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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.
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
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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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بسم اهلل الرمحن الرحيم

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.
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب األول



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 .

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية


الكتاب األول

 .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
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		
 .5األستاذ /حسن جعفر احلفيان-اهليئة العليا للرقابة الشرعية
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 من 2003/10/27حتى
 . 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.
 .2الفتاوى الصادرة عـن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية .
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 .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
2003-1992م .
 .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 هذهاملرحلة بتقديم املوضوعات الثالثة األول ومواصلة العمل يف املوضوعني األخريين بعد انتهاء هذه
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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 إىلالدار 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 1992
1414-1413هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتاوى رقم ()92/3/2/1
املوضوع  :الفتاوى الصادرة
على ضوء تقرير جلنة دراسة البديل اإلسالمى للربا
املقدمـة :
كون السيد  /حمافظ بنك السودان يف 91/10/6م جلنة لدراسة البديل اإلسالمى للربا حيث
أصدر قراره رقم ( )65منرة ب س/حمافظ/سرى( 5/65/ب) بتاريخ  26ربيع أول 1412هـ
املوافق اليوم السادس من شهر أكتوبر 1991م وهذا نصه :
باإلشارة إىل قرار السيـد  /وزير املالية والتخطيط االقتصادى رقم  95بتاريخ 1990/8/14م
واخلاص بإلغاء الصيغة الربوية يف معامالت الدولة  ،وفى إطار اجلهود الرامية إىل تعميق أسلمة
النظام املاىل ومعاجلة االختالالت املالية حسب ما ورد يف الربنامج الثالثى لإلنقاذ االقتصادى
فقد تقرر تكوين جلنة لدراسة البديل اإلسالمى للسندات احلكومية وفقاً ملا يلى:ـ
أوال :تكوين اللجنة -:
تتكون اللجنة من السادة :ـ
				
 -1الربوفيسور  :حممد هاشم عوض
			
 -2الربوفيسور  :الصديق حممد األمني الضرير
					
 -3د .صابر حممد احلسن
					
 -4د .عابدين أمحد سالمة
 -5د .رفعت عبد الكريم					
			
 -6ممثل لوزارة املالية والتخطيط االقتصادى
				
 -7السيد  /حممد عبد الرمحن احلسن
ممثالً إلدارة املؤسسات املالية بنك السودان
				
 -8السيد  /حممد األنور أمحد حممد
ممثالً إلدارة السياسات والبحوث واإلحصاء بنك السودان

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً ومقرراً

 السيد  /الشيخ سيد أحمد
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مهام وصالحيات اللجنة -:
 -1تقديم دراسة عن اإلقراض احلكومى ممثالً يف السندات احلكومية ذات الفائدة الربوية
واقرتاح البديل اإلسالمى الذى يتفق والشريعة االسالمية 0
 -2اقرتاح كيفية حتويل السندات احلكومية إىل سندات أو صكوك أو أسهم ذات
صبغة إسالمية 0
 -3اقرتاح التشريعات واألجهزة والرتتيبات الالزمة لتطبيق البديل اإلسالمى للسندات
احلكومية 0
 -4اقرتاح الطريقة املناسبة للرتويج واإلعالم عن البديل اإلسالمى للسندات احلكومية الربوية
بالقدر الذى يقنع اجلمهور باالكتتاب يف السندات والصكوك ومن ثم املساهمة يف املشروعات
العامة للدولة 0
هذا وميكن للجنة أن تستعني مبن تراه مناسباً إلجناز مهامها احملددة مبا يف ذلك الوقوف
على جتارب وخربات الدول واملؤسسات املالية واإلسالمية يف الداخل واخلارج 0
ثالثاً :
على اللجنة االنتهاء من أعماهلا والتقدم بتوصيات ومقرتحات عملية خالل ثالثة أشهر من
تاريخ تشكيلها0
واهلل وىل التوفيق ،، ،،،

صدر حتت توقيعى يف اليوم السابع والعشرين من ربيع أول 1412هـ املوافق اليوم السادس
من شهر أكتوبر 1991م 0

					
					
					

توقيع
الشيخ سيد أمحد
حمافظ بنك السودان

صورة إىل :
السيد  /وزير املالية والتخطيط االقتصادى
السادة  /رئيس وأعضاء اللجنة
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باشرت اللجنة أعماهلا فور صدور قرار تكوينها  ،ووضعت برناجماً إلنفاذ مهامها  0وفى
ضوء ذلك:
 .1مت االتصال باملؤسسات احمللية املذكورة أدناه بغرض الوقوف على جتربتهم يف جمال
التعامل عن طريق صكوك املضاربة أو ودائع االستثمار  0وهى :ـ
 -1وزارة املالية
 -2بنك السودان
 -3بنك فيصل اإلسالمى
 -4بنك التضامن اإلسالمى
 -5بنك الربكة
 -6الشركة االسالمية لالستثمار احملدودة
 -7شركة الرواسى احملدودة
 -8شركة التأمني اإلسالمية احملدودة
 -9شركة املغرتبني للنقل اجلوى احملدودة
 .2كما استعانت اللجنة بكل من :
 -1السيد  /د 0أمحد على عبد اهلل نائب مدير عام بنك التضامن اإلسالمى
جامعة أمد رمان اإلسالمية
 -2السيد  /د 0عبد املنعم القوصى
رئيس وحدة متابعة تنفيذ الربنامج الثالثى
		
 -3السيد  /حافظ عطا املنان
لالنقاذ الوطنى بوزارة املالية
					
 .3متت – مقابلة السيد  /د 0درويش صديق رئيس وحدة البنوك االسالمية بالبنك اإلسالمي
للتنمية (جدة) بغرض االستفادة من علمه وخربته يف هذا اجملال – كان حينها باخلرطوم
حلضور االجتماع السابع عشر ملديرى العمليات واالستثمار املنعقد باخلرطوم خالل الفرتة
 20 – 18مجادى األوىل 1412هـ املوافق  27-25نوفمرب 1991م0
 .4حتصلت اللجنة على نسخة من قانون سندات املقارضة لسنة  1981الصادر يف اململكة
األردنية اهلامشية من قبل البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار .
 .5اطلعت اللجنة على بعض االوراق التى قدمها الربوفيسور حممد هاشم عوض.
 .6أوفدت اللجنة بعضاً من أعضائها للوقوف على جتربة بعض الدول واملؤسسات اليت
مشلت كل من الباكستان وتركيا واألردن .
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ثانياً  :توصيات دراسة البديل اإلسالمي للسندات احلكومية (ملخص التقرير)

عقدت اللجنة ( )13اجتماعاً ناقشت فيها خمتلف جوانب املوضوع ثم قدمت تقريرها إىل
السيد /حمافظ بنك السودان إسهاماً يف حركة األسلمة املباركة اليت تنتظم البالد .
مشلت الدراسة قرار تكوين اللجنة ومهامها وصالحياتها  ،وتبع ذلك خلفية تارخيية
عن تاريخ االقرتاض احلكومى بإصدار السندات وأذونات اخلزانة ابتداء من عام 1966م
وكان اإلصدار األول مببلغ  15مليون جنيه بفائدة  %5يف العام ولفرتة سريان 10سنوات 0
وتزايدت اإلصدارات ومعها حصيلة السندات حتى وصلت أقصاها يف عام  1989إذ بلغت
 445مليون جنيه  0كما بدأت احلكومة يف منتصف الستينات االقرتاض من بنك السودان
حتت املادة ( )57و(57أ) وتصاعدت مديونيتها للبنك حتى بلغت  3مليار جنيه يف العام
املاىل 1989م0
يف الفصل الثالث استعرضت اللجنة ما توصلت إليه يف شأن البدائل الشرعية للسندات
احلكومية  .وقد نظرت اللجنة يف هذا األمر على أساس اختالف طبيعة املشروعات العامة
املطلوب متويلها بإصدار السندات إذ أن بعضها ذات عائد وبعضها اآلخر غري ذات عائد0
وفى البداية حبثت اللجنة املشروعات ذات العائد وتوصلت إىل أن من املمكن متويل هذه
املشروعات بإصدار صكوك مقارضة تتوىل إصدارها املؤسسة احلكومية املختصة بإدارة املشروع
االستثماري املطلوب متويله  ،أو من ينوب عنها كالبنك املركزي  ،أو اهليئة العامة للتمويل
واالستثمار املقرتحة أو احلكومة نفسها  0وقد يكون اإلصدار بالعملة احمللية أو األجنبية ،
وميكن أن يكون االكتتاب مفتوحاً للبنوك واملؤسسات احلكومية والشركات اخلاصة احمللية
واألجنبية واملواطنني املقيمني واملغرتبني واألجانب  ،أو مقصوراً على بعض هذه الفئات دون
سواها  0ورمبا كانت املقارضة مقيدة مبشروع أو جمال استثمارى معني أو مطلقة بال قيد ،
ورمبا كانت لفرتة حمددة أو مفتوحة بال حتديد0
 -5تقرتح اللجنة إصدار صكوك مقارضة قصرية أو متوسطة األجل لتوفري التمويل التشغيلى
للمشروعات اإلنتاجية أو إنشاء مشروعات إنتاجية سريعة العائد أو االجتار يف السلع  0كما
تقرتح صكوكاً طويلة األجل لتمويل اإلنشاءات بطيئة العائد « متليك أو تأجري السلع املعمرة ،
وإعادة تعمري املشروعات القائمة »  0وفى صلب التقرير تفاصيل عن طبيعة صكوك املقارضة
وأحكامها وشروط صحتها واإلجراءات التى جيب اتباعها يف إصدار هذه الصكوك وتداوهلا
بني اجلمهور0
 من قانون بنك السودان لسنة 1959م
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 -6رأت اللجنة أن استغالل البنوك التجارية للودائع اجلارية التى متثل غالبية الودائع
باعتبارها قرضاً حسناً من أصحابها هلذه البنوك قد أغراها باالستزادة منها واالنصراف عن
مهمتها األساسية يف اجتذاب الودائع االستثمارية  0وذلك ألن الودائع االستثمارية تشارك يف
األرباح يف حني ال تشارك الودائع اجلارية فيها بل يدفع أصحابها رسوماً دفرتية للبنوك0
وهلذا تقرتح اللجنة حتويل الودائع اجلارية كلياً أو جزئياً للبنك املركزى لتستغلها الدولة
قرضاً حسناً يف متويل املشروعات العامة بدالً من البنوك التجارية 0واملقرتح هو أن تظل البنوك
التجارية يف تلقي الودائع اجلارية ومتكني أصحابها من سحبها وأن تعيد إقراضها لبنك
السودان الذى يصبح ضامناً هلذه القروض وهى ضامنة هلا أمام مودعيها  0وختصص للبنوك
التجارية حصة من الودائع اجلارية توزع بينها بنسبة رأمساهلا وودائعها حافزاً هلا الستقطاب
هذه الودائع وإعانة هلا على تغطية تكاليف استقباهلا وإعادتها ألصحابها  0ويفضل أن
تستغل الدولة الودائع اجلارية التى حتول إليها يف املشروعات العامة ذات العائد  ،واستغالل
عائدها يف متويل املشروعات غري ذات العائد مع تصفية املقارضات سنوياً  0ويقدر املبلغ الذى
ميكن توفريه للدولة بهذه الطريقة حواىل  3مليار جنيه بعد ترك  %50كاحتياطي سيولة 0
 -7بالنسبة للمشروعات غري ذات العائد فإن اللجنة توصلت بعد حبث مستفيض للموضوع
بأن يتم التمويل بعدة صيغ  ،ومن هذه الصيغ القرض احلسن املقدم إما بصورة طوعية أو إلزامية
مع التزام الدولة بالسداد بعد زوال حاجتها للمال املقرتض  0ولكن يشرتط من الناحية الشرعية
أن يكون االقرتاض لضرورة تتصل بضروريات اجملتمع قبل احلاجيات والتحسينيات ،وأن
يتم على أساس توقع استالم مال غائب يكفى للسداد وبرضا املقرتضني  0وقبل ذلك جيب
السعي جلمع التربعات واهلبات فإن مل تكف جلأت الدولة للقرض احلسن التطوعي وإال
فاإللزامي .وترى اللجنة عدم منح املقرضني امتيازات أو جوائز جتنباً لشبهة الربا 0
 -8ترى اللجنة أن متويل الكثري من املشروعات غري ذات العائد – مثل البنيات األساسية
– ميكن أن يتم بصيغة االستصناع  ،فتقوم البنوك واملؤسسات ذات الفوائض املالية بتمويل
تلك املشروعات على أن تدفع هلا الدولة التكلفة من إيرادات املشروع أو من مواردها األخرى
ورمبا مسحت الدولة للممولني بإدارة املشروع واستعادة ما استثمروه من رأس مال وربح
استحقاقاتهم 0كما ميكن توفري متطلبات املشروعات العامة من مواد خام ومعدات عن طريق
مراحبات تسدد مع أرباحها على أقساط 0
 -9متول القروض اخلارجية حالياً بفوائد حواىل مخس أو ربع االنفاق العام وتأخذ شكل
قروض سلعية وأخرى نقدية وتسهيالت موردين  0ولكن معظمها يف حقيقته قروض سلعية
تأتى إما يف شكل عينى أو تسهيالت لشراء سلع  0وهى بهذه الصورة قابلة ألن حتول إىل
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مراحبات بهوامش ربح بدالً من قروض بفوائد  0ورمبا أصدرت الدولة صكوك مقارضة بالعملة
األجنبية تستغلها يف استرياد السلع املطلوبة وبيعها أو استغالهلا حملياً مع السداد إما
بالعملة األجنبية من موارد الدولة أو بالعملة احمللية  0كما ميكن أن تسمح الدولة للموردين
األجانب حبرية تسويق سلعهم داخل البالد أو الدخول بها يف شراكات مع املؤسسات العامة
مع متكينهم من حتويل استحقاقاتهم 0
 -10نظرت اللجنة يف أمر إصدار صكوك مقارضة مطلقة جتمع بني مشروعات عامة ذات عائد
وأخرى غري ذات عائد يف شكل حزم  ،وتوصلت اللجنة إىل أن من األوفق أن تكون الصكوك
مقيدة مبشروعات حمددة ذات عائد على أن يتربع املكتتبون يف هذه القروض جبزء حمدد من
عائدهم لدعم املشروعات غري ذات العائد  0كما رأت اللجنة أن من اجلائز يف حالة إصدار
صكوك املقارضة قصرية أو طويلة األجل لتمويل مشروعات ذات عائد أن يصرف للمكتتبني
جزء من العائد املتوقع قبل التصفية  ،وعند حتديد الربح بصفة قاطعة تتم التسويات النهائية
على هذا األساس  0وإىل أن تتم التصفية ميكن أن تتخذ أرباح املشروعات املماثلة أو عائد
الودائع االستثمارية يف البنوك كمؤشر لتحديد الدفعيات حتت احلساب .
 -11حتبذ اللجنة اقتطاع مبلغ من عائدات املقارضات لتخصيصها جلرب أي خسارة تقع يف
رأس املال الذى جيب أن جيرب قبل التوصل إىل حجم الربح  0ويشرتط أن يكون مصدر هذا
االحتياطى أرباب املال ال املضارب 0
 -12لذلك ترى اللجنة جواز تداول اجلمهور لصكوك املقارضة بالسعر املتعارف عليه
بالرتاضي سواء كان سعر السوق أو سعر اإلصدار  0وترى اللجنة أن تنظر إدارة اإلصدارات
باهليئة العامة املقرتحة تنظيم سوق مالية لتداول صكوك املقارضة اليت تصدرها وذلك وفقاً
للشرع وحتسباً ضد املضاربات احملرمة يف الصكوك كنقد أو شبه نقد  0ومن املؤمل أن تكون
هنالك مستقبالً سوق أوراق مالية تتداول فيها صكوك املقارضة وأسهم املؤسسات احلكومية
واخلاصة 0
 -13استبعدت اللجنة متاما جلوء الدولة للتمويل بالعجز إال لضرورة قصوى وبضوابط شديدة.
وترى اللجنة أن أضرار التمويل بالعجز تفوق كل منافعه ،وأنه خيالف الشرع يف عدة وجوه،
وهو يؤجج نار التضخم بآثاره على االدخار واالستثمار وعلى أصحاب الدخول احملدودة 0
كما أنه ميثل نوعاً من إدخال النقص على النقود الذي نهى الشرع عنه  ،وقد يكون نوعاً من
االقرتاض اإللزامي غري املعلن أو الضريبة اخلفية ويقع كالهما دون علم الدافعني وإذنهم وكل
هذا ينافى الشرع احلنيف 0
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 -14أخرياً توصى اللجنة بإنشاء هيئة عامة مستقلة باسم اهليئة العامة للتمويل واالستثمار
تابعة لوزارة املالية والتخطيط االقتصادي تنشأ بقانون خاص تتوىل إصدار صكوك املقارضة
باسم مؤسسات الدولة وكذلك ترتيب متويل املشروعات العامة بالصيغ الشرعية  0وترى
أن يكون هلا جملس إدارة وهيئة رقابة شرعية تتبع كل منها مباشرة للسيد وزير املالية
والتخطيط االقتصادي وأن متثل يف جملس اإلدارة كافة الوزارات واملؤسسات العامة املالية
وكذلك املنظمات الفئوية املختلفة للقطاع اخلاص والعاملني واملزارعني 0
ثالثاً  :اهليئة العليا تنظر يف توصيات البديل اإلسالمي للسندات
اشرتك عدد من أعضاء اهليئة العليا  يف عضوية وجلسات هذه اللجنة  ،ومن ثم رؤى أن
تنظر اهليئة العليا يف توصيات هذه اللجنة إلمكانية إنفاذ ما تقره منها يف الواقع العملى0
واستعرض يف البداية السيد  /رئيس اهليئة اجملهود الذي قامت به اللجنة املكلفة بتلك
الدراسة برئاسة الربوفيسور حممد هاشم عوض والدراسات اليت جتمعت لديها والزيارات
اليت قامت بها واملقابالت التى عقدتها والتى استخلص منها بعد الدراسة هذا التقرير 0
كذلك أشاد السيد  /احملافظ باجملهود الذى قامت به تلك اللجنة  00وشاركه احلضور الرأى
ثم بدأ السيد الرئيس استعراض ملخص التقرير مع النظر فيه بنداً بنداً 0
البند ( )13الذى ينص على :ـ
(استبعدت اللجنة متاما جلوء الدولة للتمويل بالعجز إال لضرورة قصوى وبضوابط شديدة 0
وترى اللجنة أن أضرار التمويل بالعجز تفوق كل منافعه  ،وأنه خيالف الشرع يف عدة وجوه
منها أنه  :يؤجج نار التضخم بآثاره املدمرة على االدخار واالستثمار وعلى أصحاب الدخول
احملدودة  0كما أنه ميثل نوعاً من إدخال النقص على النقود الذى نهى الشرع عنه 0وقد يكون
نوعاً من االقرتاض اإللزامى غري املعلن أو الضريبة اخلفية و يقع كالهما دون علم الدافعني
وإذنهم وكل هذا ينافى الشرع احلنيف) 0
قدم السيد  /احملافظ بني يدى هذا النقاش حجم التمويل بالعجز الذى أخذته الدولةحالياً0
وبني عجز الدولة عن القيام بسداده  ،ومقدار ما تراكم من ديون لبنك السودان على الدولة 0
كما حتدث عن حجم الضرر الذى جنم عن التمويل بالعجز ممثالً يف التضخم وآثاره السالبة
اقتصادياً واجتماعياً  0ولألسف فإنه يف غياب البديل اإلسالمى ستمضى الدولة مضطرة
لالقرتاض من البنك املركزى 0

 وهم  :البروفسور :الصديق محمد األمني الضرير رئيس الهيئة  :والبروفسور  /محمد هاشم عوض ، ،و د 0أحمد على
عبد اهلل  :األمني العام للهيئة 0
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تداولت اهليئة باستفاضة حول هذا املوضوع وعن آثاره السالبة  0كما وقفت على مشتمالت
مصطلح التمويل بالعجز ومنها :ـ
 .1االقرتاض من اجلمهور عن طريق السندات الربوية 0
 .2واالقرتاض من اجلهاز املصرفى عن طريق السندات الربوية 0
 .3واالقرتاض من البنك املركزى عن طريق طباعة النقود 0
واتضح للهيئة أن هناك آثاراً سالبة تنجم عن هذا الوجه األخري  ،وهو ما تناولته هذه
التوصية وما يتوجه إليه هذا النقاش 0
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الفتوى رقم ()92/1
بعد التداول من األعضاء أصدرت اهليئة الفتوى التالية :ـ
ال جيوز للدولة أن تلجأ للتمويل بالعجز إال للضرورة أو احلاجة بضوابطها الشرعية 0
 -1واملقصود بالتمويل بالعجز هنا هو استالف الدولة من البنك املركزى عن طريق إصدار
النقود ملقابلة العجز يف موازنة الدولة.
 -2يرتك لوىل األمر يف الدولة تقدير الضرورة أو احلاجة التى تبيح التمويل بالعجز 0
واهليئة العليا على استعداد لتقديم مشورتها يف ذلك 0
الفتوى رقم ()92/2
استعرضت اهليئة البنود  8 ، 7 ،5من الدراسة:
أ -البند ( )5الذى ينص على :ـ
(تقرتح اللجنة إصدار صكوك مقارضة قصرية أو متوسطة األجل لتوفري التمويل التشغيلى
للمشروعات االنتاجية أو إنشاء مشروعات إنتاجية سريعة العائد أو االجتار يف السلع 0
وكذلك صكوك طويلة األجل لتمويل اإلنشاءات بطيئة العائد ومتليك أو تأجري السلع املعمرة،
وإعادة تعمري املشروعات القائمة  0وفى صلب التقرير تفاصيل عن طبيعة صكوك املقارضة
وأحكامها وشروط صحتها واإلجراءات التى جيب اتباعها يف إصدار هذه الصكوك وتداوهلا
بني اجلمهور)0
ب -البند ( )7الذى ينص على :ـ
( بالنسبة للمشروعات غري ذات العائد فإن اللجنة توصلت بعد حبث مستفيض للموضوع بأن
يتم التمويل بعدة صيغ  ،ومن هذه الصيغ القرض احلسن املقدم إما بصورة طوعية أو إلزامية مع
التزام الدولة بالسداد متى ما زالت احلاجة للمال املقرتض  0ولكن يشرتط من الناحية الشرعية
أن يكون االقرتاض لضرورة تتصل بضروريات اجملتمع قبل احلاجيات والتحسينيات ،وأن
يتم على أساس توقع تسلم مال غائب يكفى للسداد وبرضا املقرتضني  0وقبل ذلك جيب
السعى جلمع التربعات واهلبات فإن مل تكف جلأت الدولة للقرض احلسن الطوعى وإال
فاإللزامى 0وترى اللجنة عدم منح املقرضني امتيازات أو جوائز جتنباً لشبهة الربا) 0
ج -البند ( )8الذى ينص على :ـ
(ترى اللجنة أن متويل الكثري من املشروعات غري ذات العائد –مثل البنيات األساسية–
ميكن أن يتم بصيغة االستصناع  ،فتقوم البنوك واملؤسسات ذات الفوائض املالية بتمويل تلك
املشروعات على أن تدفع هلا الدولة التكلفة من إيرادات املشروع أو من مواردها األخرى.
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ورمبا مسحت الدولة للممولني بإدارة املشروع واستعادة ما استثمروه من أموال وأرباحها  ،كما
ميكن توفري متطلبات املشروعات العامة من مواد خام ومعدات عن طريق مراحبات تسدد مع
أرباحها على أقساط ) 0
قرار اهليئة
رأت اهليئة أن البديل للتمويل بالعجز يف الوقت الراهن هو أن :ـ
 -1توجه الدولة املوارد املالية حبسب األولويات واألسبقيات الشرعية 0
 -2تهيب الدولة باملواطنني للقيام بالتربع وفقاً للمشروعات املطروحة 0
 -3تطلب الدولة من املواطنني إقراضها -:
 .1برضاهم واختيارهم 0
 .2وبوجه إلزامي إن اقتضت احلاجة ذلك 0
 -4تستخدم عقد االستصناع واملراحبة واإلجارة وما يف حكم ذلك لتمويل املشروعات غري
ذات العائد املادى .
 -5تستخدم صكوك التمويل االستثماري كاملضاربة واملشاركة يف املشروعات ذات
العائد املادي 0
 -6تواصل اهليئة العليا للرقابة الشرعية مع جهات االختصاص جهودها الستنباط
بدائل جديدة 0
الفتوى رقم ()92/3
استعرضت اهليئة البند ( )9من الدراسة الذى ينص على اآلتى :
( متول القروض اخلارجية حالياً بفوائد حواىل مخس أو ربع اإلنفاق العام وتأخذ شكل
قروض سلعية وأخرى نقدية وتسهيالت موردين  0ولكن معظمها يف حقيقته قروض سلعية
تأتى إما يف شكل عينى أو تسهيالت لشراء سلع  0وهى بهذه الصورة قابلة ألن حتول إىل
« مراحبات » بهوامش ربح بدالً من قروض بفوائد  0ورمبا أصدرت الدولة صكوك مقارضة
بالعملة األجنبية تستغلها يف استرياد السلع املطلوبة وبيعها أو استغالهلا حملياً مع السداد إما
بالعملة األجنبية من موارد الدولة أو بالعملة احمللية  0كما ميكن أن تسمح الدولة للموردين
األجانب حبرية تسويق سلعهم داخل البالد أو الدخول بها يف شراكات مع املؤسسات العامة
مع متكينهم من حتويل استحقاقاتهم ) 0
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وبعد النقاش قررت اهليئة ما يلى :ـ
قرار اهليئة :
ال جيوز للدولة أن تتعامل بالربا داخلياً وال جيوز هلا االقرتاض من اخلارج بفائدة إال عند
الضرورة أو احلاجة اليت تتنّزل منزلة الضرورة بشروطها الشرعية  0ويرتك لوىل األمر ( وزارة
املالية وبنك السودان ) تقدير الضرورة الشرعية 0
إن االتفاق يف االبتداء على شراء السلع من اخلارج عن طريق البيع اآلجل بشروطه جيوز 0
وتضبط أحكامه سواء كان بيعاً مؤجالً أم مطلقاً أم بيعاً بالتقسيط أم بيع مراحبة أو بيع مراحبة
لآلمر بالشراء0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات
الفتوى رقم ( ) 92/4
اقرتاح البنك املركزي حتويل السحب على املكشوف عن طريق املقاصة إىل متويل
تقدم بنك السودان ممثالً يف إدارة الرقابة على املصارف والتمويل وإدارة السياسات والبحوث
واإلحصاء باملقرتح اآلتى :ـ
 -1حتتفظ البنوك التجارية حبسابات جارية طرف بنك السودان وتستخدم تلك احلسابات
ألغراض منها تسوية عمليات املقاصة اليومية ومقابلة نسبة االحتياطي القانونى املطلوبة
مبوجب قانون بنك السودان – قبل تعديله – على أنه « إذا أغفل أي بنك االحتفاظ
باالحتياطى املطلوب  ،التزم بدفع  %5سنوياً على أعلى نسبة حيددها البنك يف ذلك الوقت
ألى من عملياته مبوجب املادة . »42
 -2بعد التحول إىل النظام املصرفى اإلسالمي ألغيت العقوبة عن طريق سعر الفائدة
الربوية وحتولت إىل عقوبة حيددها البنك حسب ما يراه على أال تكون ربوية بأى حال من
األحوال0
 -3مل حتدد طريقة تطبيق العقوبة اجلزائية على السحب على املكشوف حتى اآلن ويرى بنك
السودان أن هذه العقوبة قد ال تكون كافية ملنع البنوك من ممارسة السحب على املكشوف 0كما
أن منع هذه البنوك عن التمويل من طريق السحب على املكشوف قد يضر باملصلحة العامة
إذا ما انهارت هذه البنوك  0هذا مع العلم بأن رصيد املقاصة اليومى ألي بنك (مدينا أو دائناً)
يضاف أو خيصم من حسابه طرف بنك السودان دون اعتبار حلجم الرصيد وكفايته 0
 -4هنالك نوعـان من السحوبات يؤثران على أرصدة البنوك احملفوظة لدى بنك السودان:
أوالً  :السحوبات ملقابلة السحب الزائد من احلسابات اجلارية للمواطنني التى تشكل
أكثر من  %67من حجم الودائع الكلية للبنوك التجارية 0
ثانياً  :السحوبات للعمليات االستثمارية اجلديدة التى يدخل فيها البنك بالرغم من علمه
بسوء موقفه السيوىل واستخدامه ملوارد مالية ال ميتلكها  ،إمنا هى مستلفة من بنك السودان
عن طريق املقاصة لعدم كفاية الرصيد يف احلساب 0
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 -5إليقاف ممارسة السحب على املكشوف من بنك السودان وحتى تتعلم البنوك التجارية
إدارة موقفها السيوىل بكفاءة * تضمن مقابلة متطلبات نسبة االحتياطى القانونى واالحتفاظ
بقدر معقول من النقدية ملقابلة السحوبات اليومية  ،يود بنك السودان – باإلضافة إىل حتديد
كيفية فرض العقوبة املنصوص عليها يف قانون بنك السودان – حتويل أرصدة حسابات البنوك
التجارية التى تصبح مدينة معه إىل متويل بصيغة املشاركة 0أى أن يكون الرصيد املدين يف
حساب البنك التجارى املعنى مورد من موارده املتاحة للتسليف واملتمثلة يف رأس املال زائداً
االحتياطات زائداً حسابات االستثمار على أن يكون املبلغ املدفوع بواسطة بنك السودان عبارة
عن نصيبه يف رأمسال املشاركة وأن يتقامسا األرباح – بعد حتديد نسبة األرباح التى ختصص
لإلدارة – بنسبة مشاركة كل منهما يف رأس املال 0
والسؤال الذى نرجو أن جند له اإلجابة من هيئتكم املوقرة هو :ـ
مدى شرعية مثل هذه الصيغة من حيث املبدأ ؟ وإذا كانت هذه الصيغة ال ختالف الشرع يف
شىء  ،كيف ميكن حتديد نصيب البنك التجارى يف رأس مال املشاركة ؟ هل عن طريق:ـ
أ -إضافة حقوق املساهمني يف البنك التجارى  +ودائع االستثمار  +متويل بنك السودان
– إن وجد  -إىل السحب على املكشوف من بنك السودان وجعل ذلك كله رأس مال
املشاركة؟
ب -أم بإضافة احلسابات اجلارية كذلك إىل ما ذكر أعاله يف (أ) باعتبار أن احلسابات
اجلارية أيضاً تعترب من ضمن املوارد التى تستثمرها البنوك التجارية؟
ج -كيف حتدد الفرتة الزمنية ملشروع املشاركة يف حالة اعتبار مشاركة البنك التجارى يف
مشروع املشاركة هى األموال املستثمرة بالبنك أو مضافاً إليها احلسابات اجلارية ؟
د -أم عن طريق حتديد مبلغ معني يساهم به البنك التجارى يف رأس مال املشاركة
وتفصل عملية املشاركة يف هذه احلالة عن استثمارات البنك التجارى وحتفظ هلا حسابات
منفصلة وحتدد هلا فرتة زمنية حمددة؟
 -6باإلضافة إىل صيغة املشاركة املقرتحة هل تصلح صيغة املضاربة يف احلالة املذكورة مبعنى
هل جيوز شرعاً اعتبار الدين يف الذمة ماالً للمضاربة ؟
أم أن مال املضاربة ال بد أن يدفع ابتداءً بنية املضاربة وال جيوز حتويل الدين إىل مال
مضاربة؟
 الصحيح بكفاية .
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نرجو أن جيد البنك من هيئتكم املوقرة إجابة واضحة لعالج هذه املشكلة املزمنة 0
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام ،،

توقيع

النور عبد السالم احللو
إبراهيم آدم حبيب
ع /إدارة الرقابة على املصارف
		
ع /إدارة السياسات والبحوث
1992/3/26م
وفى حمضر االجتماع رقم  92/14بتاريخ  92/8/19استعرض السيد  /النور عبد السالم
املذكرة أعاله بناءً على طلب السيد  /رئيس اهليئة وبدأ حديثه مشرياً إىل أن كل البنوك
التجارية حتتفظ حبسابات جارية مع بنك السودان  0وأن هذه احلسابات تستخدم ألغراض
تسوية املقاصة ومقابلة نسبة االحتياطي القانونى التى جيب على كل بنك جتارى االحتفاظ
بها لدى بنك السودان مبوجب قانون بنك السودان الذى ينص على أنه إذا أغفل أي بنك
االحتفاظ باالحتياطى املطلوب  ،التزم بأن يدفع للبنك عن قيمة العجز مبلغاً حيسب بنسبة
تزيد مبقدار  %5سنوياً على أعلى نسبة حيددها البنك يف ذلك الوقت ألى من عملياته مبوجب
املادة  0 »42وبعد التحول إىل النظام املصريف اإلسالمي ألغيت هذه املادة وحتى اآلن مل حتدد

طريقة معينة لتطبيق عقوبة على البنوك التى تقل أرصدتها عن  %20من أمجالي ودائعها0
أو تلك اليت تتمادى أكثر وتكشف حساباتها  0ويرى بنك السودان أن منع هذه البنوك من
السحب على املكشوف قد يؤدى النهيارها وفى هذا ضرر للمصلحة العامة.
واف من ممثلي البنك
درست اهليئة العليا املذكرة املقدمة من البنك املركزي واستمعت لشرح ٍ
واستفسرتهم عن كل ما بدا هلا أنه معني على اختاذ القرار وبعد املداولة خلصت إىل القرارات
الواردة أدناه وأرسلت بها إىل السيد /مدير إدارة الرقابة على املصارف والتمويل :
 نسبة الـ  %20هي املبلغ النقدي االحتياطي القانوني الذي الزم به البنك املركزي البنوك التجاري إيداعه لدى بنك
السودان من ودائعها اجلارية ومافي حكمها عند مناقشة هذه الفتوى .
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قرار اهليئة -:
السيد  /مدير إدارة الرقابة على املصارف والتمويل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :إبداء الرأي الشرعي يف اقرتاح حتويل السحب على املكشوف
إىل متويل من بنك السودان للبنوك املعنية بصيغة املشاركة أو املضاربة
باالشارة إىل خطابكم بتاريخ  92/3/26املوافق  23رمضان  1412هـ خبصوص املوضوع
أعاله:
أرجو اإلفادة بأن اهليئة قد نظرت يف املوضوع وتداولت فيه يف عدد من اجتماعاتها ثم قررت
اآلتي -:
 .1جيوز لبنك السودان إذا حتققت املصلحة أن يفرض احتياطياً نقدياً على البنوك التجارية.
تحُ دد نسبة االحتياطى النقدى بناء على هذه املصلحة 0
 .2االحتياطى النقدى املفروض مبوجب الفقرة ( )1يعترب وديعة للبنك التجارى لدى البنك
املركزى 0
 .3إن اخنفاض االحتياطى النقدى ألى بنك من البنوك يعترب خمالفة ميكن للبنك املركزى
أن يوقع عقوبة عليها  ،وتكون العقوبة غرامة مالية أو غريها 0
 .4إذا انكشف حساب البنك التجاري لدى البنك املركزى تكون املخالفة أكرب وجيوز
العقاب عليها بعقوبة أشد 0
 .5ال جيوز للبنك املركزى أن ميول البنوك التجارية استثمارياً من احتياطيها النقدى ألن من
شأن ذلك أن يهزم سياسة االحتياطى النقدى 0
وجزاكم اهلل خري ًا ،،
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ملحق رقم ()1
استئناف السيد /حمافظ بنك السودان بإعادة النظر يف البند ( )5من قرار اهليئة :
بناءً على قرارات اهليئة السابقة طلب السيد /حمافظ بنك السودان من اهليئة العليا إعادة
النظر يف قرارها رقم ( )5القاضي مبنع البنك املركزي من متويل البنوك استثمارياً من احتياطيها
النقدي لديه  .قبلت اهليئة أن تستمع لوجهة نظر السيد /احملافظ وأعطته الفرصة.
 ابتدأ النقاش السيد  /الشيخ سيد أمحد حمافظ بنك السودان مشرياً إىل أنه يتفق متاماًمع قرارات اهليئة من رقم ( )1حتى ( )4والتى توصلت إليها من خالل نقاشها للموضوع يف
اجتماعاتها السابقة  0وذكر أن هذه القرارات حتقق أغراض بنك السودان الرقابية والشرعية
يف هذا اجلانب  0إال أنه يرى أن العقوبة وحدها ال تكفى  0وذلك ألن البنوك اعتادت على
كشف حساباتها لدى بنك السودان مبا يقارب املليار جنيه يف اليوم  0وذلك من خالل تسويات
عملياتها باملقاصة  ،أو بتقديم شيك مباشر حلسابها الرئيسى 0وحفاظاً على السالمة املالية
للجهاز املصرفى يقوم بنك السودان مبقابلة هذا التجاوز  0ويقول سيادته إن البنك التجاري
بكشف حسابه يكون قد جتاوز كل االحتياطيات التى لديه باإلضافة إىل احتياطيه القانونى
لدى بنك السودان وهذا بالضرورة إما فساد أو سوء يف اإلدارة 0
 يطرح السيد  /احملافظ على االجتماع رغبته يف ابتكار الكيفية التى حيول بها جتاوزاتالبنوك (طاملا أن التجاوز مسة من مسات النظام املصرفى ) إىل متويل بصيغة إسالمية يشارك
بها البنك املتجاوز يف أرباحه  0أي ربط التمويل باملشاركة يف األرباح مع املساهمني  0وذكر
سيادته أن هذا الربط من شأنه أن جيعل إدارات البنوك تعمل بكفاءة عالية وختطط مواردها
وأن تتوسع يف حدود إمكانياتها وفى ذلك مصلحة عامة للبالد 0
وأشار سيادته إىل أنه يف مرحلة الحقة يف املستقبل سترتك حرية التمويل للبنوك ،وأن
إجياد التكييف الشرعى لتحويل التجاوزات إىل متويل سيمكن بنك السودان من تغطية حاجة
بعض القطاعات اهلامة للمجتمع والتى ال تغطيها البنوك كالزراعة واحلصاد مبنح التمويل
الالزم من خالل اجلهاز املصرفى وتقييد استخدامه هلذه األغراض  0كما أشار سيادته إىل أن
البنوك أحياناً تضطر للتجاوز بسبب عدم سهولة االتصال بفروعها بالواليات والتى قد تكون
بها سيولة  ،وأحياناً تتأخر حتويالت النقد من الواليات إىل اخلرطوم لكرب حجم النقد املراد
حتويله على إمكانيات فروع بنك السودان بتلك الواليات  0حتدث السيد  /احملافظ أيضاً
مبيناً أن مصادر التمويل من بنك السودان للبنوك هي ودائع عمالئه من البنوك والوحدات
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واملؤسسات احلكومية وأموال بنك السودان اخلاصة واإلصدارات اجلديدة للنقد وقد طلب
سيادته من اهليئة النظر يف كيفية توزيع عائد التمويل على هذه املصادر 0
ثم حتدث السيد  /األمني العام عن :ـ
 -1أن التمويل باملشاركة املخطط واملربمج أو االضطرارى ال جيوز إذا كان من االحتياطى
القانونى0
أ -ال جيوز ألنه إذا كان يف حدود االحتياطي النقدي فهو متويل للبنك مبوارده 0
وألنه ينطوى على حتريم الفعل وجتويزه  0وإن كان مبوارد ذاتية من البنك املركزى فيمكن
النظر فيه 0
ب  -وفيه تناقض ألنه يقنن السحب على املكشوف ويعطى انطباعاً جبوازه0
 -2هذا وإن عقوبة الغرامة عقوبة مرنة حبيث متكن البنك من توقيع العقوبة بالدرجة
واحلجم الذى يرى أنه يناسب حجم املخالفة  0وهى بذلك تؤدى الغرض املطلوب من ردع
البنوك عن السحب على املكشوف حبيث ال حتتاج إىل أداة أخرى إىل جانبها 0
 -3وإن اإلصرار على إدخال التمويل هو تقنني للسحب على املكشوف مبا يعطى االنطباع
العام بأن هذا العمل مشروع  0وذلك يعارض دور البنك املركزى يف الرقابة 0
حتدث د 0أمحد جمذوب قائالً إنه إذا أراد بنك السودان أن تتوسع البنوك يف التمويل له أن
خيفض نسبة االحتياطى النقدى مثالً من  %20اىل  0 %15وأن واجب بنك السودان أن ميول
يف حدود السياسة مع الفصل بني التمويل لتحقيق أهداف اقتصادية والتمويل كعقوبة للتجاوز،
وأن التمويل بالتجاوز رمبا هدم ما قام به بنك السودان من سياسات يف اجلوانب األخرى كما
أن السياسات ال بد أن يراعى فيها االستقرار والوضوح 0
حتدث د 0حممد احلسن برمية قائالً إن هنالك نوعني من السحب :
األول  :السحب على املكشوف املعروف من البنوك التجارية لعمالئها والثانى  :السحب
على املكشوف من البنك املركزى لتغطية جزء معني من االقتصاد  ،وتساءل عن كيفية التمييز
بني النوعني 0
حتدث د 0مصطفى زكريا عن أن أثر تقنني السحب على قدرة البنك املركزى يف التحكم يف
السيولة باالحتياطى النقدى غري واضحة  ،وأن ذلك يؤثر على دور البنك املركزى ،وأن
تقنني السحب على املكشوف للبنوك فيه خروج عن وظائف البنك املركزى التقليدية وحتفظ
سيادته على قدرة البنك املركزى يف التحكم يف السيولة 0
حتدث السيد  /إبراهيم آدم حبيب مبيناً أن البنوك التجارية لديها مصلحة يف فتح حسابات
لدى بنك السودان  ،وال عالقة بني احلساب اجلارى وبني نسبة االحتياطى النقدى املأخوذ
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من البنوك ،وأنه ال فرق بني هذه احلسابات وبني حسابات بنك السودان األخرى وأن ذات
التكييف الذى تستفيد مبوجبه البنوك التجارية مع حسابات مودعيها ميكن بنك السودان من
االستفادة من حسابات مودعيه 0
وفى نهاية االجتماع رأى اجملتمعون مواصلة النقاش يف هذا املوضوع وزيادة عدد املشاركني
فيه أو النظر اىل عقد ندوة ودعوة إدارات بنك السودان املعنية باألمر 0
وفى حمضر االجتماع رقم  92/22بتاريخ  1992/10/ 28تواصل النقاش حيث حتدث
السيد  /النور عبد السالم مندوب إدارة الرقابة على املصارف والتمويل قائالً إن البنوك تكشف
حساباتها عادة من خالل غرفة املقاصة ولو أنها تقدمت بطلباتها للتمويل من بنك السودان كان
ميكن اختاذ القرار بالرفض أو املوافقة 0وأضاف سيادته أن إدارته خاطبت كل البنوك للتقدم
بطلباتها عند حاجتها للسيولة وقد تقدمت بعضها بالفعل  0وذكر أنهم حاولوا دراسة األسباب
التى جتعل البنوك تتجاوز وتكشف حساباتها ومل يتوصلوا إىل إجابة حمددة 0كما ذكر أنه عند
إضافة حسابات الفروع إىل حسابات البنك جند أن احلساب يكون مغطياً .
حتدث السيد  /حممد عثمان زيادة ممثل إدارة احلسابات واخلزينة قائالً إن البنوك مل
تكن لتكشف حساباتها يف السابق وذلك لوجود عقوبة الغرامة التى كانت تطبق على التجاوز
بالنسبة املئوية وبعد األسلمة أوقفت العقوبة مما جعل البنوك تتمادى وتكشف حساباتها
يومياً0
ثم تساءل د 0أمحد جمذوب عن السبب الذى جيعل بنك السودان حيافظ على سالمة البنك
الذى يتجاوز طاملا إن هذا التجاوز يضر باملصلحة العامة 0
وفى نهاية االجتماع أمن اجملتمعون على :ـ
 -1أن الغرامة مرنة وحتقق كل األغراض وميكن أن تطبق اآلن وإذا كانت غري فعالة يعاد
النظر فيها 0
 -2أن تقنني السحب على املكشوف للبنوك عن طريق التمويل االستثماري يعطى االنطباع
العام بأنه مسموح به وجيعل التجاوز وسيلة متويلية  ،وأن هذا من شأنه أن يضعف قدرة
البنك املركزى يف التحكم يف السيولة 0
ومن ثم أصدرت اهليئة القرار النهائي الذي خوطب به السيد  /مدير إدارة الرقابة على
املصارف والتمويل بتاريخ  5مجادى اآلخـرة  1413هـ –  29نوفمرب 1992م بالنمرة :
ب س/هـ ع ر ش  /ج م  /م.18/
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السيد  /مدير إدارة الرقابة على املصارف والتمويل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  /إبداء الرأى الشرعى يف اقرتاح حتويل السحب
على املكشوف إىل متويل من بنك السودان للبنوك املعنية بصيغة
املشاركة أو املضاربة

باإلشارة إىل خطابكم بتاريخ  92/3/26املوافق  23رمضان  1412هـ خبصوص املوضوع أعاله
وإىل طلبكم إعادة النظر يف الفتوى 0
أرجو اإلفادة بأن اهليئة قد نظرت يف املوضوع وتداولت فيه يف عدد من اجتماعاتها ثم قررت
اآلتي :
 -1جيوز لبنك السودان إذا حتققت املصلحة أن يفرض احتياطياً نقدياً على البنوك التجارية.
تحُ دد نسبة االحتياطى النقدى بناء على هذه املصلحة 0
 -2االحتياطى النقدى املفروض مبوجب الفقرة ( )1يعترب وديعة للبنك التجارى لدى البنك
املركزى 0
 -3إن اخنفاض االحتياطى النقدى ألى بنك من البنوك يعترب خمالفة ميكن للبنك املركزى
أن يوقع عقوبة عليها  ،وتكون العقوبة غرامة مالية أو غريها 0
 -4إذا انكشف حساب البنك التجاري لدى البنك املركزى تكون املخالفة أكرب وجيوز
العقاب عليها بعقوبة أشد 0
 -5ال جيوز للبنك املركزى أن ميول البنوك التجارية استثمارياً من احتياطيها النقدى ألن
من شأن ذلك أن يهزم سياسة االحتياطى النقدى 0
وجزاكم اهلل خري ًا ،،
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/5
شركة (……) لألمن الغذائي ضد بنك اخلرطوم
بشأن مطالبتهم بهامش عن تأجيل دين

الوقائع :
بتاريخ  5شوال  1412هـ –  92/4/7أحال السيد  /وزير املالية والتخطيط االقتصادي دعوى
السادة شركة (……) لألمن الغذائى ضد بنك اخلرطوم لرئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
ببنك السودان  ،وتتلخص الشكوى يف اآلتى :ـ
 .1بتاريخ  90/12/27قام بنك اخلرطوم فرع املناقل خبصم هامش تأجيل على مراحبات
الشركة وقدره 600ر152ر 1جنيهاً من حساب الشركة لديهم  ،رغم أن الشركة شرحت هلم
األسباب العملية لتأخري سداد األقساط وما استقر عليه الرأى الشرعى بعدم جواز حتصيل أية
مبالغ من الشركة كهامش تأجيل بعد سداد أصل املراحبة زائداً الربح املتفق عليه 0
 .2بتاريخ  92/2/12أفادت إدارة الرقابة على املصارف والتمويل ببنك السودان الشركة
بأن كل املبالغ اجملمعة لدى البنوك التجارية باعتبارها فائدة ربوية ستعاجل يف إطار سياسة
متكاملة بواسطة السيد  /وزير املالية 0
 .3ملا كانت الشركة قد بدأت يف املطالبة برد املبلغ منذ  90/12/27حيث كتبت الشركة
متظلمة من بنك اخلرطوم فرع املناقل وبنك اخلرطوم فرع اجلمهورية – لرئاسة بنك اخلرطوم
وبنك السودان  ،ومجيعهم يرى أحقية الشركة للمبلغ  ،وحيث إن الشركة مل تتحصل على
ذلك املبلغ حتى هذا التاريخ  ،فقد مت رفع األمر للسيد  /وزير املالية الذى أحاله بدوره للهيئة
العليا للرقابة الشرعية 0
 .4خاطبت اهليئة بنك اخلرطوم للرد على الدعوى  0واستعرض السيد  /األمني العام للهيئة
رد بنك اخلرطوم الذى جاء فيه اآلتى :ـ
كان بنك اخلرطوم قبل سياسة تعميق إسالم اجلهاز املصرفى يف  1991/1/1يقوم عند فشل
العميل يف سداد املراحبة بتأجيل سداد املراحبة لفرتة حمددة حسب طلب العميل ،وحيسب
عليه هامش تأجيل (ربح املثل )  ،ثم يقوم العميل باستبدال شيكات جديدة بالشيكات التى
كانت عليه (حمفوظة لدى البنك كضمان للسداد) بشيكات جديدة وباألجل اجلديد واملبلغ
اجلديد0
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 -1عند استجواب اهليئة ملندوب بنك اخلرطوم عن عدوهلم عن الطريقة التى كانت متبعة
قال املندوب:
سبق أن خصمنا هامش تأجيل هو مبلغ  30000جنيه عن املراحبة التى حلت يف مايو
وسددت يف أغسطس  ،ومل حيتج العميل على ذلك ال يف حينه وال مع دعواه هذه .
وقال إنهم عدلوا عن هذا املسلك بعد صدور سياسات تعميق إسالم اجلهاز املصرفى  .ثم
استعرض السيد  /الرئيس واحلضور صور العقود للمراحبات املذكورة واستفسر من الطرفني عن
مشتمالتها  ،واستعرض أيضا صورة خطاب الشركة للسيد  /وزير املالية بتاريخ 92/3/5
وتعليق السيد  /وزير املالية يف مؤخرة اخلطاب مبا يفيد حتويل األمر للهيئة0

األسباب :
بعد املداولة اتفق أعضاء اهليئة على االلتزام بالفتوى الصادرة عن معاجلات العمليات اجلارية
عند إصدار سياسات تعميق األسلمة  .وتقضى تلك الفتوى بأن الفائدة املتعاقد عليها مبوجب
العائد التعويضى أو أي صيغة ربوية أخرى حتصل من املدين على وجه اإللزام  0وال ميلكها
البنك الدائن بل تذهب لصندوق التكافل 0
وعليه فإن بنك اخلرطوم ال يستحق املبلغ موضوع النزاع ومقداره 600ر152ر 1جنيهاً سودانياً
وواضح من استجواب املدعى وتاريخ تعامله مع بنك اخلرطوم أنه كان يتعامل بالفائدة الربوية
على حنو حمدد خاصة فيما عرف خطأ بتجديد املراحبة 0وهو إعادة جدولة الدين مع زيادة
يف مقابل األصل  .ولكن عدل بنك اخلرطوم عن التعامل يف جتديد دين املراحبات فيما بعد.
غري أن ذلك ال يشمل املعامالت موضوع النزاع.
وكان الشاكى يدفع مبالغ لتجديد مراحباته السابقة .ولكنه مل يتبع اإلجراء الربوى السابق
يف هذه املعاملة ،وإمنا طلب تأجيل سداد هذه املعامالت وتزامن طلبه مع صدور سياسات
األسلمة ،ثم إن املدعى قد رضى كتابة باستعادة نصف املبلغ موضوع النزاع مبا ميكن أن
يفسر بأنه ما كان يعرتض على مبدأ الفائدة ولكنه يستكثرها ويقبلها يف حدود نصف املبلغ ،
لكل ما تقدم ترى اهليئة العليا :ـ
 .1أن بنك اخلرطوم ليس له احلق يف ملكية املبلغ املتنازع عليه ومقداره 600ر152ر 1جنيهاً
سودانياً0
 واعتمدت هذه الفتوى على أن كل النظام املصرفى قد كلف بالعمل وفق أحكام الشريعة منذ سبتمبر ( 1983املادة
 110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  0 )1983واألصل في املصارف أن تعمل مبوجب ذلك وكذلك العمالء  0فإذا خالف
املصرف والعميل حكم الشريعة فيكون ذلك منهما عن تعمد وإصرار  0ولهذا السبب يحرم من مبلغ الفائدة كل من
املصرف والعميل 0
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 .2يعاد نصف هذا املبلغ وقدره 300ر 576جنيهاً سودانياً لشركة (……) لألمن
الغذائى0
 .3حيول النصف الثانى من املبلغ لصندوق التكافل .
هذا وقد كلفت اهليئة السيد  /األمني العام بصياغة الفتوى والرد على خطاب السيد /وزير
املالية حيث جاء رده كاآلتى :ـ
( انظر الصفحة التالية )
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

		
التاريخ  18 :احملرم 1413هـ
			
 18يوليو  1992م

النمرة:ب س/هـ ع رش3/

السيد  /عبد الرحيم حممود محدى
وزير املالية والتخطيط االقتصادى
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  /هامش التأجيل احملتسب على مراحبات
شركة (………) لألمن الغذائى
باإلشارة إىل خطاب املكتب التنفيذى لسيادتكم بالنمرة و م أ و/م و 308/14/1/1/بتاريخ
 5شوال  1412هـ املوافق  1992/4/7خبصوص املوضوع أعاله 0
نرجو اإلفادة بأن اهليئة قد نظرت هذا املوضوع بعد أن استمعت إىل إفادات طرفى النزاع،
ورأت اهليئة ضرورة االلتزام بالفتوى الصادرة عن معاجلات العمليات اجلارية عند إصدار
سياسات تعميق األسلمة والتى تقضى بأن الفائدة املتعاقد عليها مبوجب العائد التعويضى أو
أي صيغة ربوية أخرى حتصل من املدين على وجه اإللزام وال ميلكها البنك الدائن بل تذهب
لصندوق التكافل 0
عليه رأت اهليئة :ـ
 -1أن بنك اخلرطوم ال يستحق املبلغ موضوع النزاع وقدره 000ر152ر 1جنيه سودانى0
 -2كان السادة  /شركة (……) يتعاملون بالفائدة مع بنك اخلرطوم فيما عرف خطأ
بتجديد املراحبة 0وإن كان بنك اخلرطوم مل يتبع هذه املرة ذات اإلجراءات القدمية يف أخذ
الفائدة حتت مسمى جتديد املراحبة  ،فعدم اتباع اإلجراء القديم من قبل بنك اخلرطوم ثم
طلب التأجيل من قبل شركة (……) يف وقت كانت قد صدرت فيه سياسات األسلمة يورث
شكاً يف نية التعامل بالربا  ،غري أن شركة (……) قد قبلت كتابة استعادة نصف املبلغ
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مما ميكن أن يفسر بأنهم ال ميانعون من مبدأ الفائدة ولكنهم يستكثرونها ويقبلونها يف حدود
نصف املبلغ املستقطع .
وعليه ترى اهليئة :ـ
 .1أن يعاد نصف املبلغ وقدره 300ر 576جنيه سودانياً لشركة (……) لألمن الغذائى0
 .2وحيول النصف الثانى لصندوق التكافل 0
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،

				
				
				
				
				

توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام
للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية

صورة إىل :
السيد /حمافظ بنك السودان
السادة /شركة (……) لألمن الغذائى احملدودة
السيد  /مدير صندوق التكافل
السيد /مدير عام بنك اخلرطوم
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية

الفتوى رقم ()92/6
هل جيوز للمصرف أن جيمع بني هامش بيع العملة لعمالئه و عمولة حتويل املبلغ ؟
			
اخلرطوم يف  26شوال 1412
 28ابريل 1992
			
السيد  /رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية

النمرة/ب س/نقد أجنبى /عمليات

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :العمولة على التحاويل اخلارجية
بالنقد األجنيب اليت تقوم بها البنوك التجارية
باإلشارة إىل املوضوع أعاله  ،نود اإلفادة بأن بعض البنوك درجت على مطالبة العميل
بعمولة تقدر بـ  %1من قيمة التحويل بالعملة احمللية نظري قيامها ببيع وحتويل مبالغ بالنقد
األجنبى0علماً بأن هنالك سعراً معلناً بواسطة جلنة احتاد املصارف يتم التعامل من خالله 0
وأن الفرق بني سعري البيع والشراء املعلنني ميثل رحباً للبنك فإن إضافة مثل هذا اهلامش دون
القيام بأى عملية مصرفية (فتح اعتماد مثالً) ال يسوغ للبنك املطالبة بالعمولة فوق املصاريف
التى تنشأ عن عملية التحويل مثل مصاريف الربقيات املتبادلة وعمولة املراسل إن وجدت 0
وعليه نرجو كريم تفضلكم مبدنا بالرأى الصائب عن مدى مطابقة هذا اإلجراء مع النصوص
الشرعية حتى ال نقع يف خمالفة يف ظل توجهنا اإلسالمي وتطبيق الصيغ اإلسالمية السمحة
يف النظام املصرفى 0
وتفضلوا بقبول وافر الشكر ،،،

