail
اخلرطوم – السودان
وباهلل التوفيق
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ملحق رقم ( ) 3
مجهورية السودان

شهادة صكوك االستثمار احلكومية
رقم الشهادة .......................................................................... :
)
اإلصــدار رقم ( :
)
) املوافق ( :
تاريخ اإلصدار ( :
)
فرتة اإلصـدار ( :
)
تاريخ نهاية اإلصدار ( :
) دينار سوداني
القيمة االمسية للصك( :
عدد الصكوك ................................ :
) دينار سوداني
القيمة الكلية ( :
بهذا نشهد بأن السيد /السيدة  /السادة  .................. /هو/هي/هم املالك املسجل
لعدد ( ) فقط  .................صك بقيمة (فقط  ..........دينار سوداني) من بني
( ..................صك) من صكوك االستثمار احلكومية اليت متثل حصة شائعة يف الوعاء
االستثماري للصكوك وفقاً لنشرة اإلصدار رقم  ...........بتاريخ  ..............وقانون صكوك
التمويل لسنة 1995م .
تكون قيمة الصكوك مستحقة الدفع بالكامل عند حلول أجلها  ،وهي قابلة للتداول يف السوق
الثانوية ويتم توزيع األرباح بصفة دورية كل ستة أشهر .
ال تقوم الشركة بإخراج زكاة هذه الصكوك وعلى املستثمرين إخراج الزكاة بأنفسهم .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/3

املوضوع  :املستثمرون يف شهامة
السيد /رئيس اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية
لعناية الدكتور /التجاني عبد القادر أمحد
أشري إىل خطابكم بتاريخ 2003 /4/14م واخلاص باملوضوع أعاله  ...يرجى أن أفيدكم بأن اهليئة
العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية قررت يف اجتماعها رقم  2003/13م بتاريخ
/16أبريل 2003م املوافقة على مقرتحكم اخلاص بإضافة الفقرة أدناه يف شروط اإلصدار
وتقرأ الفقرة - :
( إذا مل يقم املستثمر خالل الفرتة احملددة باإلعالن عن رغبته بالسحب أو التجديد سوف
يعترب جمدداً الستثماراته للفرتة القادمة ) .
كما رأت اهليئة ضرورة صدور إعالن للمشرتكني يفيد ذلك مسبقاً .
واهلل نسأل التوفيق ،،،

توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
التاريخ  19 :صفر 1424هـ
املوافق /21 :أبريل 2003م
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ملحق ()1
مجهورية السودان
وزارة املالية واالقتصاد الوطين
اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية

السيد /األمني العام
للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية .
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع :املستثمرون يف شـهامة
خالل املمارسات العملية يف الفرتة السابقة هناك بعض املستثمرين يف شهادات املشاركة
احلكومية (شهامة) والذين انقضت الفرتة الزمنية الستثماراتهم أي قد حل أجل استحقاقاتهم
من (األصل واألرباح)  ،تالحظ عدم قيامهم بتحديد رغباتهم بالتجديد أو السحب خالل الفرتة
احملددة  ،وملعاجلة هذه اإلشكالية اليت تسبب كثرياً من التشويش للمضارب فيقرتح إضافة
الفقرة التالية أدناه يف الشروط واألحكام ضمن نشرة اإلصدار-:
( إذا مل يقم املستثمر خالل الفرتة احملددة باإلعالن عن رغبته بالسحب أو التجديد فسوف
يعترب جمدداً الستثماراته للفرتة القادمة ).
نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي ومدى جواز إضافة الفقرة .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

توقيع
د .التجانى عبد القادر أمحد
رئيس اللجنة
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/4

املوضوع  :احلكم الشرعى فى االشرتاك يف شركة بزناس احملدودة
وما يشابهها من شركات التسويق الشبكى
التكييف الفقهي لنظام شركة بزناس احملدودة
بعد دراسة نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي خلصت اهليئة
لآلتي :ـ
أوالً  :إن املنتج يف شركات التسويق الشبكي ليس مقصوداً للمشرتكني إمنا املقصود األول
والدافع املباشر لالشرتاك هو الدخل الذي حيصل عليه املشرتك من خالل هذا النظام .
كما أن مقصد الشركة بناء شبكة من األفراد (يف شكل متوالية هندسية أساسها اثنان) تتسع
قاعدتها يف شكل هرم  ،صاحب احلظ فيه هو قمة اهلرم الذي تتكون حتته ثالث طبقات
وتدفع فيه قاعدة اهلرم جمموع عموالت الذين فوقهم  ،فاملنتج ليس سوى واجهة سلعية
مقبولة ليبين عليها الرتخيص القانوني  ،حيث متنع أكثر قوانني دول العامل برنامج التسلسل
اهلرمي الذي يدفع فيه املشرتك رسوماً جملرد االنضمام للربنامج دون توسط منتج أو سلعة
يتم تداوهلا.
وملا كانت األحكام تبنى على املقاصد واملعاني ال على األلفاظ واملباني  ،فإن املنتج يسقط
عند التكييف الفقهي لشركة بزناس وما يشابهها من الشركات  0وعليه فإن األمر يف النظر
الفقهي ليس سوى جتميع اشرتاكات من أفراد تديرها الشركة  ،ويدفع فيه األشخاص الذين
يف أسفل اهلرم حوافز من سبقهم يف أعلى اهلرم باإلضافة لعمولة الشركة اليت تقول دعايتها :
( سوف ختسر الكثري إذا تأخر انضمامك إلينا بيوم واحد  ...كلما انتظرت أكثر كلما خسرت
أكثر  ...ابدأ اآلن . ) ...
ثانياً  :إن املشرتك ال ميكن أن حيقق دخالً إال إذا تكونت حتته ثالث طبقات  ،وإن
املستويات الثالثة األخرية يف البناء اهلرمي دائماً خماطرة ( معرضة للخسارة ) ألنها تدفع
عموالت قمة اهلرم على أمل أن تتبوأ هي القمة  .ولكن ال ميكنها ذلك إال باستقطاب أعضاء
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جدد ليك ّونوا مستويات دنيا حتتهم  ،فتكون املستويات اجلديدة هي املعرضة للخسارة وهكذا،
فالتعرض للخسارة الزم لنمو اهلرم  ،وال ميكن يف أي حلظة من اللحظات أن يصبح اجلميع
راحباً  ،وإمنا يربح القليل مقابل خماطرة العدد األكرب  ،وإن نسبة الراحبني للمعرضني
للخسارة يف حدها األدنى هي  9:1يف أي حلظة من حلظات منو اهلرم .
ومن ثم يتضح أن األغلبية الساحقة من املشرتكني يف أسفل اهلرم خماطرة أبداً بالدفع ملن
فوقهم  ،وهم ال يدرون أتتكون حتتهم ثالث طبقات فيكسبوا أم ال تتكون فيخسروا ما دفعوه
إىل الذين فوقهم  0وهذا النوع من املخاطرة قمار ال شك فيه ،فأصل القمار كما يقول ابن
تيميه (أن يُؤخذ مال إنسان وهو على خماطرة هل حيصل له عوضه أو ال حيصل).
هذه العملية تتكون يف حقيقتها من حلقات مقامرة  ،مال املقامرة فيه مضمن يف سلعة
ومدسوس يف مثنها* .حلبات املقامرة يف شركات التسويق الشبكي متداخلة يف حلقات قمار
غري منتهية  ،الرابح فيها هو السابق يف الشبكة الذي يتدفق إليه تيار من الدخل يبدو غري
متناه بقدر اتساع شبكته من األفراد الذين يلونه  .املخاطر فيها القاعدة املتعلقة باألمل يف
الصعود ومنو شبكتها باملزيد من الذين يلونهم ممن حيدوهم األمل يف الكسب دون عمل منتج،
فالطبقات الثالث األخرية خماطرة أبداً بصورة مستمرة ويف أي حلظة من حلظات منو اهلرم
وهذا هو معنى القمار .
الفرق بني التسويق الشبكي والسمسرة
السمسرة يف البيع والشراء عقد حيصل مبوجبه السمسار على أجر مقابل توسطه يف إمتام
بيع سلعة أو شرائها  ،والتسويق الشبكي الذي متارسه بزناس وما يشابهها من الشركات
عبارة عن توسيط سلعة لبناء شبكة من العمالء يف شكل متوالية هندسية يشكل كل عميل فيها
قمة هرم داخل الشبكة يدفع فيه العمالء اجلدد حوافز من سبقهم يف البناء الشبكى0وعليه
فإن نظام بزناس والتسويق الشبكي خيالف السمسرة املعروفة فقهاً من أربعة أوجه رئيسية
هي :
 /1إن السمسرة ال يشرتط فيها شراء السمسار سلعة ممن يسمسر له فهو جمرد وسيط بني
صاحب السلعة واملشرتي .
 مال املقامرة في نظام بزناس هو مبلغ أل  55دوالر من قيمة املنتج البالغة  99دوالر حيث يتم توزيع املبلغ على النحو
التالي :ـ
 55 /1دوالر تخصص كحوافز للخطة الرئيسية ومتثل مال القمار فى نظام بزناس 0
 10 /2دوالر تخصص كحوافز خطة البولفيل 0
 5 /3دوالر تخصص للمسوق املباشر 0
 5 /4دوالر تخصص للوكيل 0
 24 /5دوالر تذهب للشركة 0
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أما نظام شركات التسويق الشبكي فشراء الشخص لل ُمنتج أو امتالكه مركز عمل شرط يف قبوله
مسوقاً أي أن املسوق يدفع أجراً ليكون مسوقاً وهذا عكس السمسرة .
 /2إن نظام شركة بزناس ال يسمح للفرد أن يسجل حتته مباشرة أكثر من اثنني وما زاد
على االثنني يسجل حتت آخر مشرتك يف شبكته  ،وهذا يعين أن هنالك أفراداً يف الشبكة
يستفيدون من جهد الذين من فوقهم ويتقاضون عموالت من الشركة عن سلع مل يكن هلم جهد
يف تسويقها فإذا ضمت هذه النقطة مع اليت قبلها يتضح أن نظام الشركة حيرم املسوق غري
املشرتك ويعطى املشرتك غري املسوق  ،ومن ثم تتضح خمالفة ما تقوم به الشركة وبُعده عن
السمسرة املعروفة  ،فالشركة تلتزم بتحفيز املشرتكني بصرف النظر عن جهدهم يف تسويق
املنتجات  ،يف حني أن األجر يف السمسرة يكون ملن قام بالتسويق والبيع وال يشاركه فيه من
مل يبذل جهداً معه يف تسويق السلعة .
 /3إن السمسار حيصل على عمولته مقابل تسويق السلعة وبيعها لشخص أو عدد حمدد من
األشخاص وال عالقة له مبا يفعله املشرتون بالسلعة فالعالقة تنتهي بني السمسار واملشرتي
مبجرد الشراء أما يف التسويق الشبكي فإن املسوق ال حيصل على عمولة إال إذا سوق ملسوقني
آخرين  ،وهؤالء بدورهم يسوقون ملسوقني فهو يسوق ملن يسوق ملن يسوق  ...اخل .وال حيصل
على عمولة إال بهذه الطريقة فليس من مصلحة أحد يف اهلرم أن يبيع ملن يشرتي السلعة
لينتفع بها أو ليستخدمها لنفسه دون أن يسوقها لغريه .
 /4بناءً على أن تسويق املنتج غري مقصود يف التسويق الشبكي  ،وإمنا هو جمرد ستار قانوني
لتجميع اشرتاكات وكسب أعضاء لبناء النظام الشبكي ،فإنه إذا سقط املنتج من قصد التسويق
اختل ركن يف عقد السمسرة احلقيقي وهو العني موضع السمسرة .
مما تقدم يتبني أن نظام بزناس وما يشابهه من شركات التسويق الشبكي ال صلة له بعقد
السمسرة .
الفتوى :
بناءً على ما تقدم ترى اهليئة العليا للرقابة الشرعية :
 -1أن االشرتاك يف شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ال جيوز شرعا
ألنه قما ٌر 0
 -2أن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ال صلة له بعقد
السمسرة كما تزعم الشركة وكما حاولت أن توحي بذلك ألهل العلم الذين أفتوا باجلواز على
أنه مسسرة من خالل األسئلة اليت وجهت هلم واليت صورت هلم األمر على غري حقيقته 0
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وبناء على هذا توجه اهليئة اجلهات املرخصة بسحب تراخيص شركات التسويق
الشبكي وعدم منح أي ترخيص مبزاولة مثل هذا النشاط إال بعد الرجوع للهيئة العليا
للرقابة الشرعية.
واهلل املوفق ،،

توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 4ربيع الثاني 1424هـ
 4يونيو 2003م
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/5

املوضوع  :فتوى حول إنتاج الكحول وبيعها
بعد االطالع على مذكرة شركة التقطري الوطنية وشرحها بوساطة مدير الشركة
السيد  /حممد الصديق على عن إنتاج اإليثانول يف العامل وأن أفريقيا هي أقل القارات إنتاجاً
لاليثانول كما بني أن استخدامات اإليثانول ( الكحول ) تتم بنسبة  %68يف الوقود وبنسبة
 %21يف اجملاالت الصناعية وبنسبة  %11يف اخلمور  0وأن أهم مدخل لديهم إلنتاج هذه املادة
هو املوالس  0علماً بأنهم اآلن يستهلكون نسبة بسيطة من املوالس السوداني وأغلبه يصدر ،
ومبا أن املصنع يريد أن يتوسع الستيعاب املوالس السوداني الذي يصدر اآلن دون قيود تذكر،
وأن اإليثانول – الكحول – املصنع بغرض التصدير بوساطة الشركة غري قابل للشرب وأن
الشريك الذي يعمل معهم على توسيع املصنع وحتديثه متعهد بعدم بيع هذا املنتج ملن حيوله
من بعد إىل كحول قابلة للشرب ( مخور ) .
ومبا أن الشركة أجابت عن سؤال للهيئة بأنه يف إمكان الشركة التوسع من أجل استيعاب
جزء من اإليثانول يف إنتاج العطور كما أن هناك اجتاهاً يف الدولة إلدخال الكحول يف الوقود
حبجم معقول ولكن ذلك ال يستوعب كل املنتج حبسب تقديراتهم .
لكل ما ورد أعاله بينت اهليئة العليا أنه ال جيوز إعانة اخلارج على حكم الشريعة وال
العاصي على عصيانه  0وال جيوز على وجه اخلصوص إعانة صانع اخلمر على صناعته  ،ومبا
أن هذا املنتج ميكن معاجلته للدخول يف جماالت اخلمور – وعلى الرغم من نسبته البسيطة
مع النظر إىل استخداماته األخرى ،لزم التحوط خوفا من الوقوع يف املعصية .
وبناءً على ما تقدم تقرر اهليئة أنه :ـ
 01جيب على الشركة أن تتوسع يف جماالت الصناعة اليت تستوعب كل أو أكرب قدر من
املنتج من الكحول خاصة يف جماالت :ـ
أ -االحتياجات الطبية 0
ب -احتياجات صناعة العطور 0
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ج -احتياجات الوقود 0
د -وغريها من اجملاالت املشروعة 0
 .2أن يباع ما فاض من املنتج ملن يعمل فى جماالت االستهالك باستثناء اخلمور .
 .3إذا كان املشرتى من املتخصصني يف التعامل يف الكحول دون صناعته فيشرتط عليه أن
ال يبيعه ملن جيعله مخراً .
واهلل نسأل أن يلهمنا الصواب
والعمل بالسنة والكتــاب

د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 4ربيع الثاني 1424هـ
 4يونيو 2003م
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ملحق رقم ()1
السيد /الدكتور أمحد علي عبد اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

املوضوع  :طلب فتوى حول إنتاج وبيع الكحول
تأسست شركة التقطري الوطنية يف عام  1959للعمل يف إنتاج اخلمور والكحول األثيلي
«السبريتو  »Ethanolوتوقف إنتاج اخلمور يف عام  1983عند تطبيق قوانني الشريعة
اإلسالمية يف سبتمرب  . 1983لكن إنتاج الكحول األثيلي مل يتأثر بتلك القرارات واستمر إنتاج
الكحول األثيلي « السبريتو » برتكيزين-:
 %98-97 01لألغراض الطبية وصناعة العطور .
 %93-92 02لألغراض الصناعية .
وشركة التقطري الوطنية مملوكة ملنظمة الشهيد االحتادية .
اإلنتاج اليومي من الكحول -:
• يرتاوح اإلنتاج اليومي من الكحول (بالرتكيزين) بني  3-2طن يومياً .
• املوالس هو أهم مدخالت اإلنتاج .
الصادرات السنوية من املوالس السوداني -:
يف موسم  2002/2001كان إنتاج شركة السكر السودانية  103.126طناً بينما كان إنتاج

شركة سكر كنانة  137.212طناً وكان الصادر من إنتاج شركة السكر السودانية  75.000طناً وكان الصادر من إنتاج
شركة سكر كنانة  115.106طناً أي أن أكثر من %80من إنتاج املوالس يذهب إىل الصادر وهو غالباً

ما يذهب إلنتاج الكحول األثيلي .
إنتاج االيثانول يف العامل -:
حوالي  %9من اإلنتاج العاملي ينتج اصطناعياً بينما التخمري مسئول عن  %91املتبقية من
إنتاج االيثانول « موالس قصب السكر والبنجر والقمح والبطاطس والسليلوز ...اخل » .
إنتاج اإليثانول -:
يقدر إنتاج العامل من اإليثانول حبوالي  33.3بليون لرت سنوياً واإلنتاج القاري هلا كاآلتي :
االمريكتان  22.3بليون  ،آسيا  ، 5.7أوروبا  ، 4.6أفريقيا  0.5بليون.
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والكحول االصطناعي ينتج رئيسياً يف بريطانيا  ،السعودية وجنوب إفريقيا وهو ال خيتلف
عن الكحول املنتج من املوالس يف استخداماته .
استخدامات وطلب اإليثانول -:
الطلب على الكحول ينقسم إىل إيثانول الوقود الذي يستهلك حوالي  ،%68االستخدام
الصناعي ويستهلك  %21أي أن الطلب لالستهالك يف جمالي الوقود والصناعة  %89بينما
املشروبات  %11من االستهالك العاملي .
يف ضوء املعلومات املذكورة خاصة أن :
 %80 .1من املوالس السوداني يذهب كصادر .
 %89 .2من الطلب العاملي من اإليثانول يستخدم يف الوقود والصناعة .
نسعى للتوسع يف إنتاج الكحول اخلام إلضافة قيمة لصادر املوالس جتعله غري قابل للشرب
( )Not Poxableبرتكيز  %94لغرض تصديره .
أفتونا مأجورين .
وجزاكم اهلل خري ًا ...

