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الجلسة الثانية:
حاجيات المقاوالت المغربية
التمويلية والخدماتية ،قضايا شرعية
وقانونية وضريبية

بسم هللا الرحمن الرحيم
تتكون هذه المداخلة من العناصر التالية:
أوال :مفهوم السيولة ورأس المال العامل

ثانيا :الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل
ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ
الشرعية.
رابعا :توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ورأس المال
العامل بالمصارف اإلسالمية
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أوال :مفهوم السيولة ورأس المال العامل:
 :تعرف السيولة بأنها:
السيولة هي النقود وما يمكن تحويله إلى نقود ،وإدارة
السيولة هي تحقيق المالءمة بين تحصيل السيولة بأقصر
وقت وأفضل سعر ،وما بين استثمارها وتوظيفها بصورة
مجدية.
ويختلف تحقيق السيولة بحسب التطبيقات المختلفة فهي على سبيل المثال في

المؤسسات :القدرة على تلبية السحوبات ،وفي األسواق المالية :اإلمكانية الفعلية
لتحويل األوراق المالية إلى نقود في فترة قصيرة ،وفي الصكوك والصناديق
االستثمارية :إتاحة االسترداد أو توافر الرغبة في االشتراك فيهما.
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أوال :مفهوم السيولة ورأس المال العامل:
 :الحاجة إلى السيولة:

تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجاالت منها:
توزيع األرباح ؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (السيولة).
توفير المستحقات على المؤسسة ببيع موجودات سلعية وتحويلها لنقود لسداد

التزاماتها للغرماء ،أو لمواجهة احتياجات طارئة عند تصفية األوعية
االستثمارية أو المؤسسات نفسها ،كذلك لتوسيع أنشطتها أو لتحقيق كفاية رأس
المال أو لجودة تصنيفها االئتماني.
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أوال :مفهوم السيولة ورأس المال العامل:
 :مفهوم رأس المال العامل:
االستثمارات المالية قصيرة األجل التي تتحول إلى نقدية أو
الدورة التشغيلية أيهما أطول وتشمل النقد واألوراق المالية
قصيرة األجل والحسابات المدينة والمخزون السلعي .
(األصول المتداولة -الخصوم المتداولة)

يُعد تمويل رأس المال العامل من الصيغ التي يتم بها الحصول على السيولة وتلجأ إليه الشركات الصناعية
والتجارية لسداد المصروفات التشغيلية ويتم تمويل ذلك من خالل الحساب الجاري المدين (السحب علي

المكشوف) وهو قرض بفائدة لذلك اجتهدت المصارف اإلسالمية إليجاد صيغ شرعية لتمويل الشركات بديال
عن الحساب الجاري المدين
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أوال :مفهوم السيولة ورأس المال العامل:
 :االحتياج لتمويل رأس المال العامل:
تحتاج غالبية الشركات إلى تمويل نقدي وخاصة الشركات الصناعية حيث
يستخدم غالبية رأس المال المدفوع في تمويل شراء األصول الثابتة ومن ثم
تحتاج هذه الشركات إلى لتمويل العملية التشغيلية تمويل شراء المواد الخام

ودفع األجور كأهم تلك البنود.
كما تحتاج الشركات األخرى مثل شركات المقاوالت إلى تمويل تنفيذ
المشروعات وخاصة في مجال استئجار اآلليات الكبيرة وكذلك المواد الخام
الالزمة لتنفيذ المشروعات وخاصة متوسطة األجل لحين تحصيل األرباح.
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ثانيا :الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل:
يتضمن فقه المعامالت العديد من الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها رأس المال العامل ،وقد تم تطبيق تلك

الصيغ في العديد من المصارف اإلسالمية ،وفيما يلي إيضاح لتلك الصيغ الشرعية المقترحة لتمويل االستثمار
العامل:
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ثانيا :الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل:
 .1السلم :وذلك بأن تبيع المؤسسة سلعا بطريق السلم وتقبض أثمانها ،ثم تحصل على
المواد الملتزم بها بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم .ويجوز الحصول على وعود
بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء .

 .2االستصناع :وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع باالستصناع مع
اشتراط تعجيل الثمن – مع أنه ليس واجب التعجيل -وإبرام عقد شراء
باالستصناع الموازي بأثمان مؤجلة أو مقسطة

.
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ثانيا :الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل:
 .3بيع بعض األصول ثم إعادة استئجارها :وذلك ببيع بعض أصول
المؤسسة بثمن حال ثم يمكنها استئجارها بأقساط مؤجلة إن كانت
محتاجة إلى استعمالها .
 .4تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة:
وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين االشتراك في تمويل رأس المال العامل على أساس المضاربة أو
المشاركة لمدة محددة حسب الحاجة على السيولة والتمكن من تصفية المشاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول

المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة  ،ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتها هي
حصتها في المشاركة  ،أو حصتها في رأس مال المضاربة  ،وال تدخل األصول الثابتة بل تعار إليها أو تؤجر إليها
بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة .
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ثانيا :الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل:
 .5اصدار صكوك :وذلك بإصدار صكوك استثمارية لجمع األموال من المستثمرين في