توقيع
				
النور عبد السالم
ع  /بنك السودان

حممود عبد اهلل النو

 محضر االجتماع رقم ( )6بتاريخ 1992 /6/ 17م
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ملخص االستفتاء :
باستدعاء اهليئة للسادة مقدمى االستفتاء أوضحوا أن البنوك التجارية تقوم بأخذ
عمولة على بيع العملة وبإضافة  %1عمولة على حتويلها بالنقد األجنبى ويرون أن ذلك ال
جيوز ألن العملية يف تقديرهم عملية واحدة تكفي فيها عمولة البيع 0
قرار اهليئة :
بعد النقاش واملداولة أفتت اهليئة مبشروعية العمولة ألن العمليتني منفصلتان  00فاألوىل بيع
وقد ال يتبعها حتويل والثانية حتويل وقد ال تنتج عن شراء العملة احملولة ويستحق البنك
عمولة التحويل يف مقابل ما يقدمه من خدمة للعميل  0إال إذا كان السؤال عن حجم العمولة
 00وهذا أمر آخر  0

					
					
					

توقيع
عبد اللطيف عبد اهلل
سكرتري اهليئة

 هذا وأضاف د 0مصطفى زكريا (عضو الهيئة) أن العمولة األفضل أن تكون مبلغا ً محددا ً بدال ً عن النسبة ألن تكلفة
العمل وكمية اجلهد املبذول ألدائه متساوية في حالة حتويل املبالغ الكبيرة أو الصغيرة 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية

الفتوى رقم ()92/7
شكوى السيد  )………………( /ضد البنك اإلسالمى السودانى
بشأن عمولة البيع والشراء من حساب العميل (االستثمار التجارى)
الوقائع :
01تقدم العميل بطلب فتح اعتماد استرياد بنظام االستثمار التجارى وقام بدفع  %50من
قيمة االعتمادات كهامش من حسابه اخلاص طرف البنك على أن يكمل اهلامش إىل %100
بعد وصول مستندات الشحن 0
 02لتطبيق سياسة االسترياد عن طريق االستثمار التجارى بالصيغ اإلسالمية حسب توجيه
منشور بنك السودان رقم ( 90/52صورة مرفقة) أنشأ البنك اإلسالمي السودانى صندوق
مضاربات بالعملة األجنبية يتم التعامل فيه وفق عقود شرعية الستخدام املوارد اجملمعة بالنقد
األجنبى يف االسترياد 0
03أبرم البنك اإلسالمي السودانى عقداً وافق العميل مبوجبه على املضاربة بالنقد األجنبى
لتمويل اعتمادات االسترياد  .ونتيجة هلذه املضاربة حقق البنك اإلسالمي السودانى أرباحاً
عبارة عن  60قرشاً يف كل دوالر أمريكى مت توزيعها بنسبة 75ر %99للعميل و 25ر %للبنك
باعتبار العميل رب املال والبنك هو املضارب0
 04تضرر العميل من حتقيق البنك هلذه األرباح من أمواله املودعة يف حسابه بالنقد األجنبى
لتمويل اعتمادات االسترياد باعتبار أنه اآلمر بالشراء  ،فتقدم بشكوى لبنك السودان 0
رد بنك السودان :
قامت إدارة الرقابة على املصارف والتمويل بدراسة الشكوى والرد عليها باآلتى :ـ
 محضر االجتماع رقم (. )10
 عملية االستثمار التجارى تقوم على آلية جتميع املدخرات في وعاء طرف البنك تتم املضاربة به بواسطة البنك من
خالل عقد يوقع بني البنك وأصحاب األموال حيث يقوم البنك باستثمار املدخرات من خالل عقد مرابحة يقوم مبوجبه البنك
باستيراد تلك السلع وبيعها للتجار املستوردين بالعملة احمللية وحتقيق ربح يتم اقتسامه بني البنك وأصحاب الودائع
وبذلك يتحقق الهدف من االستثمار التجارى وذلك بتحقيق سعر الصرف املناسب للمغترب لشراء مدخراته وتوفير السلع
للمجتمع بالسعر املناسب بعيدا ً عن الوسطاء ومحاربة النشاطات الطفيلية والتدخالت التى تنتج عند االستيراد من
املوارد الذاتية 0
تنفيذا ً لتلك السياسة صدر منشور بنك السودان رقم  90/52الذى سمح للبنوك بتطبيق السياسة وتوضيحها 0
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أوالً  :اتصلت إدارة الرقابة على املصارف بإدارة النقد األجنبى وهى اجلهة املسئولة يف بنك
السودان عن إصدار املنشور رقم  90/52وجاء تفسريها للمنشور خمالفاً ملا طبقه البنك اإلسالمي
السودانى 0
ثانياً :استفسرت إدارة الرقابة على املصارف اإلدارة القانونية يف بنك السودان عن أحقية
البنوك لتحقيق أرباح نتيجة املضاربة يف النقد األجنيب املودع يف حسابات العمالء بالبيع
والشراء حتى لو كان ذلك بعقد شرعى وتسلمت إدارة الرقابة على املصارف رأيهم خبطابهم
بتاريخ  24رجب 1412هـ –  29يناير 1992م (صورة مرفقة) .
ثالثاً :اجتمعت إدارة الرقابة على املصارف مبندوبني من البنك اإلسالمي السودانى
لتوضيح وجهة نظرهم يف تطبيق منشور بنك السودان رقم  90/52ورأيهم يف اخلالف الذى
مت مع العميل  0وكان رأيهم أن تطبيقهم للمنشور يستند على التوجيه الصادر بتطبيق الصيغ
اإلسالمية وهى املضاربة بالنقد األجنبى واملراحبة باجلنيه السودانى وأن املضاربة تستوجب
حتقيق أرباح 0
رابعاً  :قامت إدارة الرقابة على املصارف بإجراء مسح على بعض البنوك التجارية لتقف
على التطبيق العملى هلذه البنوك ملنشور بنك السودان رقم  0 90/52ووجدت أن معظمها
تكتفى بالعمولة املصرفية املقررة واملصروفات اإلدارية وأنها ال تأخذ أرباحاً من العمالء نتيجة
لبيع وشراء النقد األجنبى املودع يف حساباتهم لتمويل االسترياد 0
وبعد دراسة الشكوى اختذت إدارة الرقابة على املصارف والتمويل قراراً بعدم أحقية البنك
اإلسالمي يف أخذ أرباح من العميل نتيجة للمضاربة بالنقد األجنبى وقررت أن يرد البنك
األموال التى خصمها كأرباح للعميل0
طلب البنك اإلسالمي السودانى إعادة النظر يف قرار إدارة الرقابة على املصارف والتمويل خبطابه
رقم ب أس/صادر 412/1/بتاريخ  27شعبان  1412هـ املوافق  2مارس 1992م وكرر فيه
رأيهم السابق بأن تطبيقهم لسياسة االسترياد عن طريق االستثمار التجارى متت وفق عقود
شرعية وأنهم جيزمون أن تطبيقهم للصيغ اإلسالمية هو التطبيق الصحيح نصاً وروحاً 0
رد البنك اإلسالمي السودانى -:
بتاريخ  27شعبان  1412هـ –  2مارس  1992م رد البنك اإلسالمي السودانى على إدارة
الرقابة على املصارف والتمويل باآلتى :ـ
 /1لقد أشرمت يف خطابكم بتاريخ  1992/2/11إىل رأى اجلهات القانونية واإلجراءات
املصرفية املتبعة يف معظم البنوك العامة واملشرتكة واخلاصة بفتح االعتمادات على نظام
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االستثمار التجارى  0ومع احرتامنا التام لوجهة النظر هذه إال أننا نرى أنها ختالف متاماً
نصوص املنشورات وروح سياسة االستثمار التجارى 0وأن تطبيقها بالصورة التى أشرمت إليها
مل خيرج عن نطاق سياسة املوارد الذاتية التى مت إلغاؤها بقرار من الدولة 0
 /2حسب منشور إدارة النقد األجنبى رقم  90/52بتاريخ  90/1/10فقرة ( )1فقد قامت
سياسة االستثمار التجارى بهدف جتميع النقد األجنبى من املغرتبني وأصحاب احلسابات
احلرة على صيغة املضاربة بالنقد األجنبى بغرض استخدام هذه املوارد يف استرياد السلع
احملررة على صيغة املراحبة باجلنيه السودانى أي أن هنالك عملية مضاربة بالنقد األجنبى
ومراحبة باجلنيه السودانى مما يوجب إنشاء صندوق مضاربات هلذا الغرض 0
 /3الفقرة ( )3من املنشور املشار إليه  -وهى ما ينطبق عليها هذه احلالة التى حنن بصددها
جوزت أن يكون املضارب هو نفسه اآلمر بالشراء  .وحسب نص الفقرة هنالك عملية مضاربة
بالنقد األجنبى يف صندوق املضاربات  ،تنفذ وفق عقد مضاربة شرعى  ،وعملية مراحبة
باجلنيه السودانى تنفذ وفق عقود املراحبة الشرعية  ،أي أن هنالك عملية شراء فعلى تتم
من صندوق املضاربات واالستثمار التجارى لتنفيذ عملية استرياد باملراحبة باجلنيه السودانى
حسب طلب اآلمر بالشراء 0
 /1نرجو أن يالحظ أن اآلمر بالشراء سيقوم بدفع  %50من قيمة خطاب االعتماد بالعملة
األجنبية بصفته مضارباً يف صندوق االستثمار التجارى ويقوم البنك بفتح االعتماد وتغطية
سداده بالكامل أي أن ال %50األخرى تغطى من موارد صندوق املضاربات أو ودائع العمالء
لدى البنك بالنقد األجنبى طوال هذه الفرتة حلني وصول املستندات 0
 /2إن احلقيقة األساسية والثابتة أن الدولة عندما طبقت سياسة االسترياد عن طريق
االستثمار التجارى أرادت هلا طريقاً خمتلفاً متاماً عما كان مطبقاً بنظام االسترياد عن طريق
املوارد الذاتية 0واختارت صيغة املضاربة بالعملة األجنبية واملراحبة باجلنيه السودانى كبديل
جنزم بأننا قد قمنا بتطبيقه نصاً وروحاً وفق عقود املضاربة واملراحبة املرفق صورها 0
نرجو أن تعاد دراسة هذا األمر من جانبكم مرة أخرى علماً بأننا قمنا باستفتاء اجلهات
الشرعية قبل التنفيذ والتى جاء رأيها الشرعى مطابقاً ملا ذهبنا إليه 0
االستفتاء -:
إزاء هذا التضارب بني رأى الرقابة على املصارف والتمويل – بنك السودان  ،والبنك
اإلسالمي السودانى يف تفسري املنشور رقم  90/52وفق الصيغ اإلسالمية للمعامالت املصرفية
تقدمت الرقابة على املصارف باستفتاء حول ما قام به البنك اإلسالمي السودانى من حتقيق
أرباح نتيجة للمضاربة وفق عقود شرعية  0وطلبت الفتوى يف املوضوع برمته 0
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الفتوى-:
املوضوع  :شكوى املواطن )…………………( /
ضد البنك االسالمى السودانى
بعد دراسة املذكرات املتبادلة بني الشاكى والبنك اإلسالمى السودانى وبنك السودان  ،وبعد االستماع
لوجهتى النظر بصورة مباشرة يف حضور الطرفني ترى اهليئة العليا للرقابة الشرعية اآلتي :
 -1أن تطبيق املنشور  1990/52كان ممكناً لو أنشأت البنوك صندوقاً حقيقياً للمضاربات
يساهم فيه أرباب املال ويتمول منه رجال األعمال سواء كانوا ممن ساهم فيه أم ال  0أما الصورة
التى طبقت يف البنك اإلسالمي السوداني مع الشاكي فقد كانت عملية صورية ومل يكن هناك
صندوق حقيقى للمضاربات 0
 -2إن الشيخ عبد اجلبار املبارك مندوب البنك اإلسالمى السودانى وعضو هيئة الرقابة
الشرعية فيه أوضح بأن هذه العملية بعقودها املختلفة مل تعرض عليه وال على هيئة الرقابة
الشرعية  000ولو عرضت عليهم ملا أجازوا هذه العمليات لعدم شرعيتها بتلك الصورة التى
متت بها 0
 -3إن اهليئة تود أن تشري إىل أن البنك اإلسالمى السودانى من البنوك التى نشأت إسالمية
ورائدة يف هذا اجملال وكان ينبغى على اإلدارة أن تتدارس أمر تطبيق مثل هذا املنشور
( )1990/52وغريه من األمور بروية مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك  0وعلى الرغم من أن
إدارة البنك قد أفادت بأنها استفتت اجلهات الشرعية فإن فتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك
املعنى هى التى تلزم البنك  0وال خيفى على إدارة البنك أهمية هذا األمر ودور هيئة الرقابة
الشرعية فيه 0
ملا تقدم ترجح اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن املعامالت التى بني الشاكى والبنك
هى عمليات استرياد عن طريق االعتمادات املستندية 0وتقرر بناء على ذلك أن على
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البنك اإلسالمى السودانى أن يرد املبلغ الذى يطالب به الشاكى ومقداره 058ر 39جنيه
سودانى ال غري 0
جزاكم اهلل خري ًا

					
					
					

توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية

صورة إىل -:
السيد  /مدير إدارة الرقابة على املصارف والتمويل
املواطن)……………………( /
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ملحق رقم ()1
املنشور رقم 90/52
الئحة تنظيم التعامل بالنقد األجنبى لسنة 1979
املعدلة يف أغسطس 1990
االستثمار التجاري ملوارد السودانيني العاملني
باخلارج ومدخرات السودانيني املقيمني
بالعمالت األجنبية
تقرر إلغاء منشور إدارة النقد األجنبى رقم  )90/37بتاريخ  90/7/26واستبداله باملنشور
التاىل :ـ
تنفيذاً ملا ورد خبطاب السيد وزير املالية والتخطيط االقتصادى رقم وم ت أ/م و/سرى308/
مكرر وم 17/19/مكرر وم 11/1/بتاريخ  90/8/18واخلاص باملوضوع أعاله وإحلاقاً ملنشور
بنك السودان بالرقم ب س/رع م 11/بتاريخ  90/8/14تقرر اآلتى :ـ
 -1السماح للبنوك املعتمدة باستخدام املبالغ اجملمعة أو التى يتم جتميعها وفقاً لصيغة
املضاربة مع املغرتبني وأصحاب احلسابات بالنقد األجنبى بالبنوك احمللية واخلارجية يف
عمليات مراحبة بالعملة السودانية بغرض استرياد سلع وفقاً لآلتى :ـ
• تستخدم املبالغ اجملمعة بالنقد األجنبى يف إطار هذا النظام لتمويل السلع املستوردة احملررة
أسعارها والواردة يف الكشف املرفق من وزارة التجارة والتعاون والتمويل 0
• يدفع العميل اآلمر بالشراء أو جمموعة العمالء اآلمرة بالشراء هامش جدية ال يقل عن %25
من قيمة السلعة ( )CIFباجلنيه السوداني عند التعاقد مع البنك وقبل فتح االعتماد 0
• إذا كان املضارب هو اآلمر بالشراء يف حدود مبلغ املضاربة يراعى اآلتى :
أ /يدفع املضارب قيمة املراحبة بالكامل بالنقد األجنبى مقدماً عند فتح االعتماد 0
ب /يستثنى من دفع هامش اجلدية املذكور يف ( )2أعاله 0
ج /إذا مل يستنفذ مبلغ املضاربة بالكامل يف املراحبة جيوز للبنك أن يرد للمضارب املتبقى
من مبلغ املضاربة بالنقد األجنبى 0
• يكون هامش الربح املطبق على كل عملية بنسب ترتاوح بني  %20و %100من قيمة السلعة
{  }CIFباجلنيه السوداني .
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• حتسب التكلفة {  }CIFبسعر صرف الدوالر احلر الساري .
• يدفع للمضاربني األصل زائداً األرباح باجلنيه السودانى بعد تصفية كل عملية 0
• املبالغ اليت يدخل بها السودانيون العاملون باخلارج يف هذه املضاربات التطبق عليها
االمتيازات واحلوافز اخلاصة بالسودانيني العاملني باخلارج.
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ملحق رقم ()2
 29يناير 1992م
السيد  /مدير إدارة الرقابة على املصارف
مذكرة حول شكوى املواطن …………………
ضد البنك اإلسالمي السوداني
تتلخص وقائع الشكوى يف أن مقدمها تقدم للبنك اإلسالمي السودانى لتنفيذ عملية استرياد
عن طريق اعتماد مستندى بعد استيفائه لكل الشروط املطلوبة لتنفيذ هذه العملية وبدالً من
السري قدماً يف تنفيذ العملية بالطريقة املصرفية العادية دخل البنك يف عقد مشاركة مع مقدم
الشكوى (صاحب املال ) والبنك (مضارب) حيصل مبوجبه البنك على أرباح باإلضافة لعمولته
العادية  ،ثم قام البنك بعد ذلك بشراء مبلغ العملة األجنبية قيمة االعتماد واملقدم بواسطة
مقدم الشكوى ثم بيعه ملقدم الشكوى نفسه وحقق البنك رحباً إضافيا آخر 0
رداً على االستفسار عما إذا كانت حقيقة أن البنك يفتح االعتماد ب %100من القيمة يف
حني مساهمة العميل ب %50فقط جيعل من العملية عملية مشاركة نقول إن عملية االسترياد
عن طريق االعتمادات – املستندات هي عملية مصرفية حمددة املعامل من الناحية القانونية
مبوجب القواعد الدولية املعروفة اليت حتكمها  .وحتدد هذه القواعد الشكل القانوني للعالقة
بني األطراف مبا فيها العالقة بني املستورد ومصرفه كما هو احلال يف احلالة املعروضة وتعتمد
هذه العالقة حلد كبري على قواعد قانون الوكالة { }Agency Lawوال جمال إلقحام
أحكام عقد املشاركة فيها حيث يغري ذلك من طبيعة العالقة القانونية واحلقوق وااللتزامات
املرتتبة عليها حسب ما حتدده املعاملة املعمول بها0
ال يوجد اعرتاض على التعامل عن طريق االعتمادات املستندية من الناحية الشرعية حيث تقرها
أحكام الشريعة اإلسالمية لعدم احتوائها على جوانب ربوية وهذا مربر آخر لقبول االعتمادات
واملستندات بشكلها املتعارف عليها كصيغة للتعامل يف جمال االسترياد والتصدير0
ملا ورد ال أرى سبباً الستخدام صيغة املشاركة يف تنفيذ احلالة املعروضة  0كما أن إدعاء البنك
اإلسالمى السودانى بأن العملية نفذت استناداً على منشور بنك السودان اخلاص باستقطاب
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موارد السودانيني العاملني باخلارج هو إدعاء غري سليم حيث إن املنشور املذكور ال ينطبق
على هذه احلالة .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/8
املوضوع  :التاكسى التعاونى ضد بنك (………)
خبصوص املطالبة بفوائد
يف  92/6/2تقدم السيد  /مدير مشروع التاكسى التعاونى باستفتاء للهيئة العليا للرقابة
الشرعية وبعد السالم وسرد آيات وأحاديث عن الربا قال ما نصه :
بوصفى مديراً ملشروع التاكسى التعاونى فقد تسلمت خطاباً بتاريخ  27مايو  92من مدير فرع
البنك (……) يطالب املشروع بدفع فوائد قدرها 50ر399ر179ر 24جنيهاً سودانياً حسب
الفقرة( )3من اخلطاب املذكور فأصابتين دهشة واستغراب واهتزاز أن يكون بنك من البنوك
العاملة يف السودان ما زال يضرب مبا جاء يف الشريعة اإلسالمية السمحاء عرض احلائط إىل
جانب القوانني اليت سنتها الدولة وقررت مبوجبها تطبيق الشريعة اإلسالمية ورغم ذلك تأتى
املطالبة صرحية وواضحة لتقرر استحقاق البنك لفوائد ختضع للمطالبة والتحصيل.
لذلك أردت بهذا أن أرفع األمر لسيادتكم ملا جاء يف ذلك من أمر التجين الصريح على شرع
اهلل وشريعته السمحاء  ،وكأن هذا البنك يعمل يف حدود خارج السودان  .وبوصفكم اجلهة
املنوط بها وضع األمور يف نصابها  ،بشأن هذا العبث السافر املكشوف  ،باختاذ اإلجراءات
التى ترونها مناسبة والكفيلة بوضع القواعد الشرعية موضع التقدير والتنفيذ والتقيد بها حتى
ال حيذو بعض البنوك حذو هذا البنك  ،و مثل هذا اإلجراء يستحق اجلزاء والردع العادل .
وإني جد واثق أنكم بوصفكم احلماة والرقباء على البنوك يف هذا املضمار احليوى اهلام البد
أنكم ستعملون على دحض هذه االفرتاءات والتصرفات اخلرقاء 0
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

					
					
					
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
36

توقيع
(………………………)
املدير العام – مشروع التاكسى التعاونى
الكتاب األول

بتاريخ 1992/6/22م أرسلت األمانة العامة للهيئة العليا شكوى التاكسى التعاونى لبنك
(……) باخلرطوم فرد عليها بالكتاب التاىل -:
بنك (…………)
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
بنك السودان – اخلرطوم
		
باالشارة إىل خطابكم منرة ب س/هـ ع ر ش املؤرخ  22يونيو 1992خبصوص املوضوع أعاله
نرجو أن نفيدكم باآلتى :ـ
أوال:باستقراء ما جاء يف مطالبة الشاكني (مشروع التاكسى التعاونى) تأسيس مطالبتهم على
ما جاء يف الفقرة ( )3من خطابنا هلم بتاريخ  27مايو 1992م والتى نصت على اآلتى-:
«  -3دفع فوائد قدرها 399ر179ر 24جنيهاً سودانياً على املبالغ التى دفعت باجلنيه
السودانى للفرتة من  13ديسمرب  1991وحتى  26مايو »1992
مما يعترب حصول بنك (………) على هذه الفوائد باعتبار أنها «ربا» وهذا ما ال جيوز شرعاً0
ومع احرتامنا لوجهة نظر السادة  /مشروع التاكسى التعاونى بعدم قانونية استحقاقنا هلذا املبلغ
شرعاً إال أن ما هدفنا إليه باإلجياز الذى تضمنته هذه الفقرة من اخلطاب املشار إليه هو علم
الشاكني جبميع تفاصيل هذه العملية وما قام به بنك (…………) وبنك السودان حيال
إكمال هذه العملية وفشل الشاكني يف توفري أي مبلغ سواء كان بالعملة احمللية أو األجنبية
لتكملة إجراءات هذه العملية 0
ثانياً  :إن كلمة «فوائد» التى جاءت يف الفقرة ( )3من خطابنا تعنى تكلفة الفرصة الضائعة من
جراء متويل الشاكني مت خصماً على أرصدتنا باخلارج وهى بالتاىل تعويضاً عن العائد الذى
كان سيتحصل عليه بنك (…………) وبنك السودان من استثمار هذه املبالغ وفق الصيغ
اإلسالمية املعلومة 0
جتدر اإلشارة إىل أن هذه املطالبة متت بناء على توجيهات السيد  /حمافظ بنك السودان يف
اجتماع مع السادة جملس إدارة هذا البنك حيث طالبهم بأالّ يستفيد أي شخص من أي جتاوز
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حدث  ،وبالنسبة للشاكني بالتحديد طالب بأن تؤخذ منهم كل احلقوق بل طالب بتحصيل
هذه املبالغ الناجتة عن تكلفة الفرصة الضائعة وإخطار بنك السودان بها لتقنينها  ،وميكن
هليئتكم املوقرة الرجوع للسيد  /احملافظ يف هذا الصدد 0
هذا ما لزم توضيحه واإلجابة عنه ،،
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،

					
					

توقيع
مساعد املدير العام

صورة إىل :
 حمافظ بنك السودان إدارة الرقابة على املصارف – بنك السودانملحوظة :
خطاب السادة مشروع التاكسى التعاونى املذكور
خبطابهم املؤرخ  22يونيو 1992م مل يرفق 0
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بنك (…………)
السيد  /رئيس وأعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بنك السودان – اخلرطوم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :الفوائد املطلوبة من مشروع التاكسى التعاونى
باالشارة إىل خطابكم منرة ب س/هـ ع ر ش /وردنا لكم خبطابنا بتاريخ  22يونيو 1992
نرجو أن نضيف إىل ردنا السابق ما يلى :ـ
( )1مبا أننا قد سبق أن أوضحنا لسيادتكم ما نعنيه بكلمة «فوائد» وهى تكلفة الفرصة
الضائعة من جراء متويلنا للعميل (مشروع التاكسى التعاونى) من أرصدتنا باخلارج وهى بالتاىل
تعويض عن العائد الذى كان سوف نتحصل عليه فإذا سلمنا بأن اإلجراء املصرفى اخلاص
بالتصديق وحتويل هذه املبالغ من جانب البنك كان إجراءً غري سليم سواء كان ذلك نتيجة
خطأ أو تصرف معيب يتوفر فيه عنصر حسن النية وذلك بهدف أو بغرض حتقيق املصلحة
العامة للبالد وما هو مطلوب اآلن منا حسب توجيهات حمافظ بنك السودان وقرارات جملس
اإلدارة بالبنك عند معاجلته هلذا التجاوز هو عدم استفادة املستفيد من األخطاء التى متت .
وعليه فإننا نرى وباستقراء وقائع هذا املوضوع أن (مشروع التاكسى التعاونى) قد استفاد من
خطأ البنك وذلك باستغالله لألموال التى حولت له من موارد البنك الذاتية بفتح االعتماد
وبدون توفري املقابل هلذه املبالغ سواء من العملة احلرة أو من العملة احمللية مع االستفادة
التامة من األموال التى كان من املفرتض سدادها للبنك عن أي عمل جتارى ذي عائد ماىل طوال
هذه املدة من عمر العملية االستثمارية والتى تتجاوز اآلن ستة أشهر  000بيد أن كل ما حصل
عليه هذا العميل من فائدة أو ربح نتيجة خطأ البنك جيب عليه عدم االستفادة منه وإعادته
إىل البنك الطرف املتضرر نتيجة ملا حلقه من خسارة وما فاته من كسب 0
وشكر ًا ...
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مشروع التاكسى التعاوني

طلبت اهليئة العليا للرقابة الشرعية من بنك (…………) الرد على هذه الدعوى ،
ويف اجتماع اهليئة رقم  7بتاريخ  92/6/24خلص السيد  /املستشار القانونى لبنك (……)
املوضوع أعاله حيث قال:ـ
بدأت املسألة يف األساس من مديونية احلكومة جتاه الشيخ (م) رئيس جملس إدارة بنك
(………) وقدرها  2مليون دوالر وأن املديونية نشأت بقيام الشيخ (م) بتمويل بناء البنك
الصناعى السودانى  ،ولسداد هذه املديونية مت االتفاق بني احلكومة والشيخ (م) والتاكسى
التعاونى أن يكون السداد بشراء صادرات سودانية من حبوب ومسسم  00وخالفه وأن
يقوم التاكسى التعاونى بدفع املقابل احمللى لشراء هذه الصادرات  0ولتنفيذ هذا االتفاق
كتب بنك السودان لبنك (………) لفتح خطاب اعتماد وبالفعل مت فتح خطاب اعتماد
للتاكسى التعاونى السترياد عدد  300بص تاتا من اهلند مببلغ  7مليون دوالر وعزز خطاب
االعتماد يف بنك االستثمار السعودى لصاحل الشيخ (م) ومت حتويل مبلغ 000ر450ر 2دوالر
إىل السعودية حيث قام البنك الصناعى بدفع 000ر700ر 1دوالر والبنك القومى للتصدير
واالسترياد وبنك (………) 000ر 750دوالر  ،هذا وأفاد املندوب بأن عدد مائة بص
وصلت اآلن إىل ميناء بورتسودان بالرغم من أن التاكسى التعاونى مل يدفع حتى اآلن املقابل
احمللى للمبلغ احملول وقدره 500ر292ر 206جنيه سودانى باإلضافة إىل مبلغ 000ر405ر7
جنيه عبارة عن عمولة فتح خطاب االعتماد  0وذكر أن مطالبتهم للتاكسى التعاونى بدفع
هذه الفوائد متت استجابة لتوجيه السيد  /احملافظ بأال يستفيد العمالء من أي جتاوزات
حدثت من البنك كما أضاف أنهم طالبوا التاكسى التعاونى عدة مرات لسداد ما عليهم من
إلتزام خبصوص البصات  ،وبعد انتهاء حديثه استفسر السيد  /الرئيس عن ما حيدث بالنسبة
للعمالء عند فتح خطاب االعتماد ودفع اهلامش واالنتظار حتى وصول البضاعة ثم اكتمال
املبلغ فأجاب املندوب بأال شىء يؤخذ منهم  0وهنا سأل الرئيس ملاذا مل يعامل التاكسى
التعاونى هذه املعاملة وخاصة وأن بضاعتهم مل تصل كلها ؟ فأجاب املندوب بأن ذلك أي
املطالبة بالفائدة حدثت ألنهم مل يدفعوا هامش خطاب االعتماد وايضاً كاستجابة لتوجيه
السيد  /احملافظ  0كما استفسر اجملتمعون عن العالقة بني مديونية الشيخ (م) والتاكسى
التعاونى وأجاب املندوب بأن ذلك مت يف إطار رغبة الشيخ (م) لتقديم خدمة للسودان  0ثم طلب
السيد  /الرئيس من املندوب حضور االجتماع القادم ومعه كل املستندات واملكاتبات املتعلقة
باألمر  000وأفاد ممثل السيد  /حمافظ بنك السودان  ،أن احملافظ مل يطالب بفائدة ربوية
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وإمنا ذكر ضرورة عدم استفادة العميل من االحتفاظ مبال الدولة وبنك (………) الذى فتح
له به االعتماد دون أن يدفع ما يقابله بالسودانى .
يف اجتماع اهليئة رقم ( )8بتاريخ  1992/7/8مسح للسيد  /مدير التاكسى التعاونى التحدث
حيث بدأ حديثه مشرياً إىل خطاب بنك السودان لبنك (………) بتاريخ 91/11/6م
الذى ينقل موافقة بنك السودان على أن يتم :
 .1استرياد  300بص كحد أدنى بقيمة إمجالية قدرها 000ر225ر 12دوالر 0
 .2أن يكون االسترياد بتسهيالت يف الدفع ملدة  4سنوات ابتداءً من تاريخ الشحن على
النحو التاىل :ـ
( أ )  %80يدفعها العميل (املستورد) خصماً من حصيلة صادراته 0
(ب )  %20يدفعها بنك السودان خصماً من نصيبه يف عائد الصادرات طرف بنك
(………).
ثم أشار إىل الفقرة ( )3البند (ب) من اخلطاب املذكور والذى ينص على أن يقوم العميل
(املستورد) بدفع املقابل احمللى ملبلغ ال 000ر 450دوالر التى يدفعها البنك القومى للتصدير
واالسترياد وأكد أنهم بالفعل قاموا بدفع املقابل احمللى وقدره 000ر635ر13جنيه ،كما
ذكر أن بنك (……) مل يدفع حتى اآلن مبلغ 000ر 300دوالر التى كلف بدفعها
إلكمال االتفاق 0وبعد انتهاء حديثه استفسر السيد  /األمني العام عن املبلغ احملول هل
هو سداد املديونية أم مقدم خلطاب االعتماد فأجاب بأنه مقدم خلطاب االعتماد  0ثم سأله
السيد  /الربوفيسور حممد هاشم عوض عن اخلطوات التى قام بها من جانبه لتنفيذ االتفاق
فأجاب بأنه عقد عدة اجتماعات مع السيد  /مدير شركة الدائرة والسيد /مدير النقل امليكانيكى
ثم سافروا ثالثتهم إىل (……) كوفد ملقابلة الشيخ (م) وكنتيجة هلذه اجملهودات وصلت
اآلن عدد  100بص ميناء بورتسودان  0وأنهم اآلن بصدد فتح خطاب اعتماد عن طريق البنك
القومى للتصدير ولالسترياد السترياد ما تبقى من البصات  0ثم مسح السيد  /األمني العام
ملندوب بنك (……) بالتحدث إال أن املندوب طلب أن يكون رده كتابة وباملستندات ويرى
السيد  /األمني العام أن يشمل رده النقاط التالية :ـ
أ  -دعوى التاكسى التعاونى أنه مل يتم فتح خطاب اعتماد وال أي نوع من االتفاق مع البنك
حتى اآلن0
ب -عدم االلتزام بتنفيذ ما جاء يف خطاب بنك السودان املشار إليه أعاله للقيام بفتح خطاب
اعتماد 0
ج -تأكيد استالم املقابل احمللى 000ر 450دوال ر من التاكسى التعاونى
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د -عدم قيام بنك (……) بدفع مبلغ 000ر 300دوالر حتى اآلن حسب دعوى التاكسي
التعاوني 0
وفى /15يوليو 92م رد بنك (……) على مطالبة مشروع التاكسى التعاونى باآلتى:
أوالً :
لقد تقدم إلينا السادة  /مشروع التاكسى التعاونى بطلب لفتح اعتماد السترياد عدد  300بص
تاتا وذلك بناء على التصديق الصادر من بنك السودان بتاريخ  6نوفمرب 1991م (0مرفق صورة
طلب العمالء  0تصديق بنك السودان ) (مستند دفاع ( )1و(0 )2
ثانياً :
قمنا بالفعل بتاريخ 91/11/7م بفتح خطاب االعتماد رقم س س ب 91/1331/مببلغ
000ر255ر 12دوالر أمريكى لصاحل الشيخ (م) وعن طريق مكتبه بـ (……) وذلك
كإجراء كان بالنسبة لالعتمادات املفتوحة مع البنوك (……) والتى ،من العادة  ،تتطلب
تغطية االعتمادات بهامش نقدى  %100وملا كان الشيخ (م) يتمتع بتسهيالت كبرية طرف
تلك البنوك فقد درجنا على إرسال االعتمادات ملكتبه بـ (……) والذى يقوم بدوره
بإعادة فتح االعتماد مع أحد البنوك (……) بامسنا لتصل املستندات حاملة السم بنك
(……) ،على ضوء ذلك فقد قمنا بتحويل املبالغ املطلوب دفعها مقدماً على االعتماد
حمل هذا املوضوع وبالفعل مت فتح اعتمادين لعدد  100بص وجاءت مستندات الشحن باسم
بنك (……) 0
ثالثاً :
املبالغ التى مت حتويلها ملكتب الشيخ (م) على االعتماد رقم س س ب 91/ 1331/هى
000ر150ر 2دوالر أمريكى تفاصيلها كاآلتى :ـ
000 -1ر700ر 1دوالر أمريكى مت دفعها بواسطة البنك الصناعى السودانى وقد مت حتويلها
للشيخ (م) على دفعات حسب تواريخ استالمها 0
000 -2ر 450دوالر أمريكى مت دفعها بواسطة البنك القومي للتصدير واالسترياد وقمنا من
جانبنا وبناء على شروط تصديق بنك السودان مبطالبة فاحتى االعتماد لسداد املقابل احمللى
عدة مرات إال أنهم فشلوا يف سداد املبلغ  ،الشىء الذى اضطر بنك السودان خلصم املبلغ
من حسابنا طرفه وتسديده حلساب البنك القومى لالسترياد والتصدير وقد مت ذلك بتاريخ
91/12/31م وظل هذا املبلغ معلقاً دون سداد من جانب التاكسى التعاونى حتى تاريخ هذا
اخلطاب (مرفق صورة من إشعار اخلصم على حساب بنك (……) طرف بنك السودان )
مستند (0 )8
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رابعاً :
خبصوص عدم حتويل مبلغ ال 300ألف دوالر أمريكى نؤكد بأنه ليس علينا أي التزام بدفع
أي مبلغ على االعتماد املشار إليه من مواردنا إال أننا ومساهمة منا يف هذا املوضوع احليوى
وبعد عجز البنك الصناعى عن تكملة مبلغ ال 000ر000ر 2دوالر أمريكى حسب تصديق بنك
السودان فقد طلب منا حتويل املبلغ إىل حني سداده بواسطة البنك الصناعى وقد كنا على
استعداد لذلك ولكن عدم جدية مشروع التاكسى التعاونى يف سداد ما عليه من إلتزامات جتاه
هذا االعتماد منعنا من التحويل 0
جتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف يقيننا أن مشروع التاكسى التعاونى عليه سداد املقابل احمللى
لكامل قيمة اهلامش اخلاص باالعتماد أي  %20وتعادل (000ر450ر 2دوالر ) 0
خامساً :
كما أشرنا بالفقرة األوىل فإننا كنا قد أصدرنا تعليماتنا يف  91/11/7ملكتب الشيخ (م) لفتح
خطاب االعتماد لعدد  300بص وكان من املفرتض حتويل اهلامش النقدى  %20فوراً ولكن
نسبة لتأخر البنك الصناعى يف دفع مبلغ  2مليون مل نتمكن من تكملة اهلامش للشيخ (م)
الشىء الذى أدى لفتح اعتمادين لعدد  100بص وذلك بناءً على حتويلنا ملبلغ  450ألف دوالر
أمريكى الواردة من البنك القومى .ومما ذهبنا إليه يتضح بأن ادعاء السيد  /مدير عام مشروع
التاكسي التعاوني بأن االعتمادين قد فتحا بناء على ضمانه الشخصى ما هو إال حمض افرتاء
(مرفق صورة خطاب مراسلنا بنك االستثمار السعودى تأكيداً ملا ذهبنا إليه) (مستند رقم 0)9
سادساً :
خبصوص عدم وجود رخصة استرياد للبصات نؤكد بأن هنالك تصديقاً من بنك السودان بفتح
خطاب االعتماد قبل احلصول على رخصة االسترياد على أن يتم استخراجها بواسطة العمالء
قبل استالمهم ملستندات الشحن وكما تعلمون أننا مازلنا حنتفظ باملستندات طرفنا ومل نسلمها
للعمالء إضافة إىل أن نظام الرتاخيص قد مت إلغاؤه بواسطة وزارة التجارة يف ظل السياسات
األخرية  (0مرفق صورة من تصديق بنك السودان املشار إليه ) ( 0مستند رقم )10
سابعاً :
خبصوص ادعاء السيد  /مدير عام مشروع التاكسي التعاوني بأننا مل نتحصل على موافقة
الشيخ (م) باسترياد عدد  300بص قبل حتويل املبالغ نؤكد أن هنالك رسالة تلكسية من
الشيخ  /حمفوظ يؤكد فيها موافقته على ذلك (مرفق صورة من الرسالة التلكسية املعنية )
(مستند رقم 0 )11
بناءً على ما تقدم يتضح بأننا قد قمنا بدورنا جتاه تصديق بنك السودان اخلاص باالعتماد
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حمل هذا املوضوع بينما فشل السادة  /مشروع التاكسى التعاونى فشالً تاماً حنو الوفاء
بالتزاماتهم جتاه هذا االعتماد ،عليه فنحن نطالب مرة أخرى السادة  /مشروع التاكسى
التعاونى بدفع اآلتى فوراً :ـ
 -1املقابل احمللى ملبلغ 000ر450ر 2دوالر بسعر الصرف السائد اليوم هو 000ر450ر247
جنيه 0
 -2عمولة فتح االعتماد 000ر405ر 7جنيه 0
إضافة لتكلفة الفرصة الضائعة كما جاء يف تعليمات السيد  /حمافظ بنك السودان بأال يستفيد
أي شخص من املخالفة 0
بتاريخ  92/7/15سلم مندوب بنك (……) املستندات اخلاصة باملوضوع والرد املكتوب
الذى وعـد يف االجتماع السابق بتقدميه  ،ثم انصرف  ،وقد ناقشت اهليئة هذا املوضوع يف
ذات اليوم خالل جلسة االجتماع رقم (. )15
الفتوى
 .1نظرت اهليئة الدعوى يف حدود ما جاء يف خطاب املدعى دون الدخول يف التفاصيل
عن األسباب التى أدت إىل عدم اكتمال الصفقة سواء من جانب التاكسى التعاونى أو البنك
باعتبارها مسائل ختص جهات أخرى 0
 .2إذا سلمت اهليئة بأن بنك (……) قد قام بفتح خطاب االعتماد وأن املدعى قد عجز
عن دفع املقابل السودانى لسبب أو آلخر  ،فإن ذلك ال جييز للمدعى عليه مطالبة التاكسى
التعـاونـي بدفع الفائدة املذكورة وقــدرهـا 5ر399ر179ر 24جنيه سودانى ألن الفائدة بهذا
املعنى هى عني ربا الديون احملرم بصفة قطعية يف الشريعة اإلسالمية 0
 .3ومع ذلك ترى اهليئة أنه ليس هنالك ما مينع بنك (……) من مطالبة التاكسى
التعاونى بالتعويض عن األضرار الفعلية التى جنمت عما يدعيه من عجز املدعى يف سداد ما
عليه من التزامات لدى اجلهات املختصة .
 .4كلفت اهليئة السيد  /األمني العام بكتابة خطاب للمدعى بصورة للمدعى عليه يف هذا
املعنى.
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/9
املوضوع  :مضاربة بني البنك اإلسالمي السودانى
و بنك السودان لتمويل األسر الفقرية
بتاريخ  19ذى احلجة 1412هـ – 92/6/18تقدم السادة إدارة الرقابة على املصارف
والتمويل خبطابهم بالنمرة ب س/ر ع م ت  13/للسيد األمني العام للهيئة العليا للرقابة
الشرعية يطلبون فيه إبداء الرأى الشرعى حول املوضوع أعاله  ،جاء فيه :
باإلشارة للموضوع أعاله نرفق لكم طيه صورة من عقد املضاربة بني بنك السودان والبنك
اإلسالمى السودانى بغرض متويل األسر املنتجة فقد طلب البنك اإلسالمى إضافة الفقرة التالية
بعد الشرط ( « 0)3يف حالة حدوث أي خسارة  -ال قدر اهلل -بدون تقصري أو إهمال من
املضارب فإن املضارب ال يتحمل تبعات هذه اخلسارة »0
وعليه نرجو من سيادتكم إبداء الرأى الشرعى 0
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صورة عقد مضاربة بني بنك السودان
والبنك اإلسالمي السوداني

مت إبرام هذا العقد يف اليوم  00000000000من شهر  0000000000000سنة 00000000000
املوافق يوم  00000000000من شهر 0000000000000000سنة 00000000000000
بني بنك السودان (ويسمى فيما بعد صاحب املال ) والبنك اإلسالمي السوداني (ويسمى فيما
بعد باملضارب) 0
ومبا أن املضارب طلب من صاحب املال إيداع مبلغ  5مليون جنيه(مخسة مليون جنيه) طرفه
بغرض املضاربة بها يف عمليات متويل األسر الفقرية (املنتجة ) 0
ومبا أن صاحب املال يوافق على طلب املضارب  ،فقد اتفق الطرفان على الشروط اآلتية
لتحكم العالقة بينهما 0
 .1يوافق صاحب املال على إيداع  5مليون جنيه لدى املضارب 0
 .2وافق املضارب على قبول اإليداع ويلتزم باستخدام مبلغ  5مليون جنيه يف متويل األسر
املنتجة متويالً إنتاجياً وعلى املضارب اختاذ كافة الضوابط التى متكن من استغالل اإليداع يف
الغرض احملدد له 0
 .3يلتزم املضارب بالقيام بإدارة العمل يف املضاربة بتحمل أي تبعات مرتتبة على التقصري
والتعدى  ،فيما يتعلق مبال املضاربة أو اإلدارة 0
 .4يتم تقسيم األرباح الناجتة عن عمليات االستثمار على النحو التاىل :ـ
أ /يكون نصيب صاحب املال  %10من مجلة الربح 0
ب /يكون نصيب املضارب  %90من مجلة الربح 0
 .5يلتزم املضارب عند انتهاء سريان العقد بإعادة قيمة املضاربة البالغة  5مليون جنيه
لصاحب املال وسداد األرباح املستحقة عليها 0
 .6يلتزم املضارب بكل ضوابط العمليات التمويلية التى أصدرها أو تلك التى قد يصدرها بنك
السودان الحقاً .
 .7يسرى هذا العقد ملدة ال تزيد عن العام من تارخيه 0
وفى االجتماع رقم  92/10بتاريخ  92/7/22ناقشت اهليئة هذا املوضوع ورأت أن إضافة أو
عدم إضافة الفقرة املذكورة يف عقد املضاربة ال يغري من شروطها  ،إال أن اهليئة حتفظت على
البند رقم ( )1والبند رقم ( )5من العقد
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الفتوى -:
ثم أعادت اهليئة نقاشها هلذا املوضوع يف االجتماع رقم  92/15املنعقد يف 92/9/26وأفتت
باآلتى :ـ
أ /أن عقد املضاربة ال يتغري بإضافة أو عدم إضافة الفقرة التى طلب البنك اإلسالمي السوداني
إضافتها يف العقد واليت تقرأ :ـ
( يف حالة حدوث أي خسارة ال قدر اهلل بدون تقصري أو إهمال من املضارب فإن املضارب ال
يتحمل تبعات هذه اخلسارة ) وذلك ألن األصل يف املضارب أن يكون أميناً  .واألمني ال يضمن
التلف أو اخلسارة الناجتة عن ظروف السوق ،وإمنا يضمن يف حاالت التعدى أو التقصري ،
حيث يفقد بهما صفة األمانة  0فالفقرة املضافة تشملها أحكام املضاربة العامة وال حاجة إىل
إضافتها .
ب /أن البند رقم ( )5من العقد غري شرعى وجيب حذفه  0وعليه قررت اهليئة إحالة العقد إىل
السيد  /األمني العام إلعادة صياغته 0وإمنا قالت اهليئة بعدم جواز الفقرة ( )5من العقد ألنه
ينص على اآلتى  « :يلـتزم املضارب عند انتهاء سريان العقد بإعادة قيمة املضاربة البالغة
مخسة مليون جنيه لصاحب املال وسداد األرباح املستحقة عليها «
هذا النص ليس صرحياً يف الداللة على أن املضارب يضمن رأس مال املضاربة  0ولكنه حيتمل
هذا املعنى ،ودرءاً للشبهات رأت اهليئة عدم جوازه 0
وفى نهاية االجتماع رقم  92/16بتاريخ  92/9/2ناقشت اهليئة الصياغة اجلديدة لعقد
املضاربة بني البنك اإلسالمي السوداني وبنك السودان الذى كان قد كلف السيد /األمني العام
بإعداده  .هذا وقد أجازه االجتماع على « أن ينص يف العقد أن يقتصر االستثمار على األسر
املنتجة فقط »0
وبناء على التكليف أعاله فقد صاغ السيد  /األمني العام للهيئة عقد املضاربة متضمناً ألحكام
الفتوى على النحو اآلتى -:
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عقد مضاربة

مت إبرام هذا العقد بني كل من :
أوالً  :بنك السودان ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول (رب املال )
ثانياً  :البنك اإلسالمي السوداني ويشار إليه بالطرف الثانى (املضارب)
طلب الطرف الثانى من الطرف األول (رب املال ) الدخول معه يف عملية مضاربة بغرض
متويل األسر املنتجة مببلغ  0000000وقبل رب املال ،ومت االتفاق والرتاضى على عقد
املضاربة هذا وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وشروط العقد التالية :
 -1اتفق الطرفان على الدخول يف عملية مضاربة رأس ماهلا مبلغ  00000جنيه سودانى
بغرض 000000
 -2يتم دفع املبلغ املشار إليه أعاله بواسطة الطرف األول (بنك السودان) للطرف الثانى
البنك اإلسالمى السودانى  ،إما نقداً أو بشيكات أو بأى صورة أخرى مقبولة الدفع متكن
الطرف الثانى من تسلمه واستخدامه يف الغرض املتفق عليه عند توقيع هذا العقد .
 -3يفتح حساب خاص بالعملية لدى الطرف األول 0
 -4يقوم املضارب بإدارة عملية املضاربة من شراء وبيع وخالفه بأفضل الشروط املتاحة مراعياً
يف ذلك العرف التجارى السائد بصفة عامة وشروط هذا العقد على وجه اخلصوص 0
 -5يقدم الطرف الثانى 00000000000000000كضمان حلقوق رب املال (يف حالتى
التعدى أو التقصري)
 -6حيفظ املضارب حسابات منفصلة ومنتظمة خاصة باملضاربة تكون مدعومة باملستندات
والفواتري القانونية ويكون لرب املال احلق يف مراجعة هذه احلسابات يف أي وقت يشاء بواسطة
موظفيه أو بواسطة مراجع قانونى خيتاره هلذا الغرض 0
 -7يقدم املضارب بيانات مفصلة كل  0000000يوماً للطرف األول توضح سري العملية
متضمنة كل املعلومات املتعلقة بذلك ويكون لرب املال احلق يف طلب هذه املعلومات يف أي
وقت يشاء 0
 -8تستخدم أموال املضاربة فقط لتمويل األسر الفقرية املنتجة .
 -9توزع األرباح الناجتة عن املضاربة على النحو التاىل :
أ00000000000000000000000000 -لرب املال 0
ب0000000000000000000000000 -للمضارب
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 -10يف حالة حدوث خسارة من غري تع ٍد أو تقصري من املضارب – ال قدر اهلل – يتحملها
رب املال .
 -11إذا نشأ نزاع حول تفسري أو تنفيذ هذا العقد حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم تتكون
من ثالثة أعضاء خيتار كل طرف عضواً واحداً وجيتمع العضوان الختيار الشخص الثالث
ليكون رئيساً للجنة التحكيم.
وفى حالة فشلهما يف االتفاق على الرئيس أو عدم قيام أحد طرفى العقد باختيار حمكمه
يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره حيال األمر إىل احملكمة املختصة لتعيني الشخص أو
األشخاص املطلوب تعيينهم0
 -12تعمل اللجنة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية وتكون كل قراراتها سواء اختذت باإلمجاع
أو األغلبية نهائية وملزمة للطرفني 0
مت توقيع هذا العقد يف اليوم 00000000من شهر  000000000املوافق
وقع عليه :
00000000000000000000000000000000 -1الطرف األول
0000000000000000000000000000000 -2الطرف الثانى
الشهود :
00000000000000000000000000000000000000000 -1
00000000000000000000000000000000000000000 -3
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/10
إعالن استدعاء ودائع االستثمار بواسطة بنك الربكة
الحظت اهليئة أن بنك الربكة يعلن عن استدعاء ودائع استثمار بربح يبدو حمدداً يف الشهر
والسنة على ذات صيغة الودائع املؤجلة يف البنوك الربوية ( مرفق صورة طبق األصل من
إعالنهم )   0فطلبت اهليئة من إدارة البنك إفادتها عما إذا كان هذا قد عرض على املراقب
الشرعى للبنك وأجازه 0
أفادنا فضيلة املراقب الشرعى لبنك الربكة الربوفيسور الصديق حممد األمني الضرير بأنه قد
كتب تعليقاً مطوالً إلدارة بنك الربكة قبل صدور اإلعالن وبعده وجاء يف تعليقه األول بتاريخ
 92/7/2يف الفقرة ( )6منه عن توقعات األرباح  :هذا التوقع ال يتحقق بالنسبة لودائع
االستثمار املستثمرة يف املراحبات املؤجلة سنة  0ومع هذا فإنى ال أحبذ هذا األسلوب من
الدعاية  ،ألن فيه شبهاً باإلعالن عن الفائدة  ،وأفضل أن تكون الدعاية مبنية على ما حتقق
بالفعل من ربح يف املدة السابقة على اإلعالن 0
وبتاريخ 92/7/9بعد صدور إعالن بنك الربكة (اآلنف الذكر ) كتب هلم املراقب الشرعى
اآلتى-:
نشرت صحف األسبوع املاضى إعالناً من بنك الربكة السودانى عن ودائع االستثمار فهم
منه بعض القراء أن البنك سيوزع أرباحاً حمددة مقدارها  %29يف السنة للوديعة التى أجلها
سنة و %27يف السنة للوديعة التى أجلها مثانية أشهر و %25يف السنة للوديعة التى أجلها
أربعة أشهر  ،وهم معذورون يف هذا الفهم ،ألن الطريقة التى كتب بها اإلعالن يتبادر منها
للناظر هذا الفهم  ،واحلقيقة أن هذه النسب التى ظهرت يف اإلعالن باخلط العريض هى
جمرد توقعات قد تتحقق وقد ال تتحقق  0وال جيوز للبنك أن يلتزم ألصحابها بأى مقدار من
الربح 00
وكان ميكن لبنك الربكة أن يتفادى هذا االلتباس لو أنه اتبع توجيه املراقب الشرعى السابق
لصدور اإلعالن ،أو تصحيح إعالنه مبوجب توضيح املراقب الالحق  0ومبا أن البنك مل يفعل
فقد رأت اهليئة-:
 أنظر ملحق الفتوى رقم (. )11
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 .1وقف هذا اإلعالن وإعادة صياغته مبا يزيل هذا اللبس وعدم نشره إال بعد موافقة املراقب
الشرعى أو اهليئة العليا للرقابة الشرعية 0
ثم خاطبت اهليئة مجيع البنوك املعتمدة بهذا املوضوع وقرارها فيه مبنشورها رقم 1413/1هـ
بتاريخ  28حمرم 1413هـ  28يوليو  92وهذا نصه -:
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منشور اهليئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1413/1هـ
إىل البنوك املعتمدة كافة

توضيح من اهليئة العليا للرقابة الشرعية
الحظت اهليئة أن بنك الربكة يعلن عن استدعاء ودائع استثمار بربح يبدو حمدداً يف الشهر
والسنة على ذات صيغة الودائع املؤجلة يف البنوك الربوية ( مرفق صورة طبق األصل من
إعالنهم )  0فطلبت اهليئة من إدارة البنك إفادتها عما إذا كان هذا قد عرض على املراقب
الشرعى للبنك وأجازه 0
أفادنا فضيلة املراقب الشرعى لبنك الربكة الربوفيسور /الصديق حممد األمني الضرير بأنه قد
كتب تعليقاً مطوالً إلدارة بنك الربكة قبل صدور اإلعالن وبعده وجاء يف تعليقه األول بتاريخ
92/7/2م يف الفقرة ( )6منه توقعات األرباح  :هذا التوقع ال يتحقق بالنسبة لودائع االستثمار
املستثمرة يف املراحبات املؤجلة سنة  00ومع هذا فإنى ال أحبذ هذا األسلوب من الدعاية ،
ألن فيه شبهاً باإلعالن عن الفائدة  0وأفضل أن تكون الدعاية مبنية على ما حتقق بالفعل من
ربح يف املدة السابقة على اإلعالن 0
وبتاريخ  92/7/9بعد صدور إعالن بنك الربكة (صورة من اإلعالن) كتب هلم املراقب الشرعى
اآلتى -:
نشرت صحف األسبوع املاضى إعالناً من بنك الربكة السودانى عن ودائع االستثمار فهم منه
بعض القراء أن البنك سيوزع أرباحاً حمددة مقدارها  %29يف السنة للوديعة التى أجلها سنه
و  %27يف السنة للوديعة التى أجلها مثانية أشهر و %25يف السنة للوديعة التى أجلها أربعة
أشهر 0
وهم معذورون يف هذا الفهم  ،ألن الطريقة التى كتب بها اإلعالن يتبادر منها للناظر هذا الفهم  ،واحلقيقة
أن هذه النسب التى ظهرت يف اإلعالن باخلط العريض هى جمرد توقعات قد تتحقق وقد ال تتحقق 0
وال جيوز للبنك أن يلتزم ألصحابها بأى مقدار من الربح )000
وكان ميكن لبنك الربكة أن يتفادى هذا االلتباس لو أنه اتبع توجيه املراقب الشرعى السابق
لصدور اإلعالن أو تصحيح إعالنه مبوجب توضيح املراقب الالحق  0ومبا أن البنك مل يفعل
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فقد رأت اهليئة العليا-:
وقف هذا اإلعالن  ،وإعادة صياغته مبا يزيل هذا اللبس وعدم نشره إال بعد موافقة املراقب
الشرعي أو اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
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ملحق رقم ()1
استدعاء ودائع استثمار بصحيفة السودان احلديث
الصادرة يوم األربعاء غرة حمرم 1413هـ
املوافق  1يوليو 1992م  ،وبصحف األسبوع األخرى :
أصدر بنك الربكة اإلعالن التالي :
بنك الربكة السوداني
بشرى كربى ألصحاب األموال
بعد النجاح الكبري الذى القته جتربة البنك يف جمال ودائع االستثمار ذات العائد الشهرى0
يسر البنك أن يتيح ألصحاب األموال فرصة استثمارية ممتازة ألمواهلم يرتاوح عائدها املتوقع
ما بني  %25و %29يف السنة ابتداء من  92/7/1وهى متثل  %80و %75و %70على التواىل من
األرباح التى يتوقع أن حيققها البنك يف املتوسط حواىل 5ر %36يف السنة حسب فئات معدل
العائد املعلن على االستثمار0
 الوديعة االستثمارية لفرتة سنة  %29يف السنة 0 الوديعة االستثمارية لفرتة  8أِشهر  %27يف السنة 0 الوديعة االستثمارية لفرتة  4اشهر  %25يف السنة 0 يستمر البنك يف توزيع األرباح على احلساب شهرياً ملن يرغب 0 ميكن لصاحب الوديعة أخذ متويل بضمان الوديعة 0 احلد األدنى للوديعة  5ألف جنيه 0 ال يتقاضى البنك مصاريف إصدار وميكن جتديد الوديعة إذا طلب صاحبها ذلك 0اغتنموا هذه الفرصة الستثمار أموالكم يف مشاريع واعدة ومدروسة وذات عائد عا ٍل 0
وذلك باالتصال بأى فرع من فروع بنك الربكة 0
بنك الربكة السودانى  00000نبع اخلري والربكة
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/11
املوضوع شكوى املواطن  )…………( /ضد بنك السودان
بشأن إعادة شراء الدوالر احلسابى ( شيكات سياحية )
بتاريخ  27يوليو 1992م تقدم السيد  )…………( /من بنك السودان – قسم احلسابات
باالستفتاء التاىل للهيئة العليا للرقابة الشرعية :
كنت اشرتيت  750دوالراً حسابياً من بنك السودان يف أبريل 1990م لنيتى السفر إىل مصر ،
وملا مل تسمح ظروفى لعامني مضيا من الذهاب إىل مصر تقدمت بطلب إلعادة شراء أو اسرتجاع
القيمة أو التجديد ملدة أخرى إال أن سلطات النقد األجنبى ببنك السودان ردت على باخلطاب
املرفق رقم ب س/ف/خاص بتاريخ ( 92/7/23مرفق ) بأنه على أن أدفع فرق سعر بني سعر
الصرف بتاريخ الصرف وبني سعر الصرف بتاريخ االسرتداد أو التجديد  ،وملا كان املعيار
احملاسبى يف كل احلاالت هو الدوالر احلسابى فإنى أرى أن هذا اإلجراء غري قانونى بل غري
شرعى أيضاً ألنه ال يصح الكيل مبعيارين لنفس الوحدة القياسية أي حتديد سعرين للصرف
يف الوقت الذى حرر فيه سعر الصرف وحرر فيه اجلنيه وألغى حتديد األسعار 0بل أن يكون
سعر السوق هو احلكم وأن يكون سعر املثل هو املعيار يف التقييم 0
ويقول القائمون على األمر يف النقد األجنبى إن الفرق حيصل لصاحل حساب احلكومة  00وإن
بنك السودان ال يستطيع أن يدفع بدون أمر من احلكومة وال يستطيع التصرف يف إجراء بدون
موافقة احلكومة 0وإن بنك السودان ليس مستعداً ألن يتحمل أي خسارة يف هذا اخلصوص ،
كل هذه املزاعم ينفيها أن هذا التجديد أو االسرتداد يكون رصيداً يف مقاصة الربوتوكول ميكن
أن يشرتى منى بنفس سعر الصرف السائد ويباع لغريى يف نفس اليوم بنفس سعر الصرف
السائد « ال ضرر وال ضرار » وهذا جينبنا شبهة من شبهات التطفيف  0وميكن أن جيدد
بدون ظلم أحد 0
أرفع لسيادتكم هذا األمر الذى أنتم هنا من أجله إلحقاق احلق وإبطال الباطل 0
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اخلرطوم  23احملرم 1413هـ
 23يوليو 1992م

