
:مداخلة بعنوان

الصيغ الشرعية لتمويل السيولة ورأس المال العامل مع

عرض لبعض تجارب المصارف الكويتية
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عبدهللا محمد الهزيم. د
ميعضو هيئة شرعية بمجموعة أديم لالستثمار، وعضو بمركز الكويت لالقتصاد اإلسال

aalhazeem79@hotmail.com

:الثانيةالجلسة

حاجيات المقاوالت المغربية 

رعية التمويلية والخدماتية، قضايا ش

وقانونية وضريبية 
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:تتكون هذه المداخلة من العناصر التالية

مفهوم السيولة ورأس المال العامل: أوال

الصيغ  الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل: ثانيا

ت للصيغ بعض التطبيقات العملية لبعض المصارف اإلسالمية في دولة الكوي: ثالثا

.الشرعية

رأس المال توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتمويل السيولة و: رابعا

العامل بالمصارف اإلسالمية

بسم هللا الرحمن الرحيم
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:مفهوم السيولة ورأس المال العامل: أوال

:تعرف السيولة بأنها :

وإدارةنقود،إلىتحويلهيمكنومالنقوداهيالسيولة

أقصربالسيولةتحصيلبينالمالءمةتحقيقهيالسيولة

ورةبصوتوظيفهااستثمارهابينوماسعر،وأفضلوقت

.مجدية

فيالمثاليلسبعلىفهيالمختلفةالتطبيقاتبحسبالسيولةتحقيقويختلف

الفعليةةاإلمكاني:الماليةاألسواقوفيالسحوبات،تلبيةعلىالقدرة:المؤسسات

ناديقوالصالصكوكوفيقصيرة،فترةفينقودإلىالماليةاألوراقلتحويل

.فيهمااالشتراكفيالرغبةتوافرأواالستردادإتاحة:االستثمارية
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لسدادنقودلوتحويلهاسلعيةموجوداتببيعالمؤسسةعلىالمستحقاتتوفير

األوعيةتصفيةعندطارئةاحتياجاتلمواجهة،أوللغرماءالتزاماتها

رأسكفايةلتحقيقأوأنشطتهالتوسيعكذلكنفسها،المؤسساتأواالستثمارية

.االئتمانيتصنيفهالجودةأوالمال

:منهامجاالتعدةفيالسيولةإلىالمؤسساتتحتاج

.(السيولة)الحقيقيالتنضيضعلىيتوقفحيث؛األرباحتوزيع

:مفهوم السيولة ورأس المال العامل: أوال

:الحاجة إلى السيولة :



5

:مفهوم السيولة ورأس المال العامل: أوال

:مفهوم رأس المال العامل :

لصناعيةاالشركاتإليهوتلجأالسيولةعلىالحصولبهايتمالتيالصيغمنالعاملالمالرأستمويليُعد

ليعالسحب)المدينالجاريالحسابخاللمنذلكتمويلويتمالتشغيليةالمصروفاتلسدادوالتجارية

بديالتالشركالتمويلشرعيةصيغإليجاداإلسالميةالمصارفاجتهدتلذلكبفائدةقرضوهو(المكشوف

المدينالجاريالحسابعن

أوقديةنإلىتتحولالتياألجلقصيرةالماليةاالستثمارات

اليةالمواألوراقالنقدوتشملأطولأيهماالتشغيليةالدورة

.السلعيوالمخزونالمدينةوالحساباتاألجلقصيرة

(المتداولةالخصوم-المتداولةاألصول)



6

حيثيةالصناعالشركاتوخاصةنقديتمويلإلىالشركاتغالبيةتحتاج

ثمومنتةالثاباألصولشراءتمويلفيالمدفوعالمالرأسغالبيةيستخدم

الخامالموادشراءويلتمالتشغيليةالعمليةتمويللإلىالشركاتهذهتحتاج

.البنودتلككأهماألجورودفع

يذتنفتمويلإلىالمقاوالتشركاتمثلاألخرىالشركاتتحتاجكما

الخامالموادوكذلكالكبيرةاآللياتاستئجارمجالفيوخاصةالمشروعات

.رباحاألتحصيللحيناألجلمتوسطةوخاصةالمشروعاتلتنفيذالالزمة

:مفهوم السيولة ورأس المال العامل: أوال

:االحتياج لتمويل رأس المال العامل :
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:الصيغ  الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل: ثانيا

تلكبيقتطتموقدالعامل،المالرأسومنهاالسيولةلتمويلالشرعيةالصيغمنالعديدالمعامالتفقهيتضمن