حممد الصديق علي
مدير شركة التقطري الوطنية
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/6

املوضوع  :شكوى السيد )……………( /
ضد بنك (……………) – حول
مشاركة يف عملية صادر حديد خردة إىل اهلند
مثل أمام اهليئة كل من املدعى (……………) ووكيله األستاذ أمحد حسن عمر كما
حضر عن البنك السيد  )……………( /مساعد املدير العام للشئون املالية الذي كان
مديراً للفرع الرئيسي عند تنفيذ العملية االستثمارية موضوع الدعوى .
وكان املدعى قد تقدم بشكواه للهيئة العليا للرقابة الشرعية اليت أحالته هليئة الرقابة
الشرعية ببنك (……………) اليت أصدرت قرارها بتاريخ 2002/6/16م برفض الطلب
حبجة أنه ال يوجد يف املعاملة ربا  .وأن التسوية اليت متت وأجازتها احملكمة كانت برضا
املدعى ومل ميارس عليه أي ضغط  .ومن ثم تقدم املدعى باستئناف قرار هيئة الرقابة الشرعية
لبنك (……………) .
الدعوى مبوجب االستئناف كما سردها وكيل املدعي :ـ
دخلنا يف مشاركة مع بنك (……………) يف عملية صادر خردة إىل اهلند مببلغ
000ر000ر( 36ستة وثالثني مليون) دينار بنسبة شراكه  %10للمدعى و %90للبنك على أن
توزع األرباح بنسبة  %30للمدعى نظري اإلدارة الزائدة والباقي يوزع بنسبة املساهمة يف رأس
املال .استكتب البنك موكلي شيكات ضمان بكامل مساهمة البنك زائداً األرباح املتوقعة كما
ألزم موكلي بإحضار ضامن آخر يقدم شيكات ضمان بنفس القيمة .
مت فتح خطابي اعتماد األول مببلغ (500ر )82دوالراً  .وكان هناك تأخري يف احلصول على
بضاعة هذا االعتماد بسبب إخالل اجلهة البائعة بالوفاء مما اضطرنا لتدبريها من جهة أخرى.
ونتيجة هلذا اإلخالل انتهت فرتة صالحية خطاب االعتماد بعد شحن البضاعة واستالم
البوليصة .وحنن سعينا لتمديد خطاب االعتماد ،ومت متديده ملدة عشرين يوماً وهى مدة كافية
لوصول البضاعة  ،ولكن الوكيل أوقف إجراءات التمديد من عنده لتوقعه لعمولة منا ومن موكله
اآلخر  ،ومل نفطن لذلك .
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نتيجة لكل ذلك طلب موكلي السفر للهند لبيع البضاعة  ،ومن أجل ذلك طلب من البنك
أن يعطيه مستندات البضاعة  .طلب البنك من موكلي أن يوقع تعهداً بإحضار حصيلة الصادر
ووقع موكلي هذا التعهد وسافر إىل اهلند ومعه مستندات البضاعة .
نتيجة النتهاء صالحية خطاب االعتماد حاول املشرتى أن يستغل هذا الظرف ،فادعى عدم
مطابقة البضاعة للمواصفات من أجل إنقاص مثنها  .لذلك عرض موكلي البضاعة يف السوق ،
ومتكن من بيعها خبسارة طفيفة  .غري أن املشرتى األول رفع دعوى حبجة أنه خسر مصاريف
بنكية وله احلق على البضاعة ،وكسب موكلي هذه الدعوى .لذلك قام املشرتى األول بتحريض
كابنت الباخرة برفع دعوى أخرى بأنه مل يتسلم نولون البضاعة  ،وشطبت هذه الدعوى .يف
هذا األثناء قامت سلطات امليناء يف كلكتا ببيع البضاعة يف مقابل األرضيات.
البوليصة الثانية كانت مببلغ ( 000ر )58دوالراً وشحنت مع األوىل غري أن خطاب اعتمادها
مل ينته  .ولذلك استلمها املشرتى ودفع مثنها ولكنها حولت للبنك عن طريق املقاصة األمريكية
وصودر املبلغ احملول نتيجة لتقصري من البنك ومعاملته كبنك حكومي نتيجة للمقاطعة
األمريكية .
اعتمد البنك على تعهد موكلي باسرتداد حصيلة صادر خطاب االعتماد األول ففتحوا بالغاً
جنائياً مبوجب شيكات الضمان وأودعوه يف احلراسة وقبل موكلي تسوية متعسفة ليفادى
الضامن اآلخر احلبس  ،فقبل دفع املبلغ الذي فرضه عليه البنك وهو نصيب البنك يف البوليصة
األوىل زائداًَ األرباح املتوقعة فدفع مبلغ ( )193مليوناً تقريباً .
مبا أن العملية مل تُ ّ
صف بعد ومل حتقق أرباحاً ومبا أن البنك ال يتهم موكلي خبيانة أو تقصري
يف تبديد أموال الشركة  ،وأنه يعتمد فقط على تعهد موكلي باسرتداد احلصيلة فإن التعهد
ال يعدو أن يكون من حسن اإلدارة وأداء الواجب ولكنه ال يعطيه احلق يف اسرتداد رأس ماله
زائداً األرباح املتوقعة فما أخذه البنك يكون حمض الربا وال حيق له .
رد الدعـــوى :ـ
مثل البنك السيد (……………) مساعد املدير العام للشئون املالية الذي كان مديراً
للفرع الرئيسي وقت تنفيذ العملية االستثمارية حمل الدعوى  .أ ّمن البنك على عملية املشاركة
وقال هي يف حدود ( )33.000.000دينار وبالنسب املذكورة يف الدعوى ومتت مبوجب خطابي
اعتماد على حنو ما ذكر .وأن حصيلة االعتماد الثاني حجزت بواسطة أل  .OFACوقال
إنه خبصوص االعتماد األول فقد خاطبنا املدعى بعد شحن البضاعة يف  1999/11/10لتمديد
صالحية االعتماد لشهر وذلك ألن املستندات ينبغي أن تقدم للمراسل خالل صالحية االعتماد
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اليت تنتهي يف  .99/11/15يف  99/11/16استلمنا أصل املستندات ووجدنا فيها ( )15خمالفة
ال تنطبق مع شروط االعتماد  ،وخاطبنا املدعى بأن جيرى التعديالت أو خيطر املشرتى ليقبل
املستندات بوضعها احلالي .أكمل املدعى تعديل املخالفات عدا ( )3خمالفات هي:ـ
 انتهاء صالحية االعتماد . الشحن املتأخر . شهادة وكالء الباخرة مل توضح أن الباخرة عمرها أكثر من  25سنة .أرسلنا املخالفات أعاله لعرضها على املشرتى وأرسلنا املستندات يوم  . 99/11/25يف يوم
 99/11/29وصلنا تلكس من املراسل يفيد بوجود خمالفات وعدم مطابقة البضاعة لشروط
االعتماد  ،وأن هناك ( )300طن عبارة عن حديد ظهرة  .واستلمنا رسالة منه تفيد بعدم قبول
املستندات بواسطة املشرتى وبنكه باهلند.
طلب املدعى السفر للهند حلل هذه اإلشكاالت خلربته ومعرفته بالشركات املشرتية .
وأقنعنا املدعى خبربته يف السوق اهلندية وأعطيناه املستندات بعد أن كتب تعهداً بإحضار
حصيلة البضاعة  ،وقدم شهادة إيداع بعدد  1100طن حديد خردة لصاحل البنك  .وما كان
لـ(………) أن يودع هذه الشهادة لوال ثقته ودرايته بتسويق احلديد يف اهلند .
يف تقديرنا أن إيداع املستندات والتعهد يعنى تنازل البنك عن هذه املستندات لصاحل املدعى
وانتهى بذلك التعامل معه  .وتنتهي مسئولية أي بنك عند شحن البضاعة على ظهر الباخرة
وفق الصيغة  FOBيف املشاركة  ،وتعترب املسئولية من بعد هي مسئولية العميل  .وأن التعهد
الذي وقعه املدعى يعنى أن البنك قد باع نصيبه للشريك  0حسب العقد من املفروض أن
تصفى العملية بورود حصيلة الصادر  ،فهي مشاركة يف كل مراحل العملية  .ولكن البنك
تنازل للشريك عن املستندات فأصبح البنك ال يستطيع متابعة العملية ألنها خرجت عن القناة
املصرفية إىل قناة التعامل بتعهدات .
إن خيار املدعى بأخذ املستندات والسفر لبيع البضاعة يف السوق لالعتمادات اليت انتهت
صالحيتها هو خيار حيصل يف السوق يف مثل هذه السلع وسلع أخرى كالسمسم  .واخليار البديل
عندنا أن نرسل للمراسل الستالم البضاعة على قواعد القبول ونعطيه حق الـ Protesto
ألي جهة تعرتض  ،وحق بيع البضاعة وخصم املصروفات اليت حتملها واليت ختصه وإرسال
متبقي القيمة .
بدرجة ما نعتقد هناك تقصري من قبل الشريك متثل يف شحن بضاعة خمالفة للمواصفات
وعدم صالحية الباخرة وانتهاء صالحية االعتماد .
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رد املدعى على ما أثاره البنك :ـ
ال يوجد تقصري من موكلي  ،ودعوى عدم موافقة البضاعة للمواصفات غري صحيحة ألن
البنك تسلم املستندات ومل يلحظ عليها عدم موافقة .ثم إن هناك شهادة مطابقة للمواصفات
من هيئة املواصفات السودانية وقبلت هذه الشهادة يف االعتماد الثاني ونوزع فيها يف االعتماد
األول  .والسبب يف ذلك أن املشرتى يريد أن يضغط ليحصل على ختفيض الثمن مستفيداً من
نهاية فرتة خطاب االعتماد وهى موافقة للمواصفات ألننا بالفعل بعناها خبسارة طفيفة ولوال
مالبسات الدعاوى اليت أوقفت هذا البيع لتمكنا من إحضار احلصيلة  .ولكن هذه ظروف
خارجة عن اإلرادة .
وأضاف أن الشريك نازع يف أن التعهد وتقديم الضمان يعنى أن البنك باع نصيبه للشريك.
إالّ أن هذه عملية مشاركة مستمرة ال تتم إال بالتصفية وليس صحيحاً أن البنك اإلسالمي
يتعامل يف املشاركة باملستندات و ينتهي دوره عند شحن البضاعة.
وقال ممثل البنك إنهم قد بذلوا ما يف وسعهم لتأمني احلصيلة للبنك العربي الربيطاني يف لندن.
لكن أرسلت هلذا البنك عن طريق املقاصة األمريكية فحجزت ألن بنك (……………)
بنك حكومي .وكتبنا ملراسلنا فلم يرد أوالً  .ثم طلب أن نكتب للمقاصة األمريكية وردوا أخرياً
بأن املبلغ سيسلم عند انتهاء احلظر .
احليثيـات -:
هذه عملية مشاركة واحدة نفذت عن طريق اعتمادين وحسب العقد املربم بني الطرفني تصفى
العملية ببيع الصادرات وورود حصيلتها  .وليس صحيحاً ما ادعاه ممثل البنك من أن البنك
اإلسالمي يتعامل يف هذه املشاركات باملستندات دون البضاعة  .وليس صحيحاً أن التعهد الذي
وقعه الشريك يعنى أن البنك قد باع نصيبه يف املشاركة للشريك  .ذلك ألن البيع له صيغته
وحقوقه والتزاماته ومل يظهر شئ من ذلك يف هذا التعهد  .ولو كانت تلك الدعوى صحيحة
فلماذا مل يصف البنك املشاركة يف االعتماد الثاني ؟ وعليه فإن كل ما بنى على هذا القول فهو
باطل وخمالف لعقد املشاركة وأحكامها الشرعية  .واملشاركة إمنا تصفى حبسب ظروفها رحباً
أو خسارة ويلزم الشريك الذي يتوىل اإلدارة الزائدة بتوريد احلصيلة احلقيقية للمشاركة .وال
يطالب بأكثر من ذلك إال مع إثبات التعدي أو التقصري .
اهليئة العليا للرقابة الشرعية مل تشأ أن تنظر يف موضوع التعدي أو التقصري يف املشاركة
خبطابي اعتمادها ألن التسوية اليت متت بني الطرفني كانت حتت إشراف احملكمة املختصة.
وال جيوز هلا أن تنظر يف أمر معروض أمام احملاكم أو قضت فيه احملاكم .
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وعليه تقرر اهليئة العليا للرقابة الشرعية :
 01أن عملية املشاركة يف شراء وتصدير حديد خردة وبيعه وتوزيع حصيلته بني الطرفني
وفقاً لشروط العقد املربم بينهما ما زالت قائمة ومل تُ ّ
صف من الناحية الشرعية  .وعلى الطرفني
العمل على تصفيتها وفقاً لشروط العقد وأحكام عقد املشاركة .
 02أن دعوى البنك بأن التعهد يعترب بيعاً لنصيب البنك يف االعتماد األول دعوى غري
صحيحة وكل ما ترتب عليها يكون باطالً .
 03أن تعهد الشريك مبا يقتضي ضمانه السرتداد رأس مال املشاركة وما يتوقع من أرباحها
وفقاً لدراسة اجلدوى تعهد باطل ملا يؤدى إليه من شبهة الربا .

توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
 18ربيع الثاني 1424هـ
 18يونيو 2003م
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ملحق ( )1
مكتب  :أمحد حسن عمر ـ للخدمات القانونية

سعادة موالنا /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل

املوضوع  :استئناف قرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك (……………)
حول الفتاوى يف تظلم السيد )……………( /من إجراءات املشاركة
سعادة /األمني العام واألعضاء
نلتمس نيابة عن موكلنا املتظلم السماح لنا باستئناف قرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك
(……………) حول الفتيا يف إجراءات املشاركة بني موكلنا والبنك املتظلم منه يف
إخراجها من صيغتها الشرعية وإثارة شبهة الربا واليت جاء ردها نافيا وجود شبهة الربا يف
املشاركة املذكورة .
عليه ووفقاً لقراركم السابق بتاريخ 2002/5 /28م مت حتويل التظلم هليئة الرقابة الشرعية
للبنك باعتبارها جهة االختصاص مع حقنا يف االستئناف للهيئة العليا للرقابة الشرعية كجهة
استئنافيه تستأنف قرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك (……………) واليت احنصرت
فتواها يف نقطتني -:
 -1إنه ال توجد أدنى شبهة للربا حيث أن العملية مشاركة  .وعلى حسب طلب العميل
شخصياً ومبحض إرادته قد توىل مسئولية حتصيل الصادر واستلم مستندات الشحن بناء على
ذلك .
* رداً على هذه احلجة نقول والقول قول الشرع وفقا ألحكام املعامالت أن هيئة الرقابة
الشرعية ببنك (……………) جانبها الصواب وفارقت صحيح الشرع بنفيها عدم وجود
أدنى شبهة ربا والربا هنا ثابت وذلك على الوجه التالي :
أ /كما هو ثابت فإن العملية مشاركة إذن فليس من حق الشريك أن يضمن رأمساله
ويؤمنه ضد خماطر التجارة املعتادة سواء كان ذلك برضا العميل أم جرباً عنه فليس
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هنا للرضا أدنى اعتبار .والرضا هنا ال حيل حالالً وال حيرم حراماً .فإذا كان العميل
املتظلم قد طلب شخصياً ومبحض إرادته توىل مسؤولية حتصيل حصيلة الصادر واستلم
مستندات الشحن بناء على ذلك وعلى حد تعبري هيئة الرقابة الشرعية فهل يعنى
أن ال يتحمل البنك املتظلم منه لنصيبه يف اخلسارة ويسرتد رأمساله كامالً بل وفوقه
األرباح اليت كان متوقعاً حتقيقها يف عملية املشاركة ؟ ويعلم البنك أنه مل يتم تصفيتها
بعد  .ومل يتهم البنك شريكه بتبديد مال الشركة أو خيانة األمانة فليس من حق
البنك مهما كانت األسباب يف ظل صيغة املشاركة الشرعية أن يضمن رأمساله يف كل
األحوال رحباً و خسارة حتى وإن تغريت طريقة التصدير لظروف طارئة يعلمها البنك
وهو انتهاء خطاب االعتماد بعد الشحن مما اضطر العميل للقيام وعلى نفقته اخلاصة
مبتابعة البضائع وبيعها ولظروف خارجة عن إرادته أصبحت البضائع رهن إجراءات
تقاضى باخلارج حتى اآلن ومل تتم تصفية العملية  ،إذن ثابت أن عملية املشاركة مل
يتم تصفيتها ومل يتهم العميل خبيانة األمانة فليس من حق البنك شرعاً وال حتى قانوناً
اسرتداد رأمساله وال األرباح اليت مل تتحقق بل يسرتد مساهمته يف رأمسال الشراكة
كلها مبا فيه نصيب العميل املتظلم من األرباح اليت مل تتحقق.
ب /السؤال الذي يثور هنا من خالل فتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك املتظلم منه
هو هل رضا العميل بتولي مسئولية حتصيل الصادر غريت صيغة املشاركة من مشاركة
إىل مضاربة مثالً أو قرض غري حسن ! ألن البنك ألزم العميل بدفع رأمساله زائداً
األرباح اليت كانت متوقعة !  ..إذن هل هو قرض مضمون الفوائد؟ وفى هذه احلالة أال
يكون ذلك ربا صرحياً وليس جمرد شبهة الربا .
 -2النقطة الثانية اليت استندت إليها الفتوى الشرعية لبنك (……………)
كاآلتي-:
 ال توجد أي شبهة ربا الستكتاب مقدم الطلب حيث إن طلب التسوية كان بناءعلى رغبة مقدم الطلب وأمام احملكمة وبناء على طلب حماميه سلمت شيكات التسوية
للبنك وحصلت ومت سدادها بالكامل وصفيت العملية بناء على ذلك .
 رداً على ذلك نقول وباهلل التوفيق إن حماولة جتنب الوقوف باحملاكم والوصولإىل تسوية البالغ اجلنائي مبوجب شيك الضمان الذي حرره للبنك ضماناً لرأس املال
املشارك به البنك يف عملية املشاركة زائدا األرباح املتوقعة فذلك ال يعنى أنه سلم
البنك حقاً وال مينعه من املطالبة برد حقه من اجلهات اليت ميكن أن حتدد احلالل
واحلرام يف ربا البنوك اجلديد .فليس موافقة العميل على تسوية البالغ اجلنائي تتضمن
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بأي حال من األحوال أن العملية اكتسبت صيغتها الشرعية وليس كما ادعت هيئة
الرقابة الشرعية بأن شيكات التسوية حصلت يف توارخيها ومت سدادها بالكامل وصفيت
العملية .
هل تصفى العملية عن طريق احملاسبة يف عملية املشاركة أم بالتزام الشريك بسداد نصيب
شريكه كامالً ومتضمناً رحبه الذي مل يتحقق بل ومل يتم اسرتداد رأمسال العملية أصالً  .فهذه
احلجة مردود عليها إلزام العميل بواسطة شيك ضمان رأمسال املشاركة أمام حماكم جنائية
ال تعلم عن املعاملة الشرعية خالف أن شيكاً قد حرر وارتد بدون رصيد  .ال مناص له من أن
يسوى هذه القضية وال يعنى أن املشاركة قد صفيت وأن الباب أغلق أمامه يف املطالبة باسرتداد
ماله  ،إن مل يكن من أجل املال بل حسبة هلل يف أال يتفشى الربا يف مصارفنا ومؤسساتنا املالية.
وهذا ( ما بقى من الربا ) الذي أمرنا اهلل تعاىل أن نرتكه إن كنا مؤمنني ومتقني لعذابه  .كفانا
اهلل وإياكم ووقانا غضبه وعذابه  .فقد قال عز وجل بسم اهلل الرمحن الرحيم ( يا أيها الذين أمنوا
اتقوا اهلل وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنني ) صدق اهلل العظيم .أخريا نقول إن حجة البنك
أن العميل توىل مسئولية عملية الشحن واسرتداد حصيلة الصادر ال يعنى تغري صيغة املشاركة
وإن تغريت فال تغري لصيغة معاملة غري شرعية.
ثانياً :
ليس من حق البنك الشريك أن يضمن رأمساله يف املشاركة ضد خماطر التجارة املعتادة وفى
كل األحوال.
ثالثاً :
ليس لتسوية العميل قضية البنك اجلنائية ضده املرفوعة مبوجب شيك ضمان رأس املال
املشارك به البنك يف عملية املشاركة سبب جيعل املشاركة سليمة أو أن التسوية تعترب تصفية
لعملية املشاركة اليت مل ّ
تصف فعالً واليت اعتربها البنك قد صفيت بإلزامه للعميل سداد
رأمساله زائدا األرباح يف املشاركة .
والسالم عليكم ورمحة اهلل