			

السيد )……………( /
				

النمرة:ب س /ف/خاص

حتيه طيبة ،،

املوضوع  :اسرتجاع شيكات سياحية بالدوالر
باإلشارة خلطابكم بتاريخ  92/7/22اخلاص باملوضوع أعاله نفيدكم بأن هنالك
قراراً من جلنة النقد األجنبى يف اجتماعها احلادى عشر بتاريخ  91/10/9بأن تتم حماسبة
الشيكات السياحية الصادرة من البنك بسعر الصرف الذى كان سائداً وقت اإلصدار 0
عليه ميكن إصدار شيكات جديدة بدالً عن الشيكات القدمية ولكن بعد سداد الفرق
بني السعر القديم والسعر السارى اليوم 0
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ناقشت اهليئة يف حمضرها رقم 92/17م بتاريخ  92/9/16اسرتجاع الشيكات السياحية
بالدوالر احلسابى حيث طلب من السيد  /عز الدين مريغنى نائب مدير إدارة العالقات
اخلارجية والنقد األجنبى شرح املوضوع فبدأ السيد /عز الدين مريغنى حديثه مشرياً إىل
أن الشيكات السياحية بالدوالر احلسابى تعترب من الدفعيات غري املنظورة وهى ضمن بنود
الربوتوكول السودانى املصرى وأن الشيكات السياحية بالدوالر احلسابى ختتلف عن غريها
من الشيكات السياحية األخرى بأنها تصرف يف مصر فقط وفى بنوك معينة يف مصر بعد وصول
الغطاء من البنك املركزى املصرى إليها 0وفرتة سريان هذه الشيكات يف مصر عام من تاريخ
إصدارها وفى السودان مخس سنوات  0وجتدد هذه الشيكات بعد انقضاء العام األول إما
بتمزيقها وإصدار أخرى جديدة أو الكتابة للبنك املركزى بتفاصيل هذه الشيكات لقبوهلا  ،وأن
هذه الشيكات تسقط قيمتها بالكامل بعد مرور مخس سنوات على تاريخ إصدارها
ذكر السيد  /عز الدين مريغنى أن جلنة النقد األجنبى ببنك السودان برئاسة السيد  /النائب
األول للمحافظ قررت يف اجتماعها بتاريخ  91/10/9أن تتم حماسبة هذه الشيكات عند
االسرتداد على أساس السعر الذى كان سائداً وقت اإلصدار 0
عند سؤال السيد  /عز الدين مريغنى عن احلكمة يف اختاذ هذا القرار أجاب بأنهم ليس
لديهم بند خلصم الفرق الناتج من ارتفاع سعر الدوالر احلسابى وفى حتمل هذا الفرق ضرر
على بنك السودان0
وفى نهاية النقاش طلب السيد  /األمني العام من السيد  /عز الدين مريغنى أن حيضر
املعلومات اآلتية يف االجتماع القادم الختاذ قرار يف املوضوع :ـ
 -1أسعار صرف الدوالر احلسابى من عام  90حتى اآلن 0
 -2ما كان معموالً به يف االسرتداد قبل يوم 0 91/10/9
 -3إحضار بيان واضح للقرار الصادر يف  91/10/9وهل اختذ القرار العتبارات مصرفية
أو العتبارات أخرى وفى احلالة األخرية توضح ذلك .
 -4وفى حمضر االجتماع رقـم  92/18بتاريخ 92/9/23م استمع اجملتمعون إىل املعلومات
اليت كلف السيد /عز الدين مريغنى يف االجتماع السابق بإحضارها حيث أفاد السيد  /عزالدين
أن أسعار صرف الدوالر احلسابي من  90حتى اآلن كانت كاآلتي :ـ
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ج مصرى
30ر1
30ر1
30ر1
30ر1
بأسعار الدوالر اعتباراً من

ج سودانى
						
		
20ر12
يف  90/6/19كان الدوالر احلسابى يساوى
		
30ر12
		
يف ،، ،، ،، 90/10/7
		
45ر35
		
يف ،، ،، ،، 92/2/3
		
8ر42
		
يف ،، ،، ،، 92/9/13
كما أفاد أن السعر ارتفع كثرياً يف اآلونة األخرية وذلك لربطه
1992/2/3م 0
ذكر سيادته أن قرار جلنة النقد األجنبى الصادر يف  91/10/9اختذ العتبارات مصرفية
وحفاظاً على مصلحة بنك السودان من الضرر الذى سيحدث من دفع الفرق بني السعر وقت
اإلصدار والسعر السائد عند االسرتداد  0كما دار نقاش حول ما يقوم به بنك السودان عند
االسرتداد هل هو إقالة أم شراء 0
القرار -:
وانتهى النقاش إىل أن بنك السودان ملزم بقبول ورد قيمة الشيكات السياحية بالدوالر
احلسابى اليت سبق أن أصدرها باألسعار السائدة عند وقت االسرتداد أو وقت تقديم الطلب
باالسرتداد 0
الفتوى -:
وبتاريخ  17ربيع اآلخر  1413هـ –  14أكتوبر  1992صاغ السيد  /األمني العام للهيئة
الفتوى كما يلى :ـ
(احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل اهلادي األمني وعلى سائر األنبياء
واملرسلني  ،وبعد
املوضوع  :شكوى املواطن )……………( /
عن صرف الدوالر احلسابى
بعد دراسة هذه الشكوى التى تتلخص يف أن الشاكى اشرتى ( )750دوالراً حسابياً يف أبريل
 1990ومل تسمح ظروفه بالسفر ملصر حتى  92/7/22حيث طلب من بنك السودان جتديد
الدوالرات احلسابية أو إعادة قيمتها  0وملا كان بنك السودان قد أصدر منشوراً يف 91/10/9
قضى بأن تتم حماسبة الشيكات السياحية عند االسرتداد بسعر الصرف الذى كان سائداً وقت
اإلصدار بدالً عن يوم التقديم  0فقد عرض عليه :ـ
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( أ ) أن يدفع فرق السعر إذا أراد أن جيدد الشيكات 0
(ب) أو أن يقبل بالقيمة يوم اإلصدار  0فرفض العرضني وتقدم بهذه الشكوى 0
وبعد مناقشة ممثل بنك السودان عما كان عليه العمل قبل  91/10/9واألسباب التى دفعتهم
لتغيري تلكم السياسة  ،ترى اهليئة العليا للرقابة الشرعية :ـ
 -1أن شراء الدوالر احلسابى يكون مبثابة عقد صرف بني اجلنيه السودانى والدوالر
احلسابى 0
 -2وأن العمل يف بنك السودان جرى حتى 91/10/9م على أن اسرتداد الدوالر احلسابى
من قِبل حمَ َ لَت ِه يف املدة القانونية يعترب كذلك صرفاً بني الدوالر احلسابى واجلنيه السودانى ،
مبعنى أن يسرتد حامل الدوالر احلسابى قيمته بسعره يوم تقدميه للصرف 0
 -3ومبا أن الشاكى قد دخل يف هذا التعامل على هذا األساس  ،ومبا أن بنك السودان
عند تغيري سياسته يف 91/10/9م مل يعلن مجهور املتعاملني بذلك  0فيكون بنك السودان
ملزماً بقبول رد قيمة الشيكات احلسابية موضوع الشكوى بالسعر السائد وقت تقديم طلب
االسرتداد0
وترى اهليئة أن الطريقة التى كان يسري عليها البنك أعدل من الطريقة التى ينص عليها
املنشور الصادر يف 91/10/9م خاصة بالنسبة للشخص الذى حصل له عذر منعه من السفر
يف السنة األوىل – مدة صالحية الشيك يف مصر – فإن هذا الشخص ينبغى أن ترد إليه قيمة
شيكاته بسعر يوم طلبه ما دام يف خالل السنة األوىل.
أما الشخص الذى يرد الشيك يف أي وقت بعد مضى سنة فال مانع من أن يرد إليه املبلغ الذى
دفعه على أن هذا إقالة  .كل ذلك بشرط أن تكون هذه اإلجراءات معلنة ومعروفة للمتعاملني
يف هذا النوع من الشيكات .
واهلل املوفق ،،
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/12
املوضوع :إعفاء أموال ديوان الزكاة من
الرسوم املصرفية
النمرة :ب س/أق 5-1/5/

التاريخ  4احملرم 1413هـ				
املوافق  4يوليو 1992
السيد األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :إعفاء أموال ديوان الزكاة من الرسوم املصرفية
وفقاً للمادة ( )49من قانون الزكاة لسنة  1990فإن أموال الزكاة معفاة من الرسوم إال أن بعض
املصارف تعتقد بعدم انطباق هذا النص على الرسوم املصرفية التى تتقاضاها تلك البنوك نظري
اخلدمات التى تقدمها للديوان مثل رسوم إدارة احلسابات واستصدار الشيكات وخالفه لذا
رأينا رفع األمر إليكم لإلفتاء حول جواز أخذ مثل هذه الرسوم من الناحية الشرعية.
وتفضلوا بقبول أمسى آيات التقدير ،، ،،
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املوضوع  :طلب فتوى باعفاء ديوان الزكاة من الرسوم املصرفية
				
التاريخ  29:ربيع الثانى 1413هـ
املوافق  26:اكتوبر 1992م

النمرة/ب س/اق5-1/5/

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

املوضوع :إعفاء أموال ديوان الزكاة من الرسوم املصرفية

باالشارة اىل خطابكم بالنمرة ب س /هـ ع ر ش ج م  /م 2/بتاريخ  1ربيع األول 1413هـ
املوافق 1992/8/29م حول املوضوع أعاله 0
ملا كان هذا األمر رفع إلينا من إدارة البنك بناء على استفسار من قبل أحد الفروع للرأى
القانونى وجدنا أن املادة ( )49من قانون الزكاة تنص على ما يلى :ـ
« تعفى أموال الديوان من مجيع أنواع الضرائب والرسوم مبا يف ذلك الرسوم اجلمركية .
واضح أن املادة أشارت إىل الرسوم على إطالقها وخصت بالذكر الرسوم اجلمركية 0
والسؤال هنا  :هل تنطبق كلمة «رسوم» على الرسوم التى تتقاضاها املصارف لقاء اخلدمات
التى تؤديها للديوان فيصبح بذلك معفياً منها  ،أم يعامل معاملة العميل العادى وتعترب هذه
املصاريف أجراً يتقاضاه املصرف على اخلدمة التى يؤديها للديوان ال سيما وأنها تتعلق بنفقات
مادية فعلية يأخذها البنك كنفقات إصدار الشيكات ومسك الدفاتر احلسابية وخالفه مما
جيعلها ختتلف يف طبيعتها عن الرسوم 0
لذا يرجى تفضلكم بإصدار فتوى حول جواز قيام البنوك بتقاضى الرسوم املذكورة لالعتبارات
املشار إليها أعاله .
مع أطيب التمنيات ،،
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الفتوى
تقدم ديوان الزكاة باستفتاء للهيئة العليا فحواه :
 أن املادة ( )49من قانون الزكاة تعفى أموال الديوان من مجيع أنواع الضرائب والرسوم0 وأن هذه املادة عامة وهى يف تقديرهم تشمل اإلعفاء من الرسوم املصرفية 0 وأنه يطلب إصدار فتوى يف هذا اخلصوص 0نظرت اهليئة العليا يف املادة املشار إليها من القانون وتداولت حول املوضوع باستفاضة ثم
قررت ما يلى:
( )1إن املادة  49من قانون الزكاة املشار إليها يف خطاب اإلدارة القانونية ال تنطبق على
موضوع الرسوم املصرفية 0
( )2جيوز للبنوك أن تعفى من تلقاء نفسها ديوان الزكاة من الرسوم املصرفية ولكن ال جيوز
شرعاً أن تلزم املصارف بتقديم خدمة لديوان الزكاة بال مقابل 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ( ) 92/13
املوضوع :قرارات اهليئة العليا إلجازة النظام األساسي
ملؤسسة ضمان الودائع املصرفية
كون بنك السودان جلنة إلعداد مشروع قانون إلنشاء مؤسسة لضمان الودائع املصرفية
وطلبت هذه اللجنة عرض ما توصلت إليه من دراسات ومشروع القانون على اهليئة العليا
للرقابة الشرعية إلجازته من الناحية الشرعية فسمح السيد رئيس اهليئة للسيد /عبد اهلل
املهتدى الوسيلة مقرر جلنة النظر يف إنشاء مؤسسة لضمان الودائع املصرفية باستعراض ما جاء
بالدراسة التى أعدتها اللجنة هلذا الغرض 0
بدأ السيد  /املقرر حديثه مبيناً  :أن فكرة التأمني على الودائع ظهرت ألول مرة يف الدول
الغربية بعد الكساد االقتصادى العاملى الذى ساد العامل يف الثالثينيات إال أنها طبقت من
قبل يف تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) كأول دولة يف العامل وكان ذلك يف عام 1924م  0وفى السودان
ظهرت فكرة التأمني على الودائع يف عام 1982م  0وخلص سيادته مربرات قيام الصندوق يف
السودان بعدة أسباب منها :ـ
 .1عدم كفاية رأس املال 0
 .2التوسع يف التمويل 0
 .3نقص الكوادر اإلدارية واملصرفية املؤهلة 0
 .4ضعف موارد البنك املركزى باعتباره مموالً أخرياً 0
 .5ضخامة حجم الديون اهلالكة واملشكوك يف حتصيلها بالبنوك 0
كما ذكر سيادته أن اللجنة من خالل اطالعها على التجارب لبعض الدول مل جتد أي جتربة
يف إطار النهج اإلسالمى  0وأنها من بعد االطالع على تلك التجارب ومن خالل الدراسات
واملداوالت خلصت إىل خيارين لشكل املؤسسة هما :ـ
اخليار األول  :أن تنشأ مؤسسة للتأمني على الودائع بنفس مفهوم شركات التأمني اإلسالمية
التى تعمل يف جمال التأمني العام 0
اخليار الثانى  :أن ينشأ صندوق تكافل وتعاون لتعويض املودعني يف حالة إعسار البنوك.
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بني سيادته أن اللجنة رجحت األخذ باخليار الثانى وذلك ألن التأمني على الودائع كما
جاء يف اخليار األول غري معمول به يف جمال الودائع ولصعوبته 0
مداوالت اهليئة لفكرة قيام مؤسسة صندوق ضمان الودائع :
دار نقاش حول مدى كفاية املربرات الواردة بالدراسة لقيام املؤسسة ذلك ألن املربرات
واألخطاء التارخيية املذكورة مل تنشأ من واقع النظام املصرفى اإلسالمي  ،وعلى الرغم من
ذلك انتهى النقاش باالتفاق على جدوى الفكرة  .وذلك باعتبار أن الفكرة موجودة يف األنظمة
املصرفية وأن عمل املصارف هو نشاط جتارى استثمارى و بالتاىل هنالك احتمال للخسارة و هو
ما يربر قيام الصندوق  .ثم إن النظام يف جوهره ينبنى على التكافل وهو من مبادئ اإلسالم.
 .1املشرتكون يف الصندوق :
رأى اجملتمعون أن يكون هنالك صندوق لكل نوع من الودائع و ذلك الختالف املشاركني يف
كل حالة.
أ -الودائع اجلارية :
أن تشرتك البنوك يف صندوق ضمان الودائع اجلارية باعتبار أن البنوك ضامنة هلذه الودائع.
وعلى البنوك ضمان الودائع اجلارية ألصحابها يف كل احلاالت ولو كانت اخلسارة بسبب
آفة مساوية  .وهلا أن تتكافل فيما بينها لتأمني الودائع اجلارية  .وميكن دخول احلكومة
(باعتبارها ضامنة للبنوك ) و يكون الصندوق بني املدينني ومن يضمنهم .
و ال توافق اهليئة على دخول املودعني ( أصحاب احلسابات اجلارية ) يف هذا الصندوق ،ألن
العالقة بني العميل و البنك هنا عالقة مقرض ومقرتض ،وال ميكن أن حيمل املقرض مسئولية
ضمان قرضه فاملسئولية متمحضة على املقرتض .
ب -ودائع االستثمار :
أما خبصوص ودائع االستثمار ( فقد مت االتفاق على أن يتكافل أرباب املال فيما بينهم لضمان
ودائعهم يف صندوق لضمان ودائع االستثمار .
ومت االتفاق على جواز تكافل البنوك و الدولة على ضمان اخلسائر النامجة عن التقصري يف
إدارة حسابات االستثمار بواسطة البنوك على أن حتفظ حسابات منفصلة لكل .
وبذلك يكون قد مت االتفاق على قيام الصندوق على النحو التاىل :ـ
 -1صندوق التكافل لضمان الودائع اجلارية  :ويعتمد على اشرتاكات البنوك املتكافلة
ودعم الدولة .
 -2صندوق التكافل بني البنوك والدولة جلرب حاالت اإلعسار املالي النهائي.
 -3صندوق التكافل بني أرباب املال لضمان رأس املال واألرباح .
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 -4ومن ثم رأى اجملتمعون استعراض الدراسة املقدمة من اللجنة (مرفقة) لتعديل أو حذف
ما خيالف الشرع منها  0هذا وقد مشل التعليق اجلوانب اآلتية-:
 -1جاء يف ص  15من املقرتح إلنشاء املؤسسة «البند ( )3احلد املضمون من الودائع» النص
التالي:ـ
(بالنسبة لتحديد املبلغ املضمون بواسطة املؤسسة يف بداية عملها ترى اللجنة ضرورة مراعاة
اآلتى :ـ
أ -أن يكون احلد احملمى بالقدر الذى يطمئن أكرب عدد من املودعني  ،وأن يكون معقوالً
مقارنة بنسبة التضخم احلالية 0
ب -أن ال يشكل احلد احملمى عبئاً مالياً على موارد الصندوق خاصة مع بداية عمل
املؤسسة0
ج -أن يعطى جملس إدارة املؤسسة وبعد موافقة جملس الوزراء احلق يف زيادة احلد
احملمى مستقبالً كلما رأى أن موارد الصندوق قادرة على تغطية الزيادة.
لتحديد احلد املضمون فقد أخذت اللجنة عينة من البنوك وقامت بتوزيع ودائعها على شرائح
كما استخلصت اللجنة من اجلدول نسبة كل شرحية من إمجالي عدد املودعني وإمجالي
حجم الودائع  ،وطبقت اللجنة هذه النسب على ودائع البنوك التجارية كما يف 92/5/31
وبعد التداول يف هذا األمر من واقع االحصائيات رأت اللجنة أن يكون احلد احملمى يف حدود
مائة ألف جنيه .إن هذا املبلغ يعترب معقوالً كبداية  0كما أنه مقبول عند األخذ يف االعتبار
نسبة التضخم احلالية وحجم موارد املؤسسة يف بداية عملها  0ومن اإلحصائيات املأخوذة من
العينة وجدت اللجنة أن مبلغ مائة ألف جنيه ميثل ل5ر %95من عدد املودعني  ،بينما ميثل
هذا املبلغ 5ر %21من إمجاىل الودائع ) .
رأت اهليئة إعادة صياغة هذه الفقرة ليشمل الضمان كل الوديعة يف حالة الودائع اجلارية
إذا كان يف الصندوق ما يفى بذلك  0ويكون ذلك يف حالة اإلعسار النهائى 0
 -2جاء يف البند ( )4من املقرتح حتت» عنوان مصادر موارد املؤسسة» النص التاىل :ـ
رأت اللجنة أن تأتى موارد املؤسسة من املصادر التالية :ـ
أ  -رأس املال واالحتياطات املكونة 0
ب -االشرتاكات أو الرسوم السنوية التى تدفعها البنوك واملودعون 0
ج  -األرباح املتحققة من استثمار موارد املؤسسة 0
د  -االقرتاض من بنك السودان 0
هـ -أي موارد أخرى يوافق عليها جملس إدارة املؤسسة 0
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رأت اهليئة تعديل البند «هـ» ليقرأ  :أي موارد أخرى يوافق عليها جملس اإلدارة واهليئة
العليا للرقابة الشرعية 0
 -3جاء يف ص « 19البند ( )5إدارة املؤسسة» :ـ
من منطلق استقاللية املؤسسة وعدم خضوعها هليمنة أي جهة ما  ،رأت اللجنة أن يكون
رئيس جملس اإلدارة شخصية مستقلة وذلك للعمل على ترسيخ مبدأ االستقاللية ومحايته من
أي تدخل من جهة ما ووفقاً لقانون املؤسسة 0
لتحقيق ذلك رأت اللجنة أن يكون رئيس جملس اإلدارة بدرجة نائب حمافظ البنك املركزى،
وأن يتم تعيينه بواسطة رأس الدولة بتوصية من وزير املالية والتخطيط االقتصادى .كما رأت
اللجنة أن تتوفر الصفات التالية يف الشخص املختار هلذا املنصب وهى :
• أن يكون شخصية هلا وزنها االجتماعى 0
• أن يكون ملماً بعمل اجلهاز املصرفى ومشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة واخلربة
الواسعة بالعمل املصرفى  0أن يكون مشهوداً له باألمانة والنزاهة 0
من أجل أن تلعب املؤسسة دورها بكفاية فقد رأت اللجنة أن يتشكل جملس إدارتها من
الدرجات الوظيفية العليا املتخصصة يف جماىل العمل املصرفى واالقتصادى وعليه ترى اللجنة
أن يتكون اجمللس من الوظائف التالية :ـ
 نائب حمافظ بنك السودان 0 وكيل أول املالية 0 وكيل أول التخطيط 0 مدير إدارة الرقابة على املصارف 0 ثالثة أعضاء آخرين بدرجة املدير العام للبنك التجارى ويتم اختيارهم بواسطة احتاداملصارف السودانى وبصفة دورية  0وفى حالة فروع البنوك األجنبية يكون االختيار ألكرب
منصب يشغله سودانى 0
أما فيما يتعلق باملدير العام للمؤسسة فقد رأت اللجنة أن يكون رئيس جملس اإلدارة هو املدير
العام للمؤسسة وذلك لألسباب التالية :ـ
 إن رئيس جملس اإلدارة قد مت اختياره مبواصفات عالية  0وعليه من األفضل االستفادةمن هذه الشخصية وخرباتها الواسعة يف االضطالع بإدارة كل أعمال املؤسسة
 العمل يف املرحلة األوىل للمؤسسة حيتاج إىل جهد كبري وتفرغ كامل لرئيس جملساإلدارة  .حيث إن املرحلة األوىل متثل مرحلة التأسيس وبناء اهلياكل والنظم ووضع السياسات
لعمال املؤسسة) .
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إنه من رأى اهليئة أن يدخل يف تكوين اجمللس مستشار شرعى 0

 -4جاء يف ص  20من املقرتح «البند ( )6الدور الوقائى للمؤسسة » اآلتى - :
من االنتقادات اليت توجه ملؤسسة ضمان الودائع يف التجارب القائمة حالياً – باستثناء
مؤسسة الضمان األمريكية أن تلك املؤسسات تقوم فقط بالدور العالجي  ،مبعنى أن دور
املؤسسة يأتى بعد انهيار البنك وال يتعداه للقيام بالدور الوقائي والذي مينع الوصول إىل حالة
اإلعسار املصريف 0
لتفادى هذا القصور رأت اللجنة ضرورة أن يكون ملؤسسة الضمان املقرتحة دور وقائى يف
جمال العمل املصرفى وخاصة يف جمال التمويل واقرتحت اللجنة أن يتم نقل هذا الدور من
بنك السودان للمؤسسة كلياً أو جزئياً على النحو اآلتى :ـ
أ -أن يكون دور املؤسسة يف تفتيش البنوك يف جمال التمويل دوراً أساسياً وأصيالً .ولكن
إىل حني أن تتأهل املؤسسة بالقدر الكافى الذى ميكنها من االضطالع بهذا الدور بكفاءة ومقدرة
عالية يف األداء سيظل بنك السودان ميارس هذا الدور يف املرحلة األوىل من قيام املؤسسة على
أن يعمل تدرجيياً على نقله للمؤسسة متى ما اطمأن على مقدرة املؤسسة 0
ب -مع األخذ يف االعتبار مبا جاء يف (أ) أعاله جيوز لبنك السودان يف املرحلة األوىل
من قيام املؤسسة أن يفوض صالحيات حمددة للمؤسسة لتفتيش البنوك يف جمال السياسة
االئتمانية أو متابعة سداد التمويل من واقع املعلومات املتوفرة لبنك السودان  ،وعلى املؤسسة
رفع أي مالحظات أو توصيات لبنك السودان 0
ج -ان تعمل املؤسسة فوراً على تأسيس قسم يوكل له تطوير دور الرقابة غري املباشرة
وذلك عن طريق حتليل ميزانيات البنوك واالطمئنان على السالمة املالية للبنك وفقاً للمعايري
املصرفية املعروفة) .
رأى اجملتمعون حذف هذه الفقرة وذلك لقيام بنك السودان بهذا الدور  .كما أفاد
السيد /حسن فرج اهلل بأن السيد /وزير املالية أيضاً اعرتض عليها .
 -5جاء يف ص  21من املقرتح «البند ( )8الودائع اليت يشملها الضمان» ما يلي-:
(ترى اللجنة أن يشمل الضمان كل الودائع – جارية – ادخار  -واستثمار – وقد مت تضمني
ودائع االستثمار يف الضمان للسببني التاليني :ـ
أ  -إن الصندوق يقوم على مبدأ التكافل والتعاون  ،ولذلك ترى اللجنة أنه من األجدى
أن يشمل هذا الصندوق كل املودعني بالرغم من أن صاحب وديعة االستثمار شريك يف املخاطرة
من ناحية شرعية 0
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ب  -ترى اللجنة أنه لو مت حصر الضمان فقط على الودائع اجلارية فإن هذا اإلجراء
سيشجع منو الودائع اجلارية على حساب ودائع االستثمار وهذا التوجه له خماطره كما أشرنا
إليه سابقاً )0
ترى اهليئة أن تعدل هذه الفقرة وفقاً ملا مت االتفاق عليه يف ضمان الودائع اجلارية وودائع
االستثمار 0
أحكام عامة ص -: 22
علقت اهليئة على البنود التالية -:
البند ( )3الذي ينص على -:
( أن ال يتم توزيع أرباح للمساهمني وإمنا تضاف األرباح ملوارد املؤسسة ) 0
ترى اهليئة أن يستثمر مال كل صندوق لصاحله 0
البند ( )5الذي ينص على -:
( أن تعترب املساهمات واالشرتاكات السنوية التى تدفعها البنوك منصرفات ختصم من األرباح
ألغراض ضريبة الدخل )
ترى اهليئة أنه ميكن خصم املساهمات من األرباح ألغراض ضريبة الدخل إذا كانت على
سبيل التربع0
البند ( )6الذي ينص على -:
( أن يشمل الضمان فقط الودائع بالعملة احمللية )0
ترى اهليئة أن يشمل الضمان الودائع بالعملة احمللية واألجنبية 0
البند ( )7الذى ينص على -:
( أن يكون التعويض حلساب واحد بالنسبة للشخص الذى ميلك أكثر من حساب يف البنك
الذى يتوقف عن الدفع )
مل توافق اهليئة على هذا البند وترى حذفه 0
البند ( )8الذي ينص على -:
( أن يرتك أمر استثمار موارد املؤسسة جمللس اإلدارة شريطة أن ال تقل نسبة االستثمار يف
السندات احلكومية يف أي وقت عن  %50من مجلة املوارد )
ترى اهليئة أن يرتك أمر االستثمار جمللس اإلدارة كما ترى حذف عبارة السندات
احلكومية.
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البند ( )10الذي ينص على -:
(يف حالة توقف أي بنك عن الدفع على املؤسسة أن تدفع حد الضمان للمودعني خالل فرتة
أقصاها شهر واحد من تاريخ توقف البنك املعنى )
ترى اهليئة تعديل فرتة دفع الضمان من فرتة الشهر لتكون يف أسرع وقت ممكن 0
البند ( )11الذى ينص على :ـ
( أن تعترب الرتكة مبثابة حساب واحد  ،وكذلك أي حساب مشرتك مهما تعدد أصحابه)
ترى اهليئة حذف البند 0
كما رأى االجتماع طرح كيفية اشرتاك البنوك يف الصندوق  000وهل هو باإللزام أم باالختيار
ملزيد من النقاش يف الندوة التى ستعقد يف يوم  93/1/4بقاعة الصداقة عن قيام الصندوق 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/14
املوضوع  :معاجلة الضرر الفعلي الناجم عن مطل الغين
الوقائع :
 -1بتاريخ  92/3/5استفتى السيد  /كبري مساعدي املدير العام لالستثمار والتمويل – بنك
اخلرطوم عن مدى إمكانية إضافة بند أو شرط جزائي يف عقد املراحبة مقتضاه حتصيل غرامة
مقدارها  %5على املبلغ الواجب السداد ومل يسدد  0وقدم االستفتاء إلدارة التخطيط قسم الفتوى
والبحوث الفقهية والشرعية بنفس البنك 0
 -2بتاريخ  6ربيع اآلخر 1413هـ – 1992/3/17م تكرم القسم أعاله باإلجابة التالية-:
 الجيوز للبنك أن يتفق مع عميله املدين على أن يدفع له مبلغاً حمدداً أو نسبة حمددةمن الدين الذى عليه يف حالة تأخره عن الوفاء يف املدة احملددة أياً كانت تسمية هذا املبلغ
«غرامة املطل» أو «غرامة الردع» ألنه ال فرق بينه وبني الفائدة التى يشرتطها العاقدان يف حالة
تأخر املدين يف سداد الدين  ،فكالهما ربا ،وتسميتها غرامة وكونها ال تؤخذ إال من العميل
املماطل وأن البنك سوف يقوم بإنفاقها على وجوه اخلري أو حتويلها إىل صندوق التكافل ،
ال خيرجها عن كونها زيادة مشروطة يف العقد مقابل التأخري يف سداد استحقاق البنك وذلك
ربا بال أدنى شك «كل قرض جر منفعة فهو رباً» ومن ثم ال جيوز أن ي َ
ُضمن عقد املراحبة
بنداً أو شرطاً مقتضاه حتصيل غرامة  %5على املبلغ الواجب السداد الذى مل يسدد يف أجله،
ألن مثل هذا الشرط أو البند قد نهى الشرع عنه فهو بند أو شرط فاسد  ،مفسد للعقد 00
إذ حيل حراماً وقد صح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « املسلمون عند شروطهم إال شرطاً
أحل حراماً أو حرم حالالً » 0
 وطاملا أنه ال ميكن إضافة شرط أو بند يقضي بتحصيل  %5كغرامة ردع للعمالء املماطلنييف عقد املراحبة إذ أن البنود والشروط املوقع عليها يف عقد املراحبة هى احلاكمة أي هى التى
خيضع هلا طرفا العقد « البنك وعميله» ومن ثم ال يستطيع البنك املطالبة مبكسب غري وارد
يف العقد أو منصوص عليه  0ومن البديهيات أن يعرتض على ذلك ممثل العميل أمام احملاكم
أو أن يطعن يف عدم شرعيته وخروجه عن منطوق املادة الثالثة من قانون املعامالت املدنية
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التى تلزم باتباع أحكام الشريعة يف املعامالت وحتظر خمالفتها  00ولكن إعماالً للقاعدة التى
منطوقها :
 أن األصل يف العقود والشروط اإلباحة إذا كانت برضا املتعاقدين إال ما دل دليل علىمنعه « فإنه ال مانع من أن يتضمن عقد بيع املراحبة نصاً أو بندا يلزم العميل املماطل بدفع
تعويض عادل وخيول البنك احلق يف نشر اسم هذا العميل والتشهري به يف وسائل اإلعالم وأن
يتقدم البنك بطلب كتابى للبنك املركزى والقضاء مبوجبه تلزم املصارف بعدم متويله جزاء
ملماطلته  ،وسند ذلك ما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال «ال ضرر وال ضرار »
ومن هذا املبدأ انبثقت قاعدة الضرر يزال » وإلزالته أبيح التعويض العادل للطرف الذى حلقه
الضرر – وكذلك صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال «ىل الواجد ظلم حيل عرضه
وعقوبته» وقال «مطل الغنى ظلم» 0
 جيب أن يكون الضرر الذى أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً وأن يكون العميل موسراًومماطالً وهذا حيتم على البنك أن يكون دقيقاً يف املعلومات واألدلة الكافية التى تؤكد مماطلة
العميل  00وخري وسيلة لتقدير هذا الضرر أن حيسب على أساس الربح الفعلى أي ربح املثل
الذى ميكن أن حيققه البنك يف املدة التى تأخر فيها العميل عن الوفاء وهذه الطريقة من
السهولة مبكان إذ ميكن للمركز الرئيسى أن يعرف كل املعامالت التى تعثرت وأسباب تعثرها
واملدى الزمنى الذى جتاوزته ومن ثم وبطريقة حسابية ميكن معرفة قدر الضرر املادى الذى
حلق البنك وبناء على ذلك يطبق البند أو الشرط الذى يلزم العميل املماطل بدفع تعويض عادل
هو ربح املثل بالنسبة للفرتة التى تساوى فرتة املماطلة 0
 ميكن للبنك أن يضيف بنداً أو شرطاً يف عقد املراحبة يلزم العميل املماطل بدفع تعويضعادل يقدر بربح املثل 0
هذا ما لزم توضيحه واهلل أعلم 0

توقيع
					
توقيع
عبد اهلادى يعقوب عبد اهلل
سراج الدين عثمان مصطفى
قسم البحوث الفقهية والشرعية – الفتوى
ك0م املدير العام للتخطيط والدراسات
صورة إىل املستشار القانونى
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ملحوظـة :
نص ( البند ) الذى أضفناه يف عقد املراحبة :
« إذا مل يسدد الطرف الثانى املبلغ الواجب السداد املبني يف الفقرة ( )4أعاله وفق الزمن
املتفق عليه دون عذر مقبول  ،للطرف األول مطالبته بتعويض عادل يساوى ربح املثل
عن فرتة التجاوز وكذلك للطرف األول أن يفيد البنك املركزى مبماطلة الطرف الثانى ليحرم

من متويل املصارف كافة » 00
قرار اهليئة العليا للرقابة الشرعية
اطلعت اهليئة يف اجتماعها رقم  92/27بتاريخ  92/11/25على فتوى قسم البحوث الفقهية
والشرعية ببنك اخلرطوم عن الضرر الذي يصيب البنك نتيجة مماطلة العميل عن الوفاء
بسداد املراحبات يف الزمن املتفق عليه واستفسار هيئة الرقابة الشرعية بالبنك اإلسالمي
لغرب السودان حول شرعية إلزام املدين املماطل بالتعويض واطلعت اهليئة على فتوى البنك
اإلسالمي لغرب السودان  0واستعرضت اهليئة عدة فتاوى يف هذا الصدد من الشيخ الصديق
حممد األمني الضرير رئيس اهليئة والشيخ الصديق أمحد عبد احلي عضو اهليئة وفتاوى من
البنك اإلسالمي للتنمية جبدة  0ومن ثم أصدرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية املنشورين
التاليني اللذين أصبحا الفتوى رقم  92/14والفتوى رقم 92/15م .

 أنظر املصادر :
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانى ج  5ص  169املبسوط للسرخسى ج  13ص  18، 15فتح القدير البن الهمام ج،5
ص ، 214الغرر وأثره في العقود للضرير ص( ، )19-5املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص 0 398
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
72

الكتاب األول

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/14
منشور اهليئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1413/2هـ
(إىل مجيع البنوك املعتمدة واملؤسسات املالية)
املوضوع :معاجلة الضرر الفعلى الناجم عن مطل الغنى
الحظت اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية أن بعض البنوك :
( أ ) تضمن عقودها شرطاً جزائياً يقضى بتحديد نسبة أو حجم الغرامة يف حالة عدم وفاء
الطرف اآلخر بالتزاماته حنو البنك 0
(ب) أو توجه فروعها بتحصيل غرامة حتدد نسبتها عن الفرتة اليت ال يقوم املدين فيها
بسداد التزاماته حنو البنك 0
ومبا أن موضوع معاجلة الضرر الناجم عن تأخري سداد االلتزامات املالية « الديون» من قبل
املوسرين من العمالء هو حمل البحث يف أجندة اهليئة وستفصل فيه قريباً مبا يتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية وحيقق مصاحل املتعاملني  000فإن اهليئة تود أن تنقل إلدارات املصارف
واملؤسسات املالية أن ما جيرى عليه العمل من الغرامات مبوجب الفقرتني ( أ ) و (ب) أعاله
ال جيوز شرعاً ملا فيه من الربا  ،وجيب وقفه فوراً  ،واإلفادة باملبالغ التى استقطعت نتيجة
هلذه اإلجراءات 0
وجزاكم اهلل خري ًا

					
					
					
					
اخلرطوم يف  4مجادى اآلخرة 1413هـ
املوافق /28/نوفمرب 1992م
بنك السودان – اخلرطوم
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()92/15
املوضوع :مماطلة املدين املليء

يف الوفاء بدينه يف أجله
بناء على ما وصل إىل علم اهليئة من ممارسات بعض املصارف واملؤسسات املالية اليت توقع
غرامات على املدينني الذين ال يوفون بالتزاماتهم يف أجلها  ،وعلى االستفتاء املقدم من السادة
بنك اخلرطوم والبنك اإلسالمي لغرب السودان تود اهليئة أن تصدر اآلتي :ـ
أوالً :
إن املنشور رقم 1413/2هـ الصادر من اهليئة بتاريخ  4مجادى اآلخرة 1413هـ املوافق
1992/11/28م جزء ال يتجزأ مما يشمله هذا احلكم 0
ثانيا :
وقفت اهليئة على كثري مما أبدى من آراء ومما صدر من قرارات حول مطل الغنى يف الوفاء
بدينه يف ميعاده 0وتدور اآلراء حول معنى قوله صلى اهلل عليه وسلم -:
( أ ) مطل الغنى ظلم 0
(ب ) لي الواجد حيل عرضه وعقوبته 0
(ج ) قياس مطل الغنى على الغصب 0
وتتلخص اآلراء يف اآلتي -:
( )1ذهب بعض الفقهاء احملدثني منهم األستاذ مصطفى الزرقا إىل قياس مطل الغنى على
الغصب  ،وبناء على ما اعتمده بعض الفقهاء من تضمني الغاصب لربح املغصوب وما فوته من
ربح على املغصوب منه ،يرى هذا الفريق جواز التعويض عن الضرر الناجم عن عدم السداد يف
ميعاده  0واجلدير بالذكر أن األستاذ الزرقا يرى أن جمرد املطل كاف لطلب التعويض 0
( )2وذهب الفريق الثاني إىل جواز التعويض عن الضرر الناجم عن مماطلة امللىء ولكن بشرط
أن يكون الضرر مادياً وفعلياً 0وعلى املؤسسة املتضررة أن تثبت الضرر الذي أصابها وحجمه..
 منشور الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1413/3هـ إلى جميع البنوك املعتمدة واملؤسسات املالية .
 صحيح البخاري باب مطل الغني حديث رقم . 2270
 صحيح البخاري باب مطل الغني .
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وميكن قياس ذلك بنتائج أعمال املؤسسة يف نهاية العام فتعوض بنسبة أرباحها إن كانت هلا
أرباح  « 00أنظر يف ذلك ورقة األستاذ الدكتور الصديق حممد األمني الضرير» 0
( )3وذهب الفريق الثالث إىل أن العقوبة املشار إليها يف احلديث هي العقوبة اجلنائية
كاحلبس والتشهري.
والرأي األخري هو مذهب مجهور املتقدمني واملتأخرين وقد انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي
املنعقد يف مؤمتره السادس جبدة يف  23-17شعبان  1410املوافق  20-14مارس  1990إذ
نص على :ـ
«أنه حيرم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط  0ومع ذلك ال جيوز شرعاً
اشرتاط التعويض يف حالة التأخر عن األداء »0
وترجح اهليئة هذا الرأي للعمل به يف السودان لألسباب اآلتية :ـ
 -1أنه رأى مجهور الفقهاء اعتماداً على ظاهر النص 0
 -2أن اإلجراءات القانونية يف السودان كفيلة بإزالة األثر السيئ ملطل املدينني إذا حتوطت
املؤسسات املالية باإلجراءات الكافية حلفظ حقوقها 0
أ -فاملادة  179من القانون اجلنائي  1991متنع ارتداد الشيك املعطى أو املظهر وتعاقب
عليه جنائياً 0وعلى املؤسسات أن تطالب بتحرير شيكات لصاحلها مبا هلا من ديون 0
ب -كما أن قانون بيع األموال املرهونة للمصارف 1990قد سهل إجراءات بيع الرهن 0وعلى
املصارف أن جتتهد يف احلصول على الرهن الكايف  0ويغنيها ذلك عن املطالبة بالتعويض0
ج  -ونوصي بإضافة مادة عامة يف قانون العقوبات لتجريم املطل بشروطه.
 -3أن العمل بالتعويض عن الضرر املادي والفعلي إىل جانب ما فيه من احتمال التحايل
على أكل الربا:
أ -فهنالك صعوبة يف حتديده 0
ب -كما أن العمل به أغرى بعض املدينني بالتمادي يف املطل  ،ألن األفراد عادة يستثمرون
ما حبوزتهم من مال بنسب أعلى مما حتققه املؤسسات من أرباح  ،فيؤخرون الدين ويدفعون
التعويض بنهاية العام 0
 -4أن اهليئة توصي بتخصيص حماكم للمصارف واملؤسسات املالية يف كل عواصم الواليات
أسوة بوالية اخلرطوم للبت السريع يف نزاعات البنوك واملؤسسات املالية.
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القرار -:
ومبا أن هذه اإلجراءات قد أصبحت كافية يف إزالة اآلثار الضارة للمطل -:
تقرر اهليئة عدم جواز فرض غرامة على املدين املماطل أو مطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج
عن التأخر يف األداء 0
وعلى املصارف واملؤسسات املالية العمل بهذا من تارخيه 0
وجزاكم اهلل خري ًا ،، ،،
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امللحق رقم ()1
بتاريخ  6ربيع اآلخر 1413هـ – 92/4/4م أرسل السيد  /سراج الدين عثمان مصطفى كبري
مساعدي املدير العام للتخطيط والدراسات -بنك اخلرطوم اخلطاب التالي :
إىل صاحب الفضيلة /
الدكتور  /أمحد على عبد اهلل
األمني العام هليئة الرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
املوضوع  :التعويض العادل عن الضرر الذي يصيب البنك
نتيجة مماطلة العميل عن الوفاء باملبلغ الواجب
السداد يف املراحبات وفق الزمن املتفق عليه
نسبة ملماطلة العمالء يف سداد املبلغ الواجب السداد يف مراحبات كثرية تسببت يف إحلاق
أضرار مادية ببنك اخلرطوم  0أعد قسم البحوث الفقهية والشرعية والفتوى املذكرة املرفقة مع
هذا اخلطاب إىل اجلهة املختصة بالبنك لتمكنها من معاجلة هذا املوضوع وفق أحكام الشرع
احلنيف 0
عليه نرفع لسيادتكم صورة من املذكرة املعنية آملني أن تنظروها مع إبداء ما ترونه الزماً 0
وفقنا اهلل واياكم ملا فيه خري البالد والعباد ،،
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امللحق رقم ()2
بتاريخ  92/11/5أرسلت هيئة الرقابة الشرعية لبنك الغرب استفتاءً بفحوى هذا املوضوع
هذا نصه :
بسم اهلل الرمحن الرحيم

البنك اإلسالمى لغرب السودان
			
التاريخ1992/11/5:م

		

املوافق1413/5/11:هـ

السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
بنك السودان
لعناية السيد  /د 0أمحد على عبد اهلل

					

حفظه اهلل ،، ،،

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املوضوع  :استفسار حول  :هل يقبل شرعاً مبدأ
إلزام املدين املماطل بالتعويض على الدائن
 -1أشري إىل املوضوع أعاله  ،وأفيد فضيلتكم بأن هذا االستفسار سبق أن عرض على هيئة
الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمى لغرب السودان بتاريخ  86/10/19وأصدرت اهليئة املوقرة
فتواها املرفقة طيه 0
 -2ثم قدم هذا االستفسار مرة ثانية على اهليئة بتاريخ  89/6/12مع إرفاق بعض الفتاوى
واآلراء الفقهية الصادرة من اهليئات املختلفة للبنوك اإلسالمية (مرفقة) .
 -3وملا رأت اهليئة بأن األمر موضع خالف بني اهليئات املختلفة للبنوك اإلسالمية
األخرى ،رأت اهليئة إحالة هذا األمر بتاريخ  89/6/24للهيئة املشرتكة بني البنوك  .ومل
توافنا اهليئة العليا بفتوى حتى اآلن حول هذا األمر 0
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 -4عليه أرجو أن أضع أمام فضيلتكم هذا املوضوع حسب توجيهات هيئة الرقابة الشرعية
بالبنك وأرفق لسيادتكم كل املستندات واآلراء الفقهية والفتاوى الشرعية الصادرة من اهليئات
األخرى للبنوك االسالمية التى تتعلق بهذا األمر  ،إلصدار فتوى قاطعة حول شرعية مبدأ
إلزام املدين املماطل بالتعويض 0
وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه اخلري والصالح  ،واهلل املوفق وهو اهلادى اىل سواء السبيل ،،
ولسيادتكم عظيم التقدير واالمتنان ،،،
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امللحق رقم ()3
البنك اإلسالمي لغرب السودان
املوضوع  :هل يقبل شرعاً مبدأ الزام املدين املماطل بالتعويض
ملخص الرأي الشرعي املطروح حول هذا املوضوع :ـ
جاء الرأي الشرعي حول املوضوع املذكور من قبل مساحة األستاذ مصطفى الزرقا (عمان
– 1401/10/15هـ املوافق  )1981/8/وقام بإرساله إىل البنك رئيس وحدة البنوك اإلسالمية
بالبنك اإلسالمي للتنمية – جدة بتاريخ 1401/8/8هـ املوافق 1989/3/10م وذلك يف إطار
توجيهات البنك اإلسالمي للتنمية يف متويل عمليات اإلجارة واألسلوب الذى اعتمده البنك
لتشجيع املتعاملني معه على تسديد ما يرتتب عليهم من مبالغ يف موعدها (دون تأخري )
وقد خلص الرأى الشرعى املذكور إىل :ـ
 -1أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخري املدين عن وفاء الدين يف موعده هو
مبدأ مقبول فقهياً0
 -2تقدير ضرر الدائن يعود إىل القضاء بعد ثبوت املماطلة  ،وال جيوز االتفاق املسبق
بني الطرفني 0
 -3حتدد احملكمة مقدار الضرر والتعويض عنه مبا فات الدائن من ربح معتاد يف طرق
التجارة العامة بأدنى حدوده العادية لو أنه قبض دينه يف موعده واستثمره بالطرق املشروعة
احلالل يف اإلسالم كاملضاربة واملزارعة وحنوهما 0
التعليق -:
أوالً :
رأينا أن معد الرأي الشرعى املطروح حول هذا املوضوع – جزاه اهلل خرياً – قد طرق
موضوعاً حيوياً وملحاً بلوره املهتمون بشئون املعامالت املالية للبنوك اإلسالمية إىل قضية
مصرفية هامة وذلك يف ضوء االعتبارات التالية :ـ
أ -إن املماطلة يف تسديد الديون املستحقة للبنوك اإلسالمية ال سيما إذا أخذ حجمها يف
التعاظم – يرتتب عليها بني أمور أخرى تضرر املركز املاىل للبنك الدائن وذلك من جراء حدوث
كل من-:
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 -1نقص يف األصول النقدية (السائلة)0
 -2انكماش يف املوارد املالية املتاحة لالستخدامات االستثمارية 0
 -3تراجع يف عائدات البنك  ،وبالتاىل صافى األرباح بالنحو الذى تتأثر معه سلباً حقوق
كل من املساهمني واملودعني 0
ب -إن النظم املصرفية الربوية تولي موضوع التأخر يف سداد القروض D e f e r r e d
 paymentsأولوية قصوى ضمن اهتماماتها بل إنها وفى معظم احلاالت ال تفرق بني
املدين املعسر واملدين املماطل 0لذلك فإنها ال تتهاون يف فرض الفوائد اإلضافية – يف إطار فلسفة
خدمة الدين – على املقرتضني غري امللتزمني جبداول السداد 0
ومن املفروض أن البنوك التجارية وغريها من املؤسسات املالية والتجارية يف عدد من بلدان
العامل الغربي تعتمد جزئياً يف تأمني مراكزها املالية ضد الديون القابل سدادها للتأخر على
بيوت اخلصم  Discount Housesاليت تتعهد بدورها بسداد الديون املستحقة للبنوك
خمصوماً منها حقوقها من األتعاب «معدل اخلصم» نظري قيامها مبالحقة املستفيدين من تلك
الديون «القروض» واستخالص املبالغ املستحقة عليهم0
واألهم من ذلك أن عائد هذه البنوك من الفوائد اإلضافية – اجلزاءات – يؤلف مساهمة
ملموسة ومتزايدة يف إمجاىل عائداتها مما يوفر هلا وضعاً تنافسياً أفضل باملقارنة مع البنوك
اإلسالمية يف ظل نظامها الراهن0
ج -إن استمرار النظام الراهن للبنوك اإلسالمية  0بعدم إلزام املدين املماطل بالتعويض ،
يغري بعض املتعاملني من أصحاب األغراض غري النزيهة باستغالل مثل هذا الوضع – ودون
وجه حق – لتحقيق مكاسب ذاتية غري شرعية وذلك على حساب حقوق املساهمني واملودعني
على حد سواء لذلك فإن التعجيل باحلصول على فتوى قاطعة حول هذا املوضوع ينبغى أن
يأخذ حقه من األولوية ضمن اهتمامات البنوك اإلسالمية 0
ثانياً :
إن اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة التى أوردها الرأى الشرعى املذكور لدعم
حجته قد اشتملت على أوامر صرحية بأداء األمانات يف اآلجال املتفق عليها .ونهت نهياً بيناً
عن أكل األموال بالباطل ،غري أن هذه األسانيد الشرعية مل تنص على أحكام دنيوية بعينها
ملعاقبة املدينني املماطلني لذلك فإن األمر يتطلب ضرورة فتوى قاطعة من الدوائر اإلسالمية
الفقهية املختصة باملعامالت املالية وذلك للتأكد من أن جواز التعويض بهذا الشكل ال يدخل
يف طائلة الربا 0
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ثالثاً :
إن اللجوء للقضاء كوسيلة ملعاجلة قضايا التعويض وذلك بتصنيف املتعاملني إىل قادرين
مماطلني ومعسرين ومن ثم حتديد حجم التعويض املاىل لصاحل الدائنني – فيما إذا صدرت
فتوى بشرعيته – ينطوى على الكثري من املآخذ  000منها :
 .1إن حصول الدائنني على تعويضاتهم يشرتط بالضرورة وجود نظم قضائية بالبلدان
املعنية تعمل وفق الشريعة اإلسالمية 0
 .2إن حصول الدائنني على تعويضاتهم يرتهن باملدى الزمنى غري احملدد الذى يتطلبه
صدور احلكم القضائى املعنى 0
لذلك إذا صدرت فتوى صرحية بشرعية تعويض الدائن يف مثل هذه احلاالت  ،ينبغى البحث
حول وسيلة معاجلة أخرى – عدا وسيلة احملاكم املقرتحة – تتسم باملرونة والبساطة وسهولة
التنفيذ 0
رابعاً :
لعله من دواعى احلكمة أن حيال الرأى الشرعى املذكور إىل هيئة الرقابة الشرعية لالستنارة
برأيها حول املوضوع 0
						

					
					
					

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
82

توقيع
حسن السنوسى
إدارة البحوث والدراسات

الكتاب األول

امللحق رقم ()4
بتاريخ 1986/10/19م أطلعت هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمى لغرب السودان على
فتوى األستاذ الدكتور  /الصديق الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية يف بنك الربكة السوداني
كما اطلعت على فتوى د.يوسف العامل رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية اإلسالمي
وتقرأ األخرية كما يلى :
أوالً :
تتفق اهليئة مع ما جاء يف فتوى االستاذ الصديق الضرير يف الفقرات  4،3،1باإلمجاع
وهي-:
الفقرة األوىل  :ال جيوز أن يتفق البنك مع العميل املدين على أن يدفع له مبلغاً حمدداً أو
مسى هذا املبلغ
نسبة من الدين الذي عليه يف حالة تأخره عن الوفاء يف املدة احملددة سواء أ ّ
غرامة أو تعويضاً أو شرطاً جزائياً ألن هذا هو ربا اجلاهلية اجملمع على حترميه .
الفقرة الثالثة  :ال جيوز أن يطالب البنك املدين املعسر بتعويض  .وعليه أن ينتظره حتى
يوسر لقوله تعاىل « وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة « بل يندب أن يربئ البنك مدينه
املعسر من الدين إذا كانت حالته تقتضي ذلك لقوله تعاىل « وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم
تعلمون» .
الفقرة الرابعة  :ينبغي أن يتخذ البنك كل االحتياطات املمكنة اليت متنع العميل من
املماطلة وجتنب البنك املطالبة بالتعويض وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو رهن  .وينبغي أن يكون
الرهن مصاحباً للعقد أو سابقاً له فالرهن ميكن أخذه عن الدين احلادث .
ثانياً :
أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من فتوى الدكتور  /الصديق الضرير فإن اهليئة ترى أن من
اجلائز للدائن يف حالة املدين املوسر املماطل جيوز له اإلعالن يف الصحف يف حالة مماطلة
العميل سواء تضمن ذلك العقد أو مل يتضمن وذلك استناداً إىل قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
« لي الواجد حيل عرضه وعقوبته » وقوله صلى اهلل عليه وسلم « مطل الغين ظلم » .
أما بالنسبة للتعويض عما فات الدائن من ربح فاهليئة ال ترى مكاناً للقول جبواز النص يف
العقد بتعويض الدائن  ،ولكن الذي تراه اهليئة هو أنه يكون للدائن أن يلزم املدين املوسر
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املماطل بتعويض عن كل ما تكلفه وميكن أن ينص يف العقد على أن يتكفل املدين املوسر
املماطل برد كل ما دفع الدائن بسبب استخالص الدين من املدين  .وذلك يوافق ما جاء يف
املادة « »5من قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1984م الذي تنص املادة « »5منه على
ما يلي-:
( مطل القادر حيل عقوبته وعلى القادر غرم الشكاية ) .
واهلل املوفق ...
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توقيع
الصديق أمحد عبد احلي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
لبنك الغرب اإلسالمي

الكتاب األول

القسم الثاني

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية
للعام 1993
1414-1413هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام
ص.ب  313اخلرطوم
الفتوى رقم ()93/1
املوضوع  :النزاع بني مزارعي منطقة القضارف
واملصارف املمولة هلم حول إزالة الغنب يف عقود السلم
نشأ نزاع بني احتاد مزارعي منطقة القضارف واملصارف اليت مولتهم للموسم الزراعي بعقود
سلم  .وعند موعد تسليم احملصول طالب املزارعون باعتماد بند اإلحسان أو إزالة الغنب بسبب
زيادة األسعار نتيجة للتضخم  ،يف حني ذهبت املصارف إىل االلتزام بالعقود املوقعة مع كل
مزارع  ،فاحتكموا إىل اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
بعد االستماع إىل شرح مفصل من السادة ممثلي احتاد املزارعني وممثلي احتاد املصارف
والسيد /حمافظ بنك السودان تبني للهيئة أن منشأ هذا النزاع هو الدخول يف عقود سلم بصيغ
خمتلفة  .ومل ينص يف أكثر هذه العقود على شرط إلزالة الغنب الذي قد يقع على أي من
الطرفني بسبب اضطراب األسعار .
ومن املعلوم أن قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م قد نص يف املادة  221على معاجلة
حاالت الغنب  .وبني القانون يف ذات املادة أنه ال جيوز االتفاق على خالف مضمون هذه
املادة  .وهو قانون يقوم على أحكام الشريعة اإلسالمية وهديها  .وملا وقفت اهليئة العليا على
االختالف الواسع بني الطرفني رأت أن تطرح عليهما احلل اآلتي على أساس من الصلح-:
 .1أن احلل هلذا النزاع أن يرد الطرفان وجوباً إىل شرط إزالة الغنب حتى ولو مل ينص عليه يف
العقد  .وحددت االجتهادات الفقهية أن الغنب هو ما زاد عن الثلث  .ويقتضى ذلك أن يرد ما
زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إىل الطرف املغبون سواء كان هو املسلم أو املسلم إليه .
 .2أن يفسر اإلحسان إذا ورد يف بعض العقود على أن حده األدنى هو إزالة الغنب مبعناه
الوارد يف ( )1أعاله .
( .3أ) أن السعر املعتمد – ألغراض هذه الفتوى – هو السعر السائد يف سوق احملصول يف
القضارف .
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(ب) يعتمد سعر سوق احملصول يوم التسليم مادام يف خالل املدة املنصوص عليها يف العقد
أو املتفق عليها بني طرفيه .
(ج) إذا مت التسليم بعد املدة املتفق عليها فال يستفيد املزارع من تأخريه  ،فيأخذ األقل
من السعرين :يوم التسليم وآخر يوم يفرتض أن يسلم فيه .
 .4أن يكلف السيدان حمافظ بنك السودان (عضو اهليئة) واألمني العام للهيئة العليا للرقابة
الشرعية بعرض هذه الفتوى على طريف النزاع على وجه الصلح امتثاالً لقوله تعاىل« :والصلح

خري» وقول عمر رضى اهلل عنه « :ردوا اخلصوم ليصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغينة»
فإن قبالها سويا وإال ستنظر اهليئة يف النزاع على أساس إجراءات وقواعد التحكيم .
واهلل وىل التوفيق والسداد ،،،

توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
25رمضان 1413هـ
 18مارس 1993م
مت عرض الفتوى على طريف النزاع وقبل الطرفان ما قررته اهليئة العليا والتزما بتنفيذه .