االستثمارويللتمالمقترحةالشرعيةالصيغلتلكإيضاحيليوفيمااإلسالمية،المصارفمنالعديدفيالصيغ

:العامل
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:الصيغ  الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل: ثانيا

علىحصلتثمأثمانها،وتقبضالسلمبطريقسلعاالمؤسسةتبيعبأنوذلك:السلم.1

عودوعلىالحصولويجوز.السلمأجلحلولعندالسوقمنبالشراءبهاالملتزمالمواد

.الشراءوثمنالبيعثمنبينالمخاطرةلتقليلبالبيع

معناعباالستصبيععقدالمؤسسةتبرمبأنوذلك:االستصناع.2

شراءدعقوإبرام-التعجيلواجبليسأنهمع–الثمنتعجيلاشتراط

.مقسطةأومؤجلةبأثمانالموازيباالستصناع
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:الصيغ  الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل: ثانيا

صولأبعضببيعوذلك:استئجارهاإعادةثماألصولبعضبيع.3

تكانإنمؤجلةبأقساطاستئجارهايمكنهاثمحالبثمنالمؤسسة

.استعمالهاإلىمحتاجة

أوالمضاربةأساسعلىالعاملالمالرأستمويلفياالشتراكالمستثمرينعلىالمؤسسةتطرحبأنوذلك

بدخولوذلكالمضاربة؛أوالمشاركةتصفيةمنوالتمكنالسيولةعلىالحاجةحسبمحددةلمدةالمشاركة

هيقيمتهاونلتكتقييمهابعدالمتداولةبأصولهاالمؤسسةودخول،المضاربةأوالمشاركةفيبأموالهمالمستثمرين

إليهاجرتؤأوإليهاتعاربلالثابتةاألصولتدخلوال،المضاربةمالرأسفيحصتهاأو،المشاركةفيحصتها

.المضاربةأوالمشاركةعلىمصروفاتتعتبربأجرة

: تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة. 4
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:الصيغ  الشرعية لتمويل السيولة ومنها استثمار رأس المال العامل: ثانيا

فيالمستثمرينمناألمواللجمعاستثماريةصكوكبإصداروذلك:صكوكاصدار.5

هاأصولبعضالمؤسسةبيع،أوالمؤسسةمنمطلوبةبمشروعاتوالقيامالصكوك

بماأووقيةالسبالقيمةاألصولتلكبشراءوتعهدهالهاوإدارتها،بتصكيكهاللمكتتبين

.عليهيتفق

أنعلى,النقدإلىمحتاجشخصمعباالتفاقالبنكقيامبهويُقصد:المصرفيالتورق.6

لهليبيعنكالبالُمشترييوكلأنعلىالنقد،ثمنمنأكبربثمنأجلإلىسلعةلهيبيع

لليحص.السلعةبهاشترىالذىالمؤجلالثمنمنعادةأقلنقديبثمنالسلعةهذه

المعاملةلهذهاألكبربالثمنللبنكمشغولةذمتهوتبقىالنقديالثمنعلىبذلكالمتورق

.لمصروفاتهاباإلضافة
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بعض التطبيقات العملية  لبعض المصارف : ثالثا

:الشرعيةاإلسالمية في دولة الكويت للصيغ 

بيت التمويل الكويتي :

وزاألفينيتمويل توسعة مجمع 

على مراحل عن طريق عقد 

التورق

تمويل لعدد من المجمعات 

ركة التركية اتفاقية تسهيالت ائتمانية مشتليماكشركة التورقالتجارية بعقد 

مع ( مليون دوالر832)مليون دينار 249.2بقيمة 

."بيتك"بيت التمويل الكويتي والكويت الوطنيبنكي

ل هو المسؤول عن القرض ووكي" بيتك"وسيكون 

.المرابحة المنتدب لالستثمار

1

https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/NBK/news
https://www.mubasher.info/markets/BK/stocks/KFIN/news
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بعض التطبيقات العملية  لبعض المصارف : ثالثا

:اإلسالمية في دولة الكويت للصيغ الشرعية

بنك بوبيان :