توقيع
أمحد حسن عمر
احملامى باخلرطوم
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بنك (……………)
هيئة الرقابة الشرعية
ملحق رقم ()2
التاريخ 2002 /6 / 19 :م
السيد /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :الرد على تظلم السيد)……………( /
باإلشـارة إىل املوضوع أعاله وخطابكم رقم هـ ع ر ش  /م ع 2002 / 1 /م بتاريخ
2002/ 5 /28م نرجو أن نفيد فضيلتكم بأنه وحبمد اهلل تعاىل وتوفيقه قد اجتمعت هيئة
الرقابة الشرعية بالبنك ونظرت يف جلستها بتاريخ 2002/6/16م وبعد املداوالت وقراءة الطلب
املقدم من السيد /إبراهيم حممد خري فقد توصلت اللجنة لآلتي :
 -1ال توجد أدنى شبهة للربا حيث إن العملية مشاركة وعلى حسب طلب العميل شخصياً ومبحض
إرادته قد توىل مسئولية حتصيل الصادر واستلم مستندات الشحن بناء على ذلك.
 -2ال توجد أدنى شبهة الستكتاب مقدم الطلب حيث إن طلب التسوية كان بناء على رغبة
مقدم الطلب وأمام احملكمة وبناء على طلب حماميه سلمت شيكات التسوية للبنك وحصلت
يف توارخيها ومت سدادها بالكامل وصفيت العملية بناء على ذلك .
واهلل وىل التوفيق

توقيع
الدرديرى محد النيل مصطفى
مقرر هيئة الرقابة
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()2003/7
املوضوع  :غلق الرهن
طلب السيد /الربوفيسور حممد الشيخ عمر رئيس جلنة مراجعة قانون اإلجراءات املدنية
بوزارة العدل من اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن متدهم بفتوى شرعية عن غلق الرهن حتى
يتمكنوا من مراجعة املواد املتعلقة بهذا املوضوع وفقاً حلكم الشريعة اإلسالمية .
كلفت اهليئة أحد أعضائها بإعداد دراسة  ،فقدم دراسة وافية حول هذا املوضوع ،
وأخضعت الدراسة للنقاش واالستكمال يف عدد من جلساتها  ،ونثبت فيما يلي ما وصلت إليه
اهليئة العليا :
 /1معنى َغلْق الرهن يف اللغة :
يقال أغلقت الباب فهو مغلق  .وغلق الرهن يف يد مرتهنه إذا مل يفتكه ،أي الراهن فآل
الرهن إىل املرتهن حبقه .
 /2املعنى االصطالحي -:

أ -أن يشرتط املرتهن أن الرهن له يف مقابل حقه إن مل يأته به الراهن عند أجله.
ب -أن يلتزم الراهن بأنه إذا مل يف مبا عليه من حق فالرهن للمرتهن يف

مقابل حقه.
وعليه يتحقق غلق الرهن باشرتاط املرتهن أن الرهن له يف مقابل حقه عند عجز الراهن عن
الوفاء باحلق يف أجله أو بااللتزام من قبل الراهن بأنه متى عجز عن الوفاء باحلق عند أجله
فللمرتهن أن يغلق الرهن مبعنى أن يأخذه يف حقه  .وهذا كله مبين على أن الرهن عادة ما

يكون أعلى قيمة من احلق الذي يقابله .
وغلق الرهن على معناه الفقهي ممنوع يف الشريعة اإلسالمية على حنو ما سيأتي يف احلكم.
 معجم مقاييس اللغة ألبي احلسني بن فارس عبد السالم  391-390/4شركة الرياض للنشر والتوزيع – دار اجليل 1410هـ 1999 -م .

 تفسير القرطبي 412/3
 السنن الكبرى للبيهقي  40/6والتمهيد البن عبد البر . 433/6
 املوطأ  728/2باب ما ال يجوز من غلق الرهن .
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حكم غلق الرهن -:
 .1ورد النهي عن غلق الرهن يف السنة يف مجلة من األحاديث نثبتها فيما يلي -:
أ /عن أبي هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال يغلق الرهن  ،الرهن ملن

رهنه  ،له غنمه وعليه غرمه.
ب /وعنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه

وعليك غرمه.

ج /وعنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
د /وعن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال يغلق الرهن وإن

اشرتط عليه الغلق.
هـ /وعن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر أن رجالً رهن داراً إىل أجل  ،فلما حل األجل
قال املرتهن :داري ! فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «:ال يغلق الرهن» .وذهب
الشراح إىل أن العرب يف اجلاهلية كانوا جيعلون احلق للمرتهن يف الرهن إذا عجز
الراهن عن سداد احلق املقابل للرهن  ،وأنهم يسمون ذلك غلق الرهن  ،فأبطله النيب
صلى اهلل عليه وسلم بقوله« :ال يغلق الرهن» .فصار الرهن يف الشريعة اإلسالمية أمانة

توثيقية يف يد املرتهن ،ويكون للراهن غنمه وعليه غرمه.
وبناءً على ما تقدم من نصوص اتفق الفقهاء على أنه -:
أ /ال جيوز غلق الرهن على النحو الذي كان ميارس يف اجلاهلية .
ب /ال جيوز اشرتاط املرتهن أن الرهن له يف مقابل احلق الذي يعجز الراهن عن
الوفاء به يف أجله .
ج /ال جيوز أن يلتزم الراهن بأنه إذا مل يف مبا عليه من حق يف موعده فالرهن
للمرتهن يف مقابل حقه .
د /ال جيوز للطرفني االتفاق على غلق الرهن .







املستدرك  59/2رقم  2318والدار قطنى  33/3رقم . 133
املستدرك  59/2رقم . 2319
صحيح ابن حبان  258/3رقم . 5934
تاريخ جرجان ألبي القاسم اجلرجاني  131/1رقم . 134
مصنف ابن ابي شيبة  525/4رقم . 222800
التمهيد البن عبد البر  433/6وشرح معاني اآلثار اجلزء  4ص . 100وأحكام القرآن للجصاص اجلزء . 266 2
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وإمنا منع غلق الرهن سداً لذريعة الربا ؛ ألن الغالب أن تكون قيمة الرهن أعلى من احلق
املقابل له فيأخذ املرتهن الزيادة يف مقابل األجل  ،وهذا ربا .
 .2جوز اإلمام حممد بن احلسن الشيباني جعل الرهن بالدين عند اإلمكان  ،واإلمكان عنده
يكون بشروط هي - :
أ .أن ال يؤدي ذلك إىل الضرر بالراهن .
ب .أن ال يؤدي كذلك إىل الضرر باملرتهن .
ج .أن ال يؤدي إىل الربا .
وميكن تفسري ذلك -:
• بأن يتم التعاقد ويوثق بالرهن دون إشارة إىل غلق الرهن .
• عند حلول احلق املوثق بالرهن يرتاضى الراهن واملرتهن على أن يكون الرهن يف مقابل
احلق املعجوز عن الوفاء به  ،ما مل يؤد ذلك إىل الربا  .وبذلك يتحقق عدم اإلضرار
بالطرفني .
 .3ميكن أن يتخرج على رأي اإلمام حممد -:
أ /جواز جعل الرهن يف مقابل احلق برضا املرتهن ولو مل يرض الراهن يف حالة ما
إذا عُرض الرهن للبيع نتيجة لعجز الراهن عن الوفاء ومل يتم البيع وفق متطلباته للمرة
الثانية وذلك ألنه قد روعيت مصلحة الراهن عمالً بعرض الرهن مرتني للبيع ،وبقيت
مصلحة املرتهن اليت حتققت بأخذه الرهن برضاه مقابل حقه واحلال أن الرهن مل
حيقق مثناً يساوي قيمة دينه .
ب /جواز أن يرتاضى الراهن واملرتهن عند حلول أجل احلق أن يكون الرهن للمرتهن
حبقه من غري اشرتاط مسبق  ،ودون أن يؤدي ذلك إىل الربا  .وهاتان الصورتان ال
يشملهما النهي عن «غلق الرهن» .
على ضوء هذه األحكام ميكن للجنة مراجعة قانون اإلجراءات املدنية مراجعة املواد
اخلاصة بغلق الرهن وتصحيحها .
إذا رأت اللجنة خماطبة اهليئة العليا فاهليئة على استعداد النتداب من يقوم بشرح هذه
املذكرة .
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ونأسف من ناحية أخرى لتأخري هذا الرد بسبب ازدحام جدول أعمال اهليئة العليا.
مرفق لكم الدراسة اليت أعدت خبصوص هذا املوضوع .
والسالم عليكم ورمحة اهلل ...