					
					
					
					

توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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الكتاب األول

ملحق رقم ()1
التاريخ  11 :شوال 1413هـ

بنك السودان
مكتب احملافظ

النمرة  :ب س /حمافظ /سري9/65/

إدارة البنك املركزي توجه اجلهاز املصريف بتنفيذ الفتوى
السيد /مدير عام ...................
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ....

املوضوع  :النزاع بني مزارعي منطقة القضارف
واملصارف املمولة هلم حول إزالة الغنب يف عقود السلم
بعد االستماع إىل شرح مفصل من السادة ممثلي إحتاد املزارعني وممثلي احتاد املصارف
والسيد /حمافظ بنك السودان تبني للهيئة أن منشأ النزاع هذا هو الدخول يف عقد سلم بصيغ
خمتلفة  .ومل ينص يف أكثر هذه العقود على شرط إلزالة الغنب الذي قد يقع على أي من
الطرفني بسبب اضطراب األسعار .
ومن املعلوم أن قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م قد نص يف املادة  221على معاجلة
حاالت الغنب  .وبني القانون يف ذات املادة أنه ال جيوز االتفاق على خالف مضمون هذه املادة.
وهو قانون يقوم على أحكام الشريعة اإلسالمية وهديها  .وعليه ترى اهليئة -:
 .1أن احلل هلذا النزاع أن يرد الطرفان وجوباً إىل شرط إزالة الغنب حتى ولو مل ينص عليه
يف العقودات .وحددت االجتهادات الفقهية أن الغنب هو ما زاد عن الثلث  .ويقتضي ذلك أن
يرد ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إىل الطرف املغبون سواء كان هو املسلم أو املسلم
إليه .
 .2أن يفسر اإلحسان إذا ورد يف بعض العقود على أن حده األدنى هو إزالة الغنب مبعناه
الوارد يف (.)1
 .3أ /أن السعر املعتمد – ألغراض هذه الفتوى – هو السعر السائد يف سوق احملصول
بالقضارف .
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ب /يعتمد سعر سوق احملصول يوم التحصيل ما دام يف خالل املدة املنصوص عليها يف
العقد أو املتفق عليها بني طرفيه  .املقصود بسعر احملصول هو سعر سوق احملصول بدون
العشور والقبانة .
ج /إذا مت التسليم بعد املدة املتفق عليها فال يستفيد املزارع من تأخريه  ،فيأخذ األقل من
السعرين  :يوم التسليم وآخر يوم يفرتض أن يسلم فيه .
د /يدفع الفرق للطرف املغبون عند بيع الطرف الثاني للمحصول حبيث ال يتجاوز ذلك
شهراً من يوم التسليم .
 .4أن يكلف السيدان حمافظ بنك السودان (عضو اهليئة ) واألمني العام للهيئة بعرض هذه
الفتوى على طريف النزاع على وجه الصلح امتثاالً لقوله تعاىل «والصلح خري» وقول عمر رضى
اهلل عنه « ردوا اخلصوم ليصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغينة » فإن قبالها سوياً وإال
ستنظر اهليئة يف النزاع على أساس إجراءات وقواعد التحكيم .
بناءً على الفتوى أعاله يرجى إجراء التعديالت الالزمة لعقود السلم طرفكم .
واهلل ويل التوفيق ...
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توقيع
الفاتح زين العابدين
مدير إدارة املكتب التنفيذي
بنك السودان

الكتاب األول

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93/2
املوضوع  :شكاوى بعض املستوردين من مطالبة املصارف
هلم بدفع فرق سعر الصرف يف تنفيذ خطاب االعتماد
أوالً  :ملخص عام
بتاريخ 1992/12/29م تقدم السيد /هاشم الياس بشري بشكوى ضد بنك الربكة السوداني
مفادها أنه فتح اعتماداً مستندياً مببلغ  154.700دوالر ودفع ما يعادله باجلنيه السوداني
كامالً بالسعر املعلن للدوالر يف حينه وأنه فوجئ مبطالبة البنك فيما بعد بسداد فرق سعر
صرف الدوالر مبا يعادل سعره املعلن وأنه رفض ذلك  ،وقال أطلب من هيئتكم الفتوى يف هذا
املوضوع .
ثم توالت الدعاوى بذات نقاط النزاع أعاله ونذكر من ذلك -:
 .1شركة األيام لألدوات املكتبية ضد بنك الشمال اإلسالمي .
 .2إبراهيم أبو حسنني ضد بنك اخلرطوم .
 .3كمال النوراني ضد بنك الشمال اإلسالمي .
درست اهليئة العليا هذا املوضوع واستمعت فيه إىل وجهة نظر البنك املركزي  ،وبعض
املصارف املدعى عليها  ،كما استدعت اخلرباء املصرفيني  ،وممثلي احتاد املصارف وبعد ذلك
جار يف املعامالت املصرفية .
تقدم السيد /األمني العام بشرح ملا هو ٍ
 .4إذا طلب عميل فتح اعتماد استرياد بضاعة وأخذ منه البنك ما يعادل  10ألف دوالر
بالسعر اجلاري مثالً يف تاريخ فتح االعتماد كهامش نقدي  %100وأنه إذا فرض أن السلعة مل
تصل ،فإن البنك سيعيد إليه املبلغ بالسوداني بسعره يف تاريخ فتح االعتماد .أما إذا وصلت
البضاعة وارتفع سعر الدوالر فإن البنك يطالب العميل بسداد الفرق الناتج عن ارتفاع السعر يف
تاريخ سداد املراسل اخلارجي وذلك ألن اهلامش النقدي املدفوع ال ميثل سداداً نهائياً – إمنا
هو جمرد ضمان .
 .5التعامل بني البنك واملراسل اخلارجي -:
يتوقف التعامل بني البنك واملراسل اخلارجي على التسهيالت االئتمانية  ،فإذا كان للبنك
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تسهيالت ائتمانية لدى املراسل اخلارجي ففي هذه احلالة ال يقوم املراسل اخلارجي باخلصم
عند فتح االعتماد  .أما إذا مل يكن للبنك تسهيالت ائتمانية فيقوم املراسل اخلارجي خبصم
كل املبلغ من حساب البنك طرفه ويعلقه يف حساب (هامش االعتماد) .
 .6يف حالة فتح خطاب االعتماد باالسرتليين ومل يكن للبنك الفاتح لالعتماد رصيد
باإلسرتليين ففي هذه احلالة يقوم املراسل اخلارجي خبصم ما يعادل االسرتليين بالدوالر
وعندها يكون التعامل بثالث عمالت  .سوداني مع العميل ودوالر مع السوق احلر واسرتليين
مع السوق اخلارجي  .فإذا ارتفع سعر االسرتليين خيصم من العميل الفرق خاصة وأنه منذ
البدء مت االتفاق مع العميل بدفع الفرق .
 .7إذا مل يكن للبنك حساب خارجي وليس له رصيد بالعمالت احلرة فعليه االعتذار عن
قبول فتح االعتماد .
 .8احلسابات اخلارجية املودعة لدى املراسلني األجانب غري مفصلة حيث إن البنوك
حتتفظ بتفاصيلها داخلياً .
وبعد ذلك تقدم السيد  /األمني العام باملذكرة التالية  :متخذاً من شكوى شركة األيام لألدوات
املكتبية ضد بنك الشمال منوذجاً لبقية الشكاوى وذلك يف اآلتي :
ثانياً  :دعوى شركة األيام لألدوات املكتبية ضد بنك الشمال اإلسالمي -:
تتلخص الدعوى من خالل عريضة الشكوى ومن حماضر اهليئة يف اآلتي :
 -1أن شركة األيام لألدوات املكتبية فتحت مع بنك الشمال خطابي اعتماد بتاريخ 92/8/23م
و92/9/1م0
 -2أن بنك الشمال خصم من حسابهم طرف البنك املقابل السوداني بنسبة  %100حسب
سعر الصرف اجلاري يف تاريخ فتح االعتماد 0
 -3حرر املدعي بتاريخ  1993/1/4شيكاً على حسابه لدى املدعى عليه فارتد الشيك لعدم
كفاية الرصيد  0وعند االستفسار أخطره البنك بأنه خصم من حسابه بتاريخ 92/10/4م فرق
سعر الصرف عن االعتمادين0
رد بنك الشمال على الدعوى كتابة كما حضر مندوبه مع مندوب املدعى واستمعت اهليئة
هلما وأفاد مندوب البنك مبا يلي -:
 -1أقر بأن املدعى قد فتح معهم االعتمادين  0وأنهم خصموا الفرق يف سعر الصرف من
حسابه 0
 -2بني أن طلب فتح االعتماد الذي يوقع بواسطة املستورد ميثل العالقة التعاقدية بني
الطرفني  ،وينص الطلب على اآلتي :
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أ -نقبل ونوافق على أن كل املخاطر مبا فيها تغيري سعر الصرف الناتج عن فتح االعتماد
هي مسئوليتنا وليس للبنك أو وكيله أي إلتزام  ،كما خنلى طرف البنك عن أي تأخري يف
وسائل االتصال أو نقل املستندات اليت ختص هذا االعتماد 0
ب -أفوضكم باخلصم من حسابي كل املبالغ اليت تكون مستحقة على هذا االعتماد مبا فيها
كل عموالتكم وكل النفقات اليت قد تصرف بواسطتكم أو مراسليكم لتوفري تأمني االعتماد.
 -3بناء على ذلك درج البنك على حماسبة املستورد باألسعار املعلنة يف تاريخ خصم املراسل
اخلارجي من حسابنا اجلاري طرفه وبناء على ذلك خصمنا من املدعى 0
 -4وفى اعتقادنا أن الدفع الذي يتم باملقابل احمللى عند فتح االعتماد عبارة عن تأمني يدفع
على النقد األجنيب  0ونوه إىل أنهم خيصمون من حساب العميل أي فرق للعملة ويدفعون
للعميل كذلك الفرق فيما إذا اخنفض سعر الصرف 0
 -5مبا أن هذا الطلب ميثل العالقة بيننا فقد قمنا مبوجب نصوصه خبصم املبلغ من حساب
العميل 0
وفى تعقيب املدعى على رد املدعى عليه قال  :هو على علم بالفقرتني (أ) و (ب) من خطاب
االعتماد ولكنه فهم منهما :
 -1أن املخاطر املذكورة هي خماطر الفروقات بني العمالت األجنبية 0
ومل يوافقه املدعى عليه على ذلك 0
 -2وأن التفويض للخصم من احلساب هو خاص خبصم قيمة االعتماد عند فتحه .
واحنصر بذلك النزاع يف هاتني املسألتني وفى تكييف خطاب االعتماد من الناحية الشرعية0
ولذلك طلبت اهليئة من احتاد املصارف أن يكلف أحد خربائه لإلدالء بشهادته حول هذا
املوضوع  0كما رأت أن تستدعى األستاذ صالح أبو النجا خلربته يف هذا اجملال.
وعرضت الدعوى على األستاذ  /صالح أبو النجا الذي أجاب باآلتي :
أ -أن العالقة بني البنك وعميله تتوقف بدرجة كبرية على التفاهم الذي يتم عادة بني البنك
وعميله 0
ب -بالنسبة لنا ومنذ فرباير 1992م نتعامل مبوجب ضوابط التعامل يف السوق احلر
املوحد.
 .1بدأ هذا السوق بالتمويل من السوق وبنسبة  %100مبعنى أن البنك كان يوفر العملة
من السوق ويبيعها صرفاً للعميل بنسبة  %100ومع ذلك إذا ألغى االعتماد يشرتى البنك من
العميل العملة األجنبية بسعر صرف ذلك اليوم ويقوم ببيعها لعميل جديد 0
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 .2هناك بعض البنوك اليت بدأت متول خطابات االعتماد من ودائعها  0وهذا التمويل
يكون عن طريق القرض  0وما يدفعه العميل من العملة السودانية سواء كان مساوياً لسعر
الصرف اجلاري أو أكثر يكون ضماناً للسداد ملا اقرتض عندما يتحصل عليه البنك تدرجيياً
من السوق سواء كان من مشرتيات املغرتبني وحتويالتهم أو من عائدات الصادر  0ولكن بشرط
أن يقر العميل ويوقع تعهداً بذلك  0ويرى أن البنك الذي ال يوقع إقراراً وتعهداً مع العميل
ينبغي أن ال يطالبه بفرق السعر 0
ج– وقال إن تكييف خطاب االعتماد هو عقد وكالة  0أما العملة فالعالقة فيها حتكمها
األسس اليت ذكرت  00وهى قد ختتلف عن أصل الوكالة 0
د -وعندما عرض عليه طلب فتح خطاب االعتماد لبنك الشمال والفقرة (أ) اليت تتحدث
عن خماطر العملة  0قال هذه الفقرة عامة وتشمل تغطية فرق العملة بني اجلنيه السوداني
والعمالت األجنبية 0
وعرض األمر على األستاذ أمحد دولة ممثالً الحتاد املصارف فأجاب باآلتي -:
أ -األصل أنه إذا استجاب البنك لطلب العميل يف فتح خطاب االعتماد أن يكون ذلك عن
طريق عقد الصرف (بيع نهائي ).
ب -إذا حول البنك من ودائعه وليس من السوق املصرفية يكون ذلك عن طريق اإلقراض
للعملة األجنبية ويوقع العميل تعهداً بدفع املقابل السوداني كيفما كان الثمن الذي يشرتي
به البنك العملة األجنبية .
ج -إذا مل يشرتط البنك على العميل تعهداً ففي تقديري تكون املسألة عقد صرف وال يطالب
البنك العميل بفرق سعر الصرف .
ويف اجتماع الحق استدعت اهليئة األستاذ مدني عبد الوهاب مدير عام البنك اإلسالمي
السوداني الذي أفاد :
أ -حيكم خطابات االعتماد القانون الصادر من الغرفة التجارية الدولية يف باريس عام
1933م وجيدد كل  3أو  4سنوات  .وآخر جتديد له كان يف 1983م وسيصدر جتديد له
بالرقم  555يف يونيو 1993م .
ب -بعد نوفمرب 1992م ألزمت الدولة البنوك بتوفري النقد األجنيب لالسترياد (نظام السوق
املصرفية املوحدة)  .فمن يريد أن يستورد بضاعة (غري األدوية ) يدفع املقابل احمللي بنسبة
. %100
ج -واهلامش النقدي املدفوع  %100يعترب ضماناً وليس سداداً لقيمة االعتماد وغري ملزم
للبنوك كسداد نهائي حسب ما نص عليه قانون االعتمادات .
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د -فإذا فتح اعتماد مببلغ ( )10ألف دوالر:
 /1وإذا افرتضنا أن السلعة مل تصل فعلى البنك أن يعيد إىل العميل املبلغ بسعر يوم
فتح االعتماد .
 /2أما إذا وصلت البضاعة وارتفع سعر الدوالر فيطالب البنك العميل بسداد الفرق يف
تاريخ السداد للمراسل اخلارجي  ،وذلك ألن اهلامش النقدي املدفوع ال ميثل سداداً نهائياً
وإمنا هو جمرد ضمان .
ثالثاً  :احليثيات -:
اعتمد بنك الشمال اإلسالمي يف خصم فروقات أسعار العملة على نصوص الطلب الذي يتم
على أساسه فتح خطاب االعتماد  .وأن العميل يوافق مبوجب هذا الطلب على أن كل املخاطر
مبا فيها تغيري سعر الصرف الناتج عن فتح االعتماد هي من مسئوليته وليس للبنك أو وكيله
أي التزام ..
لقد وضح األستاذ صالح أبو النجا يف شهادته أنهم أعدوا مستندات جديدة عندما ميولون
العمالء من ودائع اجلمهور  ،وأردف بأن البنك الذي ال يوقع إقراراً وتعهداً مع العميل ينبغي
أن ال يطالبه بفرق السعر  .ولكن عندما عرض على األستاذ صالح طلب فتح خطاب اعتماد
لبنك الشمال خاصة الفقرة (أ) اليت تتحدث عن خماطر العملة قال  :هذه الفقرة عامة وتشمل
تغطية فرق العملة بني اجلنيه السوداني والعمالت األجنبية .
وبني السيد /مدني عبد الوهاب أن اهلامش النقدي املدفوع  %100يعترب ضماناً وليس سداداً
لقيمة االعتماد وهو غري ملزم للبنوك كسداد نهائي حسب ما نص عليه قانون االعتمادات.
رابعاً  :القرار
ملا تقدم ترى اهليئة :
أن ما قام به بنك الشمال اإلسالمي كان يف حدود اإلجراءات املعمول بها  ،وال خيالف حكماً
شرعياً  ،ومن ثم ال ترى اهليئة العليا سبباً للتدخل .
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وخالف السيد /رئيس اهليئة وخلص وجهة نظره يف اآلتي -:
 .1إن البنوك اليت مل تأخذ تعهداً من املوردين بدفع فرق سعر العملة ال حق هلا يف املطالبة
بفرق السعر ألن الذي اعتمدت عليه تلك البنوك يف املطالبة بفرق السعر غري قطعي الداللة فيما
ذهبت إليه ألنه حيتمل أن يكون املراد منه فرق سعر العملة األجنبية الذي فهمه املوردون من
النص العربي الذي وردت فيه عبارة العمالت األجنبية 0
 ويبدو أن هذا هو املقصود من عبارة (  ) Exchange Risksالواردة يف النصاإلجنليزي ومما يقوى حجة املوردين ويضعف حجة البنوك اليت تطالب بالفرق اعتماداً على
النص أن أكثر البنوك مل تكتف بهذا النص وطالبت املوردين الذين يتعاملون معها بكتابة تعهد
برد الفرق عند وصول مستندات الشحن  ،بل إن بعضها كبنك التضامن اإلسالمي نص صراحة
على أن البنك يقرض املورد الدوالرات ويأخذ منه أكثر من قيمتها باجلنيه السوداني ليسدد
منه القرض كلما وجدت دوالرات يف السوق املصرفية ولو امتدت إىل ما بعد وصول املستندات
ويطالبه بالفرق إذا مل يكف ما أخذه 0
 .2يقوى من حجة املوردين أيضاً ما قرره األستاذ أبو النجا من أن العالقة بني البنك وعميله
تتوقف إىل درجة كبرية على التفاهم الذي يتم عادة بني البنك وعميله كما أن البنك الذي ال
يوقع إقراراً أو تعهداً مع العميل ينبغي أال يطالبه بفرق السعر ووافقه على هذا األستاذ دولة.
ويؤيد حجة املوردين ما قرره األستاذ دولة من أن األصل إذا استجاب البنك لطلب العميل لفتح
خطاب االعتماد أن يكون ذلك عن طريق عقد الصرف ومساه بيعاً نهائياً  .وأضاف السيد رئيس
اهليئة قائالً  :ويرى األستاذ مدني أن املطالبة تكون يف تاريخ سداد البنك الداخلي للمراسل
اخلارجي فإذا سدد البنك للمراسل اخلارجي الدوالرات عند فتح االعتماد ال ختلو من شبهة
الصرف املؤجل وهذه غري جائزة شرعاً .
 .3إن مطالبة البنوك للموردين بالتعهد برد فرق سعر الصرف عند وصول املستندات بعد
دفع ما يعادل قيمة الدوالرات عند فتح االعتماد ال ختلو من شبهة الصرف املؤجل وهذه غري
جائزة شرعاً 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام

ملحق رقم ()1
اخلرطوم  16:ذو القعدة 1414هـ
م  /م 9/
املوافق  27أبريل 1994م

		

النمرة/ب س  /هـ ع ر ش ج

السادة  /شركة األيام لألدوات املكتبية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :شكواكم ضد بنك الشمال حول فرق السعر يف االعتمادين
رقم  92/291بتاريخ 1992/8/23م ورقم  92/312بتاريخ 1992/9/1م
أشري إىل شكواكم ضد بنك الشمال اإلسالمي خبصوص املوضوع أعاله  0وأفيدكم بأنه بعد
االستماع للطرفني وشهادة اخلرباء والوقوف على املستندات الالزمة  ،قررت اهليئة-:
أن ما قام به بنك الشمال اإلسالمي كان يف حدود اإلجراءات املصرفية املعمول بها 00
وال خيالف حكماً شرعياً  00ومن ثم ال ترى اهليئة سبباً للتدخل 0
ونشكر لكم إحالة هذا األمر للهيئة  0ونفيدكم بأنه قد أخذ هذا الوقت بسبب حرص اهليئة
على استقصاء جوانبه املختلفة 0
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*

وجتدر اإلشارة إلى أن الهيئة قبل إصدار حكمها أعاله قد منحت طرفي النزاع مهلة أسبوعني لالصطالح باعتبار أن
الصلح خير  .ولكنهما عادا دون الوصول إلى اتفاق .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93/3
املوضوع  :االستفتاء عن صحة عقد املضاربة بني بنك السودان
والبنك القومي للتصدير واالسترياد
امللخص -:
 -1أبرم بتاريخ 92/2/23م عقد مضاربة لتصدير مسسم بني بنك السودان (رب املال) والبنك
القومى للتصدير واالسترياد (املضارب) 0
 -2يسرى العقد ملدة ال تزيد عن أربعة أشهر  0وبنهايتها يلتزم املضارب باسرتداد رأس
املال واألرباح0
 -3مل يلتزم املضارب بالتصفية يف املدة احملددة ألنه استثمر مال املضاربة مبوجب عقود
مراحبة تتجاوز آجاهلا التاريخ احملدد للتصفية 0
 -4يف  92/8/6كتب رب املال (بنك السودان) للمضارب يعلنه بانتهاء أجل املضاربة يف
92/6/23م وطالبه بإعادة رأس املال واألرباح 0
 -5رد املضارب يف 92/8/11م يطلب من رب املال متديد املضاربة حتى  92/10/1ليتمكن
من تصفية عمليات املراحبة  00وإذا مل يقبل بهذا الطلب فله أن خيصم رأس مال املضاربة
من حساب البنك القومى ( املضارب ) لدى بنك السودان (رب املال ) ،علماً بأنه قد ثبت من
املكاتبات املتبادلة أن رأس املال قد أعيد لبنك السودان على دفعتني :
األوىل  :مبلغ 800ر 87مليون جنيه بتاريخ  92/5/21باعتبار أن املضارب مل يستثمرها0
والثانية  :مبلغ 200ر 212مليون جنيه بتاريخ  . 92/8/10ذكر رب املال أنه قد خصم املبلغ
األخري نتيجة حملادثة تلفونية يف يوم  92/8/10مع مدير البنك القومى  .بناء على استفسار
رب املال عن موقف التصفية واألرباح رد املضارب بتاريخ 92/11/15م بأن مجلة األرباح
املستحقة لرب املال عن ثالث عمليات صفيت هو 269ر281ر 4جنيهاً 0وأن هناك عمليتني
مل تصفيا  ،ووعد املضارب مبوافاة رب املال مبصريهما00
ويطلب بنك السودان يف كتابه بدون تاريخ الفتوى من اهليئة عن صحة دفع رأس مال
املضاربة قبل متام التصفية 0
ولإلجابة عن ذلك نقول :
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أوالً  :هناك بعض العيوب يف صياغة عقد املضاربة  0منها املادة ( )7التى تلزم املضارب
باسرتداد رأس مال املضاربة عند نهاية املدة  0ومن شأن هذا الشرط أن يفسد عقد املضاربة0
ولكن ورد يف ذات املادة «إعادة رأس املال وسداد كل األرباح املستحقة » مما يعنى أن مقصودهم
باسرتداد رأس املال هو يف حالة وجود ربح 0
ومحالً للمعامالت التى متت على وجه من وجوه الصحة إذا كان ذلك الوجه حمتمالً هلا
– أوىل من حترميها – وعلى ذلك نقول بصحة هذا العقد 0
ثانياً  :هناك أخطاء من الطرفني صاحبت تنفيذ هذا العقد تتمثل يف اآلتى :
أ -أن العقد ينص على تصفية املضاربة يف أربعة أشهر أي يف  /أو قبل 92/6/23م0
ومع علم املضارب بذلك إال إنه دخل يف عمليات تصدير تثمرياً ملال املضاربة – حبيث
جتاوزت تواريخ تصفية هذه العمليات األمد املضروب لتصفية املضاربة 0
وعلى الرغم من أن املضارب أبدى بعض األعذار  00ولكنه مل يأخذ موافقة رب املال على
هذا التجاوز مما يعترب تعدياً 0
ب  -أما اخلطأ من رب املال فهو اسرتداده – بصفته البنك املركزى – لرأس املال قبل
التصفية احلقيقية لعمليات استثمار مال املضاربة  00وإن كان ذلك بعد تاريخ التصفية احملدد
يف املضاربة  0والظاهر أن رب املال قد استغل سلطته – بصفته بنكاً مركزياً يف اسرتداد رأس
املال قبل التصفية الفعلية 0
صحيح أن املضارب تعدى حدود سلطته حني استثمر مال املضاربة آلماد تتجاوز األجل
املضروب له يف العقد دون موافقة رب املال  0وهذا التجاوز كان سيفرض عليه واجبات حمددة
يف حالة اخلسارة  0غري أن املضارب أخطر رب املال الحقاً بالظروف التى أدت إىل جتاوز
تاريخ التصفية  ،وطلب منه أن ميد أجل املضاربة باالتفاق حتى 92/10/1م ومل يقبل رب
املال ما كان متوقعاً منه وهو :
 -1أن ميد أجل املضاربة حتى 92/10/1م0
 -2أو أن يطلب التصفية الفورية إذا كان ذلك ممكناً 0
 -3أو أن يعترب املضارب متعدياً وضامناً لرأس املال 0
وميكن حتت أحسن الفروض أن يؤول هذا التصرف من رب املال على أنه علم سالمة رأس
املال من حيث إن االستثمار كان مراحبة  ،وأن رأس املال ورحبه أصبح ديناً للمضاربة على
الشركات املستثمرة  ،وأن املضارب يتحمل نتيجة إعطائهم أجالً يتجاوز أجل املضاربة 0
وعلى الرغم من هذا الفرض املعقول إال أن تصرف رب املال هذا يعترب بدوره جتاوزاً  ،وما
كان ميكن له أن يبلغ ذلك لوال أنه استغل سلطته 0
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ومبا أن العملية قد حققت يف مجلتها رحباً  0واسرتد رب املال رأس ماله  0وكان التجاوز
فيها من الطرفني  ،فيمكن تصحيحها على ما هى عليه التماساً لوجوه الصحة فيما مت من
املعامالت بني الناس 0
وعليه فإن العمليتني االستثماريتني اللتني مل تصفيا بعد مع شركة نسرى وقرطبة تتعلق
نتيجتهما بالبنك القومى للتصدير واالسترياد (املضارب) فله وحده غنمهما  ،وعليه وحده
غرمهما  ،وتعترب عملية املضاربة قد صفيت مبا استقر عليه احلال عند رفع هذه الدعوى 0
واهلل وىل التوفيق ،، ،،

توقيع
د 0أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية
وفى حمضر رقم  93/14بتاريخ 93/5/5م أجازت اهليئة مذكرة االستفتاء عن صحة
عقد املضاربة بني بنك السودان والبنك القومى للتصدير واالسترياد مببلغ  300مليون جنيه
التىعرضها األمني العام على اهليئة يف صورتها النهائية.
وبعد تالوة تلك املذكرة أوصت اهليئة بإضافة عبارة « توجه اهليئة البنك املركزى والبنوك
التجارية األخرى مبراعاة شروط صحة العقود » 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93/4
املوضوع  :العقد املربم بني شركة نسيج اهلدى احملدودة
والشركة الوطنية للتنمية والتجارة احملدودة
امللخص
بتاريخ  93/5/19وفى حمضر االجتماع رقم  93 / 16عرض السيد  /األمني العام مشروع الرد
على خطاب املراجع العام الذى استفسر فيه عن صحة العقد املربم بني شركة نسيج اهلدى
احملدودة والشركة الوطنية للتنمية والتجارة احملدودة  0والذى جاء نصه :
أشري إىل خطاب السيد  /مفتش أول مراجعة ديوان املراجع العام بالنمرة  :دم ع/212/
ش1/بتاريخ  6ذو القعدة 1413هـ املوافق  /27أبريل 93م واملرفق معه عقد االتفاق بني الطرفني
املذكورين أعاله  00وبعد االطالع على العقد يرجى أن نوضح اآلتى-:
أوالً  :عقد االتفاق بتاريخ 88/11/27م مل يكن عقداً ملزماً  0ألنه يُشرتط يف عقد البيع
حتديد الثمن حتديداً قاطعاً ونافياً للجهالة  ،وكذلك حمل العقد  0وفى هذا االتفاق مت تعيني
البضاعة ولكن ترك حتديد الثمن الحتماالت الزيادة يف املستقبل  0وهذا ال جيوز ويؤدى إىل
فساد العقد 0
ثانياً  :أما االتفاق الثانى فإن التعويض املذكور فيه ال يعدو أن يكون فائدة ربوية  000وهو
ما ال جيوز االتفاق عليه 0
ثالثاً  :إذا أمكن االتفاق بني الطرفني على أن يكون مثن البالة هو املبلغ احملدد يف االتفاق
األول وهو مبلغ ألفني ومائتني ومخسة وتسعني جنيها  00فيكون على شركة نسيج اهلدى أن
تسلم الشركة الوطنية للتنمية الشعبية ما يقابل ذلك من الدمورية  0وتلزم بالتسليم العينى فإذا
تعذر فعليها دفع القيمة بسعر السوق 0
وإذا مل يتفق الطرفان على ذلك فيكون للشركة الوطنية للتنمية الشعبية اسرتداد ما دفعت
وهو مبلغ املليون من اجلنيهات 0
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القرار -:
وبعد تالوة امللخص رأت اهليئة أن العقد املوقع مربم بني شركتني ومن ثم ليس من اختصاص
اهليئة النظر فيه لذا رأت الرد على املراجع العام برفع املوضوع إىل جملس اإلفتاء الشرعى
للنظر والبت فيه .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم () 93/5
املوضوع  :شكاوى بعض التجار ضد جلنة
تصفية مصنع النسيج السودانى
بتاريخ  93/8/3وفى حمضر االجتماع رقم  93/25أوضح السيد  /األمني العام بأن هنالك
بعض التجار تقدموا بشكوى للهيئة حول ما حلق بهم من ظالمة يف تسوية ديونهم مع جلنة
تصفية مصنع النسيج السودانى حيث تعاقدوا على بضاعة من املصنع  ،وقاموا بدفع مبالغ
مقدمة  ،وقبل استالمهم للبضاعة أغلق املصنع ومتت تصفيته وبيعه  .وعرضت جلنة التصفية
تسوية مت االتفاق مبوجبها مع الدائنني على إعادة املبالغ التى دفعوها مع زيادة عليها  ،على
الرغم من أن عقد البيع بينهم وبني املصنع قد يعطيهم احلق يف ملكية البضاعة املشرتاة.
تداولت اهليئة العليا للرقابة الشرعية حول هذا املوضوع وخلصت إىل ما يلي -:
 .1أن مصنع النسيج السوداني ليس مصرفاً كما ال يعترب مؤسسة مالية .
 .2أن مقدمي الشكوى هم أفراد .
 .3ملا تقدم يف ( )1و ( )2أعاله فإن الشكوى – على أهميتها – ال تدخل يف نطاق عمل
اهليئة العليا للرقابة الشرعية واختصاصاتها .
 .4وجهت اهليئة العليا للرقابة الشرعية الشاكني بتوجيه شكواهم إىل جملس االفتاء الشرعي
للنظر فيه.
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93 /6
املوضوع  :استفتاء احتاد مزارعي حلفا اجلديدة
حول التكييف الشرعي لصيغة بيع السلم حملصول
القمح ملوسم 1993/92م
الوقائع :
استفتى احتاد مزارعي مؤسسة حلفا الزراعية اهليئة العليا للرقابة الشرعية عن صحة االتفاق
الذي مت بينهم واحتاد اجلمعيات التعاونية حبلفا بتاريخ 1993/4/1م نتيجة التصاحل الذي
رعاه السيد /حمافظ حمافظة نهر عطربة حول املعامالت السابقة خبصوص متويل القمح ملوسم
1993/92م  .واستمعت اهليئة إىل وجهيت نظر احتاد املزارعني ومؤسسة حلفا الزراعية  ،ثم
إىل ممثل حمفظة املصارف وممثل وزارة املالية ،ووقفت على املستندات املختلفة  ،واتضح من
كل ذلك أنه -:
 .1مت االتفاق بني حمفظة البنوك ومؤسسة حلفا الزراعية على متويل املدخالت الزراعية
ملوسم  1993/92مببلغ  169.000.000جنيهاً  ،وفرت حمفظة املصارف من ذلك املبلغ
( )77.000.000جنيهاً والباقي وقدره ( )92.000.000جنيهاً متت تغطيته من وزارة
املالية.
 .2بتاريخ 1992/11/3م مت االتفاق بني املؤسسة نياب ًة عن املزارعني واحملفظة أصال ًة عن
نفسها ونياب ًة عن وزارة املالية على أن يتم التمويل بصيغة بيع السلم  .وحدد سعر الشراء مببلغ
 1200جنيه للجوال  ،ووقعت عقود السلم بناءً على ذلك .
 .3بعد توقيع عقود السلم اتصل احتاد املزارعني وبعض الفعاليات السياسية باملسئولني يف
وزارة املالية يشكون من ارتفاع تكلفة إنتاج القمح مبا ال يستطيعون معه الوفاء بتسليم القمح ،
وطلبوا من الوزارة أن تعترب نصيبها يف رأس مال السلم (92.000.000جنيهاً ) قرضاً  .وقبلت
وزارة املالية هذا املقرتح واشرتطت ضامناً للقرض  ،فتكفل احتاد اجلمعيات التعاونية (مطاحن
الغالل) بالضمان  .وقبلت الوزارة بضمانتهم  .علماً بأنه مل يثر أي خالف حول عقود السلم
املربمة مع احملفظة يف حدود مبلغ الـ ( )77مليوناً .
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 .4يف 1993/3/9م أبرم احتاد اجلمعيات التعاونية مع مؤسسة حلفا الزراعية ونائب رئيس
احتاد املزارعني عقد سلم يتم مبوجبه أن يسلم املزارعون القمح الذي كانوا قد تعاقدوا عليه
مع وزارة املالية بواقع اجلوال ( )1500جنيه على أن تذهب الـ ( )1200جنيه لسداد القرض
ويأخذ املزارع ( )300جنيهاً عن كل جوال يسلمه .
 .5عندما علم احتاد املزارعني بهذا التعاقد  ،اجتمعت اللجنة التنفيذية يف 1993/3/20
وأعلنت رفضها لالتفاق  .وبتاريخ  93/3/22أرسلت خطاباً للسيد /مدير املؤسسة حتذره من
مغبة تنفيذ هذا االتفاق .
 .6إزاء هذا اخلالف تدخل السيد /حمافظ حمافظة نهر عطربة وطلب اجتماعاً مشرتكاً بني
كل األطراف املعنية  ،وبني أن مسئوليته تفرض عليه تأمني الغذاء للمواطنني  .وطلب من
االحتاد املوافقة على هذا البيع تقديراً للمصلحة العليا بتوفري القمح للمطاحن .وافق االحتاد
على هذا املقرتح  ،ولكنه ربط موافقته بتأمني الناحية الشرعية لالتفاق  .وصدر عن جملس
الصلح ما يلي -:
مت االتفاق يف 1993/4/1م بني إدارة اجلمعيات التعاونية حبلفا واحتاد املزارعني مبؤسسة
حلفا الزراعية وذلك يف اجتماع برئاسة العقيد حسن عمر حممد العوض حمافظ حمافظة نهر
عطربة وحبضور مندوب مؤسسة حلفا الزراعية وقد اتفقوا على اآلتي -:
أن تقوم إدارة املطاحن (احتاد اجلمعيات التعاونية ) بشراء العدد املقابل من اجلواالت لتمويل
وزارة املالية ( )92.000.000جنيه بزيادة ثالمثائة جنيه يف جوال القمح زنة (100كجم) عن
السعر املتفق عليه أوالً وهو ( )1200جنيه للجوال .
وقد وقع على االتفاق كل من :
و
السيد /إبراهيم عوض الكريم معودة
			
عن احتاد املزارعني

السيد /حلمي سيد أمحد
عن احتاد اجلمعيات التعاونية

ومن الشهود -:
السيد /شرف الدين داؤود
و
		
العقيد  /حسن عمر حممد العوض
مدير الشئون املالية واإلدارية مبؤسسة حلفا اجلديدة
حمافظ حمافظة نهر عطربة
ويسأل احتاد املزارعني عن صحة هذا االتفاق من الناحية الشرعية .
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احليثيات -:
مبا أن عقد السلم األول قد ألغى باتفاق طرفيه (وزارة املالية واحتاد املزارعني ) وصار رأس
مال السلم قرضاً للمزارعني  .ومبا أن عقد السلم الثاني بتاريخ 1993/3/9م كان عقداً صورياً،
مل يدفع فيه احتاد اجلمعيات التعاونية رأس مال للسلم  ،فإنه ال جيوز أن يكون رأمسال
السلم ديناً يف الذمة  ،علماً بأن احتاد اجلمعيات التعاونية مل يكن دائناً للمزارعني  ،ولذلك
يعترب هذا العقد باطالً وكأن مل يكن .
ومبا أن االتفاق الذي مت يف 1993/4/1م قد انعقد يف الوقت الذي بدأ فيه حصاد القمح
فيكيف على أنه بيع مستأنف يتم مبوجبه بيع جوال القمح من املزارع للجمعيات التعاونية
مببلغ ( )1500جنيه ويتضمن ذلك أن يسلم املزارع عدد اجلواالت اليت التزم بها ابتداءً
للمحفظة ممثلة لوزارة املالية .
الفتوى -:
لكل ما تقدم ترى اهليئة العليا للرقابة الشرعية :
أن االتفاق الذي اصطلح عليه الطرفان صحيح  .وأنهما يلزمان بتنفيذه  ،ويؤجران عليه .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93/7
املوضوع  :شكوى السيد)……………( /
ضد بنك الغرب بشأن سند القبض (عقد الصرف واحلوالة)
الوقائع -:
 .1بتاريخ  1993/4/11تقدم السيد )…………( /بشكوى إلدارة الرقابة على املصارف
بأن لديه مستند قبض رقم  1357بامسه مببلغ ( )1950رياالً سعودياً صادر من بنك الغرب
اإلسالمي فرع جدة بتاريخ  ، 1991/11/21وأنه يف 1992/4/26م  ،تقدم باملستند أعاله لبنك
الغرب اإلسالمي باخلرطوم فعرض أن يدفع له يف الريال  7.91قجـ يف حني أن سعر الريال يف
ذلك اليوم =  25.07قجـ ولذلك ادعى أنه مظلوم ويطلب اإلنصاف  .وفيما بعد أحالت إدارة
الرقابة على املصارف هذه الشكوى للهيئة العليا للرقابة الشرعية .
 .2يف ذات التاريخ 1993/4/11م تقدم الشاكي للهيئة العليا للرقابة الشرعية متظلماً من
البنك اإلسالمي لغرب السودان ويطلب اإلنصاف من البنك .
 .3كانت إدارة الرقابة على املصارف بالبنك املركزي كتبت إىل السيد /رئيس احتاد املصارف
لالستنارة برأيهم يف هذا اخلصوص فرد رئيس االحتاد مبا يلي -:
أ /سعر الصرف ملستندات القبض هو سعر يوم البيع يف تاريخ إصدار تلك املستندات  .حيدد
السعر والتاريخ عادة يف سند القبض  ،هذا بالنسبة للبنوك اليت هلا فروع ووكاالت باخلارج.
ب /أما بالنسبة للتحويالت اليت تأتي مثالً من العراق واليت حتول رأساً للبنوك فيتم
حتديد سعر الصرف يف تاريخ طلب املستفيد من البنك البيع له  ،إذا رغب يف ذلك .
 .4استمعت اهليئة إىل ممثلي إدارة الرقابة على املصارف الذين عرضوا وجهة نظر احتاد
املصارف وقدموا مناذج من سندات القبض اليت يتسلمها السودانيون العاملون يف بالد املهجر
من فروع البنوك السودانية باخلارج خاصة باململكة العربية السعودية  .وذكروا أن هذه الفروع
حتدد أحياناً سعر الصرف للريال وأحياناً ال حتدده  .فتبني أن العميل قد ورد املبلغ املسمى
يف التاريخ احملدد .
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 .5تداولت اهليئة حول هذا املوضوع بإسهاب يف عدد من اجللسات  ،وتناولت يف تداوهلا
أحكام عقد الصرف واحلوالة اليت تدخل مستندات القبض يف إطارها فأثبتت ما يلي -:
أ /يف الصرف بني العملتني يتم القبض يف اجمللس  .واألصل يف القبض أن يكون حقيقياً–
مبعنى التسليم املتبادل بني العملتني  .وجيوز عند احلاجة القبض احلكمي إذا كان يتحقق
به غالب ما يتحقق بالقبض احلقيقي  .واتفق املعاصرون من الفقهاء على أن القبض احلكمي
يتحقق بالشيك .كأن يأخذ العملة السعودية ويعطي شيكاً بالعملة السودانية املقابلة .
ب /تسليم الريال يف السعودية وصرفه بسعر يومه بالسوداني أو مبوجب شيك جيوز وهو
صرف صحيح..
ج /تسليم الريال يف السعودية وصرفه بسعر يومه بالسوداني يف صورة سند قبض  ،ال
يعترب تسلماً حكمياً ألن سند القبض ال ميكن التصرف فيه يف احلال بتظهريه لغريه مثالً كما
يف الشيك .
د /تسليم الريال يف السعودية مع عدم تبيان ما يقابله يف السودان يعترب حوالة للمبلغ
للمستفيد.
 .6بعد إثبات هذه األحكام رأت اهليئة أن تدعو املسئولني ببنك الغرب اإلسالمي للوقوف
عما إذا كان لديهم من الدفوع ما يؤثر يف هذه األحكام وملعرفة ما إذا كانت هيئة الرقابة
الشرعية بالبنك قد أفتت بأن سندات القبض تعترب قبضاً حكمياً للمقابل السوداني إذ أن فتوى
اهليئة بذلك جيعل سندات القبض الصادرة بناء على هذه الفتوى متثل صرفاً صحيحاً .
مت االستماع ملمثلي بنك الغرب ومل يدلوا جبديد يؤثر على رأي اهليئة أعاله  ،كما أنهم أفادوا
بأن هيئة الرقابة الشرعية بالبنك مل تصدر فتوى يف شأن سندات القبض .
ملا تقدم أصدرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية الفتوى التالية -:
نص الفتوى رقم (-: )1
 -1املقصود بسندات القبض املستندات اليت تصدرها فروع البنك أو وكالؤها يف اخلارج
مشتملة على ما يفيد أنها استلمت عملة أجنبية من السوداني العامل باخلارج سواء حددت
املقابل السوداني للعملة األجنبية املتسلمة أم مل حتدد ذلك 0
 -2يف عقد الصرف بني عملتني  ،جيب أن يتم القبض لكل واحدة من العملتني يف جملس
عقد الصرف0
واألصل يف القبض أن يكون حقيقياً يف عقد الصرف 0وجيوز – عند احلاجة – القبض
احلكمى  ،إذا كان يتحقق به غالب ما يتحقق بالقبض احلقيقي  0واتفق املعاصرون من الفقهاء
على حتقق القبض احلكمى بالشيكات 0
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 -3وعليه جيوز تسليم الرياالت يف السعودية وصرفها بسعر يومها باجلنيه السوداني حقيقة
أو حكماً مبوجب شيك 0
 -4أما تسليم الريال يف السعودية وصرفه بسعر حمدد بالسوداني يف صورة سند قبض ال يعترب
تسلماً حكمياً للمقابل السوداني  0ألن سند القبض ال ميكن التصرف فيه يف احلال بتظهريه
لغريه مثالً  0فال يتحقق به غالب ما يتحقق بالقبض احلقيقي وما يتحقق بالشيك 0وعليه
فيفسخ الصرف الفاسد ويعامل على حنو ما يرد يف ( )5أدناه 0
 -5وأما تسليم الريال يف السعودية مع عدم تبيان ما يقابله بالسوداني فهو صرف فاسد
من جهتني  :لعدم القبض حقيقة أو حكماً  ،وجلهالة أحد العوضني والعالج لذلك أن تعترب
العملية حوالة للمبلغ بالعملة األجنبية  ،وللمستفيد يف هذه احلالة :ـ
 .1أن يصرفها بذاتها عند حضوره لفرع البنك املعنى بالسوداني 0
 .2أو أن يصرفها بسعر يومها 0
ملا تقدم فإن شكوى السيد  )……………( /بشأن سند القبض رقم  1357بتاريخ
1991/11/21م الذي تسلم مبوجبه مندوب البنك اإلسالمي لغرب السودان مبلغ 1950
رياالً سعودياً على فرع البنك الرئيسي باخلرطوم يعترب حوالة .وللمستفيد منه أن يتصرف فيه
مبوجب الفقرة ( )5أعاله 0
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()93/8
املوضوع  :توسيط اجلنيه السوداني يف عمليات
االسترياد باملوارد احلرة
صدر منشور اإلدارة العامة للرقابة على املصارف واملؤسسات املالية رقم 93/31م بتاريخ
 5صفر 1414هـ املوافق  93/7/25عن كيفية االسترياد عن طريق توفري النقد األجنيب بواسطة
املستورد  00وجاء فيه يف الفقرة ( )2منه ما يلي -:
(عند توفري النقد األجنيب بواسطة املستورد يتم توسيط اجلنيه السوداني  0أي يقوم البنك
بشرائه منه ثم إعادة بيعه له) 0
وكتب السيد  /املدير العام لبنك الغرب اإلسالمي إىل اهليئة العليا للرقابة الشرعية مستوضحاً
عما يلي-:

املسألة :ـ
يف بعض املعامالت املصرفية يطلب من العميل توفري املبلغ املستحق منه بالعملة األجنبية
كالدوالر مثالً وذلك ابتغاء فتح خطاب اعتماد من موارده الذاتية كما حيدث اآلن  .وقد
درجت معظم البنوك على توسيط اجلنيه السوداني يف مثل هذه احلاالت مبعنى أن يتم شراء
الدوالرات منه (بسعر الشراء الذي يقل مبعدل معروف عن سعر البيع ) ثم بيعها له مرة أخرى
بغرض فتح االعتماد الذي يطلبه  ،ويعتقد البعض أن عملية الشراء والبيع هذه ( اليت يتمخض
عنها ربح للبنك بالطبع ) واليت تفتقر إىل أي تربير معقول  ،تقع حتت احملظور من أكل
أموال الناس بالباطل  .وأن املعاملة العادلة ينبغي أن تتم دون توسيط اجلنيه السوداني ،وذلك
عن طريق ختصيص الدوالرات اليت دفعها العميل لفتح خطاب االعتماد املطلوب بواسطته
مباشرة  0فما شرعية هذا األمر ؟
طلبت األمانة بكتابها بتاريخ  14صفر 1414هـ –  93/8/3من السيد  /مدير إدارة الرقابة
على املصارف اإلفادة عن احلكم يف توسيط اجلنيه السوداني 0
 -1مل ترسل لنا اإلدارة اإلجابة مكتوبة ولكن حضر السيد  /مدير اإلدارة مع أحد معاونيه
إىل جانب السيد  /احملافظ – حيث أفادوا :
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أن كل دولة توسط عملتها عند التعامل بالنقد األجنيب وذلك لتقوية مركز هذه العملة على
األقل يف وطنها 0وهذا هو التفسري لتوسيط العملة السودانية يف هذا املنشور وما سبقه من
منشورات 0
 -2مت االستماع للسيد  /حمافظ بنك السودان الذي أكد على ما ورد يف البند ( )1أعاله
وأضاف :
أ -بأن املنشور 93/31م ال يتحدث عن املوارد الذاتية  ،وإمنا مسح فقط للعمالء أن يبيعوا
من حساباتهم لصرافات البنوك وأنه جيوز للبنك أن خيصص هلم ما باعوا ولكنه غري ملزم
بذلك 0
ب -وعلى فرض أنه ملزم بالتخصيص فالسياسة تقضى بأن الذي يريد أن يستورد –حتى
بالتخصيص– عليه أن يلتزم بالبيع للبنوك والشراء منها 0
ج -وأكد أن العرف جيرى يف كل العامل وفقا ملا جاء يف هذا املنشور 0
 -3طلبت اهليئة من البنك املركزي أن يتقدم مبذكرة تؤيد وجهة نظره خاصة فيما يتعلق
بوجه املصلحة اليت تسوغ التوسيط يف هذه احلالة  ،وما يفيد بأن العرف يف كل العامل يوافق
ما عليه العمل مبوجب هذا املنشور 0
تقدم األستاذ  /إبراهيم آدم حبيب ممثل السيد  /احملافظ للهيئة مبذكرة جاء فيها :
أ -إن نظم الرقابة على النقد األجنيب يف البالد اليت ال متلك عمالتها قابلية التحويل تلزم
املتعاملني فيها بتوسيط عمالتها احمللية للحصول على العمالت األجنبية القابلة للتحويل
لالستخدامات املختلفة 0
ب -أما الدول اليت تكون لعملتها قابلية التحويل إىل العمالت العاملية األخرى فإن
املمارسة فيها خمتلفة  0فمنها ما يوسط ومنها ما ال يوسط 0
ج -وبالتالي خيتلف تطبيق توسيط العملة يف املعامالت اخلارجية من بلد آلخر باختالف
النظم النقدية وقوانني الرقابة على النقد  0فالبالد اليت تتبع نظام الرقابة على النقد توسط
عملتها  ،أما البالد ذات النظم االقتصادية احلرة والعمالت القوية القابلة للتحويل فتوسطها
يف بعض احلاالت وال توسطها يف حاالت أخرى 0
د  -وأورد أمثلة للتوسيط أوضحها يف األردن ومالطا وحالة مساعية عن اململكة العربية
السعودية 0
 -4استمعت اهليئة إىل شهادة خربة من األستاذ /صالح أبو النجا حول العرف العاملي يف
توسيط العملة الوطنية أفاد األستاذ صالح بأن التوسيط يتم فقط يف العملة الورقية  0فإذا كان
لشخص ما حساب يف لندن وأراد أن يصرف دوالرات نقدا ففي هذه احلالة يتم شراء الدوالرات
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب األول

111

من حسابه باالسرتلينى ثم نشرتى له دوالرات باالسرتلينى  :وهذا يرجع إىل أن البنك املركزي
يف كل بلد غري ملزم بتوفري عملة نقداً غري عملة بلده0
أما التحويالت فيتم التعامل فيها دون حاجة إىل توسيط  .ولدينا حسابات بالدوالر يف لندن
والسعودية يتم التعامل فيها دون أن توسط هذه الدول عملتها احمللية 0
حيثيات احلكم :
بعد املداولة حول هذه اإلفادات خلصت اهليئة إىل ما يلي :ـ
 -1أن املسالة اليت تناوهلا االستفتاء هي توسيط اجلنيه السوداني يف احلاالت اليت يطلب
فيها املستورد فتح اعتماد من حسابه بالعملة األجنبية ويقبل البنك املعنى ختصيص ذات
العملة أو ما يعادهلا له لغرض فتح االعتماد 0
 -2وأن توسيط اجلنيه السوداني يف هذا احلالة يفضي إىل حمظور شرعي هو البيع الصوري
للعملة األجنبية الذي ال معنى له وال فائدة جينيها منه البائع (العميل) 0
 -3وتفسري ذلك أن جوهر هذه العملية – كما ورد يف االستفتاء – هو استخدام العميل ملوارده
الذاتية– مبعنى أنه لوال التزام البنك بفتح االعتماد فهو ال يبيع عملته  0إذ ليس للبيع من
غرض سوى فتح االعتماد لصاحله  0وناتج ذلك أن يبيع العميل الدوالرات (مثالً) للبنك من
أجل أن يشرتيها منه  0وعملية البيع هذه عملية صورية ليس هلا من غرض سوى استيفاء
شكل التعامل  0ألن الدوالرات كانت مملوكة للعميل قبل هذا التعامل الشكلي ثم عادت
مملوكة له بعده  0فالعملية يف جوهرها استخدام مباشر ملوارد العميل– والبيع والشراء التفاف
حول املوضوع غري مربر 0والعربة يف الشريعة اإلسالمية باملعاني وليست لأللفاظ واملباني 0
 -4وعلى الرغم من ذلك فإذا كان البيع للبنوك من حسابات العمالء غري مرتبط أصالً بشرط
التخصيص فهو غري مشمول بهذا التكييف وما يرتتب عليه من أحكام 0
 -5هناك اختالف وتباين كبري بني الدول يف توسيط عمالتها الوطنية  0واحلاالت اليت
ذكرتها الورقة املقدمة من بنك السودان على وضوحها فهي ال ترقى ألن تعترب عرفا عاملياً0
علما بأن شهادة األستاذ  /صالح أبو النجا تفيد بأن العرف العاملي يكون يف حالة طلب
األوراق النقدية دون التحويالت  0كما أنه مل يتضح للهيئة مصلحة ظاهرة تعود على االقتصاد
السوداني يف توسيط اجلنيه السوداني يف هذه احلالة اليت تناولناها يف الفقرات (0 )3-1
وعلى فرض وجود هذه املصلحة فإن صيغة البيع الصوري مل تتعني وسيلة للوصول هلذه
املصلحة  0إذ ميكن حتقيق املصلحة بوجه آخر مشروع هو فرض رسوم مثالً أو غري ذلك مما
ميكن النظر فيه متى طلب البنك املركزي أو أي جهة أخرى ذلك 0
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احلكم :
ملا تقدم ترى اهليئة أن يقوم البنك املركزي بإلغاء الفقرة ( )2من املنشور 93/31م وأي إشارة
هلذا املوضوع يف أي منشور آخر 0
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ملحق رقم ()1
منشور اإلدارة العامة للرقابة على املصارف
واملؤسسات املالية رقم نقد أجنيب (93/31م)
منشور إىل كافة البنوك املعتمدة
الئحة تنظيم التعامل بالنقد األجنيب لسنة 1979م
املعدلة يف سنة 1993م
إحلاقا للمنشور رقم نقد أجنيب  93/25بتاريخ  93/6/27خبصوص معاجلة االسترياد حتت
التنفيذ 0
نرجو اإلفادة مبوافقة بنك السودان على معاجلة االلتزامات حنو االسترياد حتت التنفيذ
املعنى باملنشور رقم  93/25عن طريق توفري النقد األجنيب بواسطة املستورد وذلك بالشروط
اآلتية :
 -1أن يتم ذلك برغبة املستورد وال يفرضها عليه البنك 0
 -2عند توفري النقد األجنيب بواسطة املستورد يتم توسيط اجلنيه السوداني أي يقوم البنك
بشرائه منه ثم إعادة بيعه له 0
 -3أن يقوم املستورد ببيع ما يعادل  %10من قيمة االلتزام بالنقد األجنيب لصاحل بنك
السودان باإلضافة للمبلغ الذي يبيعه ملقابلة اإللتزام املعنى 0
				