عقاريةالتمدينشركةمعبالتوقيعالكوتمجمعبناءتمويل

إيراداتسنواتثالثلمدةتورقدينارمليون70بقيمة

الف300مساحةكويتيدينارمليون15الى13منبقيمة

عليحتوىمربعمترالف110تأجيريةومساحةمربعمتر

تاحتاجاذاالعقدمدةخاللكويتيدينارمليون2بدخلفندق

طريقعنذلكيتمالعاملالمالرأستمويلإلىالشركة

التورق

وع تم تمويل المشر: مشروع الكوت بواجهة الفحيحيل البحرية

تمويل ذاتي من الشركة% 20و« بوبيان»من % 80بنسبة 

2
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بعض التطبيقات العملية  لبعض المصارف : ثالثا

:الشرعيةاإلسالمية في دولة الكويت للصيغ 

بنك بوبيان : 2

16رقمالتجميعمركزمشروع)السعوديةالخريفشركةمعمشتركتمويل

لطاقةاتعزيزالىيهدفوالذيالكويتنفطلشركةالكويتغربفيالجديد

الوطنيقطروبنكالوطنيالكويتبنكمعبمشاركة(الخامالنفطمناإلنتاجية

عبارةسنواتسبععلىدينارمليون48بقيمةالمتحداألهليالبنكمسقطوبنك

صيانةعقدإجارة،عقدمعدات،وبيعشراءعقد)وهيالعقودمنمجموعةعن

تركةالمشالشروط،اتفاقيةضمانخطاباتفيمشاركةعقدباإلجارة،مرتبط

ذالهالمنظمةالعقودمنوغيرهاباالستثماروكالةعقداألطراف،جميعبين

(التمويل
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بعض التطبيقات العملية  لبعض المصارف : ثالثا

:الشرعيةاإلسالمية في دولة الكويت للصيغ 

بنك وربة : 3

علىولهبحصتقضيمشتركمرابحةاتفاقيةتوقيعوربةبنكأتم

(دينارمليون120)دوالرمليون400بقيمةتسهيالتوفقتمويل

بنكا  15للبنكالُمقدمةالتسهيالتهذهفيشاركوقد.سنوات3ولمدة

.وآسياوأوروباأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةمن

مالأعفيتوظيفهايتمسوفالتسهيالتهذهأنوربةبنكوأوضح

ياديةاالعتاألعمالمنتُعداالتفاقيةأنإلىُمشيرا  العامة،البنك

.البنكيُجريهاالتياليومية



15

بعض التطبيقات العملية  لبعض المصارف : ثالثا

:الشرعيةاإلسالمية في دولة الكويت للصيغ 

بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان  وبنك وربة:

800بقيمةاالستصناعبعقد(عمانفيالدقملمصفاة)مشتركتمويل

التمويلوبيتبوبيانبنكاإلسالميةالبنوكمنفيهااشتركدوالرمليون

تصناعباسالبنوكهذهوتقومالمتحداألهليوالبنكوربةوبنكالكويتي

لىعبإجارتهاتقومثمومنسنواتثالثخاللالنفطوخزاناتمضخات

29منأكثرفيهاشتركضخممشروعوهوبالتمليكمنتهيةإجارةالشركة

.دوالرمليار4.6إجماليةبقيمةدولة13منبنكا

4
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ل السيولة توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتموي: رابعا

:ورأس المال العامل بالمصارف اإلسالمية

.العاملةالكوادرلجميعالمستمروالشرعيالمهنيالتأهيل.1

.شرعيةوعقودمستنديهدورةمنتتضمنهبماعملونظمولوائحإجراءاتأدلةوضع.2

منزءجوتحملالصيغتلكفيالدخولعلىاإلسالميةوالمؤسساتالمصارفقيادييحث.3

تطبيقاتالبعضخاللمنالمخاطرتلكمنالتقليلعلىوالعمل،أكبرربحيةمقابلالمخاطر

.شرعاالمقبولةبالطرقالمالرأسلحمايةالمعاصرة
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ل السيولة توصيات تساعد على تطبيق الصيغ الشرعية لتموي: رابعا

:ورأس المال العامل بالمصارف اإلسالمية

وكوالبناإلسالميةالبنوكقبلمنالضخمةللمشروعاتالمشتركبالتمويلاالهتمام.4

.التقليدية

التورقمنوالتقليلواإلجارةوالمضاربةوالمشاركةكاالستصناعالشرعيةالصيغتفعيل.5

.تدريجيا  

معواقعالمتطلباتمعيتماشىبماوتطويرهاوالقانونيةالتشريعيةبالجوانباالهتمام.6

الشرعيةبالضوابطاإلخاللعدممعالعقودتطبيقإجراءاتتبسيطمحاولة
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وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

شكرا لحسن 

االستماع