توقيع
د .أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
14مجادى اآلخرة 1424هـ
 13أغسطس 2003
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ملحق رقم ()1
مذكرة حول غلق الرهن
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على رسول اهلل األمني

أما بعد :
املقصود بغلق الرهن
أوالً  :يف اللغة :
جاء يف معجم مقاييس اللغة أن الغني والالم والقاف أصل واحد صحيح  ،يدل على نشوب
شيء يف شيء ،من ذلك ال َغلَ ُق  ،يقال منه  :أغلقت الباب فهو مغلق  ،وغلق الرهن يف يد
مرتهنه  ،إذا مل يفتكه  .وكل شيء مل يُتَخلّص فقد غلق  ،قال زهري :

يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
		
وفارقتك برهن ال فكاك له
		
ومنه كذلك قول الشاعر :
ومن يك رهناً للحوادث يغلق
		
أجارتنا من جيتمع يتفرق
		
ثانياً  :يف اصطالح الشرع -:

عرفه القرطيب « أن يشرتط املرتهن أن الرهن له حبقه إن مل يأته به عند أجله »

قال الزهري  :معناه  « :إ ْن مل آتك مبالك فهذا الرهن لك »
وقال البيهقي « غلق الرهن أن مينع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى

يبتاع من غريه»
وعرفه مالك رمحه اهلل بقوله  « :أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ويف الرهن ٌ
فضل
عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن  :إ ْن جئتك حبقك إىل أجل يسميه له  ،وإالّ فالرهن لك

مبا ُرهن فيه »
وعرفه طاووس بقوله  « :إذا رهن الرجل الرهن فقال لصاحبه إ ْن مل آتك إىل كذا وكذا

فالرهن لك »
 معجم مقاييس اللغة  ،ألبى احلسني بن فارس ت  :عبد السالم محمد هارون  ،ج 4ص  391-390شركة الرياض للنشر
والتوزيع دار اجليل 1410هـ 1999م .
 تفسير القرطبي  ،ج 3ص . 412
 أنظر السنن الكبرى للبيهقي  ،ج 6ص  ، 40ومصنف عبد الرزاق  ،ج 8ص  237في احلديث رقم . 15033
 املصدر نفسه .
 املوطأ  ،ج 2ص  728باب ما ال يجوز من غلق الرهن .
 التمهيد البن عبد البر  ،ج 6ص 433
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النصوص يف املسألة -:
 .1حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :ال يغلق الرهن،

له غنمه وعليه غرمه )

 .2الرواية األخرى  ( :ال يغلق الرهن  ،الرهن ملن رهنه  ،له غنمه وعليه غرمه)

 .3الرواية الثالثة ( :ال يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه )
 .4عن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر أن رجالً رهن داراً إىل أجل  ،فلما ح َل الرهن قال

املرتهن  :داري ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( ال يغلق الرهن )
وهذا اللفظ مفسر للروايات األخرى وكالنص يف املسألة .
 .5عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (ال يغلق الرهن

وإن اشرتط عليه الغلق )
وهنا مجع بني احلالتني :
 حالة االشرتاط . وحالة الرتاضي من غري اشرتاط .تفسري معنى األحاديث -:
قال أبو عبيد  « :ال جيوز يف كالم العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق إمنا يقال قد غلق
إذا استحقه املرتهن فذهب به  ،وهذا كان من فعل اجلاهلية فأبطله النيب صلى اهلل عليه وسلم
بقوله (ال يغلق الرهن) .
قال أبو جعفر الطحاوي يف شرح احلديث « ثبت بذلك أن الرهن ال يضيع بالدين  ،وأن

لصاحبه غنمه ،وهو سالمته  ،وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن » .
وقال اجلصاص  « :قوله ال يغلق الرهن ينصرف على وجهني » :
 أحدهما  :إن كان قائماً بعينه  .مل يستحقه املرتهن بالدين عند مضي األجل .
 والثاني  :عند اهلالك ال يذهب بغري بشيء . صحيح ابن حبان  ،ج  358 /13برقم  ، 5934احلاكم في املستدرك ج 2ص  ، 58برقم  ، 2315وبرقم  2316ج 2ص  59بلفظ
( ال يغلق الرهن على صاحبه غنمه وعليه غرمه ) الهيثمي في موارد الظمآن  ،ج 1ص  ، 274باب ما جاء في الرهن ،برقم
1123
 املستدرك  ،ج 2ص  59برقم  ، 2318والدراقطني برقم  133ج 3ص . 33
 نفسه برقم . 2319
 مصنف ابن أبي شيبة  ،ج 4ص  ، 525حديث رقم . 22800
 تاريخ جرجان  ،أبو القاسم اجلرجاني  ،ج 1ص  131برم . 134
 التمهيد البن عبد البر  ،ج 6ص . 433
 شرح معاني اآلثار ج 4ص . 100
 أحكام القرآن للجصاص ج 2ص . 266
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وفسر أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد قوله صلى اهلل عليه وسلم ( له غنمه وعليه غرمه) «أن
ذلك يف البيع إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم املرتهن ذلك النقص وهو غرمه،

وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه»
موقف فقهاء املذاهب من غلق الرهن
أوالً  :موقف األحناف
• يرى أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهما اهلل تعاىل أن غلق الرهن هو جعل الرهن بالدين
حال قيامه  ،وجعل الرهن بالدين حال قيامه من أعمال اجلاهلية جاء اإلسالم وأبطله
بقولـه صلى اهلل عليه وسلم ( ال يغلق الرهن ) فتبني أن ملك الرهن بالدين ال جيوز.


• ويرى حممد رمحه اهلل أن جعل الرهن بالدين جائز عند اإلمكان  ،واإلمكان عنده
يكون بشروط هي:
أ -أن ال يؤدي ذلك إىل الضرر بالراهن .
ب -أن ال يؤدي كذلك إىل الضرر باملرتهن .
ج -وأن ال يؤدي إىل الربا .

فإن أدى إىل شئ من ذلك فال جيعل الرهن بالدين .
قال الكاسانى :
وأما يف االنكسار فأبو حنيفة يضمن القيمة  ،وكذلك أبو يوسف عند االستواء يف الوزن
والقيمة  ،وال يريان اجلعل بالدين أصالً  ،وحممد جيعل بالدين ولكن عند اإلمكان بأن ال
يؤدى ذلك إىل الضرر بالراهن وال باملرتهن  ،وال يؤدى إىل ربا  ،فإن أدى إىل شي مما ذكرنا
فإنه ال جيعل بالدين أيضاً ....إىل أن قال « :إذا كان الدين عشرة دراهم فرهن به قلب فضة
فهلك أو انكسر يف يد املرتهن  ....قال  :وإن انكسر وانتقص ال جيرب الراهن على االفتكاك
بال خالف ،ألنه لو افتكه إما أن يفتكه جبميع الدين وإما أن يسقط شيء من الدين مبقابلة
النقصان  ،ال سبيل إىل األول ألن فيه ضرر بالراهن لفوات حقه عن اجلودة ،والصناعة عوض،
وال سبيل إىل الثاني ألنه يؤدى إىل الربا ألن الدين والرهن يستويان يف الوزن  .واجلودة ال قيمة
 شرح معاني اآلثار  ،ج 4ص . 104
 انظر  :بدائع الصنائع  ،ج 6ص . 161
 البدائع نفسه .
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هلا شرعاً ثم مقابلتها جبنسها فكانت ملحقة بالعدم شرعاً فيكون إيفاء عشرة بثمانية فتكون
ربا فيتخري إن شاء افتكه جبميع الدين ورضى بالنقصان ،وإن شاء ضمن املرتهن قيمته بالغة
ما بلغت فكانت رهناً مكانه  ،ويصري القلب ملكا للمرتهن بالضمان وهذا قول أبي حنيفة وأبى
يوسف  .وقال حممد  :إن شاء افتكه جبميع الدين وإن شاء جعله بالدين ويصري ملك املرتهن
بدينه  .وجه قول حممد  :أن ضمان القيمة ال يناسب قبض الرهن ألن ذلك موجب قبض هو
تعدى كقبض الغصب فأتى الرهن مأذون فيه فال يناسب ضمان القيمة ويناسبه اجلعل بالدين
ألنه قبض استيفاء وفى اجلعل بالدين تقرير االستيفاء  .وجه قوهلما – أي أبى حنيفة وأبى
يوسف  :أن جعل الرهن بالدين حال قيامه من أعمال اجلاهلية جاء اإلسالم وأبطله بقوله :
( ال يغلق الرهن ) واجلعل بالدين غلق الرهن  ،فكان باطالً  ،وبه تبني أن ملك الرهن بالدين
ال جيوز أن يكون حكم هذا التصرف وأن حكمه ملك اليد واحلبس ال ملك العني والرقبة « آهـ

ما أردت نقله » .
ثانياً  :موقف املالكية -:
 -1قال مالك يف املوطأ  « :ال يصلح وال حيل وهذا الذي نهى عنه  ،وإن جاء صاحبه بالذي

رهن به بعد األجل فهو له  ،وأرى هذا الشرط منفسخاً » .
 -2وقال الباجى  « :ال جيوز أن يعقد الرهن على وجه يؤول إىل املنع يف فكه وقوله صلى
اهلل عليه وسلم ال يغلق الرهن معناه واهلل أعلم :ال مينع من فكه وذلك نهى عن عقد يتضمن

ذلك وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنه » .
 -3وقال القرطيب  « :ال جيوز غلق الرهن »  ،وهو أن يشرتط املرتهن أنه له حبقه إن مل
يأته به ثم أجله وكان هذا من فعل اجلاهلية فأبطله النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله  ( :ال
يغلق الرهن ) هكذا قيدناه برفع القاف على اخلرب أي ليس يغلق الرهن تقول أغلقت الباب
فهو مغلق وغلق الرهن يف يد مرتهنه إذا مل يفتك .
 -4وقال ابن جزي يف القوانني الفقهية  « :ال جيوز غلق الرهن  ،وهو أن يشرتط املرتهن