توقيع
		
السيد على السيد

توقيع
حممد األنور أمحد

اإلدارة العامة للرقابة على املصارف
واملؤسسات املالية
ع /بنك السودان
التاريخ 5 :صفر 1414هـ
 25يوليو 1993م
بنك السودان – اخلرطوم
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ملحق رقم ()2
النمرة  :ب س  9حمافظ /سرى( 5/65/أ)

/28صفر 1414هـ
1993/8/18م 		
السيد  /رئيس احتاد املصارف
لعناية السيد  /عبد اهلل حسن أمحد
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

املوضوع  :الكف عن توسيط اجلنيه السودان يف عملية
االسترياد من املوارد احلرة لعمالت البنوك
باإلشارة إىل خطابكم املؤرخ 1414/2/24هـ – 93/8/12م والذي تقرتحون فيه بأن ال يوسط
اجلنيه السوداني يف عمليات االسترياد من موارد العمالت احلرة كما جاء يف الفقرة( )2من
منشور بنك السودان رقم 93/31م الصادر يف  5صفر 1414هـ حبسبان أن التوسيط يزيد من
تكلفة السلع املستوردة 0
أود أوالً أن أشكركم على اهتمامكم بارتفاع تكلفة السلع املستوردة وسعيكم إىل ختفيضها
خاصة يف هذه املرحلة اليت استنفرت فيها الدولة كل الطاقات واإلمكانات لبلوغ هذه الغاية0
إن الغرض من توسيط اجلنيه السوداني خبالف أنه يعزز املوقف السيادى لعملة البالد
هو إجراء طبيعي مطبق يف بلدان العامل األخرى ويساعد كثرياً على استنباط املعلومة للتقييم
واالستقراء للسياسات النقدية وعليه نرى االستمرار يف العمل مبنشور البنك املشار إليه أعاله.
ولتحقيق هدفكم لتخفيض تكلفة السلع املستوردة ميكنكم إعادة النظر يف هوامش الشراء والبيع
ملوارد العمالء احلرة بالقدر الكايف واخلادم هلذا الغرض بفعالية 0
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،
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ملحق رقم ()3

مذكرة من إدارة السياسات والبحوث ببنك السودان
عن
توسيط العمالت الوطنية يف التحاوبل األجنبية

 / 1مقدمة
تقوم كل دول العامل بإصدار عملتها اخلاصة بها وذلك تسهيالً لسري عمليات التبادل
االقتصادي 0وكما هو معروف تلعب النقود دوراً هاماً يف اقتصاديات البلدان  ،وذلك من خالل
تأثريها على مستوى اإلنتاج واألسعار ،وموقف ميزان املدفوعات  ،هذا باإلضافة إىل الدور
األساسي الذي تؤديه النقود يف عملية تبادل السلع واخلدمات حملياً وخارجياً 0
وتشمل النقود الفئات الورقية واملعدنية والنقود املصرفية ووسائل الدفع األخرى  0وهناك
العديد من القوانني والنظم والسياسات اليت تصدرها الدول بهدف جعل الكتلة النقدية
ووسائل الدفع األخرى  ،بقدر حاجة االقتصاد للسيولة  0واهلدف النهائي ملثل هذه النظم
والسياسات هو استقرار سعر صرف العملة خارجياً وثبات قوتها الشرائية داخلياً 0
 / 2سعر الصرف وتوسيط العملة :
 1/2تأتى أهمية سعر الصرف وبالتالي توسيط العمالت الوطنية كنتيجة مصاحبة للعالقات
االقتصادية واملالية والدولية اليت يرتتب عليها التزامات جتاه الدول مع بعضها البعض  ،إذ
أن كثرياً من الدول ليس لعمالتها صفة قابلية التحويل ( )Convertibilityأي القبول
الدولي  0وقليل من الدول يف عامل اليوم هي اليت تكتسب عمالتها صفة قابلية التحويل ،
ومن هذه العمالت الدوالر األمريكي  ،الني الياباني  ،الفرنك الفرنسي  ،املارك األملاني ،
واجلنيه االسرتلينى 0
 2/2إن قوانني النقد األجنيب  ،ونظم الرقابة على النقد األجنيب يف البالد اليت ال متلك
عمالتها قابلية التحويل تلزم املتعاملني فيها بتوسيط عمالتها احمللية للحصول على العمالت
األجنبية القابلة للتحويل لالستخدامات املختلفة 0
إال أن نطاق تطبيق مفهوم سيادة العملة الوطنية وتوسيطها يف العمالت خيتلف باختالف
النظم النقدية يف البالد املختلفة ففي البالد اليت تستخدم نظم صارمة للرقابة على النقد
األجنيب حبيث ال جيوز لألفراد واملؤسسات غري البنكية حيازة العمالت األجنبية  ،تعترب
العمالت األجنبية ملكا للدولة يتطلب احلصول عليها توسيط العملة احمللية لشرائها من
السلطات النقدية املرخص هلا التعامل فيها  ،وينطبق هذا حتى يف احلاالت االستثنائية
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اليت يصرح فيها لألفراد واملؤسسات استخدام مواردهم الذاتية للحصول على سلع أو خدمات
بواسطة اجلهاز املصريف كما هو احلال يف السودان 0
وفى بعض هذه الدول يتم توسيط العملة احمللية حتى يف حالة استالم حتاويل بعمالت
حرة – اسرتلينى مثالً – لصاحل عمالء حيتفظون حبسابات بعمالت حرة أخرى – دوالر
أمريكي مثالً – يف نفس البنك كما سريد 0
أما بالنسبة للدول اليت تكون لعملتها قابلية التحويل إىل العمالت العاملية األخرى فإن
املمارسة فيها خمتلفة  ،فمنها ما توسط ومنها ما ال توسط يف حالة سداد االلتزامات بنفس
عملة البالد0
 3/2مما سبق يتضح أن نطاق تطبيق توسيط العملة الوطنية «سيادة العملة» يف املعامالت
اخلارجية خيتلف من بلد إىل آخر باختالف النظم النقدية وقوانني الرقابة على النقد  ،فالبالد
اليت تطبق نظم الرقابة على النقد  ،توسط عملتها يف املعامالت اخلارجية يف حالة املتحصالت
واملدفوعات على السواء  ،أما يف البالد ذات النظم االقتصادية احلرة  ،والعمالت القوية القابلة
للتحويل فنجدها توسط عملتها يف بعض احلاالت وال توسطها يف حاالت أخرى  ،أي أن هناك
حرية أوسع يف األخذ بأي من النظامني 0
 /3جتربة بعض البلدان يف توسيط عملتها يف عمليات الصرف :
 1/3األردن :ـ
هنالك حاالت تقوم البنوك األردنية فيها بتوسيط الدينار األردني إلكمال القيود يف التحاويل
اخلارجية0
مثال لذلك  :إذا وردت حوالة لعميل يف بنك معني بعملة أجنبية – اسرتلينى مثالً – وهذا
العميل حيتفظ حبساب بعملة أجنبية أخرى لدى مصرفه غري اليت وردت بها احلوالة
(دوالر مثالً ) ففي هذه احلالة يقوم البنك بشراء اجلنيه االسرتلينى بالعملة احمللية حسب
السعر السائد يف وقت املعاملة بني اجلنيه االسرتلينى والدينار األردني وفى نفس الوقت يقوم
باستخدام املقابل احمللى للجنيهات االسرتلينية لبيع الدوالر األمريكي وإيداعها يف حساب

العميل بالدوالر 0
 2/3اململكة العربية السعودية :
من املعروف أن السعودية من الدول النامية غري أنها تتميز عنها بأنها دولة مصدرة للنفط
الشيء الذي جيعلها متتلك أرصدة معتربة من النقد األجنيب  0وهذا الوضع جعل السعودية
 مروان عوض  ،مساعد رئيس إدارة االستثمار  ،البنك املركزي األردني  ،التعامل بالعمالت األجنبية وعمليات
االستثمار 1985 ،م .
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ال تضع أية قيود على عملتها الوطنية وال على التعامل بالنقد األجنيب مما أتاح لكثري من
املواطنني أن حيتفظوا حبسابات بالنقد األجنيب دون قيد أو شرط وفى حالة التعامل مع
احلسابات بالنقد األجنيب وفى كثري من األحيان ال يوسط الريال السعودي 0
مثال (أ)
إذا كان هنالك عميل حيتفظ حبساب بالدوالر مثالً وأراد أن يستورد بنفس العملة  ،وفى
هذه احلالة إذا كان سعر الصرف بالدوالر مقابل الريال السعودي مرتفعاً فهو يفضل اخلصم
من حسابه بالدوالر مباشرة إلمتام عملية التحويل من موارده بالدوالر من غري توسيط الريال ،
أما إذا كان سعر الدوالر وقت التحويل يف البنك أقل من السعر الذي اشرتى به العميل ففي
هذه احلالة يقوم بشراء الدوالرات من البنك إلكمال معاملته  ،وبالطبع يف هذه احلالة يوسط
الريال السعودي 0
ب -وقد ذكر أحد السودانيني املصرفيني وقد سبق له أن عمل ببنك فيصل اإلسالمي ويعمل
اآلن ببنك االدخار السوداني أنه حيتفظ حبساب بالدوالر يف بنك الرياض بالسعودية  ،وطلب
من البنك حتويل مبلغ معني خصماً من حسابه بالدوالر إىل إجنلرتا فقام البنك بتوسيط الريال
السعودي عند القيام بعملية التحويل ،وطالبه البنك بدفع مبلغ بالريال السعودي ناتج عن
الفرق بني سعرى البيع والشراء 0
 3/3مالطا :
تقوم اجلهات املخولة هلا بالتعامل يف النقد األجنيب بتوسيط اللرية املالطية يف كل معامالتها
بيعاً وشراء0
 4/3بريطانيا-:
أما يف بريطانيا فليست هنالك سياسة موضوعة من قبل السلطات النقدية لتوسيط العملة
الوطنية  ،ولكن هذا يعتمد على القوة التنافسية بالنسبة للمصارف  ،فبعض البنوك تقوم
بتوسيط العملة الوطنية يف عمليات البيع والشراء والبعض يقوم بشراء العملة األجنبية مباشرة
حسب سعرها الساري وقت املعاملة وأخرى تقوم بتطبيق السعر املتوسط بني سعرى البيع
والشراء.
 /4منشور بنك السودان رقم 1993/31م
 1/4صدر منشور بنك السودان رقم  93/31ملعاجلة مشكلة شح العمالت الصعبة ملقابلة
استرياد السلع األساسية الالزمة حلياة املواطن من غذاء ودواء  0لذلك مسحت السياسة
للمستوردين  ،إذا رغبوا  ،توظيف مواردهم بالنقد األجنيب يف استرياد السلع اليت حددتها
منشورات بنك السودان السابقة عن طريق البنوك التجارية  ،شريطة أن يتم ذلك يف إطار
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السياسة العامة اليت حتكم عمليات االسترياد عن طريق البنوك  ،ومنها توسيط اجلنيه
السوداني عند استخدام موارد النقد األجنيب يف االسترياد 0
 2/4بالرغم من أن املواطن – املستهلك – قد يتحمل تكلفة بسيطة يف سعر السلع املستوردة
من املوارد الذاتية ناجتة عن الفرق بني سعرى الصرف عند البيع والشراء يف املصارف ،إال أن
املصلحة العامة اليت تهدف السلطات النقدية إىل حتقيقها عند إقرارها ملثل هذه السياسات
النقدية تفوق تلك التكلفة كثرياً  0ذلك أن سياسة توسيط اجلنيه السوداني يف هذه احلالة
تهدف ضمن ما تهدف إليه إىل دعم فكرة سيادة العملة الوطنية وتقوية سعر صرفها جتاه
العمالت األجنبية 0
 3/4إن العملة الوطنية تستمد قوة صرفها يف سوق العمالت األجنبية من  )1( :قوة اقتصاد
البلد املعنى أو ( )2حصول البنك املركزي يف البلد املعنى على كمية كافية من العمالت الصعبة
 Cushion of foreign currenciesتدعم بها سعر صرف العملة يف سوق العمالت
األجنبية  0فإذا مل يتوفر لالقتصاد املصدران السابقان كما هو احلال يف السودان  ،فالبد عندئذ
– لدعم سعر صرف العملة الوطنية – من ( )3اختاذ سياسات وإجراءات إدارية قوية تتمثل
يف حتديد سعر صرف إداري – بني العملة الوطنية والعمالت األجنبية  ،وتوسيط العملة
الوطنية يف كل املعامالت اليت تتم بالعمالت احلرة عن طريق اجلهاز املصريف دون استثناء
كقاعدة عامة 0
 4/4إن اهلدف من منشور بنك السودان رقم 1993/31م -التكييف الشرعي واملصلحة
العامة من توسيط اجلنيه السوداني يف عمليات االسترياد من املوارد الذاتية بالعمالت احلرة-
هو محاية سعر صرف العملة الوطنية  0ودعم سيادتها  ،وبالتالي محاية االقتصاد الوطين ،
وذلك كله يف إطار السياسات النقدية واإلجراءات اليت ذكرتها يف الفقرة ( )3أعاله  0فأسعار
الصرف املعلنة يف السوق املصرفية السودانية اليوم بني اجلنيه السوداني والعمالت احلرة
األخرى  ،هي أسعار صرف إدارية – مهما ارتفعت – وليست أسعار صرف حتكمها ظروف
العرض والطلب كما يف األسواق النقدية الدولية  0وإذا تركت السلطات النقدية السودانية
سعر صرف اجلنيه السوداني لعوامل العرض والطلب يف ظل ظروفنا االقتصادية الراهنة  ،أو
تركت التعامل باجلنيه السوداني  ،أي مل توسطها يف عمليات التجارة الدولية كما هو احلال
يف بعض البالد املتقدمة – فإن الناس سيتخلون تدرجيياً عن التعامل باجلنيه السوداني إىل
العمالت احلرة األخرى 0وعندها ستفقد العملة قيمتها وقوتها الشرائية يف الداخل واخلارج،
وتفقد سيادتها حتى داخل السودان  ،ألن املعامالت ستتم يف معظمها بالعمالت احلرة
األخرى – وقد ظهرت بوادر من ذلك اآلن وفى ذلك خطر على االقتصاد القومي دون شك 0
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وخنلص من ذلك كله إىل أن عملية توسيط العملة احمللية تفرضها ظروف اقتصادية معينة0
كما أنها ليست سياسة نقدية ثابتة تتبعها كل الدول على وترية واحدة  0والواضح أن
سياسة توسيط العملة يف مجيع احلاالت غالباً ما تتم يف البلدان النامية اليت تعانى من شح يف
		
املوارد األجنبية وذلك لدعم سعر صرف عمالتها احمللية وتأكيد سيادتها الوطنية 0
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القسم الثالث

الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية
للعام 1994
1415-1414هـ

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام
الفتوى رقم ( )94/1
املوضوع  :احتاد املصارف يسأل عن مدى شرعية املنشور رقم 1993/5م
الصادر من بنك السودان حول شراء حصيلة الصادر مقدماً (عقد صرف)
الوقائع :
أصدر بنك السودان املنشور رقم 1993/5بتاريخ  5شوال 1413هـ املوافق 28مارس 1993
ضمن الئحة تنظيم التعامل بالنقد األجنيب لعام  1979املعدلة يف 1990م .
واشرتط املنشور يف الفقرة ثانياً -:
د 1/أن على البنوك التجارية أن تشرتى حصيلة الصادر شراء نهائياً مبجرد تسلمها
ملستندات الشحن بعد تأكدها من خلوها من املخالفات  ،وذلك يف حالة أن تكون وسيلة الدفع
خطاب اعتماد .
د 2/وفى حالة أن تكون وسيلة الدفع يف مقابل املستندات فعلى البنوك التجارية أن تشرتى
حصيلة الصادر شراء نهائياً عند استالم البنك املراسل للمستندات وقبوهلا بواسطة املستورد ،
وعلى البنك اخلارجي إخطار البنك احمللى خالل فرتة أقصاها أسبوع من وصول املستندات
بقبول املستندات أو عدم قبوهلا و على البنك احمللى إخطار بنك السودان بذلك فوراً  .وإال
فيعترب مسئوالً عن اسرتداد احلصيلة .
رد احتاد املصارف السودانية على هذا املنشور مبذكرته بتاريخ 1413/11/3 :هـ املوافق
 1993/4/24اليت تناولت جوانب املنشور املختلفة  ..والذي يهمنا منها بصفة خاصة هو رده
حول املسألتني أعاله .
إذ يقرتح االحتاد يف د 1/عندما تكون وسيلة الدفع للعملة األجنبية خطاب االعتماد – حيث
يشرتط بنك السودان أن يكون البيع فيها نهائياً  -يقرتح احتاد املصارف -:
 )1أن يكون الشراء حتوطياً حتسباً ألي فروقات أسعار بني يوم الشراء وبني تسلم العملة
بواسطة البنك التجاري .
 )2وأن يقوم بنك السودان بدفع املقابل بالعملة احمللية مقابل احلصيلة املقرر بيعها له ..
وذلك العتبارات السيولة والسقف اليت تواجه البنك املعنى .
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 )3ويثري االحتاد شبهة حول بيع املستندات  -كما يرى أن الشراء النهائي للمستندات بدون
حتوط للفروقات حتيط به شبهة عدم الشرعية ويطلب استجالء كل ذلك .
ويرى ثانية يف د 2/أنه ليس هنالك جمال لشراء املستندات يف حالة الدفع مقابل املستندات
ألن حصيلة الصادر حتصل بواسطة البنك اخلارجي بعد قبول املستندات بواسطة املستورد ،
وليس هناك إلزام على البنك اخلارجي بدفع احلصيلة للبنك احمللى إال بعد تسلم املستندات
وقبوهلا بواسطة املستورد .
كما طالبت اإلدارة العامة للرقابة على املصارف ببنك السودان مبعرفة حكم الشريعة اإلسالمية
يف بنود هذا املنشور .
عند استفسار السيد  /إبراهيم آدم حبيب ممثل السيد  /احملافظ يف اهليئة والسيد /مدير إدارة
الرقابة على املصارف ومعاونيه اتضح لنا ما يلي -:
 )1أن هناك خطابات اعتماد معززة غري قابلة للنقض  ،والتعزيز يكون مبثابة التفويض للبنك
التجاري احمللى بدفع القيمة عند تسلم مستندات الشحن مستوفية لشروط خطاب االعتماد.
 )2أن دفع احلصيلة يف حالة خطابات االعتماد غري املعززة يتم بعد إرسال مستندات الشحن
لبنك املستورد وفحصها وتأكده من خلوها من املخالفات -عندئذ يقوم بتوريد احلصيلة حلساب
البنك احمللى .
 )3أن دفع احلصيلة يف حالة الدفع يف مقابل املستندات يتم لدى البنك اخلارجي بعد قبول
املستندات بواسطة املستورد ثم يقوم البنك اخلارجي بإضافتها حلساب البنك احمللى .
الفتوى :
وبناء على صحة ما تقدم :
أ .جيوز للبنك التجاري أن يشرتى حصيلة الصادر -إذا كان وسيلة دفعها خطاب اعتماد
معزز غري قابل للنقض -عند تسلمه للمستندات خالية من املخالفات واألصل أن تكون
احلصيلة بالعملة األجنبية ملكاً للمصدر  .ومبا أن املصلحة اقتضت أيلولتها اآلن لكل من
احلكومة والبنك التجاري واملصدر فعلى البنك التجاري أن يدفع املقابل السوداني للمصدر
أصالة عن نفسه ونيابة عن بنك السودان  .على أن يعترب املبلغ الذي دفع نيابة عن بنك
السودان مضافاً حلساب البنك التجاري املعنى ساعة إبالغه لبنك السودان بذلك.
يتم الصرف يف هذه احلالة بسعر صرف اليوم إذا سلمت املستندات قبل الساعة  12ظهراً .
ويتم الصرف يف اليوم التالي بسعر يومه إذا سلمت املستندات بعد الساعة  12ظهراً
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ب .جيوز للبنك التجاري أن يشرتى حصيلة الصادر  -إذا كان وسيلة دفعها خطاب
اعتماد غري معزز – عند تسلم البنك اخلارجي للمستندات خالية من املخالفات وإخطار البنك
احمللى بذلك .
يتم الصرف يف هذه احلالة بسعر صرف اليوم إذا وصل اإلخطار للبنك التجاري قبل الساعة
 12ظهراً  .ويتم الصرف يف اليوم التالي بسعر يومه إذا وصل اإلخطار بعد الساعة  12ظهراً.
ويكون البنك التجاري وكيالً يف الصرف عن بنك السودان على أن يعترب املبلغ الذي دفع
بالنيابة مضافاً حلساب البنك التجاري املعنى ساعة إبالغه لبنك السودان بذلك .
ج .جيوز للبنك التجاري أن يشرتى حصيلة الصادر – إذا كان وسيلة الدفع يف مقابل
املستندات بعد قبول املستندات بواسطة املستورد اخلارجي وإخطار البنك التجاري بذلك .
وتتبع يف هذه احلالة ذات إجراءات الصرف واسرتداد احلصيلة باحمللى املذكورة يف (ب).
األصل أن يتم الصرف بعد إضافة حصيلة الصادر حلساب البنك التجاري حتى يتحقق
القبض يف البدلني بيد أن العمل قد جرى يف التجارة الدولية على اعتبار قبول املستندات
خالية من العيوب – من قبل اجلهة صاحبة القرار – قبضاً حكمياً للعملة األجنبية  .وعليه
ال يكفى أن حيدد بنك السودان أمداً العتبار احلصيلة مضافة حلساب البنك التجاري و إمنا
يشرتط فوق ذلك -:
أ) أن يكون األجل مناسباً مع ظروف االتصال ومع األعراف الدولية يف هذا اخلصوص
ب) أن يفسح بنك السودان جماالً للبنك التجاري لبيان أسباب عدم إضافة احلصيلة حلسابه
رغماً عن مضى املدة املعقولة .
ج) أن تعترب احلصيلة قد أضيفت حلساب البنك التجاري مبضي كل املدة دون إفادة خبالف
ذلك من البنك التجاري .
د) ينبغي على بنك السودان أن يأخذ يف االعتبار رأى البنوك التجارية يف املدة املناسبة
إلضافة احلصيلة وخماطبته مبا خيالف ذلك .
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امللحق رقم ()1
منشور إىل مجيع البنوك التجارية ووكالء الشحن 		:
منشور رقم ()93/5
الئحة تنظيم التعامل بالنقد األجنيب لعام 1979م
املعدلة حتى عام 1990
وفقاً لسلطات بنك السودان حتت املادة ( )28من الئحة تنظيم التعامل بالنقد األجنيب لعام
79م  ،وباإلشارة إىل منشور إدارة النقد األجنيب رقم ( )92/78بتاريخ 92/12/14م لقد تقرر
اآلتى-:

أوالً  :فرتة سداد قيمة الصادرات
لقد تقرر حتديد هذه الفرتة بثالثة أسابيع من تاريخ الشحن لكل وسائل الدفع عدا الدفع
املقدم حيث تدفع احلصيلة مقدماً  .وفى حالة أن يطرأ ما يؤخر سداد احلصيلة عن ثالثة
أسابيع فعلى البنك التجاري إخطار بنك السودان « مع مستندات مكتملة » خالل فرتة الثالثة
أسابيع ( ال بعد انتهائها ) ليقوم بنك السودان بتقييم املوقف  .وإذا مل يتم اإلخطار خالل
الفرتة املسموح بها فالبنك ملزم بدفع احلصيلة .
أما بالنسبة للصادرات إىل اململكة العربية السعودية فقد تقرر أن يكون احلد األقصى الستالم
احلصيلة هو عشرة أيام فقط من تاريخ الشحن  .وعلى البنوك التجارية إخطار بنك السودان
قبل انتهاء هذه الفرتة إذا طرأ ما يؤخر سداد احلصيلة  ،وإال فهي ملزمة بالسداد .
ثانياً  :التزام البنوك مبتابعة احلصيلة :
أ -يلتزم كل بنك جتارى بتجهيز قسم أو وحدة إدارية متخصصة ومسئولة مسئولية مباشرة
برئاسة البنك عن عمل الصادر .
ب -وعلى البنوك التجارية خماطبة بنك السودان « إدارة الرقابة على املصارف « إلفادته
بإنشاء القسم وأمساء املوظفني املسئولني عنه ومناذج من توقيعاتهم وهذا شرط أساسي لعمل
البنوك يف جمال الصادر .
ج -على كل بنك جتارى عمل سجل كامل الستمارات الصادر تسجل فيه كل املعلومات
اخلاصة بها حتى يسهل الرجوع إليه واحلصول على موقف كل استمارات الصادر يف أي
وقت .
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د -تداول مستندات الصادر جيب أن يتم عن طريق البنوك فقط  ،ومينع تسليم املستندات
للمصدر  .وعلى وكالء الشحن عدم شحن الصادرات ألي مصدر إال بعد حصوهلم على تفويض
من املصدر يفوضهم فيه بتسليم مستندات الشحن للبنك التجاري  .وعلى املصدر تفويض البنك
لتداول املستندات .
و  -يعترب البنك التجاري الذي يتم عن طريقه تداول مستندات الصادر مسئوالً عن استرياد
احلصيلة وفى امليعاد احملدد هلا .
وعليه فقد تقرر أن تقوم البنوك باآلتي -:
 -1شراء احلصيلة شراء نهائياً مبجرد استالمها للمستندات  ،وبعد تأكدها من خلوها من
املخالفات  ،وذلك يف حالة أن تكون وسيلة الدفع خطاب اعتماد وعلى البنوك التجارية أن
تقوم مبراعاة الدقة يف مراجعة املستندات للتأكد من خلوها من املخالفات حتى ال تفقد جزءاً
من احلصيلة أو يتأخر وصوهلا  .وذلك ألن أي خمالفة يف املستندات تعترب مسئولية البنك
كاملة  .أما املخالفة يف البضاعة ومواصفاتها فتعترب مسئولية املصدر .
 -2يف حالة أن تكون وسيلة الدفع ضد املستندات  ،على البنوك التجارية شراء املستندات
شراء نهائياً عند استالم البنك املراسل املستندات وقبوهلا بواسطة املستورد  .وعلى البنك
اخلارجي إخطار البنك احمللى خالل فرتة أقصاها أسبوع من وصول املستندات بقبول
املستندات أو عدم قبوهلا بواسطة املستورد وعلى البنك احمللى إخطار بنك السودان بذلك فوراً
وإال فيعترب مسئوالً عن اسرتداد احلصيلة .
ثالثاً  :يف جمال متابعة البنوك لتوريد احلصيلة
أ -على البنوك التجارية إفادة بنك السودان « إدارة الرقابة على املصارف » حبساباتها
اخلارجية «مع مراسليها» اليت تورد إليها حصيلة الصادر  .وعليها كذلك تقديم كشف حساب
شرى هلذه احلسابات لبنك السودان.
ب -على البنوك التجارية إلزام مراسليها بتبليغها تلكسياً بآت حصيلة صادر تورد إىل
حساباتها معها يف حالة بلوغ قيمة احلصيلة 000ر 10دوالر فأكثر  ،أما ما كان أقل من ذلك
فتبلغ لبنك السودان عن طريق كشف احلساب الشهرى  .وعلى البنك التجاري إرسال صورة
من التلكس إىل بنك السودان «إدارة الرقابة على املصارف » يف اليوم التالي لوصوله مباشرة مع
بيع النسبة املقررة من احلصيلة لبنك السودان يوم استالم التلكس.
ج  -يف حالة الدفع ضد املستندات يلزم وكيل الباخرة بعدم تسليم البضاعة إال على أساس
فاتورة الشحن األصلية .
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د  -على البنوك التجارية أن متد بنك السودان بإحصائية أسبوعية عن عائدات الصادر،
على أن تصل هذه اإلحصائية صباح كل أحد  .وتوضح موقف اسرتداد احلصيلة لألسبوع
املنتهى يف يوم اخلميس السابق .وذلك على النحو التالي :ـ
تاريخ احلصيلة
قيمة احلصيلة
رقم االستمارة تاريخ الشحن اسم املصدر
نوع السلعة طريقة الدفع استحقاق احلصيلة القيمة املستلمة القيمة اليت مل تستلم
()1
()2
()3
هـ -سيقوم بنك السودان بطباعة استمارات الصادر وترقيمها بأرقام مسلسلة ويقوم البنك
التجاري بإضافة رقم أو حرف أو اسم البنك والفرع املعنى باملعاملة .وتسلم االستمارات للبنك
مقابل تكلفة طباعتها .وسرياجع بنك السودان وصول مجيع صور االستمارات اليت استخدمها
البنك التجاري يف أي فرع من فروعه .وتلزم البنوك بإعادة أصل وصور أي استمارة ألغيت يف
أي فرع من فروعه .
و -تعترب التوجيهات اخلاصة بعائدات الصادر توجيهات صادرة للمصارف مبوجب املادة
( )3( )29واملادة ( )1–36من قانون تنظيم العمل املصريف  .وتعاقب البنوك املخالفة مبوجب
الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية للمخالفات املصرفية لعام  . 92كما سيتم إيقاف أي بنك من
التعامل يف الصادر إذا مل يقدم معلومات الصادر صحيحة وفى وقتها .
ز -يلغى أي منشور سابق خاص بعائدات الصادر إذا تعارض مع هذا املنشور .
		

حممد نعيم غندور

إبراهيم حممد احلسن

اإلدارة العامة للرقابة على املصارف
واملؤسسات املالية
ع /بنك السودان
 3شوال  1413هـ
 28مارس 1993م

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية
128

الكتاب األول

امللحق رقم ()2
املوافق1993/4/24 :م

التاريخ 1413/11/13 :هـ
السيد  /حمافظ بنك السودان
		

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املوضوع  /منشور بنك السودان رقم  93/5بتاريخ 93/3/28
باإلشارة إىل االجتماع السابق جمللس إدارة احتاد املصارف السودانية مع سيادتكم يف األسبوع
األول من الشهر احلالي  ،واستمراراً لتشاورنا وتعاوننا معكم .
يسرنا أن نرفق لكم املذكرة املشتملة على اقرتاحاتنا فيما خيتص باملنشور املذكور أعاله.
وفقنا اهلل وإياكم خلدمة البالد والعباد
وتفضلوا بقبول وافر التقدير واالحرتام.
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املذكرة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

املوضوع  :منشور بنك السودان رقم  93/5بتاريخ 93/3/28
تقدمة
أصدر السيد  /حمافظ بنك السودان وفقاً لسلطاته حتت املادة  28من الئحة تنظيم التعامل
بالنقد األجنيب لعام 79م املنشور املذكور أعاله  ،الذي حدد فرتة زمنية لسداد قيمة الصادرات
وألزم البنوك مبتابعة احلصيلة ودور البنك املركزي يف متابعة البنوك يف توريد احلصيلة .
إننا يف احتاد املصارف نسعى جاهدين وجادين يف نفس االجتاه الذي يسري عليه البنك
املركزي لتأكيد انسياب ووصول عائد الصادرات يف أسرع وقت ممكن ال سيما وأن البالد
يف حاجة ماسة للعمالت األجنبية ملقابلة استرياد ضرورياتنا من اخلارج وسداد االلتزامات
املستحقة العاجلة .
إن االجتماع الذي مت صباح الثالثاء السادس من أبريل  1993م بني حمافظ بنك السودان
وجملس إدارة احتاد املصارف اجلديد وذلك مبكتب احملافظ ببنك السودان بغرض التعارف
والتفاكر حول سبل التعاون بني البنك املركزي املخطط للسياسات والبنوك التجارية املنفذة لتلك
السياسات قد أثري فيه موضوع املنشور األخري الصادر من بنك السودان واخلاص بالصادرات
حيث أبدى بعض أعضاء جملس إدارة االحتاد وجهات نظرهم بأن فرتة سداد قيمة الصادرات
غري واقعية وقد استمع هلم احملافظ و أوضح أنه بكل االعتبار سينظر يف مقرتحاتهم اخلاصة
بهذا األمر .
وفى اجتماع جلنة احتاد املصارف لتحديد سعر الصرف وهى نفس جملس إدارة االحتاد
وذلك يف يوم السبت املوافق العاشر من أبريل 1993م مت االتفاق على تكوين جلنة رباعية
للتداول ومناقشة املذكرات املختلفة اليت أعدتها بعض املصارف السودانية فيما يتعلق باملنشور
األخري ومن ثم رفع تقرير جمللس إدارة االحتاد لتسليمه للسيد /حمافظ بنك السودان.
أوالً  :فرتة سداد قيمة الصادرات :ـ
إن الفرتة احملددة بثالثة أسابيع لسداد حصيلة الصادرات لكل دول العامل ما عدا اململكة
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العربية السعودية واليت حددت فرتتها بعشرة أيام تعترب غري كافية من الناحية العملية وذلك
لألسباب التالية :ـ
( -1أ) ال خيفى عليكم صعوبة املواصالت واالتصاالت الداخلية مما يتسبب يف تأخري
جتهيز مستندات الشحن و إكمال فحصها و إرساهلا للبنك اخلارجي للفحص والتداول  ،علماً
بأن معظم صادراتنا تتم من بورتسودان مما يتطلب إرسال بوليصة الشحن واملستندات األخرى
إىل اخلرطوم حيث رئاسة البنوك إلعادة إرساهلا للخارج (وقد تستغرق هذه العملية فقط أكثر
من  10أيام دعك عن اإلجراءات األخرى ) .
(ب) كما أن بوليصة الشحن األصلية واليت تصلنا من وكالء البواخر ليست لدينا سلطة
إللزامهم بفرتة حمددة لتسليمها إلينا .
 -2كما أنه ليست هنالك أي سلطات للبنك احمللى الفاتح لالعتماد بإلزام الزبون بتجميع
املستندات وتسليمها بالكامل دون أدنى تأخري وذلك فور عملية شحن البضاعة .
 -3إن األعراف الدولية تعطى احلق يف تقديم مستندات الصادر خالل فرتة معقولة وعليه ال
ميكن إعطاء مدة ثالثة أسابيع فقط لسدادها مما يتناقض مع هذه األعراف .
 -4نعلم أن هنالك بواخر صادر تعود بعد وصوهلا إىل املوانئ السعودية وهى حمملة «باملواشي»
مما يعنى أن مزيداً من التشدد يف اإلجراءات ال سيما الفرتة الزمنية القصرية قد يفقدنا هذه
األسواق .
ثانياً  :التزام البنوك مبتابعة احلصيلة :ـ
فيما خيتص بالبنود أ  ،ب  ،ج ترى اللجنة أن ليست هنالك صعوبات يف تنفيذها بل
العكس أنها ختدم األغراض املطلوبة خاصة وأنها تهتم باجلوانب اإلدارية والتنظيمية ألقسام
االعتمادات ونظم املعلومات واإلحصائيات .
أما فيما خيتص بالبند د/أ فإن القرار اخلاص بشراء احلصيلة شراء نهائياً بواسطة البنوك
مبجرد استالمها للمستندات وبعد تأكدها من خلوها من املخالفات يف حالة خطاب االعتماد
هذا من وجهة نظرنا خيضع لقرارات اإلدارة العليا للبنك املعنى لعدة اعتبارات منها موقف
السيولة وموقف السقوفات .
أما يف د 2/يف حالة أن تكون وسيلة الدفع ضد املستندات فنرى أنه ال ميكن إلزام البنك
اخلارجي بإخطار البنك احمللى خالل فرتة أقصاها أسبوع من وصول املستندات بقبول
املستندات أو عدم قبوهلا بواسطة املستورد  .كل الذي ميكن أن يطلب من البنك اخلارجي يف
هذا االجتاه هو إخطارنا يف أسرع وقت ممكن حيث إن األعراف الدولية لالعتمادات مل حتدد
فرتة االسبوع 0ولكننا ميكن أن نلتزم بإخطار بنك السودان ،بعد مرور أسبوعني من إرسال
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املستندات  ،حبقيقة الوضع  :إذا ما مت قبول املستندات أو رفضها أو خالف ذلك  .كما أنه
ليس هنالك جمال لشراء املستندات يف حالة الدفع ضد املستندات ألن حصيلة الصادر يف هذه
احلالة حتصل بواسطة البنك اخلارجي بعد قبول املستندات بواسطة املستورد حيث ليس
هنالك إلزام على البنك اخلارجي بدفع هذا املبلغ للبنك احمللى إال بعد استالم املستندات
وقبوهلا بواسطة املستورد .
مقرتحات احتاد املصارف فيما خيتص بفرتة
سداد قيمة الصادرات ومتابعة حصيلتها :
أوال :ملا ذكرناه سابقاً وسقنا من أسباب خاصة فيما يتعلق بسوء املواصالت واالتصاالت
الداخلية نقرتح تطبيق فرتة سداد موحدة لقيمة الصادرات وذلك بأن تكون  ( 30ثالثون
يوماً) من تاريخ الشحن  ،لكل وسائل الدفع عدا الدفع املقدم ولكل الدول بدون استثناء ومن
بينها اململكة العربية السعودية .
ثانيا :عند شراء البنوك التجارية للحصيلة مبجرد استالمها للمستندات وبعد تأكد خلوها
من املخالفات  ،يف حالة أن تكون وسيلة الدفع خطاب االعتماد  ،نرى أن يقوم بنك السودان
بدفع املقابل بالعملة احمللية حسب مطالبة البنك املعنى مقابل احلصيلة املقرر بيعها لبنك
السودان على أن يتم الدفع يوم التسليم وذلك العتبارات السيولة والسقف اليت قد تواجه
البنك املعنى.
ثالثاً :نرى أن ال يكون شراء املستندات شراء نهائياً بل يكون شراءً حتوطياً وذلك حتسباً ألي
فروقات قد تنشأ يف األسعار وتتسبب يف إحداث خسائر بالنسبة للبنك املعنى  ،كما حتفظت
اللجنة على موضوع الشراء النهائي حيث إن يف اعتقادنا أن الشراء النهائي للمستندات بدون
حتوط لفروقات األسعار حتيط بها شبهة عدم الشرعية اإلسالمية وعليه ترى أنه ال بد من
استجالء الرأي الشرعي يف هذا األمر .كما طرح التساؤل عن عملية شراء املستندات نفسها إذا
كانت شرعية أم ال ؟ .
يف اخلتام ال يسعنا إال التأكيد ،يف احتاد املصارف  ،بأن ضمان وصول حصيلة الصادر وبأسرع
وقت ممكن هو هدفنا يف هذه املرحلة وسنعمل بكل جد واجتهاد ما أمكن ذلك لتحقيق تلك
الغاية وبكل السبل .
وإننا نعلم جيداً مدى األضرار واخلسائر اليت قد تلحق باقتصادنا القومي من جراء تأخري
وصول عائد الصادرات ونعى األمر جيداً إذ إن الضرر يصيب أوالً وأخرياً جهازنا املصريف
ويفقده الثقة املطلوبة يف تنفيذ السياسات االقتصادية املعلنة وعليه نعلن لكم تعاوننا الكامل
إلجناح السياسات املعلنة راجني من اهلل عز وجل أن يوفقنا مجيعاً إىل خدمة وطننا العزيز .
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امللحق رقم (: )3
النمرة  :ب س/رع م م/ن أ/س

اخلرطوم  17ذي القعدة 1413هـ
			
املوافق  8مايو 1993م
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

املوضوع  :منشور بنك السودان رقم 93/5
ومذكرة احتاد املصارف السودانية
إشارة إىل منشور بنك السودان رقم  93/5الصادر بتاريخ 1993/3/28م (مرفق) الفقرة (هـ)
البندين «1و »2واللذين مبوجبهما تقرر أن تقوم البنوك بشراء احلصيلة شراءً نهائياً مبجرد
استالمها للمستندات يف حالة خطاب االعتماد ومبجرد استالم البنك املراسل للمستندات يف
حالة الدفع ضد املستندات .
ونشري كذلك إىل مذكرة السيد  /رئيس احتاد املصارف السودانية (املرفقة) البند ثالثاً والذي
يرى فيه أن يكون شراء املستندات شراء حتوطياً وليس نهائياً ملا ملسوه من شبهة عدم
الشرعية.
عليه نرفع األمر لسيادتكم ملعرفة الرأي الشرعي يف هذا اخلصوص .
وشكر ًا

		

توقيع

حممد األنور أمحد
السيد على السيد
اإلدارة العامة للرقابة على املصارف
ع  /بنك السودان
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
الفتوى رقم ()94/2
اخلرطوم يف /26 :شوال 1414 /هـ
املوافق  1994/4/7 :م
تكييف اهليئة العليا ملنشور بنك السودان رقم 1994/1م
الفقرة ( )1عن شراء حصيلة الصادر
الوقائع :
 .1بتاريخ  2رمضان 1414هـ املوافق  1994/2/22صدر املنشور رقم 1994/1م أعاله متضمناً
يف فقرته األوىل ما يلي :
« يتم شراء حصيلة الصادر بالعملة احمللية مقدماً يف حدود أقصاها  ،%75على أن يتم
استكمال الشراء عند إضافة احلصيلة الكاملة لنافذة بنك السودان وفقاً ملنشورات و توجيهات
بنك السودان الصادرة يف هذا اخلصوص » .
 .2أخضعت اهليئة العليا للرقابة الشرعية هذا املنشور للدراسة خاصة فقرته األوىل أعاله.
 .3اهلدف الذي يرمى إليه املنشور هو دعم حركة الصادر بتقديم التمويل الالزم هلا  ،وهو
هدف مشروع يستحق أن يبذل فيه بنك السودان  ،مع غريه من جهات االختصاص  ،كل
ما هو ممكن ومتاح .
 .4غري أن الصيغة اليت تضمنها هذا املنشور يف فقرته ( )1أعاله تقتضي أن يشرتى بنك
السودان – يف حاالت معينة %75 -من حصيلة الصادر مقدماً  ،عند توافر شروط حددها
املنشور حتى يتمكن املصدر من أن حيصل على التمويل الذي يساعده على الوفاء بالتزاماته
اليت يستحق بها عندئذ هذه احلصيلة .
 .5هذه الصيغة هي عقد صرف باطل  ،ألنه يشرتط لصحة عقد الصرف تقابض البدلني
حقيقة أو حكماً  ،وذلك ما مل يتحقق يف هذا الصرف  ،فبنك السودان يدفع نقداً يف مقابل
عملة أجنبية ستتحقق على أحسن الفروض يف املستقبل وقد ال تتحقق أصالً .
 .6وملا كان اهلدف الذي يسعى املنشور إىل حتقيقه مشروعاً وهو متويل الصادرات فيما تعجز
عنه البنوك التجارية فيمكن أن نقرتح بديالً هلذه الصيغة غري املشروعة -:
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أ) صيغة املضاربة بني بنك السودان واملصرف التجاري املعنى .
ب) صيغة املشاركة بني بنك السودان واملصرف التجاري املعنى .
ج) صيغة القرض بني بنك السودان واملصرف التجاري املعنى .
 .7ومبا أن هذا املنشور خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية يف عقد الصرف ترى اهليئة أن
يلغى املنشور على حنو فوري .
 .8ومبا أن إلغاء هذا املنشور يؤدى بالضرورة إىل انفساخ العقود املربمة مبقتضاه فإذا مت أي
تعاقد مبوجب هذا املنشور يعاجل على النحو التالي -:
 .1إذا كان املبلغ موجوداً بذاته فلبنك السودان أن يتعاقد فيه مع البنك أو العميل
وفق الصيغ أعاله أو أي صيغة أخرى مشروعة .
 .2إذا كان العميل قد تصرف يف املبلغ واشرتى به سلعة الصادر فيجوز-:
أ) برضا الطرفني إنشاء عقد مشاركة بشروط يتفقان عليها وإال :
ب) يكون املبلغ قرضاً يف ذمة العميل .
ولكم خالص الشكر والتقدير
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امللحق رقم ()1

بنك السودان – اخلرطوم
منشور إدارة التمويل واإلصدار رقم ()1994/1

التاريخ  2 :رمضان 1414هـ
املوافق  22 :فرباير 1994م
منشور إىل كافة البنوك املعتمدة
شراء حصيلة الصادر مقدماً
مواصلة لدعم نشاط الصادرات بالبالد فقد قرر بنك السودان شراء حصيلة الصادر بالعملة
احمللية مقدماً وفقاً لألسس والضوابط التالية :
 .1يتم شراء حصيلة الصادر بالعملة احمللية مقدماً يف حدود أقصاها  %75على أن يتم
استكمال الشراء عند إضافة احلصيلة الكاملة لنافذة بنك السودان وفقاً ملنشورات وتوجيهات
بنك السودان الصادرة يف هذا اخلصوص .
 .2يقتصر شراء احلصيلة مقدماً على سلع القطن  ،الصمغ واحلبوب الزيتية  ،املاشية
واللحوم واملنفذة عن طريق مصدرين يشهد البنك املعنى هلم بالكفاءة واملقدرة وخلو سجلهم من
املخالفات خاصة توريد حصيلة الصادر .
 .3تقدم طلبات شراء احلصيلة مقدماً عن كل عملية قائمة بذاتها حبيث ال تقل قيمة العملية
عن مائة ألف دوالر .
 .4أن حيوى الطلب تفاصيل التكلفات املتضمنة يف العملية ورحبيتها .
 .5جيب أن يرفق مع الطلب عقد بيع بني املصدر واملستورد باخلارج ساري املفعول باإلضافة
إىل خطاب اعتماد معزز غري قابل لإللغاء أو النقض .
 .6على البنك التجاري التأكد من احلصول على فواتري الشراء اخلاصة بكل عملية ومراجعتها
ومتابعة أمرها أوالً بأول وحفظها لديه يف ملف خاص .
 .7حيتفظ البنك مبلف مكتمل لكل تفاصيل ومستندات العملية وميكن لبنك السودان االطالع
والتدقيق يف هذه املستندات يف أي وقت يشاء .
 .8ال تتعدى فرتة تصفية العملية مدة أربعة أشهر من تاريخ الشراء املقدم للحصيلة وفى حالة
عدم متكن البنك املعنى من السداد خالل الفرتة املذكورة ألي سبب من األسباب يكون لبنك
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السودان احلق يف خصم املبالغ املدفوعة من احلساب اجلاري للبنك املعنى لدى بنك السودان
باإلضافة إىل أي عقوبات يراها بنك السودان .
يف ضوء ما جاء يف مقدمة هذا املنشور فإن الغرض من دفع املقابل احمللى مقدما ً بالنسبة
للصادرات اليت استلمت اعتماداتها هو دعم موارد البنوك لتتمكن من مقابلة االحتياجات
التمويلية لعمالئها من املصدرين ،عليه فإن البنوك هي املسئولة عن التصديق على طلبات
العمالء وفقاً لألسس املصرفية السليمة مبا يف ذلك احلصول على الضمانات الكافية  ،كما أن
البنوك هي وحدها املسئولة عن متابعة عمالئها بصفة مستمرة بغرض التأكد من استخدام املبلغ
يف الغرض احملدد الذي من أجله منح  ،وقيام املصدر بتوريد حصيلة الصادر بالكامل خالل
املهلة القانونية احملددة ب ( )45يوماً من تاريخ الشحن .
 .9تقدم الطلبات إلدارة التمويل واإلصدار ببنك السودان .
يعمل بهذا املنشور من تاريخ إصداره وحتى  30إبريل 1994م .

يوسف صديق عبد الرحيم

توقيع

حسن حممد أمحد فرج اهلل

اإلدارة العامة للعمليات املصرفية
إدارة التمويل واإلصدار
ع  /بنك السودان
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام
الفتوى رقم 94/3
املوضوع  :دعوى صورية بعض املراحبات بنك (…………)
الوقائع -:
بتاريخ 1994/4/31م تقدمت إدارة التفتيش باإلدارة العامة للرقابة على املصارف تطلب رأى
األمني العام يف العمليات التالية -:
أ) عمليات مراحبة بني بنك (……) وشركة الصابون واملنتجات املتحدة خبصوص -:
1.710.000جنيه
 .1مراحبة رقم  93/8/9-93/99مببلغ  9.500.000بعائد قدره
 .2مراحبة رقم  93/9/9 -93/109مببلغ  10.500.000بعائد قدره 1.890.000
 .3مراحبة رقم  93/9/12 -93/110مببلغ  60.200.00بعائد قدره 10.836.000
 .4مراحبة رقم  93/9/20 -93/115مببلغ  40.000.000بعائد قدره 7.002.000
 .5مراحبة رقم  93/10/4-93/124مببلغ  61.350.000بعائد قدره 11.042.000
.6مراحبة رقم  93/10/20 -93/126مببلغ  45.000.000بعائد قدره 8.100.000
 .7مراحبة رقم  93/11/9 -93/133مببلغ 100.000.000بعائد قدره 1.800.000
 42.578.000جنيه
					
مجلة العائد
ب) وعمليات مراحبة بني بنك (………) والسادة  /جممع الرباء الزراعي على النحو
التالي-:
000ر 360جنيه
		
 -1مراحبة رقم  93/13مببلغ 000ر000ر 2ج بعائد قدره
000ر440ر1
		
 -2مراحبة رقم  93/17مببلغ 000ر000ر 8بعائد قدره
000ر800ر1ج
					
مجلة العائد
		
مجلة العائد = 000ر578ر000 + 42ر800ر000 = 1ر378ر 44جنيه
يف العمليات من ( )1إىل ( )7تصدر الفاتورة املبدئية من شركة بيطار باسم شركة الصابون
واملنتجات املتحدة .ويقوم البنك بإصدار الشيك املصريف باسم شركة بيطار ثم تقوم شركة بيطار
بإصدار شيك بذات القيمة باسم شركة الصابون  .علماً بأن الشركة األخرية شركة تابعة
جملموعة بيطار .
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كما أن البنك يف العمليتني ( )1و( )2يقوم بإصدار شيك مصريف بقيمة البضاعة باسم البائع .
ويقوم األخري برد القيمة لشركة الرباء .
ويرون أن هذه العمليات متت خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ويطلبون الرأي الشرعي يف
ذلك.
اطلع األمني العام على العقود وكروت حسابات هذه العمليات فرد مؤمناً على عدم شرعية
هذه املراحبات بتاريخ 1994/4/3م ووجه اإلدارة العامة للرقابة على املصارف باآلتي :ـ
 -1توريد عائدات هذه املراحبات باسم اهليئة العليا.
 -2إذا كان لدى بنك (……) اعرتاض على ذلك فله أن يستأنف للهيئة العليا
 -3أن ترسل صورة من الكتاب هليئة الرقابة الشرعية للبنك املعنى.
استأنف املستشار القانوني لبنك (……) ذلك القرار بتاريخ 1994/4/14م كما أردفه بآخر
بتاريخ 94/4/24م معتمداً على اآلتي -:
 -1إن جلنة التفتيش ترى أن املخالفة كانت بسبب أن شركة الصابون واملنتجات املتحدة
تابعة لشركة بيطار وهما شخص واحد .
 -2إن جلنة التفتيش ترى أن البائع أعاد قيمة الشيك لآلمر بالشراء والبنك ال صلة له
فيما يتم بني البائع واآلمر بالشراء وأنه ليس يف مقدوره معرفة ذلك .
 -3وأنه عندما أثارت جلنة التفتيش موضوع وحدة الشخصية بني شركة بيطار والصابون
عرض البنك األمر على هيئة الرقابة الشرعية اليت جوزت التعامل بني الشركتني على الرغم
من أن إحداهما مملوكة للثانية.
ولذلك فهو يرى أن ما مت من مراحبات كان صحيحاً من الناحية الشرعية والقانونية  .وأن
ما مت بني العمالء يف إعادة قيمة البضاعة لآلمر بالشراء (شركة الرباء) ال عالقة للبنك به وليس
يف إمكان قسم االستثمار أن يعلم بذلك .
اتصل األمني العام للهيئة العليا بالسيد /املدير العام لبنك (……) وطلب منه حضور
األشخاص الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات فحضروا ودون األمني العام أقواهلم وعرضها على
اهليئة العليا التى تداولت حوهلا طويالً وتوصلت منها إىل احلكم الذى سيأتى وكانت األقوال
كما يلى -:
م .املدير العام لالستثمار .
		
§ (……………)
مدير فرع الرئاسة الذى نفذت فيه هذه العمليات .
		
