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العدد 1430/9/2 5795 :الموافق23-08-2009 :

تفاعال مع سلسلة التحقيقات التي نشرتھا االقتصادية حول السلعة التي تعد من أساسيات
ھذه الصناعة

البنك اإلسالمي للتنمية» :المرابحات الصورية« موجودة في سوق
الصيرفة السعودية

محمد الخنيفر من الرياض  -عبد الھادي حبتور من جدة

أك د لـ ''االقتصادية'' ال دكتور سامي الس ويلم نائ ب رئي س معھ د البح وث والت دريب ف ي البن ك اإلس المي للتنمي ة وج ود
مخالفات وتعامالت ص ورية )يقص د المرابح ات الص ورية( ف ي األس واق المحلي ة ،مرجع ا ذل ك إل ى أن الھ دف م ن ھ ذه
المعامالت ھو الحصول على التمويل وليس السلعة.
وب العودة إل ى المرابحات في الس وق السعودية ،يق ول الس ويلم :لق د أدرك ق ديما ً ع دد م ن الھيئ ات الش رعية ف ي بع ض
المصارف اإلسالمية في منطقة الخليج مدى الخلل الذي يقع في ھذه المرابحات ولذلك منعت المرابحات الدولية أو قيدت
التعامل بھا .وجاء قرار المجمع الفقھي اإلسالمي في مكة المكرمة في  2003بمنع التورق المصرفي ليسلط الضوء من
جدي د عل ى الص ورية ال تي تع تري ھ ذه المع امالت ،ول ذلك تح ول ع دد م ن البن وك إث ر ذل ك إل ى المرابح ات ف ي الس لع
المحلية''.
ويش ير الباح ث االقتصادي في سلعة المرابحة إل ى أن منش أ الخل ل ال ي زال موج وداً ،وھ و انتف اء قص د الحص ول عل ى
السلعة ،ول ذلك ظھ ر كث ير م ن المخالفات والتعامالت الص ورية في األس واق المحلية أيض اً ،مؤك دا أن ھذه ''المرابحات
الصورية'' ستظل مشكلة مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة ھو الھدف ،بل الحصول على التمويل .وما لم تعالج
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ھذه المشكلة ،فلن تفلح محاوالت القضاء عليھا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في مسيرة متوازية مع تساقط أحجار لعبة ''الدومينوز'' ،بدأت خفايا ''المرابحات الصورية'' باالنكشاف للعلن يوما بعد
يوم .ولكن كيف سيتصرف حماة صناعة الصيرفة اإلسالمية بعد وصول ''مرابحات الريبة'' إلى األراضي السعودية؟

يرى كثير من المتخصصين أن التقارير المتعمقة
حول سلع المرابحات الصورية تسھم في وجود مناقشات جديدة وسليمة يمكن أن تساعد في إصالح وتقويم أي مخالفات
في ھذه الصناعة.
أبلغت ''االقتصادية'' ذراع األبحاث التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية وجود ما يعرف بـ ''المرابحات الص ورية'' في بع ض
التعامالت التي تجري في السوق السعودية ،التي ينتفي فيھا قصد الحصول على السلعة .إال أن أحد المصادر المصرفية
القريبة من الھيئات الشرعية قد قلل من ھذا التصريح نظرا ألن الحجة الشرعية التي ذكرت من قبل البنك الذي يتخذ من
جدة مقرا له ال يدعمھا إال ''عدد قليل'' من الفقھاء على حد قوله.
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الناصر
وكش ف ناص ر الالح م ،خب ير ف ي المص رفية اإلس المية ،أن بع ض البن وك الخليجي ة قام ت بإرس ال ممثلي ن م ن ھيئاتھ ا
الشرعية إلى بورصات السلع الدولية ،إال أن المفاجئة كانت في كون ھؤالء الممثلي ن ''غ ير م ؤھلين فنيا للوص ول إل ى
حقيق ة م ا يج ري'' م ن خفاي ا ف ي ھ ذه األس واق ،م ن قب ل وس طاء البن وك ال ذين يم ارس بعض ھم البي وع المحرم ة م ع
المرابحات الصورية.
ف ي حي ن قام ت الھيئ ات الش رعية ,بحس ب الالح م ،ال تي س اورھا الش ك ف ي ھ ذه األس واق بـ ''إل زام'' البن وك ب إجراء
المرابحات على السلع المحلية .وذكر الالحم أن ''المشكلة تمكن في أن بعض الھيئات الشرعية تفتقد المھنية في عملھا،
وذلك لكونھا قائمة على أشخاص يؤدون ھذا العمل وھم أصال غير مؤھلين إلجراء عمليات التدقيق الداخلية والمراجعة
الش رعية الصارمة .وأشار إل ى أن التحقيقات األخ يرة المنش ورة ح ول المرابح ات الص ورية ''تثب ت أن الش ك ف ي ھ ذه
المعامالت كان ''في محله'' وال يمكن الوثوق بالبورصات العالمية التي ال تأخذ الضوابط الشرعية على محمل الجد''.
ويرى الناصر أن التحقيقات التي نشرتھا ''االقتصادية'' حول المرابحات الصورية أصبحت بمثابة ''الحجة على الھيئات
الشرعية التي لم يعد لديھا ما تحتج به في ھذا الخصوص من دعوى الجھل بالممارسات أو عدم القدرة على مراقبتھا''.
برأ'' بع د أن أص درت فتاويھ ا ''بالموافق ة عل ى منتج ات الت ورق
ب ل إن ذمة الھيئات الش رعية ،والح ديث لالحم'' ،ل ن ت ّ
والمرابحات الدولية''.
وت أتي تل ك التص ريحات الجريئ ة م ن خ براء الص يرفة اإلس المية ف ي الس عودية بع د أق ل م ن أس بوعين عل ى سلس لة
التحقيقات ال تي ب دأت ''االقتصادية'' في نش رھا ح ول أن واع المرابح ات الص ورية المحرم ة وك ذلك عملي ات البي ع عل ى
المكشوف في ''مرابحات السلع'' من قبل وسطاء لندن للمعادن.