الصكوك والقيام بمشروعات مطلوبة من المؤسسة ،أو بيع المؤسسة بعض أصولها
للمكتتبين بتصكيكها ،وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك األصول بالقيمة السوقية أو بما
يتفق عليه .
 .6التورق المصرفي :ويُقصد به قيام البنك باالتفاق مع شخص محتاج إلى النقد ,على أن
يبيع له سلعة إلى أجل بثمن أكبر من ثمن النقد ،على أن يوكل ال ُمشتري البنك ليبيع له
هذه السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذى اشترى به السلعة .ليحصل

المتورق بذلك على الثمن النقدي وتبقى ذمته مشغولة للبنك بالثمن األكبر لهذه المعاملة
باإلضافة

لمصروفاتها.
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ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف
اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية:
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 بيت التمويل الكويتي:

تمويل توسعة مجمع األفينيوز
على مراحل عن طريق عقد
التورق

تمويل لعدد من المجمعات
التجارية بعقد التورق

شركة ليماك التركية اتفاقية تسهيالت ائتمانية مشتركة
بقيمة  249.2مليون دينار ( 832مليون دوالر) مع
بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي "بيتك".

وسيكون "بيتك" هو المسؤول عن القرض ووكيل
المرابحة المنتدب لالستثمار.
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ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف
اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية:
2

 بنك بوبيان:
تمويل بناء مجمع الكوت بالتوقيع مع شركة تمدين العقارية

بقيمة  70مليون دينار تورق لمدة ثالث سنوات إيرادات
بقيمة من  13الى  15مليون دينار كويتي مساحة  300الف
متر مربع ومساحة تأجيرية 110الف متر مربع يحتوى عل
فندق بدخل  2مليون دينار كويتي خالل مدة العقد اذا احتاجت
الشركة إلى تمويل رأس المال العامل يتم ذلك عن طريق
التورق
مشروع الكوت بواجهة الفحيحيل البحرية :تم تمويل المشروع
بنسبة  %80من «بوبيان» و %20تمويل ذاتي من الشركة
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ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف
اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية:
2

 بنك بوبيان:

تمويل مشترك مع شركة الخريف السعودية (مشروع مركز التجميع رقم 16
الجديد في غرب الكويت لشركة نفط الكويت والذي يهدف الى تعزيز الطاقة
اإلنتاجية من النفط الخام) بمشاركة مع بنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني
وبنك مسقط البنك األهلي المتحد بقيمة  48مليون دينار على سبع سنوات عبارة
عن مجموعة من العقود وهي (عقد شراء وبيع معدات ،عقد إجارة ،عقد صيانة

مرتبط باإلجارة ،عقد مشاركة في خطابات ضمان ،اتفاقية الشروط المشتركة
بين جميع األطراف ،عقد وكالة باالستثمار وغيرها من العقود المنظمة لهذا
التمويل)
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ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف
اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية:
3

 بنك وربة:

أتم بنك وربة توقيع اتفاقية مرابحة مشترك تقضي بحصوله على
تمويل وفق تسهيالت بقيمة  400مليون دوالر (  120مليون دينار)
ولمدة  3سنوات .وقد شارك في هذه التسهيالت ال ُمقدمة للبنك  15بنكا
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح بنك وربة أن هذه التسهيالت سوف يتم توظيفها في أعمال
البنك العامةُ ،مشيرا إلى أن االتفاقية تُعد من األعمال االعتيادية

اليومية التي يُجريها البنك.
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ثالثا :بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف
اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية:
4

 بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك وربة:
تمويل مشترك( لمصفاة الدقم في عمان ) بعقد االستصناع بقيمة 800
مليون دوالر اشترك فيها من البنوك اإلسالمية بنك بوبيان وبيت التمويل
الكويتي وبنك وربة والبنك األهلي المتحد وتقوم هذه البنوك باستصناع

مضخات وخزانات النفط خالل ثالث سنوات ومن ثم تقوم بإجارتها على
الشركة إجارة منتهية بالتمليك وهو مشروع ضخم اشترك فيه أكثر من 29
بنكا من  13دولة بقيمة إجمالية  4.6مليار دوالر .
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رابعا :توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتمويل السيولة
ورأس المال العامل بالمصارف اإلسالمية:
 .1التأهيل المهني والشرعي المستمر لجميع الكوادر العاملة .

 .2وضع أدلة إجراءات ولوائح ونظم عمل بما تتضمنه من دورة مستنديه وعقود شرعية.
 .3حث قياديي المصارف والمؤسسات اإلسالمية على الدخول في تلك الصيغ وتحمل جزء من
المخاطر مقابل ربحية أكبر  ،والعمل على التقليل من تلك المخاطر من خالل بعض التطبيقات
المعاصرة لحماية رأس المال بالطرق المقبولة شرعا.

16

رابعا :توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتمويل السيولة
ورأس المال العامل بالمصارف اإلسالمية:
 .4االهتمام بالتمويل المشترك للمشروعات الضخمة من قبل البنوك اإلسالمية والبنوك
التقليدية.

 .5تفعيل الصيغ الشرعية كاالستصناع والمشاركة والمضاربة واإلجارة والتقليل من التورق
تدريجيا.
 .6االهتمام بالجوانب التشريعية والقانونية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات الواقع مع
محاولة تبسيط إجراءات تطبيق العقود مع عدم اإلخالل بالضوابط الشرعية
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وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

شكرا لحسن
االستماع
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