§ (……………)
فقال السيد  /مدير فرع الرئاسة عندما حيضر اآلمر بالشراء بالفاتورة يذهب مندوب البنك
ملعاينة البضاعة بصحبة العميل  .إذا وافق العميل عليها يقوم البنك بتوقيع عقد بيع بينه
.
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وبني اآلمر بالشراء  .ويأخذ مندوبنا الشيك باسم البائع ويؤشر عليه  :ال يدفع إال للمستفيد
األول فيسلمه للبائع  .ويستلم منه البضاعة .ويسلمها لآلمر بالشراء  .ونعترب قبول اآلمر بالشراء
بالبضاعة هو تعاقد منا على البضاعة يف حني يقول السيد م /املدير العام لالستثمار إن قبول
اآلمر بالبضاعة يعترب قبوالً مبدئياً والقبول النهائى يكون بعد توقيع العقد.
وقال السيد  /مدير فرع الرئاسة أعرف وجود مراحبات صورية يف النظام املصرفى  .ولكن قد
ال أكون عارفاً بدفع البائع القيمة لآلمر بالشراء  .كما أن فهمى للمراحبات الصورية التى تكون
يف حالة عدم وجود بضاعة أصالً  .وأن القيمة تذهب لآلمر بالشراء مباشرة  .وأنا أراقب قيمة
الشيكات الصادرة منى وعل ّى ولكن قد ال يتيسر ىل الربط .
وقال لدينا منشور أحكام وإجراءات بيع املراحبة لآلمر بالشراء الصادر من اهليئة العليا
للرقابة الشرعية ونعمل به .
يف االجتماع الثانى بتاريخ 1994/4/20م حضر كل من السيدين م /املدير العام لالستثمار
والسيد /مدير فرع الرئاسة ومعهما من الذين نفذوا العمليات أعاله :
 -1السيد  /ج س ح – يعمل بإدارة االستثمار بالفرع الرئيسى منذ عام  .ومن خرجيى املدارس
الثانوية ويعمل بالبنك خبربة ()10سنوات منها ()9سنوات بالكمبيوتر وسنة باالستثمار.
قمت بتنفيذ عمليات شركة الصابون مع شركة بيطار .وينحصر عملى يف اآلتى :ـ
عندما يصدق الفرع عملية املراحبة أخرج مع العميل اآلمر بالشراء ملعاينة البضاعة ملعرفة
مدى مطابقتها ملواصفات الفاتورة وموافقة العميل عليها .أعود لإلدارة ألبني هلا وجود البضاعة
مطابقة لألوصاف وقبول العميل بها.
يقوم البنك بتوقيع بيع املراحبة بينه وبني اآلمر بالشراء  .ويصدر شيكاً مببلغ السلعة باسم
صاحب الفاتورة .والشيك للمستفيد األول فقط  .وآخذ الشيك وأسلمه لصاحب البضاعة الذى
يوقع باالستالم  .واستلم منه البضاعة  .وأسلمها بدورى إىل العميل (اآلمر بالشراء)  .إذا كانت
البضاعة هى الضمان  ،فآخذها ختزيناً مشرتكاً  .وإال فأسلمها للعميل وآخذ ضماناً بديالً .وهذا
ما قمت بعمله يف هذه العمليات .
أنا ال أوقع عقد بيع بني البنك وشركة بيطار وإمنا أذهب فقط للتأكد من صحة املعلومات
املوجودة بالفاتورة ومن قبول العميل للسلعة .
أنا أنفذ التعاقد الذى بني البنك واآلمر بالشراء  .وال علم ىل بوجود شخص يقوم بعملية شراء
هذه السلعة من بيطار  .وليس من إختصاصى أن أعرف ما إذا كان جيب على البنك أن
ميتلك السلعة أم ال.
وقال السيد  /مدير فرع الرئاسة  :حنن ال نوقع عقداً مع البائع لكن عندما نصدق
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على العملية قد يذهب أحد املوظفني ملعرفة وجود البضاعة وخيرب البائع برغبتهم يف شراء
هذه البضاعة .
وقال السيد  /م /املدير العام لالستثمار ال يوجد تعاقد بيننا وبني الشركة البائعة ولكن هم
على علم بأننا ننوى شراء هذه السلعة .
وقال موالنا (……) عضو هيئة الرقابة الشرعية الذى حضر معهم -:
عقد البيع بني البنك وبيطار ال يشرتط أن يكون مكتوباً وإمنا يتم باإلجياب والقبول  .ووضح
له األمني العام إن هذه األقوال ليس فيها ما يستوفى شروط اإلجياب والقبول .
وقال السيد  /ج س ح يف غري الدراسة املبدئية بغرض التصديق على عملية املراحبة ليست
هناك جهة– غري هذا القسم – ذات صلة بالبائع .
وقال السيد  /ح م ع  ...خترجت من الثانوى التجارى ولدى ( )12سنة خربة يف بنك
(……) وعملت يف االستثمار منذ سنتني وتلقيت دورة تدريبية واحدة يف االستثمار مبا فيه
الصيغ اإلسالمية مبعهد البنك ملدة أسبوعني .
نفذت عملية الرباء الزراعية  ...قمت بزيارة ملزرعة الرباء ووجدتها مزرعة مهيأة لرتبية
احليوان  .وكتبت تقريراً إجيابياً  .ثم بعد ذلك ذهبت ملزرعة السيد  /هاشم صاحب األبقار
ووجدت األبقار باملزرعة مطابقة لألوصاف املطلوبة وقبلها العميل  .سلمت الكمية املطلوبة
للعميل ومل يكن هاشم موجوداً .
عندما عدت للبنك وقعنا عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع العميل  .وصدر الشيك باسم
املستفيد  .وذهبت بالشيك وسلمته للسيد  /هاشم يف مكتبه .
مل اتعاقد مع هاشم على شراء البقر وليس لدى سلطة للتعاقد معه .
وهنا سأل األمني العام السيد  /مدير فرع الرئاسة  :هل لكم تعاقد مع هاشم صاحب البقر قبل ذهاب
(ح م ع) له  .فأجاب بأن ليس لدينا تعاقد معه .
وقال مدير فرع الرئاسة إن العملية الثانية مع الرباء نفذها السيد ( /م ع) .
بتاريخ  94/6/28حضر السيد  /مدير فرع الرئاسة والسيد ( /م ع) الذي قال  :أعمل بالبنك
منذ 1983م وعملت باالستثمار ملدة سنة نفذت فيها بيع أمسدة وتقاوى لشركة الرباء الزراعية،
مت التصديق على العملية بعد الدراسة وكان دورى أن أسلم اجلواب والشيك لصاحب البضاعة
وأستلم البضاعة وأسلمها للعميل وهذا ما قمت به بالفعل .
حنن نعمل عقد مع عميلنا – شركة الرباء – وبناء على العقد بيننا أنا أخذت الشيك .سلمته لصاحب
البضاعة واستلمت البضاعة وسلمتها بدورى للعميل  0ومل نقم بتعاقد مع البائع للسماد والتقاوى وهو
السيد  /م ر .
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ووجه السيد /مدير فرع الرئاسة إليه السؤال التاىل هل العقد مع الرباء أبرم بعد ما عاينتم
البضاعة أم قبل ذلك ؟
عملنا العقد بعد التصديق على العملية مباشرة .
وبتكليف من األمني العام أفاد السيد  /مدير فرع الرئاسة بكتابه بتاريخ 94/6/29م بأن
هذه العملية مع الرباء كانت مببلغ (000ر000ر2ج) وأن األرباح املتحصلة منها فعالً بلغت
(000ر 486جنيه) .
طلب األمني العام يف اتصال مع السيد /املدير العام لبيطار وشركاه تفسرياً لتغذية حساب
شركة الصابون بالشيكات قيمة البضاعة يف كل العمليات أعاله .فأفاد بكتابه بتاريخ 94/4/25
عن العالقة بني شركات بيطار والدور الذى تقوم به هذه الشركات يف االنتاج والتنمية  .وأن
لشركة الصابون ديناً على شركة بيطار  .وطلب تصفية ذلك  :إما باستالم مواد خام من بيطار
أو نقداً  .وصدر توجيه بذلك  .وظلت إدارة احلسابات تقوم بعملية التمويل حتى مشلت
مبالغ املراحبات  .وفى الواقع مل تستطع إدارة احلسابات تفسري تطابق هذه املبالغ مع مبالغ
املراحبات  .ويعطى هذا االنطباع بأن العملية صورية  ...ولكن ملستوى اجلدية واالنضباط
هلذه الشركات  .وملا تقوم به من مساهمة حقيقية يف دفع عملية االنتاج والتنمية  .فإن مثل
هذا اإلنطباع جيب أن يزول وإن كان هناك شك مظهرى فيفسر ملصلحتها التى تعكس مصلحة
البالد.
حيثيات احلكم :ـ
 -1يف  28فرباير1993م أصدرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية منشورها رقم  1413/4إىل
مجيع البنوك واملؤسسات املالية عن أحكام وإجراءات بيع املراحبة لآلمر بالشراء  .بينت فيه
األحكام واإلجراءات التى جيب اتباعها يف هذا النوع من البيع وجاء يف الفقرة الثالثة منه:
( )3اذا قبل املأمور (البنك) طلب اآلمر بالشراء  ،فعليه :
أ -أن يقوم بشراء السلعة املطلوبة لنفسه مبوجب مستند يثبت ذلك  .ويدفع مثنها
ويتسلمها.
ب -وأن يقوم – بعد ذلك – بعرضها مستأنفاً على اآلمر بالشراء .
 -2إن معرفة أحكام وضوابط بيع املراحبة لآلمر بالشراء من واجبات كل مصرف.وال يتوقف
على صدور هذا املنشور .ولكن املنشور صدر لتأكيد وجوب مراعاة األحكام  .واتباع تلك
اإلجراءات تفادياً لبعض املخالفات التى وصلت لعلم اهليئة العليا .
وقد كان بنك (……) على علم باملنشور وأنهم يعملون به كما قالوا  .وقد صدر املنشور
بتاريخ سابق للعمليات املذكورة أعاله .
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 -3نفذت عمليات بيع املراحبة لآلمر بالشراء أعاله دون أن يقوم املصرف بتنفيذ الفقرة ()3
من املنشور أعاله  ،وعلى وجه اخلصوص :
أ -مل يقم بشراء السلع املطلوبة ومتلكها من قبل أن يتعاقد على بيعها لآلمر بالشراء .ويثبت ذلك
من أقوال املوظفني الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات  .كما ثبت من أقوال السيد  /م .املدير لالستثمار
والسيد  /مدير الفرع الرئيسى  .حيث قال األول  :ال يوجد تعاقد بيننا وبني الشركة البائعة
ولكن هم على علم بأننا ننوى شراء هذه السلعة .
وقال الثانى  :حنن ال نوقع عقداً مع البائع ولكن عندما نصدق العملية قد يذهب أحد
املوظفني ملعرفة وجود البضاعة وخيرب البائع برغبتهم يف شراء هذه السلعة .
هذا ومل يثبت من واقع التعامل ما يفيد ترمجة النية أو الرغبة إىل عقد بيع صحيح  .واشرتط
املنشور أن يقوم املصرف بتملك السلعة أوالً مبوجب مستند يثبت ذلك  .واشرتاط املستند قصد
به لفت نظر املصارف هلذا احلكم  .ودفعاً للنزاع  .علماً بأن البيع يصح من الناحية الشرعية
باإلجياب والقبول الصحيحني دون شرط التوثيق  .وهذا ما أِشار إليه السيد  /عضو هيئة
الرقابة الشرعية لبنك (……)  .ولكن حتى إذا جتاوزنا عن املستند فلم يثبت امتالك صحيح
ألى من السلع التى تعامل فيها املصرف يف كل هذه املعامالت .
ب -أنه يف كل هذه العمليات صدرت شيكات (الثمن) باسم صاحب السلعة  .ولكن عاد
مبلغ كل شيك منها إىل حساب اآلمر بالشراء بذات الفرع  .ومن قبل من صدر الشيك بامسه
(صاحب السلعة ) .
هذه عمليات مببالغ كبرية وعادت ذات املبالغ حلسابات اآلمرين بالشراء بذات الفرع  .أما احتجاج
السيد  /املستشار القانونى بأن إعادة املبالغ من قبل البائع إىل اآلمر بالشراء هو تعامل بني
العمالء وليس يف مقدور املصرف معرفة ذلك  ،فهو غري مقبول ألن أمر املراحبات الصورية
صار معروفاً يف القطاع املصرفى فلو كان مدير الفرع مهتماً بصحة معامالته ألدرك أن عودة كل
هذه الشيكات حلسابات اآلمرين بالشراء تورث شكاً معقوالً يدفعه للتحرى عن صحة هذه
املعامالت  .وال يقبل من مدير فرع مصرفى أن يعرف أن شيكات صدرت منه بهذا احلجم
وعادت إليه دون أن تلفت نظره ويؤكد ذلك ما قاله السيد  /املدير العام لشركة بيطار « وفى
الواقع مل تستطع إدارة احلسابات تفسري تطابق هذه املبالغ مع مبالغ املراحبات  .وعلى الرغم
من أن ذلك يعطى انطباعاً بأن العمليات صورية  .ولكنه يطلب أن يفسر الشك املظهرى ملصلحة
الشركة ملساهمتها يف دفع عملية االنتاج والتنمية .
ج -املوظفون الذين يعملون بقسم االستثمار وقاموا بتنفيذ هذه العمليات خربتهم يف إدارة
االستثمار قليلة ومل يتلقوا تدريباً يذكر يف الصيغ اإلسالمية  ...وال يعرفون أحكام بيع املراحبة
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لآلمر بالشراء  .يقول السيد  /ج س ح الذى نفذ ( )7من العمليات املذكورة :
أنا ال أتعاقد مع شركة بيطار وإمنا أذهب هلا للتأكد من صحة املعلومات املوجودة يف الفاتورة
وقبول العميل بالسلعة  .وأنا أنفذ التعاقد الذى بني البنك واآلمر بالشراء وال علم ىل بوجود
شخص يقوم بعملية شراء هذه السلعة من بيطار .وليس من اختصاصى أن أعرف ما إذا كان
جيب على البنك أن ميتلك السلعة أم ال .وليس هناك جهة غري هذا القسم ذات صلة بالبائع..
وقال السيد  /م ع عملنا عقد بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع شركة الرباء بعد التصديق على
العملية مباشرة .
احلكــــم -:
 -1مبا أن بنك (……) فرع الرئاسة قام بتنفيذ عمليات بيع املراحبة لآلمر بالشراء املذكورة
أدناه -:
أ) من قبل أن يتملك السلعة املبيعة يف كل واحدة منها .
ب) وآلت القيمة املدفوعة من البنك لصاحب البضاعة حلساب اآلمر بالشراء حمولة له من
صاحب السلعة .فيكون هذا البيع من قبيل بيع ما ال ميلك املنهى عنه والسلف بزيادة .
ج) ويرتتب على هذا البطالن أن يسرتد بنك (……) أصل رأس ماله فقط وال يستحق
ما زاد عن رأس املال ألنه ربا يف حقه .وال ترد الزيادة لآلمر بالشراء ألنه شريك يف املخالفة
فتودع الزيادة يف حساب باسم اهليئة يصرف يف أوجه الرب 0.
 -2العمليات التى قررت اهليئة بطالنها وتوريد ما زاد عن رأس ماهلا وفقا ملا جاء يف()2
أعاله هى:ـ
 -1عقد بيع مراحبة رقم  93/99مببلغ  9.500.000بعائد قدره  1.710.000جنيه
1.890.000
مببلغ ،، 10.500.000
 -2مراحبة رقم 93/109
10.836.000
،، 60.200.000 ،،
 - 3مراحبة رقم 93/110
7.002.000
،، 40.000.000 ،،
 -4مراحبة رقم 93/115
11.042.000
،، 61.350.000 ،،
 -5مراحبة رقم 93/124
8.100.000
،، 45.000.000 ،،
 -6مراحبة رقم 93/126
1.800.000 ،، 100.000.000 ،،
 -7مراحبة رقم 93/133
0.486.000 ،، 2.000.000 ،،
 -8مراحبة رقم 93/13
1.440.000 ،، 8.000.000 ،،
 -9مراحبة رقم 93/17
44.504.000جنيه
		
246.550.000
				
اجلملة
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 -3يوجه بنك السودان بنك (……) بإيداع مبلغ  44.504.000جنيه ( أربعة وأربعني
مليون ومخسمائة وأربعة ألف جنيه سودانى ) حلساب باسم اهليئة العليا ببنك السودان .
 -4الحظت اهليئة أن خربة ومعرفة العاملني باالستثمار بأحكام صيغ املعامالت االسالمية
ضعيفة إن مل تكن معدومة  .ولذلك يطلب بنك السودان من كل املصارف موافاته :
أ /بنوع التدريب الذى تلقاه مديرو الفروع واإلدارات وأقسام االستثمار حتى اآلن يف ظرف
أسبوعني من تارخيه .
ب /وخبطة متكاملة لتدريب العاملني بكل مصرف يف خالل شهر من تارخيه.
 -5يكتب األمني العام هليئة الرقابة الشرعية ببنك (……) ملراجعة عمليات هذا املصرف
لالطمئنان على أن العمليات االستثمارية األخرى قد نفذت على وجه صحيح .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم 94/4
املوضوع  :طلب البنك املركزي من اهليئة العليا اإلجابة عن االستفسارات التالية -:
أ) اخليار األول  :احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار مبعدل التضخم يف فرتة الوديعة
املوضوع األول
املسألة املطروحة -:
تقدم بنك السودان باستفسار يطلب فيه رأي اهليئة العليا يف جواز قيام الدولة بالتكفل
باحلفاظ على قيمة رأس مال حسابات االستثمار املودعة لدى القطاع املصريف مبقياس معدل
التضخم يف فرتة الوديعة  .واملقصود بذلك أن تعمل املصارف بصفتها مضارباً على استثمار هذه
األموال  ،وأن تصفيها يف نهاية العام املالي بنتائج استثماراتها الفعلية  .سواء -:
( أ ) حققت رحباً .
(ب) أو انتهت بسالمة رأس املال دون ربح .
(ج) أو حققت خسارة .
فالدولة تتكفل باحلفاظ على قيمة رأس املال بنهاية العام سواء كان كامالً كما يف (أ) و(ب)
أعاله أو املتبقي منه يف حالة اخلسارة كما يف (ج) أعاله باملعدل املذكور .
املسوغات االقتصادية -:
بعد املداولة األولية حول تكييف املسألة املطروحة استمعت اهليئة إىل األسباب اليت حتدو
بالدولة الختاذ هذه السياسة من االقتصاديني من عضوية اهليئة  ،والفنيني من البنك املركزي.
كما استمعت إىل السيد  /عبد الرحيم محدي وزير املالية السابق  .وسيقت املربرات التالية
للتقدم بهذا املقرتح -:
 .1أن معدالت التضخم صارت عالية ومتزايدة  ،وتسعى الدولة إىل اختاذ عدد من السياسات
والتدابري منها هذا املقرتح لكبح مجاح التضخم  .ومن آثار مثل هذا النوع من التضخم -:
 أنه يؤدي ـ مع غريه من أسباب إىل هروب النقود إىل خارج اجلهاز املصريف  ،ألن األرباحفيه ال جترب إال جزءاً من التضخم  .ويبقى اجلزء األكرب خسارة يف أصل رأس املال .
 تستخدم النقود خارج اجلهاز املصريف يف نشاطات غري منضبطة وال مراقبة  .وغالباً ماتستغل يف املضاربات والنشاطات اهلامشية اليت تؤدي بدورها إىل تأجيج نار التضخم .


هي عبارة عن اخليارات موضوعات الفتاوى . 94/6 ،94/5 ، 94/4
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 .2يف مثل هذه الظروف التضخمية تفقد العملة احمللية بدرجات متفاوتة أهم خصائص النقد
من كونه القيمة القياسية لألشياء  ،ومن كونه خمزناً للقيمة  ،فيتحول الناس تدرجيياً إىل
مقياس بديل  ،وهو يف حالتنا هذه الدوالر  .فيقيسون به ثروتهم وكسبهم وخسارتهم  .ولندرة
ما هو متاح من الدوالر فإن ذلك يؤدي إىل مطاردته بطلب كثيف مما يزيد حدة التضخم .
 .3نتيجة هلروب العملة إىل خارج اجلهاز املصريف يواجه االقتصاد ومؤسساته العامة واخلاصة
عدم وجود النقد الكايف لتمويل األنشطة اإلنتاجية واخلدمات الضرورية .وإزاء ذلك فالدولة أمام
خيارين صعبني هما-:
( أ ) إيقاف بعض هذه املناشط اإلنتاجية اهلامة واخلدمات الضرورية .
(ب) أو اللجوء إىل التمويل بالعجز .
ولكل واح ٍد منهما أثره املباشر على زيادة التضخم .
كيف يعاجل املقرتح املشكلة -:
االقرتاح املقدم يعاجل ـ مع غريه من سياسات ـ هذه املشكلة على النحو التالي -:
 .1يقدم حافزاً جلذب كم كبري من ودائع االستثمار للقطاع املصريف ومتثل هذه الودائع موارد
حقيقية .
 .2ميكن توجيه هذه املوارد احلقيقية للنشاطات اإلنتاجية لالقتصاد السوداني من خالل
سياسات رشيدة.
 .3قد يغين استخدام املوارد احلقيقية الدولة من اللجوء إىل التمويل بالعجز أو يقلل من
حاجتها إليه .
 .4تقلل هذه السياسة من حجم العملة خارج اجلهاز املصريف ومن ثم من النشاطات الضارة
باالقتصاد واملؤثرة على التضخم .ومن شأن كل ذلك أن يساعد ـ مع سياسات أخرى على-:
( أ ) خفض التضخم .
(ب) تعزيز قيمة العملة واسرتداد الثقة فيها واستعادة خاصية كونها خمزناً للقيمة .
(ج) ومن ثم حتقيق املصلحة العامة للمواطنني .
ما ميكن أن يثار يف وجه هذه املربرات -:
أوالً  :هل ميكن تنفيذ املقرتح من الناحية العملية  .وإذا كان ذلك ممكناً فهل تستطيع الدولة
أن تفي بهذا االلتزام دون اللجوء اىل التمويل بالعجز ؟
ثانياً  :ملاذا جترب الدولة قيمة ودائع االستثمار دون غريها .
ثالثاً  :ملاذا تتحمل هذه املسئولية ؟
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وميكن دفع هذه الشبهات مبا يلي -:
أوالً  :املقرتح ميكن تنفيذه من الناحية العملية .وفرصة جناحه  -بتوفيق من اهلل  -كبرية
وحتماً ستلجأ الدولة يف السنة  /السنوات األوىل ملقابلة االلتزام من التمويل بالعجز  .وميكن
أن تستغين تدرجيياً من التمويل بالعجز مبوجب سياسات وتدابري أخرى  .مع األمل يف
االخنفاض املستمر للتضخم .
كل فإن أثر التمويل بالعجز حتى يف العام األول سيكون إجيابياً مقارنة بالوضع السابق.
وعلى ٍ
ألن الدولة ستجد موارد حقيقية توظفها يف االقتصاد  .ويدرأ هذا اإلجراء عملية اإلصدار اليت
كانت ستذهب ملقابلة هذه املناشط  .فلو مل يكن لـه من فضل إال أن الدولة أجلت اإلصدار
من أول العام اىل نهايته لكان ذلك عمالً إجيابياً  .ناهيك من أن عدم اإلصدار يف أول العام
ويف أثنائه سينعكس مباشرة على التضخم ويقلل من حجمه بنهاية العام  .فإذا ساندت ذلك
سياسات أخرى سيكون أثر اإلصدار بنهاية العام ملقابلة ذلكم االلتزام ضعيفاً موازناً بأثره
السابق .
ثانياً :
 .1توجه املقرتح للعمل على احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار لألسباب التالية-:
( أ ) ألن احملافظة عليها على حنو ما هو مقرتح حيقق األهداف اليت ذكرناها سابقاً .
(ب) وألن هناك إجراءات أخرى ستتخذ لتحويل احلسابات اجلارية واالدخارية  -برضا
أصحابها -إىل حسابات استثمار .
(ج) وأن هذا اإلجراء سيتسع حبيث يستفيد منه كل شخص قادر على إيداع مبلغ مائة
دينار ( تشجيعاً حلشد النقود للمصلحة العامة ولئال حيرم فرد من االستفادة من هذا احلق).
 .2اعرتفت الدولة بهذا املبدأ مبكراً يف جمال املرتبات واألجور  .وقررت مراجعتها كل
ستة أشهر  .ولكنها مل تستطع جرب كل التضخم  .علماً بأن سياسات خفض التضخم أفضل
للعاملني من جمرد جربه ـ الذي هو بدوره حلقة من الدائرة اخلبيثة للتضخم .
 .3ومل تشأ هذه السياسة أن تعمل على احملافظة على قيمة النقود خارج اجلهاز املصريف:
( أ ) ألن ذلك يهزم أهداف هذه السياسة  .فاحملافظة على قيمة هذه النقود تعطيها احلافز
واملشروعية للبقاء خارج اجلهاز املصريف .ويقنن لنشاطها غري املوجه والضار غالباً باالقتصاد.
(ب) كما أن املقصود من عدم جربها العمل على جذبها إىل حيث ميكن أن تشارك يف
حتقيق املصلحة العامة وحماربة املناشط الضارة اليت توظف فيها .
تبقى مسألة جديرة بالدراسة وهي أثر هذه السياسة على شركات املساهمة العامة  ،إذ تسعى
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الربامج االقتصادية على تشجيعها  .فينبغي دراسة هذا املوضوع والنظر فيه مستقبالً على ضوء
نتائج هذه الدراسة.
ثالثاً :
املربر لتكفل الدولة باحملافظة على قيمة ودائع االستثمار  ،هو أن الدولة احلديثة أصبحت
تتدخل سياسياً و اقتصادياً وأمنياً وإدارياً بسياسات وإجراءات كثيفة حتى صارت هي املسئول
األول عن أسباب التضخم  .ومل تكن دولة السودان استثناء من هذه القاعدة  .فمن حتليل
أسباب التضخم املتعددة جند أن للدولة نصيب األسد .وقد أملت ذلك ظروف معروفة  .وما
دامت الدولة تسببت يف التضخم الذي يطال أثره كل مواطن فعليها أن تتحمل تبعة ذلك .
خاص ًة يف إطار سياسة ترمي إىل خفض هذا التضخم .
استمعت اهليئة لشهادة السيد  /حمافظ بنك السودان عن السياسات واإلجراءات اليت
اختذت بواسطة الدولة بغرض خفض التضخم  ،وعن أهمية هذه السياسة املقرتحة لتحقيق
املصلحة يف خفض التضخم .فأجاب بأن الدولة ظلت تسعى بكل الوسائل املتاحة خلفض
التضخم وتناولت من ذلك على وجه اخلصوص-:
 .1التقليل من التمويل بالعجز رغم التحديات الكبرية اليت تواجه السودان .
 .2العمل على زيادة اإلنتاجية  ..وعمل كل ما من شأنه أن يعني على ذلك .
 .3اختاذ السياسات اليت تعني على توفري النقد األجنيب ملقابلة ندرة السلع املستوردة .
 .4ترشيد الصرف .
وهذا املقرتح واحد من اإلجراءات اليت استهدفنا بها كسر حلقة التضخم فيما نظنه أضعف
نقاطها  .ويغلب على ظننا أن هذا املقرتح – مع السياسات األخرى املساعدة – سيحقق
اهلدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم .
التكييف الفقهي واحلكم -:
بناءً على هذا الطرح الذي أدارت اهليئة حواره نتناول املسألة املطروحة من الناحية الفقهية
على النحو التالي -:
 .1حيكم عقد املضاربة يف الشريعة اإلسالمية ودائع االستثمار يف النظام املصريف اإلسالمي .
ومن ثم حيدد هذا العقد العالقة بني املودعني ـ أرباب املال  .واملضارب ـ (املصرف اإلسالمي
املعني ).
 .2يشرتط لصحة عقد املضاربة فيما يتصل بهذا املوضوع -:
( أ ) أن ال يضمن املضارب رأس مال املضاربة باتفاق .
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(ب ) وان ال يضمن طرف ثالث رأس مال املضاربة عند األقدمني وقال بعض احملدثني
جبواز ذلك بقيود .
 .3بدرت حماوالت من بعض الباحثني هدفت إىل تضمني املضارب لرأس مال املضاربة على
أساس قياس املضارب على األجري املشرتك ؛ ورفضت هذه احملاوالت .
 .4املهم أن السياسة املقرتحة ليست من ضمان رأس املال يف شئ  ،ألن املقصود ليس هو
ضمان رأس املال املدفوع  ،و إمنا احلفاظ على قيمته أو قيمة ما تبقى منه بعد اخلسارة مبعدل
التضخم املذكور .
 .5أكد السيد  /حمافظ بنك السودان بأن الدولة سعت وما زالت تسعى الختاذ السياسات
والتدابري اليت تساعد على خفض التضخم  .وأن هذا االقرتاح واحد من هذه املعاجلات .
ويف تقديره ستكون معاجلة فاعلة ويغلب على ظنه أنها ستحقق املصلحة املرجوة من خفض
التضخم .
 .6بينما يرى بعض أعضاء اهليئة أن تكفل الدولة باحلفاظ على قيمة ودائع االستثمار مبعدل
التضخم مقبول ملا ذكر من أسباب  ،ولعدم معارضته حلكم شرعي  ،ويرى البعض اآلخر أن
فيه شبهة الضمان غري املباشر لرأس املال  .بيد أن هؤالء وأولئك يتفقون على -:
( أ ) أنه ما دامت الدولة هي السبب األول واملباشر للتضخم ،
(ب) وأن احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار مع سياسات أخرى يساعد على حتقيق
املصاحل املتمثلة يف -:
 جذب الودائع حبجم كبري إىل النظام املصريف مما ميكن من توجيهها يف التنميةاالقتصادية واالجتماعية.
 خفض التضخم إعادة الثقة يف العملة الوطنية . وجعلها خمزناً للقيمة .(ج) وأن هذه الوسيلة أصبحت -على األرجح -الزمة لتحقيق هذه املصلحة .
ويتفقون على جواز اتباع هذه السياسة بغرض حتقيق هذه املصاحل وعليه ترى اهليئة-:
 .1أنه جيوز للدولة أن تتكفل باحلفاظ على قيمة ودائع االستثمار بالعملة احمللية يف اجلهاز
املصريف مبعدل التضخم يف فرتة الوديعة .
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 .2أن يصدر ذلك بسياسة واضحة حتدد فيها كل الشروط وأن تلتزم الدولة بذلك التزاماً
قاطعاً .
 .3أن حتشد الدولة كل السياسات و التدابري األخرى اليت من شأنها أن تساعد على حتقيق
اهلدف من هذا املقرتح .
 .4أن تتقدم الدولة بنهاية العام بتقرير للهيئة عن مدى جناح هذه السياسة .
 .5تقرر اهليئة بناء على نتائج التقرير متديد العمل بالرخصة أو عدمه .
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ملحق رقم ()1

مالحظات نظرية على مذكرة د.أمحد على عبد اهلل

( احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار)

األخ د .أمحد على :
مررت سريعاً على بعض ما جاء باملذكرة ورأيت أن اكتب املالحظات التالية :
 .1املوضوع املطروح خيلو متاماً من أي بيانات إحصائية تدعم دعوى بنك السودان .
 .2املعلوم أن الذي ميكن أن يتسرب من النظام املصريف من جمموع عرض النقود هو النقد
الذي يصدره البنك املركزي  ،ولكن من املعروف أن النقد عادة يساوى نسبة ضئيلة من جمموع
عرض النقود املؤثر يف االقتصاد  ،والباقي ( النسبة األكرب ) تتكون من ودائع البنوك املختلفة.
والسؤال املطلوب اإلجابة عليه :
 )1كم تساوى نسبة النقد إىل جمموع عرض النقود يف السودان؟
 )2ما هي نسبة تسرب هذه النقود خالل األعوام القليلة املاضية ؟
 )3هل هذا التسرب ظاهرة منطية ()Trendعرب السنوات املاضية أم هو طارئ ؟
 .3املعروف أن النقد املودع لدى املصارف املركزية يشكل االحتياطي النقدي (Cash
 )reserveالذي حيدد مقدار حجم الودائع (النقود البنكية) اليت ختلقها البنوك (Money
 )creationفكلما زاد حجم النقد ( )Cashاملودع كلما زاد حجم الودائع املختلفة لدى
القطاع املصريف ومن ثم الكتلة النقدية  ،والعكس صحيح  .إذن املتوقع إذا حدث تسرب كثيف
للنقد خارج املصارف أن يؤدى ذلك إىل اخنفاض حاد يف حجم الكتلة النقدية إذا التزمت
املصارف بتوجيهات البنك املركزي فيما يتعلق بسياسات خلق النقود  ،وهذا يعنى أن تسرب
النقد بهذه الصورة يفرتض أن يؤدى إىل خفض التضخم ال ارتفاعه  .والسؤال هو ما مدى
اخنفاض الكتلة النقدية الذي ترتب على تسرب الكاش خارج املصارف ؟
مثال  :إذا كانت نسبة االحتياطي النقدي اليت يطلبها بنك السودان من النظام املصريف
تساوى ( 5/1خمُ س) من جمموع ودائع االئتمان فإن إيداع مائة جنيه مثالً ميكن املصارف
من التوسع يف االئتمان مبا يعادل  500جنيه  .فإذا تسربت هذه املائة خارج املصارف فإن
املفرتض أن تنقص معها أل  500جنيه اليت ولدت معها و هذا يعنى أن تسرب النقد يؤدى
إىل االخنفاض الكتلة النقدية فيؤثر سلباً على األسعار وعودتها إىل املصارف حتدث العكس
متاماً .
 مذكرة د .أحمد على عبد اهلل هي التي أصبحت – بعد إجازتها -الفتوى رقم . 94/4
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 .4ما هو الدليل على أن النقد املتسرب يذهب إىل النشاطات الطفيلية ؟ ما هي هذه املناشط
الطفيلية؟
 .5إن السوق السوداني عموماً يشكو من أزمة حادة يف النقد ويقولون إن بنك السودان يسعى
إىل جتفيف السوق من النقد حتى تنخفض األسعار  .فأين ذهب النقد وملاذا مل تنخفض
األسعار؟ هل ذهبت كلها للمضاربة يف الدوالر؟
 .6إن النقود اليت ستخلقها البنوك بسبب العودة املفرتضة للنقد املتسرب و اليت حتتاجها
الدولة لتمويل مشاريعها  ،مضافاً إىل ذلك األموال اليت سوف تدفعها الدولة ألصحاب الودائع
مقابل التضخم رمبا تؤدى إىل تضخم يتجاوز كثرياً التضخم املفرتض من تسرب النقد ( مشكوك
فيه نظرياً)  ،األمر الذي يضر بفقراء اجملتمع من أصحاب الدخل احملدود بينما أصحاب
الثروات تتوفر هلم احلماية من قبل الدولة .
 .7إن ضمان الدولة لقيمة الودائع قد يضعف من كفاية املصارف يف توظيف أمواهلا ويقلل
من إحساسها باملسئولية  ،متاماً كاآلثار السالبة على الصناعة احمللية عندما تتم محايتها من
املنافسة .
 .8ملاذا تقوم احلماية للمدخر بينما يرتك املستثمر احلقيقي لعوارض السوق  ،فقد خيسر
عمله ورأمساله؟
 .9ما معنى أن ودائع اجلمهور متثل موارد حقيقية ؟ حنن نفهم من ذلك أن هذه النقود
قبل أن تصبح ودائع كانت مستغلة يف استهالك سلع حقيقية توظف إلنتاجها عناصر إنتاج
حيتاج إليها اجملتمع  .فإذا ختلى اجلمهور عن استهالك تلك السلع وأودع املال الذي يقابلها
حتررت تلك املوارد وأمكن استغالهلا وتوظيفها إلنتاج سلع أخرى أكثر أهمية  .فهل هذه هي
احلقيقة ؟ إن قولكم بأن هذه النقود تستغل يف مناشط هامشية يدحض ذلك  .كذلك يضعف
من هذه احلجة أن معظم املوارد السودانية احلقيقية النشيطة اقتصادياً تعمل بأقل كفاية
ألسباب ال تعود إىل تسرب النقد من اجلهاز املصريف وليست عافيتها مربوطة بعودة هذا النقد
إىل البنوك.
 .10أخشى أن تؤدى محاية الدولة للودائع من التضخم إىل خلق فئة من أرباب املال يكونون
أصحاب مصلحة يف التضخم  ،ذلك أنه من الناحية النفسية تكون القيمة احلقيقية للنقد مهمة
ملن يقصر دخله عن متطلبات حياته  ،أو يفي بها  ،أو يتجاوزها بقليل  .أما أصحاب الباليني
واملاليني ممن يكون مجع املال هو همهم فإن القيمة االمسية هي األهم  ،وهؤالء هم أصحاب
التأثري يف جمال ودائع االستثمار .
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 .11استخدام مراجعة الدولة ملرتبات العاملني بها كمثال إلقرار الدولة مببدأ الضمان ضد
التضخم ليس موفقاً إذ أن هذه معاوضة  ،و تعلم الدولة أنها تعطى األجري أقل بكثري مما هو
مطلوب مقابل ما يؤديه هلا من عمل  ،السيما وأن احلد األدنى من املأكل واملشرب وامللبس
واملسكن و املركب حق للمواطن املسلم على الدولة املسلمة  .أما املدخر فشخص فاض ماله عن
ضروراته فأين وجه املقارنة ؟
ملحوظة  :أمر خطري كهذا ال بد لبنك السودان أن يقدم املعلومات اإلحصائية والدراسات
النظرية وامليدانية اليت استند عليها يف الوصول إىل نتائجه  ،أما هذه التعميمات املشكوك يف
صحتها نظرياً فال أرى أنها تصلح أساساً إلصدار فتوى مهمة كهذه .
واهلل وىل التوفيق
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()94/5
ب) اخليار الثاني  :احلفاظ على القيمة االمسية للقرض احلسن مبعدل التضخم
معاملة صكوك القرض احلسن معاملة مماثلة لودائع االستثمار :
ال جيوز معاملة القرض احلسن معاملة ودائع االستثمار  ،ألن حقيقة القرض غري حقيقة
وديعة االستثمار ،وأحكام القرض غري أحكام وديعة االستثمار :
ال جيوز ربط القرض مبعدل منو األرقام القياسية  ،لتكاليف املعيشة يف العام السابق مباشرة،
للمحافظة على القوة الشرائية للقرض بهدف تشجيع املقرضني « وفقاً ملا يريده البنك وذلك
لألسباب التالية :
 .1القرض كما يعرفه قانون املعامالت املدنية لسنة :1984
املادة  : 277القرض متليك مال أو شئ آلخر  ،على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إىل املقرض
عند نهاية مدة القرض .
وجاء يف املادة  281منه ما يلي  :إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد
سوى توثيق حق املقرض لغى الشرط وصح العقد.
وجاء يف املادة  )1( 285و ( : )2يلتزم املقرض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند
انتهاء مدة القرض وال عربة ملا يطرأ على قيمته من تغيري  ،وذلك يف الزمان واملكان املتفق
عليهما .
إذا تعذر رد مثل العني املقرتضة انتقل حق املقرتض إىل قيمتها يوم قبضها .
هذه النصوص وحدها تكفى لعدم جواز املعاملة املقرتحة  ،ألنه ال ينبغي للهيئة أن تفتى مبا
خيالف القانون املعمول به إال إذا خالف القانون حكماً شرعياً ،ولكن نزيد احلكم بعدم اجلواز
تأكيداً مبا يأتي-:
 .2صدر يف هذه املسألة فتاوى متعددة باملنع منها فتوى جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره
اخلامس بالكويت 1409هـ 1988 -م وهذا نص القرار رقم ( )4بشأن قيمة العملة-:
(العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي باملثل  ،وليس بالقيمة  ،ألن الديون تقضى
بأمثاهلا  ،فال جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة أياً كان مصدرها مبستوى األسعار ) .
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ونزيد هذا احلكم تأكيداً بذكر األدلة التالية على صحته باختصار -:
الدليل األول:ربط القرض مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف املعيشة يؤدى حتماً يف حالة
ارتفاع األسعار إىل أن يدفع املقرتض إىل املقرض أكثر مما أخذ منه  ،وهذا ربا منهي عنه مبا
روى عن على رضى اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة « وفى
رواية  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :كل قرض جر منفعة فهو ربا ».
وهذا احلديث و إن كان يف سنده مقال  ،فإن متنه مقبول وهلذا فقد اتفقت املذاهب األربعة
على العمل به .

الدليل الثاني :اتفاق املتقدمني من الفقهاء على عدم جواز هذه املعاملة  .حتدث الفقهاء
املتقدمون عن هذه املسألة حتت عنوان  :غالء النقود و الفلوس  ،ورخصها ،و مل يقتصروا
على الغالء والرخص بل حتدثوا عن البطالن و الكساد  ،و العدم  ،وتغيري السلطان السكة
وحتريم السلطان بالتعامل بالسكة :
ال خالف بني أئمة احلنفية الثالثة يف أن من اقرتض نقوداً أو دراهم أو دنانري فالواجب عليه
رد مثلها  ،وال عربة بغالئها أو رخصها  ،وكان رأيهم يف الفلوس مثل رأيهم يف النقود  ،غري
أن أبا يوسف رجع عن رأيه يف الفلوس و قال ترد قيمتها من الدراهم يوم القبض .
و ال خالف بني املالكية يف أن من اقرتض دنانري و دراهم  ،أو فلوساً أنه يرد مثل ما اقرتض،
إذا غلت أو رخصت .
جاء يف املدونة  :قلت  :أرأيت إن أتيت رجالً فقلت له :أسلفين درهم فلوس ففعل ،
والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم  ،ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم،
قال  :إمنا يرد مثل ما أخذ ،وال يلتفت إىل الزيادة .
و يقول الدردير يف شرحه ملنت خليل « :إن بطلت فلوس فاملثل « أو دراهم أو دنانري  ...أي
قطع التعامل بها  ،و أوىل تغريها بزيادة أو نقص  ..فالواجب قضاء املثل على من ترتبت يف
ذمته قبل قطع التعامل بها ،أو التغري ولو كانت حني العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفاً به،
أو عكسه .
ومذهب الشافعية كمذهب املالكية يف أن من اقرتض دنانري أو دراهم  ،أو فلوساً يرد مثل ما
اقرتض سواء غال ما اقرتض أو رخص .
 من أراد املزيد فليرجع إلى بحث البروفيسور  /الصديق محمد األمني الضرير عن موقف الشريعة من ربط احلقوق
وااللتزامات مبستوى األسعار .
 رسائل ابن عابدين  60/2و 64
 املدونة الكبرى 153/1
 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 40/3
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يقول الشافعي  :ومن سلف فلوساً أو دراهم وباع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إال مثل
فلوسه أو دراهمه اليت سلف أو باع بها .
ويقول صاحب الروضة معلقاً على نص الشافعي  :فإذا كان هذا مع إبطاله فمع نقص قيمته
من باب أوىل.
ومذهب احلنابلة كمذهب املالكية والشافعية .
يقول ابن قدامة « :قد ذكرنا أن املستقرض يرد املثل يف املثليات سواء رخص سعره أو غال  ،أو كان
حباله  ....و أما رخص السعر فال مينع ردها سواء كان كثرياً ،مثل إن كانت عشرة بدانق
فصارت عشرين بدانق ،أو قليالً ،ألنه مل حيدث فيها شئ  ،وإمنا تغري السعر  ،فأشبه
احلنطة إذا رخصت أو غلت .
يتبني مما تقدم أن املذاهب الثالثة  :املالكية و الشافعية واحلنابلة و معهم أبو حنيفة يوجبون
على املقرتض رد مثل ما اقرتض من الدنانري والدراهم و الفلوس  ،وال ينظرون إىل غالئها أو
رخصها  ،وأن أبا يوسف يوافقهم يف الدراهم والدنانري  ،وخيالفهم يف الفلوس يف رأيه األخري
فيوجب فيها رد القيمة .
ويتخرج على هذا أن من اقرتض شيئاً من األوراق النقدية املتعامل بها اآلن جيب عليه رد
مثلها  ،وال ينظر إىل غالئها أو رخصها يف املذاهب األربعة ،ألن هذه األوراق النقدية حلت
حمل الدنانري و الدراهم يف كونها أمثاناً  ،ومل حتل حمل الفلوس  ،ألنه ال توجد أمثان غريها،
فال يرد فيها خالف أبى يوسف  ،ألن رأيه معلل بأن الغالء والرخص يف الفلوس خيرجها عن
الثمنية ،فتقوم بالدراهم اليت ال خيرجها الغالء والرخص عن الثمنية .
وال ميكن أن يقال إن أوراقنا النقدية كالفلوس خترج عن الثمنية بالغالء و الرخص  ،لو فعلنا
ذلك مل يبق عندنا أمثان .
الدليل الثالث :القرض يف الشريعة اإلسالمية يكون لنفع املقرتض يف الدنيا  ،ونفع املقرض يف
اآلخرة  ،وهو عمل من أعمال الرب  ،وليس طريقاً من طرق االستثمار و احلفاظ على قيمته فمن
جعله وسيلة الستثمار ماله وتنميته و احلفاظ على قيمته فقد خالف قصد الشارع .
ومن يريد استثمار ماله واحملافظة علي قيمته فأمامه طرق االستثمار املشروعة كاملضاربة
واملشاركة والسلم.
 االم 33/3
 قطع اجملادلة عند تغيير املعاملة 97/1
 املغنى مع الشرح الكبير  ، 265/4وانظر أيضا ً املقنع  99/2وكشاف القناع  ، 315/3ومجلة األحكام الشرعية في
املذهب احلنبلي املادة . 750
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ومع هذا فإن املخرج الشرعي للمقرض الذي خيشى من االخنفاض الكبري لسعر عملة
ما – كاجلنيه السوداني – هو أن يقرض من أول األمر بشيء أكثر ثباتاً كالذهب  .بدالً من
أن يقرض باجلنيه السوداني و يربطه بسعر الذهب .
الدليل الرابع  :لو أجزنا ربط القروض عندما تكون أوراقاً نقدية مبعدل منو األرقام القياسية
لتكاليف املعيشة  ،فإنه يلزمنا أن جنيز هذا الربط عندما تكون القروض سلعاً مثلية  ،كالقمح
مثالً من باب أوىل  ،فكيف يتم هذا الربط يف هذه احلالة ؟!
الدليل اخلامس :ربط القروض مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف املعيشة فيه قلب
لألوضاع السليمة  ،فالنقود سواء أكانت دراهم أو دنانري كما يف املاضي أم كانت أوراقاً نقدية
كما هي اآلن  ،هي اليت تقوم بها السلع  ،وهى أمثان املبيعات  ،و الثمن كما يقول ابن القيم
«هو املعيار الذي يعرف به تقويم األموال وال يقوم هو بغريه إذ يصري سلعة كبقية السلع» وهى
كما يقول الغزاىل  ( :حاكمة متوسطة بني سائر األموال حتى تقدر بهما األموال فيقال  :هذا
اجلمل يساوى مائة دينار . ) ....
وبناء على هذا فان اهليئة ال توافق على االقرتاح الثاني الداعي إىل ( ربط صكوك القرض
احلسن مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف املعيشة للمحافظة على القوة الشرائية ملبلغ القرض
بهدف تشجيع املقرضني ) .
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توقيع
الربوفيسور  /الصديق حممد األمني الضرير
رئيس اهليئة

الكتاب األول

ملحق رقم ()1

جرب قيمة القروض بالنقود الورقية يف حالة التضخم

بقلم الربوفيسور  /حممد هاشم عوض

 .1اخلالف على إجراء أحكام النقدين أو الفلوس على النقود الورقية :
كجزء من السياسة التمويلية لعام  1995/94نظر بنك السودان يف إمكانية ربط العائد على
ودائع االستثمار مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف املعيشة يف العام السابق مباشرة  ،وكذلك
معاملة صكوك القرض احلسن معاملة مماثلة وذلك بهدف احملافظة على القوة الشرائية
للودائع  .وطلب بنك السودان من اهليئة العليا للرقابة الشرعية إبداء الرأي يف األمر.
ومسألة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة مبستوى األسعار  -مبا فيها الرواتب واألجور ونفقة
الزوجات ومؤخر الصداق – حبثت كثرياً على املستويني احمللى واإلسالمي بعد بروز ظاهرة
التضخم  وتآكل القوة الشرائية للنقود  .وكان االقتصاديون اإلسالميون والفقهاء يف السودان
من أوائل دارسي املسألة حينما أثارها الدكتور امحد صفى الدين يف نهاية السبعينات على
صفحات اجلرائد وشارك يف احلوار الدائر آنذاك الربوفيسور  /الصديق حممد األمني الضرير
والدكتور  /على عبد الرسول والدكتور حممد عباس خليفة وآخرون  ،و أعيد حبث األمر عند
اختاذ حكومة السيد الصادق املهدى قراراً بتطبيق العائد التعويضي يف عام  ،1987ثم يف ندوة
علمية نظمها بنك التضامن يف  ،1988وشارك فيها كاتب هذه الورقة مع الدكتور /أمحد على
عبد اهلل والربوفيسور الضرير .
وعلى املستوى العاملي نظم مركز البحوث اإلسالمية التابع لبنك التنمية اإلسالمي جبدة
بالتعاون مع معهد االقتصاد اإلسالمي  -إسالم آباد -ندوة لبحث املسالة يف عام  ، 1987كما
ناقشها جممع الفقه يف عام .1986
عموماً تركز حبث علمائنا األجالء يف ما إذا كانت النقود الورقية حلت حمل النقدين
(الدنانري و الدراهم) وقامت مقامها حبيث تنطبق عليها أحكام التعامل بالنقدين فيما يتعلق
بالربا والزكاة ورأس مال السلم واملضاربة وحصة الشراكة يف ما يوجب رد القرض باملثل  -ال
القيمة -يف حالة الرخص والغالء  ،أم أنها أشبه بالفلوس الالربوية مما يوجب رد القيمة ال
املثل يف حاليت الغالء والرخص .
 عضو الهيئة العليا
 بحوث في االقتصاد اإلسالمي ( اخلرطوم – وزارة الشئون الدينية واألوقاف 1978م)
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 .2رأى آخر :اختالف النقود الورقية عن كل من النقدين والفلوس
أما حنن فننحو يف هذا البحث –كما حنونا يف حبوث سابقة  حول هذا املوضوع– منحى
خمتلفاً متاماً مداره أن النقود الورقية خمتلفة اختالفاً جوهرياً عن النقدين من جهة والفلوس
من جهة أخرى حبيث ال تنسحب أحكام أي منها عليها إال يف بعض اجلزيئيات .وقد بينّا
يف حبثنا «فقه واقتصاديات التمويل العجزي » هذا االختالف على النحو التالي -:
أ) األوراق النقدية ليست نقوداً باخللقة كاملعدنني  ،و ال أمثاناً باالصطالح كالفلوس والنقود
السلعية ؛ لكنها نقود باإلذعان إذ يفرض مثنيتها أو يلغيها السلطان وتبقى كذلك وإن كسدت
وراج بديل هلا بدون إضفاء السلطات الشرعية عليها ؛
ب) مثنية النقود الورقية حبتة مطلقة إذ ال قيمة هلا مطلقاَ كسلعة ؛
ج) النقود الورقية جتسيد للمثلى الكامل الذي تتجانس وتتطابق مفرداته متاماً يف الشكل
واملضمون ؛ وعليه فالتعامل فيه بالعدد دون التفات للوزن .
د) على خالف عرض النقدين والفلوس يتسم عرض النقود الورقية مبرونة عالية جتعل من
املمكن مضاعفة كميتها يف أي بلد يف فرتة وجيزة ؛
هـ) يف حالة النقدين يتم إنقاص القيمة احلقيقية للنقود مع احلفاظ على قيمتها االمسية
(كاجلهادي والعدىل والغازي على عهد ابن عابدين ) بإنقاص الوزن (أو اخللط مبعدن خبس)؛
أما يف حالة النقود الورقية فيتم اإلنقاص مبضاعفة املطبوع منها دون تغيري يف الصورة أو
احملتوى ؛ وهذا اإلنقاص ينسحب على قيمة العملة القدمية واجلديدة يف حالة النقود الورقية
وال ينسحب على النقود القدمية يف حالة الدنانري والدراهم ؛
و) تتذبذب القيمة الشرائية للنقدين والفلوس – رخصاً و غالء – مع تذبذب العرض والطلب
هلما يف األسواق؛ ولكن يف حالة النقدين تتجه القيمة الشرائية للتدني باستمرار بسبب منو كتلة
النقود ( والقوة الشرائية ) بأكثر من منو املعروض من السلع  ،وذلك بسبب التمويل العجزي
أو خفض سعر الصرف بالعمالت األجنبية .
كل هذه االختالفات يف طبيعة النقود الورقية عن النقدين والفلوس يثري أسئلة كثرية حول
مدى انطباق أحكام أي منها عليها فيما يتعلق بكيفية رد املثل ال القيمة ( إن اتفق عليها)،
والصورة اليت يقع بها الكساد ومدى قيام النقود الورقية مبهام النقدين وقيامها مقامها،
واحتماالت ظهور بدائل هلا كأمثان  ،اخل  ...وفى الصفحات التالية نتناول هذه القضايا
بالبحث .
 محمد هاشم عوض  :فقه و اقتصاديات التمويل العجزي قطوف نهاية 1993ص 12 -7
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 .3رد املثل مبوجب رد القيمة يف حالة اإلنقاص :
لو سلمنا بأن املذاهب الثالثة -املالكية والشافعية واحلنابلة -ومعهم أبو حنيفة يوجبون على

املقرض رد مثل ما اقرتض من الدنانري والدراهم والفلوس وال ينظرون إىل غالئها ورخصها
يثور سؤال حول ما هو املثل الذي يرد ؟
حينما كان إنقاص النقود من املعدنني يتم بإنقاص الوزن أو جودة املعدن اشرتط الفقهاء أنه
(إذا استقرض مائة دينار فال بد أن يوفى بدهلا مائة من نوعها املوافق هلا يف الوزن  ،أو يوفى
بدهلا وزناً ال عدداً ؛ وأما بدون ذلك فهو ربا ألنه جمازفة)
أما إذا مل حيدث اإلنقاص واستمرت الدنانري بنفس الوزن واجلودة يصبح « العدد كناية
عن الوزن اصطالحاً ألن هلما وزناً خمصوصاً فال يزيد دينار على دينار  ،وال درهم على
درهم».
هذا هو احلال مع الدراهم والدنانري اليت تغريت صورتها – وبالتالي قيمتها  ،وان مل يزد
وزنها الكلى– بعد اإلقراض باإلنقاص  .فهل ينطبق هذا على النقود الورقية اليت يتم إنقاصها
مبضاعفة كميتها بدون تقسيم حمتواها على الكمية األكرب ومن غري أن يوجد نقد قديم توازى
قيمته ما قبل اإلنقاص  ،ومن دون إمكان اللجوء للوزن لرد املثل ؟ إن رد املثل يف هذه احلالة
ال بد أن يعتمد على املساوي للنقود الورقية قبل إنقاصها من املعدنني أو العمالت الثابتة
القيمة كالعمالت الصعبة  .واألول كان ممكناً حينما كانت النقود الورقية مقومة جبرام الذهب
اخلالص  ،وال مناص من اللجوء اليوم إىل الترب والعمالت الصعبة لتحديد املثل الذي يرد به
القرض ؛ وهذا يعنى رد القيمة ضمناً .