شيخ اإلسالم

د.سامي السويلم
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من ناحية أخرى ،أكد الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معھد البحوث والتدريب في البنك اإلسالمي للتنمية ،صحة ما
ذھبت إليه تحقيقات ''االقتصادية'' حول وجود بعض البيوع غير الشرعية من قبل وسطاء بورصة لندن للمعادن .يقول
السويلم'' :من المھم في البداية تحديد طبيعة العمليات التي تتم في سوق لندن للمعادن .إن ھذه العمليات ليست مرابحة
لآلم ر بالش راء ال تي تك ون السلعة فيھ ا مقص ودة للعمي ل ،ب ل ھي وس يلة للحص ول عل ى التموي ل ،حي ث يش تري العمي ل
المعدن بثمن مؤجل لكي يبيعه فوراً ويحصل على النقد.
وبذلك نستطيع أن نعرف كيف تحولت ھذه العملية إلى صورية''.
وتابع'' :فالسلعة ھنا )مثل المعادن( غير مقصودة للبائع وال للمش تري ،ب ل ھي مج رد ذريعة للتموي ل .وإذا لم يك ن في
مصلحة أحد الحصول على المعدن ،فلماذا يحرص األطراف على استيفاء شروط البيع والشراء والقبض؟ ال يوجد عندھم
أي مبرر لفعل ذلك''.
ويواص ل'' :والعاق ل كما يق ول ش يخ اإلس الم اب ن تيمية ،ال يح رص عل ى االل تزام بھ ذه الش روط ،ألن ھ دفھا ھ و تحقي ق
الحص ول عل ى السلعة ،وھ و ال يري د الحص ول عل ى السلعة أص الً .فإذا وج دت معاملة ال تحق ق فيھ ا الش روط الش رعية
ھدفھا ،كان ذلك دليالً على عدم مشروعية المعاملة نفسھا أو أنھا محل شبھة على أقل تقدير ''.
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إحسان الظن
وبحسب الناصر فقد ولت فترة ''إحسان الظن بالمطبقين )من وسطاء البنوك( .في إشارة غير مباشرة منه إلى ما ذكره
لـ ''االقتصادية'' أحد مستشاري الشريعة عندما قال إننا'' نفترض أن مرابحات السلع يمكن إجراؤھا بطريقة سليمة ولكن
''ال يمكن القول'' إن جميعھا صحيح ومستوف للمتطلبات الشرعية''.
وطالب الالحم الھيئات الشرعية بأن تأخذ ھذه التقارير المنشورة على ''محمل الجد'' ،خصوصا أن من تحدث بھا غير
مسلمين ولھم خبرة طويلة في األسواق الدولية ،وذلك عبر الطلب من البنوك إجراء تحقيقات موسعة ،مع تكليف جھات
ذات خبرة على حساب ھذه البنوك للتثبت من صحة ھذه التقارير ورفع نتائجھا للھيئات الشرعية ،فإما أن ''ينفوا ھذه
التعامالت غير المشروعة ،أو يثبتوھا'' .في حين يرى عبد الباري مشعل ،المدير العام لشركة رقابة لالستشارات ،وجود
شيء من اإليجابية في مثل ھذه التقارير التي ينشرھا اإلعالم نظرا ألنھا تسھم في ''نوع من الحراك الثقافي الذي يشد
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الجميع للتعامل مع قضايا التمويل اإلسالمي''.
وعلى خالف الالحم ،يرى مايكل صالح جاسنر ،خبير في المصرفية اإلسالمية ،أن ''اإلدارة العليا للبنك تتحمل جزءا من
مسؤولية'' ظھور المرابحة الصورية نظرا ألنھم يتحملون مسألة التزام تعامالتھم االستثمارية مع الشريعة.