أن الرهن له حبقه إن مل ينصفه الراهن عند حلول األجل » .
واملعروف من منهج ابن جزي الكليب يف كتاب « القوانني » أنه إذا سكت عن ذكر اخلالف ؛
فهذا يعنى أنه ال يعلم خالفاً أو مل يكن فيه خالف  ،فكأنه ينقل االتفاق عليه ،واهلل أعلم.
 بدائع الصنائع  ،ج 6ص . 161
 املوطأ بشرح الزرقاني  ،ج 4ص . 5
 انظر  :مواهب اجلليل ألبي عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن املغربي  ،ج 5ص . 8
 القوانني الفقهية  ،البن جزي  ،الباب اخلامس في الرهون  ،ص . 213
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ثالثاً  :موقف الشافعية :
نص اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل على املنع من غلق الرهن يف كتابه األم يف غري موضع،
فيقول يف معنى قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :ال يغلق الرهن) «:وقوله واهلل تعاىل أعلم

( ال يغلق الرهن )  :ال يستحقه املرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند حمله » .
وقد حكم بفساد الرهن عند اشرتاط الغلق فقال « لو رهنه وشرط له إن مل يأته باحلق إىل كذا

فالرهن له بيع فالرهن فاسد  ،والرهن لصاحبه الذي رهنه » .
رابعاً :موقف احلنابلة :
 .1قال ابن مفلح يف املبدع  :وإن شرط أن ال يبيعه ثم احللول  ،أو إن جاءه حبقه وإال فالرهن
له مل يصح الشرط  .وفى صحة الرهن روايتان  ...قال  « :وإن شرط أن ال يبيعه عند احللول
أي حلول احلق فهو شرط فاسد  ،ألنه ينافى مقتضى العقد ومثله إذا شرط أن ال يستوفى
الدين من مثنه أو ال يباع ما خيف تلفه ،أو يبيع الرهن بأي مثن كان  ،أو ال يبيعه إال مبا
يرضيه  ،أو شرط اخليار للراهن  ،أو أن ال يكون العقد الزماً يف حقه  ،أو بوقت الرهن ،وإن
جاءه حبقه وإال فالرهن له  ،أي بالدين ،أو فهو مبيع بالدين الذي عليك  ،مل يصح الشرط
بغري خالف نعلمه »  ،ملا روى عبد اهلل ابن جعفر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

( ال يغلق الرهن ) .
 .2وقال موفق الدين ومشس الدين ابنا قدامة يف املغنى والشرح الكبري  « :إن شرط أنه متى
حل احلق ومل يوفين فالرهن لي بالدين  ،أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد،
روى ذلك عن ابن عمر ،وشريح ،والنخعى ،ومالك ،والثوري ،والشافعي وأصحاب الرأي ،
وال نعلم أحداً خالفهم »  أهـ .
وخالصة املسألة :
أوالً :
أن مجاهري الفقهاء من املذاهب األربعة ومن فقهاء الصحابة والتابعني حرموا غلق الرهن
ومنعوا منه ،جمتمعني على حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم( .ال يغلق الرهن) على أنه  :اشرتاط
أن الرهن عند حلول أجل القضاء من غري وفاء يستحقه املرتهن وال يعود للراهن من الرهن
شيء .
 األم باب ضمان الرهن  ،ج 3ص . 167
 األم نفسه ج 3ص . 168
 املبدع  ،ألبي إسحاق بن مفلح  ،ح 4ص  . 235وكشاف القناع ج 3ص . 351
 املغني مع الشرح الكبير  ،ج 4ص  466مسألة رقم  ، 3365وفي الشرح الكبير مع املغني ،ج 4ص . 458 -455
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ثانياً :
يبدو من كالم حممد بن احلسن رمحه اهلل أنه يرى جواز غلق الرهن  ،ولكنه ومبوجب
الشروط اليت وضعها إلمكان غلق الرهن فإنه ال ميكن غلق الرهن  ،ألن تلك الشروط الثالثة
يبعد حتققها وتوفرها حتى يُتمكن من غلق الرهن ...
ولعل السعدي ظن لكالم حممد أن األحناف جيوزون غلق الرهن حني قال يف فتاويه:
« إذا قال الراهن إن جئتك بالدين إىل شهر وإال فهو لك فهو فاسد مفسوخ يف قول مالك
والشافعي  ،وفى قول أبى حنيفة وصاحبيه هو جائز والشرط فاسد ألن اخلرب بأن الرهن ال
يغلق   ».والصحيح أنه قول حملمد دون أبى حنيفة وأصحابه .
وعلى هذا فالتحقيق إن خالف حممد لفظي  ،البتعاد إمكان حتققه  .فيصح ادعاء االتفاق
ونفى اخلالف يف حرمة غلق الرهن وعدم جوازه  ،وقد نقل االتفاق على امتناعه ابن رشد رمحه
اهلل يف بداية اجملتهد  ،وموفق الدين بن قدامة يف املغنى  ،ومشس الدين أبو الفرج بن قدامة
يف الشرح الكبري  ،وابن مفلح يف املبدع ،وهو ظاهر نقل ابن جزي الكليب.
قال ابن رشد رمحه اهلل  « :وأما الشرط احملرم املمنوع بالنص  ،فهو أن يرهن الرجل رهناً
على أنه إن جاء حبقه عند أجله وإال فالرهن له »  ،فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ،

وأنه معنى قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ال يغلق الرهن ) أهـ .
وقال موفق الدين ومشس الدين رمحهما اهلل  « :إن شرط أنه متى حل احلق ومل توفين
فالرهن لي بالدين ،أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد  ،روى ذلك عن ابن
عمر  ،وشريح  ،والنخعى ،ومالك ،والثوري  ،والشافعي  ،وأصحاب الرأي  ،وال نعلم أحداً

خالفهم » أهـ .
وقال ابن مفلح  « :وإن شرط  ...إن جاءه حبقه وإال فالرهن له  ،أي بالدين  ،أو فهو مبيع

بالدين الذي عليك  ،مل يصح الشرط بغري خالف نعلمه » .
وعلى هذا  :فاخلالف ضعيف يصح إلغاء مثله  ،وعدم اعتباره ال سيما وهو خالف ما نص
عليه الشارع ،ومهما ادعى اخلالف فالنص يف حمل النزاع باالتفاق على معناه  ،وبصحة
االحتجاج به .
 فتاوى السعدي ج 2ص . 613
 بداية اجملتهد ونهاية املقتصد  ،ج 4ص . 55
 املغني مع الشرح الكبير  ،ج 4ص  466مسألة رقم  ، 3365وفي الشرح الكبير مع املغنى ،ج 4ص . 458 -455
 املبدع  ،البن مفلح  ،ج 4ص . 235
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ثالثاً :
إنهم بعد اتفاقهم على فساد غلق الرهن  ،اختلفوا هل فساد الغلق يبطل الرهن ؟ فكانوا
على مذهبني :
مذهب اجلمهور  :من املالكية والشافعي واحلنابلة أنه يفسد الشرط وال يبطل الرهن.
ومذهب بعض الشافعية واحلنابلة  :أنه يبطل العقد لفساد الشرط  ،وهو إحدى الروايتني
عن أمحد رمحه اهلل .
وفى ضوء ما سبق ننظر إىل موقف القانون من غلق الرهن .
غلق الرهن يف قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م
جاء يف الفصل الثالث « دعوى رهن العقارات » املواد ، 131 ،130 ،126 ،125 ، 124
 132وكلها تصحح غلق الرهن وجتوزه على خالف مذاهب الفقهاء ونص حديث النيب صلى
اهلل عليه وسلم  ،وتعطى احلق بطلب غلق الرهن  ،وتوجب على احملكمة احلكم بغلق الرهن،
وهذا كله ال يصح وال جيوز .
ونص قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م يف املواد املذكورة على النحو األتي:
املادة :124
( )1إذا تأخر الراهن يف سداد املبلغ املضمون بالرهن أو أي قسط مستحق ملدة شهر جاز
للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار املرهون أو غلق الرهن.
( )2ال جيوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إال بعد مضي شهر من تاريخ اإلنذار املنصوص
عليه يف البند (. )1
املادة  : 125ال حيق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :
أ) إذا مل حيدد عقد الرهن أجالً معيناً لسداد أصل املبلغ وكان العقار يف حيازة
املرتهن طبقاً لشروط العقد .
ب) يف احلاالت األخرى إال إذا أمرت احملكمة ببيع العقار املرهون ومل يتم البيع
املادة  : 126إذا أصدرت احملكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين املضمون بالرهن.
املادة  : 130إذا مل يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من احملكمة غلق الرهن .
املادة : 131
( )1إذا مل يتم البيع لغلق الرهن طبقاً الحكام املادة 130على احملكمة إخطار املدعى عليه
بأنه ما مل يودع مبلغاً يكفى لسداد الدين املستحق ومجيع املصروفات يف خالل شهر واحد من
تاريخ استالم اإلخطار يصدر حكماً بغلق الرهن يف مواجهته .
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( )2إذا مل يتم اإليداع يف امليعاد احملدد على احملكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن.
املادة : 132
( )1يقضي احلكم بغلق الرهن إسقاط حق املدعى عليه أو أي شي يستمد حقه منه يف فك
الرهن .
( )2يسجل العقار املرهون يف اسم املرتهن .
ٌ
خمالف جلميع الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل ،حتى حممد بن احلسن ألنه
والقانون يف هذه املواد
مل يشترط شيئاً  ،حتى ما اشترطه محمد بن الحسن .
وعليه  :فالذي يجب هو تصحيح هذه المواد وتعديل كل فقرة تضمنت جواز غلق الرهن
أو تصحيحه  ،ومن بعد ذلك إما أن ينص على عدم جوازه وصحته – وهو أوىل – وإما أن
يهمل التنصيص عليه .
واهلل تعاىل املعني واملوفق