 .4الفرق بني الرخص والكساد الذي حيدثه التضخم :
أما لو أننا سلمنا بأن حديث الرهونى الذي يوجب رد القيمة يف الفلوس املقصود به (( التغري
إىل الدرجة اليت يكون القابض للفلوس اليت نقصت كالقابض ملا ال كبري منفعة فيه ؛ ألنها
لو كانت كذلك تصبح كالفلوس اليت بطلت فينبغي أن جيرى فيها اخلالف ؛ وهذا التغيري
مقبول حالة التغري بالنقص فقط  ،وال تغيري يف حالة الزيادة )) لو سلمنا بهذا الفهم لعبارة
الرهونى ،وأن (( حكم الكساد غري حكم الغالء والرخص )) يتضح لنا أن ما حيدثه التضخم
للنقود الورقية هو الكساد وليس الرخص .
 الصديق محمد األمني الضرير  :موقف الشريعة من ربط احلقوق و االلتزامات مبستوى األسعار ( بحث مقدم لندوة
جدة  )1987 ،ص 15
 محمد أمني بن عابدين  :حاشية رد اخملتار  ،اجلزء اخلامس  ،ص .177
 الضرير  :شرحه ص 12
 الضرير  :شرحه ص 9
			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب األول

161

يتضح هذا من كون الرخص دون الكساد يف القدر  ،وأنه يتعاقب ويتناوب مع الغالء،
خبالف الكساد إذ أنه رخص يقود إىل رخص أشد .
وفى حالة الفلوس فإن لرخص النقود حداً ألنها حني تكسد تعود سلعة أما رخص النقود
الورقية بال حدود ألنه ليس للورقة النقدية قيمة ذاتية يقف عندها تدنى قيمتها .
واجلنيه السوداني يعكس جبالء هذه الظاهرة إذ أن قيمته قد تدنت بالنسبة للدوالر األمريكي
من  3.00إىل  0.031إي إىل حوالي  3مليمات باملقارنة مع ما كانت عليه يف منتصف
السبعينيات.وهذا بال شك كساد متواصل وحاد  ،وليس رخصاً خيالطه غالء بني احلني واآلخر
يعيد له قيمته كما هو احلال مع العديد من العمالت اليت مل تكسد بسبب قوة غطائها من
الذهب ومعادله من العمالت الصعبة .
وعليه فإنه يصح القول بأن ما حيدثه التضخم لعملة ورقية كاجلنيه السوداني ليس رخصاً
ولكنه كساد يوجب رد املثل  ،ال املثل وفق الفهم أعاله لعبارة الرهونى  .ومما يؤكد هذا
اهلروب من حيازة اجلنيه السوداني إىل حيازة العمالت األجنبية واحللي والعقار و السلع
املعمرة ألنه وحبسب ما جاء يف مقولة الرهونى «أصبح عملة القابض هلا كالقابض ملا ال كبري
منفعة فيه » .
 .5أبعاد استبدال النقدين بالنقود الورقية :
أما قول الفقهاء بأنه « ال ميكن أن يقال إن أوراقنا النقدية كالفلوس خترج عن الثمنية
بالغالء والرخص؛ ألننا لو فعلنا ذلك مل تبق عندنا أمثان »  ،فريد عليه بأمرين  ،أوهلما
هو أن النقود الورقية ال تفقد مثنيتها بالكساد من حيث إنها نقود باإلذعان تبقى األمثان
الرمسية  Legal tenderاملربئة للذمة حتى ولو هجر الناس التعامل بها فيما بينهم
واستبدلوا بها أخرى  ،أو عادوا للمقايضة (مثل مبادلة املالبس القدمية باألواني الزجاجية
واملعدنية ) واملشاركة يف صناديق اخلتات (بالشاي والسكر بدل النقود)  .واألمر الثاني هو أن
البدائل للنقود الورقية قد تظهر وبعضها قد ظهر بالفعل.فهناك النقود البالستيكية (Credit
 )cardsاليت متثل التعامل بالديون بدالً من األرصدة  ،وهناك دعوة للعودة إىل قاعدة الذهب
بل و العمالت الذهبية  ،ورمبا كان الشيكل اإلسرائيلي أول العمالت اليت تصدر بهذه الصورة
مستقبالً يف عهد اهليمنة اإلسرائيلية الذي يرتقبه الصهاينة .
كذلك نقول إن قيام النقود الورقية مقام النقدين حبيث إنه ال تكون لنا أمثان إذا فقدت
 املليم هو جزء من اجلنيه كان سائدا ً في السودان
 حاشية الرهونى  ،اجلزء اخلامس  ،ص 122
 الضرير  :شرحه  ،ص 15
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مثنيتها – فال بد من إجراء أحكام النقدين والفلوس عليها ،قول غري مقنع  .ذلك أن البديل
ال يكون دائماً النظري املساوي ملا حل حمله  .وهذا يظهر جلياً من ما سقناه من اختالف النقود
الورقية كأمثان عن النقدين والفلوس  .وطبيعي أن ال تسرى كل أحكام املستبدل على البديل ،
ويظهر هذا جلياً من عدول اإلمام مالك عن حتريم النساء إىل كراهيته (إذا أجاز الناس بينهم
اجللود حتى تكون هلا سكة ).
 .6األجر األخروي للقرض احلسن ال يتنافى مع حفظ قيمته :
أخرياً نتساءل هل حقاً احلفاظ على قيمة القرض احلسن يتنافى مع (أو ينقص من) طلب
األجر األخروي؟ و هل اشرتاط رد القيمة جيعله قرضاً جر منفعة فهو ربا ؟
إن الذي يستهدفه احلفاظ على قيمة القرض هو استمرارية هذه الفضيلة  ،خاصة وأن حمافظ
عديدة للقروض الدائرية تكاد تتوقف بسبب تآكل قيمة أمواهلا بفعل التضخم  .وطلب احلفاظ
على القيمة ليس طلب منفعة ولكنه دفع مضرة  ،وهو فحوى قوله تعاىل ( فلكم رؤوس أموالكم،
ال تظلمون وال تظلمون )  .وحنن نعلم أن أجر القرض أعلى من أجر الصدقة مع أنه يسرتد
والصدقة ال تسرتد  ،يف حني أن الصدقة ال تنقص املال بل تزيده ألنه ( ال ينقص مال من
صدقة) وما أنفق املؤمن من مال فإن اهلل خيلفه فطلب العافية يف املال ال ينافى طلب األجر
األخروي  ،وهو كطلب حسنة الدنيا مع حسنة اآلخرة .
ولنتذكر أن القروض املصرفية ليست بطبيعتها استهالكية ولكنها استثمارية يف شكل قروض
القتناء آليات أو عقار أو سلع معمرة  ،وكلها تتصاعد أسعارها مع التضخم حني تبقى قيمتها
تدن  .وهلذا كان البديل اإلسالمي يف حالة التضخم هو املراحبة مع عدم حتديد
الورقية يف ٍ
هامش الربح يف حالة البيع باألقساط األمر الذي ميكن الطلب من جماراة التضخم  ،إال عندما
حتدد السلطات النقدية اهلوامش بطريقة عفوية كما هو عندنا  ،فتخسر حتى املراحبات
وختسر القروض احلسنة أكثر منها .
 .7ربط القرض بالذهب أو العملة الصعبة  :كيف يتم :
هذه – يف رأينا -املربرات لربط االلتزامات اآلجلة لتغري األسعار  ،والرد على حجج من
ينكرون ذلك يف حالة القرض احلسن  .وهى كلها مربرات للجوء إىل املقايسة ()Indexation
باللجوء إىل معدالت تكاليف املعيشة  ،أو قيمة النقدين أو عملة كالدوالر لرصد حجم التغري
يف قيمة النقود الورقية لتحديد الكم الذي به يسدد القرض .
أما الذين يشرتطون حتويل القرض إىل ذهب أو دوالر وليس فقط اعتماد سعرهما لتسجيل
الدين على أساسهما فنقول إن هذا غري مطلوب ولكنه ممكن  .ذلك أن املقرتض بالدوالر-
 املدونة الكبرى  ،اجلزء الثامن  ،ص 104
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مثالً -يعطى دوالراً قيمته  300جنيهاً (ومضاعفاته حسب حجم القرض)  ،وخيري بأن يأخذه
أو يصرفه بالسعر السائد يف السوق .ومبا أن املقرض عادة ما يكون حباجة للمقابل السوداني
فإنه سيختار العملة احمللية املوازية للقرض الدوالرى وهذا ميكننا من إقراض أعداد كبرية
دوالراً بنفس الكمية احملدودة اليت بأيدينا – هذا وسواء مسحنا للمقرض أن يتم عملية صرف
الدوالر بالعملة احمللية أو اشرتطنا أن يتم ذلك عند طريق تغيريه يف سوق الصرافة وهذا يؤكد
أن اهلدف و املغزى هو استعمال الدوالر ( أو أي عملة أخري أو الذهب) للمقايسة حفاظاً على
قيمة القرض وليس حتويل القرض فعالً إىل أي من هذه األمثان للحفاظ على قيمة القرض دون
ارتكاب احملرم .
وفى اخلتام نقول إن جرب قيمة الوديعة اجلارية أوىل من جرب قيمة الوديعة االستثمارية
 ،ألن هذه األخرية تستفيد من التضخم الذي يرفع عائدها يف حالة املشاركة واملضاربة
بأكثر ما خيفض أصلها  ،يف حني أن قيمة الوديعة اجلارية تتناقص مع التضخم وال
عائد هلا يعوض ما تفقده من قيمة بل إن الودائع اجلارية هي اليوم أساس االستثمار
وليس الودائع االستثمارية اليت ال تتعدى  %24من جمموع الودائع البالغة  25مليار يف
عام  ،1992/91مقابل  % 76للودائع اجلارية ( البالغة  18.7مليار جنيه مقارنة
بـ  4.3مليار جنيه للودائع االستثمارية بأنواعها ) .
(ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

 ملعرفة ردنا على االعتراضات األخرى على صرفية القروض راجع بحثنا األول املذكور أعاله .
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()94/6
اخليار الثالث  :حتويل جزء من العائد على استثمار
احلسابات اجلارية ليكون عائداً إضافياً حلسابات االستثمار
 )1احلسابات اجلارية تكيف من الناحية الفقهية على أنها قروض مضمونة بواسطة
املصارف اإلسالمية ،وهو ذات التكييف الذي استقرت عليه القوانني الوضعية يف النظام
املصريف الربوى.
ووجه التكييف الفقهي أن املصرف اإلسالمي يستغل هذه احلسابات بإذن صريح كما هو
احلال يف معظم البنوك  ،أو باإلذن داللة إذ أن استغالل املصارف هلذه احلسابات معروف
لدى أصحابها .
و الوديعة إذا كانت مأذوناً يف استعماهلا تصبح عارية  ،والعارية إذا كانت مما ال ميكن
االنتفاع به إال باستهالكه كالنقود تصبح قرضاً .
يقول البهوتى  :الوديعة مع اإلذن باالستعمال عارية مضمونة .
ويقول السمرقندى  :كل ما ال ميكن االنتفاع به إال باستهالكه فهو قرض حقيقة  ،ولكن
يسمى عارية جمازاً .
ويقول السرخسي  :عارية الدراهم والدنانري والفلوس قرض  ،ألن اإلعارة إذن يف االنتفاع ،
وال يتأتى االنتفاع بالنقود إال باستهالك عينها فيصري مأذوناً يف ذلك .
ومبا أن البنوك السودانية تأخذ إذناً باستغالل هذه الودائع وتتعهد بضمانها فهي إذن
تستغل مبوجب أحكام األموال املقرتضة  ،واملال املقرتض يعترب مملوكاً للمقرتض له غنمه
وعليه غرمه.
 )2بناء على ما تقدم -:
أ) جيوز للمصرف أن يشرك حسابات االستثمار يف ضمان احلسابات اجلارية  ،وفى
هذه احلالة تستحق حسابات االستثمار جزءاً من العائد الذي حتقق نتيجة الستثمار مبالغ
 كشاف القناع 141/4
 حتفة الفقهاء 284/3
 املبسوط  145/11هذه املراجع عبارة عن مذكرة تقدم بها البروفيسير /الضرير إلى اللجنة املنبثقة عن ندوة توزيع األرباح
بني املساهمني واملستثمرين التي أقامتها الهيئة في  22يناير 1994م .
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احلسابات اجلارية  ،غري أنه يشرتط لتحمل ضمان احلسابات اجلارية بواسطة حسابات
االستثمار ،اإلذن الصريح من أصحاب احلسابات األخرية .
ب) وجيوز للمساهمني أن يتنازلوا تربعاً جبزء من نصيبهم يف العائد املتحقق من استغالل
احلسابات اجلارية يف االستثمار ألصحاب ودائع االستثمار  ،بشرط أال يصري ذلك عرفاً وهذا
تربع ال يلزم حسابات االستثمار بأي ضمان .
ومبا أن هذا اإلجراء جيوز على سبيل التربع فال يستطيع البنك املركزي أن يلزم به
املصارف.
ج) وجيوز -بإذن من أصحاب احلسابات اجلارية – حتويلها إىل حسابات استثمار  ،مع
درجة معقولة من املرونة متكن صاحب احلساب من السحب منه عند احلاجة  .

					
					
					
					

توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة
الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية

 درست الهيئة العليا هذه املقترحات مستعينة فيها بأهل اخلبرة النظرية والعملية على نحو ما هو وارد في الفتاوى .
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ملحق رقم ()1
تقدم البنك املركزي للهيئة العليا للرقابة الشرعية باستفسارات يف ثالثة حماور اعتقاداً منه
أن تكييف هذه احملاور من الناحية الشرعية يساعده يف وضع مالمح السياسة التمويلية للعام
1995/94م  .واحملاور هي :
 .1النظر يف إمكانية ربط العائد على ودائع االستثمار مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف
املعيشة يف العام السابق مباشرة .
 .2معاملة صكوك القرض احلسن معاملة مماثلة ملا جاء يف ( )1أعاله .
 .3النظر يف إمكانية حتويل جزء من العائد على استثمار احلسابات اجلارية ليكون عائداً
إضافياً حلسابات االستثمار .
وفيما يلي نص االستفسارات -:
17ذو احلجة 1414هـ
28مايو 1994م
السيد  /األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

يقوم بنك السودان بإعداد عدد من اخليارات ضمن السياسة التمويلية لعام  95/94لرفع
العائد على ودائع االستثمار بالبنوك التجارية  ،وللحفاظ على قيمة الوديعة والقيمة االمسية
للقرض احلسن  .ومن ضمن هذه اخليارات اآلتي -:
 .1النظر يف إمكانية ربط العائد على ودائع االستثمار مبعدل منو األرقام القياسية لتكاليف
املعيشة يف العام السابق مباشرة ،Bank deposit indexed to past inflation
وذلك للمحافظة على القوة الشرائية للودائع بهدف تشجيع املدخرين يف حسابات االستثمار
حبسبانها املصدر األساسي لالستثمار متوسط وطويل األجل .
 .2معاملة صكوك القرض احلسن معاملة مماثلة ملا جاء يف ( )1أعاله .
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 .3النظر يف إمكانية حتويل جزء من العائد على استثمار احلسابات اجلارية ليكون عائداً
إضافياً حلسابات االستثمار .
هذا ونظراً ألهمية هذا األمر نرجو أن تتمكن هيئتكم من إبداء الرأي فيه يف أقرب فرصة
ممكنة .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام ،،،
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إبراهيم آدم حبيب
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اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام
الفتوى رقم ()94/7
املوضوع  :دعوى صورية مراحبة دائرية
بني بنك (……) و شركة الصناعات احلديثة
الوقائع :
 .1جاء يف كتاب فريق التفتيش رقم ( )3باإلدارة العامة للرقابة على املصارف لألمني العام
للهيئة العليا ما يلي -:
أ .قام الفرع الرئيسي ببنك (……) بتمويل مراحبة صورية دائرية مع شركة الصناعات
احلديثة لشراء حصة الشركة من السكر.
ب .يقوم البنك بإضافة مبلغ املراحبة مباشرة حلساب جار للعميل .
ج .إن البنك ال يقوم بامتالك السلعة .
د .و إنه حقق عائداً من هذه العمليات قدره  (4.050.000أربعة مليون ومخسني ألف
جنيه ال غري).
هـ .إن بنك الربكة أنكر صورية هذه املعاملة و صفاها نهاية نوفمرب 1993م .
 .2طلب األمني العام من إدارة الرقابة على املصارف احلضور مبكتبه بتاريخ  1994/7/5مع
األشخاص الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات ومع كل املستندات .
 .3يف التاريخ املشار حضر السادة :
رئيس الفريق رقم ()3
أ .حممود عبد اهلل النو		
ب )………………( .مدير الفرع الرئيسي لبنك (……)
ج )………………( .رئيس قسم االستثمار بالفرع الرئيسي باإلنابة
 .4قال السيدان مدير الفرع و رئيس قسم االستثمار باإلنابة إن الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات
تركوا العمل بالبنك وهذه عمليات مراحبة دائرية العملية الواحدة مببلغ  22.500.000جنيه
بدأت يف يونيو وانتهت يف نوفمرب 1993م وهى ( )6عمليات .
كان للعميل حصة مصدقة من املؤسسة العامة للسكر  .وطلب متويلها مراحبة  .ومت العقد
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األول معه يف 1993/6/7م وصدر الشيك باملبلغ أعاله  .وسلم الشيك للعميل ( اآلمر بالشراء)
ليقوم بالشراء و االستالم .
واجه العميل بعض املصاعب ألن املؤسسة ال توفر له السكر دفعة واحدة .ولذلك طلب يف
العمليات التالية أن تضاف له قيمة السكر يف بداية الشهر يف حسابه  .وهذا ما عمل البنك به
يف املراحبات اخلمس التالية.
البنك مل يقم باالتصال باملؤسسة العامة للسكر ومل يتعاقد معها على شراء السكر  .وإمنا يقوم
العميل بكل ذلك و حيضر للبنك إيصاالت االستالم الحقاً  .وما ذكر يف العقد من أن البنك قام
بشراء ( )250طناً مل يكن صحيحاً .
اعرتف مدير الفرع و رئيس قسم االستثمار باإلنابة بعدم صحة هذه املراحبات  .و أنها ال
تعدو أن تكون متويالً ربوياً  .وقال مدير الفرع إنه هو أنكر من قبل أن تكون هذه املراحبات
صورية باعتبار أنه يقصد أن التمويل ذهب بالفعل لتمويل السكر .وعرض األمني العام للهيئة
هذه الوقائع .فأجازتها و أصدرت مبوجبها احلكم باألسباب املذكورة:
أسباب احلكم -:
 .1مبا أن البنك مل يقم بشراء السلعة ومتلكها .
 .2ومبا أنه دفع التمويل مباشرة للشركة ( اآلمر بالشراء ) و أخذ على ذلك رحباً .
 .3يعترب هذا الربح فائدة ربوية .
 .4و مبا أن اآلمر بالشراء يعلم أو يف إمكانه أن يعلم بعدم شرعية هذا التعامل .
احلكم -:
 .1ترى اهليئة أن ما حتقق من ربح من هذه العمليات وقدره  ( 4.050.000أربعة مليون
ومخسني ألف جنيه ال غري) هو فائدة ربوية حتول حلساب اهليئة العليا لصرفها يف وجوه
الرب املختلفة .
 .2وعلى بنك السودان العمل على تنفيذ ذلك .
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توقيع
د .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
18صفر 1415هـ
 27يوليو 1994م
الكتاب األول

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ()94/8
املوضوع  :استفتاء إدارة مشروع اجلزيرة عن صحة متويل القمح ملوسم 94/93
عن طريق السلم بوساطة حمفظة البنوك التجارية
تقدمت إدارة مشروع اجلزيرة مستفتية عن صحة متويل القمح الذي مت إلدارة مشروع
اجلزيرة من حمفظة البنوك التجارية ملوسم  94/93م عن طريق بيع السلم  .وسلمت اإلدارة
عريضة تضمنت أوجه االستفتاء .وردت عليها احملفظة بعريضة مماثلة .كما استدعت اهليئة
ممثلي الطرفني  ،واستمعت ألقواهلم من خالل جلستني يف يوم  1994/8/3و يوم 1994/8/8
وتتلخص الوقائع يف اآلتي -:
 .1مت اتفاق مبدئي بني الطرفني تقوم مبوجبه احملفظة بتمويل إدارة مشروع اجلزيرة يف حدود
مبلغ ( )3.000.000.000جنيه ( ثالثة مليارات) بسعر اجلوال من القمح ( )3.500جنيه.
 .2إن تنفيذ هذا االتفاق مت مبوجب ( )6ستة عقود سلم بتواريخ خمتلفة حسب احتياجات
مشروع اجلزيرة .
 .3إنه مل تتم مراجعة سعر السلم مع تطور منو حمصول القمح بل إن بعض هذه العقود مت
بالسعر املبدئي يف وقت بدأ فيه حصاد القمح وتسليمه للمطاحن ألن حصاد القمح بدأ يف :
 1994/3/1م يف حني أن العقود (4اىل  )6متت يف أثناء احلصاد  ،وقصر مدة التمويل تقتضي
مراجعة السعر .
 .4إن احملفظة مل تسلم إدارة مشروع اجلزيرة كل رأس مال السلم يف بعض العقود عقب
التوقيع على العقد مباشرة  .وإمنا دفعته على دفعات والكشف التالي يوضح ذلك -:

			
فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية

الكتاب األول

171

عقد رقم

تارخيه

1

93/9/11

2

93/10/17

3

94/1/14

4
5
6

94/3/21
94/4/6
94/4/19
اجلملة

تاريخ
عقد السلم
93/9/11
93/10/17
93/11/1
93/11/22
93/12/7
94/1/4
94/1/8
94/1/20
94/2/22
94/3/6
94/3/421
94/4/6
94/4/19

رأس مال السلم

املبلغ املدفوع

737.999.500

737.999.500
400.000.000
150.000.000
100.000.000
233.000.000
30.000.000
24.000.000
64.000.000
100.000.000
230.000.000
300.000.000
100.000.000
150.000.000

883.000.000

448.000.000
300.000.000
100.000.000
150.000.000

 .5إن احملفظة قد ّ
حضرت إلدارة مشروع اجلزيرة أرض الذرة مبوجب عقد مقاولة بتاريخ
1993/6/29م ،على أن يدفع املشروع املبلغ وقدره ( )230مليوناً يف 1994/1/15م .وطلبت
إدارة املشروع بتاريخ 1994/2/2م خصم هذا املبلغ من رأس مال عقد السلم بتاريخ 1994/1/4م
وهى تعتقد أن ذلك مل يكن صحيحاً.
 .6ردت إدارة احملفظة مبوجب كتابها بتاريخ  24احملرم  1415يوافقه 1994/7/3م  .من
خالل إفادات ممثلها -:
 )1باملوافقة على االتفاق املبدئي على التمويل وقدم العقد املبدئي بعنوان ( اتفاقية متويل زراعة
حمصول القمح مبشروع اجلزيرة ) بتاريخ 24ربيع األول 1414هـ يوافقه 1993/9/11م.
إن االتفاقية ومجلة رد وإفادات احملفظة تؤمن على ما ورد يف استفتاء إدارة مشروع اجلزيرة
يف النقاط التالية -:
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إنه مبوجب هذه االتفاقية قد أبرم الطرفان ستة عقود سلم بالتواريخ املذكورة يف االستفتاء
وبالسعر املذكور به .
 )2وفسرت إدارة احملفظة ما أقرت به باآلتي -:
أ .إن سعر السلم للجوال  3.500جنيه كان جمزياً للمزارعني يف بداية املوسم يف سبتمرب
 1993ومل تقبل به احملفظة إال حتت إصرار إدارة املشروع  .وهو أكثر من األسعار السائدة
وقتها باعتباره سعراً تشجيعياً للمزارعني .
ب .إن احملفظة مل تراجع أسعار السلم مع تقدم منو احملصول وحصاده ألن عقد السلم ال
ينبين على أي هامش رحبية حتى يربط مبدة التمويل .
ج .كما أن الدفعيات اليت متت بعد تواريخ توقيع العقود كانت برضا الطرفني يف تعامل كانت
تسوده النوايا احلسنة والرضا التام .
د .و إن استحقاق مبلغ ( )230مليوناً كان بتاريخ 1994/4/15م وموافقة إدارة املشروع على
خصمه كانت بتاريخ  1994/2/2م
بذلك يكون اخلالف بني الطرفني قد احنصر يف -:
§ إن عقد السلم مل تتم فيه مراجعة لسعر اجلوال الواحد منذ بداية التعاقد  -حتى نهايته.
§ إن رأس مال السلم يف بعض العقود دفع على دفعات بدالً من دفعة واحدة عند التوقيع .
> وإن املقاصة مببلغ ( )230مليوناً عن دين عقد حتضري أرض الذرة بواسطة احملفظة مل
§
تكن صحيحة .
حيثيات الفتوى -:
أوالً  :االتفاقية املبدئية وعقود السلم الناشئة عنها قد متت وفق أحكام عقد السلم  .وإذا
كانت هناك خمالفات فهي يف كيفية تنفيذ هذه العقود والظروف احمليطة بها .
ثانياً  :ثار اخلالف حول سعر جوال القمح املنصوص عليه يف هذه العقود وهو مبلغ
()3.500جنيه  ،وأنه مل يتغري طوال مدة التعاقد على الرغم من قصر مدة التمويل يف الدفعيات
األخرية كما تقول إدارة مشروع اجلزيرة  .ردت إدارة احملفظة رداً معقوالً وهو أن رأس مال
السلم ال يتحدد فيه هامش ربح حتى يرتبط ذلك مبدة التمويل .ولكن ذلك ال مينع من أن ينشأ
أمر آخر يدفع املتعاقدين إىل إعادة النظر يف أسعار السلم .وهو أنه مع اقرتاب مدة احلصاد
وفى أثنائه تتضح األسعار بصورة أكثر من الفرتات السابقة  .وفى مثل هذه الظروف التضخمية
الراهنة تنحو املؤشرات حنو الزيادة .ولكن مبا أن االستفتاء مل يطالب بشيء من ذلك ،ومبا
أن التعاقد اتفاق مت برضا الطرفني  ،فهو ملزم لطرفيه ما دام ال خيالف حكماً شرعياً  .فال
داعي ملناقشته أكثر من ذلك .
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ثالثاً :
أ) اتضح باتفاق الطرفني أن العقود ( )1و ( )4و ( )5و ( )6ليست حمل خالف فيما خيتص
بأن رأس ماهلا قد دفع عقب التوقيع على العقد مباشرة وفقاً ألحكام عقد السلم يف الشريعة
اإلسالمية .
ب) وأنه باتفاقهما فإن املبالغ التالية يف العقدين ( )2و( )3قد دفعت بعد التوقيع على العقد
مبدة وهى:
التاريخ
العقد رقم ( )2بتاريخ  1993/10/17م
93/11/1
93/11/22
93/12/7
العقد رقم ( )3بتاريخ 1994/1/14
94/1/8
94/1/20
94/2/2
94/2/22

املبلغ
150.000.000
100.000.000
233.000.000
30.000.000
24.000.000
230.000.000
64.000.000

عند استجواب اهليئة ملمثلي إدارة مشروع اجلزيرة وهم (…………) نائب املدير
العام إلدارة مشروع اجلزيرة والسيد  )………( /املدير املالي  ،قاال إن التأجيل مت
برضا الطرفني نتيجة ألن احملفظة مل يكن لديها السيولة  .وقدم املدير التنفيذي للمحفظة
السيد  )………( /خطاباً من السيد /مدير عام مشروع اجلزيرة بتاريخ 1994/3/9م يفيد
موافقتهم على هذا التأجيل واخلطاب يقرأ (عليه نرجو تكرمكم بالتصديق مببلغ ()400
أربعمائة مليون جنيه تدفع فوراً سداداً لتكاليف التشغيل على أن يدفع املتبقي من التشغيل
بنهاية شهر مارس 1994م) وعند سؤال السيد  /املدير التنفيذي للمحفظة عن استدالله بهذا
اخلطاب على االتفاق  .قال كان املبلغ املتبقي هلم عن الربع األخري هو أكثر من األربعمائة
املطلوبة .ويطلب أن نعد عقد السلم بكل املبلغ على أن نسدد هلم ما تبقى بنهاية الشهر .
وهذا كان يتم بالفعل يف العقود السابقة ومنها العقدان رقم ( )2ورقم ( )3موضوع النزاع  .ثم
أكد االتفاق على تأجيل هذه الدفعيات أكثر من مرة عند استجوابه بواسطة اهليئة  .واالتفاق
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على تأجيل جزء من رأس مال السلم هو يف معنى التأجيل بالشرط .واختلفت آراء الفقهاء يف
تأجيل كل أو بعض رأس مال السلم على النحو التالي -:
أ) يشرتط مجهور الفقهاء تسليم رأس مال السلم يف جملس العقد حتقيقاً ملقاصد عقد السلم يف
الرفق باملسلم إليه  ،ولئال يتأجل البدالن فتصري املعاملة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ  .وعليه
فإن تأجيل كل رأس مال السلم يؤدى إىل فساد العقد .
ب) و ذهب املالكية إىل جواز التأجيل القليل  ،وحدوده باليومني والثالثة سواء مت التأجيل
بالشرط أم بدونه  .و ال جيوز عندهم التأجيل فوق الثالثة بالشرط  .وفى املذهب قوالن يف
التأجيل فوق الثالثة بدون شرط األول يقول بفساد العقد به.والثاني يقول جبواز العقد واملعتمد
األول .
ج) ولكن يف مسألتنا هذه مت قبض جزء من رأس مال السلم بعد العقد مباشرة وتأجيل البعض
اآلخر على دفعات فاملالكية الذين جوزوا يف الرأي املرجوح تأجيل رأس مال السلم بدون شرط
إىل أجل مهما بعد مادام قبل تاريخ تسليم املسلم فيه  ،يقولون إن تأجيل بعض رأس مال السلم
مع تقديم البعض اآلخر يؤدى إىل فساد كل العقد وهى أيضاً رواية لإلمام أمحد .
د) وقال احلنفية والشافعية وهو الصحيح يف مذهب أمحد جبواز العقد يف املقبوض وفساده
فيما مل يقبض ،وهو الرأي الذي ترجحه اهليئة .
اعتماداً على ما تقدم يعترب املبلغ الذي دفع يف العقد الثالث يف يوم 1994/1/8م وقدره
(ثالثون مليوناً من اجلنيهات) – أي بعد أربعة أيام من تاريخ توقيع العقد يف 1994/1/4
صحيحاً  ،يف معنى التأجيل إىل أجل قصري يف املذهب املالكي وعليه جيب خصم الثالثني
مليوناً من مبلغ  931مليوناً ليكون املبلغ ( )901مليوناً .
رابعاً -:
أما مديونية حتضري األرض للذرة فقد استحقت مبوجب العقد يف 1994/1/15م وطلبت
إدارة مشروع اجلزيرة يف  1994/2/2خصمها من استحقاقهم املتبقي من رأس مال السلم
للعقد بتاريخ  1994/1/14فلو كان رأس مال السلم دفع عقب التوقيع على العقد مباشرة ،
أو بعده بقليل على حنو ما قدمنا  ،جلازت فيه مقاصة الدين الذي سيحل يف املستقبل برضا
الطرفني .ومبا أن الدفعيات بعد يوم  1994/1/8مل تعد من رأس مال السلم للعقد الذي أنشئ
يف  1994/1/14م  .فهي إذن مقاصة فاسدة لعدم امللكية الصحيحة إلدارة مشروع اجلزيرة ملا
ستدفعه سداداً اللتزامها .
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وعليه تقرر اهليئة ما يلي -:
 .1صحة االتفاق املبدئي وعقود السلم من ( )1إىل ( )6اليت انبنت على هذا االتفاق.
 .2صحة تنفيذ العقود ( )1و ( )4و ( )5و (. )6
 .3أ .صحة تنفيذ العقد الثاني يف حدود مبلغ أربعمائة مليون  .وهو املبلغ الذي دفع عند
توقيع العقد يف  1993/10/17م  ،وفساده يف املبالغ اليت دفعت على ثالث دفعات ومجلتها
( )483.000.000جنيه .
ب .صحة تنفيذ العقد الثالث يف حدود مبلغ ثالثني مليوناً  .وهو املبلغ الذي دفع
يوم  1994/4/8أي بعد أربعة أيام من توقيع العقد يف  .1994/1/4واعتربت يف إطار املدة
القصرية يف املذهب املالكي  .وفساده يف املبالغ اليت دفعت على ثالث دفعات ومجلتها
( )418.000.000جنيه .
ج .عدم صحة املقاصة اليت متت يف مديونية احملفظة لدى إدارة مشروع اجلزيرة بسبب
حتضري أرض الذرة ملوسم  94/93وهى ضمن مبلغ الـ 418مليوناً بالعقد الثالث .
 .4إن فساد تنفيذ العقدين يف حدود املبالغ املوضحة يف (/3أ) و (3ب) يقتضي فسخ العقد
يف حدود ذلك ،وإعادة املتعاقدين إىل ما كانا عليه قبل التعاقد  ،فتعيد احملفظة إىل إدارة
مشروع اجلزيرة القمح الذي سلم إليها مقابل هذه املبالغ  ،وتعيد إدارة مشروع اجلزيرة مبلغ
 901.000.000جنيه إىل حمفظة البنوك التجارية .
وجيب على الطرفني تنفيذ ذلك .
 .5واستبعد ما سوى ذلك من وجوه االستفتاء .
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توقيع
د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للمصارف واملؤسسات املالية

الكتاب األول

اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
الفتوى رقم ( )94/9
املوضوع  :شرعية العقوبة اليت وقعها بنك السودان على
بنك (………) كغرامة بسبب جرمية تزوير أحد موظفي البنك

الوقائع :
قدم بنك (………) الدعوى التالية بتاريخ 1994/9/27م بواسطة املستشار القانوني
األستاذ -: ……………… /
 .1قام املوظف  )…………( /رئيس قسم احلسابات بفرع احلرفيني بعملية تزوير
لتمكن الزبون )…………(/من سحب مبالغ بلغت يف مجلتها ( )48مليوناً .
استلم املوظف شيكني عاديني بالقيمة أعاله  .وال جيوز إضافة هذين الشيكني حلساب العميل
إال بعد إرساهلما للبنوك املسحوبة عليها للتأكد من وجود الرصيد  .زور املوظف يف إيصاالت
توريد الشيكني بإضافة كلمة معتمد  .و أضاف الرقم السري ( )20اخلاص بإدخال الشيكات
املعتمدة يف احلاسوب وأضاف املبلغ حلساب الزبون  .فتمكن الزبون من سحبه دون أن يكون
لديه رصيد يغطى املبلغ املسحوب.
عند تقديم الشيكني عرب غرفة املقاصة ارتدا لعدم وجود رصيد للزبون لدى البنوك املسحوب
عليها .
 .2وقع بنك السودان عقوبة على البنك مقدارها  %30من املبلغ املختلس بلغت
( )14.400.000جنيه .
 .3العقوبة غري عادلة ألنها وقعت على البنك يف جرمية ارتكبها موظف وكان املوظف هو
رئيس احلسابات و أتاح له موقعه كرئيس حسابات التصرف مبفرده  .متت العملية حبيلة
جتعل هناك صعوبة أو استحالة يف كشف ما قام به يف وقته وعليه فالعقوبة تعدت اجملرم إىل
غريه .
 .4واعتمد بنك السودان يف العقوبة على املادة  /1/24من الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية وهذه
املادة تتحدث عن خمالفات ذات طبيعة حمددة وتفرتض أن تكون خمالفات يف عمليات حتقق
للبنك عائداً  .وال ينطبق هذا الوصف على هذه اجلرمية اليت ارتكبت بدوافع شخصية.
 .5تقدم بنك (……) باستفتاء عن صحة هذه العقوبة وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك
(……) فتواها بعدم صحة هذه العقوبة لألسباب املذكورة يف الفتوى املرفقة .
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 .6أرفق بنك الربكة :
أ) كتابهم بتاريخ  1993/8/28للسيد /حمافظ بنك السودان وإخطاره باجلرمية اليت متت
واإلجراءات القانونية اليت اختذت .
ب) كتاب بنك السودان بتاريخ1993/9/20م وتوقيع العقوبة بناء على املادتني ()36
من قانون تنظيم العمل املصريف لعام 1991م و 1/24من الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية
1992م.
ج) كتاب بنك (……) بتاريخ  1993/9/25حيتجون فيه على الغرامة .
د) كتاب بنك السودان بتاريخ  1994/2/15باالعتذار عن إعادة النظر يف الغرامة.
رد بنك السودان على هذه الدعوى بكتابهم بتاريخ  1994/10/5ممثالً يف إدارة التفتيش
باإلدارة العامة للرقابة على املصارف واملؤسسات املالية مبا يلي-:
 .1كشفت املخالفة بناء على مالحظة الفريق املكلف مبراجعة غرفة املقاصة بالبنك املركزي
إذ اتضح له أن العميل  )……( /عميل بنك (……) وبنك (……) وبنك (……)
يصدر شيكات بعشرات املاليني يومياً ختصم وتضاف إىل حساباته بفروع هذه البنوك بصورة
تدعو للشك يف صحة هذه العمليات ومن الفحص تبني للفريق أن هذا مؤشر للحصول على
متويل عن طريق تقاطع الشيكات .
بدأ الفريق بزيارة الفروع املشرتكة يف إصدار وتوريد شيكات هذا العميل فزار بنك (……)
وبنك (……) متابعاً لتقاطع الشيكات بني الفرعني مما عجل بوقف املمارسة وبالتالي كشف
حساب العميل بفرعي بنك (……) وبنك (……) .
 .2أقر البنكان بارتكاب املخالفة واختذ بنك (……) إجراءات جنائية ضد مرتكيب
املخالفة بعد أن تأكد عجز العميل عن السداد  .وأرصدة حساب العميل تشري إىل أنه حتصل
على مبلغ  48مليوناً عن طريق تقاطع الشيكات والسحب على شيكات قبل حتصيلها الفعلي
وليس التزوير فقط  ،خمالفاً بذلك -:
أ) السياسة التمويلية ومنشوراتها .
ب) منشور بنك السودان رقم  92/12بتاريخ 92/1/28
ج) منشور بنك السودان رقم  92/24بتاريخ 92/3/28
د) منشور بنك السودان رقم  92/66بتاريخ 92/12/9
 .3إن إدارة بنك (……) خالفت منشورات السياسة التمويلية ومنشورات بنك السودان
األخرى يف هذا الصدد ومل تلتزم جانب احليطة وتتخذ اإلجراءات الوقائية الكافية لسد
الثغرات أمام هذا النوع من املخالفات بدليل ما جاء يف خطابهم بتاريخ 1993/6/26عن إضافة
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الشيكات إىل حساب العمالء قبل التحصيل الفعلي -عن خمالفات فرع مدني -وهذا صحيح يف
حدود بعض العمالء املمتازين ذوى اإلمكانيات الكبرية ولديهم ضمانات كافية كالرهن العقاري
وكان ذلك قبل 1992/11/13م .
و جاء يف ذات اخلطاب ( :هذا ونود أن نؤكد بأنه قد مت إيقاف مثل هذه املمارسات منذ
 )1992/11/13وعلى الرغم من ذلك استمر الفرع يف إضافة شيكات التحصيل حتى يناير
 1993حني مت تنفيذ برنامج الكمبيوتر بإضافتها إىل حسابات العمالء دون رصيد به حلني
حتصيلها الفعلي  .علماً بأن املراجعة قد أثبتت بأنه مل يتم سحب على شيكات التحصيل
اليت أضيفت للحساب مباشرة  ،بتاتاً منذ 1992/11/13م.
 .4كانت اإلدارة على علم بارتكاب هذه املخالفات بفروعها رغم اخلطر ومل تتخذ اإلجراءات
الصارمة حيال مرتكبيها لتؤكد مدى جديتها يف إيقاف هذا النوع من املمارسات اخلطرية – ثم
إن النظام املتبع والذي دافعت عنه اإلدارة ساعد موظف البنك يف متكني العميل من احلصول
على متويل عن طريق تقاطع الشيكات وعليه فقد ساهمت اإلدارة يف ارتكاب املخالفة مبا
يلي-:
أوالً  :مل تظهر التزاماً صارماً بتعليمات بنك السودان .
ثانياً  :مل تظهر اجلد حيال مرتكيب هذا النوع من املخالفات رغم خطورتها وقد أقرت
حبدوثها بعد كشف حسابات العميل وعجزه عن سداد ما عليه .
ثالثاً  :ضبط الفريق اجلوال املوظف  )……( /مرتكب املخالفة ومدير فرع البنك بأبي
دليق سابقاً مرتكباً خمالفة منح متويل عن طريق إصدار شيكات مصرفية بدون أرصدة وقد مت
إخطارهم حبدوث املخالفة مبوجب خطابنا بتاريخ 1992/8/3م ومل تتخذ ضده اإلجراءات
الرادعة اليت متنع تكرار املخالفة.
عقب بنك (……) على مذكرة بنك السودان السابقة بكتابه بتاريخ  1994/10/11 :مبا
يلي و حبضور السيدين املستشار )……( /و (……) من التفتيش واملراجعة :
أوالً  :نؤكد بأن ما حدث يف فرع احلرفيني كان جرمية قام بها املوظف )……( /منفرداً
دون مشاركة من أحد املوظفني وأن وضعه رئيساً للحسابات أتاح له احلركة لرتتيب ما نفذ ومل
يقم الفرع بارتكاب هذه املخالفة .
ثانياً :نشرات البنك الداخلية ومرشد العمل بالبنك مينعان إضافة الشيكات حتت
التحصيل حلساب العميل قبل حتصيلها الفعلي وهذا احتياط تقتضيه احلكمة وحسن تدبري
األمور حلماية أموال البنك من الضياع  -ولذلك اضطر املوظف إلضافة عبارة معتمد ثم الرقم
السري .
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ثالثاً :مل يقر البنك بارتكاب املخالفة  ،واختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد املوظف والعميل
مل يكن إقراراً بارتكاب املخالفة وإمنا تأكيداً لوقوع اجلرمية .
رابعاً :ال نتفق مع بنك السودان يف أن إدارة البنك مل تبد التزاماً مبنشورات السياسة
التمويلية اليت حتظر إضافة قيمة الشيكات  ،وباإلضافة إىل ما أوردنا يف ثانياً فإن وقوع هذا
النوع من املخالفات ال يعنى أن إدارة البنك ال تلتزم بتوجيهات بنك السودان بل إن نظم العمل
باملصرف منعتها منذ أن منعتها سياسات بنك السودان.
خامساً :حاسب بنك (……) املوظف  )……( /على املخالفة اليت ارتكبها يف
(أبودليق) حيث أنذر إنذاراً نهائياً بالفصل يف حالة ارتكاب أي خمالفة مستقبالً وخصم مخسة
أيام من راتبه ومت نقله إىل الرئاسة.
سادساً :إن العقوبة تعدت اجملرم احلقيقي إىل البنك  ،على افرتاض وجود نسبة من
اإلهمال وهذا ما ننفيه  .والعقوبة كانت مغلظة ومل تضع يف االعتبار الظروف التى متت فيها
املخالفة واخلسارة التى حلقت به .
سابعاً :املادة ( )36وعنوانها الرقابة على عمليات املصارف ال تنطبق على احلالة املاثلة
اليت نتجت عن تربير عمل جرمية موظف ال ينسب إىل نظم البنك وال بغرض حتقيق عائد
للبنك وجاءت املادة ( )24على ذات النسق مستهدفة املصارف اليت ختالف توجيهات وأوامر
بنك السودان .
حضر اجللسة عن بنك السودان حسن موسى الصايف مدير عام اإلدارة القانونية والسيد/
حممد ربيع والسيد  /دياب عبد العزيز إبراهيم وكالهما من الرقابة على املصارف .
رد السيد  /حممد ربيع مبا يلي :
 .1ما ورد يف التعقيب بتاريخ 1994/10/11م حتت ثانياً يناقض ما ورد يف خطاب البنك
بتاريخ  1993/6/26علماً بأن إضافة قيمة الشيكات حتت التحصيل والسحب عليها كالهما
ممنوع منذ السياسة التمويلية لعام  1990وحتى آخر سياسة .
 .2الرد على ثالثاً  -:قال مل يقر البنك بارتكاب املخالفة  ،أفاد اخلطاب بتاريخ 1993/6/26
أن نظام الكمبيوتر يسمح بإضافة الشيكات حلساب العمالء .
 .3الرد على سابعاً  :هل يستفيد البنك من الناحية الفنية من منح التمويل عن طريق تقاطع
الشيكات– يستفيد من ذلك يف املنافسة املصرفية خاصة وأنهم قالوا إنهم يتعاملون بذلك مع
العمالء املمتازين وهو مكسب للبنك – وهؤالء أيضاً خيدمون البنك أحياناً بإعطاء شيكات يف
نهاية الشهر لتغطية جتاوزات السقف .
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ورد السيد  /دياب عبد العزيز إبراهيم مبا يلي -:
 .1العقوبات اليت يوقعها بنك السودان تنصب على املؤسسة وليس على األفراد  ،وحنن
ال نسأل األفراد ،وإذا كان وضع رئيس احلسابات يف الفرع ميكنه من أن يزور يف مستندات
رمسية فهذا عيب يف النظام وعلمه بالرقم السري هذه مسئولية  .وهذه املخالفة دفعتنا إىل
إصدار املنشور 1993/31م .
 .2حظر إضافة الشيكات حتت التحصيل والسحب عليها جاء يف السياسات التمويلية و
حنن نسد الثغرات ونذكر بالسياسات مبوجب املنشورات .
رد من البنك السيد (………) بالتوضيح اآلتي -:
 )1هناك رقم لكل شيك والرقم ( )20هو الدرافت الذي يدخل الكمبيوتر بعد مراجعة
التوقيعات .
 )2الشيك حتت التحصيل يضاف حلساب العميل يف الكمبيوتر ولكن حيجز عليه وال يتم
السحب عليه ،وامليزانيات التى تستخرج يومياً تالحظ أن أرصدة العمالء الصحيحة التى ميكن
السحب عليها ال تشتمل على الشيكات حتت التحصيل .
 )3املخالفات املقر بها قبل  92/11/13كل البنوك كانت متارسها  ،رغم وجود ما مينعها
وقدمنا بها تقريراً لبنك السودان .
 )4السياسة التمويلية متنع السحب على املكشوف إال يف نطاق ضيق بعد أخذ الضمانات .
و أجاب حممد ربيع مبا يلي -:
§ صدرت عدة منشورات وقامت محالت مكثفة لوقف املمارسات املمنوعة والعقوبات مل تكن
صعبة لذلك متادت بعض البنوك يف املخالفات  ،ولكن بعد صدور قانون تنظيم العمل املصريف
والالئحة بدأت البنوك تستجيب .
§ وهناك بنوك ملتزمة جداً بسياسات البنك املركزي  ،وبنوك أخرى هلا مصاحل خاصة مل
تلتزم .
§ نعم وقعت عقوبات يف السحب على املكشوف وغريه قبل  ،1992/11/13نعم وجدنا
خمالفات يف فرع (أبى دليق) ورفعت لإلدارة .
§ األخ  )……( /يتحدث عن جواز السحب على املكشوف يف نطاق  ،وهذا ليس موضوعنا
فإضافة الشيك حلساب العميل يف حد ذاته خمالفة  ،والسحب عليه خمالفة .
§ والذي دفع لوقف املمارسات أو احلد منها هي عقوبات بنك السودان و استجاب بنك
(……) على إيقاف السحب على املكشوف بعد ضغوط .
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و يف الرد على أسئلة من رئيس اهليئة وبعض األعضاء متت اإلجابات التالية :
§ نعم لو كان لبنك (……) فريق مراجعة داخلية ممتاز لكشف املخالفة .
§ مل يستجب بنك (……) لسياسات بنك السودان .
سأل الشيخ حاج نور  :السيد -: )……( /
عندما تنقل موظفاً من (أبو دليق) للرئاسة هل كافأته أم عاقبته؟
§ جئ به للمراقبة  ،وكان مديراً ثم عاد موظفاً .
هل حدوث املخالفة دليل على املراقبة أم عدمها ؟
§ اكتشفنا املخالفة .
معلومات هلا صلة باملوضوع وردت يف املذكرات املقدمة من الطرفني -:
أوالً  :من خطاب مدير عام بنك (……) بتاريخ -: 1993/8/28
 .1إن الشيك األول مببلغ  24.5مليوناً ومسحوب على بنك عمان  .مت إيداعه يف حساب
العميل يف يوم  1993/8/12م وتصرف فيه يف ذات اليوم .
 .2الشيك الثاني مببلغ ( )23.5مليوناً ومسحوب على بنك (……) فرع املنطقة الصناعية
مت إيداعه يف حساب الزبون يف يوم 1993/8/14م وتصرف فيه يف ذات اليوم .
 .3عندما رجع الشيكان يف اليوم الثالث من تقديم كل واحد منهما قام رئيس قسم احلسابات
بإرجاعهما مرة أخرى عن طريق املقاصة واستمر على هذا املنوال خيفى جرميته عن الدورة
املستندية حتى كشف يف يوم 1993/8/21م .
ثانياً  )1( :ورد يف خطاب مدير عام بنك (……) بتاريخ 1993/6/26م يف ص ( )3منه
أن التاريخ 1992/11/13م هو تاريخ إخطارهم بالئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية .
( )2وجاء يف هذا اخلطاب أن كل عمليات السحب على املكشوف وإضافة الشيكات قبل
حتصيلها الفعلي قد أوقفت متاماً بتاريخ .1993/11/13عدا ما ورد من برنامج الكمبيوتر الذي
يظل يضيف الشيكات حتت التحصيل حلساب العميل مع حجزها – وكان هذا اخلطاب رداً
على خمالفات فرعهم بوادمدنى .
( )3ويف خطابهم بتاريخ 1993/7/3م عن خمالفات فرع احلصاحيصا  -أورد ما جاء يف
خطابهم عن خمالفات فرع مدني بتاريخ : 1993/6/26
أ) من أنهم كانوا يكشفون حسابات العمالء املمتازين بضمانات.
ب) إن السحب على املكشوف مت إيقاف التعامل به اعتباراً من 1992/11/28عدا احلساب
رقم ( )9138حتى  1992/12/12واحلساب رقم ( )925حتى 1992/12/15م .
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( )4عند مراجعة بنك (……) فرع (أبو دليق) كتب بنك السودان مبيناً املخالفات اليت
ارتكبها الفرع بالتمويل عن طريق الشيكات املصرفية بتاريخ 1992/6/18م.
رد بنك (……) بتاريخ  1992/7/27نافياً حصول هذه املخالفات  ،ورد عليهم بنك
السودان بتاريخ 1992/8/3م وأرفق هلم كشفاً مطوالً بالشيكات املصرفية.
رد نائب املدير العام بتاريخ  1992/8/13بأنهم سريسلون مفتشاً للوقوف على ذلك .
وأخرياً رد البنك معرتفاً باملخالفات و بـتوقيع العقوبة على مدير الفرع (……) بتاريخ
1992/11/26م .
ثالثاً  )1( :جاء يف السياسة التمويلية لعام  1990بتاريخ  1990/11/17حتت البند ()11
بعنوان التمويل عن طريق السحب على احلساب .
أ) بالنسبة للتمويل عن طريق السحب على احلساب جيب أن يكون يف أضيق نطاق
ولغرض حمدد ومقابل ضمانات كافية  ،وأن يتم الدفع مباشرة للجهة املستفيدة وعلى البنك
االحتفاظ باملستندات اليت تثبت ذلك .
ب) على البنوك التجارية عدم إضافة قيمة الشيكات بالعملة احمللية املقدمة من عمالئها
للتحصيل حلساب العمالء حتى و إن كانت مسحوبة على نفس البنك ما مل يتم التحصيل
الفعلي ودفع قيمة الشيك على أن يستثنى من هذا اإلجراء الشيكات املعتمدة والشيكات
املصرفية وجيب مراعاة عدم تقديم أي تسهيالت يف هذا الشأن مما قد ينتج عنه حدوث حاالت
شيكات متقاطعة  Cross Firing Chequesوجيوز للبنوك شراء الشيكات املسحوبة
على بنوك خارج السودان  Bank Draftsوإضافة قيمتها للمستفيد قبل حتصيل قيمتها.
( )2السياسة التمويلية 1991م بتاريخ  1991/10/28ألغت السياسة التمويلية للعام ،1990
وجاء فيها حتت البند (-10أ ) ضوابط عامة نفس ما ورد يف املادة ( )11ب من سياسة
( )1990ومل تذكر شيئاً عن (أ)عن كشف احلساب يف نطاق ضيق مما يعنى إلغاء هذه الفقرة.
( )3وعلى ذلك مضى احلال يف السياسة التمويلية لعام  1994/93م
رابعاً  :املنشورات التى وردت ضمن رد بنك السودان على الدعوى هي -:
 .1املنشور رقم  92/12بتاريخ  ، 92/1/28و جـاء فيه ( :تالحظ أن بعض البنوك تسمح
لعمالئها بالسحب على شيكات حتت التحصيل مبا خيالف توجيهات السياسة التمويلية
املعلنة  ،يوجه بااللتزام الصارم بتلك التوجيهات وعلى البنوك املخالفة أن ترسل له كشفاً
مفصالً هلذه املخالفات .
 .2املنشور 1992/24بتاريخ 1992/3/28م السحب على الشيكات احمللية حتت
التحصيل.
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نقوم حبصر خمالفات البنوك لبنود السياسة التمويلية وإحلاقاً للمنشور  92/12فعليكم توضيح
املخالفات مفصلة وأن يكون الرد بواسطة املدير العام أو نائبه يف حالة غياب املدير العام .
 .3املنشور  92/66بتاريخ 1992/12/9م  ،وجاء فيه ( :إحلاقاً للمنشورات السابقة :
§ على كل بنك إخطار كل فروعه بوقف السحب على املكشوف وعمليات التسحيب على
الشيكات قبل التحصيل فوراً .
§ اإلفادة إن كانت هناك ممارسات قائمة يف تاريخ هذا املنشور .
§ إن فرقاً ستقوم بالتفتيش للتأكد من وقف ذلك وفرض العقوبات .) ...
 .4املنشور  93/31بتاريخ 1993/12/22م صدر نتيجة ملخالفة بنك الربكة .
أ) ضرورة االلتزام بالضوابط املصرفية حسب االتفاق الذي مت بني السيد /احملافظ وجلنة
احتاد املصارف السودانية .
ب) يف حالة املخالفات غري العادية كالشيكات املتقاطعة والسحب على املكشوف
واالختالس والسحب على الشيكات قبل حتصيل قيمتها يعاقب مبا يلي -:
 .1فصل املوظف واملوظفني املسئولني عن ذلك بواسطة البنك فوراً واختاذ اإلجراءات القانونية
ضده .
 .2تصفية املعامالت القائمة مع العميل املستفيد وقفل حسابه .
 .3إخطار بنك السودان بنوع املخالفة وحجمها .
يقوم بنك السودان من جانبه باآلتي -:
 .1توقيع العقوبات املنصوص عنها يف الئحة اجلزاءات على البنك .
 .2إصدار تعميم للبنوك بتصفية كافة معامالت العميل املعنى .
حيثيات القرار -:
 .1كيف مت اكتشاف املخالفة ؟
يدعى بنك (……) بأنه هو الذي اكتشف املخالفة وبلغ بها بنك السودان مبوجب كتابه
بتاريخ  ، 1993/8/28يف حني أن بنك السودان يدعى أن متابعاته لشيكات العميل (……)
املتقاطعة هي اليت أدت إىل كشف حساب العميل ومن ثم اكتشاف املخالفة .وأيد املستشار
القانوني لبنك (……) هذه الواقعة بقوله  :صحيح أن متابعات بنك السودان هي اليت أدت
إىل كشف حساب العميل ببنك (……) ،لكن حنن الذين كشفنا بعد ذلك هذه املخالفة،
وعليه فإن الكشف احلقيقي كان نتيجة ملالحظة ثم متابعات بنك السودان لشيكات هذا العميل
ملا ميثله مثل هذا العمل من خطورة على العمل املصريف واالقتصاد عموماً.
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 .2السياسة التمويلية لعام 1990م تنص يف املادة ( )11منها على ما يلي -:
أ) بالنسبة للتمويل عن طريق السحب على احلساب جيب أن يكون يف أضيق نطاق ولغرض
حمدد مقابل ضمانات كافية وأن يتم الدفع مباشرة للجهة املستفيدة  .وعلى البنك االحتفاظ
باملستندات التى تثبت ذلك.
ب) على البنوك التجارية عدم إضافة قيمة الشيكات بالعملة احمللية املقدمة من عمالئها
للتحصيل حلسابات العمالء حتى وإن كانت مسحوبة على نفس البنك على أن يستثنى من
هذا القرار الشيكات املعتمدة والشيكات املصرفية  ،و جيب مراعاة عدم تقديم أي تسهيالت
يف هذا الشأن مما ينتج عنه حدوث حاالت شيكات متقاطعة .
 )1استشهد بنك (……) بالفقرة (أ) من املادة ( )11أعاله على أن السياسات التمويلية
جتيز السحب على املكشوف بشروط وهذا صحيح حتى السياسة التمويلية 1990م ولكن
ألغيت الفقرة (أ) أعاله متاماً منذ السياسة التمويلية لعام 1991م ومشت على ذلك كل
السياسات اليت تلتها .
 )2بني بنك السودان أن املخالفات التى اكتشفت يف فروع بنك (……) ليست يف حدود
السحب على املكشوف وكفى  ،و إمنا هي خمالفة إلضافة الشيكات حتت التحصيل بالعملة
احمللية حلسابات العمالء والسماح بالسحب عليها وهذه ممنوعة منذ السياسة التمويلية لعام
1990م كما هو منطوق الفقرة (ب) من املادة ( )11أعاله .
جاء يف كتاب مدير عام بنك (……) بتاريخ 1993/6/26عن خمالفات فرعهم بواد مدني
ما يلي -:
أوالً  :إضافة الشيكات والسحب عليها قبل حتصيلها الفعلي :
هذا صحيح يف حدود بعض العمالء املمتازين ذوى اإلمكانيات الكبرية ولديهم ضمانات كافية
كالرهن العقاري وكان ذلك قبل  . 1992/11/13وورد ذات املعنى يف كتابه عن خمالفات فرع
احلصاحيصا بتاريخ  1993/7/3علماً بأن السحب على املكشوف وإضافة الشيكات والسحب
عليها ممنوع مبوجب السياسات التمويلية منعاً صرحياً منذ السياسة التمويلية 1990م.
 )3ظل بنك (……) يستخف يف دفوعه باملخالفات اليت ارتكبت بواسطة فروعهم قبل
 1992/11/13ولعله تاريخ صدور الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية ويقولون إن السياسات كانت
متنع السحب على املكشوف ومتنع إضافة الشيكات حتت التحصيل قبل حتصيلها الفعلي
ومتنع السحب عليها وكنا نعملها ألن كل البنوك كانت تقوم بذلك  .واثبت بنك السودان أن
هنالك بنوكاً ظلت ملتزمة بالسياسات التمويلية وهناك بنوك أخرى قدمت مصاحلها اخلاصة
على املصلحة العامة  ،وأن بنك السودان كان يوقع العقوبات على هذه املخالفات حتى قبل
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 1992/ 11/13ولكن يف ذلك الوقت العقوبات مل تكن رادعة كما جاء يف الئحة اجلزاءات .
 )4ظلت إدارة بنك (……) تقدم خطابات رمسية بها معلومات تفتقر إىل الدقة يف املتابعة
ومثال ذلك:
أ) يف كتاب السيد  /املدير العام بتاريخ 1993/6/26عن خمالفات ود مدني قال  :هذا ونود
أن نؤكد بأنه قد مت إيقاف مثل هذه املمارسات منذ 1992/11/13م يف حني انه ذكر يف كتابه
بتاريخ 1993/7/3عن خمالفات فرع احلصاحيصا أن آخر يوم مت فيه كشف حساب بالفرع
هو 1992/12/12م .أضاف يف كتابه بتاريخ 1992/11/13م أنه على الرغم من استمرار الفرع
يف إضافة شيكات التحصيل حتى يناير 1993م (حني مت تنفيذ برنامج الكمبيوتر اخلاص
بإضافتها للحساب دون ترصيدها به على الرصيد النظيف حلني حتصيلها الفعلي ) علماً بأن
املراجعة قد أثبتت بأنه مل يتم سحب على شيكات التحصيل اليت أضيفت للحساب مباشرة
بتاتاً منذ 1992/11/ 13م .
ب) بالنسبة ملخالفات فرع (أبودليق) -:
§ كتب بنك السودان مبيناً املخالفات اليت ارتكبها الفرع بالتمويل عن طريق الشيكات
املصرفية بتاريخ 1992/6/28م .
§ رد بنك (……) بتاريخ 1992/7/27م نافياً حصول املخالفات.
§ رد عليهم بنك السودان بتاريخ  ، 1992/8/3و أرسل هلم كشفاً مطوالً بالشيكات
املصرفية.
§ رد بنك (……) بتاريخ 1992/8/13م بأنهم سريسلون مفتشاً للوقوف على ذلك .
§ وأخرياً رد بنك (……) معرتفاً باملخالفات وبتوقيع العقوبة على مدير الفرع (……)
بتاريخ 1992/11/26م فهذا التناقض يكشف إما تساهالً يف املخالفات أو ضعفاً يف مستوى
التفتيش والرقابة الداخلية أو كالهما.
 )5الشيكان موضوع النزاع -:
أ) الشيكان غري معتمدين ونظام الكمبيوتر يسمح بإضافتهما مع حجز الرصيد ،
وهذه خمالفة.
ب) مل جير تزوير يف الشيكني وإمنا مت التزوير – حسب ما جاء يف الدعوى يف إيصالي
التوريد .
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ج) حسب إفادة ممثل بنك (……) فإن الشيكات املعتمدة جيب أن ختضع ملراجعة
التوقيعات وهذا ما مل حيصل يف هذين الشيكني.
د) رجع كل شيك بعد ثالثة أيام بدون رصيد فلو كان نظام البنك حمكماً واملتابعة دقيقة ملا
استمر الشيكان بعيدا عن العلم ملدة ( )9أيام  .وبعد أل ( )9أيام كانت متابعات بنك السودان
هي السبب احلقيقي يف كشف احلساب ومن ثم كشف املخالفة .
هـ) يف مثل هذه احلاالت يتعامل مع الشيك أكثر من جهة واحدة  :احلاسوب وموظف
املقاصة ومدير الفرع – إىل جانب رئيس احلسابات  ،فإما أن يكون هناك خلل يف النظام أو
تواطؤ بني املوظفني .
 )6إذا كان رئيس احلسابات يدعى أنه قام بالتزوير وحده – إذا كان يف إمكانه أن يعرف
كل مفاتيح تشغيل الكمبيوتر  ،ويتاح له هذا اجلهاز اخلطري لتنفيذ ما يريد  ،فهذا خلل يف
النظام .
إذا أضفنا إىل ذلك ما ذكره بنك (……) من أن وضع السيد )……( /رئيساً للحسابات
مكنه من احلركة لعمل كل ذلك ،فهذا يعنى أن رئيس احلسابات يستطيع أن يقوم بعمل
قسم آخر وإذا كان ذلك صحيحاً يف رئيس احلسابات عموماً  ،فهل يصدق ذلك على شخص
(……) الذي نقل خصيصاً لوضعه حتت املراقبة .
 )7املخالفات الكبرية اليت تؤثر على املصلحة العامة كعمليات إضافة الشيكات حتت
التحصيل والسحب عليها وعمليات الشيكات املتقاطعة يسأل عنها املصرف املعنى مباشرة
بصفته شخصية اعتبارية ألنه هو اجلهة املسئولة عن تنفيذ السياسة التمويلية أمام بنك
السودان ،وألنها خمالفات ترتكب باإلمكانات الكبرية اليت أعطيت للمصارف واليت ينبغي أن
تراعيها بدرجة عالية من املسئولية و ال ينظر الشرع يف هذه احلالة إىل من ارتكبها من األفراد
والدوافع اليت ارتكبت بها – بل هذه مسئولية املصرف يف تقويم العاملني والرجوع عليهم بأي
عقوبة  ،فالبنك املركزي يسأل املصرف املعنى ألنه هو الذي مينحه احلقوق ومن ثم حيمله
املسئولية واملصرف املعنى يسأل العاملني معه ألنه مينحهم احلقوق ويلتزمون له بالواجبات .
 )8دفع بنك (……) بأن توقيع العقوبة مبوجب املادة  1/24مل يكن صحيحاً ألن املادة
تفرتض وجود خمالفة يكون البنك قد انتفع منها ،ومبا أن بنك السودان قد بني أن وجوه
االنتفاع تتمثل يف إضافة الشيكات قبل التحصيل والسحب عليها وهى اليت ورد ذكرها يف
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خطابات بنك (……) من أنهم يفعلون ذلك مع العمالء املمتازين وذلك لالحتفاظ بهم عمالء
للبنك وغري ذلك مما ورد يف إفادة بنك السودان .
§ مبا أن بنك (……) قد اعرتف مبخالفات سابقة
§ ومبا أن نظام العمل يف البنك مكن املوظف (……) من القيام بهذه املخالفة .
§ ومبا أن املوظف (……) نقل إىل املركز الرئيسي بغرض املراقبة  ،ومبا أنه قد نقل
إىل فرع احلرفيني رئيساً للحسابات دون رقابة بالرغم من سوابقه-:
§ ومبا أن مثل هذه املخالفة تؤثر على املصلحة العامة ويسأل عنها بنك (……) بصفته
شخصاً اعتبارياً .فإن اهليئة العليا للرقابة الشرعية ال ترى يف العقوبة التى وقعت  ،بناء على
قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  1991والئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية لسنة  1992خمالفة
شرعية تستدعى تدخلها .
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د  .أمحد على عبد اهلل
األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
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ملحق رقم ()1