التسليم ممنوع
وفي الوق ت الذي يحاول فيه بع ض العاملين في ص ناعة المال اإلس المية ،التأك د م ن أن ھناك تس ليما فعليا للس لعة ف ي
بورصة لندن للمعادن وذلك عبر إرسال ممثلين لھم من الھيئات الشرعية لمخازن السلع ،يكشف تقرير اقتصادي منشور
في مجلة ''ذا بانكر'' البريطانية ،منذ سنتين ،أن السلعة أصال ال تسلم .يقول مايكل أميرسون ،كاتب التقرير'' :ھذا النوع
من المرابحات يحل محل القرض وغالبا ً ما يستخدَم بدالً من القرض التقليدي بين البنوك.
لنق ل إن البن ك )أ( ،أي البن ك ال ذي يق دم التس ھيالت ،يش تري س لعة )بمع نى أن يك ون لدي ه ح ق الملكي ة ال أن يس تلمھا
بص ورة فعلية( مقاب ل عش رة آالف جنيه اس ترليني ،ثم يبيعھ ا للبن ك )ب( ،أي المس تخدم للتس ھيالت ،مقاب ل 10.500
جنيه استرليني )أي سعر الشراء إضافة إلى مبلغ متف ق عليه كھ امش رب ح ،ب دالً م ن الفائ دة( ،مع السماح للبن ك )ب(
بتأجيل الدفعات .يحصل البنك )ب( على حق الملكية في السلعة دون أن يتم التسليم الفعلي .ثم عل ى الف ور يق وم البن ك
)ب( ،مس تخدما ً البن ك )أ( كوكي ل ل ه ،ببي ع الس لعة مقاب ل عش رة آالف جني ه اس ترليني ،ويقي د مبل غ عش رة آالف جني ه
استرليني لمصلحة حساب البنك )ب( .الفرق بين السعرين ،أي مبالغ الـ  500جنيه ،ھو الربح الذي يحققه البنك )أ(،
والرسم الذي يدفعه البنك )ب( ،على الصفقة''.

فقھاء يعتذرون
وحاول ت ''االقتص ادية'' معرف ة الحك م الش رعي ح ول بط الن أو إج ازة ص فقات المرابح ة ال تي ال يت م تس ليمھا .إال أن
محاوالت الصحيفة باءت بالفشل عندما فضل فقيھان بارزان عدم الظھور ''العلني'' بفتواھم حول ھذه السلعة التي تعد
أحد األساسيات التي تقوم عليھا ھذه الصناعة.
إال أن نيكن فيروزي ،رئي س ش ركة  IFR Advisorsلالستشارات الشرعية ،يرى أن البنوك أنفسھا ليست بصورة
عام ة مؤھل ة الس تالم أطن ان م ن الب االديوم ،وعلي ه فھ ي ''تس تخدم خ دمات الوس طاء الم اليين وأص حاب العھ دة
 .custodiansإال أن أصحاب العھدة أنفسھم ،الذين يشعر الفقھاء بالقلق تجاھھم ،يمكن من حيث المبدأ أن يقوموا
بجميع التغيرات الضرورية على صك الملكية خ الل ث وان قب ل أن يتغ ير سعر السلعة بالفع ل وقب ل أن يتع رض البن ك أو
العميل ألي نوع من خطر السوق .وبحسب ظافر صالح القحطاني ،الرئيس التنفيذي لشركة دراھم كابيتال ،والذي لديه
تجربة شخصية مع أحد بيوت الوساطة التابعة لبورصة لندن للمعادن ،فإن ھؤالء الوسطاء ''ال يشجعونك عل ى اس تالم
السلعة ،ألن استالمھا سيسھم في خسارة المشتري ،فضال عن كونه مكلفا أيضا''.
وھنا يقول الدكتور حمزة السالم ،خبير اقتصادي'' ،أما في لندن فمن أجل تقليل تكلفة البيع والشراء فقد يقومون بفعل
)المرابحة( بشكل لفظي دون تنفيذه ألن النتيجة ھي واحدة دون إضافة تكلفة ال معنى لھا''.

المرابحات السعودية
وب العودة إل ى المرابحات في الس وق السعودية ،يق ول الس ويلم :لق د أدرك ق ديما ً ع دد م ن الھيئ ات الش رعية ف ي بع ض
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المصارف اإلسالمية في منطقة الخليج مدى الخلل الذي يقع في ھذه المرابحات ولذلك منعت المرابحات الدولية أو قيدت
التعامل بھا ،وجاء قرار المجمع الفقھي اإلسالمي في مكة المكرمة في  2003بمنع التورق المصرفي ليسلط الضوء من
جديد على الصورية التي تعتري ھذه المعامالت.
ولذلك تحول عدد من البنوك إثر ذلك إلى المرابحات في السلع المحلية .ويواصل الباحث االقتصادي في سلعة المرابحة:
''لكن منشأ الخلل ال يزال موجوداً ،وھو انتفاء قصد الحصول على السلعة ،ولذلك ظھرت كثير من المخالفات والتعامالت
الصورية في األسواق المحلية أيضا ً .وستظل الصورية مشكلة مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة ھو الھدف ،بل
الحصول على التمويل.
وما لم تعالج ھذه المشكلة ،فلن تفلح محاوالت القضاء عليھا''.
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