توقيع
د .عبد اهلل الزبري عبد الرمحن
عضو اهليئة
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ( )2003 / 8

املوضوع  :مشروع عقد سلم لتمويل الدولة
 /1تعريف :
السلم أو السلف هو عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه املبيع  ،فهو بيع اَجل بعاجل،
وهو عكس البيع بثمن مؤجل وحيث إنه عقد بيع فإن أركانه هي أركان البيع من صيغة
(إجياب وقبول) وعاقدين (بائع ومشرت ) ومعقود عليه ( مثن ومثمن ) .
ويسمى يف عقد السلم -:
أ /املشرتى  :رب السلم أو املسلم .
ب /البائع  :املسلم إليه .
ج /السلعة  ( :املبيع ) املسلم فيه .
د /الثمن :رأس مال السلم .
 /2مشروعية عقد السلم -:
عقد السلم جائز فقد جاء يف احلديث عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدم
املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال«:من أسلف فليسلف يف كيل معلوم  ،ووزن
معلوم إىل أجل معلوم».
 /3حكمته -:
عقد السلم مما تدعو احلاجة إليه وحيقق مصلحة واضحة لطرفيه فالبائع يستفيد من تعجيل
رأس املال ،واستخدامه يف حاجاته املختلفة  ،واملشرتي يستفيد من رخص مثن السلعة كما
يطمئن إىل وجودها عند حاجته إليها .
 /4السلع اليت جيري فيها السلم -:
جيري السلم يف كل سلعة جيوز بيعها  ،وميكن أن تنضبط بالصفة  ،وتثبت ديناً يف الذمة،
مثل املكيالت واملوزونات واملذروعات .
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 /5انتقال ملكية الثمن واملبيع -:
بانعقاد السلم يصبح البائع مالكاً للثمن ويثبت املسلم فيه ديناً يف ذمة املسلم إليه .
/6السلم لتمويل الدولة -:
يستقطب الصندوق األموال عن طريق عقد املضاربة املقيدة باملتاجرة يف السلم  .وتكون األولوية
للشراء سلماً من الدولة .
 /7مميزات الصندوق املقرتح -:
 .1يوفر متويالً نقدياً للدولة تصرفه يف أي وجوه تراها.
 .2يوسع من دائرة استخدام صيغ التمويل اإلسالمية جبانب اإلجارة واملراحبة
واالستصناع يف متويل الدولة .
 .3املسلم إليه (املدين) يف حالة أن يكون هو الدولة ذلك يعطي املستثمرين اطمئناناً
زائداً ملقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتوفري سلعة السلم يف املواعيد احملددة.
شكل بياني يوضح فكرة صندوق السلم لتمويل الدولة
مستثمرون
		

مشرتي (طرف ثالث)

عقد بيع

مضارب (حصة من الربح)
صندوق السلم أموال

سلع مثلية (عند أجل السلم) عقد سلم

عقد سلم

مشرتي (طرف ثالث)

أموال (تدفع حاالً)

الدولة (وزارة املالية واإلقتصاد الوطين)
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طريقة عمل الصندوق -:
 إنشاء صندوق استثماري ليعمل على استثمار األموال عن طريق املتاجرة يف السلم. يتم جتميع األموال من املستثمرين بغرض استخدامها يف عمليات املتاجرة يف السلم بغرضحتقيق الربح هلم .
 يتم ذلك عن طريق عقد املضاربة حيث يستحق املضارب حصة شائعة من الربح. يقوم الصندوق بشراء سلع مثلية جيرى عليها السلم من الدولة مع حتديد مواصفاتهاوكمياتها وأجل تسليمها  .حيث يقوم الصندوق بتسليم رأمسال السلم حاالً للدولة أو يف خالل
ثالثة أيام من توقيع عقد السلم ) .
 تلتزم الدولة بتسليم السلع املشرتاة حبسب مواصفاتها وكمياتها يف آجاهلا احملددة. عند حلول األجل يقوم الصندوق بتسلم السلع من الدولة ومن ثم يقوم ببيعها يف السوقحبسب األسعار اجلارية  .والفرق بني مثن البيع والشراء ميثل ربح الصندوق أو خسارته .
 يتم توزيع الربح بني املستثمرين على أساس مساهمتهم يف رأس املال بعد حسم نصيباملضارب من الربح .

اهلل وىل التوفيق ،،،،

تصدق بشرط عرض نشرة اإلصدار على اهليئة العليا للرقابة الشرعية

توقيع
د .أمحد علي عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
2003/10/22
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رقم
الفتوى

فهرس احملتويات
كلمة احملافظ

رقم
الصفحة

املوضوع

تعليق الربوفيسور /الصديق الضرير

أ

تعليق الدكتور /عبد اهلل الزبري

ج

تعليق الشيخ الدكتور /عبد الستار أبو غدة

و

تعليق الشيخني د .حممد أنس الزرقا ود .سامي سويلم

م

تعليق السيد /عبد اهلل املهتدي الوسيلة

ف

توصيات وقرارات ورشة عمل خمطط الرقابة الشرعية

ث

املقدمة العامة

ض

عضوية اهليئة العليا للجهاز املصريف واملؤسسات املالية وأمانتها
العامة
مقدمة الفتاوى

أأ
جج

القسم األول  :الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 2000م
1421-1420هـ
 2000/1إنشاء شركة للمساعدة يف حتصيل الديون املتعثرة .
 2000/2تسهيالت املؤسسة العربية لضمان االستثمار .
 2000/3شكوى …………… وآخرين ضد الشركة العربية للتصنيع
واإلنتاج الزراعي حول استحقاق التعويض عن الضرر بسبب
التغرير.
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1
8
13
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رقم
الفتوى
2000/4

2000/5
2000/6
2000/7

2001/1
2001/2
2001/3
2001/4
2001/5
2001/6
2001/7
2001/8

رقم
املوضوع
الصفحة
32
تفسري الفقرة رقم ( )7مقروءة مع الفقرة ( )4من منشور اإلدارة
العامة لتنمية اجلهاز املصريف بتاريخ 1999/10/1م املوجه إىل
جار وديعة
مدير عام بنك االستثمار املالي حول جعل حساب ٍ
استثمار .
39
مظلمة شركة خدمات البرتول الصناعية احملدودة ضد وزارة املالية
حول صرف ما يف الذمة .
43
بيع شركة أمسنت عطربة .
48
استفتاء حول استثمار أمنيات طالب مرحلة األساس و الثانوي .

القسم الثاني  :الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 2001م
1422-1421هـ
استفسار بنك الربكة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء ( استرياد) .
استفتاء جملس مشروع اجلزيرة حول استحقاق شركة مركز سنار
للخدمات الزراعية (عقد مقاولة) .
ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون باملصرف املصفى .
حكم الشريعة اإلسالمية يف رسوم الدخول للمناقصات اليت ال
ترد.
مشروعية بطاقات سوبرميا اليت تصدرها وتديرها شركة فيوتشر
اسرتاتيجيز  Future strategiesبإيطاليا.
احتاد مزارعي الزراعة اآللية بالقضارف (االحتاد) ضد بنك
التضامن و بنك فيصل (فروع القضارف)حول تطبيق بند إزالة
الغنب يف عقد السلم .
استفتاء عن  :صكوك التأجري اإلسالمية .
عقود صيغ املعامالت اليت أجازتها اهليئة ألغراض شركة السودان
للخدمات املالية .
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53
58
65
75
82
87
102
123
الكتاب الثالث

رقم
الفتوى

رقم
الصفحة

املوضوع
القسم الثالث  :الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 2002م
1423-1422هـ

2002/1
2002/2
2002/3
2002/4
2002/5

احلساب اجلاري للمشاركة يف رأس املال العامل .
شكوى شركة الدالي واملذموم الوطنية ضد بنك النيل األزرق (مرحلة
االستئناف)حول استرياد بضاعة خبطاب اعتماد وحتويلها ملراحبة
قبل تسليمها لفاتح االعتماد.
شكوى السيد  …………… /ضد البنك السوداني الفرنسي
حول مدى شرعية حتديد نسب توزيع األرباح إىل ما بعد إعداد
احلسابات اخلتامية السنوية للمراجعة.
العمالت الورقية و املعدنية ( اإلصدار اجلديد ) .
منوذج عقد استصناع ( )1و (. )2

131
137
146
155
158

القسم الرابع  :الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 2003م
1424-1423هـ
2003/1
2003/2
2003/3
2003/4
2003/5

قرار اهليئة حول شكوى د ………… .و د………… .
ضد الشركة السودانية للهاتف السيار احملدودة (موبيتل) .
نشرة صكوك االستثمار احلكومية .
املستثمرون يف شهامة .
احلكم الشرعي يف االشرتاك يف شركة بزناس وما شابهها من
شركات التسويق الشبكي .
فتوى حول إنتاج الكحول وبيعها .
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167
195
204
207
211
241

رقم
الفتوى

املوضوع

 2003/6شكوى …………… ضد بنك التنمية التعاوني اإلسالمي
حول مشاركة يف عملية صادر حديد خردة إىل اهلند .
 2003/7غلق الرهن .
 2003/8مشروع عقد سلم لتمويل الدولة .
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رقم
الصفحة
215
224
237

الكتاب الثالث

رقم اإليداع
2006 / 486

الطابعون  :دار السداد للطباعة
ت 83233371 :ف83233372 :