بنك السودان
اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
مكتب األمني العام

اخلرطوم يف  12 :ربيع الثاني 1415هـ
 18سبتمرب 1994م

النمرة  :ب س /هـ ع رش/ج م م م4/

األخ الكريم  /األمني العام هليئة الرقابة الشرعية
ببنك (……………)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،وبعد

املوضوع  :استفتاء عن شرعية العقوبة اليت وقعها بنك السودان على بنك
(…………) بغرامة قدرها  14.400.000جنيه بسبب تزوير من أحد موظفي البنك
امياءً خلطابكم بتاريخ 1993/10/28م واخلاص باملوضوع أعاله ومع تقديرنا ملا جاء فيه .
يرجى تفضلكم مبوافاتنا باآلتي -:
 .1ما هي املخالفة ؟
 .2ما هي العقوبة اليت وقعت ؟
 .3ما هو وجه اعرتاضكم على العقوبة ؟
فاملطلوب توضيح شكواكم دون إبداء رأي حوهلا ليتسنى للهيئة دراسة املوضوع جمرداً من
أي رأي سابق.
ولكم خالص تقديرنا على حسن تعاونكم ...
مع أكيد احرتامي ...
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ملحق رقم ()2

رد املستشار القانوني لبنك الربكة على استفسارات
اهليئة العليا للرقابة الشرعية

		
بنك (…………)
KHARTOUM – HEAD OFFICE
املركز الرئيسي
……………… REF :
		
		
املرجع..................:
……………… DATE :
التاريخ 1994/9/27 :م				
1

)………( (………) BANK

d

األخ الكريم  :مقرر اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  :استفتاء عن شرعية العقوبة اليت وقعها بنك السودان
على بنك (…………) بغرامة قدرها  14.400.000جنيه
بسبب التزوير من أحد موظفي البنك
إشارة إىل خطابكم منرة ب س/هـ ع ر ش ج م م م 4/املؤرخ 1994/9/18حول املوضوع
أعاله ،رداً على استفساركم الوارد يف اخلطاب نفيدكم باآلتي -:
 )1تتمثل املخالفة يف أن املوظف  )………( /رئيس قسم احلسابات بفرع احلرفيني قام
بعملية تزوير لتمكني الزبون )………( /من سحب مبالغ بلغت يف مجلتها 48.000.000
(مثانية وأربعون مليون ) جنيه  .وقد مت التزوير عن طريق قيام املوظف )………( /باستالم
شيكني من العميل قيمتهما  48.000.000جنيه وكانت شيكات عادية غري معتمدة مما يتطلب
عدم إضافتها حلساب العميل إال بعد إرساهلا للبنوك املسحوبة عليها للتأكد من وجود رصيد
بها وحجز مبلغ يعادل قيمة الشيكني ولكن املوظف (………) قام بالتزوير يف إيصاالت
توريد الشيكني بإضافة كلمة معتمد يف كل إيصال كما كتب الرقم السري ( )20اخلاص بإدخال
الشيكات املعتمدة يف احلاسوب اآللي كما انتهز غفلة مشغل احلاسوب وأضاف املبلغ حلساب
الزبون األمر الذي مكن الزبون من سحب مبالغ دون أن يكون لديه رصيد يغطى ذلك املبلغ
املسحوب.
عند تقديم الشيكني عرب غرفة املقاصة ارتدا لعدم وجود رصيد للزبون لدى البنوك املسحوب
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عليها الشيكني.
 )2العقوبة اليت قررها بنك السودان هي الغرامة مبلغ يعادل  %30من حجم املبلغ املختلس
أي الغرامة مبلغ 14.400.000جنيه حيث إن املبلغ املختلس قدره  48.000.000جنيه (نرفق
لكم صورة من خطاب بنك السودان بتاريخ 1993/9/20م و الذي وقعت مبوجبه العقوبة).
 )3اعرتاضنا على العقوبة يرتكز على :
أ) أنها غري عادلة حيث إنها عقوبة أوقعت على البنك عن جرمية ارتكبها موظف واحد
من موظفي الفرع وكان يف موقع رئيس احلسابات و أتاح له موقعه التصرف مبفرده وقد متت
باستخدام احليلة التى جتعل هنالك صعوبة أو رمبا استحالة يف كشف ما قام به يف وقته لذلك
نعتقد أن هذه العقوبة تعدت اجملرم إىل غريه .
ب) أن بنك السودان قد اعتمد على املادة  )1(24من الئحة اجلزاءات املالية واإلدارية
وهذه املادة تتحدث عن خمالفات ذات طبيعة حمددة ويفرتض أن تكون خمالفات يف عمليات
حتقق للبنك عائداً .
لذلك فإننا نرى أن اجلرمية اليت حدثت يف فرع احلرفيني ال ينطبق عليها الواقع الذي
افرتضته املادة  )1(24املشار إليها وارتكبت بدافع حتقيق الفائدة الشخصية .
ونفيد سيادتكم بأننا سبق أن تظلمنا من هذه العقوبة وعدم عدالتها إال أن بنك السودان رفض
طلبنا بإعادة النظر فيما أوقعه على البنك من عقوبة .
نسأل اهلل أن يوفقكم يف الوصول للقرار العادل

					
					
					

توقيع

(………)

املستشار القانوني

مرفقات :
§ خطاب السيد  /مدير عام بنك (………) بتاريخ 1993/8/28م
§ خطاب اإلدارة العامة للرقابة على املصارف بتاريخ 1993/9/20م
§ خطاب السيد /مدير عام بنك (………) حملافظ بنك السودان بتاريخ 1993/9/25م
§ خطاب اإلدارة العامة للرقابة على املصارف بتاريخ 1993/12/15م
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ملحق رقم ()3
رد اإلدارة العامة للرقابة على املصارف واملؤسسات املالية
على استفسارات اهليئة العليا للرقابة الشرعية

بنك الســـودان
اخلرطوم يف 1994/10/5 :م
السيد  /أمني عام هيئة الرقابة الشرعية
(لعناية السيد /حممد البشري عبد القادر )
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع  /العقوبة اليت أوقعها بنك السودان على بنك (………)
نشري إىل خطاب اهليئة ب س  /هـ ع ر ش ج م م م  4/بتاريخ 12ربـيع الثاني 1415هـ
املوافق 1994/9/18م واخلاص باملوضوع أعاله  ،نفيدكم بأن كشف هذه املخالفة يرجع إىل
مالحظة الفريق املكلف مبراقبة غرفة املقاصة واليت تتلخص يف أن (………) عميل بنك
(………) و بنك (………) وبنك (………) يقوم بإصدار شيكات بعشرات املاليني يومياً
ختصم وتضاف على حساباته بفروع البنوك الثالثة بصورة تدعو للشك يف صحة هذه العمليات
خاصة وأن مجيع الشيكات ال توجد بها كسور ؛ مما دعا الفريق على تصوير هذه الشيكات
وفحصها بدقة  ،ومن الفحص تأكد للفريق أن التعامل اليومي بالشيكات وبهذا احلجم من
حيث التوريد واإلصدار وشكل الشيكات وحركتها بني حسابات العميل مؤشر يؤكد حدوث
احلصول على متويل عن طريق تقاطع الشيكات  .وتبعاً لذلك بدأ فريق بنك السودان بزيارة
الفروع املشرتكة يف إصدار وتوريد شيكات العميل املذكور فقام بزيارة بنك (………) وبنك
(………) فرع املنطقة الصناعية اخلرطوم متبعاً لتقاطع الشيكات بني الفرعني مما عجل
بوقف املمارسة و بالتالي كشف حسابي العميل بفرعي بنك (………) وبنك (………) وهما
الفرعان اللذان ارتكبا خمالفة السحب على شيكات قبل حتصيلها الفعلي  -خمالفني بذلك
مجيع منشورات السياسة التمويلية  ،منشور رقم  92/66بتاريخ  1992/12/9ومنشور رقم
 92/24بتاريخ  1992/3/28ومنشور رقم  92/12بتاريخ 1992/1/28م (صورة مرفقة) .
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أقر البنكان بارتكاب املخالفة و اختذ بنك (………) إجراءات جنائية ضد مرتكيب املخالفة
بعد أن تأكد له عجز العميل عن السداد  ،ال نعلم ماذا مت يف خمالفة بنك (………) رغم
أن حجم املخالفة يزيد على مبلغ ال 97مليون جنيه  ،إال أن أرصدة حسابي العميل املدينة
تشري إىل أن العميل حتصل على حوالي  48مليون جنيه عن طريق تقاطع الشيكات وليس
التزوير فقط .
فيما يتعلق بإدارة البنك فإننا نرى أن إدارة البنك مل تبد التزاماً مبنشورات السياسة التمويلية
واالئتمانية وال مبنشورات بنك السودان املتعددة يف هذا الشأن و اليت حتظر إضافة قيمة
الشيكات إىل حساب العمالء قبل التحصيل الفعلي كما حتظر السماح هلم بالسحب عليها قبل
حتصيلها  .ومن املكاتبات السابقة بني هذه اإلدارة و إدارة بنك (………) يتضح أن إدارة
بنك (………) تعلم حبدوث هذا النوع من املخالفات بفروع البنك وخري أمنوذج نسوقه لذلك
خطابهم (مرفق) بتاريخ 1993/6/26م و اخلاص مبخالفات فرعهم مدني املتعلقة بإضافة قيمة
الشيكات إىل حسابات العمالء و السماح هلم بالسحب عليها قبل حتصيلها  .جاء يف الفقرة
األوىل من خطابهم املذكور  ،وكمربر الرتكاب املخالفة  ،ما يلي :
« هذا صحيح يف حدود بعض العمالء املمتازين ذوى اإلمكانيات الكبرية و لديهم ضمانات
كافية كالرهن العقاري وكان ذلك قبل  » 1992/11/13انتهى .
كانت إدارة البنك على علم بارتكاب هذه املخالفات بفروعها رغم احلظر الوارد مبنشورات
السياسة االئتمانية ومنشور بنك السودان رقم  92/12بتاريخ 1992/1/28و مل تتخذ اإلجراءات
الصارمة حيال مرتكبيها لتؤكد مدى جدها يف إيقاف هذا النوع من املمارسات اخلطرية .
إننا نرى أن إدارة البنك قد خالفت منشور السياسة االئتمانية ومنشورات بنك السودان
األخرى يف هذا الصدد و مل تلتزم جوانب احليطة وتتخذ من اإلجراءات الوقائية الكافية لسد
الطريق و الثغرات أمام هذا النوع من املخالفات وذلك يتضح جلياً مما ورد يف الفقرة الثانية من
نفس اخلطاب -:
( هذا ونود أن نؤكد بأنه قد مت إيقاف مثل هذه املمارسات منذ  1992/11/13على الرغم
من استمرار الفرع بإضافة شيكات التحصيل حتى يناير  1993حني مت تنفيذ برنامج الكمبيوتر
بإضافتها إىل حسابات العمالء دون ترصيد به حلني حتصيلها الفعلي علماً بأن املراجعة قد
أثبتت بأنه مل يتم سحب على شيكات التحصيل اليت أضيفت للحساب مباشرة بتاتاً منذ
1992/11/13م ) انتهى .
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وبذا يظهر قصور إدارة بنك (………) يف اختاذ اإلجراءات احلمائية الكافية اليت تسد
الطريق أمام حدوث هذا النوع من املخالفات وذلك بإضافة قيمة شيكات التحصيل إىل حسابات
العمالء بدالً من االلتزام بتوجيهات هذه اإلدارة وإضافتها إىل حساب وسيط .
إن النظام املتبع بالبنك و الذي وافقت عليه إدارة البنك ودافعت عنه رغم أنه يف حد ذاته
خمالفة لتوجيهات بنك السودان ساعد موظف البنك كثرياً يف متكني العميل من احلصول على
متويل عن طريق تقاطع الشيكات مبا يزيد عن مبلغ الـ  48مليون جنيهاً تقريباً عند تدخل
بنك السودان .
وعليه فإننا نري أن إدارة البنك ساهمت يف ارتكاب املخالفة مبا يلي :
أوالً  :مل تظهر إدارة البنك التزاماً صارماً بتعليمات بنك السودان ومنشوراته اخلاصة
بالسياسات املالية و النقدية .
ثانياً  :مل تظهر اجلد حيال مرتكيب هذا النوع من املخالفات رغم خطورتها وقد أقرت
حبدوثها بعد كشف حساب العميل وعجزه عن سداد ما عليه .
ثالثاً  :ضبط الفريق اجلوال ضمن جوالته باألقاليم موظف البنك (………) مرتكب املخالفة
ومدير فرع الربكة أبو دليق سابقاً مرتكباً ملخالفة منح متويل عن طريق إصدار شيكات مصرفية
بدون أرصدة وقد مت إخطارهم حبدوث املخالفة مبوجب خطابنا هلم رقم ب س  /رع م
ت 12/13/بتاريخ  . 1992/8/3ورغم خطورة املخالفة مل تتخذ إدارة البنك اإلجراءات
الرادعة اليت متنع تكرار حدوث هذه املخالفة.
وبذا يتضح املوقف السليب إلدارة البنك حيال مهامها احلمائية حنو موجـودات البنك وودائع
عمالئه وحيال توجيهات بنك السودان و املنشورات املذكورة اليت تهدف إىل ترشيد استخدام
موارد اجلهاز املصريف خلدمة أهداف السياسات املالية و النقدية .
يتضح من احلقائق السابقة أن هذه العقوبة وقعت بتاريخ  1993/9/20أي قبل صدور املنشور
رقم  93/31بتاريخ 1993/9/22م الذي حدد العقوبة على املوظف والصرف والعميل على حد
سواء ،وعليه فإن صدور املنشور  93/31جاء نتيجة هذه املخالفة .
و اجلدير بالذكر أن السيد  /احملافظ قد وافق على هذه العقوبة قبل تكوين جلان اجلزاءات
كما أنه رفض طلباً بإعادة النظر .
توقيع
			
ع  /إدارة التفتيش
			
اإلدارة العامة للرقابة على املصارف و املؤسسات املالية
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ملحق رقم (: )4
رأي الدكتور أمحد علي عبد اهلل يف :
مسئولية الشخص االعتباري

من أجل تناول درجة املسئولية االعتبارية يلزمنا الوقوف على طبيعة الشخص االعتباري من
خالل املباحث التالية:
تكييف الشخصية االعتبارية :
استقر الفقه القانوني وتبعه القضاء  ،منذ زمن ليس بالقصري  ،على التسليم بفكرة الشخص
االعتباري  ،ملا تضطلع به هذه األشخاص من دور هام يف حياة اإلنسان  .وذلك رغماً عن
اختالفهم عن التكييف القانوني األمثل هلذه الشخصية  .وتبلورت نظريتان حول تكييفها ،
هما :
أ -النظرية االفرتاضية:
تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخص االعتباري كيان يقوم بذاته منفصالً عن األشخاص
الطبعيني املكونني لـه واملستفيدين منه  .وأن شخصيته افرتاضية من صنع القانون  ،والوجود

هلا يف عامل الطبيعة.
ويشرح ذلك الفقيه األملاني سافيني بقوله  :قد يسأل  :كيف لشخص هو جمرد تصور
وافرتاض قانوني أن يكتسب احلقوق ويلتزم بالواجبات ؟ واإلجابة عن ذلك تتمثل يف قياسه
على الشخص الطبعي ناقص أو عديم األهلية .فهو كذلك عاجز عن أن يتصرف بنفسه  .فيعني
له القانون شخصاً يعمل من أجله وملصلحته ،حتى تعترب تصرفات الولي والوصى تصرفات
للصبى عديم األهلية أو ناقصها .كذلك فإن القانون أو نظام الشخص االعتباري يعني لـه
من يقومون بأداء أعماله وحتقيق أهدافه  .وأن أعمال هؤالء املوظفني تعترب – يف هذا الصدد

 أعماالً للشخص االفرتاضي .ب -النظرية احلقيقية :
يف مطلع القرن العشرين ووجهت النظرية االفرتاضية بهجوم شديد لسببني رئيسيني أوهلما:
أن األشخاص االعتبارية فرضت نفسها على الواقع العملي قبل أن يضفي عليها القانون صفة
الشخصية االعتبارية  .فوجودها إذن متقدم على اعرتاف القانون بها  .األمر الذي جيعل من
شخصيتها شخصية حقيقية وليست افرتاضية.
  L.Q.R.V 27 pp 92-93وأصول القانون للدكتور االسنهوري ود .أبو ستيت .237
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والثاني :أن األشخاص االعتبارية بدأت تلعب دوراً كبرياً وخطرياً يف احلياة االقتصادية
والسياسية بالدرجة اليت مل يعد معها الوجود االفرتاضي كافياً حلكم نشاطها وتكييف
مسئولياتها.
وذهب أنصار هذا الرأي إىل أن الشخص االعتباري مياثل – يف إطار نشاطه االقتصادي
– الشخص الطبعى  .فكالهما يتكون من عدد من اخلاليا تؤدى نهايته إىل تكوين الشخص
الطبعى واالعتباري .وأن أعضاء الشخص االعتباري ومديريه وموظفيه هم خاليا هذا اجلسم
اليت يتألف منها وجوده وتؤدى بها وظائفه.
يقول ميتالند :
إن زميلنا األملاني جريل يلخص جوهر النظرية احلقيقية يف أنها :ليست نظرية افرتاضية ،
وليست امساً جامعاً جملموعة أشخاص ,وإمنا هي كائن حي ,وشخص حقيقي ماثل جبسمه
وأعضائه وإرادته الذاتية .يفكر ويعمل بواسطة مديريه الذين هم كأطرافه ,كما يفكر ويتصرف

اإلنسان مستخدماً عقله وأطرافه .

أهلية الشخص االعتباري ونشاطه :
حتدد أهلية الشخص االعتباري حبسب األهداف واألغراض اليت أنشئ من أجلها .وجيب
عليه االلتزام بهذه األغراض وحصر نشاطه فيذ إطارها.
ويزاول الشخص االعتباري نشاطه يف إطار أهدافه وأغراضه عن طريق ممثلني لـه من األشخاص
الطبعيني ،وكما تقدم  ،فمن الفقهاء من كيف مزاولة هذا النشاط على أساس الوكالة والنيابة
عن عدميي األهلية وناقصيها وفقاً للنظرية االفرتاضية  .ومنهم من كيفها على أساس اجلهاز
كما يف النظرية احلقيقية .و فحوى النظرية األخرية أنه ال يتصور وجود الشخص االعتباري
منفصالً عن أجهزته  ،كما أن األجهزة جزء ال يتجزأ عنه  ،وكل ما تقوم به هذه األجهزة
هو عمل ونشاط الشخص االعتباري ذاته  ،حبيث ينتج أثره يف حقه مباشرة بطريق األصالة

العن طريق الوكالة .
املسئولية املدنية:
استقر الفقه والقضاء على مسئولية الشخص االعتباري املدنية  .وأصبح مسلما بها يف معظم

(1) Our German Fellowships so Maitland sums up, ‘ the essence of that theory is no fiction , no symbol, no
piece of states machinery, no collective name for individuals, but a living organism and a real person with a
body and members and a will of its own. Itself can will, itself can act, it wills and acts by the men who are its
organs as a man wills and acts by brain, mouth and hand.
 أنظر في ذلك الشخصية االعتبارية د .أحمد علي عبد اهلل (. )101-99
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ما ينسب لإلنسان يف ذلك من مسئولية  .وذلك رغماً عن اختالف الفقهاء حول تكييف هذه
املسئولية.
وعليه فالقانون ال ينسب لألشخاص االعتباري كل أعمال جهازه من املمثلني له  -الصحيحة
فحسب ،وإمنا كذلك كل األخطاء اليت يرتكبها املمثلون يف سبيل تسيري أعماله وتنفيذ
أغراضه .كما يسألون عن الطريقة اليت يؤدون بها هذه األعمال  .وعلى الشخص االعتباري أن
يتحمل اخلطأ الذي أرتكب يف أثناء أداء نشاطه وحتقيق أغراضه كما استثمر األعمال الكثرية

األخرى اليت عادت عليه بالنفع .
املسئولية اجلنائية:
معظم القوانني ال تبدأ نظرياً بتجريم الشخص االعتباري  .لصعوبة توافر عنصر النية اإلجرامية.
ولكنها تنتهى عملياً بتجرميه خلطورة الدور الذي تقوم به األشخاص االعتبارية  .أما القانون
اإلجنليزي – وتبعه يف ذلك القانون السوداني – فقد اعتربت احملاكم فيه أن أعمال مديري

الشخص االعتباري تعترب أعماالً أصلية هلذا الشخص .
وهناك عدد من السوابق القضائية أوالها قضية
Lennard’s carrying company V. Asiatic Petroleum Co.ltd.

كانـت هذه الشركة متلك سفينة  .وارتكب مديـرها خطأ معاقباً عليه جنائـياً  .وكانت
الشركة تسعى لالستفادة من املادة (  ) 502من قانون السفن التجارية للعـام 1894م يف احلد
من مسئوليتها  .وتستطيع الشركة أن تستفيد من هذه املادة إذا أثبتت أن اخلطأ الذي وقع
من مديرها مل يكن هو خطأ الشركة  .وهذا ما سعت الشركة إلثباته  .ولكن القاضي مل يقبل
هذا الدفع بقوله:
(مبا أن الشخص االعتباري جتريد قانوني حبت  ،ال إرادة له من ذاته  ،وال جسم له من
ذاته  ،فإن إرادته املنشطة واملوجهة جيب أن يبحث عنها لدى شخص أطلق عليه لسبب
أو آلخر اسم الوكيل  .ولكنه هو العقل املوجه واإلرادة املوحية للشخص االعتباري هو ذات
الشخص االعتباري ومركزها ومبـــا أن السيد /لينارد هو مدير الشركة ,فهو كذلك عقلها املدبر
فقط ما مل يكن الشخص االعتباري مسئوالً أبداً هو فعل الشركة نفسها وفق املادة (. )502
وعليه فاجلرم الذي أرتكبه هو ليس جرم شخص مستخدم أو وكيل للشركة تسأل عنه مبوجب

املسئولية التضامنية ,وإمنا هو جرم شخص تسأل عنه الشركة باعتبار أنه جرمها أصالة).
 أصول القانون د .حسن كبرة . 943
(2) Gower op. cit pp. 144-146 .
(3) ‘ When the directors are appointed they are themselves regarded for many purposes as the alter ego of the
’company, and their wills are, within the limits of the rules of law, regarded as the will of the company.
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ومن بعد ذلك تتابعت السوابق يف القانون اإلجنليزي لتأكيد مسئولية الشخص االعتباري
اجلنائية .وظل نطاق هذه املسئولية يف ازدياد مع اتساع نشاطات األشخاص االعتبارية وخطورة

دورها يف حياة الناس االقتصادية والسياسية.
ثم بدأت القوانني األخرى اليت ال متيل ابتداء لتجريم الشخص االعتباري -تسن تشريعات
تعاقب على بعض األعمال اجلنائية كالغش الضرييب واجلرائم االقتصادية وتكون العقوبة اليت
توقع على األشخاص االعتبارية يف هذه البالد كفرنسا ومصر هي الغرامة املالية واإلنذارات

واملصادرة والتدابري االحرتازية األخرى.
واخلالصة كما بينها ساملوند هي أن مصدر اخلالف حول درجة املسئولية اجلنائية واملدنية
ودرجة متتعها ببعض احلقوق واإلمتيازات إمنا يعتمد من ناحية على احلد األدنى الذي
يستطيع فيه كل تشريع من الوصول إىل قياس الشخص االعتباري على الشخص الطبعى
ويعتمد من ناحية أخرى على درجة ترجيحنا ملا تؤديه من مصلحة وتدرؤه من مفسدة.وبينما
ال يوجد منطق يقضى بأن يكون القياس بينهما كامالً ,فال توجد قاعدة منطقية تلزم بالوقوف

بالقياس عند حد معني .
كان االعتقاد السائد مثالً يف القانون اإلجنليزي هو أن الشخص االعتباري غري مسئول عن
جرائم العنف الواقعة على البدن .إذ ورد هذا الرأي ضمناً يف قضية :
R.V Birmingham and Gloucester Ry Co.
R.V Birmingham and Gloucester
وعلى ضوء ذلك قرر يف قضية
.Ry Co
حني تقرر أن الشركة اليت أقامت سلكاً شائكاً مكهرباً على ممتلكاتها فمات بسببه شخص التدان
جبرمية القتل .ولكن حمكمة االستئناف اجلنائية ذكرت يف قضية R.V.I.C.R.Haulage
ltd
أن األمر يف القضية السابقة لو عرض أمامها اآلن فإن النتيجة من احملتمل أن تتغري فإذا تأيد

هذا الرأي قضائياً يصبح الشخص االعتباري مسئوالً حتى عن جرائم القتل .
مسئولية الشخص االعتباري يف الفقه اإلسالمي -:
الذمة هي مناط أهلية الوجوب  .وعلى أهلية الوجوب ترتتب احلقوق والواجبات يف الفقه
اإلسالمي .تثبت جملموعة األشخاص  .إذ جاء يف احلديث أن «:ذمة املسلمني واحدة »...مما
 انظر الشخصية االعتبارية د.أحمد على عبد اهلل . 110-105
 الشخصية اإلعتبارية . 108-107
 الشخصية االعتبارية . 108-107
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يعنى أنه باإلضافة إىل أن لكل شخص يف اجلماعة ذمة خيتص بها  ،فإن جملموعهم ذمة غري
ذمة كل فرد منهم  .وأن الواحد منهم يستطيع أن يشغل هذه الذمة بااللتزام  ،فيلتزمون تبعاً
لذلك به مجيعاً ..كما يف حال الرئيس واألمري وكل من ينوب عن اجلماعة« .املسلمون تتكافأ
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم »...
والذمة التثبت حقيقة إال لإلنسان سواء كان فرداً أو جمموعة أفراد .ولكنها تثبت حكماً لغري
اإلنسان يف شخص الدولة وإدارتها وفى مؤسسات الوقف واجلمعيات والشركات اخلاصة.
وهى األشخاص االعتبارية يف الفقه اإلسالمي .فيكون هلذه املؤسسات كيان متميز تكتسب به
احلقوق وتلتزم فيه من ثم بالواجبات.
ومبا أن الفقه اإلسالمي قد نشأ وتطور يف مرحلة سابقة لظهور مؤسسات الشخصية االعتبارية
بدرجتها الفاعلة يف اجملتمع وخاصة املؤسسات االقتصادية كالشركات ومنها املصارف ..فال
نتصور أن جند سوابق بعينها يف الفقه اإلسالمي عن املسئولية   .خاصة املسئولية اجلنائية.
وميكن إيراد هذه الدعوى يف موضوع املسئولية اجلنائية للدولة عن طريق خطأ ممثلي األمة.
عن أبى جعفر بن على قال :ملا بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما صنع خالد ببين
جذمية رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه وهو يقول « اللهم أنى أبرأ إليك مما صنع خالد
ثالث مرات .ثم دعا علياً رضى اهلل عنه فقال  :خذ هذا املال فاذهب به إىل بنى جذمية،

واجعل أمر اجلاهلية بني قدميك ( ،يعنى ما كان بينهم وبني أهل مكة من اخلماشات
والدخول يف اجلاهلية ) قال :فد هلم كل ما أصاب خالد ,فخرج عليهم علي بذلك املال فودى
كل ما أصاب خالد منهم حتى أنه أدى هلم ميلغة الكلب  ،حتى إذا مل يبق شئ يطلبونه
وبقيت مع على بقية من املال قال على رضى اهلل عنه  :هذه البقية من املال لكم عن رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ) مما أصاب خالد مما يعلمه والتعلمونه  ،فأعطاهم ذلك ثم انصرف

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه اخلرب .
قال السرخسى  :وفيه دليل على أن املسلمني إذا أصابوا شيئاً مما كان يف أمان أو موادعة
فإنه يؤدى هلم كل شئ أصيب هلم من دم أو مال  .وكان خالد أصاب ذلك خطأ وكانت عاقلته
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن قوته ونصرته كانت به .وهلذا أدى ذلك بنفسه أو تربع

بأداء ذلك من عنده .وهذا هو األظهر فإن حتمل العقل يف الدماء ال يف األموال .
 أنظر في املسئولية املدنية املرجع أعاله  200إلى  203عن مسئولية الوقف
 روى عبد اهلل بن عمر قال  :بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذمية فدعاهم إلى اإلسالم
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ..........
 اخلماشات اجلراحات وكل ما كان دون القتل والدية  ،ودخول األحقاد والعداوة .
 شرح كتاب السير الكبير . 261-260/1
 املرجع أعاله .
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وقرر السرخسى املسألة تقريراً صحيحاً ولكنه مل يوفق يف تسبيبه هلذا احلكم عندما ذكر أن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم تربع بأداء ذلك عن خالد رضى اهلل عنه  .فخالد كان قائد جيش
املسلمني  .ارتكب اجليش حتت إمرته خطأ .فخالد مأمور من الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بالتوجه إىل بنى جذمية ، ..اخلطأ كان من اجليش املسلم بإمرة خالد فلم يبق إال أن يقال أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أدى ماالً عن املسلمني لتجاوزهم الشرع.
ويؤيد هذا التأويل ما جاء يف تفسري ابن كثري تعليقاً على هذا احلديث إذ يقول  :هذا احلديث

يؤخذ منه أن خطأ اإلمام أو نائبه يكون يف بيت املال.
إذا تكفل بيت مال الدولة اإلسالمية جبرب األخطاء اليت ارتكبها اجليش املسلم فإن مسئولية
بيت املال يف اجلرم املتعمد ستكون أوجب وأوىل .كل ما هناك أن اجلرم املتعمد يوجب مساءلة
من قبل الدولة على مرتكبيه كما يوجب إمثاً على فاعله.
ومبا أن الفقه اإلسالمي استقر على قبول الشخصية االعتبارية عموماً وفى النظام املصريف على
وجه اخلصوص .ومبا أننا ندرك الدور الكبري واخلطري الذي يلعبه أي نظام مصريف يف حياة
الدولة املعاصرة ..وأنه يؤثر أثراً بالغاً يف حياة الفرد واجلماعة إجياباً وسلباً .فإن هذا الدور
الكبري واخلطري يقتضي تدخل الدولة ممثلة يف البنك املركزي ليتخذ من السياسات والتدابري
اليت توجه وتوظف أداء النظام املصريف حنو حتقيق املصاحل ودرء املفاسد  .إذ أن رعاية املصاحل
ودرء املفاسد من أعظم واجبات وىل األمر.
ومبا أن التطور التارخيي جعل للمؤسسات ذات الشخصية االعتبارية عموماً واملصارف منها
على وجه اخلصوص دوراً كبرياً .إذ نالت األخرية امتيازات كبرية منها الرخصة يف مجع
ودائع ومدخرات األمة والتعامل فيها ومن آثارها عملية خلق النقود وأنها هي اليت متلك
مفاتيح التعامل يف هذه القوة االقتصادية ..ولذلك كان البد هلذه االمتيازات من أن توزن
بواجبات ومسئوليات تؤمن استغالل هذه القوة االقتصادية ملصلحة األمة واملصارف ضمناً .وإن
حتديد احلقوق واالمتيازات من ناحية والواجبات من ناحية أخرى المعنى له ما مل يصاحبه
ورع وسلطان رادع  .ينمو الورع من بسط املعرفة والتفقه يف الدين من ناحية ومن املراقبة
والتذكرة الدائمة من ناحية أخرى ..وكان السلطان ممثالً يف املسئولية املدنية واجلنائية الزماً
ملن مل حيمله الورع على االستقامة على حتقيق مصاحله يف إطار أحكام الشريعة ورعاية مصاحل
األمة  ،وذلك:
 تفسير بن كثير . 357-356/2
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أ -فإن نظرية اجلهاز اليت تطورت يف القوانني الوضعية واليت تقابل الوالية عامة كانت أو
خاصة يف الفقه اإلسالمي هي النظرية املثلى اليت ينبغي مراعاتها يف تكييف نشاط املصارف
وفى حتديد مسئوليتها.
ب -وتطبيقاً لقاعدة الفقه الغنم بالغرم فإن الشخص االعتباري ( األشخاص االعتبارية )
واملصارف على وجه اخلصوص تغنم كل اجتهادات اجلهاز وكل ابتكاراته عندما تتمخض عن
مصلحة وربح فيجب واحلال كذلك أن تغرم أمام اجملتمع الذي ظل يتعامل مع هذا اجلهاز
وهذه الوالية باسم الشخص االعتباري كل أخطاء وجتاوزات جهازه أو والته.
ج -هذا وإن توقيع العقوبات على الشخص االعتباري املدنية منها واجلنائية هي تلكم
العقوبات اليت تناسب هذه األشخاص احلكمية  ..وهى يف األساس العقوبات املالية ..واحلقوق
املالية سواء كانت شخصية أو عامة كحقوق األمة الناجتة عن األضرار العامة ال يشرتط ألدائها
يف كثري من األحيان العمدية وال اخلطأ وإمنا يشرتط هلا حصول الضرر .فمتى وقع الضرر جاز
رفعه سواء حتقق اخلطأ أو مل يتحقق وسواء حتقق العمد أو مل يتحقق ويقوم اجلهاز بأداء ذلك
عن الشخص االعتباري.
والقول بالعقوبة املالية ال مينع من أن ينظر إىل جانبها أو بدالً عنها إىل عقوبات أخرى كلفت
النظر واإلنذارات ووضع احلارس والتصفية والعقوبات اإلدارية األخرى بوقف من تكرر منه
اخلطأ أو رفته وبوقف من تعمد املخالفة أو رفته أو مقاضاته ..إىل غري ذلك من التدابري اليت
يراعى فيها درء املفسدة عن املؤسسة وعن األمة.
د -إن توقيع مثل هذه العقوبات ال يتنافى مع شخصية العقوبة .ألن اجملتمع ممثالً يف الدولة
هو الذي رخص للشخص االعتباري مبزاولة نشاطه وهو الذي منحه احلقوق واالمتيازات وهو
الذي حدد لـه الواجبات ودرجة املساءلة ..فالدولة واجملتمع يتعامل مع كيان هو املصرف
املعني .وما األشخاص الطبعيني الذين ينوبون عنه حتت مسمى اجلهاز أو اإلدارة إال ممثلني
لـه  .فتوقع العقوبة املالية اليت نشأ عنها الضرر على الشخص االعتباري  .وإذا كانت هذه
العقوبة ستنفذ على املساهمني فألنهم مالك هذا الشخص االعتباري .
فالعالقة اليت تقوم بني الشخص االعتباري واجملتمع توجب مراعاة مصلحة اجملتمع يف
إطار كل نشاط هلذا الشخص االعتباري ..وأي ضرر ينجم عن أي جتاوز يف نشاط الشخص
االعتباري يتحمله هذا الشخص ومالكوه  .وما املوظف الذي ارتكب تلك املخالفة إال أداة
خادمة هلذه املؤسسة.
وإن خطورة املخالفات واجلرائم االقتصادية اليت ترتكب أحياناً يف حق اجملتمع أكرب بكثري
وال تتناسب حبال مع االكتفاء مبعاقبة املدير أو املوظف الذي وقعت منه املخالفة أو اجلرمية.
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ألن اجملتمع عهد بهذا الدور اخلطري للشخص االعتباري ..وما كان ليعهد به لشخص فرد
مهما كانت درجته ..فالقول باالكتفاء مبعاقبة أفراد اجلهاز ينطوي على إغفال حجم الدور
الكبري الذي أنيط باجلهاز املصريف والذي تغنم فيه املصارف كل إجيابيات هذا النشاط ..فال
سبيل إىل حتاشى املساءلة فيه ...خاصة وأن القول بوقوعها على من ارتكب املخالفة خيل
بدرجة احلقوق والواجبات للشخص االعتباري ويفوت املصلحة العامة للمجتمع.
هـ -هذا وإن القول بتوقيع العقوبة مباشرة على الشخص االعتباري ال مينع من إنشاء عالقة
بني الشخص االعتباري والعاملني فيه حبيث متكن هذه العالقة الشخص االعتباري من
الرجوع على املوظف الذي تسبب يف الضرر العام خطأ أو عمداً  .كما جيوز للشخص االعتباري
أن يتخذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف وجهه مبا جيرب الضرر الذي تعرض له أو جزء
منه ومبا يردع اآلخرين من أن يرتكبوا مثل هذه املخالفة أو اجلرمية .بل هذا اإلجراء يكون
يف بعض األحيان ..يقوم به السلطان وإن مل تشأ املؤسسة مقاضاة من ارتكب املخالفة خطأ أو
عمداً .وذلك دفعاً ملفسدة هذا الشخص.
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ملحق رقم ()5
رأي الربوفيسور الضرير يف :
شرعية العقوبة اليت أوقعها بنك السودان
على بنك (………) بسبب تزوير من أحد موظفي البنك



 .1العقوبة اليت يسأل عن شرعيتها هي غرامة مقدارها  14.000.000جنيه سوداني يدفعها
بنك (……) لبنك السودان .
 .2واجلرمية املعاقب عليها هي تزوير من موظف واحد يف بنك (……)  ،ال دخل إلدارة
البنك فيه  ،ترتب عليه متكني عميل من سحب مبلغ  48.000.000جنيه سوداني من غري
أن يكون لـه رصيد  ،كما يصورها ممثل بنك (……)  ،أو اجلرمية هي السحب على شيكات
من حساب العميل قبل حتصيلها الفعلي و ذلك تقصري من إدارة البنك يف اختاذ اإلجراءات
الوقائية  ،كما يصورها ممثل بنك السودان .
 .3وسواء أخذنا بقول ممثل بنك (……)  ،أو بقول ممثل بنك السودان  ،فإن العقوبة غري
شرعية؛ ألنها ال تستند إىل دليل شرعي  ،بل تتعارض مع نصوص كثرية قطعية الداللة من
القرآن و السنة الصحيحة ،منها -:
قولـه تعاىل  « :وال تكسب كل نفس إال عليها  ،وال تزر وازرة وزر أخرى  ،وإن تدع مثقلة إىل محلها
ال حيمل منه شئ  ،ولو كان ذا قربى » فاطر آية . 18
وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  « :ال جينى جان إال على نفسه  ،ال جينى والد على
ولده وال مولود على والده» رواه أمحد وابن ماجه والرتمذى وصححه .
وعن أبي رمثة قال  :خرجت مع أبي حتى أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأيت
برأسه ردع حناء  ،وقال ألبى :هذا ابنك ؟ قال  :نعم ،قال أما إنه ال جينى عليك  ،وال
جتنى عليه  ،وقرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :وال تزر وازرة وزر أخرى » رواه أمحد
و أبو داود  .منتقى األخبار مع نيل األوطار . 88/7
وقد أمجع فقهاء املسلمني  ،بناء على هذه النصوص  ،على أن العقوبة جيب أن تكون شخصية ،
ال تتعدى اجملرم إىل غريه  ،ووافقهم على هذا املبدأ العقالء من غري املسلمني ،وهذا هو املبدأ
الذي أقرته مجيع القوانني الوضعية  ،بعد فرتة من الضالل  ،كانت فيها العقوبة تتعدى
اجملرم إىل غريه .
 رغم اعتراض بعض األعضاء فقد صدرت هذه الفتوى باألغلبية .
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وقد وافق أعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف و املؤسسات املالية باإلمجاع
على هذا املبدأ يف حمضر اجتماع اهليئة رقم ( )31بتاريخ  15ربيع اآلخر 1415هـ 21 -
سبتمرب 1994م  .ورقم ( )32بتاريخ  22ربيع اآلخر 1416هـ 28-سبتمرب 1994م صفحة
( )3سطر  9-8وصفحة ( )4سطر ( . )27-25وتطبيق هذا املبدأ حيتم أال تتعدى العقوبة
(الغرامة) اليت وقعها بنك السودان على بنك الربكة إىل غري اجملرم  .واجملرم هو إما املوظف
املزور وحده  ،أو املوظف و اإلدارة  ،فهل هذا هو ما فعله بنك السودان؟ كال  ،ثم كال.
إن العقوبة ( الغرامة ) اليت أوقعها بنك السودان على بنك الربكة لن يدفع املوظف وال
اإلدارة جنيهاً واحداً منها  ،وإمنا سيدفعها كلها املساهمون يف البنك  .وهذه خمالفة واضحة
ملبدأ شخصية العقوبة  ،وللنصوص القطعية الداللة يف القرآن والسنة الصحيحة اليت ذكرتها ،
وهذا وحده كاف إلبطال هذه العقوبة  ،ولو صح كل ما يدعيه بنك السودان على بنك الربكة،
ولكين أضيف إليه اآلتي -:
 .1إني ال أعرتض على أن يعاقب بنك السودان  ،البنك الذي يرتكب خمالفة بالغرامة  ،أو
بغريها  ،شريطة أن توقع العقوبة على مرتكب املخالفة  ،وكل من شاركه بطريق مباشر  ،أو
غري مباشر  ،وال مانع عندي يف هذه القضية من معاقبة املوظف الذي باشر عملية التزوير  ،أو
عملية إيداع الشيكات  ،ومعاقبة كل من تثبت مشاركته لـه  ،من املوظفني  ،ومدير الفرع،
واملدير العام  ،وجملس اإلدارة  ،بالغرامة أو غريها من العقوبات  ،ألن كل هؤالء ميكن
أن يشاركوا يف هذه املخالفة  ،بوجه من الوجوه  ،وقد عاقب بنك الربكة من اشرتك يف هذه
املخالفات  ،ولكنى أمانع كل املمانعة يف أن توقع عقوبة الغرامة على كل املساهمني يف البنك؛
ألنه ال يتصور عقالً مشاركتهم مجيعاً يف هذه املخالفة .
 .2إن هذا املوظف ؛ ومن شاركه  ،قد اعتدى على أموال املساهمني  ،فضيع منها مثانية
و أربعني مليوناً من اجلنيهات  ،فكيف يستقيم عقالً أن نعاقب من اعتُ ِدي علي ماله بغرامة
أو غريها ؟
 .3إن ما يقولـه بعضهم من أن املصلحة العامة تقتضي توقيع مثل هذه العقوبة على البنك،
ولو كان فيها خروج على مبدأ شخصية العقوبة  ،قياساً على وجوب الدية على العاقلة ،
منقوض من ثالثة وجوه .
األول  :أن الدية ليست استثناء من مبدأ شخصية العقوبة  ،ألن الدية ليست عقوبة ،
وإمنا هي تعويض ألهل القتيل  ،أو هي ليست عقوبة خالصة  ،وإمنا هي تعويض وعقوبة ،
والدليل على هذا أنها جتب يف القتل اخلطأ  ،والقتل شبه العمد  ،وميكن أن يتنازل عنها
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أهل القتيل ،وال جتب يف القتل العمد إال إذا عفا أهل القتيل  ،وطلبوا الدية « وما كان
ملؤمن أن يقتل مؤمن ًا إال خطأ  ،ومن قتل مؤمن ًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  ،ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا »

النساء .92
الثاني  :لو سلمنا بأن الدية عقوبة  ،وأنها استثناء من مبدأ شخصية العقوبة  ،فإنا ال نسلم
بصحة قياس توقيع الغرامة على غري اجملرم يف مسألتنا هذه  ،على حتمل العاقلة للدية ؛ ألن
االستثناء يف الدية استثناء من نص قرآني بنص قرآني « والقائس يريد أن يستثنى من النص
القرآني باملصلحة العامة  ،واملستثنى خمالف للمستثنى منه  ،واملصلحة العامة ال جيوز أن
ختالف النص القرآني القطعي الداللة » .
الثالث  :لو سلمنا جدالً بصحة هذا القياس فإنه يقتضي أال يشارك املساهمون هذا املوظف يف
العقوبة ؛ ألنه ارتكب املخالفة متعمداً  ،و العاقلة ال حتمل الدية يف العمد  ،وإمنا تكون على
املتعمد وحده ،فبطل قول هذا القائس  ،وقياسه من كل الوجوه  ،واحلمد هلل رب العاملني .
 .4إن ما يقولـه بعضهم من أن هذه العقوبة مل توقع على املساهمني و إمنا وقعت على
البنك ،باعتباره شخصية اعتبارية  ،قول يكذبه الواقع املشاهد  ،فهذه الغرامة يتحملها كلها
املساهمون  ،فأين الشخصية االعتبارية اليت وقعت عليها العقوبة ؟!
 .5إن هؤالء املساهمني الذين يتحملون هذه الغرامة فيهم اليتيم الذي يعتمد على ربح أسهمه
اليت اقتطع بنك السودان منها الغرامة  ،ويف هذه األسهم اليت أخذ بنك السودان منها الغرامة
أسهم موقوفة على جهات الرب  ،فكيف يستحل بنك السودان أكل مال اليتيم ومال الوقف
متسرتاً بستار الشخصية االعتبارية اليت ال وجود هلا يف الواقع تاركاً التمسك بالقرآن والسنة!
إن هذا هلو الضالل املبني .

					
					
					
				
					

توقيع
الصديق حممد األمني الضرير
رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف و املؤسسات املالية
 16مجادى اآلخرة 1415هـ
 19من نوفمرب 1994م

مرفق مع هذا رأى الدكتور أمحد على عبد اهلل يف معاقبة الشخص االعتباري بعقوبة
تنفذ منه إىل أشخاص طبعيني  ،كما جاء يف كتابه الشخصية االعتبارية صفحة . 100-99
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مسئولية الشخص االعتباري و انقضاء حياته



الفصل األول
املسئولية املعنوية

إن أحكام الشخص االعتباري القانونية مبنية يف األساس على قياسه بالشخص الطبعي .
وملا كان مناط تكليف الشخص الطبعي ومسئوليته مبنيني على متتعه بالعقل  ،الشيء الذي ال
توصف به ذات الشخص االعتباري  ،فإن مسئولية الشخص االعتباري تثري عدة صعوبات
قانونية للفوارق يف هذا اخلصوص بينه وبني الشخص الطبعي  ،إذ أن القياس على شئ من
وجه ال يعين اطراده متسقاً يف كل الوجوه  ،فبينما يتحرك الشخص الطبعي ألداء أعماله
جند أن الشخص االعتباري إمنا يؤدي ذلك بواسطة ممثليه  .وبينما ينشط الشخص الطبعي
لتحقيق أهدافه ورغباته يف احلياة جند أن الشخص االعتباري إمنا يقوم بذلك من أجل
املستفيدين منه وهم يف النهاية أشخاص طبعيون .
وعلى كل فإذا كان العمل قد استقر على مسئولية الشخص االعتباري  ،خاصة املدنية منها
وأصبح مسلماً بها بالنسبة ملعظم ما ينسب لإلنسان يف ذلك من مسئولية إال أن مبنى هذه
املسئولية وفقاً للقواعد القانونية ما يزال صعباً ومثرياً للجدل القانوني  .وذلك أن املسئولية
تنتج عن اخلطأ و القصد السئ و كالهما غري متصور من الشخص االعتباري نفسه ألنه جتريد
قانوني حبت .فيثور لذلك كما يقال :هل يتسق مع العدالة معاقبة الشخص االعتباري وهو
حمض افرتاض بعقوبة تنفذ منه إىل أشخاص طبعيني هم املستفيدون من ورائه  ،مما خيالف
قاعدة شخصية العقوبة ؟ ثم إن اخلطأ املنسوب للشخص االعتباري هو خطأ ممثليه إذ ال
يتصور منه ارتكاب اخلطأ إال بواسطتهم  ،ألنهم هم الذين ينشطون دونه وله  ،هذا باإلضافة
إىل أن سلطة املمثلني حمددة بالقانون وحمكومة بلوائح الشخص االعتباري الداخلية ،
فإذا كان الفعل املعاقب عليه غري قانوني فال يصح هلم ابتداء ارتكابه  ،ألنه ليس يف حدود
سلطتهم ،فإن فعلوه رغم أنه خارج عن سلطتهم فال تصح نسبته إىل الشخص االعتباري .
 نص ما أرفقه البروفيسور الضرير من كتاب د .أحمد علي عبد اهلل (الشخصية االعتبارية )  ،الصفحات  99و . 100
 استلزم عدم متتع األشخاص االعتبارية بالعقل أن استعير لها جهاز  ،كما تقول النظرية العضوية ومثل بأشخاص
طبعيني كما تذهب نظرية التمثيل بحيث يحتسب نشاط و آثار اجلهاز و املمثلني للشخص االعتباري .
 أنظر الفوارق بني الشخص االعتباري و الشخص الطبعي في األهلية  ،ص  82وما بعدها .
(4) Alganal abstraction cannot have awicked mind. Goagby. Op.eit. p. 332
و الوسيط في القانون املدني – للسنهوري /1فقرة . 541
(5) Salmond.op. eit. The acts and liabilities of a corporation pp.313-315
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جياب عن هذه التساؤالت بأنه رغم استقرار مبدأ شخصية العقوبة إال أن كل عقوبة تنفذ
يكون هلا أثر مباشر أو غري مباشر على بعض من يتصل و يعايش الشخص املعاقب  ،وإن هذا
األثر رغم ذلك ال يطعن يف مبدأ شخصية العقوبة  ،ألنه أثر متأت من الواقع وطبيعة األشياء
وليس ناشئاً مباشرة من حكم القانون .فإذا جاز ذلك يف دنيا األشخاص الطبعيني جاز يف
األشخاص االعتباريني ألنها على قياس األوىل تقوم .
والظاهر أن هذا التفسري غري وجيه  ،ألن مساس العقوبة بغري املعاقب يف األشخاص الطبعيني
دائماً جانيب ،فتتأثر أسرة احملبوس و املغ ّرم بدرجة ما من جراء حبسه وغرامته  ،ولكن
العقوبة يف أصلها تنصب عليه هو  ،وذلك بعكس ما هو عليه يف الشخص االعتباري الذي ال
يتحمل من العقوبة شيئاً  ،وإمنا تنفذ مباشرة ألعضائه فتتأثر استحقاقاتهم وفوائدهم وتشغل
ذممهم بالديون يف حالة الضمان وغري ذلك .

 النظرية العامة للقانون اجلنائي  .الشخص املعنوي  1019رمسيس بهنام .
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ملحق رقم (: )6
رأي حول  :مسئولية املصارف كشخصيات اعتبارية
قياساً على الشخصية الطبيعية :
 .1تسأل الشخصية االعتبارية جنائياً وال تتعدى مسئوليتها اجلنائية مسئولية الشخصية
الطبيعية .
 .2تلحق مسئولية الشخصية املعنوية مبالكيها والقائمني بأمرها من جملس إدارة ومديرين
وموظفني وعمال.
 .3ال يعترب املساهمون مشاركني جمللس اإلدارة وال جملس اإلدارة للمستخدمني يف املخالفات
اليت يرتكبونها إال إذا :
أ) أذنوا أو وجهوا باملخالفات أو أخفوها  ،أو
ب) قصروا يف مراقبة مرتكبيها و احليلولة دون وقوعها
 .4حتصر العقوبة سواء كانت عزالً أو غرامة أو سجناً أو خالفه – يف مرتكبها ومشاركه سواء
كان مستخدماً أو جملس اإلدارة أو املساهمني مهما كانت قيمة الضرر الذي أحدثه مرتكبها
أو الفائدة اليت جناها .
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رقم
الفتوى

رقم الصفحة

املوضوع
كلمة احملافظ
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
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البديل اإلسالمي للتمويل بالعجز
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مطالبتهم بهامش عن تأجيل دين .
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رقم الصفحة
10
12
20
25
27
36
45
50
55
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60
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الودائع املصرفية

63
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رقم
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املوضوع

92/14

معاجلة الضرر الفعلي الناجم عن مطل الغين

70

92/15

مماطلة املدين املليء يف الوفاء بدينه يف أجله

74

القسم الثاني
الفتـاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 1993م
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93/2
93/3
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النزاع بني مزارعي منطقة القضارف واملصارف املمولة هلم
حول إزالة الغنب يف عقود السلم
شكاوى بعض املستوردين من مطالبة املصارف هلم بدفع فرق
سعر الصرف يف تنفيذ خطاب االعتماد .
االستفتاء عن صحة عقد املضاربة بني بنك السودان والبنك
القومي للتصدير واالسترياد .
العقد املربم بني شركة نسيج اهلدى احملدودة والشركة
الوطنية للتنمية والتجارة احملدودة .
شكاوى بعض التجار ضد جلنة تصفية مصنع النسيج
السوداني
استفتاء احتاد مزارعـي حلفا اجلديدة حول التكييف الشرعي
لصيغة بيع السلم حملصول القمح ملوسم 1993/92م .
شكوى السيد /دفع اهلل حممد علي ضد بنك الغرب اإلسالمي
بشأن سند القبض (عقد الصرف واحلوالة) .
توسيط اجلنيه السوداني يف عمليات االسترياد باملوارد احلرة
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رقم
الفتوى

املوضوع

رقم الصفحة

القسم الثالث
الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية للعام 1994م
94/1

احتاد املصارف يسأل عن شرعية منشور بنك السودان رقم
1993/5م الصادر من بنك السودان (عن شراء الصادر مقدماً
– عقد صرف )

123

94/2

تكييف اهليئة ملنشور بنك السودان رقم  1994/1الفقرة
( )1عن شراء حصيلة الصادر .

134

94/3

دعوى صورية بعض املراحبات بالبنك السوداني الفرنسي

138

94/4
94/5

طلب البنك املركزي من اهليئة العليا اإلجابة عن استفسارات
اخليار األول  :احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار مبعدل
التضخم يف فرتة الوديعة .
اخليار الثاني  :احلفاظ على القيمة االمسية للقرض احلسن
مبعدل التضخم .

146
155

94/6

اخليار الثالث  :حتويل جزء من العائدات على استثمار
احلسابات اجلارية ليكون عائداً إضافياً حلسابات
االستثمار.

165

94/7

دعوى صورية مراحبة دائرية بني بنك الربكة وشركة
الصناعات احلديثة

169

94/8

استفتاء إدارة مشروع اجلزيرة عن صحة متويل القمح ملوسم
 1994/93عن طريق السلم بوساطة حمفظة البنوك التجارية

171
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94/9

شرعية العقوبة اليت وقعها بنك السودان على بنك الربكة
السوداني كغرامة بسبب جرمية تزوير أحد موظفي البنك

177
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